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 ملخص الدراسة

على  إزاء العدوان )اإلسرائيلي( العربي الصحفي الخطاب وتحليل رصد إلى هذه الدراسة تهدف
الخطاب،  منتجو إليها يستند التي البرهنة ومسارات أطروحاته، على والوقوف م،4102غزة عام 
الراية القطرية والرأي األردنية واألهرام  حفص خطاب بين واالختالف االتفاق أوجه على والوقوف

االتجاه  على والتعرف قضايا العدوان على غزة، إزاء الدراسة صحف ترتيب أولويات المصرية، ومعرفة
 .السائد لموضوعات العدوان

 المسحية والدراسات الخطاب، تحليل منهج واستخدمت الوصفية، البحوث من الدراسة وتعد هذه
 إطاره في وتم العالقات المتبادلة، دراسة ومنهج المضمون، تحليل أسلوب استخدام خالله من تم الذي

اإلعالمي" و"األجندة  نظريتي "اإلطار الباحثة استخدمت كما المنهجية، المقارنة أسلوب توظيف
الخطاب  وتحليل تحليل المضمون ااستمارت: هما أداتين، طريق عن البيانات جمع وتم اإلعالمية"،
 الصحفي.

 المدة أما "الراية القطرية، الرأي األردنية، األهرام المصرية"، العربية الصحف واختارت الباحثة
في حصر شامل لجميع الموضوعات التي طرحتها صحف الدراسة بما يخص  فتمثلت للدراسة الزمنية

 م.4102 سبتمبر/أيلول 01يوليو/تموز إلى  0م، من 4102العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

موضوعات التنديد  ، أنإلى مجموعة من النتائج أبرزها المضمون تحليل دراسة خلصتو 
االتجاه السائد للموضوعات التي ركزت على  وأن تصدرت اهتمام صحف الدراسة الثالث، واالستنكار

العدوان هو "المعارض"، وجاءت األساليب التحليلية في مقدمة األساليب اإلقناعية التي اتبعتها صحف 
وكاالت األنباء العالمية في تغطيتها ألحداث  على كبير على نحو الدراسة صحف راسة، واعتمدتالد

 الدراسة. صحف في المستخدمة الصحفية بقية الفنون على الصحفي الخبر فن العدوان، وتقدم

المجازر والمذابح " أطروحة ، أنإلى مجموعة من النتائج أهمها الخطاب تحليل دراسة وخرجت
وتالها أطروحة  في صحف الدراسة الثالث، األطروحات جميع بين من نسبة حظيت بأكبر" ليةاإلسرائي

 ى نحولع العربي الصحفي الخطاب "العجز العربي والدولي"، وبالنسبة لمسارات البرهنة فقد اعتمد
 م، وعلى4102للعدوان على قطاع غزة عام  تناوله في على "االستشهاد بأدلة ووقائع وبراهين" أساس

 أساسي. على نحواألطر المرجعية السياسية 

أنها دعت الصحف العربية إلى تسليط الضوء على كافة  وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها
القضايا المتعلقة بالعدوان على غزة وآثاره، كما وأوصت الصحف العربية بضرورة تبني االتجاه المؤيد 

ضد االحتالل، ودعت منتجو الخطاب في الصحف  للقضية الفلسطينية والداعم للمقاومة المشروعة
 .العربية إلى التنويع في استخدام مسارات البرهنة واألطر المرجعية
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Abstract 

 

This study aims at tracking and analyzing the Arab journalistic discourse 

pertaining to the Israeli aggression on the Gaza Strip in 2014, illustrating the ideas put 

forth. This is in addition to proofs upon which the producers of this discourse based 

their logic. The study also explains the points of agreement and differences between 

the discourse used in  the three newspapers. Moreover, the study identifies the 

Newspapers’ prioritization of the topics pertaining to the aggression on Gaza, and 

figure out the prevailing attitudes of the topics on aggression. 

This a descriptive study that uses discourse analysis, survey methodology, 

content analysis, and mutual relations approach through which systematic comparison 

were made. The researcher also used the Frame Analysis Theory and Agenda Setting 

Theory for achieving the objectives of the study. The study had two tools for 

collecting data which are: content analysis card and discourse analysis card. 

The sample of study consisted of the following Arab newspapers, " Al-Raya 

from Qatar, Alrai from Jordan, Al-Ahram from Egypt." the time span of the study was:  

a complete census of all the topics raised by the newspapers of the study regarding the 

Israeli aggression on Gaza in 2014, from July 1st  to September 10th  2014. 

The most important findings of the content analysis show that 

condemnation and denunciation topics topped other topics in the three newspapers. 

The dominating attitude of the topics that focused on aggression is the "opposition" to 

war. The analytical methods were at the forefront of the persuasive tactics of the 

newspapers in their coverage of the war. The newspapers of study depended heavily 

on international news agencies in its coverage of the aggression. Journalistic reporting 

exceeded other press forms newspapers of the study. 

The most important findings of discourse analysis show that the topic of 

“the Israeli massacres," the largest proportion among all topics in newspapers of the 

study, followed by the topic “Arab and international failure". 

The most important findings of active forces analysis show that the 

Regarding the approval tracks, the Arab journalistic discourse was based on “citing 

evidences and the facts" in the covering the aggression on the Gaza in 2014, and on 

the frames of political references mainly. 

The study came up with a number of recommendations the most important of 

which are the following: It is necessary for all Arab newspapers to highlight all the 

issues pertaining to the aggression on Gaza and its effects. It also recommended Arab 

newspapers to adopt a pro-Palestinian discourse and support the legitimate resistance 

against occupation. Producers of Arab journalistic discourse are also recommended to 

diversify their evidences 
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 اقتباس

 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 :تعالى قال

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق 

بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجهَالٍَة 

 َما فََعْلتُْم نَاِدِميَن﴾فَتُْصبُِحوا َعلَى 

 [ 6] الحجرات:

 صدق هللا العظيم
 

 



 ح

 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث إلى: 

 الناصع  القلب واألمل.. إلى والتفاؤل الصبر وينبوع والحنان.. الحب أرضعتني من
 .(الحبيبة والدتي) البياض

 سعادة..  ظةلح لي ليقدم أنامله كّلت حب.. ومن قطرة يسقينيل   فارغا   الكأس تجرع من
 والدي) الكبير القلب العلم.. إلى طريق لي ليمهد دربي عن األشواك حصد من إلى

 .(الغالي

 الحياة  علم أنفسهم.. وعلموني على آثروني اهلل.. ومن بعد ومالذي وقوتي سندي
 هم(.ؤ هم، وشقيقاتي وأزواجهم وأبناؤ )أشقائي وزوجاتهم وأبنا

 كنّ  من بالوفاء إلى وتميزوا باإلخاء تحّلو من ىإل..  أمي تلدهنّ  لم اللواتي األخوات 
 أضيعهّن )صديقاتي(. ال أن وعلموني أجدهنّ  كيف طريق الخير وعرفت على معي

 .األسرى في سجون الظلم "اإلسرائيلية" وشهداء وطننا الغالي فلسطين األعز منا 

 المعطاء )الجامعة اإلسالمية(. العلمي الصرح هذه إلى 

 

 وأهدي لهم هذا العمل...  اا أنحني أمامهم جميع

 

                                                                                        
 الباحثة

 أمينة رجب زيارة 



 خ

 شكر وتقدير

وسالم ه  اهلل وصالة وعظمته، بجالله يليق حمدا   واإلحسان، والفضل المنّ  ذي هلل الحمد
الحاجات،  بها لنا ت قضى صالة   والسالم، الصالة أفضل   عليه   محمد ناسيد بعده نبي ال من على

 .الدرجات أعلى إلى وترفعنا
 كل من:  والتقدير والعرفان إلى الشكر بجزيل يشرفني ويسرني أن أتقدم

 اإلشراف على تفضل بالموافقة  الذي أحمد عرابي حسين الترك الدكتور ومشرفي أستاذي
 الثمينة، وٕارشاداته توجيهاته لي وقدَّم وجهده، وقت ه من الكثير يعلى رسالتي وساندني ومنحن

 هذا إلنجاز والم عين الم رشد لي فكان بالدراسة، ق دما   ضجٍر للسير دون لي العون يد ومدَّ 
 .العلمي الجهد

 محدود، وأخص  غيرأساتذة اإلعالم في برنامج الماجستير لما بذلوه من جهد وعطاء  إلى
على تفضله بتعليمي منهجية البحث العلمي من خالل  واد راغب الدلوجبالشكر أ. د. 

أثناء مناقشته خطة  الثمينة فيتدريسنا مساق مناهج البحث العلمي، وٕابداء مالحظاته 
على مالحظاته الدقيقة  طلعت عبد الحميد عيسىالسمينار المتعلق بهذه الرسالة، ود. 

 أثناء مناقشة خطة السمينار.لثمينة في وا

 واإلعالم، والزمالء  الدفعة الثالثة من طلبة الماجستير بقسم الصحافة في وزميالتي زمالئيل
 واألصدقاء الذين كانوا يتفقدونني دائما  بالسؤال والتشجيع.

  ثم إلى األساتذة الذين تفضلوا مشكورين بتحكيم استمارتي )تحليل المضمون وتحليل
 الخطاب( كٌل باسمه ولقبه ومكانته العلمية.

 وساندني وقدم لي مساعدة أثرت جهدي العلمي،  العون يد   لي مدَّ  من لكل   موصولٌ  والشكر
وأخص األخ عزام الجنيدي من األردن الذي وفر لي صحيفة الرأي األردنية فور االتصال 

 به.

لما   يجعله وأن لوجهه، خالصا   العمل   هذا يكون   أن القدير العلي اهلل أسال وختاما   نافعا ،  ع 
 .الجنة إلى طريقا   به لي يسّهلو 

 ةأمينة رجب زيار / الباحثة
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 الفصل األول: 
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:
نظرا  ألبعاده من أطول وأعقد الصراعات في العالم،  "اإلسرائيلي" –الصراع الفلسطيني  ديع
متناقضين في  ائر بين طرفينوخلفياته التاريخية المتشابكة، فهو صراع على وجود د اإلقليمية
وجود، وقد و اختالف على النفوذ بل على الليس على الحدود أو واألهداف والمنطلقات،  الواقع

عندما  م0321دفاعية محضة منذ احتالل اليهود ألرض فلسطين عام  اتخذ هذا الصراع أبعادا  
عامل مع سرائيلية والتاألهداف اإل إلفشالعجز العرب عن توحيد قدراتهم العسكرية والسياسية 

وبسبب هذا العجز العربي بدأ التي ساندت إقامة دولة فلسطينية، استراتيجيات القوى الكبرى 
 والرد على انتهاكات االحتالل، حقوقهم عن بالثورات واالنتفاضات الشعبية للدفاعلسطينيون الف

بية الفلسطينية ويافا ونهاية باالنتفاضات الشع بدأت بثورة النبي موسى مرورا  بثورة البراقوالتي 
 .(1)"االنتفاضة األولى والثانية" في غزة والضفة

بادة إلالحروب والمجازر وعمليات ا مزيدا  منولكن كان رد االحتالل على هذه الثورات 
 من مكثفة حمالت التهجير عملية واكبت للفلسطينيين وقد القسري بغرض التهجيرالجماعية 

 حدود داخل الفلسطيني الشعب ضد اإلسرائيلية مذابحال ، ومن أبرزذابحوالم واإلرهاب العنف
سجد األقصى والحرم اإلبراهيمي مخانيونس وال مّ "دير ياسين وقبية وكفر قاسم، ومن ث  فلسطين 

إلى الحروب المتعاقبة على قطاع غزة والتي شنها االحتالل من أجل  ناومخيم جنين" حتى وصل
غزة بفعل صواريخ قطاع رة  أخرى بعد انسحابه من م "اإلسرائيلية"إخضاع سكان القطاع للسيادة 

 .(2) م4113عام  المقاومة

 44 استمرت لمدة والتي" المصبوب الرصاص" اسم عليها االحتالل بحرب أطلق وبدأ 
 الثاني كانون/ يناير 01 في وانتهت م4111 األول كانون/ ديسمبر 41 في بدأت) يوما

 وهي 4104 حرب كانت مّ ، ومن ث  "الفرقان معركة" وأسمتها المقاومة ووردت ،(م4113
 تشرين/ نوفمبر 40 في وانتهت م4104/ نوفمبر 02 في بدأت) أيام 1 ومدتها األقصر،

 عملية" باسم المقاومة وردت ،"السحاب عامود" اسم" إسرائيل" عليها وأطلقت ،(م4104الثاني
" الصامد الجرف" ها اسمأطلق علي حربا  شعواء الصهيوني ، وأخيرا  شن الجيش"السجيل حجارة

                                                             

 (.موقع الكتروني( دياب والسحلي، الصراع العربي واإلسرائيلي وخصائصه، )(1
 (.موقع الكتروني( منور، أرض فلسطين بين الهجرة والرباط، )(2
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 يوما ، 30 الحرب هذه واستمرت ،"المأكول العصف" بتسميتها القسام الدين عز كتائب وردت
 هي لتصبح ،( 4102 آب/ أغسطس 44 في وانتهت م4102 تموز - يوليو 1 في بدأت)

عرفة لم المقارنة بين الصحف العربية وهي محط اهتمام الدراسة، (1) الثالثة الحروب بين األطول
 .عدوانهذه ال إزاءالخطاب الصحفي العربي 

 مهم دور العربي لإلعالم كانم، 4111عام األولى  األقصى انتفاضة انطالقة ومنذ
 عن هذه التغطية ابتعدت عندما أحداثها وأجمع المختصون على ازدهاره، تغطية في وأساسي
 وسائل قامت وقد مية،اإلعال الرسائل نقل في تامة بحرية تميزت حيث ،التقليدي األسلوب
 قوات بها تقوم التي العدوانية الممارسات بكشف والمقروءة والمسموعة المرئية العربية اإلعالم
والصحف  الفضائيات عبر األحداث الفلسطيني، وكان لنقل الشعب ضد اإلسرائيلي االحتالل
 .(2)بفلسطين يتعلق فيما العربي للمشاهد الحقيقي الواقع نقل دور في العربية

 والقارئ المتابع لدى والمصداقية التوازن من الكثير خطاب اإلعالم العربي يفقد أضحى
 المتوقفة تسويةال عملية دعم" أخبار في مختزال   الفلسطينية القضية مفهوم أصبح عندما العربي،
 التي الجرائم أنواع لشتى مخجل ونقل ،"السالم عملية جهود مواصلة على النزاع طرفي وحث
 وحروب أراضٍ  وتجريف بيوت وهدم وتدمير قتل من اإلنسانية بحق الصهيوني العدو سهايمار 

 والحفريات واألقصى القدس قضية عن فضال   الفلسطينيين، على واألخرى الفينة بين يشنُّها
 لهذه العربي اإلعالم تناول نتيجة وٕاعالميا   سياسيا   الخطير باألمر تعد لم التي تحته المستمرة
 نظرة ذا العربي اإلعالمي الخطاب يعد فلم أحيانا ، قصير وخبر هامشي لى نحوع األمور
 األمور، هذه لمجمل كل ية تفصيلية اإلعالم هذا إطاللة تعد ولم الصهيونية، الجرائم إزاء متعمقة

 أبناءمن  القراء وعقول الوهن والريبة لنفوس تسرَّب وجزئية، مما أدى إلى فرعية أصبحت بل
 هي والتي العظمى، القضية لهذه مقلوبةالو  مغلوطةال مفاهيمبسبب ال واإلسالمية بيةالعر  األمة
 .(3)الصهيوني العدو مع الصراع مركز

كان من الطبيعي أن تنعكس قضية "العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة" باعتبارها قضية و 
ل اإلعالم العربية، إنسانية ووطنية وقومية كبرى بهذا الحجم على خطاب وتغطية ومعالجة وسائ

                                                             

 حروب على غزة هدف واحد وانتصار متكرر.5لإلعالم،  ( المركز الفلسطيني(1
موقع ( أبو غالي، الخطاب اإلعالمي العربي تجاه جرائم الكيان الصهيوني ونظرته للقضية الفلسطينية )(2

 الكتروني(
 المرجع السابق.( (3
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ن هذه إومن ضمنها الصحف العربية اليومية التي تم اختيار عينة صحف الدراسة من بينها، إذ 
 القضية تمس الضمير والواقع العربي بكل جوانبها.

ة مدى اهتمام صحف الدراسة بموضوعات العدوان اإلسرائيلي فلمعر وتأتي هذه الدراسة 
ائد لموضوعات العدوان، مصادر المعلومات األولية م، واالتجاه الس4102على غزة عام 

رصد وتحليل الخطاب الصحفي العربي إزاء والصحفية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة و 
من خالل الدراسة سيتم الوقوف على سمات هذا الخطاب وأهم غزة، و العدوان "اإلسرائيلي" على 

ستخدمها منتجو الخطاب الصحفي األطروحات التي تضمنها، وأهم مسارات البرهنة التي ا
م بمختلف الموضوعات المنبثقة عنها، 4102على غزة عام اإلسرائيلي بخصوص العدوان 

والتعرف على األطر المرجعية التي استندت إليها صحف الدراسة في قضايا العدوان على غزة، 
  .القضية المطروحة ة أوجه االتفاق واالختالف بينها إزاءومعرف

 الدراسات السابقة:أهم أولا: 
 ألهم مسحية بإجراء دراسة قامت البحثية المشكلة في التعمق على الباحثة من حرصا  

للتسلسل  السابقة وفقا   الدراسات عرض تمحيث  بأخرى، أو بدرجة بالموضوع المرتبطة الدراسات
 :من خالل األقدم إلى من األحدث الزمني

 فية بالخطاب الصح: دراسات متعلقالمحور األول

 على غزةاإلسرائيلي بالعدوان  ةمتعلق: دراسات المحور الثاني

 :لدراسات المتعلقة بالخطاب الصحفيا المحور األول:

 تطبيقية دراسة ،األسرى قضية إزاء والعربي الفلسطيني الصحفي الخطاب" :عنوانب دراسة -0
 .(1) "والعربية الفلسطينية الصحف من عينة على

 األسرى قضية إزاء والعربية الفلسطينية الصحف مواقف لىع التعرفإلى  الدراسة هدفت
 الصحافة في األسرى قضية إزاء والعربي الفلسطيني الصحفي الخطاب وتحليل رصد خالل من

 عليها اعتمدت التي البرهنة مساراتورصد  هأطروحات والوقوف على والعربية، الفلسطينية
ورصد الصفات واألدوار  األسرى، قضية على ترتبت التي للقضايا تناولها في العينة صحف
، ومعرفة أدوار األسرى بقضية المتعلقة العينة صحف خطاب في الفاعلة لقوىل المنسوبة

 قضية األسرى. إزاءومواقف القائمين باالتصال في صحف الدراسة 
                                                             

 ( الشقاقي، الخطاب الصحفي الفلسطيني والعربي تجاه قضية األسرى، دراسة تطبيقية.(1
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منهج تحليل الخطاب  على التي اعتمدت الوصفية الدراسات من الدراسة وتعد هذه
باإلضافة إلى منهج دراسة  وفي إطاره استخدم الباحث مسح أساليب الممارسة،المسحي  والمنهج

هذا وتم جمع بيانات  العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره توظيف أسلوب المقارنة المنهجية،
الدراسة من خالل ثالث أدوات وهي: "استمارة تحليل الخطاب الصحفي، وصحيفة االستقصاء، 

 ،"العربي والرسالة، والقدس الجديدة، الحياة"الصحف  ن"، وشملت عينةواستمارة تحليل المضمو 
خالل المدة ( صحفي من صحف الدراسة، 44) بواقع باالتصال القائم عينة جاءت حين في

( 534) فبلغت الفلسطيني الجمهور عينة أما م،4104م وحتى ديسمبر4114 الزمنية من يناير
اعتمدت الدراسة على نظريتي تحليل اإلطار غزة، كما  بقطاع محافظات خمس من مفردة

 اإلعالمي وحارس البوابة، وخلصت الدراسة إلى:

 األسرى بحقوق حماس حركة تمسك أطروحتي في والرسالة العربي القدس صحيفتا اتفقت .أ 
 بتمسك الخاصة أطروحتها جاءت العربي القدس أن غير ،همحقوق أمام السلطة تراجعو 

 .حماس على بالحصر وليس عام على نحو المقاومة مع األسرى بحقوق حماس حركة

 هي األسرى بقضية الصحف قراء باهتمام تحظى التي القضايا أهمكشفت الدراسة عن أن  .ب 
 .التبادل وصفقات اإلسرائيليين الجنود أسر جاء ثم ،الطعام عن اإلضراب موضوع

 السياسي ماءاالنت بين إحصائية دالة غير فروق وجود البعدية االختبارات أظهرت وقد .ج 
 جميع في المعرفية لالحتياجات الصحفي الخطاب موضوعات تلبية مستوى في للمبحوثين

 .المجموعات

الحتالل  سجون في األسرى قضية نحو الفلسطيني الصحفي الخطاب": دراسة بعنوان -4
 .(1) وصفية" اإلسرائيلي: دراسة

 قضية إزاء طينيالفلس الصحفي الخطاب على مرتكزات التعّرف إلى الدراسة هدفت
 استند التي المرجعية واألطر, فيه الواردة الفاعلة والقوى, أطروحاته أبرز عن والكشف, األسرى
 قادة رأي وت عرُّف, الدراسة صحيفتي خطاب في واالختالف االتفاق جوانب ومعرفة,  إليها

 لاالحتال سجون في األسرى لقضية الفلسطيني الصحفي الخطاب إزاء المحررين األسرى
 .لتطويره واقتراحاتهم اإلسرائيلي

                                                             

سن: أسماء، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، دراسة ( مح(1
 وصفية.
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 المسحية الدراسات منهج استخدمت حيث, الوصفية البحوث إلى هذه الدراسة وتنتمي
 تحليل ومنهج, اإلعالم وسائل جمهور مسح أسلوب الباحثة استخدمت المنهج هذا وضمن
 المقارنة سلوبأ توظيف إطاره في تم الذي, المتبادلة العالقات دراسة ومنهج, اإلعالمي الخطاب
, الصحفي الخطاب تحليل "استمارة :هما أداتينمن خالل  الدراسة بيانات جمع وتم, المنهجية
وتمتد , وفلسطين الجديدة الحياة صحيفتي التحليلية الدراسة عينة وشملت, المقابلة" واستمارة

 ا  محرر  41 شملت الميدانية والدراسةم، 4105أكتوبر  01 وحتى م4100أكتوبر 01العينة من 
, سنوات عشر عن تقل ال االحتالل سجون في طويلة مددا   قضوا الذين المحررين من األسرى

 وخلصت الدراسة إلى:اإلعالمي وترتيب األجندة،  طارواعتمدت الدراسة على نظريتي تحليل اإل

 في, الجديدة الحياة صحيفة في نسبة أعلىب معهم والتضامن األسرى نصرة أطروحة حظيت .أ 
 .فلسطين صحيفة في نسبة أعلى على األحرار وفاء وصفقة شاليط أطروحة تاز ح حين

 غزة لحكومة سلبية وصفات, اهلل رام لحكومة إيجابية صفات الجديدة الحياة صحيفة نسبت .ب 
 سلبية صفات فلسطين صحيفة نسبت حين في, أطروحاتها غالبية في فاعلة قوى بوصفهما
 .غزة لحكومة وٕايجابية اهلل رام لحكومة

 وينعكس موضوعي غير األسرى قضية نحو الفلسطينية الصحف خطاب أن المحررون أكد .ج 
 .صحيفة لكل األيديولوجي الفكر عليه

 الضفة في اإلسرائيلي الستيطان قضية نحو الفلسطيني الصحفي الخطابدراسة بعنوان: " -5
 .(1) "مقارنة تحليلية دراسة :الغربية

 االستيطان قضية نحو الفلسطيني لصحفيا الخطاب وتحليل رصد إلى الدراسة تهدف
 اإليجابية واألدوار الصفات ورصد أطروحاته، على والوقوف الغربية، الضفة في "اإلسرائيلي"

 الخطاب، منتجو إليها يستند التي البرهنة ومسارات الفاعلة، القوى إلى المنسوبة والسلبية
 وفلسطين، الجديدة والحياة القدس صحف خطاب بين واالختالف االتفاق أوجه على والوقوف
 التي اإلعالمية األطر على والتعرف االستيطان، قضية إزاء الدراسة صحف أجندة معرفة وكذلك
 .االستيطان حدث الصحف هذه خاللها من قدمت

 ومنهج الخطاب، تحليل منهج واستخدمت الوصفية، البحوث إلى الدراسة وتنتمي
 العالقات دراسة ومنهج المضمون، تحليل أسلوب خداماست خالله من تم الذي المسحية الدراسات

                                                             

( العجلة: محمد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، دراسة (1
 تحليلية مقارنة.
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عن طريق  البيانات جمع وتم المنهجية، المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة،
 "القدس، الصحف عينة وشملت ، المضمون تحليل واستمارة الصحفي الخطاب تحليل استمارة
 كما، م4104ديسمبر  50م حتى 4104 يناير 0والتي تمتد من  وفلسطين" الجديدة، والحياة
 :إلى الدراسة خلصتو األجندة، و  اإلعالمي طارتحليل اإل تينظري الباحث استخدم

 حكومة" أطروحة وحظيت باالستيطان، الخاصة األطروحات عدد في القدس صحيفةتفوقت  .أ 
 في األطروحات جميع بين من نسبة بأكبر" للمستوطنين كافة الدعم أشكال تقدم االحتالل
  فلسطين. صحيفة عن وغابت الجديدة والحياة القدس صحيفتي

 في االستيطان موضوعات تناول تم التي المحافظات مقدمة في القدس محافظة جاءت .ب 
 الدراسة صحف أجندة في مكانتها يعكس القدس بمحافظة االهتمام وهذا الجغرافي، نطاقها

 .المقدسة مدينةلل الصهيوني االستهداف إلى أخرى جهة من ويشير جهة، من

في صحف الدراسة  االستيطان لموضوعات اإلعالمية األطر مقدمة في الصراع إطار جاء .ج 
 .%05%، وتاله في المرتبة الثانية إطار المسؤولية بنسبة 13.2بنسبة الثالث 

 دراسة :الفلسطينية المقاومة قضية نحو الفلسطيني الصحفي الخطابدراسة بعنوان: " -2
 .(1)"رنةمقا وميدانية تحليلية

 المقاومة قضية نحو الفلسطيني الصحفي الخطاب وتحليل رصد إلى الدراسة تهدف
والوقوف على أطروحاته، ورصد الصفات واألدوار المنسوبة إلى القوى الفاعلة،  الفلسطينية،

والحجج والبراهين واألطر المرجعية التي يستند إليها منتجو الخطاب، والوقوف على أوجه 
 القائمين ومواقف أدوار تالف بين خطاب صحيفتي الدراسة، إضافة إلى معرفةاالتفاق واالخ

ومدى انعكاس توجهاتهم الفكرية والسياسية عليها،  ،قضية المقاومة الفلسطينية نحو باالتصال
والعوامل التي أثرت في تشكيل اتجاهاتهم والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بين القائمين 

 ي الدراسة.باالتصال في صحيفت

 والدراسات الخطاب، تحليل منهج واستخدمت الوصفية، البحوث إلى الدراسة وتنتمي
 العالقات دراسة ومنهج ،وفي إطاره استخدم الباحث أسلوب مسح أساليب الممارسة المسحية
 الخطاب تحليل أداةواستخدم  المنهجية، المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة،
" والتي ةالجديد والحياة فلسطين صحيفتي" الدراسة عينة ، وكانتاالستقصاء وصحيفة الصحفي،

                                                             

 الفلسطينية، دراسة تحليلية وميدانية مقارنة.  ( خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة(1
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 تواعتمد، بأسلوب عينة األسبوع الصناعي، 4104ديسمبر  50وحتى  4111يوليو   تمتد من
 :خلصت الدراسة إلىو ، البوابة وحارس طار اإلعالمياإل تحليل نظرية على

 كما الجديدة، الحياة صحيفة يفوق المسلحة مةالمقاو  أطروحة في فلسطين صحيفة اهتمام .أ 
 .األطروحة تناول كيفية في تباينا   النتائج أظهرت

 الجديدة الحياة صحيفة في حظيت التي السلمية المقاومة بأطروحة االهتمام في الكبير الفرق .ب 
 .فلسطين صحيفة من أكبر بنسبة

 يؤيدون الجديدة والحياة ينفلسط صحيفتي في باالتصال القائمين أن الدراسة نتائج كشفتو  .ج 
 .الفلسطينية الحقوق لتحقيق المقاومة خيار المبدأ حيث من جميعهم

تحليلية  دراسة :الدولية العربية الصحافة في القدس نحو الصحفي الخطاب": بعنوان دراسة -3
 .(1) "مقارنة

ربية الع الصحافة في القدس ضيةق نحو الصحفي الخطاب صدر  إلى الدراسة هذه هدفت
 ،واإليجابية ة،لبيالس الفاعلة القوى أدوار ورصد البرهنة، مسارات على والوقوف ،ليلهوتح دوليةال

 ،اللندنية ةياوالح العربي، القدس ييفتصح خطاب بين واالختالف االتفاق أوجه على والوقوف
 أهم حيةنا من القدس قضيةل الدراسة يفتيصح لتغطية المضمون حليلت على التعرف وكذلك

 .القدس بخصوص طرحها تم التي والحلول ت،عالياوالف ،اياقضال

 الخطاب، حليلت: هي مناهج ثالثة مستخدمة ،الوصفية البحوث إلى الدراسة وتنتمي
 المتبادلة، والعالقات ،وفي إطاره استخدم أسلوب تحليل المضمون المسحية الدراسات ومنهج
 نتيأدا خالل من الدراسة بيانات جمع وتم ة،نهجيالمالمقارنة  أسلوب توظيف إطاره في تم الذي
 القدس" الصحف ينةع وشملت، المضمونوتحليل  الصحفي، الخطاب حليلت استمارة: هما

 ،م4104ديسمبر  50وحتى  4104يناير  0وتمتد العينة الزمنية من  "للندنيةا حياةوال العربي،
 :إلى خلصت الدراسةو معتمدة على نظرية وضع األجندة اإلعالمية، 

 صحيفة في التكرارات أعلىب واالستيطان األقصى، المسجد في االنتهاكات قضية تحظي .أ 
 حين في القدس، قضايا على للتأكيد أمثلة وطرح التاريخية البرهنة وباستخدام العربي، القدس
 خالل من عليها وبرهنت مرتبة، أعلىبوصفها  اللندنية الحياة في االستيطان قضية جاءت

 .اإلحصائياتو  باألرقام االستشهاد

                                                             

 ( العجلة: رامي، الخطاب الصحفي نحو القدس في الصحافة العربية الدولية، دراسة تحليلية مقارنة.(1



9 

 حين في اللندنية، الحياة صحيفة في الفلسطينية للسلطة اإليجابية األدوار نسبة اعارتف  .ب 
 .الفلسطينية للسلطة السلبية األدوار العربي القدس صحيفة في ارتفعت

 األشكال مع كبير بفارقٍ  القدس قضية تناول في الخبر على الدراسة صحيفتي تركيز .ج 
 .والحديث والتقرير، والتحقيق، ل،المقا مثل األخرى الصحفية

 اإلنسان المدنية حقوق قضايا نحو الفلسطيني الصحفي الخطابدراسة بعنوان: " -4
 . (1) "مقارنة تحليلية دراسة ياسية:والس

تحديد طبيعة ومالمح الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا  إلى الدراسة هذه تفهد
ى القضايا واألطروحات التي تم التركيز عليها، حقوق اإلنسان المدنية والسياسية، للتعرف عل

ومسارات البرهنة، ورصد وتحليل تصور القوى الفاعلة، واألطر المرجعية والوقوف على أوجه 
 حقوق وشكل قضايا محتوى سمات على التعرفاالتفاق واالختالف بين صحيفتي الدراسة، و 

 .المدنية والسياسية اإلنسان

 منهج المسح: هي مناهج عدة وتم استخدام الوصفية، البحوث من الدراسة هذه وتعد
 الخطاب، تحليلمنهج و  ،وفي إطاره استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المضمون اإلعالمي

 أداتا أما المنهجية، المقارنة استخدام أسلوب تم إطاره وفي المتبادلة، العالقات دراسة ومنهج
" الجديدة الحياة" صحيفتي الباحثة اختارتا الخطاب، كم وتحليل المضمون، تحليل فهما الدراسة

ديسمبر  50م وحتى 4104يناير  0والتي تمتد من  للدراسة عينةبوصفهما " فلسطين"و
 إلى الدراسة وخلصتمي، اإلعال اإلطارو  األجندة، وضع تينظري الباحثة استخدمتو  ،م4104
 : أبرزها النتائج من مجموعة

 والسياسية، المدنية حقوق اإلنسان لقضايا الصحفية المعالجة من األهداف المتحققة أبرز .أ 
 لهدف ، وٕاغفال واضح"القائم ووصف الوضع ،"اإلنسان حقوق انتهاكات على التركيز" :هي
 سة.الدرا صحيفتي في" اإلنسان حقوق التثقيف بقضايا"

 النسبة على" الجديدة الحياة" صحيفة في" الطعام عن األسرى إضراب"أطروحة  حصول .ب 
 أطروحة حظيت بينما والسياسية، المدنية حقوق اإلنسان أطروحات قضايا بين نم األعلى

 وظهر فلسطين، صحيفة في األعلى النسبة على" لألسرى (اإلسرائيلي) االحتالل تعذيب"

                                                             

 ( حسونة، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا حقوق اإلنسان الدينية والسياسية، دراسة تحليلية مقارنة.(1
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 باإليجابية أدوارها اتسمت التي الفلسطينية القوى الفاعلة أكثربوصفهم " نالفلسطينيو  األسرى"
 سة.الدرا صحيفتي في

حيث  الدراسة، صحيفتي األول في الترتيب المدنية الحقوق احتالل الدراسة نتائج رزتأب .ج 
 فلسطين صحيفة تفوقت وقد الصحيفتين، جانب من مكثفة ومعالجة كبير باهتمام حظيت

 االهتمام. درجة في الجديدة الحياة على صحيفة
 .(1) "وصفية ةدراس :"الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحةدراسة بعنوان:  -1

المصالحة  قضية نحو الفلسطيني الصحفي الخطاب وتحليل رصد إلى الدراسة هدفت
الفاعلة،  القوى إلى المنسوبة واألدوار الصفات ورصد أطروحاته، على والوقوف الفلسطينية،

خطاب  بين واالختالف االتفاق أوجه على والوقوف الخطاب، منتجو إليها يستند التي والحجج
 صحيفتي الدراسة في باالتصال القائمين ومواقف أدوار معرفة إلى إضافة ،دراسةال صحيفتي

 عليها. والسياسية الفكرية توجهاتهم انعكاس ومدى الفلسطينية، المصالحة قضية نحو

وفي إطاره  المسحي المنهج واستخدمت الوصفية، البحوث إلى الدراسة وتنتمي
 دراسة ومنهج الخطاب، تحليلمنهج و  رسة،مسح أساليب الممااستخدمت الباحثة أسلوب 

 أما أداتا الدراسة فهما: المنهجية، المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة، العالقات
 الحياة صحيفتي الصحف عينة وصحيفة االستقصاء، وشملت الصحفي، الخطاب تحليل استمارة
 ،م4104 فبراير 40وحتى  م4113 رايرفب 00في المدة الزمنية الممتدة من  وفلسطين الجديدة

 المصالحة قضية تناولوا الذين الكتاب مثلوا مبحوثا   (41وشملت عينة القائم باالتصال شملت )
 ،اإلعالمي طارتحليل اإلحارس البوابة و  تينظريواعتمد على الدراسة،  صحيفتي في الفلسطينية
 : الدراسة إلىوخلصت 

 المصالحة، أطروحات بين األكبر بالنسبة دراسةال صحيفتي الحكومة في أطروحة حظيت .أ 
 الحياة صحيفة في فتح وحركة الفلسطينية السلطة من اإليجابية لكل الصفات نسبة وارتفعت
 غزة في الحكومة من لكل السلبية نسبة الصفاتذاتها  الصحيفة في وارتفعت الجديدة،
 الفلسطينية للسلطة لبيةالس الصفات فلسطين نسبة صحيفة في ارتفعت بينما حماس، وحركة
 .حماس وحركة غزة للحكومة في اإليجابية الصفات نسبة ارتفاع مقابل فتح، وحركة

                                                             

 الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة، دراسة وصفية. ( أبو مزيد، الخطاب(1



00 

األمريكية  المتحدة للواليات المنسوبة واألدوار الصفات أن التحليلية الدراسة نتائج وأظهرت .ب 
 أن ئجالنتا أظهرت كما الدراسة، صحيفتي في مطلقة سلبية كانت "اإلسرائيلي" واالحتالل

 .الصحيفتين في األول المركز في جاءت المرجعية السياسية

 من يعد للكاتب األيديولوجي أن التوجه على باالتصال القائمين إلى اتفاق خلصت وقد .ج 
 التحريرية للسياسة وأن المصالحة الفلسطينية، قضية نحو مواقفه تشكيل في المؤثرة العوامل
 .فيها العاملين على جدا   كبيرا   تأثيرا   الصحفية للمؤسسة

العالقات المتبادلة بين الخطاب الصحفي العربي وخطابات النخب وآليات دراسة بعنوان:  -1
 .(1)"دراسة حالة لعينة من الصحف العربية ارة الصراع اللبناني والفلسطيني:إد

 النخب خطابات بين المتبادلة العالقات مالمح على الدراسة إلى التعرف هدفت
 ضوء في لبنان وجنوب غزة قطاع على اإلسرائيليين نيالعدواني خالل العربي الصحفي والخطاب
 .إدارته وآليات الصراع نتائج إلى وصوال   وتطوراته الصراع أسباب

وفي  وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدم في إطارها المنهج المسحي
 العالقات دراسة ومنهجة الحالة، دراسمنهج و  إطاره استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المضمون

على أداة تحليل ، واعتمدت المنهجية المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة،
 صحيفة الحياة، وأجريت الدراسة على عينة من الصحف العربية الدولية وهي "الخطاب الصحفي

 ،م4113م وحتى ديسمبر 4114يوليو في المدة الزمنية الممتدة من  "والقدس العربياللندنية، 
 إلى: الدراسة طار اإلعالمي، خلصتنظرية تحليل اإلاستخدمت كما 

 إطار بناء في للعدوانيين اللندنية والحياة العربي القدس صحيفتي في اإلعالمية المعالجة أن .أ 
 مصادر على االعتماد خالل من وذلك صحيفة كل وأيديولوجية توجهات يعكس إعالمي
 للصحيفة. التحريرية اسةوالسي تتفق أخبار

 أيديولوجية ومعتقدات مالكيها ومصالح وتوجهاتها تتفق واتجاهات آراء الصحيفتين كلتا تبنت .ب 
 .ا  معين ا  فكري ا  منظور  تخدم

 في الدراسة محل الصراع حول إعالمي جدل تشكيل في اإلعالمي التأطير عملية همتأس .ج 
 من معين لموقف صحيفة كل تأييد اللخ من وذلك اللندنية والحياة العربي القدس صحيفتي

                                                             

( درويش، العالقات المتبادلة بين الخطاب الصحفي العربي وخطابات النخب وآليات إدارة الصراع اللبناني (1
 .لعينة من الصحف العربية والفلسطيني، دراسة حالة
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 من وينزعها المقاومة على الشرعية يضفي بما التأطير لعملية وفقا   األحداث وتقييم الصراع،
 .المتحدة والواليات إسرائيل

 :الدولية تجاه قضايا اإلصالح السياسي في العراق خطاب الصحافة العربيةدراسة بعنوان: " -3
 .(1) "دراسة تحليلية مقارنة

 اإلصالحقضايا الدولية تجاه صد وتحليل خطاب الصحافة العربية فت الدراسة إلى ر هد
ل الدائر على الساحة السياسية مكان الصدارة في الجدباعتباره يحتل ، في العراقالسياسي 

 .في تحقيق التحول الديمقراطي ا  بالغ ا  دور يحتل و الدولية والعربية، 

 ها المنهج المسحيية التي استخدمت في إطار وث الوصفوتنتمي هذه الدراسة إلى البح
 إطاره في تم الذي المتبادلة، العالقات دراسة ومنهج وفي إطاره استخدم أسلوب تحليل المضمون

تحليل المضمون وتحليل  استمارتي الباحث المنهجية، وقد استخدم المقارنة أسلوب توظيف
اللندنية،  صحيفة الحياةلدولية وهي "الخطاب"، وأجريت الدراسة على عينة من الصحف العربية ا

م وحتى نهاية عام 4101ة الزمنية الممتدة من يناير في المد "والقدس العربي ،األهرام الدوليو 
الدراسة ت وخلص ،اإلعالمي ووضع األجندة طارتحليل اإل تيواعتمدت على نظري ،م4104

 :إلى

ايا اإلصالح في العراق سواء تعدد الرؤى الفكرية التي قدمت من خاللها صحف الدراسة قض .أ 
وهو ما يفسر اختالف  ،الحلول المقترحة لهاو  لها التقييم األخالقيو  من حيث أطر أسبابها

 .النظم التي تصدر عنها أو تمولهافة حسب سياستها التحريرية و صحي كل رؤية

التي راق عن وجود اتفاق بين صحف الدراسة على أجندة اإلصالح في الع الدراسة كشفت .ب 
ثم  قضايا محورية، أهمها إصالح العالقات الداخلية والخارجية العراقية، 01ضمنتت

 اإلصالح التشريعي للدستور، وٕاصالح هياكل الدولة العامة والمؤسسات الحكومية.

تباين اهتمام صحف الدراسة في ترتيبها لقضايا اإلصالح السياسي، حيث اهتمت "الحياة"  .ج 
م قضية تفعيل دور المجتمع في التحول الديمقراطي، وثم بقضية إصالح العملية السياسية، ث

إصالح هياكل الدولة العامة والمؤسسات الحكومية، بينما انصب اهتمام صحيفتي األهرام 
الدولي والقدس العربي بقضايا اإلصالح التشريعي للدستور، وٕاصالح العالقات الداخلية 

 والمؤسسات الثقافية والحكومية.والخارجية العراقية، وٕاصالح هياكل الدولة العامة 
                                                             

ح السياسي في العراق، دراسة تحليلية ( عبد الغفور، خطاب الصحافة العربية الدولية تجاه قضايا اإلصال(1
 مقارنة.
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 تحليلية دراسة :الالجئين قضية تجاه الفلسطيني الصحفي الخطاب"بعنوان:  دراسة -01
 .(1) "مقارنة

في  الالجئين قضية تجاه الفلسطيني الصحفي الخطاب وتحليل رصد إلى الدراسة هدفت
 والحجج ألطروحاتا استخراج طريق عن المعلنة توجهاتها على والوقوف الفلسطينية، الصحافة

 لألطراف الخطابات المختلفة وتصورات أطروحاته صحة على تدليال   خطاب، كل ساقها التي
 عينة لتوجهات الصحف موضوعي تحديد إلى للوصول القضية، تطورات تغطية في الفاعلة
ا، والوقوف على الدور الذي مارسه القائم باالتصال في إبراز قضية الالجئين وتداعياته الدراسة،

 .نصحيفتيالورصد أوجه االتفاق واالختالف بين مواقف القائمين باالتصال في 

منهج المسح و  الخطاب، تحليل منهج واستخدمت الوصفية، البحوث إلى الدراسة وتنتمي 
 المتبادلة، العالقات دراسة ومنهج ،الذي تم في إطاره االستعانة بأسلوب مسح أساليب الممارسة

 تحليل استمارة فكانتا أداتا الدراسة أما ،المنهجية المقارنة أسلوب يفتوظ إطاره في تم الذي
 الحياة" صحيفتي كانتف مصادر الصحف عينة وأما المقننة، االستقصاء وصحيفة الخطاب،
يونيو  02وذلك خالل المدة الزمنية المحددة من بداية االنقسام  الحزبية" الرسالة"و" الجديدة
 اإلعالمي، وحارس اإلطار تحليل تينظري على واعتمدت ،م4101ديسمبر  50م وحتى 4111
 :وخلصت الدراسة إلىاإلعالمية،  البوابة

 معاناة قضية تجاه الصحفي خطابها في الحكومية الجديدة الحياة صحيفة اهتمام تراجع .أ 
 الحزبية. الرسالة صحيفة في عنه الفلسطينيين الالجئين

 الفلسطينيين؛ الالجئين قضية نحو" الرسالة"و" الجديدة الحياة" صحيفتي بين تباين وجود .ب 
 توجهات مع بتوجهاتها" الجديدة الحياة" صحيفة توافقت حيث الفكرية، مرجعيتهما بسبب
 مع بتوجهاتها" الرسالة" صحيفة وتوافقت الفلسطينيين، الالجئين قضية فتح نحو حركة

 . الفلسطينيين الالجئين قضية نحو حركة حماس توجهات

 منهما، كل في باالتصال القائم توجهات على الدراسة لصحيفتي المرجعية األطر أثرت .ج 
الالجئين  قضية من فتح حركة بتوجهات" الجديدة الحياة" صحيفة ومحررو كتاب تأثر حيث

قضية  من حماس حركة بتوجهات" الرسالة" صحيفة ومحررو كتاب تأثر بينما الفلسطينيين،
 .الفلسطينيين الالجئين

                                                             

 ( المناعمة، الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضية الالجئين، دراسة تحليلية مقارنة.(1
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 وميدانية تحليلية دراسة :العربي الصحفي الخطاب في اإلنسان حقوق" :بعنوان دراسة -00
 .(1) "مقارنة

 ةثقاف نشر في العربية الصحافة هتؤدي يالذ رالدو  دو حدو  أبعاد معرفة إلى سةاالدر  دفته
 قيو حق خطاب ضد طنيةالو  المصالح نع بالدفاع اهماالتز  مع ا،هل يجو التر و  ناإلنسا حقوق

 .وماديا   جيا  و لو تكن المتفوق آلخرا مصالح ميخدولم مع

مستخدمة  المسح جهمن واعتمدت على التفسيرية، صفيةو ال ساتاالدر  إلى سةاالدر  تنتميو 
 توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة، قاتالعال سةادر  جهمنو  ،في إطاره أسلوب تحليل المضمون

 الخطاب وهي لأدوات تحلي مستخدمة الثقافي، لالمدخ إلى مستندة المنهجية، المقارنة أسلوب
 ، وتمثلتالبيانات لجمع بحثية اتو كأد "المرجعية األطر وتحليل ة،لالفاع وىالقو  نة،هالبر  مسار"

 عام ينايرة الممتدة من في المد "اللندنية الحياة"و المصرية،" األهرام" في صحيفتي الدراسة عينة
 تلوتوصطار اإلعالمي، اإلرية تحليل واعتمدت على نظم، 4112 عام نهاية م، وحتى4111

 :اهمهأ نتائج، عدة إلى سةاالدر 

 ةهاجو م في العربية المصالح نع الدفاع في العربية الصحفية الخطابات أهداف اتسقت .أ 
 لق بالحقوقيتع فيما العربية، بالحقوق مطالبةلل ليةو الد طرلأل وتوظيفها الخارجية، ديداتهالت

 .بيةالعر  بو الشع حقوق وأ ة،اإلقليمي العربية

 الخطاب في ةالرئيس الفكرية تاالتيار  نع تةو متفا بدرجات سةو المدر  الخطابات عبرت .ب 
 .ميالقو  الخطابو  ،مياإلسال الخطابو  لي،ايبر لال الخطاب في ةلمتمث العربي قيو الحق

 الخطابو  يةو طلالس السمة ذات الصحفية الخطابات بين قةالعال بيةلس النتائج كشفت .ج 
 .معينة قضية نبشأ العالمي الخطابو  الرسمي الخطاب نبي فاالختال حالة في العالمي

 قطاع من المستوطنين إجالء خطة تجاه الفلسطيني الصحفي الخطاب" دراسة بعنوان: -04
 .(2) "دراسة تحليلية مقارنة :غزة

 المستوطنين إجالء إزاء الفلسطيني الصحفي الخطاب وتحليل رصد الدراسة إلى هدفت
 والتعرف ،الدراسة تيصحيف في الخطاب هذا ومقارنة عليه، ترتبةالم والقضايا غزة قطاع من

                                                             

 ( محمود، حقوق اإلنسان في الخطاب الصحفي العربي، دراسة تحليلية وميدانية مقارنة.(1
المستوطنين من قطاع غزة، دراسة تحليلية  ( أبو كميل، الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه خطة إجالء(2

 مقارنة.
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محل  القضايا بإبراز صحفال في باالتصال القائمين مواقف بين واالختالف االتفاق أوجه على
 .الدراسة

وتدخل هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التحليلية، مستخدمة المنهج المسحي 
 دراسة ومنهجالمضمون وتحليل الخطاب اإلعالمي،  واعتمدت في إطاره على أسلوب تحليل

 توظيف خالل من ،المنهجية المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة، العالقات
 "المرجعية واألطر الفاعلة، القوى تحليل البرهنة، مسار" :هيو  من أدوات تحليل الخطاب ثالث

 في اإلجالء إزاء الفلسطيني الصحفي الخطاب روتفسي لتحليل النقدي بالمدخل ةباحثال واستعانت
أول إعالن ة الزمنية الممتدة من في المد وهي "الحياة الجديدة والرسالة" الفلسطينية الصحف

 م وحتى تداعياته على وحدة الصف4115ديسمبر  0"إسرائيلي" عن مخطط اإلجالء في 
، األجندةو  اإلعالمي راإلطا تحليل نظريتي واستخدمت ،م4111يناير  51في الفلسطيني 

 :إلى الدراسة خلصتو 
 المترتبة والقضايا غزة قطاع من المستوطنين إجالء قضية تناول طبيعة في االهتمام تفاوت .أ 

 إطار في الحزبية والرسالة الحكومية الجديدة الحياة لصحيفتي الصحفي الخطاب في عليها
 القضايا، لهذه المدعمة راهينوالب والحجج المركزية األطروحات وٕابراز الرأي مواد تحليل
 .الدراسة لصحف واأليديولوجي السياسي التوجه من الصحفي الخطاب انطلق حيث

 الصحفي الخطاب منتجو ليهاإ استند التي المرجعية األطر واختالف تعدد الدراسة كشفت .ب 
 عليه، ترتبت التي والقضايا غزة قطاع من المستوطنين إجالء قضية بشأن العينة لصحف
 من استخدام عدد بل واحد، إطار وتوظيف استخدام على المدروس الخطاب يركز لم حيث
 .وأبعاده الحدث لطبيعة وفقا   وذلك المختلفة، المرجعية األطر

 تعزيز في ودوره الفلسطيني االنقسام خطورة بشأن الدراسة صحيفتي كتّاب مواقف تقاربت .ج 
 الشائكة القضية هذه في المشترك القاسم بأن تفسيره يمكن الذي األمر الداخلي؛ العنف ثقافة
 لكتّاب الحزبي التوجه اختالف رغمب له، ومعارضتهم ورفضهم مواقفهم في جليا   كان

 . الصحيفتين
 .(1) "خطاب تحليل دراسة :القدس في للوضع األمريكي اإلعالم تغطية: "بعنوان دراسة -05

اإلعالم  وسائل في ةالصحفي التقارير تقديم كيفية على التعرف إلى الدراسة هدفت
في  عليها اعتمدوا التي واالفتراضات المراسلون اختارها التي المفردات وكذلك األمريكية،

                                                             

(1) Amer, U.S. Media Coverage of the Situation in Jerusalem: A Discourse Analysis 

Study. 
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تخفيف  أو عليه الضوء تسليط أو حذفه أو الخبر انتقاء وأساليب القدس، في للوضع تغطيتهم
 اإلعالمية األمريكية التغطية على المؤثرة والثقافية واالقتصادية السياسية السياقات وكذلك حدته،
 وسط.األ الشرق في للصراع

المسح وفي  منهج استخدمت ، التيتحليليةال وصفيةإلى البحوث ال دراسةال تنتمي هذهو   
 العالقات دراسة ومنهج الخطاب اإلعالميتحليل و  إطاره استخدمت أسلوب تحليل المضمون

 عينة بتحليل الباحث قام حيث ،يةالمنهج المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة،
" New York TimesوWashington Post صحيفتي " في المنشورة التقارير جميع شملت
 خالل استمارة تحليل المضمون وتحليل الخطاب، من عبر أداتي ة الزمنية الممتدة من،مدفي ال
 في واإلسالمي الوجود العربي بحق اإلسرائيلية لالنتهاكات اإلخبارية التغطية مضامين مسح

 :إلى الدراسة تخلصو  ،طاروضع األجندة وتحليل اإل تينظري مستخدما   القدس،

 بما والمفردات األخبار والمعلومات انتقاء أساليب في دائم على اتجاه الصحيفتينتركيز  .أ 
 اإلسرائيلية. والرواية المبررات مع يتناسب

 والمناقضة القدس بحق رائيليةاإلس بالممارسات المتعلقة لمعلوماتا الصحيفتانأغفلت   .ب 
 المتحدة. األمم الدولي وقرارات للقانون

 بقضية يتعلق فيما الفلسطينية النظر إبراز وجهة في الصحيفتين لدى واضح قصوروجود  .ج 
 تسليطهاو  محددة، وأساليب مفردات إلى استخدام إضافة الصحفية، التقارير ضمن القدس
 ."اإلسرائيلي" الطرف بما يخدم ىخر أ دون وجهات نظر أو أخبار على الضوء

دراسة  :اتجاهات الخطاب الصحفي الجزائري إزاء انتفاضة األقصىدراسة بعنوان: " -02
  .(1) "مقارنة تحليلية

 هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل الخطاب الصحفي الجزائري حيال انتفاضة األقصى،
ية لكل صحيفة، للكشف عن التوجهات السياس ف الدراسةطاب في صحومقارنة هذا الخ

ومقارنة توجهات كل منها حيال انتفاضة األقصى  والخطابات الصحفية المتضمنة فيها،
 .باختالف سياستها اإلعالمية

                                                             

( بصيص، الخطاب الصحفي الجزائري إزاء انتفاضة األقصى، دراسة تحليلية مقارنة بين الصحف الحكومية (1
 قارنة.والمستقلة، دراسة تحليلية م
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 جالتي استخدمت في إطارها المنهالتحليلية وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية 
 دراسة منهجو ، في إطارها اعتمدت على أسلوب تحليل المضمون وتحليل الخطابالمسحي 
تحليل  مستخدمة أداتي، المنهجية المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة، العالقات

باستخدام عينة الحصر الشامل للخطاب الصحفي الذي تناول المضمون،  لالخطاب وتحلي
الخاصة وصحيفة  والخبر ،"الشعب الحكومية :وهي الدراسة قضايا انتفاضة األقصى في صحف

 ،م4115 إبريل 51 حتى م4111 سبتمبر 41 من الزمنية المدة في وذلك المستقلة "الحرية"
 وخلصت الدراسة إلى: واعتمدت الدراسة على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي،

للقضايا  -باختالف نمط ملكيتها واللغة الناطقة بها -اختلفت معالجة الصحف الجزائرية  .أ 
الفلسطينية، وهي: القدس، والالجئون، وحق العودة،  التي تمثل جوهر القضية الرئيسة

 وحق تقرير المصير. واالستيطان،

 في اإلفصاح عن الدور السلبي للواليات المتحدة فيما يتعلق بالتصور دراسةاتفقت صحف ال .ب 
 الخاص بها في الخطاب الصحفي.

حت ة على استخدام وتوظيف إطار واحد في خطابها، ولكنها طر دراسلم تركز صحف ال .ج 
من األطر المرجعية المختلفة، حيث ركزت صحيفتا "الشعب" و"الخبر" على األطر  مجموعة
 .واإلسالمية بعكس صحيفة "الحرية" التي ركزت على األطر المحلية ثم الدولية العربية

دراسة تحليلية  ة العربية:سمات وعناصر صور الذات في الصحافدراسة بعنوان:  -03
 .(1)"حالة سقوط بغداددراسة  ،الحياة خطاب صحيفةل

 للخطاب األيديولوجية والمرجعية المعرفية، المرتكزات وتحليل رصدإلى  الدراسة هدفت
في  العربية الذات وعناصر سمات عن بتصوراته يتعلق فيما الحياة، ةلصحيف العربي الصحفي

 .ة ما بعد دخول القوات األمريكية العاصمة العراقية بغدادمد

وفي إطاره استخدمت  المسح منهج على معتمدةإلى البحوث الوصفية، وتنتمي هذه الدراسة 
تحليل  من خالل أداتي ،الحالة دراسةمنهج و  ،أسلوب تحليل المضمون وتحليل الخطاب

 صحيفة أعداد لكل الشامل الحصر طريق عن ،(البرهنة ومسار الفاعلة، القوى تحليل) الخطاب
 وحتى م411.5أبريل  01الزمنية الممتدة من  لمدةافي  ( عددا  443وبلغت ) "الحياة اللندنية"

 :إلى الدراسـة وخلصت ،اإلعالمي طارباالعتماد على نظرية تحليل اإل ،م4115 ديسمبر 50
                                                             

 دراسة تحليلية لخطاب جريدة الحياة، -( عبد المقصود، سمات وعناصر صور الذات في الصحافة العربية(1
 .(0033 -0010ص)ص  دراسة حالة سقوط بغداد
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 .الحياة ةصحيف خطاب شهدها التي الداخلي الجدل عملية على الدراسة أكدت .أ 

ت أزمة األطروحات في المجال الخاص بتصورات الخطاب بشأن عوامل ومسببا جاءت .ب 
قضية مركزية تفوق اطية بوصفها الذات العربية لتضع االستبداد السياسي أو غياب الديمقر 

ما عداها من عوامل في داللة واضحة على رؤية منتجي الخطاب لهذا العامل كشرط 
 المتردية.أحوال الذات العربية  ومقدمة الزمة إلصالح

مظاهر أزمة الذات العربية الحضور المكثف لألطروحات التي ع نيت بوصف سمات و  .ج 
 .مقابل حضور محدود لألطروحات التي تبحث في سبل الخالص وحل أزمة الذات العربية

 تطبيقية تحليلية دراسة :خرواآل الذات بين العربي الصحفي الخطاببعنوان: "دراسة  -04
  .(1) "م0333 فبـرايـر األمـريكية -العراقية األزمة على

 قصور تفتيش حول المتحدة األمم ومفتشي العراق أزمة لوتحلي رصدإلى  الدراسة هدفت
 الصحفي الخطاب قبل من األزمة إدارة بها تم التي للكيفية حالة كدراسة ،0331 عام الرئاسة
 في متمثال   األمريكي الخطاب قبل من وٕادارتها العراقية، القادسية صحيفة في متمثال   العراقي،
 الصحفي الخطاب قدمه بما المعالجات تلك مقارنة مث األمريكية، تايمز النيويورك صحيفة
 في الصحف معالجة على بالتطبيق المصرية، األهرام صحيفة في متمثال  ذاتها  ألزمةل المصري

 .القضية لهذه 0331 فبراير شهر

 في النظم وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي استخدمت في إطارها منهج
وفي إطاره استخدمت أسلوب تحليل المضمون وتحليل  مسحال ومنهج األزمات، تشخيص
 المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتبادلة، العالقات دراسة ومنهج ،الخطاب

 ، وط بقت على عينة من الصحف وهي القادسيةتحليل القوى الفاعلةأداة  باستخدامالمنهجية، 
الزمنية الممتدة  وذلك في المدة المصرية ألهراما وصحيفة األمريكية، تايمز والنيويورك العراقية،

 المداخل من عدد على باالعتماد وذلك ،م0331مارس  بدايةم وحتى 0331من بداية فبراير 
 ،اإلطار اإلعالمي وتحليل األطر، تأثير ونموذج األجندة، وضع ونظرية الوظيفي المدخل: هي

 :إلى الدراسـة وخلصت

                                                             

( أبو يوسف، الخطاب الصحفي العربي بين الذات واألخر، دراسة تحليلية تطبيقية على األزمة العراقية (1
 م.0331األمريكية 
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 افتعال وليةمسؤ  وحملها األمريكية، المتحدة والياتال العراقي الصحفي الخطاب هاجم .أ 
 تعاون أنها كما العالم، على للسيطرة سياستها من كجزء العراق لضرب تهدف وأنها األزمات،

 الصهيونية.

 للخيار المعارضين آراء تعتيم إلى األزمة بداية في تايمز النيويورك صحيفة عمدت .ب 
 .ا  حقيقي ا  خطر بوصفه  تمثله حتى حسين صدامو  العراق قدرات تقديم في وبالغت العسكري،

 .سلبية فاعلة قوى أنهما على والعراقي األمريكي الجانبين المصري الخطاب قدم .ج 

 

 على غزة: عدوان اإلسرائيليدراسات تتعلق بمحور ال المحور الثاني:

اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على شبكات التواصل الجتماعي دراسة بعنوان: " -01
م، دراسة ميدانية 4102در للمعلومات أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام كمص

 .(1) على محافظات قطاع غزة"

شبكات  على الفلسطينية السياسية النخبة اعتماد مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 عام غزة على اإلسرائيلي العدوان أثناءفي  للمعلومات ا  مصدر بوصفه  االجتماعي التواصل
 لهذه التفضيل وأسباب المتابعة بهذه المرتبطة واألسباب لها، المتابعة م، ومعرفة مدى4102

 الموضوعات أبرز ومعرفة عليها، االعتماد تم التي الشبكات أي على الشبكات، والتعرف
 .والثقة بها المعرفي الفضول ودرجة متابعة،

وفي إطاره  المسح منهج تاستخدم حيث الوصفية، البحوث ضمن الدراسة هذه وتأتي
 صحيفة باستخدام البيانات وتم جمع ،وسائل اإلعالمجمهور خدمت أسلوب مسح است

 محافظات في الفلسطينية السياسية من النخبة حصصية بعينة المقننة، والمقابلة االستقصاء،
ي التشريع المجلس ونواب ،نوأكاديميو  ن،سياسيو  نالفصائل ومحللو  وقادة وهم "مسئولو غزة،

يونيو  01م وحتى 4103أبريل  45ة الزمنية الممتدة من في المد مبحوثا   042 وقوامها
 إلى: الدراسة ، وخلصتاالعتماد على وسائل اإلعالم، معتمدا  على نظرية م4103

                                                             

ربخ، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء ( ب(1
 م، دراسة ميدانية.4102العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
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 نالمبحوثو  اليهع اعتمد الذي المصادر مقدمة في االجتماعي لالتواص شبكات جاءت .أ 
 11.04 نسبته ما نحي في ،% 11.44 بنسبة نالعدوا أثناءفي  وماتلمعلل ا  مصدر بوصفها 

 .العدوان أثناءفي  وماتلللمع هممصدر  اإلذاعات اعتبروا% 

 وماتالمعل ىعل لحصو لل االجتماعي لالتواص شبكات ىعل عالية بدرجة المبحوثون اعتمد .ب 
 %.2.3 بنسبة منخفضة بدرجة اعليه اعتمادهم كانو  ،%21.4 بنسبة انالعدو  أثناءفي 

 أثناء في وماتللمعل ا  مصدر بوصفها  االجتماعيل التواص شبكات ىعل االعتماد سبابأمن  .ج 
 .واألخبار وماتالمعل ىعل لالحصو  ي،رائيلاإلس العدوان

 
 الجتماعي التواصل شبكات على الفلسطينية الجامعات طلبة دراسة بعنوان: "اعتماد -03

 .(1)يدانية"م: دراسة م4102 عام غزة على اإلسرائيلي العدوان أثناءفي 
 التواصل شبكات على الفلسطينية الجامعات طلبة اعتماد مدى رصد إلى الدراسة تهدف
 وأهدافه االعتماد هذا وأسباب م،4102 عام غزة على اإلسرائيلي العدوان أثناءفي  االجتماعي
، والتعرف على مدى ثقة طلبة الجامعات في االعتماد هذا عن الناتجة والتأثيرات ودوافعه،

أثناء العدوان اإلسرائيلي في مضامين المقدمة في شبكات التواصل االجتماعي وموضوعيتها ال
 م.4102على قطاع غزة عام 

 توظيف تم إطاره وفي المسح منهج واستخدمت الوصفية، البحوث إلى الدراسة وتنتمي
 تقصاء،االس صحيفةالمقابلة و  باستخدام البيانات جمع وتم اإلعالم، وسائل جمهور مسح أسلوب
 الرئيسية الجامعات طلبة من مبحوٍث ( 211) قوامها عشوائية طبقية عينة على توزيعها تم التي
ة الزمنية الممتدة في المد (األزهر وجامعة اإلسالمية، الجامعة األقصى، جامعة) غزة قطاع في

واعتمدت الباحثة على نظرية "االعتماد  ،م4102ديسمبر  03م وحتى 4102نوفمبر  45من 
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خل صت وقدلى وسائل اإلعالم" ع
 متابعة في نالمبحوثو  عليها يعتمد التي المصادر االجتماعي التواصل شبكات تصدرت .أ 

 %.31,1 بنسبة م4102 عام غزة على اإلسرائيلي العدوان أحداث

                                                             

( خاطر، اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على (1
 دراسة ميدانية.م، 4102غزة عام 
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 العدوان أثناء وماتالمعل على للحصول االجتماعي التواصل شبكات ن علىاعتمد المبحوثو  .ب 
 تاله ،%11,5بنسبة المقدمة في بوك الفيس جاءو  م؛4102 عام غزة على اإلسرائيلي

 .بلس جوجل ثم تويتر،
 اإلسرائيلي العدوان أثناءفي  االجتماعي التواصل شبكات على يعتمدون أنهم المبحوثون أكد .ج 

 .الحدث نقل في السرعة بسبب م،4102 عام غزة على
عالجة فن الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية للعدوان اإلسرائيلي دراسة بعنوان: "م -03

 .(1)م: دراسة تحليلية مقارنة"4102على غزة عام 

  للعدوان الفلسطينية الصحافة في الكاريكاتير معالجة كيفية على التعرف إلى الدراسة تهدف

 أسلوبمعرفة و  اتير،الكاريك في تناولتها التي والموضوعات م،4102 عام غزة على اإلسرائيلي
 .اليومية الفلسطينية الصحف في واتجاهاتهم الكاريكاتير رسامي  أهم ومعرفة المعالجة،

وفي  ،يالمسح منهجال واعتمدت على الوصفية، الدراسات إطار في الدراسة هذه وتأتي
 والمقابلة" المضمون تحليلالدراسة " أداةوكانت  المضمون، تحليل أسلوب إطاره استخدمت

"الحياة  الفلسطينية اليومية الصحف مثلت عينة الدراسة في العينة العمدية من جميع أعدادوت
 44م وحتى 4102يوليو  1ة الزمنية الممتدة من من المد الجديدة، القدس، األيام، وفلسطين"

 :إلى الدراسة خلصت وقد، ولم تعتمد الدراسة على أي نظرية إعالمية، م4102أغسطس 

 العدوان تناولت التي الكاريكاتير رسوم في والتهدئة لمفاوضاتا موضوعات احتلت .أ 
 هاتال ،%40.4 بنسبة الدراسة صحف في األولى المرتبة م4102 عام غزة على اإلسرائيلي
 االعتداءات موضوعات ثم الفلسطينية، المقاومة موضوعات ثم ن،الفلسطينيو  الضحايا

 اإلسرائيلية.

 موضوعات لتناول واحد كاريكاتير رسام لىع الدراسة صحف من صحيفة كل اعتمدت .ب 
 اآلخرين الرسامين من ومجموعة رئيس رسام على اعتمدت واحدة صحيفة عدا العدوان،

  .معه

                                                             

م، 4102( أبو حميد، معالجة فن الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام (1
 دراسة تحليلية مقارنة.
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 والرسمية السياسية والمواقف العدوان، نقد إلي رسوماتهم خالل من الكاريكاتير رسامو عمد .ج 
 أسلوب تالها ،%40.1 بنسبة وذلك بشاعته على الضوء لتسليط محاولة في الذعا   نقدا   منه

 .موقف اتخاذ ثم التحريض،

 دراسة تطويرها، وسبل النفسية للحرب اإلعالمية األقصى شبكة إدارة: "دراسة بعنوان -41
 .(1)"م 4102 عام غزة العدوان على حالة على

 في المتمثلة اإلعالمية األقصى شبكة إدارة فاعلية مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 للحرب لألنباء شهاب ووكالة األقصى ومرئية األقصى صوت وٕاذاعة الفضائية صىاألققناة 

 المجتمع وتحصين الصهيونية النفسية للحرب التصدي في المتمثل الدفاعي بشقيها النفسية
 .الصهيوني والمجتمع الجنود على التأثير في المتمثل الفلسطيني، والهجومي

 الوصفي بشقيه المسحي المنهج تاستخدمة، و تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفيو  
 ،وفي إطاره اعتمدت على أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم ومنهج دراسة الحالة والتحليلي

اإلعالمية  الصفوات من مجموعة على تطبيقها تمالتي  "االستبانة" وكانت أداة الدراسة هي
 بلغت وقد العشوائية، غير العمدية ينةالع أسلوب معتمدة على ،الفلسطينية والسياسية واألكاديمية

 كما ،م4102 أغسطس 44وحتى  م4102يوليو 1ة الزمنية الممتدة من في المد (000)
األقصى،  شبكة في مؤسسات اإلدارية النخبة مع المتعمقة المقابلة أداة الباحث استخدم

 :إلى الدراسة تخلصو 

 %.12.13 بنسبة وبفاعلية افةك أبعادهاب النفسية الحرب إدارة في األقصى شبكة نجحت .أ 

 %.11.5 بنسبة الصهيونية النفسية للحرب تتصدى أن األقصى شبكة استطاعت .ب 

 .%11.54 بنسبة الميدان في الفاعلة القوى مع التنسيق من األقصى شبكة تمكنت .ج 
 مواجهة في الفلسطينية المقاومة استخدمتها التي النفسية : "الحرببعنواندراسة  -40

 .(2)م"4102 عام قطاع غزة على اإلسرائيلي العدوان

                                                             

( اإلفرنجي، إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية وسبل تطويرها، دراسة حالة على العدوان على (1
 م.4102غزة عام 

وس، الحرب النفسية التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان اإلسرائيلي على قطاع ( أبو نام(2
 م.4102غزة عام 
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 مواجهة في الفلسطينية المقاومة لدى النفسية الحرب دوافع لىع إلى التعرف الدراسة هدفت
 النفسية الحرب وأساليب وسائل إلى والتعرف 4102 عام محافظات غزة على اإلسرائيلي العدوان

 .يالعدوان اإلسرائيل مواجهة في الفلسطينية المقاومة اعتمدتها التي

المسحي وفي إطاره  المنهج تاستخدم قدتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، و  
 الحرب لقياس وكانت أداة الدراسة "االستبانة" ،استخدمت أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم

 بيانات تحليل وتم, اإلسرائيلي العدوان مواجهة الفلسطينية في المقاومة استخدمتها التي النفسية
 ( من044) من الدراسة عينة وتكونت االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام ةالدراس

 الرباط وجامعة, األزهر وجامعة, األقصى وجامعة, اإلسالمية في الجامعة الميدانيين األكاديميين
 علم في والميدانيين, الفلسطينية للتنظيمات والسياسية واإلعالمية األمنية الرموز وكذلك, األمنية
ة الزمنية ي المدف غزة محافظات في والسياسيين ,واإلذاعات الفضائيات في واإلعالميين, النفس

 :إلى الدراسة وخلصت, م4103م، وحتى يناير 4102الممتدة من يوليو 

 ئيليااإلسر  العدوان مواجهة في الفلسطينية المقاومة لدى النفسية الحرب دوافعكانت  .أ 
 المرتبة في "عسكرية" النفسية الحرب دوافع محوري م ف4102 عام غزة محافظات على

 .الدينية الدوافع ثم واالجتماعية النفسية الدوافع تليها األولى

 االحتالل مواجهة في الفلسطينية المقاومة اعتمدتها التي النفسية الحرب أساليب .ب 
 الدماغ غسيل ثم العسكرية المفاجأة جاءتم 4102 عام غزة محافظات على ئيليااإلسر 

 .العسكرية البيانات ثم

 استخدم تقدير متوسط في الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ج 
 غزة محافظات على ئيليااإلسر  العدوان مواجهة في النفسية الحرب الفلسطينيةالمقاومة 

 ".منيأ ,نفسي ,سياسي ,إعالمي" لتخصصل تعزى م4102 عام
 العدوان آثار تغطية في الجتماعي لتواصلا مواقع نشطاء دور: "بعنوان دراسة -44

 .(1)" دراسة ميدانية، "م4102 يوليو اإلسرائيلي على غزة

 اهوأكثر  االجتماعي لالتواص لمواقع النشطاء ماستخدا مدى معرفة إلى سةاالدر  دفته
ل التواص مواقع اهتتناول التي التغطية كفاية مدى نعف والكش ،نالعدوا خالل استخداما  
 األسباب يأ نع فوالكش ،هب متهوأس قامت الذي الدور وٕادراك ،نالعدواخالل  ياالجتماع

                                                             

( المصري، دور نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في تغطية آثار العدوان اإلسرائيلي على غزة يوليو (1
 م، دراسة ميدانية.4102
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 ومعرفة ،نالعدوا وقت سيما ال لالوسائ نم اهغير  نع االجتماعيل التواص مواقع ميزت   التي
 وطرق مقترحات موتقدي ،نالعدوا لخال تويتر موقع ىلع النشطاءل قب نم تفاعال   مالوسو  أكثر
 .سطينيةلالف القضية خدمة في االجتماعيل التواص مواقع واستثمار ستفادةلال

وفي إطاره استخدمت  المسح جهمن الباحث ماستخدو  الوصفية، البحوث نضم سةاالدر  وتقع
 عينة تلوتمث االستقصاء، صحيفة يهف سةاالدر  أداة أما ،أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم

 43ة الممتدة من في المد مفردة 021 غتلوب االجتماعيل التواص مواقع نشطاء في سةاالدر 
، مستخدما  نظرية المسؤولية االجتماعية، وخلصت م4102أكتوبر  01م وحتى 4102سبتمبر 

 :الدراسة إلى

ن العدوا لخال اإلنترنت شبكة ىلع االجتماعيل التواص لمواقع نالمبحوثي ماستخدا .أ 
 حيث استخداما ، االجتماعي صلالتوا مواقع أكثر نم بوك الفيس نوأ جدا ، مرتفع
 .ويليها توتير األولى المرتبة في جاءت

 اإلنسانية القصص ىلع التركيز نالعدوال خال نالمستخدمي ىلع ا  ر تأثي األساليب أكثر .ب 
 وأجمع الحرب وقت سيما ال االجتماعي لالتواص مواقع تميز التي األسباب همأ نوأ
 .بسرعة خبارلأل اهمتابعت ،نالمبحوثو ليها ع

 بنسبة ف"القص_تحت_غزة#" نالعدوا لخال تويتر موقع ىلع تفاعال   مالوسو  أكثر .ج 
14.% 

 واإلشباعات اإلسرائيلية اإلعالم لوسائل الفلسطيني الجمهور استخدامدراسة بعنوان: " -45
 .(1)م"4101-م4113 حربي على تطبيقية دراسة :منها المتحققة

إلى جانب  م اإلسرائيليةطالع على نشأة وتطور وسائل اإلعالاالهدفت هذه الدراسة إلى 
داخل قطاع غزة، اإلسرائيلية التي يلجأ لها الجمهور الفلسطيني من وسائل اإلعالم  يمعرفة أ
 ومعرفة دور غزة، قطاع داخل الفلسطيني الجمهور لدى هذه الوسائل مصداقية مدى على التعرف
 م.4104-4111اني الفلسطيني خالل عدو  العام الرأي توجيه في اإلسرائيلية اإلعالم وسائل

المسح؛  منهج على الدراسة وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التحليلية، واعتمدت
 صحيفة البيانات جمع أدوات وفي إطاره استخدمت مسح جمهور وسائل اإلعالم، كانت

                                                             

سطيني لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية واإلشباعات المتحققة منها: دراسة ( الشيخ علي، استخدام الجمهور الفل(1
 م.4101-م4111تطبيقية على حربي 
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 الحدودية المناطق في يقطنون الذين الفلسطينيينوشملت عينة الدراسة "االستقصاء والمقابلة، 
 ة الزمنية الممتدة من مارسفي المد مفردة( 411) قوامها غزة قطاع في الداخلية والمناطق
شباعات، باحثة على نظرية االستخدامات واإل، واعتمدت الم4105م وحتى يونيو 4105

 وخلصت الدراسة إلى: 

 غزة قطاع داخل الفلسطيني الجمهور قبل من متابعه اإلسرائيلية اإلعالم وسائل أكثر .أ 
 .يةالتلفاز  المحطاتو  واإلذاعات لكترونيةاإل المواقع هي ،(م4104-م4111)حربي لخال

 الجمهور على ومعرفية ووجدانية سلوكية تأثيرات لها كان اإلسرائيلية اإلعالم وسائل .ب 
 .(م4104-م4111)حربي خالل غزة قطاع داخل الفلسطيني

 اإلسرائيلي اإلعالم سائللو  المتابع الفلسطيني الجمهور لدى المتحققة اإلشباعات أكثر .ج 
 اإلعالم وسائل بأساليب المعرفة زيادة هي ،م4104-م4111 حربي خالل غزة بقطاع

 .اإلسرائيلية
مواقع الفضائيات  في م4104 عام غزة على للعدوان الخبرية األطردراسة بعنوان: " -42

 .(1)"مقارنة تحليلية دراسة العربية: باللغة اإللكترونية األجنبية

مواقع  على المنشورة الخبرية المواد مضمون رصد وتحليل إلى لدراسةا هذه هدفت
 على اإلسرائيلي العدوان لكترونية باللغة العربية، فيما يتعلق بأحداثبية اإلالفضائيات األجن

 الخبرية التغطية في االتفاق واالختالف أوجه على م، والوقوف 4104 العام أواخر غزة قطاع
 ذلك في بما وتبعات، نتائج عليه من ترتب وما أحداث من سبقه سة وماالدرا مواقع على للعدوان
 وتداعياته. المختلفة للعدوان األحداث خاللها من قدمت التي الخبرية األطر تحليل

وفي إطاره  المسحية الدراسات منهج واستخدمت الوصفية، البحوث إلى الدراسة هذه وتنتمي
 إطاره في تم الذي المتبادلة العالقات دراسة منهجو  ،اعتمدت على أسلوب تحليل المضمون

تحليل  استمارة خالل من الدراسة بيانات جمع تم وقد المنهجية، المقارنة أسلوب توظيف
اليوم،  روسيا"ملت عينة الدراسة على الفضائيات واشت الخبرية، األطر تحليل فيها بما المضمون

 50م وحتى 4104نوفمبر  0ية الممتدة من الزمن ةالمدخالل  والبي بي سي" 42والحرة، وفرنسا 
 :إلى الدراسة وخلصتاإلعالمي،  اإلطار نظرية ، واعتمدت علىم4104ديسمبر 

                                                             

م في مواقع الفضائيات األجنبية اإللكترونية باللغة 4104لخبرية للعدوان على غزة عام ( عوض اهلل، األطر ا(1
 العربية، دراسة تحليلية مقارنة.
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 لموقعينا عن مضاعف على نحو العدوان أحداثبتغطية  اليوم روسيا موقع اهتمام تزايد .أ 
 خرين.اآل

 وسائل على االعتماد في خريناآل موقعينال مع واضح على نحو تناقض الحرة موقع .ب 
 مشاهد نشر عن جدا   ركبي على نحو حجمي الحرة موقع نوأ ،الدولية واإلسرائيلية اإلعالم

 المتعلقة ةخبريال المواد ضمن طينيينالفلس لدى والدمار ضحاياال تعرض التي فيديوال
 اإلسرائيلي. بالعدوان

 حاالت معظم أنو  ،محورية"الخصيات الش" ألطر كانت خبريةال لألطر األعلى النسبة  .ج 
 ".ااعياتهوتد ةسرائيلياإل االعتداءات فئة لصالح كانت الصراع ألطر العام االتجاه

 :م4113-م4113 غزة على للحرب اإلسرائيلية الصحافة تغطيةدراسة بعنوان: " -43
 .(1)"دراسة تحليلية وصفية مقارنة

 المختلفة للموضوعات تناولها في الثالث الصحف دور توضيح إلى الدراسة هدفت
 درجة عن والكشف معالجتها، وسبل وتوجهاتها ،"واالقتصادية واإلنسانية سياسية والعسكريةال"

 غزة. على للحرب اإلسرائيلية الصحف معالجة في والتباين التشابه

وفي إطاره  المنهج المسحي في إطارها واستخدم الوصفية بحوثال إلى الدراسةهذه  نتميوت
منهج العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره لتاريخي و االمنهج و  مونضوظفت أسلوب تحليل الم

" المضمون تحليل" قد تم جمع البيانات من خالل استمارة، و توظيف أسلوب المقارنة المنهجية
 ، ومعاريف"ويديعوت أحرنوت ،"هآرتس وتمت الدراسة على عينة من الصحف العبرية وهي:

 :إلى وخلصت الدراسة، م4113يناير  01م وحتى 4111ديسمبر  41الزمنية من  ةالمدخالل 

لدى  الحكومة سياسات من للتعزيز الفلسطيني الرسمي للمصدر الدراسة صحف استغالل .أ 
 .اإلسرائيلي العام الرأي

 السياسية للمؤسسة ا  امتدادبوصفه  للتصرف يميل تعبوي بدور الدراسة صحف قامت .ب 
 .أدائها في تهاوحيادي مصداقيتها على سلبا   انعكس اإلسرائيلية والعسكرية

 التام والتعتيم التضليل على تقوم التي نفسها اإلعالمية السياسة الدراسة صحف اتبعت .ج 
 .اإلسرائيلي الداخلي العام الرأي تجاه غزة على الحرب على مجريات

                                                             

 ، دراسة تحليلية وصفية مقارنة.م4113-م4111رائيلية للحرب على غزة ( عدوان، تغطية الصحافة اإلس(1
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عام  غزة قطاع على اإلسرائيلي للعدوان العربية الصحافة "تغطيةدراسة بعنوان:  -44
 .(1)"ارنةدراسة تحليلية مق :4113-4113

هذه الدراسة إلى التعرف على حجم التغطية الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع  هدفت
وأسباب العدوان وواقعه ونتائجه على في ثالث صحف عربية،  م4113-م4111غزة عام 

والتعرف على تطور األساليب الشعب الفلسطيني واإلسرائيلي وعملية السالم والمشهد السياسي، 
وأداء الصحف العربية في األزمات والحروب بعد أن بدأ التشكيك في قدرة الصحف الصحفية 

 لكترونية.ت الفضائية والمواقع اإلالقنوا ائل األخرى وال سيماة في مناقشة الوسيالورق

في إطارها  المنهج المسحيوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التحليلية مستخدمة 
ومنهج العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره توظيف  المضموناعتمدت على أسلوب تحليل 

، من خالل استخدام أداة تحليل المضمون في دراسة صحف "الرأي أسلوب المقارنة المنهجية
ديسمبر الزمنية الممتدة من  ةالمدفي  األردنية، والقدس العربي اللندنية، واألهرام المصرية"

وخلصت ، األجندةى نظريتي حارس البوابة اإلعالمية و ، معتمدة علم4113م وحتى يناير 4111
 الدراسة إلى:

تميزت صحيفة الرأي األردنية بتغطيتها الشاملة والمميزة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع  .أ 
 حيفة األهرام المصرية في تغطيتها ألحداث العدوان.صتراجعت  حين غزة في

مجال التغطية اإلخبارية لنتائج  احتلت صحيفة القدس العربي على المرتبة األولى في  .ب 
 العدوان على المجتمعات العربية.

 نتائج العدوان على المستوى السياسي والفلسطيني حصلت على المركز األول في .ج 
  صحف الدراسة. 

 دراسة :غزة على اإلسرائيلي العدوان نحو األردنية الصحافة اتجاهات" بعنوان دراسة -41
 .(2)"مقارنة تحليلية

                                                             

م، دراسة تحليلية 4113-م4111( فرج، تغطية الصحافة العربية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام (1
 مقارنة.

 مقارنة على غزة"، دراسة تحليلية ( عالونة ونجادات، اتجاهات الصحافة األردنية نحو العدوان اإلسرائيلي(2
 .(123-143ص )ص 
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اإلسرائيلي على  العدوان نحو اليومية األردنية الصحافة اتجاهات معرفة إلى الدراسة هدفت
يوما ، ورصد كيفية معالجة وتغطية الصحافة األردنية للعدوان  44الذي استمر قطاع غزة و 

 م.4113-4111اإلسرائيلي على غزة عام 

في إطاره و التحليلية، مستخدمة منهج المسح  الوصفية البحوث هذه الدراسة إلى يوتنتم
ومنهج العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره توظيف  اعتمدت على أسلوب تحليل المضمون

 قام الباحثان حيثأداة تحليل المضمون،  وتم جمع البيانات من خالل ،أسلوب المقارنة المنهجية
 العدوان رةفت األردنيتين خالل "الدستورو  الرأي" صحيفتي افتتاحيات على والمقارنة التحليل بإجراء
باستخدام نظرية المسؤولية ، م4113م وحتى يناير 4111الزمنية الممتدة من ديسمبر  ةالمدفي 

 أن: إلى الدراسة وتوصلتاالجتماعية وحارس البوابة، 

 بنسبة ،اليومية الصحافة األردنية اهتمامات على طغى غزة على اإلسرائيلي العدوان .أ 
 .االفتتاحيات مجموع من% 31.1

 مقدمتها في جاء العدوان، من اتجاها   43 ما مجموعه األردنية لصحافةا وعرضت  .ب 
 العدوان جرائم اتجاهات حظيت حين في ،%41.5 نسبته بما األردني الرسمي الموقف

 كما ،%011 بنسبة المطلقة معا  بالمعارضة الصحيفتين في البديل والوطن اإلسرائيلي،
 %.011 تأييد على حيفتينالص في األردني الموقف حصل

من  غزة على العدوان من األردنية الصحف تناولتها اتجاها   43 عن الدراسة وكشفت .ج 
الوطنية  الوحدة أقلها وكان العدوان، بمعارضة اتسم الذي لألردن الرسمي الموقف أبرزها

 جرائم اتجاهات حظيت حين في حماس، حركة من األردني والموقف ،لفلسطينيةا
 صحيفتينال في البديل والوطن ذاته، بحد ان اإلسرائيليوالعدو  العدوان اإلسرائيلي،

 %.011المطلقة بنسبة  بالمعارضة
 :األلمانية النخبة صحافة في غزة وحرب الثانية النتفاضة تغطية: "بعنوان دراسة -41

 .(1) "تحليلية مقارنة دراسة

 للنزاع نيةاأللمانية الوط الصحافة تقارير تقييم طريقة على التعرف إلىهذه الدراسة  هدفت
 الضحايا، وتمثيل دور الطرفين كال من النزاع ذلك يتم توقيت وكيف الفلسطيني، اإلسرائيلي

                                                             

(1)Markus & Wilhelm, Coverage of the Second Intifada and the Gaza War in the 

German quality press. 
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 مدتي خالل اإلسرائيلية والفلسطينية، المتغيرات بين المقارنات من عدد إجراء خالل من وذلك
 م.4111غزة  على والحرب الثانية، االنتفاضة

 المنهج المسحي التحليليعلى اعتمدت التي ية وصفال تنتمي هذه الدراسة إلى البحوثو  
ومنهج العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره ، وفي إطاره استخدمت أداة تحليل المضمون

توظيف أسلوب المقارنة المنهجية، وتم جمع البيانات من خالل أداة تحليل المضمون، وأجريت 
 ألمانيا، فيكافة  سياسيةال جاهاتاالت تغطي ألمانية وطنية صحف خمس من عينة على الدراسة
 ,Die Welt (DW), Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ):اآلتية الصحف وهي

Süddeutsche Zeitung (SZ,) Frankfurter Rundschau (FR) and Die Tageszeitung (taz) 
ة على معتمد، م2119يناير  09م وحتى 2111ديسمبر  28الزمنية الممتدة ما بين  ةالمدفي 

 إلى: الدراسة خلصتو  نظرية المسؤولية االجتماعية،

 في صحف الدراسة. معقدة نوعا  ما األلمانية الوطنية الصحافة كانت تغطية .أ 

للعنف  ضحايابوصفهم  اإلسرائيليين عن تتحدثالصحافة الوطنية األلمانية  كانت .ب 
 إسرائيل دائما  معاناة فتظهر االحتالل، تحت ا  واقع ا  شعببوصفهم  والفلسطينيين الفلسطيني،
 .مبررة ضد الفلسطينيين أفعالها وأن النفس، عن ودفاعها الفلسطينيين، قبل من وتهديدها

 الفلسطينيين، ضد المفرطة القوة اإلسرائيلية، واستخدام األعمال الصحافة األلمانية تنتقد .ج 
 بعض تفنيد إلى إشارة في التهديد ضدها، وانحسار الفلسطينيين، الضحايا أعداد وتزايد

 .اإلسرائيلية االدعاءات

 التقارير األحداث داخل تقديم بأطر اللغة توظيف أساليب عالقة"دراسة بعنوان:  -43
 .(1) "غزة على اإلسرائيلية الحرب"على  تطبيقية دراسة :اإلخبارية

" الجزيرة" قناة من كل عليها اعتمدت التي األطر مجموعة الدراسة إلى استخالص هدفت
 األطر. هذه بناء في اللغة ودور غزة على الحرب حدث تقديم في "العربية"و

وفي إطاره  المسح مستخدمة منهجوتدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التحليلية، 
ومنهج العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره توظيف  ،اعتمدت على أسلوب تحليل المضمون

 الباحثة وقامتمن خالل أداة تحليل المضمون،  وتم جمع البيانات ،أسلوب المقارنة المنهجية

                                                             

( محسن: ماهيناز، عالقة أساليب توظيف اللغة بأطر تقديم األحداث داخل التقارير اإلخبارية، دراسة (1
 تطبيقية.
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 ا  يوم 44 مدار علىالتي ب ثت على الفضائيتين  اإلخباريةمن التقارير  عمدية عينة بتحليل
 : خلصت الدراسة إلىو  نظرية تحليل األطر الخبرية،، معتمدة م4113-4111 للحرب
 الحرب معالجة في نسانيةاإل الزاويةعلى " الجزيرة" قناة داخل اإلخبارية التقارير ركزت .أ 

" العربية" قناة جانب من تركيز هناك كان ذلك من المقابل في ،غزة على اإلسـرائيلية
 .للحدث المكانية الزاوية على

 اللفظية المؤثرات من الكثير بتوظيف" العربية" قناة من اهتماما   أكثر" الجزيرة" قناة كانت .ب 
 .اإلخبارية التقارير تقديم في

 بأنواعها التركيبية المؤثرات توظيف في" العربية" قناة على" الجزيرة" قناة تفوقت .ج 
 .غزة على الحرب حدث تقديم عند المختلفة ومستوياتها

 م4113 ديسمبر 41 من غزة على للعدوان العربية الصحافة معالجة: "بعنوان دراسة -51
  .(1)"األوسط الشرق صحيفة على حالة دراسة :م4113 يناير 44 إلى

وتفسيرها  وتحليلها اإلسرائيلي للعدوان العربية الصحافة معالجة رصد إلى راسةالد هدفت
 وتوجهاتها ومالمحها المعالجة سمات وكشف ،م4113إلى 4111 عام العدوان ةمد خالل

ي تم من خالله معالجة العدوان على غزة عام ، وتحليل اإلطار اإلعالمي الذومرتكزاتها
 م.4113-م4111

وفي إطاره اعتمدت  المسح منهج مستخدمة ،الوصفيةبحوث إطار التدخل الدراسة في  
 أداة تحليل خالل من البيانات ومنهج دراسة الحالة، وتم جمع على أسلوب تحليل المضمون،

خالل كافة  الشرق األوسط صحيفة أعداد في الصحفية المواد جميع تحليل تم حيث ،المضمون
نظرية  على معتمدة، م4113يناير  44وحتى  م4111ديسمبر  41العدوان الممتدة من  مدة

 إلى: الدراسة وتوصلت، اإلعالمي اإلطار تحليل

 مكاسب تحقيق األوسط؛الشرق  صحيفة قدمته كما اإلسرائيلي العدوان أسباب أهمإن  .أ 
 تدمير حماس، يليه على القضاء يليه ،% 40 بنسبة اإلسرائيلية للحكومة ةسياسي
 العربية. المبادرة

 العدوان أيام الصحيفة خالل قدمتها التي السياسية األحداث أهم أن اسةالدر  أوضحت .ب 
 والتضامن. التأييد مظاهرات ثم العربية، البيانات إصدار في تمثلت

                                                             

1  44إلى  4111ديسمبر  41عربية للعدوان على غزة في المدة من ( الحازمي، معالجة الصحافة ال(
 .(241ص) دراسة حالة ،4113يناير
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 العدوان، حول الصحيفة في الفنون المستخدمة مقدمة في كان الخبر أن أشارت إلىو  .ج 
 األساليبمقدمة  في اهينوالبر  ألدلةوا اتجاه المضمون، في مقدمة المعارض االتجاهو 

 .اإلقناعية

 غزة على اإلسرائيلي العدوان إزاء الرسمي مصر موقف صورة: "بعنوان دراسة -50
 الصحف خطابات في اإلعالمية الصورة لعناصر مقارنة تحليلية دراسة :4113-م4113
 .(1)"المصرية اليومية

 غزة على سرائيلياإل العدوان إزاء الرسمي مصر موقف صورة تحليل إلى الدراسة هدفت
 .المصرية ةاليومي الصحف خطاب في مقارن على نحو

 تحليل ومنهج ،المسح منهج التي اعتمدت على وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية
ومنهج العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره توظيف أسلوب المقارنة  اإلعالمي الخطاب
من  ة تحليل الخطاب، وأجرت الدراسة على عينةوتم جمع البيانات من خالل أدا، المنهجية

 الرأي مقاالت لكل الشامل عبر المسح اليوم" والمصري والوفد، الصحف اليومية هي "األهرام،
 ،يوما   44 واستمر م4113-م4111العدوان  ةمد خالل الصحف عينة في ظهرت التي

 الدراسة حيثيات تظهرو  ،ا  نظري مدخال  بوصفها  اإلعالمية الصورة الدراسة على واعتمدت
 أن: إلى الدراسة نصا ، وتوصلت تذكر لم وٕان الخبرية نظرية األطر على اعتمادها

: أساسي على على نحو قسمت المصرية الصحف في ظهرت التي األطروحات .أ 
 .وأخرى صحيفة تتباين بين وهي األزمة، معالجة وأطروحات األزمة، أطروحات

 وأن العدوان، من المصري الرسمي الموقف في تأزم وجود على الثالث الصحف اتفقت .ب 
 إسرائيل. مع الرسمي المصري الموقف تواطؤ نبيّ بعضها 

 الرسمي المصري، الموقف تأزم أسبابو  األزمة، مواجهة أطروحات في التباين ظهر .ج 
 الصحف بين ذلك غيرو  وحماس، مصر بين اإليقاع في اإلسرائيلي الدور وأطروحة
 .الثالث

                                                             

، دراسة م4113-م4111( محمد: هشام، صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة (1
 .(433-455ص )ص تحليلية مقارنة 
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 الموجهة ةياألجنب الفضائية القنوات على العربي الجمهور عتمادا: "دراسة بعنوان -54
 على اإلسرائيلي العدوان أزمة على يةتطبيق دراسة :األزمات أوقات في باللغة العربية

 .(1)"غزة

القنوات  أهم على العربي المشاهد اعتماد ودرجة عالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت
بمعرفة  المشاهدة تلك وربط المشاهدة، تلك وأنماط عاداتو  عام، على نحو الموجهة األجنبية
 دول بين العالقة مسار في تتحكم قضية أهم باعتبارها فلسطينيةال القضية حول مهمة معلومات
 والغرب. الشرق

وفي إطاره  المسح منهجالتي اعتمدت على  وصفيةال وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث
صحيفة  أداةتم جمع البيانات من خالل و  ،إلعالماستخدمت أسلوب مسح جمهور وسائل ا

، في مصر العربية جالياتال من مبحوٍث  211 قوامها عمدية عينة على وزعت التي االستقصاء
 ،BBCوعينة من الفضائيات األجنبية الموجهة باللغة العربية وهي: "الحرة، وروسيا اليوم، 

TV5 ،France24  44م وحتى 4111ديسمبر  41ن ة العدوان على غزة الممتدة ممدخالل 
 :إلى الدراسة خلصتو  ،اإلعالم وسائل على االعتماد نظرية على معتمدة، م4113يناير 

 غزة حول أزمة المعلومات على للحصول نمبحوثو ال عليها اعتمد التي المصادر أهم أن .أ 
ثم  ،والمؤتمرات الندوات ثم العربية، الفضائية القنوات ثم ،والمجالت الصحف كانت

 األجنبية. الفضائية لقنواتا

 العربية، باللغة األجنبية للفضائيات التعرض معدالت بين ارتباطية عالقة وجود .ب 
 غزة. أزمة حول معلومات على الحصول في يهالع الجمهور ومعدالت اعتماد

على  سلبيا   تأثيرا   يشكل والذي العربية المجتمعات في الغربي الدولي اإلعالم دور تنامي .ج 
 .والقومية محليةال لقضاياه العربي الشباب نظرة على ويلالط المدى

 :وقع الدراسة من الدراسات السابقةم
 والختالف: شبهأوجه ال  (0)

ودرويش، عبد الغفور، ومحمود، رامي العجلة، و الشقاقي و تشابهت هذه الدراسة مع دراسة " -0
فت مع دراسة اختلبالبحث في الخطاب الصحفي العربي، و  "وعبد المقصود، وأبو يوسف

                                                             

ة األجنبية الموجهة باللغة العربية في أوقات األزمات، ( العبد، اعتماد الجمهور العربي على القنوات الفضائي(1
 .(244-533ص )ص  أزمة العدوان اإلسرائيلي على غزةدراسة تطبيقية على 
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العجلة، وخريس، وحسونة، والمناعمة، وأبو كميل،" في كونها محمد أبو مزيد، و محسن، و "
" في  Amer، تدرس الخطاب الصحفي الفلسطيني، ودراسة "بصيص" للخطاب الجزائري

 دراستهم للخطاب األمريكي.

 ليلية.اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في انتمائها للبحوث الوصفية التح -4

وعبد  ،وحسونة ،ةالعجلمحمد و  ،وخريس ،أبو مزيدمحسن، و الشقاقي و تشابهت مع دراسة " -5
واإلفرنجي وأبو ناموس، والشيخ علي،  ، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو كميلوالمناعمة ،الغفور

مع "الشقاقي وأبو مزيد ومحسن، وحسونة، في استخدام منهج المسح اإلعالمي، و  والمصري
، ة المنهجيةالمقارن أسلوبتحليل بنية الخطاب، و والمناعمة وأبو كميل في  ومحمد العجلة،

، والعبد، وفرج، ، وعبده، وبصيصخاطر، وأبو حميد، ومحمودفيما اتفقت مع دراسات "
اختلفت ، و المنهجية ةالمقارنأسلوب و  منهج المسح" في االقتصار على نجاداتوعالونة و 

والحازمي" في اعتمادها على منهج دراسة ، صودعبد المقدرويش، و " ةالدراسة مع دراس
 في استخدام المنهج التاريخي. "عدوان"الحالة، ومع دراسة 

 "وبصيص، حسونة، وعبد الغفورو  الشقاقيالعجلة، و محمد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة " -2
بربخ، ليل الخطاب وتحليل المضمون، واختلفت مع دراسة "في االعتماد على أداتي تح

، واإلفرنجي وأبو ، والعبدأبو مزيد، وخريس، والمناعمةو  والمصري، والشيخ علي خاطر،
الشيخ أداة لجمع البيانات، ومع دراسة "" في استخدام صحيفة االستقصاء بوصفها ناموس
 " في االعتماد على أداة المقابلة المقننة.ومحسن علي

في دراسة حدث العدوان  توافقت هذه الدراسة مع جميع دراسات محور "العدوان على غزة" -3
" في دراسة ، والشيخ علياإلسرائيلي على قطاع غزة، لكنها اختلفت مع دراسة "عوض اهلل

حسن، الحازمي، والعبد، ومحمد" في دراسة ، م، ج، ودراسة "عدوان، وفر م4104عدوان عام 
 ،والشقاقي ،وأبو حميد ،شابهت مع "بربخ، وخاطر، وتم4113-م4111وان عام عد

 م. 4102في دراسة عدوان عام  "والمصري

ومحمود، وعبد ودرويش، ، عبد الغفورالشقاقي، ورامي العجلة، تشابهت هذه الدراسة مع " -4
عربية، واختلفت الصحف والحازمي،" في اختيار عينة من ال، وفرج، المقصود، أبو يوسف

كميل" في أبو مزيد، والعجلة، وخريس، وحسونة، والمناعمة، وأبو محسن، وأبو حميد، "مع 
، ودراسة "عوض اهللدراستها للصحف الفلسطينية، واختيار "عدوان" للصحف العبرية، 

، وبربخ، ، و"خاطرالعربية واألجنبيةعينة من الفضائيات والبغدادي، وحسن، والعبد" ل
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، ومع أبو ناموس واإلفرنجي " لعينة من مواقع التواصل االجتماعيوالمصري، والشيخ علي
 .واإلعالميين ناألكاديميين في دراسة عينة م

 اتفقت هذه الدراسة مع "الشقاقي، وخاطر، وبربخ، والمصري"، في اختيار العينة الزمنية -1
يوما ، واختلفت مع "الشيخ علي،  30م ومدتها 4102وهي أيام العدوان على غزة  الحصرية

ونة اختلفت مع "عدوان، وفرج، والبغدادي، وعال، كما م4104ي عدوان وعوض اهلل" ف
في  ، وماهيناز محسن، والحازمي، وهشام محمد، والعبد"Markus& Wilhelmونجادات، و

 .م4113-4111تناولهم لعدوان 

، و كميلبالعجلة، وعبد الغفور، وأمحمد حسونة، و محسن، و اتفقت هذه الدراسة مع دراسة " -1
جندة"، ، في االعتماد على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي ووضع األوأبو يوسف، وعبده

" في استخدام نظرية "االعتماد على وسائل اإلعالم، ومع ، وخاطرالعبدبربخ، و واختلفت مع "
" في اعتمادهما على نظرية المسؤولية االجتماعية والمصري دراسة "عالونة ونجادات

، والشيخ علي تحليل األطر الخبرية" في اعتماد نظرية وحارس البوابة"، ومع "حسن، ومحمد
 . ا على نظرية االستخدامات واالشباعاتفي اعتماده

 
 من الدراسات السابقة: الباحثةستفادة ا حدود (4)

 :لدراسات السابقة على النحو اآلتيالدراسة من ااستفادة يمكن الوقوف على 

 حيث ،والعملية النظرية الناحيتين من السابقة الدراسات من الدراسة هذه استفادت .أ 
 وفئات فيها، المستخدمة المناهج من واستفادت ساتالدرا جميع الباحثة على اطلعت
في  همما أسم المختلفة، للقضايا معالجتها وطريقة ،وأدوات جمع البيانات التحليل
 األهداف صياغة وسهل عليها الدراسة، لمشكلةوبلورتها  فهم الباحثة تعميق

 .والتساؤالت

 تيية توظيف نظريوالتعرف على كيف المقارنة، أسلوب جانباستفادت الباحثة في  .ب 
 "اإلطار اإلعالمي ووضع األجندة" في دراستها.

 بعض مصداقية ، وتعزيزوتحليلها النتائج مناقشةاالستفادة من الدراسات السابقة في  .ج 
 .السابقة الدراسات بعض في الواردة بالنتائج مقارنتها من خالل نتائجها

 :يفهتض ما وأهم السابقة، الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما (4)
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العربي إزاء دراسة من الدراسات السابقة موضوع الخطاب الصحفي  لم تتناول أي .أ 
 .م4102العدوان على غزة عام 

لم و موضوع الدراسة جديد أن  هو السابقة الدراسات عن الدراسة هذه به تميزت ما أهم .ب 
العربي إزاء العدوان باحث أن تناوله للكشف عن سمات الخطاب الصحفي ي يسبق أل

 من واحدةبوصفها  خاصة ميزة يمنحهام، وهذا ما 4102سرائيلي على غزة عام اإل
 عام غزة على سرائيلياإل العدوان ايابقض اهتمت التي اإلعالمية الدراسات أوائل

 .في الصحافة العربية م4102

 رايةل"صحيفة األهرام المصرية، واعينة المصادر اختيار  في الدراسة هذه تتميز .ج 
الدراسات السابقة، أما  دراسة من في أي رايةالإذ لم تدخل  .األردنية" يرأالقطرية، وال

، عبد الغفور، وشاهين، ومحمود، وقرطامالشقاقي، و فقد تناولها بالبحث " والرأي األهرام
 ."وعالونة ، وأبو يوسف، وفرج، ومحمدوبسيوني، وعمران، ومحمد، وهيبة

 ما تعزز أخرى عالميةإ دراسة روفيت هو السابقة الدراسات إلى الدراسة ضيفهت ما أهم  .د 
 .ديدةج ثيةبح ضيةق إضافة في وتسهم دراسات، من سبقها

 :الستدلل على المشكلةثانياا: 
 ة نحوعربيالذي تبنته الصحف الي عربمن خالل متابعة الباحثة للخطاب الصحفي ال

العربي  الصحفي الحظت الباحثة أن الخطاب ،م4102على غزة عام  اإلسرائيلي العدوانقضية 
، وهو ما أو محايدا   لها معارضا   أخرىو  ة متحمسا  ضية، فهو تار في تناول تلك الق ا  تناقضيعاني 

الدراسة االستكشافية على  الستدالل على المشكلة، وتم إجراءدفعها إلى إجراء دراسة استكشافية ل
 :مرحلتين

 :المرحلة األولى

الصادرة في عدد المطبوعة الرسمية  عربيةالتضمنت هذه المرحلة االطالع على الصحف 
البحرين،  ة،المغرب العربي، قطر، السعوديودول مصر، اليمن، " ومنها:من الدول العربية 

 بهدف، "، وليبيا، والكويت، والسودانمارات العربية، األردن، لبنان، وسوريااإل وع مان، العراق،
 :يأتما يالصحف مسح هذه خالل اختيار عينة صحف الدراسة، وتبين من 
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 ا  أخبار ذكر إال بوصفها االهتمام الكافي لتغطية العدوان على غزة ولم ت   عط  بعضها لم ي . أ
"شهر رمضان وعيد ومنها: ٕاسالمية و هامشية لتزامن العدوان مع أحداث ومناسبات عربية 

 ."، والليبيةالفطر، واألزمة المصرية والسورية واليمنية
حة من موقف هذه الصحف الصادرة في هذه الدول تجاه لم يظهر التوجه والرؤية الواض . ب

غطية أزماتها الداخلية ولم انهمكت في تعلى غزة، فبعض هذه الصحف اإلسرائيلي  عدوانال
 مع ما يحدث على أرض غزة من عدوان. تتعاط  

استبعدت الباحثة الصحف الصادرة في "سوريا واليمن وليبيا والعراق وتونس" بسبب األزمات  . ت
ة التي عاشت فيها هذه البلدان، وتوقف بعض الصحف عن الصدور بسبب تلك خليالدا

 األزمات السياسية التي تعصف بهذه البلدان.
لم ت دخل الباحثة أي صحيفة صادرة في لبنان لعدم وضوح رؤيتها تجاه العدوان على غزة،  . ث

ياب الصحف وعدم القدرة على تحديد موقف الرئاسة اللبنانية بسبب التعددية الطائفية وغ
 المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية.

ترتيب أوراقها و ربي انكبت على االهتمام بحل قضاياها الداخلية بعض دول المغرب الع . ج
 وكانت أخبار العدوان هامشية.

ي على االنترنت كي يتم البحث عبر ض هذه الصحف لم يكن لها أرشيف الكترونبع . ح
 .يوما   30ن العدوان اإلسرائيلي الذي استمر الفنون الصحفية التي تحدثت عصفحاتها عن 

، "القطرية رايةالوصحيفة " "،األهرام المصريةصحيفة "ارت الباحثة في ضوء ما تقدم اخت
يحقق  المعايير والمتغيرات، وفقا  لطبيعة موضوع الدراسة، وبما بمراعاة بعض "األردنية رأيو"ال

 :أهدافها، وهي

الصحف الرسمية وتتحدث بلسان  بارهاباعت" والراية رأيوال صحف "األهراماختارت الباحثة  .0
 هذه البلدان وتعبر عن مواقفهم السياسية. قيادة

القرب الجغرافي والمكاني وارتباط بعض هذه البلدان بالقضية الفلسطينية وهي "األردن  .4
وجمهورية مصر العربية"، والقرب اإلنساني الذي تتصدره دولة قطر في جميع المحافل 

 ة.الدولي

األهرام المصرية باعتبارها اللسان الناطق باسم الرئاسة المصرية،  ةتم اختيار صحيف .5
خبراء في اإلعالم والكتاب والمثقفين في عرض آراء الحكومة وٕاقناع واعتمادها على 

الجمهور بها، كذلك الرأي األردنية ألنها القريبة من النظام الملكي األردني وتعبر عن 
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العبد  الستكتاب الملكة رانيا ا  أصبحت منبر ا الوطنية والقومية حتى أنها مواقفه تجاه القضاي
عيان والحكومة، أما الراية القطرية فهي المقربة إلى النظام الحاكم اهلل ونواب مجلس األ

  وتعبر عن مواقفه اإلنسانية والقومية.

العربية واإلسالمية  باعتبارها القضية ةهمية القضية الفلسطينية لقيادة هذه البلدان الثالثأ .2
 األبرز على الساحة.

 انية:المرحلة الث

 رأيو"ال "القطرية رايةال" و"األهرام المصرية" فأجرت الباحثة دراسة استكشافية على صح
 "55" ماد على العينة العمدية بإجماليمن كل صحيفة باالعت يوما   04 اختارت حيث، األردنية"

المدة وقد شهدت هذه ، م4102 /تموزيوليو 50حتى  41من  ، ويمتدتلك الصحفل ا  عدد
من الشهداء  التي راح ضحيتها المئاتالعديد من المذابح ارتكاب االحتالل )اإلسرائيلي( الزمنية 

وكم المجازر اليومية بحق المدنيين وهدم البيوت والمساجد ، والجرحى وتهجير سكانها
لعالج المتضامنة الطبية لوفود وٕاغالق معبر رفح في وجه اوالمؤسسات الخيرية والصحية 

والتحرك العربي واإلسالمي والدولي  ،دخول المساعدات الطبية والغذائيةومنع مصابي القطاع 
، والخبر، المقال" ون الصحفيةفنجميع الوأجرت الباحثة الدراسة على ، لوقف العدوان على غزة

التعرف على سمات الخطاب بهدف "، ، والقصة الصحفيةوالتقرير، والتحقيق، والحديث الصحفي
واألطروحات التي ركز عليها،  ،م4102على غزة اإلسرائيلي إزاء العدوان ي عربالصحفي ال

والفنون الصحفية التي استخدمها، التي اعتمد عليها، واألطر المرجعية التي  ومسارات البرهنة
راسة ودرجة تطرقت إلى أحداث العدوان، وكيفية المعالجة الصحفية للعدوان في صحف الد

 :وتمثلت أهم النتائج في، كافة جوانب هذه القضيةباالهتمام 
 نتائج دراسة تحليل المضمون:( 0

احتالل موضوع "اإلدانة والتضامن" كردود فعل في ترتيب أولويات العدوان على غزة،  .0
المرتبة األولى في صحيفة الرأي وموضوع "المجازر والمذابح" في مقدمة موضوعات 

ات الدولية في المركز األول جاءت المبادرة المصرية والوساط ية، في حينصحيفة الرا
 ة األهرام.بصحيف

اتخاذ صحيفة الراية القطرية االتجاه المعارض للعدوان اإلسرائيلي على غزة، وصنفت الرأي  .4
تفاوت االتجاه السائد في  هها المحايد بما يخص العدوان في حيناألردنية موقفها حسب اتجا

 ألهرام المصرية بين المؤيد والمحايد.صحيفة ا
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اعتمدت صحيفة الرأي على أسلوب التحليل ومناقشة األحداث بما يخص األساليب  .5
اإلقناعية التي تعتمدها صحف الدراسة، أما صحيفة األهرام فقد ركزت على أسلوب الدعاية 

 وٕامالء اآلراء، واعتمدت الراية أسلوب التحليل وطرح األفكار.

لسطيني ة الراية القطرية على جلب المعلومات من المصدر العربي والفاعتمدت صحيف .2
مصدر الرسمي العربي والدولي، في ما اعتمدت األهرام على الالرسمي المعني بالقضية، بين

كان تركيز الرأي على المصدر العربي الذي يقدم التضامن والدعم لوقف إطالق النار  حين
 وتقديم المساعدات العاجلة.

 ا  مصدر ما على وكاالت األبناء العالمية بوصفها صحيفتي الراية واألهرام في اعتماده اشتراك .3
وكاالت األنباء العالمية في نقل األخبار تميزت الراية باعتمادها على ، فيما للمادة الصحفية

 المنتشرين في بلدان العالم، في حين على شبكة مراسليها ومندوبيها فقد اعتمدتاألهرام أما 
المحلية وشبكة مراسليها في الحصول على المواد صحيفة الرأي مع وكالة "بترا"  تاعتمد

 الصحفية.

أحد الفنون الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة؛ على تصدر الخبر الصحفي بوصفه  .4
المقال الصحفي الذي تنوع  عدوان اإلسرائيلي على غزة، وتالهغيره من الفنون في تغطية ال

 والعمودي، والتحليلي".بين "االفتتاحي، 

تمركز أخبار وأحداث العدوان اإلسرائيلي على القطاع وما خلفه من آالف الشهداء والجرحى  .1
ا  ما كان يوجد خبر ونادر في جميع صحف الدراسة البيوت في الصفحات الداخلية وتدمير 

 صغير على الصفحة األولى.

مانشيت في تدعيم التغطية الصحفية ال ال سيمااعتماد صحيفة الرأي على الصور والعناوين و  .1
اإلبراز في األهرام والراية حول كإحدى العناصر التيبوغرافية، بينما تمحورت عناصر 

العناوين العريضة والصور واألرضيات واإلطارات، وانفردت الراية بوضع كاريكاتير صحفي 
وين على عمود حول العدوان على غزة يوميا  في الصفحات الداخلية واألخيرة ووضع العنا

 واحد. 
 نتائج تحليل الخطاب اإلعالمي:( 4

على عدة صحيفة "األهرام" الدراسة، فقد اشتملت  فصحاألطروحات في واختالف تنوع  .0
 اإليجابي" يمصر الدور ال"، و"المبادرة المصرية لوقف إطالق النار": أطروحات، مثل

أما المقاومة"،  ريض علىو"التح "العسكرية حماسمنظومة فشل شيطنة و ""مجازر غزة"، و
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 المجازر" فقد ركزت أطروحاتها على "دعم حماس وقوة المقاومة"، "راية القطريةصحيفة "ال
كانت أطروحات  ي حينفصرية"، م، "تعديل المبادرة الالعربي والدولي" العجز"، و"اإلسرائيلية

فعاليات ية و المواقف الشعبصمود غزة، "، غزةضرب ي: "األردنية على النحو اآلت رأي"ال
 ".التضامن والمؤازرة

 نيد التي ساقها منتجو الخطاب فيالحجج واألسا تعتمد على تنوعت مسارات البرهنة التي .4
في صحيفة  ، وعرض وجهة نظر واحدةشواهدوقائع و أدلة و الدراسة بين االستشهاد ب فصح

ة نظر واحدة وعرض وجه واإلحصائياتنات واألرقام اواالعتماد على البي ،األهرام المصرية
 "،في "الرأي األردنية" واالستشهاد بأدلة ووقائع وعرض وجهتي نظر في "الراية القطرية

 على غزة.اإلسرائيلي إزاء العدوان  صحيفةتوجهات كل هذه المسارات بما يدعم  ووردت

ة، واألطر نسانياألطر السياسية، واألطر اإل الدراسة، مثل:ف رجعية في صحتنوع األطر الم .5
التي جرى توظيفها في  ختلفت تلك األطر باختالف األحداث، واةعسكريلواألطر ا يةيختار ال

  .في الصحف الثالث سياقها

 لتبيان والدراسة بالبحث جديرة مشكلة هناك أن الباحثة ترى سبق ما كل على وبناء  
ة، الصحف العربي في م 4102 عام غزة الخطاب الصحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيلي على

الخطاب الصحفي " بـ ةالدراسة المعنون هذه خالل من المشكلة في للبحث الباحثة دفع ما وهو
الصحف العربية اآلتية: "األهرام  في م،4102العربي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 األردنية". أيالقطرية، والر  رايةالمصرية، وال

 :مشكلة الدراسةثالثاا: 
اهتمام  مدى على التعرف مشكلة الدراسة في ستكشافية تلخصتبناء على الدراسة اال

م، 4102على قطاع غزة عام  اإلسرائيلي العدوان قضية وشكل محتوى بسمات الدراسة صحف
، للكشف عن سماته، م4102إزاء العدوان اإلسرائيلي عام ي عربرصد الخطاب الصحفي الو 

التي  مسارات البرهنة، واألطر المرجعيةركز عليها، و  والتعرف على أطروحاته والقضايا التي
 .ومضمون صحف الدراسةق واالختالف بين خطاب والوقوف على أوجه االتفا ،استند إليها

 :أهمية الدراسةرابعاا: 
 :الدراسة أهميتها من تكتسب
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على  عدوان اإلسرائيليإزاء الي عربال لبحوث التي تناولت الخطاب الصحفيندرة الدراسات وا .أ 
ال في حاجة وهذه الدراسة تضيف جهدا  متواضعا  للمكتبة العربية التي ما تز  م،4102غزة 

فيما يتعلق بدراسات تحليل الخطاب العربي المتعلق بالحروب  إلى بحوث إعالمية وال سيما
 .الخاصة بالقضية الفلسطينية واألزمات والصراعات

 أي دراسة علمية تتعرضجديدة، ولم  -حسب علم الباحثة –حيث إن مشكلة الدراسة  ؛الجدة .ب 
الصحفي  مسح التراث العلمي المتعلق بالدراسات السابقة لموضوع يتناول الخطابأثناء 

 .م4102إزاء العدوان على غزة ي عربال

 ،"م4102، وم4104، وم4111"على غزة خالل السنوات اإلسرائيلي "العدوان  يحظى .ج 
 لم الزمنية المتتالية إال أنها ذه المددهعن بأهمية كبيرة في الدراسات الفلسطينية التي تحدثت 

 .العربية اإلعالمية الدراسات بمثل ذلك في تحظ

األكثر العالمية أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية واإلسالمية باعتبارها القضية  .د 
مسته الباحثة بالرجوع إلى التراث العلمي حيث هناك سية وسخونة في العالم، وهذا ما لحسا

 لكثير من الدراسات التي ناقشت قضايا حساسة من ثوابت القضية الفلسطينية.ا

لدور الذي يجب أن يقوم به الخطاب الصحفي اإليجابي في همية وفاعلية اإدراك الباحثة أل .ه 
، وتقديم توصيات تعزيز االنتماء للقضية الفلسطينيةالرأي العام، وتعزيز الوعي نحو  تشكيل

 ولياتهم االجتماعية واألخالقية.ؤ هم في عملهم، وتضعهم أمام مستفيد للقائمين باالتصال

 :سةأهداف الدراخامساا: 
العدوان اإلسرائيلي  قضايا وشكل محتوى على لتعرفافي  يتمثل الهدف الرئيس للدراسة

في صحف الدراسة،  الصحفي الخطاب رصد سماتو  م في هذه الصحف،4102على غزة عام 
 وأخرى خاصة المضمون، بتحليل الخاصة ة من األهداف الفرعيةالهدف مجموع وانبثق عن هذا

 وهي: الخطاب،بنية  بتحليل

 أهداف خاصة بتحليل المضمون: (0)

 أهداف خاصة بالمضمون: .أ 
في م 4102عام العدوان اإلسرائيلي على غزة أولويات قضايا  ترتيبالتعرف على  -0

 الدراسة. صحف
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 طرحتها الصحف بما يخص العدوان التعرف على االتجاه السائد للموضوعات التي -4
 .م4102اإلسرائيلي على غزة عام 

تغطيتها ألحداث  أثناءصحف الدراسة  وظفتهاالتي  اإلقناعية التعرف على األساليب -5
 م.4102العدوان اإلسرائيلي على غزة 

التي اعتمدت عليها الصحف في الحصول على األولية التعرف على مصدر المعلومة  -2
 .م4102العدوان اإلسرائيلي على غزة ما يخص مادتها الصحفية ب

 تناولها عند الدراسة صحف عليها اعتمدت التي الصحفية المصادر على التعرف -3
 .م4102العدوان اإلسرائيلي على غزة لقضايا 

المعالجة  لمحتوى الثالث الدراسة صحف بين واالختالف االتفاق أوجه على التعرف -4
 .م4102ي على غزة العدوان اإلسرائيلالصحفية لقضايا 

 أهداف خاصة بالشكل: .ب 

لقضايا العدوان  هاتناول في الدراسة صحف اهتمت بها التي الصحفية األشكال معرفة -0
 .م4102اإلسرائيلي 

العدوان  لقضايا الدراسة صحف خصصتها التي التحريرية المادة التعرف على موقع -4
 .م4102اإلسرائيلي على غزة 

العدوان اإلسرائيلي على موضوعات  ستخدمة في عرضن المأنواع العناوي على وقوفال -5
 .م4102غزة 

 المتعلقة الموضوعات عرض في استخدمت التي التيبوغرافية العناصرالتعرف على  -2
 .صحف الدراسة م في4102بقضايا العدوان اإلسرائيلي على غزة 

ان العدو  لقضايا اتناوله في سةاالدر  فصح نبي واالختالف قاالتفا وجهأ التعرف على -3
 م.4102اإلسرائيلي على غزة 

 الخطاب الصحفي:أهداف خاصة بتحليل  (4)

 فصحللخطاب الصحفي العربي التي تضمنتها  والفرعية ةالرئيس األطروحات وتحليل إبراز ( أ
 .م4102على غزة  ياإلسرائيلالعدوان تجاه قضايا الدراسة 

العدوان قضية إزاء  ربيمنتجو الخطاب الصحفي العليها إ ستندسارات البرهنة التي ارصد م ( ب
 م.4102 على غزةاإلسرائيلي 
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قضية منتجو الخطاب الصحفي العربي إزاء عليها  رصد األطر المرجعية التي اعتمد ( ت
 .م4102على غزة  العدوان

لصحف الدراسة الثالث  فيخطاب الصحال بينوف على أوجه االتفاق واالختالف الوق ( ث
 وٕاجراء مقارنة بينها.

 :راسةتساؤلت الدسادساا: 
إزاء  يعربالخطاب الصحفي ال ما سمات ؛هوأال تتمحور الدراسة حول تساؤل رئيس، 

تساؤالت من ال ؟، وانبثق عن هذا السؤال مجموعةم4102العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
 وهي:

 تساؤلت خاصة بتحليل المضمون: (0

 المضمون:ب خاصة تساؤلت .أ 

 الدراسة؟ في صحفم 4102ئيلي على غزة العدوان اإلسراأولويات قضايا  ترتيب ما .0

 بما يخص العدوان الدراسة صحفالسائد للموضوعات التي طرحتها  االتجاهما  .4
 ؟م4102 اإلسرائيلي

تها صحف الدراسة في تغطيتها ألحداث العدوان التي وظف اإلقناعيةما األساليب  .5
 م؟4102اإلسرائيلي على غزة 

في الحصول على الدراسة صحف عليها ت التي اعتمداألولية ما مصدر المعلومة  .2
 م؟4102اإلسرائيلي على غزة مادتها الصحفية بما يخص العدوان 

لقضايا العدوان  تناولها عند الدراسة صحف عليها اعتمدت التي الصحفية المصادر ما .3
 ؟م4102اإلسرائيلي

 المعالجة الصحفية لمحتوى الثالث الدراسة صحف بين واالختالف االتفاق أوجه ما .4
 ؟م4102اإلسرائيلي على غزة  قضايا العدوانل

 تساؤلت خاصة بالشكل: . ب

لقضايا العدوان  تغطيتها في الدراسة صحف استخدمتها التي الصحفية األشكال ما -0
 ؟م4102اإلسرائيلي 

 العدوان اإلسرائيلي؟ لقضايا الدراسة صحف خصصتها التي التحريرية المادة ما موقع -4
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 مة في إبراز موضوعات العدوان على غزة.ما أهم أنواع العناوين المستخد -5

بقضايا  المتعلقة الموضوعات إبراز في استخدمت التي التيبوغرافية العناصرما أبرز  -2
 صحف الدراسة؟ م في4102العدوان اإلسرائيلي على غزة 

الثالث لشكل المعالجة الصحفية  الدراسة صحف بين واالختالف االتفاق ما أوجه -3
 لقضايا العدوان؟

 ؤلت خاصة بتحليل الخطاب:تسا( 4

للعدوان على غزة الدراسة في معالجتهما  فبرز األطروحات التي طرحتها صحما أ .أ 
 ؟م4102

 الدراسة في تناول ففي صح استند إليها منتجو الخطابما الحجج والبراهين التي  .ب 
 ؟العدوان على غزةأطروحاتهم حول 

 العدوان على غزة؟ي تناول الدراسة ف فلمرجعية التي اعتمدت عليها صحما األطر ا .ج 

 الثالث؟ الدراسة لصحف الصحفي الخطاب بين واالختالف االتفاق أوجه ما .د 

 :اإلطار النظري للدراسةسابعاا: 
هذه  لتقوية مهما   عامال   اإلعالمية، واألبحاث الدراسات في أكثر أو نظرية استخدام يعد
الدراسات  تحرص" حيث التطبيقي، قوالش النظري الشق بين تربط علمية بأبعاد ورفدها األبحاث
وشمولية  والتفسير، الفهم تعميق في تسهم نظرية أطر على االعتماد على المعاصرة اإلعالمية

 .(1)العلمية" للظاهرة الرؤية

 نظريتين لىإ والتساؤالت األهداف ووضع البحثية مشكلتها بلورة في الدراسة هذه واستندت
 من وهما ،اإلعالمية األطر تحليل ونظرية( ولوياتاأل ترتيب) األجندة وضع نظرية هما

 الدراسات من الكثير في األخيرة، اآلونة في استخدامهما شاع التي ةالمهم اإلعالمية النظريات
 .اإلعالمية

 :نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي ( أ

                                                             

القتها بالمتغيرات الخاصة ( عويس، اتجاهات التغطية اإلخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وع(1
 .(15ص ) دراسة تطبيقية ،بالصحف
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 استخدم مصطلح اإلطار لإلشارة إلىظهرت هذه النظرية على يد إيرفنج جوفمان، الذي 
 موقف االجتماعي في وقت ما، وترجعمحددة من التوقعات التي تستخدم إلدراك المجموعة 

 أهمية نظرية األطر الخبرية إلى أنها تقدم تفسيرا  عمليا  ومنتظما  لكيفية حدوث التأثيرات المعرفية
 .(1) لف فئاته وخصائصه الديموغرافيةوالوجدانية لوسائل اإلعالم على الجمهور بمخت

 انب والسماتنماذج تفسيرية يتم توظيفها في التحليل الكيفي لتمثيل الجو  وتطرح النظرية
 حديد أطر التغطية الخبرية للقضايا واألحداث: تلواردة في الرسالة اإلعالمية، أيالبارزة ا

الذي وضع  "روبرت إنتمان"وذج المختلفة، ومن أبرز هذه النماذج التي استخدمتها الدراسة نم
 :(2) يلألطر اإلعالمية تتمثل فاسية وظائف أس أربعة

 تعرف األطر المشكلة أو القضية واألسباب الكامنة وراءها. -0

 تشخص األطر األسباب وتحدد القوى الفاعلة في القضية أو الحدث. -4

 تشير األطر إلى التقييمات األخالقية للقضية أو الحدث. -5

 تقترح األطر اإلعالمية حلوال  للقضية ومحاولة عالجها. -2

 :اإلعالمي تحليل اإلطار نظرية من الدراسة فادةاست كيفية

اإلطار " كون التحليلية الدراسة في اإلطار مفهوم توظيف من الباحثة النظرية هذه تمكن
واإلطار . معينة بقضية الخاصة األحداث حولها تنتظم التي المحورية الفكرة تلك هو اإلعالمي
 في بروزا   أكثر وجعلها القضية أو دثالح جوانب لبعض متعمد انتقاء ما، لقضية اإلعالمي

 أبعادها وتقييم أسبابها وتحديد المشكلة توصيف في محدد أسلوب واستخدام النص اإلعالمي،
 األحداث تقديم كيفية للباحثة يتبين المفهوم هذا خالل ومن ،(3) "بشأنها مقترحة وطرح حلول

 دراسة في المساعدة وكذلك والبروز، اءاالنتق مفهوم إلى استنادا   اإلعالم وسائل من قبل للمتلقي
 الصحفي. الخطاب يبرزها واألطر المرجعية التي البرهنة األطروحات ومسارات

 عالمية:اإلاألجندة وضع نظرية  ( ب
الفكرة األساسية في هذه النظرية تقول أن هناك عالقة وثيقة بين الطريقة التي تعرض بها 

ات والتلفزيون حيث ترتيب أهمية الموضوعات كما وسائل اإلعالم اإلخبارية والصحافة واإلذاع
                                                             

 . (521ص )سيد، االتصال ونظرياته المعاصرة ( مكاوي وال(1
(2) Entman, Framing : Toward Clarification Of A Fractured Paradigm. Journal Of 

Communication (p.p 51 – 85). 

 .(521ص) لسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة( مكاوي وا(3
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يراها الذين يتابعون األخبار، وتتصل نظرية وضع األجندة في أساسياتها بقدرة وسائل اإلعالم 
مبسط، وتقترح  اسية وتشكيلها بذهن الجمهور وعلى نحواإلخبارية على إبراز أهمية القضايا السي

ط الضوء على بعض األحداث وانتقائها أو النظرية أن لوسائل اإلعالم دورها في تسلي
الشخصيات والقضايا المعينة وعبر تكرارها لهذه العملية ومن واقع االتساق بين ما تقدمه وسائل 
اإلعالم يبدأ الجمهور في تبني األجندة التي تطرحها هذه الوسائل اإلخبارية بما يقوده للتصديق 

 .(1) والشخصيات والقضايا دون غيرهاواالقتناع الفعلي بأهمية وبروز هذه األحداث 
وسائل  تأثير إلى تشير والتي المعتدل، التأثير نظريات من األجندة وضع نظرية دتعو 

 تقوي قد التي الوسيطة المتغيرات من مجموعة على التأثير هذا يعتمد إذ الجمهور؛ اإلعالم على
 االتصال وسائل القةبع الخاص األجندة وضع نظرية مفهوم ويدل التأثير، أو تضعف هذا

 تعطي يهف األخبار، اهلو تتنا التي ياتو لو األ تحدد التي يه لاالتصا وسائل نأ بالجمهور،
 كذاوه ر،هو الجم ىلد مةهمال ياتو لو األ نم تصبح الهيجع مما عاتو ضو الم ذههل خاصة ميةهأ
 غير كانت ولو حتى اهنشر  ميت التي يه ميةهأ ذات ونالمحرر  يراها التي عاتو ضو الم نفإ
 رهو الجم يراها بحيث عات،و ضو الم تلكل مضاعفة ميةهأ عطيي   هذات حد في النشر مجرد ك،ذل

 .(2)عاتو ضو المن م اهغير وق تف ميةأه ذات

 قضايالل ورؤيته مالعارأي ال لتشكي في را  كثي النظرية ذهه ماستخدا هميسك ذل ىلع بناءو 
م اإلعالوسائل  تحدد ىأخر  وتجاهل ةمعين قضايا ىلع التركيز خالل نفم المجتمع، هجو ت التي
 .المجتمع في عةو متن بقطاعات قةلالمتع بالقضايا متماهاال في المجتمع داأفر  ياتأولو 

 القضايا في التفكير ىلع رهو الجم األجندة ضعو  نظرية تساعد هومالمف ذاه أساس ىوعل
ل يمث ياتو لو األ ترتيبعلى أم مفهوم  "Patterson"التي تحددها وسائل اإلعالم، بحيث يؤكد 

 لفع ردوتستحق  مةمه قضايا اهأن ىلع معينة قضايا ماإلعالوسائل  هاب تبرز التيالعملية 
 .(3)ق وسائل اإلعالمطري نع لتشك قد القضية ونح مالعارأي ال مدا ما طة،لالس

 :األجندة وضع نظرية من الدراسة استفادة كيفية

 من وتفسيرها، الدراسة تساؤالت عن جابةاإل في األجندة وضع نظرية من الباحثة استفادت
 كالموضوعات" فئات على واشتمل الصحف، عينة على أجرته الذي المضمون تحليل خالل

 عليها والتركيز وٕابرازها معينة بقضايا الصحيفة اهتمام فمدى" ،التيبوغرافية والعناصر والموقع
                                                             

 .(411ص) لسيد، االتصال ونظرياته المعاصرةمكاوي وا( (1
 .(4ص) زكريا، نظريات اإلعالم ((2

(3) Steven, Political Behavior Patterson’s Innerve Days Life (p 231). 
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 نتيجة الجمهور اهتمامات مةمقد في القضايا تلك تكون أن الصحيفة تتوقع ومضمونا   شكال  
 توظف" الصحف أن البديهي ومن ،(1) "اإلعالم وسائل لباقي بالنسبة وهكذا الصحيفة، لقراءته

 القالب) والتأثيرية، (والصور العناوين استخدامو  وموضوعات موقع) كافة الشكلية إمكانياتها
 موضوعات تناول يف األفكار من مجموعة أو معينة فكرة على التأكيد سبيل في( الصحفي
 .(2)هوأطراف الصراع

 :دراسة ومناهجها وأدواتهانوع الثامناا: 
 :نوع الدراسة -0

 التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويمتدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، 
 خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، أو دراسة الحقائق الراهنة

 اهرة أو موقف، أو مجموعة من األحداث، بهدف الحصول على معلوماتالمتعلقة بطبيعة ظ
 إضافة إلى تقدير عدد مرات تكرار كافية ودقيقة عنها، دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها،

 .(3)حدوث ظاهرة معينة، ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظواهر

 :المناهج المستخدمة في الدراسة -4

 لطبيعة الدراسة التي تهتم بتوصيف الظاهرة محل البحث والتحليل، ورصد مختلفنظرا  
 جوانبها، فإن الدراسة اعتمدت على المناهج اآلتية:

 لكونه مة للدراسات الوصفية؛ءلعلمية مالمن أنسب المناهج ا ديع منهج الدراسات المسحية: ( أ)
ة ن الظاهرة أو مجموعجهدا  علميا  منظما  للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف ع

 الظواهر موضوع البحث، ويستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد
جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من اإلجراءات 

 .(4)التي تحدد نوع البيانات، ومصدرها وطرق الحصول عليها المنظمة

                                                             

 .(414ص) ادئ علم االتصال ونظريات التأثير( إسماعيل، مب(1
وحتى مارس  م0331العراقي  –( حيدر، الخريطة اإلدراكية للرأي العام المصري تجاه الصراع األمريكي (2

 .م4115
 .(050ص) ( حسين، بحوث اإلعالم(3
 .(10ص) ( عبد الحميد، بحوث الصحافة(4
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تمام وسائل اإلعالم اه؛ للتعرف على تحليل المضمونسلوب تم استخدام أ وفي إطاره
بالعدوان اإلسرائيلي على غزة من خالل رصد جميع  "الصحف المطبوعة" العربية وال سيما

الفنون الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة في تغطيتها للعدوان اإلسرائيلي على غزة 
 وكيفية معالجتها لقضايا العدوان. م4102

ويحتوي  "يعد أحد المناهج الخاصة بالدراسات الكيفية والتفسيرية،و :ليل الخطابمنهج تح ( أ)
إلى  هذا المنهج على نظرة تفسيرية للواقع االجتماعي، وكان هذا المنهج في البداية يهدف

 التعرف على األيديولوجية والجوانب الفكرية التي تشكل الخطاب عبر سياق زمني أو
ور فيما بعد ليشمل الجوانب الظاهرة والكامنة في الخطاب، غير أنه تط ،سياقات متنوعة

توحي من دالالت ومعان، ورصد الحجج والبراهين، وتحليل القوى الفاعلة، وغير ذلك  وما
 .(1) صورة عميقة وشاملة عن الخطاب" األساليب التي تمكن من بلورة من

 علقة بالعدوان اإلسرائيليالمت البرهنة ومسارات األطروحات تحديد إلى الدراسة هذه وتسعى
 .الدراسة صحف تضمنتها التي م4102على قطاع غزة عام 

سة العالقات بين الحقائق التي : يسعى هذا المنهج إلى درادراسة العالقات المتبادلةمنهج   ( ج)
دت إلى حدوث الظاهرة والوصول الحصول عليها، بهدف التعرف على األسباب التي أ تم
ة بالظاهرة في االتجاه ه لتغيير الظروف والعوامل المحيطخالصات لما يمكن عمل إلى

 .(2)اإليجابي

وهي "رصد أوجه االختالف والتشابه في  أسلوب المقارنة المنهجيةوفي إطاره تم استخدام 
اتجاهات الخطاب الصحفي نحو الظاهرة المدروسة خالل فترة الدراسة التحليلية ولهذا فإن تلك 

ما تتيحه من رؤية تحليلية وتفسيرية حول اختالف االتجاهات أو المقارنة ذات أهمية خاصة ل
 .(3)تشابهها باختالف نمط الملكية والسياسة التحريرية واأليدلوجية الفكرية للصحف محل الدراسة"

للعدوان ا معالجته الدراسة في فالمقارنة بين صح إلجراءويأتي أسلوب المقارنة المنهجية 
هذه  تفاق واالختالف بين تناول كل منوالكشف عن أوجه اال، م4102 على غزةاإلسرائيلي 
توظيف  ، وقد تماصحفي الذي تطرحه كل منهلموضوع الدراسة، من خالل الخطاب ال الصحف

                                                             

 .(515ص ) ي( عبد العزيز، مناهج البحث اإلعالم(1
 .(04ص ) ( حسين، بحوث اإلعالم(2
م 4111الحسيني، اتجاهات الخطاب الصحفي نحو العالقات المصرية اإليرانية في الفترة من ديسمبر  ((3

 م.4105وحتى عام 
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 أيوالر  القطرية راية"األهرام المصرية وال فالمقارنة بين صحمن خالل مقارنة المنهجية أسلوب ال
من  م4102على غزة اإلسرائيلي إزاء العدوان ي الصحف من حيث اتجاهات الخطاب "األردنية

 المرجعية. مسارات البرهنة، واألطرو  األطروحات،خالل المعالجة الصحفية شكال  ومضمونا  و 

 :أدوات الدراسة -4

 أداة تحليل استخدام تم ها،عن لإلجابة تسعى التي وتساؤالتها وأهدافها الدراسة لطبيعة نظرا  
 .ابالخط تحليل وأدوات المضمون

 تحليل المضمون:استمارة  . أ

العدوان  قضايا مضمون لتحليل أداةبوصفها  المضمون تحليل استمارة الباحثة أعدت
 مجموعة في تمثلت وهي تساؤالتها، عن واإلجابة صحف الدراسة، في قطاع غزة على اإلسرائيلي

الكمي  ثالبح خالل من المحتوى في المعاني إلى اكتشاف تسعى التي المنهجية الخطوات من
 أكثر من األسلوب هذا يعد حيث، (1)المحتوى هذا في الظاهرة لسمات والمنظم الموضوعي،

 باإلجابة الكفيلة الفئات بتضمينها الباحثة قامت ذلك وألجل للتحليل، مةمالء األساليب العلمية
 الدراسة وهي: عن تساؤالت

 فئات تحليل المضمون )ماذا قيل؟(: .0

 طبقا  لنوعية بإعدادها الباحث يقوم والتصنيفات الفصائل من مجموعة هي: المضمون فئات
 وتصنيفه بأعلى المضمون، هذا وصف في يستخدمها لكي التحليل، وهدف ومحتواه، المضمون،

بأسلوب  النتائج واستخراج التحليل، إمكانية يتيح وربما كالشمول، الموضوعية من ممكنة نسبة
 :آلتيةا الفرعية الفئات ، وتضم(2)وميسور سهل

 أولا: فئات تحليل المضمون )ماذا قيل؟(:

التساؤل األساسي الخاص بالموضوع أو مجموعة  وهي الفئة التي تجيب عن :قضايافئة ال -0
الموضوعات التي تدور حولها المادة اإلعالمية وتهدف إلى الوقوف على الموضوعات التي 

 وتشمل:رائيلي اإلسأثناء معالجتها للعدوان في كانت تنشرها صحف الدراسة 

                                                             

 .(054ص) عبد الحميد، بحوث الصحافة( (1
 .(443ص ) ( حسين، بحوث اإلعالم(2
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: الموضوعات التي طرحت المبادرة المصرية لوقف النار والتعديل المبادرة المصرية 0/0
خالل العدوان  عليها وموقف فصائل المقاومة وحكومة االحتالل اإلسرائيلي منها

 .م4102اإلسرائيلي على غزة 

طالق النار : الموضوعات التي طرحت المبادرة القطرية لوقف إالمبادرة القطرية 4/0
خالل العدوان اإلسرائيلي على  وموقف فصائل المقاومة وحكومة االحتالل اإلسرائيلي منها

 .م4102غزة 
: الموضوعات التي تحدثت عن الحصار وٕاغالق المعابر وحرمان الجرحى الحصار 5/0

 والمصابين من العالج بالخارج ومنع إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة
 . م4102ل العدوان اإلسرائيلي على غزة خال
ة : الموضوعات التي تحدثت عن الهدنات اإلنسانية والتحركات العربية والدوليالهدنة 2/0

 .م4102من الضغط على االحتالل لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة 
في تغطيتها على  : هي مجموع الموضوعات التي ركزتةاإلسرائيليالمجازر  3/0

التي نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق سكان محافظات قطاع غزة في  المجازر
 .م4102خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة  صحف الدراسة

نجازاتها في على أفعال المقاومة الفلسطينية وإ : الموضوعات التي ركزت المقاومة 4/0
 .م4102 خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة مواجهة آلة الحرب اإلسرائيلية

للدفع باتجاه وقف  تناولت الوساطات الدولية : الموضوعات التيالوساطات الدولية 1/0
 م4102 على غزةاإلسرائيلي العدوان 

الموضوعات التي اهتمت بعرض المواقف الشعبية والرسمية  تضامن ومؤازرة: 1/0
 .م4102ى غزة في العدوان اإلسرائيلي علالعربية والدولية المتضامنة مع أهالي القطاع 

: الموضوعات التي اهتمت بعرض المواقف العربية والدولية تنديد واستنكار 3/0
 . م4102عام  المستنكرة والمنددة والرافضة لما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي

وتهدف هذه الفئة إلى الوقوف على اتجاه صحف الدراسة نحو قضايا  فئة التجاه السائد: -4
 ة من خالل تحليل نسب االتجاهات لصحف الدراسة وهي:العدوان على غز 

 م.4102: الموضوعات التي تأخذ االتجاه المعارض للعدوان على غزة معارض 0/4

 م.4102: الموضوعات التي تأخذ االتجاه المؤيد للعدوان على غزة مؤيد 4/4
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 م.4102: الموضوعات التي تأخذ االتجاه المحايد إزاء العدوان على غزة محايد 5/4

التي اتبعتها  اإلقناعية: وهي الفئة التي ترصد األساليب المتبعة اإلقناعيةفئة األساليب   -5
 ، ومنها:م4102صحف الدراسة في تغطيتها للعدوان على غزة عام 

الذي اعتمد على البحث والتحليل والتفسير في رصد  اإلقناعي: األسلوب تحليلية 0/5
 .م4102 غزة قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع

العدوان الذي اتخذ من المناقشة المتفحصة لقضايا  اإلقناعي: األسلوب تناقشية 4/5
 وسيلة إلقناع القراء بالمادة الصحفية المطروحة. م4102اإلسرائيلي على غزة 

: األسلوب الذي اعتمدت فيه صحف الدراسة على الدعاية بشقيها "السلبي دعائية 5/5
 .م4102بالعدوان اإلسرائيلي على غزة ايا التي تتعلق واإليجابي" في طرح القض

الذي ركزت فيه صحف الدراسة على طرح أفكار  اإلقناعي: األسلوب طرح أفكار 2/5
 .م4102العدوان اإلسرائيلي على غزة جديدة تخص قضايا 

: األسلوب الذي عمدت من خالله الصحف على إمالء اآلراء إمالء آراء واتجاهات 3/5
 .م4102العدوان اإلسرائيلي على غزة ت التي تتناسب مع سياسة الصحيفة إزاء واالتجاها

ت عليه صحف الدراسة في جلب الذي اعتمد اإلقناعي: األسلوب مقترحاتجلب  4/5
 .م4102العدوان اإلسرائيلي على غزة مقترحات تفيد الصحفي في طرح قضايا 

رفة منشأ المعلومة المتضمنة في وتسعى هذه الفئة إلى مع :األولية فئة مصدر المعلومة -2
 المادة موضع التحليل ومن أين جاءت وتتضمن:

ها التي تصدر عن : هي الشخصيات الفلسطينية الرسميةاا فلسطيني اا رسمي اا مصدر  0/2
م ويشمل 4102بما يخص العدوان اإلسرائيلي على غزة  المعلومات والتصريحات

 الفصائل اإلسالمية والوطنية.الحكومة الفلسطينية في غزة والضفة الغريبة و 

ها المعلومات التي تصدر عن هي الشخصيات العربية الرسمية: اا عربي اا رسمي اا مصدر  4/2
 م.4102بما يخص العدوان اإلسرائيلي على غزة  والتصريحات

ها المعلومات التي تصدر عن هي الشخصيات الدولية الرسمية: اا دولي اا رسمي اا مصدر  5/2
م ويشمل الشخصيات 4102ص العدوان اإلسرائيلي على غزة بما يخ والتصريحات

 .ة ومسئولي منظمات المجتمع الدولياألجنبية والدولية اإلسالمي
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ها التي تصدر عن : هي الشخصيات اإلسرائيلية الرسميةاا إسرائيلي اا رسمي اا مصدر  2/2
 م.4102بما يخص العدوان اإلسرائيلي على غزة  المعلومات والتصريحات

: المعلومات التي تضمنتها موضوعات العدوان وتصدر عن كتب ووثائق اا كتب 3/2
 ووثائق خاصة تحصل عليها صحف الدراسة.

وتهدف إلى التعرف على مصدر المادة موضع الدراسة،  فئة مصدر المادة الصحفية: -3
 ومن الذي أعدها للصحيفة وتشتمل على:

 :مصادر خاصة - أ

التي  المدينة خارج عامة بصفة اإلعالمية المؤسسة أو الصحيفة مندوب : هومراسل أ/0
 هذه كانت إذا عما النظر غضب اإلعالمية، المؤسسة فيها تعمل أو الصحيفة فيها تصدر

 .(1)أخرى دولة في أو نفسها المدينة داخل الدولة
الشخص أو األشخاص الذين توفدهم صحيفة ما أو قطاع معين من : مندوب أ/4

ين لها في هذه الجهة أو القطاع لتغطية أخبارها ومد قطاعات اهتمامات ليكونوا ممثل
وغالبا  ما يتخصص المندوب الصحفي في تغطية مجال معين من مجاالت  ،صحيفته بها

نشاط الصحيفة سواء كان ذلك في مجال وزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات 
 .(2)المختلفة"

 :مصادر عامة - ب

تمتلك إمكانيات واسعة تمكنها من استقبال "المؤسسة التي  وهي: األنباء وكالت .0
األخبار ونقلها وتستخدم شبكة من المراسلين لجمع األخبار في عدد كبير من دول العالم 
كما تستخدم العديد من المحررين في مركزها الرئيسي يتولون تحرير المواد اإلخبارية 

ي الخارج للتوزيع عالمية كانت أم محلية وٕارسالها بأسرع وقت إلى مكاتب الوكالة ف
المحلي على الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون خارج المناطق المشتركة فيها 

فة ووكاالت أجنبية ومنها وكاالت عربية تتبع للدولة التي تعمل فيها الصحي ،(3)مباشرة"
 عالمية معروفة، وتنقسم إلى:

                                                             

 .(31ص ) الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية ( شلبي،(1
 .(011ص)( ربيع، فن الخبر الصحفي: دراسة نظرية وتطبيقية (2
 .(11ص) الغنام، مدخل في عالم الصحافة( (3
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 الصعيد على األخبار يةبتغط تهتم التي األنباء وكاالت وهي وكالت األنباء العربية: 0/0
 في الرسمي للنظام تابعة تكون الدولية، ونبالشؤ  اهتمامها ينفي ال المحلي العربي وهذا

 من داخل فيها العامل طاقمها يكون األحيان أغلب وفي رأي الحكومةوتعبر عن  الدولة،
 .طالشرق األوس ووكالة قنا، ووكالة بترا، وكالة: مثل العربي، الصعيد وعلى الدولة،

ة الكبرى الرئيس والمدن العواصم أهم بتغطية تقوم التي وهي وكالت األنباء العالمية: 4/0
 كلفهي لما نظرا   والمكاتب، المراسلين من واسعة بشبكة العالم في الساخنة ومناطق األحداث

: وهي الصغيرة اإلذاعة محطات الصحف أو تتحملها أن يمكن ال من أموال وٕامكانيات هذا
، ووكالة الفرنسية األنباء وكالة انترناشونال، برس واليونايتيد أسوشيتد برس، ،"رويترز

 األبناء العالمية".
: هي الموضوعات التي تصل إلى مدير التحرير في الصحيفة ويحتفظ مجهولةمصادر  -ج

 بالمصدر الخاص وال يذكر اسمه على المادة الصحفية وتحمل لفظ "خاص".
ة دون أن تحمل اسم كاتب التي توضع على صفحات الصحيفوضوعات : المبدون مصدر -د

 هذه المادة الصحفية.
 ثانياا: فئات الشكل )كيف قيل؟(:

وتختص هذه الفئة باألشكال الصحفية التي ق دمت من خاللها المادة : فئة األشكال الصحفية  .0
 م، وهي:4102الصحفية المتصلة بقضايا العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

فكرة  أو واقعة، أو حادثة، على وموضوعية دقة يضفي تقرير" : هوبر الصحفيالخ 0.0
 في تنمية همتس ما بقدر اهتماماتهم تثير وهي القراء، من عدد أكبر مصالح تمس صحيحة
 .(1)"وترقيته المجتمع

من  مجموعة ويقدم الصحفي، والتحقيق الخبر بين ما يقع فن" : هوالتقرير الصحفي 0.4
الجوانب  يستوعب وال الديناميكية وحركتها سيرها في الوقائع حول علوماتوالم المعارف
والمكان  الزمان وصف استيعاب يمكنه بل فحسب الحدث في ةالرئيس أو الجوهرية

 .(2)"بالحدث ترتبط التي والظروف واألشخاص

                                                             

 .(01ص ) لصحفي، فن كتابة الخبر والمقال ا( إبراهيم: إبراهيم(1
 .(035ص) ( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية(2
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األداة الصحفية  ويعد بالرأي، الخاصة الصحفية األشكال أحد" : هوالمقال الصحفي 0.5
األحداث  في كتابها بعض آراء وعن الصحيفة سياسة عن مباشر على نحو تعبر لتيا

المقال  ويقوم الدولي، أو المحلي العام الرأي تشغل التي القضايا وفي الجارية اليومية
 بما يكشف عليها والتعليق الجارية، األحداث وتفسير شرح خالل من الوظيفة بهذه الصحفي

 .(1)"ختلفةالم ودالالتها أبعادها عن
الشخصيات  من وشخصية الصحفي بين الحوار على يقوم "فن : هوالحديث الصحفي 0.2

تصوير  أو معينة نظر وجهة شرح أو جديدة ومعلومات أخبار على الحصول يستهدف
 .(2)الشخصية" هذه حياة في مسلية أو طريفة أو غريبة جوانب

تتناول موضوعا  يهم عددا  كبيرا   أحد األشكال الصحفية التيهو " :التحقيق الصحفي 0.3
من الناس، ويقوم على البحث والتحري واالستطالع والتحليل الواقعي لمشكلة أو قضية 
لمعرفة أسبابها ومسبباتها وعواملها بهدف تقديم حلول لها أو عرض وجهة نظر حيالها 

 .(3)تدعمها الحقائق والشواهد واإلحصاءات"

على  وتحتوى المهمة، األحداث عن السريعة اآلنية يرالتقار " : هيالقصة الخبرية 0.4
 األسئلة الستة عن اإلجابة في الصحافة خبراء يلخصها التي جوانبه وكل الحدث تفاصيل

 ، حيث"عنه تجيب ال لخبر جانبا   تترك وال وأين؟ لماذا؟ كيف؟ ماذا؟ متى؟ من؟: يةتاآل
 . (4)السريعة" ةالصغير  األخبار تغطية عن نسبيا   أطول وقت لها يتوافر
: "رسوم وأفكار ت عرض بغرض التأثير على األفراد بأسلوب مرح ومستحب، الكاريكاتير 0.1

وغاليا  ما يتضمن معاني فكاهية، وي قصد بها التعليق على قضايا سياسية أو اجتماعية، 
 وت عد الفكاهة والسخرية الداعمتين األساسيتين لهذه الرسوم، وتتضمن جملة أو شبه جملة

 .(5)تعبيرية موجزة"
وهي ترصد موقع المادة الصحفية في صحف الدراسة، من  :فئة موقع المادة الصحفية

 حيث الصفحات لتظهر أهمية القضية المثارة وتشمل:

                                                             

 .(01ص) أبو زيد، فن الكتابة الصحفية( (1
 .(3ص ) هلل، األسس الفنية للحديث الصحفي( عوض ا(2
 .(3ص ) شلهوب، التحقيق الصحفي أسسه، أساليبه واتجاهاته الحديثة( (3
 .(40ص ) ئد والمجالتلتحرير الصحفي للجرا( عبد المجيد وعلم الدين، فن ا(4
 .(031ص شحادة والنجا، معجم المصطلحات التربوية والنفسية )( (5
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 .كاألحداث األخبار أهم على تحتوي كالتي الصحيفة، واجهة : وهيالصفحة األولى 4.0

 األولى الصفحتين عدا فيما يفةالصح صفحات : وتشمل كلالصفحات الداخلية 4.4
 .واألخيرة

 األخبار على تحتوي ما وغالبا   األهمية، في األولى الصفحة : تليالصفحة األخيرة 4.5
 .الخفيفة

دراسة العناصر التيبوغرافية التي وفي هذه الفئة ت ظهر ال :فئة العناصر التيبوغرافية .4
عدوان اإلسرائيلي على غزة، استخدمتها صحف الدراسة في إبراز القضايا الخاصة بال

 :وتشمل
 عليه وتدل الخبر تسبق التي األسطر مجموعة أو السطر هو العنوان"و :أولا: العناوين

 صحفي موضوع أي على التعريف هذا ينسحب الحال وبطبيعة ،(1)"مضمونه وتشير إلى
 :تشمل والعناوين. فقط وليس الخبر

 ، وينتشر(2)"األولى الصفحة تتصدر التي ةالرئيس العناوين" وهي: اا مانشيت اا عنوان . أ
 .الصفحة أعمدة جميع عرض على

 عرض على الداخلية الصفحات في منشورا   يكون الذي" العنوان هو: اا عريض اا عنوان . ب
 .(3)"الصفحة

العريض،  العنوان من أقل اتساعا   يحتل بأنه الممتد العنوان ويتميز: "ا  ممتد اا عنوان . ت
 .(4)"أعمدة وسبعة عمودين بين يتراوح باتساع ينشر فهو

 .(5)"واحدا   عمودا   العناوين من النوع هذا اتساع يتجاوز ال": اا عمودي اا عنوان . ث

 وتتضمن: ،ثانياا: عناصر اإلبراز

 القضية والحدث أو الشخص عن وتعبر التحرير مادة ت صاحب التي الصور : هيالصور -0
 .بالكات أو المحرر صورة أو الخبر أو الذي تتناوله المادة

                                                             

 .(031ص ) بطه اإلسالمية( شلبي، الخبر الصحفي وضوا(1
 .031( المرجع السابق، ص(2
 .(1ص ) الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية( الدلو، فن (3
 (051ص ) ( صالح واللبان، اإلخراج الصحفي(4
 .051رجع السابق، ص( الم(5
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: وهي مزيج من األلوان الضوئية التي تستخدمها الصحيفة إلبراز قضايا العدوان األلوان -4
 على غزة عن باقي القضايا األخرى.

: هي عبارة عن مجموعة من الرسوم الفنية والهندسية التي تستخدمها الرسوم التوضيحية -5
 م.4102غزة عام الصحيفة إلبراز موضوعات العدوان على 

 للمادة االنتباه ولفت لإلبراز تستخدم التي الفنية األشكال : وهيطاراتاألرضيات واإل -2
 سمة عن للتعبير إطار أو أرضية في وذلك بوضع الموضوع الموضوع، أو التحريرية
 وأهميته. الموضوع

 :أدوات تحليل الخطاب الصحفي . ب

ات تمدت الباحثة أربع أدو تأسيسا  على توظيف منهج التحليل الكيفي للخطاب، فقد اع
من خالل التركيز على تحليل الخطاب  للتعرف على محتوى الخطاب الصحفي، وذلك للتحليل

األطروحات  ضوء عالقته بالواقع الذي ينطلق منه ويعبر عنه، وحتى يتم فهم ووحداته في
جدل مع الخطاب فالمطلوب دراستها في تفاعلها عندما تكون في حالة  واألفكار التي يحملها

ي الخطاب، وهم يمارسون دراسة عملية تفاعل منتج مّ منعزلة، ومن ث   ستهاوليس درابعضها 
 :هذه األدوات هي، و (1) أدوارهم عبر ما يطرحونه

 أداة تحليل األطروحات: (0

 األطروحة هي فكرة أو معنى معين يريد منتج الخطاب توصيله للمتلقي بحيث يتم فهم
ل مهم لتحليل الخطاب؛ ألن الخطاب على النحو الذي يريده منتج الخطاب، وهي مدخ

ف أو أهداف معينة، ويستخدم تحليل ية موحدة يقدمها منتج الخطاب بهدبن األطروحة تعد
، وتشتمل على (2)األحيان بمعنى تحليل بنية الموضوع الفكرية األطروحات في بعض

 األطروحات اآلتية:
ضربها برا  وجوا  و قطاع غزة لقوات االحتالل اإلسرائيلي  استهداف: ويقصد به غزة ضرب .أ 

 يوما . 30استمر وبحرا  و 
: هي العمليات العسكرية اإلسرائيلية التي استخدمت خاللها الطائرات المجازر اإلسرائيلية .ب 

 والدبابات والقذائف وأدت إلى استشهاد وٕاصابة عشرات اآلالف من سكان قطاع غزة. 

                                                             

 .(42ص ) نحو قضية المصالحة، دراسة وصفية ( أبو مزيد، الخطاب الصحفي الفلسطيني(1
 .(042ص) عالمي أطر نظرية ونماذج تطبيقية( شومان، تحليل الخطاب اإل(2
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القيادة المصرية بنوده : وهي االتفاق الذي حددت المبادرة المصرية لوقف إطالق النار .ج 
 لتلتزم به حكومة االحتالل وفصائل المقاومة في وقف العدوان على غزة.

: وتعني التعديالت التي طالبت الدول العربية واإلسالمية رفض وتعديل المبادرة المصرية .د 
 واألوروبية بإدخالها على المبادرة المصرية التي رفضتها الفصائل الفلسطينية.

: ويقصد به الدعم والمساندة والتأييد لعمليات المقاومة الفلسطينية ومةدعم حماس والمقا .ه 
ولموقف حركة حماس والفصائل الفلسطينية تجاه االستمرار في مواجهة آلة القتل 

 اإلسرائيلية.

: ويقصد بها فشل ضربات المقاومة الفلسطينية للعمق فشل منظومة حماس العسكرية .و 
 ة آليات وعتاد وقوة الجيش اإلسرائيلي. اإلسرائيلي وعدم قدرتها على مواجه

التي قامت وتقوم بها جمهورية مصر  يجابية والسلبيةعني المواقف اإل: ويالدور المصري .ز 
القضية الفلسطينية وحماية الفلسطينيين وتصدرها لوساطات العدوان على غزة و العربية تجاه 

 وقف إطالق النار بين الطرفين.

يجابية والسلبية التي قامت وتقوم بها دولة عني المواقف اإل: وتالجهود والمواقف القطرية .ح 
القضية الفلسطينية وحماية الفلسطينيين وترتكز على العدوان على غزة و قطر تجاه 
 والمادية والطبية، والمبادرة القطرية لوقف إطالق النار. اإلغاثيةالمساعدات 

سلبية التي قامت وتقوم بها المملكة يجابية وال: وتعني المواقف اإلالجهود والمواقف األردنية .ط 
 القضية الفلسطينية وحماية الفلسطينيين.و  العدوان على غزة األردنية الهاشمية تجاه

: ويقصد بها الضعف والتخاذل والعجز العربي والدولي في التعاطي العجز العربي والدولي .ي 
 .م4102مع القضية الفلسطينية والعدوان على غزة عام 

: ويراد بها المواقف الشعبية )العربية والدولية( الرافضة للعدوان على غزة المواقف الشعبية .ك 
والمواقف الدولية المؤيدة والداعمة للحق الفلسطيني، وتشتمل على المساعدات اإلنسانية 

 والمظاهرات التضامنية.
 ءأثنافي الصمود والصبر والجالدة التي تحلى بها سكان قطاع غزة  : ويقصد بهصمود غزة .ل 

 دوان اإلسرائيلي.الع
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تمثل طة الفلسطينية ويغياب أو حضور السل : ويقصد بهغياب موقف السلطة الفلسطينية .م 
في موقف )الرئاسة الفلسطينية والسفارات وقيادة حركة فتح( من العدوان اإلسرائيلي على 

 غزة.  

روحات األخرى التي لم تدرج سلفا  مثل: "ضعف موقف جامعة الدول : وهي األطأخرى .ن 
عربية، والهدنة اإلنسانية، الحصار على غزة، والدعم األمريكي إلسرائيل، والمصالحة ال

 الفلسطينية، وٕاعالن وقف إطالق النار".
 أداة تحليل مسار البرهنة: (4

 يقصد بتحليل مسار البرهنة رصد وتفسير الحجج والبراهين التي يستخدمها الكاتب أوو 
قوالت أو أفكار أو آراء أو معلومات أو وقائع، المتحدث في إثبات أو نفي أو التشكيك في م

إنه من المفترض أن تكون لغة الحوار لغة توجيه وٕاقناع، وتحتوي على أدوات مؤثرة من  حيث
 استخدام األدلة والبراهين إلقناع المتلقي بما يناسب خصائصه وظروفه، وتسمح هذه األداة بينها

 ت التحليل الخاصة بالظاهرة المدروسة معباستخراج وتصنيف أطروحات الخطاب في إطار فئا
 :وتتنوع مسارات البرهنة .(1)رصد عملية منطقة هذه األطروحات عبر المبررات المرافقة لها

 أو تجري، ا  أحداث باالتصال نالقائمي استخدام : وتعنيالستشهاد بأدلة ووقائع وشواهد -4.0
 .أفكارهم دعم في على األرض وقائع

 تناول في واحدة نظر وجهة باالتصال نالقائمي عرض يتعن: واحدة نظر وجهة عرض -4.4
 .الشخصية نظرهم وجهات على باالتصال القائمون اعتماد أو قضية العدوان على غزة،

دعم  في نظر وجهة من أكثر باالتصال القائمين طرح بها يقصد: نظر وجهتي عرض -4.5
 .أفكارهم

 باالتصال نالقائمي ستخداما بها يقصد: واإلحصائيات واألرقام البيانات على العتماد -4.2
 قناعوإ  يطرحه، ما لتأكيد وٕاحصائيات وأرقام العام، الرأي استطالعات نتائجك بيانات
 .بصحته القارئ

 أداة تحليل األطر المرجعية: (4

 تعني الحقل المرجعي للمفهوم المدروس، وهو يتكون من كل المراجع الموجودة فيو 
 زمنية، ومن مددائق، معاهدات، حقب و مدن، وث النص، مثل: أسماء أشخاص، مؤسسات،

                                                             

 .(500ص ) بد العزيز، مناهج البحث اإلعالمي( ع(1
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 خالل تحليل األطر المرجعية يمكن رصد اإلحاالت المرجعية التي استند إليها الخطاب في
 ي:وكانت على النحو اآلت .(1)عرضه للمفاهيم المحورية

: سياسية، مثل أبعادا   يحمل الذي المرجعي الحقل تعني: السياسية المرجعيةاألطر  .أ 
، بشأن العدوان اإلسرائيلي الرسمية ، والمعاهدات، والتصريحاتق الناروقف إطال اتفاقيات

 .الدولية الرسمية، والعالقات واللقاءات، والشخصيات والمباحثات
 ا  وخطط ومنطلقات مفاهيم يحمل الذي المرجعي الحقل تعني: العسكرية المرجعية األطر .ب 

 والعمليات والتدريب، ،العسكري اإلسرائيلي والتسليح السالح عن عسكرية، والحديث
 .التي تقوم بها المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي العسكرية

: مثل تاريخية، أبعاد إلى يرد الذي المرجعي الحقل بها يقصد: التاريخية المرجعية األطر .ج 
، وربط العدوان الحالي بالمجازر اإلسرائيلية السابقة تاريخية وقائع معينة، زمنية مدد

 .م4113-4111، وم4104وعدواني عام
: مثل القانوني، البعد إلى يرد الذي المرجعي الحقل تعني: القانونية المرجعية األطر .د 

الدولي الذي يجرم أفعال االحتالل اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني  الدستور، والقانون
 .الرسمية الجهات عن الصادرة والقرارات ،األعزل

: مثل االقتصادي، البعد إلى يرد الذي المرجعي قلالح تعني: القتصادية المرجعية األطر .ه 
 والمقاطعة االقتصادية. المقاومة ،م4102جراء العدوان اإلسرائيلي  الخسائر االقتصادية

 ما مثل إنسانية، أبعادا   يحمل الذي المرجعي الحقل به يقصد: اإلنسانية المرجعية األطر .و 
 اإلنسانية بالظروف يتعلق ما وكل ومعاناتهم، والجرحى وعائالتهم الشهداء يتعلق بقصص

 .م4102لسكان قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي 
 الشريعة: مثل الديني، البعد إلى يرد الذي المرجعي الحقل تعني: الدينية المرجعية األطر .ز 

 .اإلسالمية الشريعة من المستوحاة اإلسالمية، والنصوص

 المرتبطة بالعدوان على غزة واألدبية يةالثقاف األعمال تعني: الثقافية المرجعية األطر .ح 
 .م4102

 

                                                             

 .(504ص ) بد العزيز، مناهج البحث اإلعالميع( (1
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 :وعينتها مجتمع الدراسةتاسعاا: 
 :على مجتمع الدراسة من خالل اآلتيتم الوقوف 

 مجتمع الدراسة: ( أ

المطبوعة الصادرة في جميع البلدان  اليومية الصحف العربيةويتمثل مجتمع الدراسة في 
 العربية والتي يمكن تصفحها عبر االنترنت. 

 :ينة الدراسةع ( ب

العربية  المرحلة األولى من الدراسة االستكشافية الصحف فيالباحثة  اضاستعر من خالل 
 01يوليو/تموز إلى 0ة الدراسة من في مد، التي يمكن متابعتها وتصفحها وحفظها المطبوعة

ف األهرام المصرية، والراية القطرية، والرأي اختارت الباحثة صحم و 4102 سبتمبر/أيلول
 لالعتبارات اآلتية:ردنية األ

 تعبر منها أن يتوقع ومن ثم بلدهم في الحكومة إلى "الراية، واألهرام، والرأي" ملكية تندرج. 0/4
 .الحاكم للنظام السياسية األيديولوجية عن

 في مهما   إعالميا   رمزا   صحيفة كل وتمثل العربية، الصحف كبريات من هذه الصحف تعد. 4/4
 .المثقفين من غالبيته متميز جمهور ولها منها تصدر التي الدولة

 إصدار بين االختالف يكون ما وغالبا   اإلنترنت، على إلكترونية طبعات الصحف ت صدر. 5/4
 .جدا   محدودا   واإللكترونية الورقية الطبعة

 .العام العربي الرأي في يؤثرون الذين العرب الكتاب كبار من نخبة الصحف تضم. 2/4

-الصراع الفلسطيني لقضية تناولها في وال سيما متفردا ، سياسيا   توجها   صحيفة كل تمثل. 3/4
 اإلسرائيلي عامة والعدوان على غزة خاصة.

تولي هذه الصحف القضية الفلسطينية عموما  وقضية العدوان اإلسرائيلي على غزة على . 4/4
 اليومية.وجه الخصوص اهتماما  كبيرا  وتفرد له مساحات كبيرة عبر صفحاتها 

 هذه الصحف "يومية منتظمة".دورية صدور . 1/4

 القرب الجغرافي "المصري واألردني" لقطاع غزة.. 1/4

 الدور القطري في دعم قطاع غزة على الصعيد "السياسي، واالقتصادي، واإلنساني".. 3/4
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حساسية ر أهمية القضية الفلسطينية للمجتمع العربي واإلسالمي باعتبارها القضية األكث. 01/4
 دة على الساحة. على مستوى القضايا الموجو 

 عينة الصحف:  (0

 :الدراسة من اآلتيصحف تتكون عينة و 
 :ألهرام المصريةصحيفة ا . أ

 بدأت، محمد عبد الهادي عالم حاليا   تحريرها ويرأس مصرية قومية صحيفةهي 
 يومية عاتطب ثالثب حاليا   تصدر يومية، إلى تطورت ثم صفحات، بأربع أسبوعية ةكصحيف
 ،الصناعية األقمار طةابواس صفحاتها تنقل أن بعد يوميا   تطبع دولية طبعة جانب إلى محليا  
 شبكة على امتابعته األهرام لعشاق تتيح كترونيةإل أخرىو ، والكويت دبي في تطبع عربية وطبعة

 في األهرام تأسستو ، (pdfحات الجريدة بنظام )وتنشر صف www.ahram.org.eg  اإلنترنت
 اكان نلذيال ،"تقال وسليم بشارة" اللبنانيين األشقاء من اثنين قبل من م0113 ديسمبر 41
 وتعود ،م0114 أغسطس 3 في األول العدد وصدر ،اإلسكندرية في الوقت ذلك في نايعيش
من  ، وهياألسهم من مسيطرة حصة المصرية الحكومة تملكو  األهرام لمؤسسة األهرام ملكية
وهي من الصحف المعروفة انتشارا  وتوزيعا  في  الدولة، من معينين باعتبارهم المحررين تعين

بين السياسي واالقتصادي والرياضي صفحة تتنوع نوافذها  44وتصدر في الوطن العربي، 
 .(1)ومقاالت الرأي

 :القطرية رايةال صحيفة . ب

 عام تأسست والطباعة للنشر الخليج شركة عن تصدر جامعة سياسية يومية صحيفةهي 
 ويرأس، م0311 سنة يومية إلى تحولت أن إلى البداية في أسبوعية كانت ، والتيم0313
وتوزع حاليا  بشكل مكثف في السوق ، م4111 العام منذ الكواري عفصان بن صالح تحريرها
 وتكوين العالم" إلى عربال ومن العرب إلى قطر "من شعار وهي تجسدوالخليجي، القطري 

وتبث على شبكة المجتمعي،  والتطور الوطني البناء بقضايا القطري الشارع لدى ووعي قناعة
عدة أبواب  ضم( وتpdfولها نسخ بنظام )، www.raya.comلكتروني اإلنترنت عبر الموقع اإل

                                                             

 صحيفة األهرام، )موقع الكتروني(. ((1

http://www.ahram.org.eg/
http://www.raya.com/
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ومقاالت، منوعات،  الرياضية، المجتمع، أراءالقتصادية، و السياسية، وا وهي "المحليات، الراية
 .(1)"الطبيةو  الشبابية الراية"و" الراية استراحة"و" الثقافي البيرق"ولها العديد من المالحق  ،رأي"ال
 األردنية: لرأيصحيفة ا . ج

، صدرت في األردنية الصحفية المؤسسة عن تصدر سياسية عربية يومية ةصحيف هي
وتمثل الموقف الرسمي والذي يعتبر أحد مؤسسيها،  حكومة "وصفي التل" بانإ م0310عام 

 المملكة محافظات جميع لىع توزعاألردني باعتبارها الصحيفة المعبرة عن سياسية الدولة، و 
، الحياري سميرحاليا   تحريرها ويرأسعمان، في العاصمة  ها الرئيسومقر  الهاشمية األردنية

، www.alrai.com لى شبكة االنترنت عبر الموقع االلكترونيوتبث موضوعاتها وأخبارها ع
وهي من الصحف األكثر توزيعا  وانتشارا  بين الصحف األردنية ، وتتنوع نوافذها بين "المحليات، 

 .(2)"واإلعالناتوالرياضة، والثقافة، والصحة، والعربي والدولي، وأراء حرة، 
 :العينة الزمنية (4

لموضوعات التي طرحتها صحف الدراسة بما يخص ا بحصر جميعالباحثة  قامت
 ،م4102 أيلول/سبتمبر 01إلى  يوليو/تموز 0من  م4102العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 رصدبكل جوانبه من أجل  الحدث واكبت ألنها( عدد من صحف الدراسة الثالث، 14بواقع )
 .ونتائجه وتبعاته وتداعياته مسبباته ودراسة

 :دراسةالمادة : عاشراا 
 الفنون م، التي تناولتها جميع4102العدوان على غزة عام تم رصد وتحليل قضايا 

 في دراسة تحليل المضمون، والمقال الصحفي بأنواعه في تحليل الخطاب. ةالصحفي
م 4102العدوان على غزة عام ب جميع الموضوعات المتعلقة مادة دراسة تحليل المضمون: .0

( في صحيفة الراية 0103( مادة بواقع )4531)ن عددها بمختلف الفنون الصحفية وكا
 ( في األهرام المصرية.324( في صحيفة الرأي األردنية، و)154القطرية، و)

 :تحليل الخطاب الصحفي دراسة مادة .4

 فــي م4102العــدوان اإلسـرائيلي علــى قطـاع غــزة عـام ب المتعلقـةوهـي جميــع المقـاالت التــي 
ة المحـددة للدراسـة، حيـث "ينطبـق مفهـوم الخطـاب علـى مجمـل ل المدة الزمنيخال الدراسة صحف

                                                             

 موقع الكتروني(.)( صحيفة الراية، (1
 ( صحيفة الرأي، )موقع الكتروني(.(2
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، وبلـ  عـدد (1)مادة الرأي في مضمون وسائل اإلعالم وعبر األشـكال الفنيـة المختلفـة لمـادة الـرأي"
( 021( فـي صـحيفة الرايـة القطريـة، و)033( مـادة بواقـع )245)مواد الرأي في صـحف الدراسـة 

 ي األردنية.( في الرأ041في األهرام المصرية، و)

 :والعد التحليل والقياس وحداتعشر:  حادي
 :التحليل وحدات (4

 .للتحليل كوحدات والفكرة، الموضوع ووحدة اإلعالمية، للمادة الطبيعية الوحدة اختيار تم -0

بها  استعان واألطر المرجعية التي البرهنة ومسارات المركزية األطروحات اختيار تم -4
 .الرأي مواد في الصحفي ابللخط تحليل كوحدات الخطاب منتجو

 أسلوب القياس والعد: ( 4

 الخاصة القضايا ياتو لو أ ترتيب نم الباحثة نتتمك حتىللعد،  كأسلوب التكرار استخدام تم
 في بالعدوان الخاصة القضاياوللتعرف على بروز  ،م4102بالعدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 حف العربية محل الدراسة.الص تغطية

 إجراءات الصدق والثبات: عشر: نيثا
  الصدق: إجراءات ( أ)

فر الصدق الباحث للتأكد من دقة عملية تحليل البيانات أن يتساءل عن مدى تو ينبغي ل
به مدى نجاح الدراسة في فيها، وينقسم الصدق إلى نوعين، أولهما: الصدق الداخلي ويقصد 

جابة عنها، ثانيهما: وضعت لقياسه، وفي اإلجابة عن التساؤالت التي قدمت لإل قياس ما
الصدق الخارجي وهو مدى إمكانية تعميم نتائج الدراسة على المجتمع الذي سحبت منه عينة 

 .الدراسة، ويتأثر الصدق الخارجي ألي دراسة بعدة عوامل مثل اختيار العينة واألدوات

في  تخذةالم باإلجراءات الصدق ويرتبط قياسه، يراد ما فعال   تقيس أداة الصدق اختبار يعد
 درجة إلى باإلضافة ،ودقيقا   واضحا   تحديدا   اهتحديدو  الفئات ووضع العينة، كاختيار التحليل
 :قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية الصدق عنصر قيتحقول، (2)في التحليل الثبات

                                                             

آليات التحيز في ( عبد المقصود، دراسات في تحليل الخطاب اإلعالمي: صورة الذات في األزمات الدولية و (1
 .(04ص) التغطية الخبرية

( 2 ) Wimmer& Dominick, Mass Media Research: an Introduction, 9th Edition  

(P. 154) 
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وذلك في ضوء ، وتعريفها التحديد الدقيق لفئات وأدوات تحليل المضمون والخطاب -/أ0
يكفل  بما الدراسة وطبيعة تتالءم التي التحليل وحدات حددت مّ ومن ث   ،ستكشافيةالدراسة اال

 .تساؤالتها عن واإلجابة تحقيق أهدافها،

 بدقة فئاتها وحددت الخطاب، وتحليل المضمون تحليل استمارتي الباحثة صممت -/أ4
 .بينها فيما تداخل أي عدم وجود ووضوح لضمان

واختيار عينة من الصحف ممثلة للمجتمع الذي يراد  يةاالعتماد على عينة حصر  -/أ5
 تعميم النتائج عليه.

 ادو معلى بعض ال وتحليل الخطاب نتحليل المضمو  الستمارتي ليأو  اختبار إجراءتم  -/أ2
 ،وصالحية االستمارتين للقياس ادقته مدى من تأكدلل الدراسة،صحف  في رةو المنش الصحفية

 .اليهمع يالتتعد إجراء تم ارصدهتم  التي حظاتالمال ءضو  ىثم عل

 المحكمين من عةمجمو  ىعل الخطاب، وتحليل المضمون تحليل استمارتي عرضم تـ -/أ3
حيث تمت االستفادة من مالحظاتهم وٕاجراء تعديالت على ، إلعالما أساتذةمن الخبراء 

 .الدراسة تأهداف وتساؤال مع تتناسبو  امعه تتفق بحيث االستمارتين
 ات:الثب اختبار ( ب)

                                                             

  م حتى 1/2/4103تم تحكيم استمارتي تحميل المضمون وتحليل الخطاب خالل الفترة الزمنية
 م، لدى كل من )مرتبين أبجدياا(:41/2/4103
 الدكتور أحمد حماد: أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة األقصى. -0
 مساعد بالجامعة اإلسالمية.الصحافة الالدكتور أيمن أبو نقيرة: أستاذ  -4
 الدلو: أستاذ الصحافة بالجامعة اإلسالمية.األستاذ الدكتور جواد  -5
 مساعد بالجامعة اإلسالمية.الصحافة الالدكتور حسن أبو حشيش: أستاذ  -2
 األستاذ الدكتور حسين أبو شنب: أستاذ اإلعالم بجامعة غزة. -3
 عالم بجامعة بغداد.األستاذ الدكتور حمدان السالم: أستاذ اإل -4
 الدكتور زهير عابد: أستاذ العالقات العامة واإلعالن المشارك بجامعة األقصى. -1
 مساعد بالجامعة اإلسالمية.الصحافة الالدكتور طلعت عيسى: أستاذ  -1
 جامعة طنطا.بالدكتورة غادة اليماني: أستاذ الصحافة المساعد  -3

 م بجامعة بغداد.األستاذ الدكتور ليث بدر الراوي: أستاذ اإلعال -01
 .تاذ الصحافة واإلعالم المشارك بجامعة األزهرالدكتور موسى طالب: أس -00
 الدكتور نبيل الطهراوي: أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة األقصى. -04
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العالية  االتساق درجة من التأكد" به ويقصد والبيانات، المعلومات جمع بأداة متعلق وهو
 متطابقة نتائج على والحصول الدقة، من عالية بدرجة ظواهر من تقيسه ما قياس يتيح بما لها

الظاهرات  قياس في أو نفسها المعلومات جمع في مرة من أكثر استخدامها تكرر إذا أو متشابهة
 استخدمها وسواء آخرين، مبحوثين من أو أنفسهم المبحوثين من سواء ،نفسها المتغيرات وأ

 .(1)"مختلفة وظروف أوقات في باحثين واحد أو عدة باحث

 جزئية لعينة الخطاب، وتحليل المضمون تحليل بإعادة بنفسها تقوم أن الباحثة واختارت
صحيفة  كل من أعداد 01 بواقع الثالث الصحف من عددا   51 قوامها بل  األصلية من العينة
 البسيطة ةشوائيالع العينة بطريقة األعداد هذه اختيار وتم ،(2)األصلية العينة % من03وبنسبة 

 .(3)األصلية العينة تحليل انتهاء من أشهر ستة مرور بعد

يقيس  الذي هولستي، طريقة أشهرها من طريقة من بأكثر المرمزين بين الثبات ويحسب"
 ذلك ويتم، "المرمزين بين االتفاق نسب ضوء في االسمية البيانات تحليل في الثبات مدى

 :(4)يةباستخدام المعادلة اآلت

 ثبات هولستي=
 ت4

 4+ ن 0ن

الحاالت  عدد هي( 0 ن)و المرمزان، فيها يتفق التي الحاالت عدد هي( ت) إن حيث
 المرمز رقم بترميزها قام التي االتالح عدد هي( 4 ن)و ،(0) رقم المرمز بترميزها قام التي

(4.) 

 :اآلتي النحو على النتائج وكانت ببعضها، اتحليله نتائج ةالباحث توقارن
 :المضمون تحليل لدراسة الثبات اختبار نتائج

 :صحيفة الراية القطرية 
                                                             

 .(501-513ص)ص  ( حسين، بحوث اإلعالم(1
2 ، م41/1/4102، م02/1/4102( هذه األعداد، هي األعداد الصادرة في الصحف الثالث بتواريخ: (

، م0/3/4102، م51/1/4102،م 41/1/4102، م41/1/4102، م04/1/4102، م50/1/4102
 .م01/3/4102، م3/3/4102

 م.4104( تم االنتهاء من تحليل العينة األصلية في منتصف شهر يناير (3
 .(033ص)( زغيب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية (4
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موزعة  ا  ( موضوع551فئة الموضوعات: بل  عدد الموضوعات التي خضعت للدراسة ) -
، (0)، والمبادرة القطريةا  ( موضوع05ة المصرية )ر ي: بلغت تكرارات المبادعلى النحو اآلت

(، الوساطات 51(، والمقاومة)013، والمذابح والمجازر)(01)(، والهدنة 00والحصار )
 .(44، وتنديد واستنكار )ا  ( موضوع24، وتضامن ومؤازرة )ا  ( موضوع53الدولية )

موزعة على  ا  ( موضوع551ت للدراسة )وفي اإلعادة بل  عدد الموضوعات التي خضع -
، (0)، والمبادرة القطريةات( موضوع01ة المصرية )ر النحو اآلتي: بلغت تكرارات المباد

(، 51(، والمقاومة)011، والمذابح والمجازر)ا  ( موضوع03(، والهدنة )01والحصار )
استنكار ، وتنديد و ا  ( موضوع21، وتضامن ومؤازرة )ا  ( موضوع53الوساطات الدولية )

 .ا  ( موضوع43)

 هذا يتبين وجود فرق في التحليلين:بو  -

 5=01-05في موضوع المبادرة المصرية وهو  -

 0=01-00في موضوع الحصار وهو  -

 5=03-01في موضوع الهدنة وهو  -

 4=013-011في موضوع المذابح  -

 4=24-21في موضوع تضامن ومؤازرة وهو  -

 5=44-43في موضوع تنديد واستنكار وهو  -

 .545بما مجموعه  ةني وجود اتفاق بين التحليلين في فئات الموضوعات التسعوهذا يع

 :صة بمعامل التوافق المذكورة أنفا  وبالتعويض عن المعادلة اإلحصائية الخا

4 ×545 
= 

424 
= 1.331 

551  +551 412 

 

 %33.1أي نسبة توافق الموضوعات 

 األخرى جاءت النتائج على النحو اآلتي:مع الفئات نفسها والخطوات  نفسه األسلوب وبإتباع

 %31.1نسبة توافق فئة القضايا:  -
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 %34.0نسبة توافق فئة االتجاه السائد:  -

 %34.3: اإلقناعيةنسبة توافق فئة األساليب  -

 %32.2 نسبة توافق فئة مصدر المادة الصحفية: -

 %34 نسبة توافق فئة مصدر المعلومة الصحفية: -

 %35.1 ية:نسبة توافق فئة الفنون الصحف -

 %32.1 نسبة توافق فئة موقع المادة: -

 %35نسبة توافق فئة العناصر التيبوغرافية:  -

 وبهذا يكون معامل الثبات في صحيفة الراية القطرية:

33.1+31.1+34.0 +34.3 +32.2 +34 +35.1 +32.1 +35 
= 33.2% 

3 

 :صحيفة الرأي األردنية 

 %34.5نسبة توافق فئة الموضوعات:  -

 %30افق فئة القضايا: نسبة تو  -

 %35.3نسبة توافق فئة االتجاه السائد:  -

 %31.2: اإلقناعيةنسبة توافق فئة األساليب  -

 %35.4نسبة توافق فئة مصدر المادة الصحفية:  -

 %35.4نسبة توافق فئة مصدر المعلومة الصحفية:  -

 %34.2نسبة توافق فئة الفنون الصحفية:  -

 %31.4نسبة توافق فئة موقع المادة:  -

 %13.0نسبة توافق فئة العناصر التيبوغرافية:  -

 ية:امل الثبات في صحيفة الرأي األردنوبهذا يكون مع
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34.5+30+35.3 +31.2 +35.4 +35.4 +34.2 +31.4 +13.0  
= 35.1% 

3 

 
 :صحيفة األهرام المصرية 

 %14.1نسبة توافق فئة الموضوعات:  -

 %34.1نسبة توافق فئة القضايا:  -

 %11.4ة االتجاه السائد: نسبة توافق فئ -

 %31.5: اإلقناعيةنسبة توافق فئة األساليب  -

 %34.1نسبة توافق فئة مصدر المادة الصحفية:  -

 %31.3نسبة توافق فئة مصدر المعلومة الصحفية:  -

 %35.1نسبة توافق فئة الفنون الصحفية:  -

 %31.3نسبة توافق فئة موقع المادة:  -

 %13.3ة: نسبة توافق فئة العناصر التيبوغرافي -

 رية:عامل الثبات في صحيفة األهرام المصوبهذا يكون م

14.1 +34.1 +11.4 +31.5 +34.1 +31.3 +35.1 +31.3 +13.3 
= 34.0% 

3 
 

 معامل الثبات في صحف الدراسة الثالث
33.2 +35.1 +34.0 

 =35.1% 
5 

 .ميةاإلعال البحوث في مرتفعة نسبة وهي%  35.1 بلغت االتفاق نسبة أن أي
 :الخطاب تحليل لدراسة الثبات اختبار نتائج -ب
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 :النتائج جاءت الخطاب تحليل دراسة فئات علىنفسها  السابقة المعادلة بتطبيق
 الراية القطرية صحيفة: 

 %31.1نسبة توافق األطروحات:  -

 %13.4نسبة توافق مسارات البرهنة:  -

 %11.0نسبة توافق األطر المرجعية:  -

 ثبات في صحيفة الراية:وبهذا يكون معامل ال
31.1 +13.4 +11.0 

=13.2% 
5 

 الرأي األردنية صحيفة: 

 %11.5نسبة توافق األطروحات:  -

 %34.0نسبة توافق مسارات البرهنة:  -

 %11.4نسبة توافق األطر المرجعية:  -

 

 وبهذا يكون معامل الثبات في صحيفة الرأي:
11.5 +34.0 +11.4 

=30% 
5 

 يةهرام المصر األ صحيفة: 

 %35.3نسبة توافق األطروحات:  -

 %34.4نسبة توافق مسارات البرهنة:  -

 %32.0نسبة توافق األطر المرجعية:  -

 وبهذا يكون معامل الثبات في صحيفة األهرام:
35.3 +34.4 +32.0 

=32.1% 
5 
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 معامل الثبات في صحف الدراسة الثالث:
13.2  +30  +32 

 =30.1% 
5 

 .اإلعالمية البحوث في مرتفعة نسبة وهي%  30.1 لغتب االتفاق نسبة أن أي

 :المفاهيم األساسية للدراسةعشر:  ثالث
"الطريقة التي ت شكل بها الجمل نظاما  متتابعا  يسهم في نسق كلي متغاير  هو :الخطاب -0

وعلى نحو يمكن معه أن تتألف الجمل في خطاب بعينه وتشكل نصا   ومتحد الخواص،
سع ينطوي على أكثر من صوص نفسها في نظام متتابع لتشكل خطابا  أو منفردا ، وتتآلف الن

 .(1)نص مفرد"
 موضوعاتها حيث من يةالعرب الصحافة تنتجها التي الرسالة :عربيالخطاب الصحفي ال -4

 وأهداف ودالالت معان من عليه تنطوي بما والمستترة، الظاهرة مكوناتها وكافة وعناصرها
 المرجعية واألطر األطروحات هنا ويشمل والمجتمعي، والمؤسسي الزمني سياقها في

بما يخص العدوان  الصحفي الخطاب منتجيسوقها  التي والحجج البرهنة ومسارات
 .م4102اإلسرائيلي علة غزة عام 

: هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها العدوان -5
 .(2)صورة تتنافي مع ميثاق األمم المتحدة أو أي مية أو استقاللها السياسياإلقلي

وتقصد به الباحثة العدوان الجوي والبري والبحري  :م4102على غزة اإلسرائيلي العدوان  -2
يوما   30م واستمر 4102الذي قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 21، وتدمير 01451 الجرحى والمصابين وبل  عدد شهيد 4014متواصلة راح ضحيته 
  ألف وحدة سكنية.

 :تقسيم الدراسةرابع عشر: 
بينما منهجية للدراسة، ال جوانبالخمسة فصول، تناول الفصل األول يم الدراسة إلى تم تقس

شتمل على ثالثة مباحث؛ األول: أسباب وا "م4102العدوان على غزة عام "تناول الفصل الثاني 

                                                             

 .(4ص) طاب اإلعالمي العراقي، الخ( سميسم(1
( وادي، المسئولية الدولية في حماية األعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة "العدوان اإلسرائيلي على غزة (2

 نموذجا" م4113-م4111
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مواقف العربية والمبادرات التي طرحت من أجل وقف إطالق العدوان وتداعياته، والثاني: ال
النار، أما الثالث فقد تحدث عن دور اإلعالم العربي في تناول قضايا العدوان اإلسرائيلي على 

فاستعرض نتائج دراسة تحليل مضمون وشكل قضايا  أما الفصل الثالث ،م4102غزة عام 
السمات العامة لمحتوى قضايا العدوان األول: وانقسم إلى مبحثين؛  العدوان في صحف الدراسة

والثاني: السمات العامة لشكل قضايا العدوان في صحف الدراسة،  ،في صحف الدراسة
الخطاب الصحفي "أطروحاته والحجج والبراهين،  نتائج دراسة تحليل رابعالفصل ال واستعرض

 .على غزة العدوان اإلسرائيليتناول " في واألطر المرجعية

التوصيات، إضافة إلى  ووضعمناقشة النتائج فقد احتوى على  خامسالفصل ال أما  
مباحث؛ األول: مناقشة النتائج العامة  ة، من خالل ثالثومالحقها ،مصادر ومراجع الدراسة

م، والثاني: النتائج 4102لمحتوى وشكل القضايا التي تناولت العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
م، 4102ي العربي التي ق دم من خاللها أحداث العدوان على غزة عام العامة للخطاب الصحف

 والثالث: توصيات الدراسة ومالحقها ومراجعها.

 
 

 



 
 
 
 
 
 الثاني: الفصل

 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان 
 م4102
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 : نيالفصل الثا
 م4102العدوان على غزة عام 

 :تمهيد
 وجود حيث من إلسرائيل؛ بالنسبة سياسيةو  عسكرية معضلة زال اوم غزة قطاع شكل
 عن االحتالل دحر حتى النضال في االستمرار على وقادرة ومجهزة مدربة عسكرية تشكيالت

 قوية، إقليمية دول من مدعومة حربة رأس إلى غزة تتحول أن واحتمالية فلسطين، أرض
 إسرائيل تسعى األسباب هلهذ والمقاومة، والتحمل الصمود على الفائقة وقدرتهم غزة أهل وصالبة

 .القطاع على شنتها التي المتعاقبة الحروب عبر منها التخلص دوما   فعلت مثلما

 الصهيونية االعتداءات سلسلة من حلقة م4102 غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان ويعد
 عام في األول اإلسرائيلي؛ االحتالل شنهما نعدوانا سبقه فقد الفلسطيني، الشعب على

 حجارة" مسمى وحمل م4104 عام في والثاني" الفرقان معركة" عليه وأطلق م4111/4113
 البنيان" القدس وسرايا المأكول، بالعصف" القسام كتائب" أسمته والذي األخير أن غير ،"السجيل

 .الفلسطيني للشعب وٕابادة وتدمير قتل من أحدثه وما بهمجيته مميزا   كان ؛"المرصوص

 مستوطنين ثالثة ومقتل خطف حادثة خلفية على غزة قطاع على نالعدوا هذا ش ن ولقد
 ،يونيو00 وفي حلحول مدينة قرب جثثهم على وع ثر يونيو، 0 يوم الغربية في الضفة في يهود

 إلى وأدت الكراهية، مشاعر الشبان عن للبحث واإلعالمية الشعبية اإلسرائيلية الحملة أججت
 ولتبرير حيا ، وحرقه يهود متطرفين يد على القدس دينةم من" خضير أبو محمد" الطفل اختطاف
 اختطاف عن بالمسؤولية حماس لحركة االتهام نتنياهو حكومة وجهت اإلجرامية أفعالها

 بدأ الثالثة، الشبان جثث على العثور عن اإلعالن من أيام وخالل وقتلهم، الثالثة المستوطنين
 .(1)ةغز  قطاع على الغارات من سلسلة اإلسرائيليون

 عسكرية عملية إطالق عن اإلسرائيلية الحكومة أعلنت م،4102 يوليو من السابع في
 على صواريخ بإطالق األخرى الفلسطينية والفصائل حماس رد بدأ وهنا غزة، قطاع ضد واسعة
 في متزايدة خسائر إيقاع في أخذت التي اإلسرائيلية، الهجمات على ردا   متعددة إسرائيلية أهداف
 .  لمدنيينا صفوف

 

                                                             

 )موقع الكتروني(. ( ويكيبيديا، قطاع غزة(1
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 : األول المبحث
 (األسباب األهداف، المسميات،).. غزة على العدوان

 :العدوان قبل ما أجواءأولا: 
 عسكرية ضربة توجيه في همتوأس العدوان سبقت ودولية وعربية فلسطينية أجواء هناك كان

 :ومنها لغزة
 :(1)الفلسطيني الصعيد على (0

 وغزة اهلل رام في سلطتين ووجود باالنقسام الوضع زتمي الفلسطينية، المحلية الساحة على
 الوفاق بحكومة" سمي ما وتشكيل م4102 أبريل في الشاطئ بمخيم المصالحة اتفاق توقيع رغمب

 اقتصادية منطقة إلى غزة قطاع بتحويل تمثلت التي العالمي الرأسمالي المركز ومؤامرة ،"الوطني
 فقد العدوان قبل ما أجواء ضمن ومن آخر صعيد علىو  الغربية، الضفة عن تماما   منفصلة حرة
 الضفة في كافة األخرى واألماكن القدس اجتاحت واسعة فلسطينية جماهيرية هّبة هناك كان

 محمد الفلسطيني لطفلل حرقهم وجريمة المستوطنين، جرائم على احتجاجا   غزة وقطاع الغربية
 عسكرية ضربة لتوجيه مالئمة بيئة ا عتبر عالوض فهذا بجثته، والتمثيل وقتله حّيا   خضير أبو

 .للقطاع
 :العربي الصعيد على (4

 تونس،" في كثيرة عربية دول في متعددة صراعات بوجود العدوان قبل ما أجواء تميزت 
 مفترض، هو مما الصراع تحويل ومن ثم" والبحرين وليبيا، والعراق، ومصر، واليمن، وسوريا،
 وتخريب العربية، القطرية الدولة لتقسيم الهادفة والمخططات ياإلسرائيل العدو مع كالصراع
 مرسومة مخططات لتنفيذ وذلك وطائفية مذهبية صراعات إلى لشعوبها االجتماعي النسيج

 ما وتتبنى شعاراتها وترفع االنتفاضة تحتضن واسعة عربية جماهيرية حركة ووجود للمنطقة،
 .خاصة وقضايا مطالب حول المنصّبة جماهيريةال الحراكات عن النظر بغض أحداث من ترفعه

 :(2)على الصعيد الدولي( 4

 عليها تستولي التي والمساحات قدراتها تنامي من الدولي يبدو أن صعود داعش والقلق
 العدوان في شن إسرائيل قررت إسرائيل، لذا عدوان مع بعض العواصم تعاطف على أثرا   ترك

                                                             

 المطلوب والممكن. ( الوطن، قراءة في العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة النتائج(1
 .(44-01ص ص) إسرائيل العالم والعدوان على غزة( أبو سيف، (2
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 لم نتنياهو إن بل الجهادية، خطر داعش والسلفية على يأمم إجماع ثمة فيه بات الذي الوقت
 األوكرانية األزمة الفلسطينية، كما أن والمجموعات داعش بين عقد مقارنات في مناسبة يدخر
المباالة  عدم من جزء يعود بلندن، وانتهاء   موسكو من أقطاب القارة مواقف على أثرا   تركت

 دوليا ، المساعدة العوامل ومنالجوار،  في األوكرانية مةباألز  األوروبي االنشغال إلى األوروبية
 واإلرهاب" خضير أبو" الفلسطيني الفتى جثة إلحراق إسرائيل على السلبية الدولية الفعل ردود

 حرق وصف في" ززالتق" تعبير استعملوا إسرائيل أصدقاء حتى الفلسطيني للشعب الصهيوني
 .بجثته والتمثيل قتله بعد الفتى جسد

 :العدوان مسمياتنياا: ثا
 العبو  الذين المشاهير أسماء أو فيها وقعت التي األماكن بأسماء تسمى ما عادة الحروب

 األيام عدد أو" هجرية أو ميالدية كانت سواء" القتال فيها وقع التي األشهر أسماء أو فيها دورا  
 أنها ص، وال سيماخا طابع ذات مسميات الحروب حملت غزة وفي العدوان، فيها استمر التي

 .الكريم القرآن وآيات سور من مشتقة

 :الستراتيجي المسمى" الصامد الجرف" (0)

 إيتان وكتس" أو" الصامد الجرف" مسمى العدوان هذا على اإلسرائيلي االحتالل أطلق لقد
 اإلنسان يقهر طبيعي، جغرافي مكون الجرف ؛(1)منها الدالالت بعض ويحمل ،"بالعبرية

 الموت إلى يؤدي حافته عن السقوط ألن أو وتسلقه، تجاوزه يحاول حينما سواء بصعوبته،
 أوجد فالرب: "اإللهية المشيئة دائرة في يضعها طبيعي، مكون إلى التسمية فاستناد لذا والهالك،

 دفاعية دالالت يكتسب الجرف أن كما ،"معا   يرعاهما وهو الجرف، أوجد مثلما المعركة هذه
 ستراتيجيةا فالصمود" الصامد" التسمية، من الثاني الشق يؤكده ما هذا ة،هجومي منها أكثر

 نحو أيضا   موجهة التسمية، في المختزنة الصمود معاني أن كما ما، تحدٍ  وجه في دفاعية
 من مجتمعهم يخلو ال والذين الصهاينة، المستوطنين لتهدئة قوية جرعة وهي اإلسرائيلي، الداخل
 صمودهم في لهم الرب برعاية أيضا   ولتذكيرهم الخبراء، رصدها التي نشقاقواال االنهزامية بوادر

".السحاب عامود" السابقة العسكرية العملية بخصوص أوضحته ما وهو ،"الشر" وجه في  

 ،"المأكول والعصف" المرصوص البنيان: "ينبمسمي الفلسطينية المقاومة ردت المقابل، في
 والسنة الكريم القرآن وهي أال واضحة دينية مرجعية من المرة هذه تنهالن أنهما يالحظ حيث

 حماس أطلقتها التي األسماء بين فمن السابقة؛ التسميات في أساسيا   يكن لم ما وهو النبوية،
                                                             

 ( المكي، في حرب الرموز غزة انتصرت أيضا .(1
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 الوهم الحصون، زلزلة الغضب، أيام الثاقب، السهم القلب، في ثقب: نذكر عملياتها، على
 .الزيت عةبق الفرسان، غضب الغضب، براكين المتبدد،

 لحركة العسكري الذراع وهي القسام، الدين عز كتائب أطلقتها تسمية: (1)المأكول العصف. 0
 اسم حماس أطلقت العدوان، من يومين بعد األولى؛: مرحلتين على جاءت التسمية وهذه حماس،

 ربعةأ بعد والثانية مرة، ألول والرملة اللد مدينتي بها قصفت التي الصواريخ على" 33 سجيل"
 أرسلتها التي طيار بدون الطائرات على" 0 أبابيل" اسم القسام الدين عز كتائب أطلقت أيام

 .اإلسرائيلية الدفاع وزارة فوق لتحلق

 والشر، الخير بين القديم التاريخي الصراع من صورها تستلهم بديعة فنية كلوحة جاءت فقد
َحابِ  َربُّكَ  فََعلَ  َكي فَ  رَ تَ  أَلَم  : الفيل سورة في القرآني النص جسده والذي َعل   أَلَم   * ال فِيلِ  بِأَص   يَج 

لِيل   فِي َكي َدُهم   َسلَ  * تَض  ِميِهم * أَبَابِيلَ  طَي ًرا َعلَي ِهم   َوأَر  ن بِِحَجاَرة   تَر  يل   مِّ ف   فََجعَلَهُم   *ِسجِّ  َكعَص 

أ ُكول    الكعبة لهدم أبرهة، بقيادة شركال جيش قاده الذي للعدوان الكريمة السورة وتؤرخ ،(2) مَّ
 وأيضا المتطور، وتسليحهم لجنوده، الهائل للعدد نظرا   يقهر، ال جيشا   حينها كان وقد المكرمة،

 أي في العربية الجزيرة شبه تعرفها لم سابقة وهي الهائلة، وقوتها بضخامتها بالفيلة، الستعانتهم
 مسار أن غير القوي، الجيش لصالح حربال كفة سترجح المنطقية، الحسابات فكل سابقة، حرب

 عليها ألقت الحجم، صغيرة طيور من جاءت الجبارة، القوة تلك هزيمة وهو مفاجئا كان األحداث
 مأكول، بعصف أشبه وجعلته به، مثلت بل فقط الجبار الجيش بهزم تكتف لم سجيل، من حجارة
 .مرعب مصير وهو

 تشابهات عن يكشف غزة، على األخير عدوانال وسيناريو الكريمة السورة بين والمقارنة
 يكتف لم إذ الفلسطينية؛ المقاومة بحجم بمقارنة العدد ضخم اإلسرائيلي الجيش أن وهي: مذهلة
 من أما االحتياط، جنود من ألفا   أربعين المعركة أيام أولى في استدعى بل األصليين، بجنوده
 طرف من ه زم ذلكمن  رغمبالو  هائلة، ةالتسليحي االحتالل جيش قدرات فكانت التسليح، حيث
 ".المقاومة جنود" هم صغيرة قوة

 لحركة العسكري الجناح القدس، سرايا أطلقتها التي التسمية هي: (3)المرصوص البنيان -4
 دفعة في صاروخا   41 بـ إسرائيلية مستوطنات باستهداف وذلك عمليتها، على اإلسالمي الجهاد

                                                             

 ( كتائب الشهيد عز الدين القسام )بيان صحفي(.(1
 [.3-0]الفيل:  ((2
 ( المكي، في حرب الرموز غزة انتصرت أيضا .(3



76 

 عليه الرسول فيه يشبه الذي الشريف الحديث إلى" المرصوص نالبنيا" تسمية وتعود أولى،
 التي التضامن وروح والوحدة، االنسجام على داللة في متماسك، ببنيان المؤمنين السالم

ُصوص   بُنيَان   َكأَنَُّهم: تعالى قوله في جاء كما تجمعهم، ر  مَّ
- األشعري موسى أبي وحديث ،(1)

ن   اْلم ْؤمن  " وسلم عليه اهلل صلى هللا رسول قال: قال -عنه اهلل رضي ه   ي شدُّ  ك اْلب ْني ان   لْلم ْؤم   بْعض 
ا  وقت في الفلسطيني، الصف وحدة هي األولى: أساسيتين داللتين التسمية لهذه ولعل ،(2)"ب ْعض 

 ي،الثان الداللة أما المقاومة؛ وعزل الفلسطينية الوحدة لتفتيت جهدا   اإلسرائيلي العدو فيه يدخر ال
 محاوالت كل عنده تنكسر قوي، ردع حائط مثل صار الذي الفلسطيني، الدفاع قوة فهي

 .اإلسرائيلية االختراق

 في المقاومة نجاح" كان أهمها دالالت، من هذه الرموز حرب تخلو ال أنه الباحثة وترى
 تمستلّ ت أن بعد المواجهة، في اإلرادة منزوع هش وكيانٍ  مأكول عصفٍ  إلى العدو تحويل

 .مرة من أكثر النار إطالق وقف ورفضت المعركة، دفة المقاومة

 :غزة على العدوان أهدافثالثاا: 
 من غزة على العدوانوفصائل المقاومة الفلسطينية  اإلسرائيلي االحتالل حكومة تدخل لم
 والسياسي العسكري الصعيد على األهداف من العديد هناك كانت بل والتسلية الترفيه باب

 ومنها:

 :(3)م4102أهداف الحتالل اإلسرائيلي من العدوان على غزة  . أ

 .غزة وقطاع الغربية الضفة في حماس لحركة مؤلمة ضربة توجيه .0

 حكومة عليها حصلت التي الدولية الشرعية ونزع المصالحة، اتفاق تعطيل محاولة .4
 في نيفلسطي ألف من أكثر باعتقال إسرائيل قامت السياق هذا وفي الفلسطينية، الوفاق
 في أعضاء فيهم بمن وقياداتها، حماس حركة كوادر من أغلبيتهم الغربية، الضفة

 إطار في سراحهم أطلق الذين حماس أسرى جميعو  بلديات، ورؤساء التشريعي المجلس
 شاليط. جلعاد صفقة

                                                             

 [.2( ]الصف: (1
 [.4224: رقم الحديث 043/ 5مظالم والغصب، نصر المظلوم، ( ]البخاري، ال(2
 ( العربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدوان اإلسرائيلي الجديد على غزة.(3
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 لدى المقاومة روح على والقضاء القطاع، في الفلسطينية المقاومة سالح نزع  .5
 .الفلسطينية الفصائل وحدة يكوتفك الفلسطينيين،

: باعتباره المفاوضات لنهج والعودة غزة، قطاع على الغربية الضفة تجربة تعميم .2
 بالحل والقبول عام، مائة مدها إلسرائيل الممكن ومن الفلسطينيين أمام وحيدة إمكانية

 .الذاتي الحكم في اإلسرائيلي

 أسلحة أي ستوردواي وأال جديدة، ةأسلح بإنتاج القطاع في الفلسطينيون يقوم أال ضمان .3
 . (1)الخارج من

 اللوجستية وسائلها وكل وتدمير مؤسساتها لحماس السياسية القيادة على القضاء .4
  .والسسيوثقافية االقتصادية وبنيانها

 وٕاضعاف منها ت طلق التي والمنصات الصواريخ منظومة وتحطيم األنفاق شبكة تدمير .1
 على التام ، والقضاءله الالزمة والذخيرة العسكري عتادال تصنيع على المقاومة قدرات
 .الفلسطينية للمقاومة والصاروخية العسكرية القدرات

1. 
من  المقاومة وزعماء حماس حركة وقيادة الفلسطينية الشعبية الجماهير بين إسفين دق 

 القطاع وتحويل وتجويعه ترويعه طريق عن غزة في الفلسطيني الشعب خالل تركيع
 .جانب كل من ومحاصر المنافذ مغلق كبير نسج إلى

 وحدة حكومة قيام دون للحيلولة الفلسطينية والسلطة حماس قيادة بين الشرخ توسيع .3
 .ومتماسكة منسجمة وطنية

 األنظمة من والعديد حماس بين والبغضاء العداء مشاعر وتأجيج الخالف إذكاء .01
 .العسكرية قدراتها تقليصو  المقاومة سالح وتدمير بحماس للتفرد قصدا   العربية

 في واإلمعان حماس ضد إلسرائيل الداعمة الغربية الدول" الدولي العام الرأي تأليب .00
 .(2)نفسها عن للدفاع إسرائيل مساعي تهدد إرهابية منظمة باعتبارها عزلها

 

 

                                                             

 ( الوطن، قراءة في العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة النتائج المطلوب والممكن.(1
 .(12ص) اعياتهاأبعادها وتد ( ولد الكتاب، هزيمة إسرائيل في غزة(2
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 :م4102 عدوان من المقاومة أهداف . ب

 :(1)وتشمل نقاط ست في المقاومة أهداف وتتمحور

 عمليات لتنفيذ سيناريو من أكثر وضع خالل من( إسرائيليين) جنود لخطف خطط تنفيذ -0
 الجندي تأمين حتى العملية مراحل لكل أعدت المقاومة أن المؤكد ومن، نوعية أسر

 -شاليط جلعاد فيها أ سر التي – المتبدد الوهم في الغنية التجربة من االستفادة مع األسير
 .األحرار اءوف صفقة لتنفيذ وصوال   تالها وما

 كهرباء توليد محطات األهداف هذه بين ومن عالية دقة ذات حيوية مرافق استهداف -4
 .الكيميائية اإلنتاج ومصانع

 بلدات إلى وصوال   دفاعية وططخ واجتياز العدو وططخ خلف تسلل عملياتالقيام ب  -5
 .داخلها عمليات وتنفيذ غزة غالف مستوطنات( إسرائيليا  ) المسماة ومستوطنات

 ودقة عالية تفجيرية وقوة بعيد مدى ذات لصواريخ المتدرج المقاومة استخدام إمكانية -2
 في حساسة مواقع إلى الوصول على القدرة ولديها اإلسرائيلي العمق إلى تصل تصويب

 ."ديمونا" مفاعل إلى الوصول بمقدورها( إسرائيل)

 الداخل، في حتاللاال جيش معسكرات وضرب وعسكرية مدنية مطارات استهداف إمكانية -3
 القذائف من قوية بأنواع المتحركة اآلليات استهداف الحدودية المناطق ستشهد في حين
 االستيالء محاوالت لتنفيذ" االستشهادية" المجموعات بعض ستسعى كما للدروع، المضادة

 .الجنود في التفجير يتم سوف ذلك من التمكن عدم حال وفي العسكرية آليات على

 والمروحيات طيار دون طائرات استهداف وسيتم للطائرات، مضادة اريخصو  استخدام -4
 .المعركة ميدان من مصابين أو جنود نقل تحاول سوف التي تلك وخصوصا  
 أثناءفي  نجاحها وثبت تحققت والتي الفلسطينية المقاومة أهداف من أنه الباحثة وتضيف

 :العدوان وبعد

 والضفة غزة قطاع في واألخرى الفينة بين" سرائيلإ" بها تقوم التي االعتداءات على الرد (0)
 أبناء بحق اإلجرامية األعمال تلك لوقف عليها الضغط ومحاولة القدس، ومدينة الغربية
 .الفلسطيني الشعب

                                                             

 )موقع الكتروني(. أهداف لصد العدوان 4 سيناريو المقاومة ،الرسالة نت ((1
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 على اإلسرائيلي الجيش يشنه عدوان أي على لوفاع قوي لرد وجاهزيتها المقاومة قوة إبراز (4)
 .غزة قطاع

 :اإلسرائيلي على قطاع غزةالعدوان  أسبابرابعاا: 
 حماس حركة معاقبة عن حديثها كان تأكيد وبكل غزة، على للعدوان اإلسرائيلية األسباب تعددت
 سببا   وقتلهم الخليل في الثالثة اإلسرائيليين الجنود اختطاف عن ولةالمسؤ  بأنها اتهامها إثر على

 التي الشماعة هي عدوانها، أجل نم إسرائيل استغلتها التي هي الحادثة هذه نإ حيث مفتعال ؛
 تحددتقد و كما كان للمقاومة الفلسطينية أسبابها  حربها، تبرير أجل من عدوانها عليها علقت
 :في م4102 عام غزة على العدوان أسباب

 :(1)أولا: األسباب اإلسرائيلية

 العبرية ةالدول بأمن التزامه أن إظهار على وحرصه نتنياهو، يقوده الذي الحكومي التحالف .0
 .الحلفاء هؤالء التزام عن يقل ال

 شهور منذ تقود التي العربية، الدول من بعدد العبرية الدولة ربط الذي اإلقليمي التحالف .4
 اإلسالمية والقوى حماس اقتالع محاولته في السياسي، اإلسالم قوى ضد واسعة حملة

 .إضعافها أو غزة، قطاع في المسلحة

 عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس قرار من نتنياهو وغضب المتعثرة، السالم عملية .5
 أصبح فقد الفلسطيني؛ الوطني التوافق حكومة وتشكيل حماس مع المصالحة إلى الذهاب
 رئيس أن الثالثة المستوطنين اختطاف حادثة على السابقة القليلة األسابيع خالل واضحا  
 إلى للتوصل األميركية الجهود إفشال في تهمسؤولي يتحمل أن من بدال   اإلسرائيلية الحكومة
 اتفاق بين والربط إرهابية، منظمةبوصفها  حماس تصنيف إحياء على يعمل تسوية،

 .السالم عملية في فلسطيني شريك وجود عدم وادعاء الفلسطينية المصالحة

 تإمكانا لتحجيم الوحيد النهج الدورية الحرب في ترى التي اإلسرائيلية الحكومة سياسة .2
 .التسليحية الفلسطينية المقاومة

 أهدافه تحقيق الصعب من أن اإلسرائيلي الوزراء رئيس أدرك أن فبعد الحرب، سياق تطور .3
 نزع يتضمن باتفاق الحرب إلنهاء عربي عالمي تحالف بناء يحاول بات بالقوة، السابقة
 .غزة قطاع سالح

                                                             

 ( الجزيرة للدراسات، حرب غزة الثالثة: حدود القوة اإلسرائيلية وأفق المقاومة.(1
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 المقاومة استطاعت أن بعد م،4104 حرب جراءفي  بإسرائيل لحق الذي العار مسح .4
 .(1)أبيب وتل القدس مدينتي وبالتحديد اإلسرائيلي، العمق ضرب الفلسطينية

 محمد الرئيس عزل بعد إسرائيل ال سيما لصالح تصب الجارية اإلقليمية التغيرات جميع .1
 .حماس حركة تجاه بمصر السياسية للسلطة العداء نبرة وارتفاع مرسي

 بتقديم حماس حركة قيام بعد بوضوح تظهر بدأت التي نيةالفلسطي المصالحة جهود إفشال .1
 .شعث نبيل برئاسة فتح حركة قيادات استقبال آخرها وكان إيجابية، خطوات

 عريقات. صائب أكده ما وهذا السلمية، العملية تجاه استحقاق أي من التهرب .3

 قوة إثر لسابقةا المدة في تزعزعت التي الردع قوة ترميم إعادة اإلسرائيلي الكيان محاولة .01
 بالصعود. اآلخذة المقاومة

 : (2)وهناك أسباب أخرى وهي

 في السريعة التحوالتو  م4105 يوليو 5 أحداث بعد: الجديدة المصرية السلطة نبض جس .00
 محاولة إلى" والعسكرية واألمنية السياسية" ةالثالث اإلسرائيلية الدولة أركان تستدعي مصر
 رام في الفلسطينية القيادة مع الجديدة المصرية القيادة تعالقا عبر مصر في المشهد قراءة
 غزة، قطاع على تسيطر التي حماس حركة مع وعالقاتها عباس، محمود رأسها وعلى اهلل

 إسرائيل على فكان غزة وال سيما الفلسطينية األراضي على إسرائيلي عدوان ألي الفعل وردة
 التحالف قوة معرفة عبر السيسي الفتاح عبد ةبقياد المصرية للقيادة األهم اختبارها توجيه

 .غزة على جديد عدوان عبر الجديد اإلسرائيلي المصري

 تمت قليلة بأسابيع غزة على اإلسرائيلي العدوان قبيل: الفلسطينية المصالحة على القضاء .04
 حكومة وتشكيل ،الفلسطيني االنقسام وٕانهاء أعوام سبعة منذ المنتظرة الفلسطينية المصالحة
 السلطة على الدبلوماسية حملته بدأنتنياهو ف بنيامين أغضب الذي وهذا وطنية، تكنوقراط

 للسالم، الممدودة اليد رفضت وأنها حماس، إرهابّيي بيد يدها وضعت بأنها الفلسطينية
 قوتها ومدى المصالحة هذه سالمة مدى لقياس غزة على اإلسرائيلية الحرب فكانت

 جددا .م االنكسار على وعصيانها

                                                             

 .( أبو سعدة، موقف مصر اإلمكانيات واألسباب واألهداف، حرب غزة الثالثة سيناريوهات التصعيد وموعده(1
 ( جرادات، العدوان على غزة أسباب ودالالت.(2
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 لهدم منها محاولة في غزة على بالهجوم إسرائيل شرعت: (1)أمريكا ودعم والء اختبار .05
 والكونجرس أوباما دعم تقيس نفسه الوقت وفي والغرب، إيران بين والتهدئة الصلح محاوالت

 وعسكريا   سياسيا   ستدعمها وهل غزة على حربها في إسرائيل بجانب أمريكا ستقف فهل لها،
 وماليا .

 سكتت فإذا أزمة، في إيران يضع غزة على الهجوم إن: إليران الدبلوماسية الجهود عرقلة .02
 الحلفاء أمام موقفها سيهتز غزة، على االعتداء تجاه ا  حقيقي ا  وموقف خطوة تتخذ ولم إيران

 العربي الجمهور أمام صورتها اهتزاز إلى باإلضافة اهلل، حزب مثل المنطقة في اآلخرين
 تجاه حقيقية خطوة إيران اتخذت إذا أخرى، ناحية ومن معها، لمتعاطفا واإلسالمي
 إيران بين المفاوضات سير على يؤثر أن شأنه من فهذا غزة على اإلسرائيلي االعتداء
 المستقبل. في اإليراني النووي الملف بخصوص والغرب

 ثقلها فقدان إلى يؤدي فتح وحماس صلح هذا أن من خائفة إن إسرائيل: إسرائيل عزلة منع .03
 محمود الفلسطيني الرئيس نتنياهو حث لهذا الحقا ، السالم محادثات في موقفها وٕاضعاف

 القوى وافقت هذا الصلح إسرائيل رفض ظل وفي حماس مع اتفاقه" تمزيق" على عباس
 مع التعامل على المتحدة واألمم األوروبي واالتحاد والصين وروسيا أمريكا مثل العظمى
 السياسي والمشهد الدولي المجتمع أمام وحيدة نفسها إسرائيل وجدت لهذا يدة،الجد الحكومة
 نفسها لتخرج عسكرية بضربة تقوم أن إال الظروف هذه تحت خيار لها يكن لمو  العالمي،

 .المحك على المصالحة وتضع الفلسطينية الوحدة ولتكسر السياسية العزلة من

 المقاومة فصائل تقوم جديدة حرب كل ففي :الفلسطينية المقاومة قوة تطور قياس .04
 مما نوعية، وأسلحة مبتدعة وأساليب جديدة قتالية مهارات عن بالكشف غزة في الفلسطينية

 مدى أي إلى معرفة بمحاولة يبدو، ما على المعلومات ولضعف اإلسرائيلي بالجيش حدا
 القدرات هي وما العسكرية، قوتها وصلت درجة أي وٕالى تسليحها في المقاومة وصلت
 .العدوانيين بين ما العامين خالل بها تمتعت التي الجديدة

 :غزة على العدوان ونتائج آثارخامساا: 
 المدنيين ضد دموية واألكثر األعنف هو غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان دّ عي  

 مختلفة ا  أنواع عدوانيها، خالل اإلسرائيلي االحتالل قوات استخدمت فقد وممتلكاتهم، الفلسطينيين
 السكنية المنازل باتجاه قذائفها بإطالق والبحرية والبرية الجوية القوات وقامت األسلحة، من

                                                             

 ( مجدي، األسباب اإلستراتيجية للعدوان اإلسرائيلي على غزة.(1
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 المناطق وكانت شمالها، إلى جنوبها من غزة، محافظات مختلف في والخاصة العامة والمنشآت
 األمر ؛اإلسرائيلية الحربية للعمليات وتركيزا   عرضة األكثر غزة قطاع وشرق شمال الحدودية

 .المناطق تلك في مضاعفة اقتصادية وأضرارا   بشرية خسائر أوقع الذي

 الفلسطينية الصحة وزارة تقرير بحسب غزة، قطاع على للعدوان النهائية الحصيلة وبلغت
 بينهم ،01451 الجرحى عدد بل  في حين. امرأة 433و طفال ، 341 بينهم ،شهيد 4014
 :(1)غزة على العدوان آثار نضم ومن امرأ، 4101 و طفال ، 5034

 :بـ اإلسرائيلي االحتالل قوات قامت حيث :المدنية واألعيان الممتلكات استهداف أ(

 رؤوس على المنازل قصف جرائم شكلت وقد :السكنية والمباني المنازل وتدمير هدم .0
 القوات علم من بالرغم غزة، قطاع على اإلسرائيلي العدوان سمات إحدى ساكنيها،
 الطائرات استهدفت وقد المنازل، هذه داخل مدنيين بوجود المسبق اإلسرائيلية ةالحربي

 كليا ، مهدمة سكنية وحدة 3451 منها سكنية، وحدة 21,111 من أكثر اإلسرائيلية
على  جزئيا   مهدمة سكنية وحدة 2512 منها جزئيا ، مهدمة سكنية وحدة 51.111و

 إخالء إلى السكان من اآلالف تمئا اضطر ما وهذا، (2)للسكن صالح غير نحو
 في البرية العمليات بدء عن اإلسرائيلية القوات إعالن مع وال سيما قسرا ، منازلهم
 .م4102يوليو/ تموز 01 في القطاع

 الطبية، المنشآت اإلسرائيلية الحربية الطائرات استهدفت: الصحي القطاع استهداف .4
 اإلسعاف، سيارات فيها بما الطبي، النقل ووسائط والمتحركة، الثابتة المنشآت فيها بما

 لالستهداف تعرضوا الذين والجرحى الشهداء إلجالء توجهها أثناء متعمد في على نحو
 القطاع في للعاملين المخاطر من مزيدا   ذلك وخلف. الحربية الطائرات طةابواس

 إلى الوصول من والجرحى المرضى من العديد حرمان عن فضال   الصحي،
 .العالج لتلقي الطبية والمراكز تالمستشفيا

 اعتداء   53 اإلسرائيلية القوات نفذت فقد الفلسطينية، الصحة وزارة إلحصاءات ووفقا  
 والعيادات، المستشفيات،" الصحية والمنشآت الصحي القطاع في العاملين ضد

 إلى االعتداءات تلك وأدت ،"اإلسعاف وسيارات ومحطات الصحية، والمراكز
 عن فضال   آخرين، 15 وٕاصابة الصحي، القطاع في العاملين نم 40استشهاد

                                                             

 ( شعث، العدوان الحربي اإلسرائيلي على قطاع غزة، األسباب والتداعيات.(1
 )المؤلف نفسه(. ( وزارة األشغال العامة واإلسكان، تدمير البنية التحتية.(2
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 في والخاصة الحكومية الطبية المنشآت لها تعرضت التي والجزئية الكمية األضرار
 .(1)القطاع

 الشامل عدوانها خالل اإلسرائيلية الطائرات استهدفت: والتعليم التربية قطاع استهداف .5
 وزارة لتحقيقات ووفقا   القطاع، في ليميةوالتع التربوية المؤسسات غزة، قطاع على

 الدولية الغوث ووكالة للوزارة تابعة مدرسة 011 من أكثر فإن العالي والتعليم التربية
 ال منها عديدة مدارس وأن ، العدوان اءجرّ من  تضررت قد الخاص التعليم وقطاع
 .(2)مهاوترمي عمارهاإ إعادة بعد إال الدراسي العام بدء عند استخدامها يمكن

 :منها مختلفة قطاعات االحتالل قوات استهدفت وخالله: القتصادية البنية استهداف ( ب

 الصناعي القطاع استهدفت التي اإلسرائيلية الهجمات شكلت فقد: الصناعي القطاع -0
 الدولي، اإلنساني القانون قواعد بموجب المحظورة العشوائية، للهجمات صارخا   نموذجا  

 بنحو تقدر غزة قطاع في المصانع من كبيرا   عددا   اإلسرائيلية القوات استهدفت فقد
 ورشة 411و كليا ، تدميره تم حيوي مصنع 211 منها صناعية، ومنشأة ألف مصنع

 مصانع01و غذائيا ، مصنعا   40 منها الجزئي، للتدمير تعرضت صغيرة حرفية ومنشأة
 .(3)حانون بيت منطقة في الصناعية المنطقة تدمير إلى إضافة للمالبس،

 النباتي بشقيها الزراعي القطاع اإلسرائيلية الهجمات طالت: الزراعي القطاع -4
 مليون 430 الزراعي بالقطاع لحقت التي األولية الخسائر قيمة وتقدر والحيواني،

 الري، شبكات وتدمير البالستيكية، البيوت قصف عن الخسائر هذه نجمت وقد دوالر،
 وقوارب الصيادين ومرافئ الدواجن، ومزارع الحيوانية المزارع من العشرات وتدمير
 .(4)الصيد

 :من كل قصف الخدمات هذه وشملت: للخدمات األساسية البنية استهداف ج(

 الطائرات قصفت العدوان، أيام من والعشرين الحادي اليوم ففي: الكهرباء توليد محطة .0
 القصف وطال غزة، عقطا في الوحيدة الكهرباء توليد محطة اإلسرائيلية الحربية

                                                             

 )المؤلف نفسه(. لصحة، االعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم والمؤسسات الطبية.( وزارة ا(1
 )المؤلف نفسه(. ( وزارة التربية والتعليم العالي، أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع التربية والتعليم.(2
)المؤلف  الصناعي.( جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، أثر العدوان اإلسرائيلي على القطاع (3

 نفسه(.
 )المؤلف نفسه(. ( وزارة الزراعة الفلسطينية، خسائر القطاع الزراعي.(4
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 قوات دمرت كما فيها، جسيمة أضرار إلى أدى مما الرئيسة، الوقود ومخازن الغاليات
 من فاقم الذي األمر القطاع؛ إلى إسرائيل من للكهرباء ناقلة خطوط ستة االحتالل

 المرافق غالبية عمل كليا   وأوقف ،%31نحو إلى القطاع في الكهربائية الطاقة عجز
 الطاقة على تعتمد التي الصحية والخدمات الصحي والصرف المياه عيكقطا الحيوية

 .الكهربائية
 والصرف المياه لقطاعي التحتية البنية تعرضت: الصحي والصرف المياه قطاع .4

 بما والخزانات، المياه استخراج آبار شملت وجزئية، شاملة تدمير لعمليات الصحي
 ومحطات والفرعية، ةالرئيس لشبكاتوا المنزلي، لالستخدام المخصصة اآلبار فيها

على  ذلك وأثر الصحي، الصرف وأحواض وشبكات الصحي الصرف مياه معالجة
 ةمد طوال القطاع، لسكان الضرورية االحتياجات توفير إمكانية على كبير نحو

 المياه قطاعي في األولية الخسائر فإن المياه، سلطة رئيس تقديرات وبحسب العدوان،
 .(1)دوالر مليون 53-51 بين تتراوح الصحي والصرف

 :اإلسرائيلي الشعب على العدوان أثارسابعاا: 

 :أهمها من الصهيوني الكيان طالت األبعاد متعددة تداعيات اإلسرائيلي االحتالل لهزيمة
 :(2)النفسي الصعيد على)أ( 

 امالع الوعي في الصهيونية الدعاية رسختها التي يقهر ال الذي الجيش خرافة تحطيم .0
 .والعربي اإلسرائيلي

 في ثقتهم وزعزعة ساستهم ومصداقية جيشهم قدرات في اإلسرائيليين ثقة تراجع .4
 .المستقبل

 المناطق منهم العديد غادر والذين المستوطنين قلوب إلى واإلرهاب الرعب تسلل .5
 .البتة إليها العودة عدم بنية غزة لقطاع المتاخمة

 :األخالقي الصعيد على)ب( 

 والشيوخ والنساء ألطفال المتعمد قتلها نتيجة مدويا   أخالقيا   سقوطا   إسرائيل عرفت لقد .0
 .اإلنسان حقوق بأبسط المطلق واستهتارها

                                                             

 )المؤلف نفسه(. ( سلطة المياه، آثار العدوان على قطاع المياه.(1
 .(14ص) ئيل في غزة.. أبعادها وتداعياتها( ولد الكتاب، هزيمة إسرا(2
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 تضررت وبالنتيجة الدولي العام الرأي على وتأثيره مصداقيته اإلسرائيلي اإلعالم فقد .4
 .ديمقراطية دولةبوصفها  العالم في إسرائيل صورة

 ي عرف بات ما طرف من الفظيعة جرائمها وفضح إلسرائيل القبيح الوجه تعرية تم لقد .5
 االجتماعي التواصل وشبكات الجديد اإلعالم وسائل في المتمثل المقاوم باإلعالم اليوم
 ".وهاشتاق وانستغرام، وتوتير، بوك، الفيس" مثل العالم عبر

 :السياسي الصعيد على)ج( 

 االستعمارية وسياساتها إسرائيل حكومة تجاه متزايد وعداء شديد كره مشاعر برزت
 المعادية المظاهرات من العديد تنظيم في الخصوص وجه على تمثلت الدموية وممارساتها
 حكوماتها بدعم إسرائيل حظيت طالما التي البلدان وال سيما ،العالم دول من العديد في إلسرائيل

 والبرازيل األمريكية المتحدة والواليات يطالياوإ  وبلجيكا وألمانيا وفرنسا بريطانيا مثل الدائم
 إسرائيل بنعت هارؤسائ بعض قام بل ،إسرائيل من سفرائها بسحب بعضها قام والتي وفنزويال،
 .واإلجرام باإلرهاب

 :القتصادي الصعيد على)د( 

 تتفاقم زالت ام اقتصادية خسائر غزة على عدوانه نتيجة الصهيوني الكيان تكبد لقد
 الناجم الضائع الكسب عن فضال   دوالر مليارات خمسة إسرائيل الحرب كلفت فقد نطاقها؛ ويتسع
 الجوي المجال إغالق عن متأت   وذلك ؛االحتياط قوات من عنصر ألف 14 استدعاء عن

 .الغربية الضفة سكان يطبقها متكرر، على نحو الدولية المالحة وجه في اإلسرائيلي
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 : الثاني المبحث
 م4102 غزة على اإلسرائيلي العدوان نم العربية المواقف

 مر على الفلسطينية للقضية دوما   والداعمة الحاضنة واإلقليمية، العربية الدول شكلت
 الحاضنة هذه لكن الفلسطيني، الشعب نصرة في واألخير األول العنوان تعد وكانت األزمان،

 حركة وضرب غزة على وانللعد مؤيدة ودبلوماسية سياسية مواقف خلف المرة هذه تتوارى بدأت
 .المسلمين اإلخوان لحركة امتدادا   باعتبارها حماس

 آالف سقوط أمام المخجل والصمت والتآمر بالتخاذل تتصف العربية المواقف باتت فقد
 األخير العدوان في اإلسرائيلية الحرب آلة عليهم قضت الذين الفلسطينيين والجرحى الشهداء

 للجرائم الرافض والدولي العربي الشارع غليان نجد المقابل في م،4102 العام غزة قطاع على
 .غزة قطاع سكان بحق البشعة اإلسرائيلية

 مع العالقات عودة بعدم والتلويح والتهدئة العدوان بوقف والمطالبة التنديد حاجز وعلى
 على يلياإلسرائ العدوان تصاعد إزاء العربية الدول لبعض الرسمية الفعل ردود توقفت إسرائيل،
 الموقف تفاوت الرسمية، األفعال لردود رصد خالل من العربية الدول مواقف ففي غزة، قطاع
 ،غاثيواإل المادي الدعم وتقديم والتنديد االستنكار بين غزة؛ على اإلسرائيلي العدوان من العربي

 عربية ال  دو  هناك نإ القول إلى المحللين بعض ذهب بل النار، إطالق لوقف والدعوة الصمت أو
 الوضع في تؤثر ولم حماس حركة إضعاف إلى تؤدي دامت ما األوضاع هذه ما حد إلى تقبل

 .لدولها الداخلي

 إزاء العربية الدول لبعض والشعبي والنخبوي الرسمي الموقف تقرأ الباحثة دراسة ألن ونظرا  
 هذه مواقف على التركيز الباحثة ارتأت لذا" واألردن قطر، مصر،: "وهي غزة على العدوان
 .  وجغرافية سياسية العتبارات الثالث الدول

 :المصري الموقف: أولا 
 حرب اإلقليمي بعدها حيث من غزة في حماس على الحالية اإلسرائيلية الحرب تشب ه
 بجوار وهي - القاهرة من الحرب تلك ليفني اإلسرائيلية الخارجية وزيرة أعلنت حين ،م4111
 مساء اإلسرائيلي العدوان اندلع فقد المرة، هذه تكرر ما وهو الغيط، وأب محمد المصري نظيرها
 التهامي محمد المصرية االستخبارات وزير مغادرة من فقط ساعات بعيد يوليو،/ تموز 1 االثنين

 إسرائيل تشارك ألنها النار، إطالق لوقف للتوسط حاليا   متحمسة مصر تبدو وال أبيب، تل
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 تتعلق مطالب لحماس سيكون أنه تعرف وألنها أعلى، ثمنا   يدفع غزة قطاع جعل في أهدافها
 .(1)أيضا   معها مصر بتعامل

 بداية الخالف المصري الحمساوي: .أ 

 حول التضليلية المقوالت من مجموعة حيكت المعاصر، المصري التاريخ مدار علىو 
 المصرية السلطات اتخذتها إجراءات أو مواقف لعدة والتبرير التسوي  بهدف الفلسطينية، القضية

 تأكيد ا أو م0335 أوسلو اتفاق دعم أو م0311 معاهدة تمرير مثل متفاوتة، زمنية حقب في
 على المتتالية العدوانات من الرسمي الموقف على اعتراض ألي دفعا   أو التفاوضي المسار على
 المناهضة ىالقو  وبفعل يناير 43 ثورة وبعد أثناءفي  الضالالت هذه إلى وأ ضيفت غزة، قطاع
 الحركة كون الثورة؛ أيام المصرية السجون اقتحام في حماس حركة مشاركة: هما نمقولتا للثورة،
 وقد مرسي، محمد الرئيس عزل بعد سيناء في مصريين لجنود قتل عمليات في ضليعةنفسها 

 ةعدّ  تكتيكات ضمن وذلك المقوالت، هذه وحبك اجترار مهمة عاتقه على المصري اإلعالم أخذ  
 هاتين ورواج اعتماد أّثر وقد عام، بوجه السياسي واإلسالم مرسي حكم معاداة أجل من

 حماس" ةامعاد على أخالقي تساقط بكل فأّكد أساسي، على نحو نفسه اإلعالم على المقولتين
 موقف وي عدّ  أنفسهم، الفلسطينيين والشتم اللعن طال كما إياها، الضالالت إلى مستند ا" اإلخوانية

    .(2)اآلن السيسي نظام موقف نفسه هو م4113/م4111 عدوان من مبارك ظامن

 ومتواطئا   ومهادنا   ومتخاذال   وضعيفا   هزيال   األيام من يوم في المصري الموقف يكن لم
 إزاء اآلن الموقف هو كما والعروبية، والتاريخية والقومية الوطنية للمسؤولية يرتق ولم ومكشوفا  

 بحق جماعية إبادة وحرب متواصل، وبربري غاشم عدوان من الفلسطيني عبالش له يتعرض ما
 ضد بشعة حرب وجرائم مجازر من وجيشها االحتالل حكومة ترتكبه وما األبرياء، المدنيين

 مبارك كان حيث أفضل، الموقف كان مبارك حسني محمد المخلوع الرئيس أيام ففي اإلنسانية،
 لغزة، اإلغاثة قوافل بدخول والسماح العدوان، ضد بوقوفه ىوأقو  أشد يجابيةإ بمواقف يتعامل
 توفير عن فضال   ال، أم والمصابين الجرحى من أكانوا سواء لمصر القطاع أبناء ودخول

 على الضغط وسائل واستخدام العدوان ضد حاسمة مواقف واتخاذ واإلنسانية، الطبية احتياجاتهم
 .(3)الهمجي وعدوانها خطيرةال انتهاكاتها لوقف اإلسرائيلية الحكومة

                                                             

 لعدوان اإلسرائيلي الجديد على غزة.( العربي لألبحاث ودراسة السياسات،، ا(1
 ( الدخاخني، العدوان على غّزة والموقف المصري.(2
 ( حسن، الموقف المصري تجاه العدوان على غزة.(3
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 المقاومة تجاه موقف تبني إلى السيسي الفتاح عبد قادها التي االنقالب سلطة لقد دفعت
 المصري، األمن يهدد الذي العدو هي حماس فباتت اإلسرائيلي، بالموقف شبيه الفلسطينية

 إضافة إلسرائيلية،ا اإلدارة خطاب في ترد التينفسها  التوصيفات وهي إرهابيا ، تنظيما   وباتت
 األمن حماية بدعوى ولكن األنفاق غلق وهو إسرائيليا   مطلبا   نفذت االنقالب سلطة أن إلى

 هو والسيسي مبارك نظام ي بين الوحيد االختالف أن" القول ويمكن حماس، خطر من المصري
 رأسها على كان التي العامة المخابرات بعلم جزئيا   بالعمل لألنفاق األول عهد في يس مح كان أنه

 من المئات تدمير تم فقد السيسي عهد في أما الطبية، اإلمدادات لدخول كمنفذ سليمان، عمر
 واالقتصادية المعيشية األوضاع وصلت في حين دائم، شبه رفح على نحو معبر وغلق األنفاق

 .غزة على عدوانها إسرائيل شنت األوضاع هذه وفي مسبوق، غير بؤس حالة إلى غزة في

 عليه تفرضها التي القيود بسبب فعله برد مقيد السيسي عهد في المصري الموقف ذن،إ
 أجهزة ذلك في وساعدته حماس، حركة مع الشخصي عدائه وبسبب األميركية، المتحدة الواليات
 بحكم مذنبة وتعتبرها مثيل، له يسبق لم على نحو حماس إلى ت سيء مازالت التي اإلعالم
 كل وراء وأنها تحدث، التي تالالمشك سبب بأنها دائما   تصويرها وتحاول اإلخوان، مع عالقتها

 .(1)مصر ربوع في تجري التي" اإلرهابية العمليات"

 وكنزا   مطيعا   وخادما   أمينا   حارسا   السياسي الفتاح عبد المصري الرئيس أصبح كما
 تجاه المصري الموقف فإن تحترق، التي غزة على العدوان في وشريكا   إلسرائيل، استراتيجيا  
 التاريخية لمواقفها وتشويه مصر، جبين في عار وصمة ةوبمنزل مخزٍ  عزة على العدوان

 .الحالي موقفها من يخجل بات وحر وقومي عربي إنسان وكل المشرفة،

 لذا ؛سبقوه ممن ا  كثير  أضعف وهو الجميع فاجأ العدوان من السيسي الفتاح عبد موقف إن
 وبحكم موقعها بسبب عربية دولة أي من ا  كثير  أكبر دورا   مصر تؤد   أن المفروض من كان

 وال سيما مفاوضا ، وطرفا   وسيطا   وليس العربية، لألمة قائدةبوصفها  والتاريخ والجغرافيا الحدود
 في تكون أن المصرية القيادة واجب ومن وعربية، مصرية قضية هي الفلسطينية القضية أن

 .(2)اإلسرائيلي للكيان داعمة وليس الفلسطيني الشعب صف

لألفعال على العدوان اإلسرائيلي على غزة من جانبين أولهما الجانب  كان هناك ردود
 السياسي واآلخر اإلعالمي: 

                                                             

 ( نصار، االنتكاسة.. الدور المصري في الحرب اإلسرائيلية على غزة.(1
 ( حسن، الموقف المصري تجاه العدوان على غزة.(2
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 :غزة على العدوان تجاه المصرية السياسية النخبة أفعال ردود .ب 

 في ريةالمص السياسية النخبة موقف تباين على الضوء غزة في األوضاع اشتعال سلط
 المباشر غير الدعم بين تأرجح بحيث ،غزة على اإلسرائيلية العسكرية العمليات مع التعاطي
 :(1)من أبرز تلك الردودو  ضده، العلميات بوقف والمطالبة للهجوم

 بالغضب، اإلحساس وهو واحد، موقف على يتوحدوا ما دائما   والنخبة المصري الشارع كان
 هو غزة أهل تجاه يحدث وما إسرائيل، هو األول العدو أن بارواعت غزة، ألهل يحدث ما تجاه
، لكن غزة ألهل والمعنوي المادي الدعم من زخم قيادة إلى النخبة يدفع كان مما إنسانية، مأساة
 من ا  جزء هناك فنجد غزة، على اإلسرائيلي القصف تجاه مؤخرا   المصرية النخبة مواقف تباينت
 المصريون وسيبذل بذل التي للقضية ا  أزلي ا  مدافعنفسه بوصفه  نهجه على ظل المصرية النخبة
 القضية إلبراز والسعي غزة، أهل مساعدة في الرغبة عندهم تزال وال الدماء، أجلها من

 توضح التي والتسجيالت الصور مع الحزين التوحد عندها يوجد النخبة هذه تزال وال الفلسطينية،
 .تهاكاتان من هاونسائ غزة ألطفال يحدث ما

 النخبة من يعد والذي (2)الشافي عبد عصام. د السياسي الخبير النخبة هذه أمثال ومن
 األبناء وكالة مع خاصة مقابلة في أشار حيث ،الفلسطينية القضية عن المدافعة المصرية
 من بالعديد مرتبط غزة أزمة من وقادته مصر في العسكري االنقالب موقف أن إلى السويسرية
 :مقدمتها في اتاالعتبار 

 اعتبار إلى االستراتيجي العدو إسرائيل اعتبار من االنقالب لقادة ستراتيجيةاال العقيدة تغير (0
 على مشدد حصار فرض ويجب إرهابية جماعة وأنها ،االستراتيجي العدو هي حماس حركة
 .بالقطاع مصر تربط التي األنفاق مئات وتدمير المشترك الحدودي المعبر وٕاغالق القطاع

 والكيان ناحية من المصرية العسكرية والمؤسسة االنقالب قادة بين الواسع األمني التنسيق (4
 .سيناء جزيرة شبه في ثانية ناحية من اإلسرائيلي

 إعالمية آلة ووجود وٕاعالميا   واقتصاديا   سياسيا   العسكري لالنقالب الداعم اإلسرائيلي الدور (5
 والربط ،المصري الداخل في حماس صورة ويهلتش ممنهجة سياسة تتبنى مصر داخل فاسدة
 ظل في عليه القضاء يجب عدوا   العتبارها كمبرر المسلمين اإلخوان جماعة وبين بينها

 .مصر في المسلمين لإلخوان المنتمين لكل والشرسة القمعية المواجهة
                                                             

 .(13ص) جاه الهجمات اإلسرائيلية على غزةالنخبة المصرية ت( بكر، ردود أفعال (1
 (.مقابلة صحفية)موقف النقالب العسكري في مصر وقادته من أزمة غزة. ( عبد الشافي، (2
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 تقوم مال والهجاء الرفض بل التعاطف عدم مبديا   تماما   نهجه غير قد النخبة من جزء وهناك
 ما نتائج يتحمل أن عليه فلسطين شعب أن النخبة من الفكر لهذا المتبنون ويزعم حماس، به

 المصري الدفاع وزير قرار النخبة هذه غضب أثار بل بوجودها، قبل طالما حماس به تقوم
 قطاع في للفلسطينيين الطبية والمساعدات الغذائية المواد من طن 311 إلرساله صبحي صدقي
 .ا  وسطي ا  موقف اتخذ من المصرية النخبة من هناك ظل النقيضين بين أن إال غزة،

 إلى الثورية، القوى بتكتل يسمى ما بادر حينما ذاته، اللحن على سياسية قوى وعزفت
 لصالحها، الحدث بهذا المسلمين اإلخوان وجماعة اإلسالمية الجماعات متاجرة إلى اإلشارة
 في قنديل حكومة به قامت لما الجيش قبل من مماثل وربد همبعض مطالبات تعالت حينما

 الجنود مقتل في تسببوا الذين الجناة تقدم بأن حماس وطالب ،م4104 السابق العدوان
 .للمحاكمة رفح في الحدود على المصريين

 أن وتري الفلسطيني، والشعب حماس بين تربط ال التي المصرية الوسطية النخبة تبقى
 يجعلهم مما كله، الفلسطيني الشعب تستهدف الهجمات وأن واحد يلفص إال هي ما حماس
 الفلسطينية، للقضية شامل حل إليجاد ويسعون الكريمة، الحياة في الشعب هذا حق عن يدافعون

 يتجمع أن يستطيع ال الذي العربي الوضع أيضا   ترفض المصرية النخبة من الجزئية هذه وأن
 هذه نإ أي بأفعالها، الموقف على تسيطر أن لحماس محويس الفلسطينية للقضية حال   ليجد

 نرى بذلك الفلسطيني، الشعب على ليس ككل، العربي النظام على حماس خطايا ت ّحمل النخبة
 وحالة الداخلية، باألزمة تأثر قد غزة على األخير اإلسرائيلي القصف من المصري الموقف أن

 للجنود قتل من يحدث وما حماس بين والربط المصرية النخبة في الواضح االستقطاب
 الحرة الذراع هي س حما أن يرى من النخبة من فهناك العنف حداثوأل غزة، في المصريين
 .(1)السجون في القابعين المسلمين لإلخوان

 القضية تجاه المصرية النخب بعض لتوجه الجزئي التغير ألسباب والتدقيق بالبحث
 هذه لرفض فعل ردة هو وغزة، حماس من المصرية خبالن بعض موقف أن نجد الفلسطينية،

 وتحميل حماس، مع وتحالفها لإلخوان الديني التوجه ورفض المسلمين، اإلخوان لحكم النخبة
 ولحفر سيناء في نالمصريي الجنود لمقتل األول حليفها وحماس المسلمين اإلخوان جماعة أيضا  

 .القومي باألمن أضر مما رمص وٕالى من السالح لتهريب حماس قبل من األنفاق
 :غزة على العدوان تجاه المصرية النخبة اإلعالمية أفعال ردود .ج 

                                                             

 (.10ص) جاه الهجمات اإلسرائيلية على غزة( بكر، ردود أفعال النخبة المصرية ت(1
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 العدوانية اإلسرائيلية الممارسات بمباركة واإلعالميين الك تاب بعض إلى لقد وصل الحد
 عن المدافع دور همبعض فيه تقمص مشهد في الجائرة إسرائيل ممارسات وبرروا القطاع، على
 نائب سامي عزة عنه عبرت ما وهو الفلسطيني، الشعب من الع ّزل مقابل في ائيليةاإلسر  اآللة
 بنيامين الوزراء لرئيس والشكر التحية وجهت حينما المصرية، األهرام صحيفة تحرير رئيس

 .(1)أيضا   حماس على بالقضاء طالبته بل غزة، على عدوانه على نتنياهو

 المسلمين، لإلخوان بكرهها محملة اندفعت التي طالخيا أماني اإلعالمية النخبة هذه ومن
 تستفيد أن حماس تحاول األولى، الدرجة من مسرحي مشهد فصول أحد بأنه العدوان وصف إلى
 الثالثة، المستوطنين بقتل العنترية محاولتها بعد وال سيما أكبر، تعاطف لكسب كبيرة، بدرجة منه
 تهم وٕالصاقها حماس، حركة على الهجوم في ما  مه دورا   اإلعالميين من كبير عدد أدى كما

 حمل الذي منير، أسامة اإلعالمي أبرزهم كان بدمه، والمتاجرة الفلسطيني الشعب على التآمر
 كل بقتل صراحة طالب الذي موسى أحمد واإلعالمي غزة، لقطاع يحدث ما مسؤولية حماس

 .غيرها أو إنسانية حالة ألي رفح معبر فتح وعدم حمساوي

 حدث عما وليتهابمسؤ  صراحة حماس يتهم من يةاإلعالمالمصرية  النخبة من هناك أن كما
 الشارع في بالماليين خرج الذي المصري للشعب العقاب من كنوع عنف وأحداث دمار من

 لجماعة بوصفها حليفا   لحماس صراحة موجهة االتهام فأصابع مرسي، الرئيس تنحي يطلبون
 في المصريين الجنود وقتل رجاله، وقتل الشرطة، أقسام حرق في وليتهالمسؤ  المسلمين اإلخوان
 هذه غضب من ويزيد الحكم، لسدة مرسي الرئيس لعودة الفوضى إلشاعة محاولة في رفح مدينة
 حماس حركة تحالف لغزة، األخير القصف مع تعاطفها لعدم أدى والذي حماس، على النخبة

 .الستار خلف من المسلمين إلخوانا لجماعة داعمة همبعض يراها التي قطر، مع

 يراها لذلك مجدية، غير المقاومة في حماس سياسة أن النخبة هذه أفراد بعض ويعتقد
 إال هو ما ذلك أن النخبة هذه تصور وفي إسرائيل، باستفزاز شعبها قتل عن ولةمسؤ  همبعض

 وجهة من كان ما وهو سيناء، في وتوطينهم الفلسطينيين، من غزة إلفراغ الوضع ليتفاقم تمثيلية
 عدم صاحب، و مرسي محمد السابق الرئيس مع سلميا   يتم أن عليه متفق النخبة هذه نظر

 حماس حركة أن النخبة هذه اعتبار غزة، في للوضع المصرية النخبة من الجزء هذا تعاطف
 تالسياسا هذه إطار في وأنها سياساتها، بسبب غزة في اإلنساني الوضع لتفاقم أدت التي هي

                                                             

 وأزمة النخبة المصرية. ( زهران، غزة(1



92 

 على واالنقضاض وسمعته، هيبته من والنيل المصري الجيش شأن من التقليل جاهدة تحاول
 .(1)النخبة هذه ترفضه ما وهو أممية هوية لصالح المصرية الهوية

 الموقف األردني: ثانياا 
 من بحالة غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان منذ بدء األردني الرسمي الموقف اتصف

 واإلدانة الشجب وتيرة ارتفاع من الرغم على مكانه يراوح األردني الخطاب لوظ والحذر، الفتور
 األردن وبقي أبيب، وتل عّمان بين الدبلوماسية العالقات على ذلك ينعكس أن دون من والتنديد،
 والمطالبة اإلدانة بيان على اقتصر الخجول الرسمي األردني فالموقف ،"المحايد" بموقف مكتفيا  
 الموقف على متقدما   األردني الشعبي الموقف غزة، بينما جاء على اإلسرائيلي نالعدوا بوقف

 حيث العدوان، حجم مع مقارنة بالضعيفة و صفت التي الشعبية، الفعل ردة من بالرغم الرسمي
 محافظات مختلف وفي عمان في اإلسرائيلي دولة االحتالل سفارة أمام احتجاجية وقفات ن ظمت
 .الفلسطينيين لالجئينا ومخيمات المملكة

 إدانتها عن حكومتها لسان على عبرت القطاع على اإلسرائيلي العدوان انطالق منذو  األردن
 نظيرتها مع الدبلوماسية عالقاتها على ذلك ينعكس أن دون من الغضب، عن والتعبير وشجبها

 الحكومة تعر ، ولمم0332 عام الجانبين بين الموّقعة السالم معاهدة إلى المستندة اإلسرائيلية،
 بقطع الم طالب الشعبي الغضب إسرائيل، مع الدبلوماسية بعالقاتها تمسكها في األردنية،
 الدولي، للتدخل غزة نتيجة على العدوان أمد يطول إال األردنية وقد توقعت الحكومة العالقات،

 إذ ؛خابت اتهاتوقع أن إسرائيل، غير مع عالقتها بشأن الداخلي الغضب حرج من حتى ت نّجيها
 التي اإلسرائيلي، العدوان حيال األردني الشعبي الغضب حالة مع لوجه وجها   نفسها وجدت
 عن الحكومة متخاذال ، وعجزت اعتبروه الذي بالدهم حكومة موقف على غضبا   لتصبح تطورت
 عدب الصمت إلى ولجأت النظام، رأس طالت والتي بموقفها، المنددة الشعبية الهتافات مواجهة
 استغالل إسرائيل؛ مع الدبلوماسية بعالقتها والتنديد، وبررت تمسكها والشجب اإلدانات سلسلة
 يقرب ما نقل عن الجهود تلك غزة، والتي أسفرت قطاع إلغاثة جهودها لمواصلة العالقات تلك
 معدات ودخول إسرائيل، مع التنسيق عبر األردن في لعالجهم للعدوان نتيجة جريحا   43 من
 من مباشرة بتوجيهات القطاع، في األردني الميداني العسكري المستشفى عمل لتعزيز ةطبي

 .(2)الثاني اهلل عبد الملك

                                                             

 .(11ص) جاه الهجمات اإلسرائيلية على غزةردود أفعال النخبة المصرية ت ( بكر،(1
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 ركزت حيث ،"األحمر الصليب" إلى تكون ما جهود السياسة األردنية بأنه كانت أقربفإن 
 من الطبية اتوالمساعد النار، إطالق لوقف والدعوة المدنيين، بمساعدة اإلغاثية نداءاتها على
 والعمل بالمسيرات، األردني الشارع لتنفيس والسماح غزة، في األردني الميداني المستشفى خالل
 .العدوان لوقف األمن ومجلس المتحدة األمم في الدولي الصعيد على

 االنتقادات منسوب حدة ارتفاع بسبب األردني، القرار صانع لهجة في تغير وقد لوحظ
 النسور اهلل عبد الوزراء، رئيس وصف في جليا   ذلك وبدا الرسمي، موقفال ضعف تجاه الشعبية
 متكافئ وغير عادل وغير غاشم بربري هجوم" بأنه غزة قطاع في جرى وما بالعدو، إسرائيل
 على التركيز على األردني الرسمي الخطاب اقتصركما  ،"له مثيال   ير ولم مسبوق، وغير
ـيات واألبرياء المدنيين تجنيب ضرورة مع "،واألمني "اإلنساني الجانبين خطورة  من الحرب، تداع 
 .(1)اإلعراب عن موقف م عاٍد إلسرائيل، أو داعم للمقاومة دون

األردنيون الكبار  المسئولونفي األسبوعين األّولين من العدوان اإلسرائيلي على غزة اختفى 
ف سياسي، أو رسالة إعالمية عن المشهد تماما ، وتواروا عن األنظار، ولم يصّدروا أي موق

تصل إلى حدود "الحّد األدنى" من مطالب الشارع األردني، ومشاعره تجاه ما قام به جيش 
بقيت "الطبقات العليا" في دوائر القرار صامتة تماما ، ولم تفلح ، و االحتالل من جرائم حرب هناك

تلو األخرى، والموقف  جهود وزير اإلعالم في ملء الفراغ، فمضت الجرائم والمجازر واحدة
أثناء في جاء الموقف األردني متأخرا  ومكثّفا  ومتصاعدا  فقد الرسمي األردني أشبه بـ"الكوما"، 

األيام األخيرة من العدوان المكّثف، وقبل التهدئة األخيرة وجولة المفاوضات، فوصف رئيس 
، التي الدبلوماسيةعت اإلجراءات الوزراء، عبد اهلل النسور، العدوان بالهمجي والبربري، بعد أن رف

قامت بها دول في أميركا الالتينية باستدعاء سفرائها، وما قام به سياسيون أوروبيون من حملة 
ضد إسرائيل، من درجة اإلحراج للموقف الرسمي، الذي بدا في المنظور الشعبي العام ضعيفا  

 اسعة والمعارضة السياسية.إن لم يكن مثيرا  للريبة في نظر شريحة اجتماعية و  مخجال  و 

وجاءت المرافعة الرسمية األردنية االستدراكية في الدفاع عن موقف الحكومة متأخرة كثيرا ، 
ن والغضب الداخلي إلى مستوى بعدما تشّكلت قناعات شعبية محلية، ووصلت حالة االحتقا

 موقف الضعيف، وجاء هذا الإذ شهدت البالد مسيرات احتجاجية على العدوان متعددة ؛عالٍ 
محكوما  بـ"االلتزام الحرفي" بموقف معسكر االعتدال العربي، من دون إدراك خصوصية الحالة 

ا " بامتياز، األردنية، وفي جوهرها أّن الشارع ينظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها "شأنا  داخلي
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زي لحركة للنظام الرسمي العربي هو عدم تسجيل انتصار سياسي ورم فكان الهاجس الرئيس
"حماس"، التي ي نظر إليها بوصفها خصما ، بعد االنقالب العسكري المصري، وقرار دول خليجية 

 .(1)بوضعها ضمن الحركات اإلرهابية

 :أبرز معطيات الموقف األردني - أ

 بلور القرار صانع أن يبدو اإلسرائيلي، العدوان تجاه األردني الرسمي الموقف قراءة عند
 :(2)يةاآلت المعطيات وفق مواقفه

على اعتبار  اإلنسانية الجهود على األردني الرسمي الخطاب ارتكز :اإلنساني في الجانب (0
 لم إذ السياسي؛ بالجهد اإلنساني الجهد لمقايضة وكمحاولة األزمة، لحل أساسيٌ  أنه جزءٌ 

 جدأو  مما األردني، الشارع وال مزاجها، أو المعارضة طموح إلى الرسمي الخطاب يرتقي يكن
 العدوان، إدانة حدود عند وقفت التي الرسمية السياسة سقف في تجلت بينهما، واسعة فجوة

 إلى الشارع موقف تجاوز بينما اإلنساني، الدعم تقديم مع دبلوماسيا   وقفه على والعمل
 الحكومة بررت التي السالم معاهدة وٕالغاء اإلسرائيلي، السفير وطرد المقاومة بدعم المطالبة

 .للفلسطينيين اإلنسانية المساعدة تقديم أجل من عليها ءاإلبقا
 استثمار دوليا   مقبولة بمكانة يتمتع الذي األردني الرسمي الخطاب حاول :الدبلوماسي الجهد( 4

 وتمكنت غزة، على اإلسرائيلي العدوان وقف لبحث السياسية والعالقات الدبلوماسي الجهد
 دعوة تضمن غزة، بشأن باإلجماع رئاسي بيان صداربإ الدولي األمن مجلس إقناع من عّمان
 المساعدة تقديم بهدف إنسانية، ألغراض مشروط وغير فوري نار إطالق لوقف موحدة
 جميع" وحث المصرية، المبادرة دعم إلى إضافة غزة، في للفلسطينيين والعاجلة الالزمة

 التهدئة. إلى الهادفة الجهود تلك بدعم المعنية والدولية اإلقليمية األطراف
 إيقاع ضبط األردنية الدبلوماسية هنا حاولت :"العتدال" دول معسكر بموقف اللتزام( 4

 والسعودية مصر من كل مواقف مع يتناغم بما ،"السياسية بالمحافظة" تميزت التي حركتها،
 اتخاذ عدم الدول تلك مع الوحيد االختالف وكان االعتدال"، "دول تمثل والتي واإلمارات
 الفلسطيني، الرئيس دعم في األردني القرار صانع لقي وقد حماس، حركة يدين موقفا   األردن
ا معه، المباشر والتنسيق عباس، محمود  التي االعتدال دول مواقف على وتحايال   مخرج 
 .مصر في لها سيقت التي واالتهامات إرهابية، جماعة المسلمين اإلخوان جماعة اعتبرت
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 :(1) غزة قطاع على العدوان من األردنية للسياسة العام التجاه -ب

 الفلسطينية، للسلطة المساند الدولي التوجه معظهر االتجاه العام للسياسة األردنية متناغما  
 باالتفاقيات االعتراف وبنزعة ،م4113 باتفاقية مسلحة غزة إلى السلطة عودة دعم على القائم
 تنظيمات من وغيرها حماس لحركة التفاوضية القدرة يمتحج لتوجهات أقرب وهي السابقة، الدولية

 بشأن باإلجماع رئاسي بيان بإصدار الدولي األمن مجلس إقناع من عّمان المقاومة، فقد تمكنت
 .إنسانية ألغراض مشروط وغير فوري نار إطالق لوقف موحدة دعوة تضمن غزة،

 االعتدال؛ محور مع ردنياأل القرار لصانع الدبلوماسية المناورة هامش تماهيوكذلك 
 من قطر "بين الخانقة االقتصادية واالحتياجات السياسية األردن توجهات بين الموازنة بمعنى
 في واضحا   بدا وهذا خصوصا "، والسعودية اإلمارات أخرى، ناحية من الخليج دول وبقية ناحية
 نفسه، الوقت وفي عام، على نحو والمقاومة حماس، حركة تجاه سلبي موقف أي إعالنها عدم
 .المصرية المبادرة تبني

 المحافظة مع ،"داعش" من الهواجس ظل في األردن، في المسلمين اإلخوان استفزاز عدمو 
 المجتمع داخل والمقاومة لحماس اإليجابية الصورة تنامي مع سيما وال المحلية، التوازنات على

 ينعكس ال حتى الواقع، أرض على ةالمقاوم بإنجازات االعتراف أو ،"مدح" دون من األردني،
 .األردن في اإلسالمية الحركة على" إيجابيا  " ذلك

 :القطري : الموقفاا ثالث
 من بسلسلة دخولها وترجمت والدولية، واإلقليمية العربية التحركات خط على قطر دخلت
 التركية والقيادة جانب، من اإلسالمي والجهاد حماس حرك ت ي قيادات مع المكثفة االتصاالت
 اعترضت التي المصرية المبادرة مواجهة في جديدة مبادرة طرح إلى آخر، جانب من والتونسية

ال  المطروحة، المطالب من األدنى بالحد تفي ال واعتبرتاها والجهاد، حماس حركتا بنودها على
 .المعابر في تسهيالت وتقديم الحصار، رفع إشكاليات في سيما
 كامل شبه على نحو السعودية غياب بعد إال الفلسطينية القضية يف القطري الدور يبرز لمو 
 في الفلسطيني الداخلي االقتتال إلنهاء مكة اتفاق توقيع من سنوات بعد الفلسطيني، المشهد عن

 مبارك بنظام اإلطاحة مع الموقف هذا ظهر كما اهلل، رحمه السعودي الملك رعاه الذي ،م4111
 هذه في تشكل ا  جديد ا  ومحور  عليه، ٌيعتمد جوارا   الفلسطينية ومةالمقا وجدت فقد القاهرة، في

 للمقاومة داعم لمحور وتونس طرابلس وحتى وأنقرة الدوحة انضمت للقاهرة باإلضافة المرحلة،
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 بحضور وحماس فتح حركتي بين اتفاق توقيع جرى م4104 فبراير 4 لمطالبها، ففي ومؤيد
 مشعل وخالد فتح حركة عن نيابة عباس محمود ووقعه ةالدوح القطرية العاصمة في قطر أمير
 .الفلسطينية الوطنية المصالحة وتيرة تسريع بهدف حماس حركة عن نيابة

 الرياض يضم كذلك، وينمو يتشكل آخر تحالف هناك كان يزدهر، التحالف ذلك كان وبينما
 وقت يمض ولم اضحة،و  إسرائيلية مباركة إلى باإلضافة وفلسطينية مصرية وأطرافا   وأبو ظبي

 مرسي محمد المنتخب بالرئيس أطاح الذي االنقالب في المصريون العسكر شارك حتى طويل
 ينهزم لم تشكل قد كان الذي المحور لكن القديمة، تحالفاتها دائرة إلى جديد من مصر وأعاد

 الوحل في غيابها بسبب إليران وبديل المنطقة، في ا  قطببوصفها  تركيا ظهور فمع بسهولة،
 والقطريين األتراك على تعتمد أن الفلسطينية المقاومة استطاعت منها، المقاومة وموقف السوري

 .(1)والسياسي المادي الدعم على الحصول في
 الساعية السياسية المبادرات بين تتأرجح الفلسطيني، الشعب تجاه القطرية المواقف ال تزال

 وحماس، فتح حركتي بين الهوة وجسر النار إطالق ووقف الفلسطيني االنقسام إنهاء إلى
 يعيشها التيكافة  الحياتية ألزماتل حل وٕايجاد المواطنين معاناة لتخفيف المالية والمساعدات

 رئيس تدخلفقد  ،م4102 عام القطاع على األخير والعدوان الحصار اشتداد جراءمن  المواطن
 والحصول اإلسرائيلي االحتالل لدى ادي،العم محمد السفير غزة إعمار إلعادة القطرية اللجنة
 بدء قرب عن أعلن كما سنوات، منذ المحاصر القطاع إلى اإلعمار مواد إلدخال موافقة على

 سيتم سكنية، وحدة ألف بناء عبر األخير، العدوان خلفه ما إلعمار غّزة، في القطرية المشاريع
 .(2)غزة إلعمار القاهرة مؤتمر خالل قطر بها تبرعت التي" دوالر المليار منحة" من تمويلها

 تجاري ميناء إنشاء القاهرة في العرب الخارجية وزراء اجتماع أمام اقترحت قطر كما أن
 حمد بن تميم قطر، أمير سافرو  غزة، عن الحصار لكسر يهدف دولي إشراف تحت غزة بقطاع

 حيث غزة، بشأن للنقاش ةوالسعودي التركي الوزراء برئيس واجتمع تركيا إلى ثاني، آل خليفة بن
 حماس حركة مطالب ملدغ قطر دولة به قامت إيجابيا   موقفا   القطرية التحركات تلك اعتبرت

 .(3)الفلسطينية والمقاومة

                                                             

 ودي.( عياش، في الصعود القطري التركي واالضمحالل السع(1
 ( صحيفة االقتصادية الفلسطينية، مواقف قطر المتوازنة تتأرجح بين مساعدات مالية ومبادرات سياسية.(2
 ( جريدة السبيل األردنية، حروب على غزة.. عدو واحد ومواقف إقليمية متغيرة.(3
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 : الثالث المبحث
 النار إطالق وقف مبادرات

عقب اشتداد وتيرة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وسقوط اآلالف من الشهداء والجرحى 
البيوت والمساجد والمؤسسات الصحية والتعليمية، خرجت جمهورية مصر العربية بمبادرة وهدم 

لتها دولة االحتالل موقف إطالق النار وحملت تلك المبادرة العديد من البنود وااللتزامات التي قب
طالب المقاومة ال تلبي م احماس والجهاد اإلسالمي جملة وتفصيال  ألنه ورفضتها حركتا

ا بدولة قطر إلى الخروج بمبادرة أكثر واقعية ومحققة للمطالب الفلسطينية ية، مما حدالفلسطين
التي قبلت بها المقاومة ورفضتها حكومة االحتالل، وهنا تستعرض الباحثة أبرز هذه المبادرات 

 "المصرية، القطرية". 

 :المصرية المبادرة: أولا 
حكومة  التي أبدت ،م4102ليو تموز/يو  02 في النار إطالق وقف مبادرة مصر طرحت
 حركتابينما رفضت  التالي، اليوم في عليها ووافقت لمناقشتها استعدادها اإلسرائيلية االحتالل

 .الفلسطينية والشروط تلبي المطالب ال أنها بدعوى المبادرة" اإلسالمي والجهاد حماس"
 : على المصرية المبادرة وتنص .أ 

 المنطقة في السالم تحقيق بأهمية منها وٕايمانا   مصرل التاريخية المسئولية من انطالقا  
 الفلسطينية والفصائل إسرائيل من كال   مصر تدعو للدماء، وحقنا األبرياء أرواح على وحرصا  

 سيسفر وما المضاد والعنف والعنف، المواقف تصعيد ألن نظرا   النار؛ إلطالق فوري وقف إلى
 مدة خالل الطرفان يلتزم المنطلق هذا ومن فينالطر  من أي صالح في يكون لن ضحايا من عنه
 :(1)باآلتي النار إطالق وقف

 على التأكيد مع وجوا ، وبحرا   برأ غزة قطاع على العدائية األعمال جميع بوقف إسرائيل تقوم/أ 0
 .المدنيين استهداف أو غزة لقطاع بري اجتياح عمليات أي تنفيذ عدم

 غزة قطاع من العدائية األعمال جميع بإيقاف غزة قطاع يفكافة  الفلسطينية الفصائل تقوم/أ 4
 بمختلف الصواريخ إطالق إيقاف على التأكيد مع األرض وتحت وبرا ، وبحرا ، جوا ، إسرائيل تجاه

 .المدنيين استهداف أو الحدود على والهجمات أنواعها

                                                             

 ( وزارة الخارجية المصرية، المبادرة المصرية لوقف إطالق النار.(1
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 ضوء في ديةالحدو  المعابر عبر والبضائع األشخاص عبور حركة وتسهيل المعابر فتح/أ 5
 .األرض على األمنية األوضاع استقرار

 .الطرفين مع بحثها سيتم األمن موضوع ذلك في بما القضايا باقي أما/أ 2

 :(1) المبادرة تنفيذ أسلوب .ب 

 تنفيذ لبدء العالمي" للتوقيت "طبقا   م1/4102/ 03 يوم التاسعة من الساعة تحددت -ب .0
 من ساعة 04 خالل النار إطالق إيقاف يتم أن على الطرفين، بين التهدئة تفاهمات
 .مسبقة شروط دون بها الطرفين وقبول المصرية المبادرة إعالن

 في الفلسطينية والفصائل اإلسرائيلية الحكومة من المستوى رفيعة وفود استقبال يتم -ب .4
 إطالق وقف تثبيت مباحثات الستكمال المبادرة تنفيذ بدء منذ ساعة 21 خالل القاهرة
 كل الطرفين مع المباحثات تتم أن على الطرفين، بين الثقة بناء إجراءات استكمالو  النار
 ".م4104 عام بالقاهرة التهدئة تثبيت لتفاهمات طبقا  " حدة على

 التفاهمات، تنفيذ على بالسلب التأثير شأنها من أعمال بأي القيام بعدم الطرفان يلتزم -ب .5
 تنفيذها ومتابعة عليه، االتفاق يتم بما زامبااللت الطرفين من ضمانات على مصر وتحصل
 .استقرارها تعرقل أعمال بأي القيام حال الطرفين من أي ومراجعة

 الفلسطينية للقبول بالمبادرة المصرية: المقاومة مطالب .ج 

 وجاءت والنار إطالق لوقف عربية مبادرة بأي للقبول عادلة مطالب الفلسطينية المقاومة وضعت
 :(2)يكاآلت

 التوغل سياسة وقف وضمان وجوا ، وبحرا   برا   غزة في شعبنا على للعدوان الفوري الوقف .0
 .القطاع فوق طيرانه وتحليق البيوت وهدم واالغتياالت واالجتياحات

 المعابر فتح ذلك في بما كامل، على نحو غزة قطاع عن والبحري البري الحصار فك .4
 احتياجات وكل البناء ومواد الوقودو  والكهرباء السلع جميع وٕادخال غزة، ميناء وتشغيل
 ميال   04 حتى والمالحة الصيد حرية وضمان والمالي، االقتصادي الحصار وفك شعبنا،
 .عازلة منطقة وجود وعدم غزة، لقطاع الحدودية المناطق في الحركة وحرية ،بحريا  

                                                             

 .المصرية، المبادرة المصرية لوقف إطالق الناروزارة الخارجية ( (1
 ( المكتب السياسي لحركة حماس، )بيان صحفي(.(2
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 بعد تمت التي الغربية الضفة في شعبنا بحق الجماعية والعقوبات اإلجراءات جميع إلغاء .5
ال و  المعتقلين جميع عن اإلفراج فيها بما" الثالثة المستوطنين اختفاء موعد" م04/4/4102
 التشريعي المجلس وأعضاء ورئيس م4100عام األحرار وفاء صفقة محرري سيما

 .مصادرتها تمت التي والعامة الخاصة الممتلكات وٕاعادة المؤسسات وفتح الفلسطيني،

 في الفلسطينيين األسرى عن العقوبات ورفع المتكرر، دارياإل االعتقال سياسة وقف .2
 .اإلسرائيلية السجون

 وضع ضرورة، و غزة قطاع على المتكرر العدوان دمره ما إعمار إعادة برنامج تنفيذ تسهيل .3
 .المطالب هذه بنود لتنفيذ زمنية جداول

 41 آرتس،ه صحيفة وفق إسرائيلية صحفية مصادر أشارت كما صيغت المصرية المبادرةو 
 الحكومة رئيس من مقربين ومستشارين مصريين مسئولين بين تشاور بعد تموز/يوليو

 المصرية المبادرة منطق يرتكز حيث كبير، حد إلى اإلسرائيلية النظر وجهة وعكست اإلسرائيلية،
 مواصلة حق ضمنيا   اإلسرائيلي الجانب منح مع هدنة، مقابل هدنة إلى العودة فكرة إلى

 تتضمن وال القطاع، ضد الهجوم عن للتوقف المناسب الزمن وتقرير المدنيين غير استهداف
 وقد األمني، الوضع باستقرار مشروط القطاع، مع للمعابر فتح إمكانية إلى إشارة سوى المبادرة
 مع التشاور من درجة أدنى بدون مفترضا   االستعالء، من كبيرة بدرجة المصري الموقف اتسم
 .(1)األحوال من حال بأي بالمبادرة ستقبل القوى هذه نأ المقاومة، قوى

والحصار،  االحتالل المشكلة أال وهي جوهر تعالج لم أنها نجد المبادرة تلك في التدقيقب
 ذلك وربطت غزة قطاع واالقتصادي عن الغذائي الحصار لرفع عملية تقديم جداول في وفشلت
 على وعدوانها "إسرائيل" خروقات استمرار لمنع آليات تضع لم كذلك األمنية؛األوضاع  باستقرار

 تجريد آخرب وأ بشكل يعني األرض تحت وبند والجالد؛ بين الضحية ساوتالقطاع، كما 
 المنطلقات تصنيعها، وهذه وتقنيات الصواريخ األنفاق وحيازة حفر ومنع أسلحتها؛ من المقاومة

 اإلجرائي الجانب وليس للمبادرة رفضهال المقاومة الفلسطينية عليها تركز أن المفروض من كان
 .مشاورتها أو عدم مشاورتها والشكلي

 ،المقاومة قوى تجعل لكي مصر قبل من ومضمونا   جوهرا   صيغت المصرية والمبادرة
 بل ،الفلسطيني الشعب مصلحة من ليس انطالقا   ،قبولها على قادرة حماس غير وبالذات
 وعبثها السابق النظام جانب إلى لوقوفها ،حماس مع وتصفية حسابات داخلية مصرية حسابات

                                                             

 ( الجزيرة للدراسات، حرب غزة الثالثة.. حدود القوة اإلسرائيلية وأفق المقاومة.(1



011 

 التنظيمية بعالقتها مرتبط من الرفض ا  حماس كانت جزء بالمقابل ،المصرية الساحة في
 االتفاق رعاية في المصري على الدور والخالف ،المسلمين اإلخوان حركة مع واأليديولوجية

 النظام مع عالقاتها أن تطبع تريد برفضها وهي ،وتركيا قطر مع المصري والخالف والمناكفة
 عربيا   جماهيريتها ودورها تستعيد أن أجل من وقطر" "تركيا حلفائها ثقل مستغلة ،المصري
 .(1)وٕاقليميا  

 :(2) المصرية للمبادرة حماس رفض أسبابد( 

إياها  رافضا   مصر لهذه المبادرة إعالن من ساعات أربع نحو بعد حماس حركة بيان جاء
 جهة أي القسام كتائب في إلينا تتوجه لم: "قائلة للمبادرة رفضها أسباب القسام بكتائ وشرحت
 ،"اإلعالم وسائل تداولتها التي المزعومة المبادرة هذه في ورد بما رسمية غير أو رسمية

 في نحن نرفضها وخنوع، ركوعٍ  مبادرة فإنها المبادرة هذه محتوى صح إن" الكتائب وأضافت
 ال لنا بالنسبة وهي الفلسطينية، للشروط سلفا   تستجيب ال ألنها وتفصيال   جملة   القسام كتائب
 ".به كتبت الذي الحبر تساوي

 ما العداء حالة إلى المصرية للمبادرة رفضها حماس حركة إعالن وراء الحقيقية األسباب إن
 فمنذ سي،مر  محمد الرئيس بحكم الجيش إطاحة منذ حماس، وحركة الراهنة المصرية القيادة بين
 القطاع خنق بهدف األنفاق وتهاجم دائم، على نحو رفح معبر تغلق والقاهرة الوقت ذلك

 وذلك اإلسرائيلي، الطرف صالح في جاءت مصر قدمتها التي المبادرةف حماس، سلطة وٕاضعاف
 حين في إعالنها، قبل الفلسطينية الفصائل مع المبادرة تناقش لم القاهرة أن: أولهما ألمرين؛

 تفاصيل حول واإلسرائيليين، المصريين بين مكثفة مشاورات حدوث اإلسرائيلية المصادر كدتؤ 
 ببند يتعلق ما: وثانيهما األمريكي، الطرف مع مناقشات بعد أيضا   جاءتو  ،"إعالنها قبل المبادرة
 المصري" للطرفين ذرائع يقدم مما األمنية، والظروف لالستقرار وفقا   المعابر فتح تعليق
 في األمني االستقرار عدم بذريعة النار، إطالق وقف بعد الحصار الستمرار ،"سرائيليواإل

 .(3)القطاع

                                                             

 ( عبيدات، حروب المحاور وتصفية الحسابات والمبادرة المصرية.(1
 اومة الفلسطينية للمبادرة المصرية.( أحمد: هيثم، أسباب رفض المق(2
 .المصرية للمبادرة رفضها حماس حركة إعالن وراء الحقيقية األسباب( تهامي، (3
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 :اإلسرائيلّية الموافقة أسبابه( 

 :(1)لقد وافقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي على المبادرة المصرية ألنها

 عليها تنصّ  التي المفاوضات خالل المقاومة سالح نزع إلى الداعي موقفها تحمل طرح -0
 .الدولي العام الرأي أمام الدولية بالقوانين الملتزم بمظهر للظهور والسعي  المبادرة هذه

 األسلحة خالل من الصهيوني الكيان ضد المقاومة اعتمدته الذي المباغتة عنصر تأثير -4
 وشّتت المحتلّ  حسابات أربك ما وهو اإلسرائيلي، العدوان لمواجهة اعتمدتها التي المتطورة

 ترتيب وٕاعادة أنفاسها التقاط إلى المبادرة هذه خالل من إسرائيلتسعى  لذلك فوفه،ص
 لمواصلة تمهيد ا الحالي الصراع في والضعف القوة نقاط قراءة وٕاعادة العسكري حضورها
 .الفلسطينيين على عدوانها

 :م4102عام و  م4104الفرق بين المبادرة المصرية لوقف إطالق النار عام و( 

 زمن ، في4102عام  النار إطالق لوقف المصرية المبادرة أنّ  اّدعاء بين اآلراء تتنوع
 الذي أوقف التهدئة اتفاق من حرفية ن سخة هي السيسي، الفتاح عبد الجديد المصري الرئيس
مرسي، بالمقابل  محمد السابق الرئيس فترة خالل مصر به تقدَّمت والذي ،م4104عام حرب

 م قارنة، وهنا تسرد الباحثة الفرق بين االتفاقين: هأي وج ترى هناك أراء ال

 :(2)في المبادرتين بين الخالفيتمثل 

 الحجم م ضاعفة ، فكانتم4104 تفاهمات حجم ضعف من أكثر م4102 مبادرة حجم نّ إ (0)
 .م4104تفاهمات  غطته بما قياسا   ،م4102 مبادرة تناولتها التي القضايا لم ضاعفة نتيجة

كالديباجة  الثانوية، لألمور الباقيان والثلثان األساسية، للبنود م4102ثلث مبادرة  ذهب (4)
 أي للثانوية؛ والثلث األساسية، للبنود التفاهمات ثلثا ذهب إذ ؛م4104 بخالف واآلليات،

 وآليات الديباجة إلى ،م4104 في كما األساسية البنود من التناول ث قل اآلليات، وانتقل
 .م4102 في كما التنفيذ

تنفيذ،  وآليات ديباجة من ثانويا   يبدو قد فيما م4102 مبادرة وأهداف مضامين أهم توجد (5)
 بأن واإلقرار ،"المنطقة في السالم تحقيق" الفلسطينية المنظمات م4102 مبادرة ديباجة وت لزم
 ."ع نف"تفعله  ما

                                                             

 ( أحمد: هيثم، أسباب رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية.(1
 م.4104م مع تفاهمات 4102( أبو النمل، العدوان على قطاع غزة: قراءة مقارنة للمبادرة المصرية (2
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 يقوتحق السالم، مبادئ ونسيت ،"المنطقة في السالم تحقيق أهمية" م4102 مبادرة ذكرت (2)
 .والشرعية الدولية العدالة

 وقف" إلى كلهم الفلسطينيين األشخاص استهداف وقف" م ن م4102 مبادرة تراجعت (3)
 استهداف عدم" من بدال  " المدنيين استهداف عدم" إحالل حصرا ، وشرَّع "المدنيين استهداف
 .م4102واغتيالهم في مبادرة  المقاومين مطاردة" األشخاص

 تحت" المقاومة لها وت ضيف ،"غزة قطاع من العدائية األعمال" عريفت م4102 مبادرة تع يد (4)
 غزة من األنفاق المت جهة لتشمل "األرض تحت العدائية األعمال" ، وكذلك توسيع"األرض

 .لغزة الخارج ومن إلسرائيل،

" الحدودية المناطق في استهدافهم أو السكان حركة تقييد عدم" جملة م4102 مبادرة ت سقط (1)
استقرار  ضوء في" مشروط ا" والبضائع األشخاص حركة وتسهيل المعابر فتح" وتجعللغزة، 

 ."األرض على األمنية األوضاع

" المعاب ر فتح" ال البحث، مركز اإلسرائيلي بالتعريف" األمني الوضع" م4102 مبادرة تجعل (1)
 إلى ،م4104 في حصرا   تهدئة على تفاهم من البحث م4102 مبادرة ، وتوّسعم4104 وفق
 عموما . األمن موضوع بحث

 لبحث كتمرين وذلك ،"األمن موضوع" لبحث مدخال   المعاب ر فتح بحث م4102 مبادرة تجعل (3)
 ألنّ  م سبَّقة، شروط دون من طرحها، عند م4102 مبادرة إسرائيل ، وقب لت"موضوع السياسة"

 .ا  سلف وشروطها ق ب لت إسرائيل طلبات كل

ينتهي،  ال تفاوض ونفق مفتوحة، لمباحثات لفلسطينيا الطرف م4102 مبادرة تستدرج (01)
 غزة م دخالت ضبط يعني ما تنفيذها، في طرفا   مصر م4102 مبادرة جعلتكما 

 .أمن إسرائيل مقاس على وم خرجاتها

 حساب على الوجه بماء المعتدي اإلسرائيلي الكيان المبادرة المصرية إلخراج وتهدف
والفلسطينيين،  للعرب واالستغفال بالخداع فصولها تلفيق ويتم الفلسطيني، والشعب المقاومة
 :(1)في االتفاقين بين الفروق وتظهر

 ولم ،”األشخاص“ واستهداف االغتياالت بوقف إسرائيل التزام م4104 اتفاق تضمن . أ
 .االغتياالت بوقف إسرائيل التزام م4102 اتفاق يتضمن

                                                             

 ( أحمد: هيثم، أسباب رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية.(1
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 الجانب باتجاه غزة قطاع منافة ك العمليات بوقف الفلسطينية الفصائل تقوم م4104 في . ب
 تمت م4102 في، و الحدود خط على والهجمات الصواريخ إطالق ذلك في بما اإلسرائيلي

 ما إلى إشارة في ،م4104 عام في عليه المنصوص للبند ”األرض وتحت“ عبارة إضافة
 .غزة قطاع أراضي تحت المقاومة تبنيها التي لألنفاق يبدو

 م4102 في ،المعابر عبر والبضائع األشخاص حركة وتسهيل المعابر فتح تم م4104 في . ت
 الحدودية المعابر عبر والبضائع األشخاص عبور حركة وتسهيل المعابر فتح اشتراط تم

 كذريعة إسرائيل من استخدامه يمكن شرط وهو األرض، على األمنية األوضاع استقرار على
 .المعابر إلغالق

 :القطرية المبادرة: ثانياا 
القطرية لتحقق  المبادرة ض حركة حماس وفصائل المقاومة للمبادرة المصرية، جاءتبعد رف

 المطالب الفلسطينية خاصة أن تحمل بين طياتها تطلعات وطموح الشارع الفلسطيني.
 :(1) القطرية المبادرة في واللتزامات البنودأ( 

 لى:إ النار إطالق لوقف القطرية المبادرة استندت

 قتل عملية عقب باعتقالهم قامت التي السجناء جميع سراح طالقبإ إسرائيل قيام .0
 بالخليل. الثالثة المستوطنين

 قطاع وبين بينها الحدودية المعابر جميع إسرائيل وفتح غزة، في ميناء ببناء إسرائيل سماح .4
 اليوم. في ساعة 42 مدار على رفح معبر وفتح كامل، على نحو غزة

 .غزة سواحل من ميال   04 بعد على غزة مياه في بالصيد إسرائيل سماح .5

على نحو  غزة قطاع عن والبحري البري الحصار بفك إسرائيل تعهد المبادرة تتضمن كما .2
 حماس حركة بين القاهرة في المبرم االتفاق تنفيذ بإتمام إسرائيل تقوم أن وعلى كامل،

 األسرى ذلك لويشم التبادل، صفقة حول م4100 أكتوبر 00 بتاريخ اإلسرائيلي والجانب
 أخرى. مرة اعتقلوا ثم عنهم، اإلفراج تم الذين الفلسطينيين

 التي الغربية الضفة في الفلسطينيين بحق الجماعية والعقوبات اإلجراءات جميع إلغاء .3
 رئيس ال سيماو  المعتقلين، جميع عن اإلفراج فيها بما ،م04/14/4102 بعد اتخذت

                                                             

 ( فهمي، أي دور تريده قطر في الحرب على غزة؟.(1
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 تمت التي والعامة الخاصة الممتلكات وٕاعادة تالمؤسسا وفتح التشريعي، المجلس وأعضاء
 األسرى عن العقوبات ورفع المتكرر، اإلداري االعتقال سياسة ووقف مصادرتها،
 .اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين

 إسرائيل بين ا  وسيط واشنطن تكون وأن وأمريكيين، عرب ممثلي التهدئة محادثات تشمل .4
 ا.وتركي الدوحة بجانب أيضا   وحماس

 :(1)آليات تنفيذ المبادرةب( 

 .النفاذ حيز التهدئة تفاهمات لدخول الصفر ساعة تحديد -0

 محدد، زمني جدول وفق االتفاق هذا تنفيذ ضمان على األميركية المتحدة الواليات تعمل -4
 أي وجود حالة وفي االتفاق، هذا تطبيق في قصور أي حدوث ومنع التهدئة على والحفاظ

 هذه راعية األميركية المتحدة الواليات إلى الرجوع يجري طرف أي قبل من مالحظات
 .ذلك لمتابعة التفاهمات

 قبول من ساعات 4 خالل النار إطالق بوقف والفلسطيني اإلسرائيلي الجانبان يتعهد -5
 .االتفاق لهذا الطرفين

 داخل األدوار توزيع بسياسة متعلقة تطورات بعدة مرتبط أنه الجديد القطري الطرح من ويبدو
-قطرية) إقليمية حركة من يقابلها وما المصرية، الحركة مجمل إزاء الجهاد حماس حركتي
 لصياغة والسعي المصرية، المبادرة وتجميد تعديل تريد حماس أن على التأكيد إلى يدفع( تركية
 على ينصب ال الفلسطيني، للموقف داعمة عربية إقليمية بمشاركة تركية قطرية جديدة مبادرة
 ليتضمن االتفاق في إليها للتوصل حماس حركة تسعى دولية لضمانات والحاجة فقط، مصر

 وٕادخال رفح، معبر ملف في كاملة تسهيالت على والحصول الحصار، لرفع محددة عناصر
 .االقتصادية القطاع مشكلة وحل المالية، التحويالت

 بالنظام أحاط ما سياق في يتأت إنما تستهدفه وما وعناصرها بنودها في القطرية المبادرة إن
 حالة واستمرار مصر، في المسلمين اإلخوان جماعة سقوط بعد واضح انقسام من اإلقليمي

 النظام هذا فيه يواجه توقيت في العربية - العربية الخالفات وتجذر اإلقليمي، النطاق في التأزم
 حماس من المقاومة تنظيمات بأركانه، فإن توافق تعصف قد جسيمة ومخاطر تحديات العربي

 -الكويتي -اإلماراتي -السعودي -المصري التقارب مقابل في وتركيا اهلل حزب إلى قطر إلى

                                                             

 ( أمد لإلعالم، نص مبادرة قطر وحماس لوقف العدوان على غزة.(1



015 

 وأدت غزة، قطاع في األوضاع مع التعامل في واضحة سلبية تداعيات إلى أدى األردني
 ألخرىا العربية القضايا ولتكون بقوة، لالستمرار المرشحة التأزم حالة استمرار إلى الخالفات
 تداعيات على وٕانما الفلسطيني، الشأن على تقتصر ولن مشابهة، لخالفات ساحة المطروحة
 .(1)إيران مع والعالقات الخليج، وأمن والسورية، العراقية الملفات

 أسباب رفض حكومة الحتالل اإلسرائيلي للمبادرة القطرية:ج( 

 مطالب تتبنى باعتبارها جانبا ، كيةالتر  القطرية المبادرة ي زيح مخرج عن تبحث "إسرائيل"  .0
 المقاومة.

 في المشهد إلى عباس محمود ورئيسها الفلسطينية السلطة دور يعيد دبلوماسي حراك وجود .4
 .(2) إقليمية عربية تحركات صعيد على فقط وليس الدولية، التحركات

                                                             

 ( فهمي، أي دور تريده قطر في الحرب على غزة؟.(1
 بعاد الدور القطري التركي في التهدئة.( صحيفة فلسطين، إسرائيل تضغط الست(2



016 

 المبحث الرابع
 م4102دور اإلعالم العربي في تناول العدوان على غزة عام 

ن اإلعالم العربي يعمل في ظل متغيرات كثيرة ومحيط من األزمات، وهذا يطرح شك أ ال
عليه تحديات ومسؤوليات كثيرة، إذا قام بها على الوجه المطلوب يكون رافعة للنمو والتطور 
ولنشر الحقائق التي تساعد المواطن العربي على المعرفة لما يدور حوله، بما يزيد من قدرته 

 والتأثير. على المشاركة

القضية الفلسطينية بكل أبعادها "السياسية واإلنسانية والقومية" محط اهتمام اإلعالم  ظلت
الخبر الرئيس في جميع وكانت طويلة  مددل العربي بكل وسائله )المطبوعة والمسموعة والمرئية(

احة العربية، مانشتات الصحف العربية ونشرات األخبار باعتبارها القضية القومية األهم على الس
رغم ما تمر به هذه بلكن مع األزمات المختلفة وثورات الربيع العربي تراجع هذا االهتمام كثيرا  

القضية من تحوالت وأزمات متتالية وكان آخرها العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
ربي في م وما خلف من آثار وخسائر، وهنا يضع هذا المبحث تقييما  لدور اإلعالم الع4102

على لسان خبراء وتطوير هذا الدور تحسين آلليات  ا  م وعرض4102العدوان على غزة عام 
 اإلعالم العرب والفلسطينيين.

 أولا: أداء اإلعالم العربي في العدوان على غزة:
 خبراء اإلعالم الفلسطينيين: . أ

إلعالم أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية دور ا حسن أبو حشيشم د. ويقي
 مواقفها أو الدولة نظر وجهة اإلعالمي األداء عكسلقد : (1) العربي في العدوان على غزة

 بشيء القضية مع وتتعامل, الفلسطينية للمقاومة مساندة غير كانت إقليمية دولفهناك  السياسية
 ا  محبط فيها اإلعالم دور كان ما وغالبا   بالعسل، السم إعالمها ودس, الوضوح وعدم التورية من

 المسؤولية تحميل في ىتماد وبعضه البطولة، مع يوازن أن دون والخراب الدمار على ويركز
 واإلعالم الخليجية العربية قناة السيئ األداء هذا ومثل ,الشعب على الحرص باب من للمقاومة
 ومةللمقا مساندة إقليمية دول، وكانت هناك وللمقاومة لغزة العداء أعلن الذي الخاص المصري
 هذا ومثل الصهيونية، الرواية ضدو " والبطولة المظلومية،" بشقيها الفلسطينية الرواية وتتبنى

                                                             

1 ( حسن أبو حشيش، أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، أمينة زيارة، )اتصال (
 م(.4104يونيو03شخصي:
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 تأييدها وت ظهر, للمقاومة مساندة ، وهناك أخرىالتركية واألناضول القطرية، الجزيرة قناة األداء
 بين اراتالمس ربط خالل من التغطية ي وظف أن حاول إعالمها ولكن ,المقاومة وفكر مبدأ مع

 ذلك ومثل المقاومة قوة في الدول لهذه الفضل إعادة في يتوان ولم ولبنان، وغزة وسوريا العراق
 لكن المقاومة مع دول، و إليران التابعة الميادين وقناة اهلل، لحزب التابعة اللبنانية المنار قناة

 إمكانياتها قدرب والمساندة بالتغطيات فاكتفت مستقر غير الداخلي ووضعها ضعيف إعالمها
 .والسوداني واليمني والتونسي الجزائري كاإلعالم

إن اإلعالم : (1) فقد أوضح" بيرزيت جامعة" في اإلعالم أستاذ نشأت األقطشأما د. 
العربي ممول من أنظمة عربية تتبع لدكتاتوريات يخدمها ويخدم أجندتها السياسية لذا اختلفت 

العربي فهناك اإلعالم المصري  اإلعالملقد تنوع أداء ة، و كثيرا  اهتماماته بالقضية الفلسطيني
 ا  الذي و صف بالتخاذل وتبعيته وانقياده األعمى للنظام السياسي الحاكم الذي شكل تحالف

على مع إسرائيل، أما اإلعالم القطري الذي تشكل في عمل قناة الجزيرة فقد نجح  ا  قويا  استراتيجي
إلى التميز اإلعالمي ونقل الحقيقية، بينما إعالم قناة العربية فلم كبير في أدائه الذي يرتقى  نحو

يظهر موقفها الواضح من العدوان وان بدا متخبطا  في بعض األمور، في حين نجد غيابا  
واضحا  لإلعالم السوري والتونسي واليمني واللبناني بسبب األزمات التي تعصف ببلدانهم فقد 

 الداخلية والخارجية. اكالتهانصب اهتمامها على حل مش
من سياسات  ا  كبير  ا  : جزء(2) أن وسام عفيفةويرى رئيس تحرير صحيفة الرسالة 

 ،العربية التابعة لها األنظمةلمواقف وسياسات  تجاه القضية الفلسطينية انعكاس العربي اإلعالم
اإلعالم  ماال سيومرآة للمواقف السياسية و  ا  وهناك كثير من المواقف اإلعالمية كانت رديف

المصري الذي نقل الرواية المصرية المختلفة كثيرا  مع حركة حماس في غزة، فقد اتسم إعالمها 
 بالمتخاذل الضعيف.

تحاول تقديم سياستها بناء  اإلعالميةبعض االتجاهات  األخيرة اآلونةفي  ظهرتكما 
ذه القضية في وقامت بدور مهني فاعل في تغطيتها للعدوان لما تمثله هعلى رؤى مهنية 

ة فوجدت متابعة كبيرة من المشاهد العربي واألجنبي وحازت على درجة متقدم ،الوجدان العربي
همش القضية الفلسطينية وحصرها في  إعالم عربيوهناك في سلم وسائل اإلعالم المتقدمة، 

                                                             

 م(.4104يوليو 41( نشأت األقطش، أستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت، أمينة زيارة )اتصال شخصي: (1
 م(.4104يوليو  01يفة الرسالة، أمينة زيارة )اتصال شخصي: ( وسام عفيفة، رئيس تحرير صح(2
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نيا  المستوى المطلوب مهوقد كانت تغطيته ال ترتقي إلى ر القصير دون البحث والتحليل الخب
 وٕاعالميا .

ما بين  العربي اإلعالم تباينت تغطية :(1)فقد قال عبد الكريم سمارة لصحفيالخبير ا أما
ا لدى مشعبيته ااستعادتوالميادين الجزيرة  أن قناتي إلى اإلشارةويجب القوية والضعيفة، 

ا العربية فقد كانت مأ ،وميدانيا   وتحليليا   إخباريا  ا الشاملة ما بفلسطين، من خالل تغطيتهمجمهوره
، فقد كان هناك ربية الرسمية غطت الحدث بحيادية شبه تامةالمحطات الع وبعضقل، أتغطيتها 
 عدم اإلجابةالتحليل والمواجهة الصريحة، و بسبب  شاب تغطية وسائل اإلعالم العربية نقص حاد

ب؟ ومن هو من هذه الحر  إسرائيل إليهالذي تسعى  المواطن الفلسطيني، مثل ما أسئلة نع
عن اندالعها ولماذا ال تتفاعل الضفة مع غزة بالصورة المطلوبة، فالحياة فيها طبيعية  المسئول

 واإلعانات.، وهل يكفي جمع التبرعات تماما  
 الرب أبومحمد بجامعة بيرزيت  اإلعالمالمحاضر في كلية  بينما ذكر

ينقسم  :(2)
، النوع م4102عام  العدوان على قطاع غزةمن حيث تغطية  أنواع إلى ثالثةالعربي  اإلعالم
 :سطيني وتنقل معاناته، والثانيةتكون قريبة من الواقع الفل أن أرادتالفضائيات التي  :األول

 األسلوبالفضائيات الحكومية على امتداد الوطن العربي التي لم تخرج بتغطيتها عن 
سات دول مثل قناتي )العربية والتي تمثل سيا الفضائيات السياسية :الدبلوماسي، والثالثة

 والجزيرة(.

من  أوسع م4111عام  اإلسرائيليالفضائيات العربية كانت تغطيتها للعدوان  فهناك من
العربية بهمومها الداخلية، وعلى وجه الخصوص  اإلعالم، نتيجة انشغال وسائل م4102عدوان 
ل تغطية العدوان على قطاع غزة، خال كبيرا   جدال   فقد أثارتقناة الجزيرة ، أما المصري اإلعالم

، الناطقة باللغة العربية واالنجليزيةبين قناة الجزيرة  اإلعالميمن حيث االزدواجية في الخطاب 
قناة العربية فكان المأخذ عليها من قبل الجمهور المتابع لها هو استخدام مصطلحات مثل  أما

 )قتيل( بدل مصطلح )شهيد( عن ضحايا العدوان.

: اإلعالم الرسمي (3)إلى العربي اإلعالمفقد قسم  عزمي بشارةر الفلسطيني لمفكا أما
تعامل في األيام األولى للعدوان على غزة وفق األجندة الرسمية لدوله التي ت صنف في محور 

                                                             

 ( سمارة، تغطية اإلعالم العربي والمحلي للعدوان على غزة؟.(1
 ( أبو الرب، اإلعالم العربي والعدوان على غزة.(2
 )مقابلة صحفية(. .م في العدوان اإلسرائيلي على غزة( بشارة، حرب اإلعال(3
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االعتدال العربي، فأهمل الحدث وتجنب تفصيالته ولم يعطه األولوية في صدارة النشرات 
أما اإلعالم غير ، ادي" اعتاد الشعب الفلسطيني مثلهأنه حدث "عاإلخبارية ونظر إليه على 

فإنه على الرغم من حرفيته وصدق نيته كما هو الشأن مع قناة الجزيرة "انجر" تحت ثقل  الرسمي
الضغط اإلنساني لفظائع المشهد إلى التركيز على البكاء والعويل والحصار والتجويع ورفع 

سألة إلى "قضية إنسانية فقط"، وابتعد بها عن كونها قضية الصوت باالستغاثة مما حّول الم
 سياسية تسعى لتحرير األرض واستعادة المقدسات والتخلص من االحتالل.

 أفقيا  العربية  اإلعالميةانقسمت الساحة : (1)عبد الباري عطوان الصحفياتب الكويقول 
القنوات الخليجية اختارت  بين معسكر يؤيد المقاومة ويقف في خندقها ومعسكر آخر يضم معظم

، والتصرف مع الحدث بطريقة "شبه محايدة"، مثل محطات اإلعالمية"التهدئة"  أسلوبمعظمها 
 إلىقرب أمصرية كانت في معظمها ال اإلعالموسائل أسوأ، فإن لم يكن  إنالتلفزة العالمية 

ع التحريض ضد المقاومة سوءا  وشراسة، فقد اتخذ بعضها طاب أكثر(، وربما اإلسرائيليةنظيرتها )
فج، وحث نتنياهو  على نحوٍ  اإلسرائيليومنطلقاتها، واالنتصار للعدوان  أغراضهاوالتشكيك في 
على قطاع غزة ورجال المقاومة فيه بأسرع وقت ممكن، تحت ذريعة  اإلجهازوجيشه على 

 أي تقيم " والاإلرهابالقضاء على حركة "حماس" التي تضعها الحكومة المصرية على قائمة "
الحرب الحالية على غزة هي تكملة لحرب مصر  نإهناك نظرية تقول  نإعالقات معها، حتى 

 المسلمين. اإلخوانومعسكرها الخليجي الجتثاث حركة 

الرسمي العربي الذي تحركه  اإلعالمعلى قضايانا العادلة يتمثل في  األكبرالخطر إن 
الغربي  اإلعالمغزة، ففي الوقت الذي يتغير فيه  ( علىاإلسرائيليمتواطئة مع العدوان ) ةنظمأ

بدماء  ةللعدوان وشمات يزور الحقائق ويعتم عليها انتصارا   عربيا   إعالما  ، نرى للحقائق انتصارا  
معظم هذا  أنالجالد، وما يطمئننا  إلىالضحية وليس  إلىضحاياه، وتوجيه اللوم  وأرواح
 واألخالقيسقط في امتحان قيم العدالة  أنية، قبل سقط في امتحان النزاهة والموضوع اإلعالم

 مثل حكوماته وقادته.

 خبراء اإلعالم العرب: . ب

المتتبع لإلعالم العربي : (2)دور اإلعالم العربي بقوله بوفلجة غياتالكاتب الجزائري ويقيم 
ل تعام فقد ،الحظ فشلهم الذريع في هذا المجالفي تعامله مع العدوان اإلسرائيلي على غزة ي

                                                             

 عربي سقط في "امتحان غزة".( عطوان، معظم اإلعالم ال(1
 ( غيات، فشل اإلعالم العربي في التعامل مع العدوان اإلسرائيلي على غزة.(2
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في  إلى العدوان اإلسرائيلي ا  منحاز  كانستراتيجي، بل هذا الموضوع القومي واال بطريقة سلبية مع
، ومن أبرز مظاهر فشله هو أن كما شاهدناه في بعض القنوات المصريةكثير من األحيان 
زة المنحاو  لية والغربية المناوئة للقضية الفلسطينيةيعلى التصريحات اإلسرائ بعض الوسائل تركز

 لقد مّل المشاهد العربي من المظاهر البشعةوالذين يشوهون الحقيقة ويبثون السموم، ف إلسرائيل
ها إنسانية التي يعاني غيروأخبار االنهزام، وصور األلم والفقر والتخلف والجراح والممارسات 

 . في مختلف مناطق الوطن العربي وخارجه، وعلى األخص فيما يتعّلق بأخبار فلسطين عربال
عربية لقد شاركت وسائل اإلعالم ال: (1) قولفي ربيعة بن صباح الكواري القطري الكاتبأما 
في تأييد العدوان الصهيوني على غزة بطرق مكشوفة لصالح العدو الذي نسف لة اعمشاركة ف

واح، البيوت على أهلها وهدم المساجد وقتل األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ وسفك األر 
على واألدهى واألمر في هذا اإلعالم أنه كان يتعامل مع الحدث  ،آالف الشهداء بدم باردفذهب 
متناقض، فتارة يترحم على الفلسطينيين تحت مسمى )قتلى( وليس )شهداء(، وهذا التناقض  نحو

في وصف الشهداء جعل بعض الفضائيات العربية تصف المقاومة الفلسطينية بالحركة 
 . صهيونية أو أمريكيةشاهد فضائيات اإلرهابية، وكأننا ن

ر صواريخ ريرها اليومية من التأكيد على أثإن وسائل اإلعالم العربية تجنبت في تقا
المقاومة الفلسطينية المتطورة وعملياتها النوعية التي مست هيبة جيش االحتالل الصهيوني 

الهروب والخوف من و  لشرسةوالرعب من هذه المقاومة ا ومعنوياته، والذي بدأ في حالة من الفزع
إن اإلعالم المصري الذي كان قبل عقود هو األفضل عربيا  في توجيه النقد والهجوم ر، األس

الالذع للصهاينة وجرائمهم العدوانية ضد الفلسطينيين، نجده تحول اليوم للدفاع عن اإلسرائيليين 
تحقيق بعض المكاسب  وأن الفلسطينيين مجرد مجموعة من اإلرهابيين ولديهم أجندة بهدف

درجة للتهليل للصهاينة على حساب القضية األولى  011انقلب  ، فقدالسياسية كما يدعون
وخان العهد  للعرب التي دافع عنها البطل جمال عبد الناصر، وجاء من بعده من ضيع األمانة

بب تغير ٕاعالمنا العربي قد خان األمانة، وتنكر لقضاياه األساسية بس، و تحت شعارات كاذبة
مسئولية  ة وسوءا  في كل يوم، دون تحمل أيالمصالح، وأصبح هذا اإلعالم المتردي يزداد وقاح

 .أو إعطاء أي اعتبار للمهنية والحيادية والموضوعية في رسالته

                                                             

 (. 5-4( الكواري: ربيعة، قراءة إعالمية في العدوان على غّزة )(1
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 الجامعة اللبنانيةبكلية اإلعالم والتوثيق في العلوم اإلعالمية  أستاذ مي العبد اهللد. وتبين 
تجّلت الخالفات السياسية من خالل قاضي محكمة، و  إلى اإلعالمحرب تحّول في هذه ال: (1)

 اإلخباريتينسيما على تغطية الفضائيتين  وسياساتها، ال اإلعالمأحكام القاضي على وسائل 
ومعايير التغطية، مما  أسلوبظّهرت التباين بينهما حول  ، فقد"الجزيرة" و"العربية" األساسيتين

 يّتهمونها بالتقصير المعتمد. دون قناة "العربية" و كثيرين ينتقجعل ال

القطاع الدامية على  أحداثلقد اختارت قناة "الجزيرة" عنوان "غزة تحت النار" لتغطيتها 
على  اإلسرائيليةوقد جّيشت مراسليها لتغطية التحركات االحتجاجية ضد الحرب  ،مدار الساعة

، يعبر المتصفحون عن دعمهم للغزيينلكتروني لإلعلى موقعها ا ، وفتحت منبرا  غزة عبر العالم
، غزة: بأي ذنب قتلوا" أطفالغزة" و" إلىوذلك عبر أبواب عديدة تحمل عناوين مثل "قصائد 

 اإلسرائيليعبر تسمية ضحايا القصف  ميولها المتعاطفة مع الفلسطينيين خصوصا   وتبرز
 ."بـ"شهداء

 ، ووضعتتغطيتهااعتمدت لغة أقل حدة في  فقد ناة العربية ذات التمويل السعوديأما ق
يستخدمون  األرضولم تستخدم القناة تعبير "شهداء"، لكن مراسليها على  ،عنوان "اجتياح غزة"

. وهي ترى أنه من األفضل أن تستخدم التسميات المهنية ، "قتلى" األحيانهذه العبارة في بعض 
تفاعلت مع حدث العدوان، وأفسحت  ات حكوميةاز لتلف تميزا   همبعضسجل ، كما "ضحايا" أو

مساحات واسعة من بثها لنقل وحشية الحرب اإلسرائيلية، وفي المقابل أبرزت تفاعل الشارع 
 ت والمهرجانات المتضامنة مع غزة.العربي واإلسالمي من خالل نقل صور المظاهرا

الحاشدة في دور الفت في تغطيته المباشرة للمهرجانات والمظاهرات اليمني  ازكان للتلفو 
بثه على الهواء مباشرة للتضامن مع ب تخصيصه ليوم مفتوح كرس الساحة اليمنية، إلى جان

وقد استضاف في بثه المباشر والمفتوح العشرات من العلماء والمفكرين واألدباء  ،أهل غزة
ذلك إلى جانب نشطاء العمل النقابي والحزبي و  المسئولينوالمثقفين والمحللين السياسيين وبعض 

للتعريف بما يجري في غزة وللتعبير عن تضامن الشعب اليمني مع األهل في غزة، وحث 
 يع على التبرع المالي لمساندتهم.الجم

 يمكن إجمال المواقف اإلعالمية السلبية من: (2) األناضولوكالة هيئة تحرير وترى 
ورها سواء في هناك إعالم عربي أهمل الحرب وهّمش حضي: تالحرب على غزة على نحو اآل

                                                             

 ( العبد اهلل: مي، دور اإلعالم العربي في العدوان على غزة، الحلقة األولى.(1
 ما أشبه اليوم بالبارحة. عالم العربي والحرب على غزةاإل ( وكالة األناضول،(2
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هناك من اهتم وكثف في تغطيته  حين ، فيبرامج الحوارية وذلك عن عمدنشرات األخبار أو ال
ومعالجاته بهدف تجريم المقاومة ورسم صورة ذهنية سلبية عنها، بينما هناك طرف ثالث غابت 

 حضر كل ما صمم ألغراض المونديال الكروي أو الموسم الرمضاني الثقيل حين غزة عنه في
 هذه المرة. جدا  

الخاصة لحركة ما اإلعالم الفضائي المصري بدوره لم يقّصر في تفسير هذه المصالح إن 
أو تخّيلها، فأحد البرامج على فضائية مصرية خاصة اعتبر أن "حماس تريد أن تستثمر الحرب 

التي  ةعلى حساب المصلحة الوطني ستراتيجيةاعلى غزة لمصالحها الفئوية، فهي تناور ألهداف 
نشرات  وتجاوز األمر تحميل حماس المسؤولية، فقد حفلت البرامج الحوارية وما تال، تقامر بها

قرات خصصت للهجوم على حركة حماس أكثر مما خصصت األخبار من تعمق وتحليل من ف  
ويبدو موقف اإلعالم الرسمي  دي الذي يمارس اإلرهاب والحصار"،للهجوم على "الطرف المعت

للموقف من حركة حماس بعد عزل الرئيس األسبق محمد مرسي وانتخاب  امتدادا   والخاص هذا
ريد أن يرّسخ حماس في أذهان الجماهير ت وعبر ذات وسائل اإلعالم، ا  الفتاح السيسي رئيس عبد

لإلخوان ولحركات اإلسالم السياسي، ال كحركة مقاومة، أي تجاوز ما اعتاد  بصفتها امتدادا  
ل القضية الفلسطينية عن الصراعات الداخلية واعتبارها قضية مقدسة العرب عليه من عز 

 متجاوزة للخالفات بحسب أكثر من محلل.

مع اإلعالم الخليجي الممول من السعودية واإلمارات،  ا  الموقف من حماس جاء منسجم
 في التعامل معذاته لمنظومة إعالم دول محور االعتدال كان لها الخطاب  يفصحف كثيرة تنتم

العدوان على القطاع وعبر مجموعة من مقاالت عبد الرحمن الراشد وطارق الحميد حملت ذات 
غير أن هناك ما مّيز هذه الصحيفة كما ، قف بصحيفة الشرق األوسط اللندنيةالرؤية والموا

الحياة اللندنية في تعاملهما مع ملف الحرب الجديدة على غزة، فمع سيرها على خط اإلعالم 
حميل حماس المسؤولية وذلك عبر مقاالت متناغمة لمجموعة من الكتاب المعروفين، المصري بت

لوحظ تهميش ملف الحرب، فكانت األحداث في غزة تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة على أجندة 
ذاته الصحيفتين بعد الملف اإليراني وتنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والملف السوري وهو األمر 

 تي "العربية" و"العربية الحدث" السعوديتين.مع فضائي

فمثال عند البحث في افتتاحيات "الشرق األوسط" سيجد المتابع أن موضوع الحرب على 
حضرت القضية الفلسطينية  حين غزة غاب عنها طوال األيام الخمسة األولى من العدوان، في

وسائل اإلعالم ، كما أن اعحدث صراحة عن العدوان على القطفي اليوم السادس من دون أن تت
رغم أن المقاومة بذاتها استخدمت التسمية اإلسرائيلية للحرب واعتمدتها في سجل تغطياتها 
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الفلسطينية قدمت مقاربتها لهذه الحرب في توصيفين أو تسميتين األولى "البنيان المرصوص" 
 "العصف المأكول" )حماس(.و )الجهاد اإلسالمي(

لم تختلف توجهات قناة فقد تبين:  (1) بيديا اإلخوان المسلمينيكويموقع ب تقدير موقففي 
العربية في أول يوم من الحرب عن األيام التي تلتها؛ ففي اليوم األول يصف مذيع العربية 

، أما الصواريخ الصهيونية بالتي تدكُّ مقرات حماس، وكأنها جهة معادية لقضايا األمة والوطن
نقلت الحدث لحظة بلحظة، وأوردت تحليالت ومعلومات واسعة من قناة الجزيرة وبمهنية عالية 

لى افتراءات قادة مراسليها، وكان لمقد مي التغطية الخاصة بحرب قطاع غزة ودورهم في الرد ع
، وتحميلهم المسؤولية القانونية واألخالقية والسياسية في تواصل المجازر بحق الجيش الصهيوني

بنقل قصص األمهات اللواتي يبحثن  السهامزيرة وعبر مراسليها باقطاع غزة، كما قامت قناة الج
 عن أبنائهن وقصص األ سر التي تشرَّد أبناؤها وسط الركام وماتوا من جراء القصف الهمجي.

المصري بقنواته األرضية والفضائية؛ العامة والخاصة مثل: الحياة، ودريم،  ازشنَّ التلف
نوات النيل المتخصصة؛ هجوما  حادا  على الفضائيات وأون تي في، وقلساعة، والمحور، وا

قناة الجزيرة وقناة المنار؛ وذلك ردا  منها على االنتقادات والتوبيخ الحاد الذي  ال سيماالعربية و 
 .وجهته تلك الفضائيات العربية ضد موقف مصر من أحداث غزة األخيرة

واقرأ والناس وبداية وغيرها  ال يمكن تجاهل ما قامت به بعض القنوات كالمجد والرسالة
كلٌّ بطريقته، ولكن  من القنوات التي تصنَّف بالقنوات المحافظة؛ في نقل وقائع المجازر في غزة

حال مقارنتها مع القنوات الفضائية المتخصصة في نقل األخبار، والحكم هنا من  ال يمكن بأي
جاهلت بعض المحطَّات اللبنانيَّة بداية المتابعة وليس بمن حاول اللحاق بوتيرة الحدث، فقد ت

مجال اآلن  والعربيَّة الحدث ودخلت في غيبوبة طوعيَّة، أو بدا كأنها بوق في خدمة أهداف ال
أما باقي القنوات التي ، الجريمة حال فضائيات متواطئة وشريكة في لتعدادها، ولكنها بأي

االستثمارات وتحليل ارتدادات حاولت أن ال تغيب عن الحدث فقد اهتمت بأخبار أسعار النفط و 
 األزمة المالية أكثر من اهتمامها بالمجازر الفلسطينية.

 اإلعالم العربي:أداء ثانياا: آليات تحسين 
على و ضعت الكثير من آليات تحسين أداء اإلعالم العربي في األزمات العربية واإلقليمية 

ت وزراء اإلعالم العرب عام واألزمة الفلسطينية على وجه الخصوص في اجتماعا نحو
 .من أجل االرتقاء بهذا اإلعالم والمؤتمرات العلمية وجلسات النقاش

                                                             

 )موقع الكتروني(. ( ويكيبيديا اإلخوان المسلمون، التغطية اإلعالمية ألحداث غزة.(1
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 :من وجهة نظر خبراء اإلعالم العرب 

إيجاد نوع من التوازن في األخبار والصّور، وعدم االكتفاء بمراسلين على أبواب المطلوب  .0
ر الحزن واألسى والصراخ مظاهبار القتلى والجرحى والمشوهين و المستشفيات الستقبال أخ

يصاحب ذلك من والعويل واآلالم، وصور أفواج الفلسطينيين المشيعين للشهداء، وما 
 .(1)مظاهر الحزن واألسى

، والسعي لتطّور الذي يعرفه الواقع العربيومسايرة ا وسائل اإلعالم مواجهة التحّديات على .4
ذلك أن األساليب  ؛المصيريةربية إلى تغيير أساليب تغطية األحداث التي تخص القضايا الع

في التغطية اإلعالمية يشوبها الكثير من السلبيات، مما يتطلب إبداع  التي تعتمدها حاليا  
 .(2)أساليب جديدة لتجاوز نقائصها، حتى تصل إلى مستوى خطورة التحّديات

 ستراتيجيةابواالتصالية  اإلعالميةالمؤسسات ية و كل األطراف العرب إللزامتوحيد كل الجهود  .5
مع السياسة التوافقية  ، انسجاما  اإلعالميللعمل  موحدا   عربيا   إطارا  عربية شاملة ترسم 

 .(3)ريةالسو  لواقع من خالل المصالحة السعوديةالعربية التي بدأت تتجسد على أرض ا

ة للقضي األولوية وٕاعطاء، الرأي العام إلىالعربي الموجه  اإلعالميمفردات الخطاب تحديد  .2
تنامي التفهم الدولي للحق  إبرازبد من  الو  ،قضية مركزية للعرببوصفها لفلسطينية ا

 اإلسرائيلي.المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل 

 اإلعالمتشجيع رأس المال العربي على االستثمار المباشر وغير المباشر في مؤسسات  .3
لمستثمرين العرب المقيمين في الخارج ا إقبالالعالمية ذات االنتشار الواسع، وعلى تشجيع 

 .وٕاذاعيةية از وتلف إعالميةمشروعات  إطالقعلى 
 :من وجهة نظر خبراء اإلعالم الفلسطينيين 

 لحق مساند وٕاقليمي دولي عام رأي تشكيل في الفلسطينية السفارات لدور االعتبار إعادة .0
 وسائل كبرى مع اتعالق نسجو  اإلعالميين الملحقين خالل من, الفلسطينية المقاومة
 .(4) اإلسرائيلية الرواية وتفنيد الفلسطينية الرواية لتبني العالميةالعربية و  اإلعالم

                                                             

 ( غيات، فشل اإلعالم العربي في التعامل مع العدوان اإلسرائيلي على غزة.(1
 (.5-4( الكواري: ربيعة، قراءة إعالمية في العدوان على غّزة )(2
 ( العبد اهلل: مي، دور اإلعالم العربي في العدوان على غزة، الحلقة األولى.(3

4 حسن أبو حشيش، أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، أمينة زيارة، )اتصال  ((
 م(.4104يونيو03شخصي:
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 اإلعالمي العربي للعمل شرف وميثاق مؤقت قرار ةبمنزل تكون ناظمة رسمية وثيقة إصدار .4
 .تجاوزها يجوز البحيث  والناظم المرجعية شكلت   الحرب خالل

لسطيني وحركتي حماس وفتح من أجل عودة الصدارة للقضية ضرورة اتحاد الشعب الف .5
للقضية بكل  فإن االنقسام أدار ظهور اإلعالم العربي ،العربي اإلعالمالفلسطينية في 

 .(1)أبعادها

رجة عالية ديكونوا على  أنالعربية  اإلعالمعلى الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل  .2
 .(2) اإلسرائيليةي لنقل الحقيقة ودحض الدعاية واالفتراءات من الوعي والمهنية والدور الوطن

عام والقضية الفلسطينية بصورة خاصة  العربية على نحو األزماتية طتكون تغ أنضرورة  .3
 تشويهبعض الدول فريسة له في  أصبحتالدولي الذي  اإلعالمأكثر عمقا  ومنافسة مع 

العالمية لعدم وجود طاقم  األنباءاالت العتمادها على وك اإلعالموضعف خطابها  ،الحقيقة
 .لديها مدرب ومهني إعالمي

العربي عن الصراعات والخالفات واالتجاهات السياسية وأن  اإلعالم أن يتم تحييدينبغي  .4
باعتبارها يبقى بعيدا  عن المحاور التي تتشكل في المنطقة وينظر إلى القضية الفلسطينية 

 .العربية اإلعالمية على الساحة واألبرز األهمقضية ال

مهني يركز على التغطية  إعالمييعمل تحت مظلة ميثاق شرف  أنالعربي  اإلعالمعلى  .1
 إعالميةبناء على ثوابت ومبادئ  األولىالمهنية للشأن الفلسطيني باعتبارها قضية العرب 

 ووسائله. أطيافهالعربي بكل  اإلعالميلتزم بها 

ك اتفاقا  واضحا  أجمع عليه العديد من خبراء اإلعالم ن هناوبناء  على ذلك يمكننا القول إ
بحيث يكون  لتطويرهبأن اإلعالم العربي بحاجة إلى المزيد من الجهود  ؛العرب والفلسطينيين

، ووثيقة رسمية ناظمة للعمل اإلعالمي العربي أكثر عمقا  في مناقشة جوانب القضية الفلسطينية
يدعو إلى  عربيميثاق شرف إعالمي كذلك و  ،دوليليكون في منافسة قوية مع اإلعالم ال

 .لشأن الفلسطينيالمهنية في تغطية ا

                                                             

 م(.4104يوليو 41( نشأت األقطش، أستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت، أمينة زيارة )اتصال شخصي: (1
 م(.4104يوليو  01( وسام عفيفة، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، أمينة زيارة )اتصال شخصي: (2



 
 
 

 الفصل الثالث
سمات محتوى وشكل قضية العدوان 

في  م4102اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
 صحف الدراسة الثالث
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 الثالث الفصل
 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان قضية وشكل محتوى سمات

 الثالث الدراسة صحف في م4102 
 :تمهيد

على غزة عام ( اإلسرائيلي)بالعدوان  الخاصة التحليلية الدراسة نتائج الفصل هذا يعرض
إعدادها  تم التي المضمون، تحليل استمارة استخدمت التي الثالث الدراسة صحف م في4102

 .المضمون بتحليل الخاصة الدراسة وتساؤالت أهداف على بناء

 (ومقاالت وأحاديث وتقارير أخبار) صحفية مادة (4531) على المضمون تحليل وطبق
( مادة في صحيفة الرأي األردنية، 154( مادة في صحيفة الراية القطرية، و)0103منها )

العدوان اإلسرائيلي على قطاع  موضوعات تناولت( مادة في صحيفة األهرام المصرية، 324و)
م 0/1/4102الممتدة من ) الزمنية الفترة الثالث الدراسة صحف عينة في م4102غزة عام 

 م( وهي فترة العدوان على قطاع غزة.01/3/4102وحتى 

 :وهما مبحثين، الفصل هذا ويتضمن

م 4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  قضايا لمحتوى العامة السمات: األول المبحث
 في صحف الدراسة

م 4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  ضايالشكل ق العامة السمات: الثاني المبحث
 الدراسة في صحف
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 المبحث األول:
 العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  قضايا لمحتوى العامة السمات

 الدراسة صحف في م4102عام 
العدوان اإلسرائيلي  قضايا لمحتوى العامة السمات عن األول الكشف المبحث يستهدف

 اهتمام قضايا أولويات ترتيب معرفة خالل من الدراسة صحف م في4102على قطاع غزة عام 
 م، واالتجاه 4102 غزة العدوان على بتغطية المتعلقة الموضوعات وأبرز العدوان اإلسرائيلي،

 اتبعتها التي اإلقناعية واألساليب العدوان، يخص بما الصحف طرحتها التي للموضوعات السائد
 والمصادر الحصول على المعلومة، العدوان، ومصدر داثألح تغطيتها في الدراسة صحف

 الصحفية.

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  بقضايا الدراسة صحف اهتمام أولويات ترتيب: أولا 
 :م4102عام 

العدوان اإلسرائيلي على  قضايا أولويات ترتيب ( تكرار ونسب5.0رقم ) الجدول يبين
 وكانت للدراسة، المحددة الزمنية المدة خالل الدراسة صحف تناولتها م التي4102قطاع غزة 

 :النحو اآلتي على النتائج
 العدوان اإلسرائيلي على قطاع  قضايا اهتمام أولويات ترتيب يوضح: (4.0جدول )

 الدراسة صحف في م4102غزة عام 

 الصحيفة
 

 قضايا العدوان

 لعامالتجاه ا األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك

 %40.3 343 %01.4 32 %43.2 431 %02.3 014 تنديد واستنكار
 %01.2 244 %1.4 43 %42.4 414 %01.1 031 تضامن ومؤازرة

 %03.3 410 %03.3 014 %1.2 24 %41.4 411 اإلسرائيلية المجازر
 %04 431 %01.3 31 %01.3 33 %01 014 المقاومة الفلسطينية

 %00.4 411 %02.3 31 %01.3 30 %3.1 33 لدوليةالوساطات ا
 %1.3 033 %3.2 34 %2 31 %3.3 31 الهدنة اإلنسانية
 %3.2 041 %01.4 32 %4.2 41 %3.4 32 المبادرة المصرية

 %3 003 %2.0 44 %4.1 44 %2.4 24 الحصار
%3.2 33 المبادرة القطرية  4 1.4% 41 3% 32 4.3% 
 %011 4431 %011 324 %011 342 %011 0103 المجموع الكلي
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 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -0

( تكرارا ، تلتها 343%( بواقع )40.3حظيت قضية "تنديد واستنكار" المرتبة األولى بنسبة )
ءت قضية تكرارا ، ثم جا( 244%( بواقع )01.4قضية "تضامن ومؤازرة" بالمرتبة الثانية بنسبة )

( تكرارا ، في حين جاءت 510%( بواقع )03.3المجازر اإلسرائيلية" بالمرتبة الثالثة بنسبة )"
( تكرارا ، وتلتها قضية 411%( بواقع )04قضية "المقاومة الفلسطينية" بالمرتبة الرابعة بنسبة )

 ( تكرارا .411%( بواقع )00.4"الوساطات الدولية" في المرتبة الخامسة بنسبة )

( 013%( بواقع )1.3ثم جاءت قضية "الهدنة اإلنسانية" في المرتبة السادسة بنسبة )
%( بواقع 3.2تكرارا ، ومن ثم قضية جاءت "المبادرة المصرية" في المرتبة السابعة بنسبة )

( تكرارا ، في 003%( بواقع )3( تكرارا ، وتلتها قضية "الحصار" في المرتبة الثامنة بنسبة )051)
( 12%(، بواقع )5.3ت في المرتبة التاسعة واألخيرة قضية "المبادرة القطرية" بنسبة )حين جاء

تكرارا  من إجمالي الموضوعات المنشورة في صحف الدراسة حول قضية العدوان اإلسرائيلي 
 م.4102على قطاع غزة عام 

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

( 411%( بواقع )41.5نسبة )سرائيلية" المرتبة األولى بالمجازر اإلاحتلت قضية "
( 011%( بواقع )01.1، ثم جاءت بالمرتبة الثانية قضية "تضامن ومؤازرة" بنسبة )تكرارات

( 014%( بواقع )04.3تكرارا ، بينما جاءت قضية "تنديد واستنكار" بالمرتبة الثالثة بنسبة )
%( بواقع 01بنسبة ) لسطينية" بالمرتبة الرابعةتكرارا ، في حين جاءت قضية "المقاومة الف

%( 3.1، أما قضية "الوساطات الدولية" جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة )( تكرارات014)
 ( تكرارا .33بواقع )

( تكرارا ، 11%( بواقع )1.3بينما جاءت بالمرتبة السادسة قضية "الهدنة اإلنسانية" بنسبة )
( تكرارا ، وحظيت قضية 45%( بواقع )4.4ة السابعة بنسبة )وجاءت قضية "الحصار" بالمرتب

( تكرارا ، أما المرتبة التاسعة 33%( بواقع )3.2"المبادرة القطرية" بالمرتبة الثامنة بنسبة )
 ( تكرارا . 32%( بواقع )3.5واألخيرة فقد احتلها قضية "المبادرة المصرية" بنسبة )
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 صحيفة الرأي األردنية: . ب

( تكرارا ، 431%( بواقع )53.4تنديد واستنكار" المرتبة األولى بنسبة )تصدرت قضية "
، بينما ( تكرار4.5%( بواقع )42.5نسبة )وجاءت بالمرتبة الثانية قضية "تضامن ومؤازرة" ب

( تكرارا ، وتلتها 30%( بواقع )01.3احتلت قضية "الوساطات الدولية" المرتبة الثالثة بنسبة )
( تكرارا ، أما قضية 11%( بواقع )01.3طينية" بالمرتبة الرابعة بنسبة )قضية "المقاومة الفلس

 ( تكرارا .44%( بواقع )1.2المجازر اإلسرائيلية" فجاءت في المرتبة الخامسة بنسبة )"

( تكرارا ، ومن 31%( بواقع )4وجاءت بالمرتبة السادسة قضية "الهدنة اإلنسانية" بنسبة )
، وحظيت قضية ( تكرارا  45%( بواقع )4.11لسابعة بنسبة )ثم قضية "الحصار" بالمرتبة ا

( تكرارا ، أما في المرتبة التاسعة 41%( بواقع )4.2المرتبة الثامنة بنسبة )"المبادرة المصرية 
 . تكرارين %( بواقع1.4واألخيرة فقد احتلها قضية "المبادرة القطرية" بنسبة )

 ج. صحيفة األهرام المصرية:
( 014%( بواقع )01.1نسبة )ازر اإلسرائيلية" بالمرتبة األولى بالمجحظيت قضية "

( تكرارا ، 31%( بواقع )01.3، وتلتها بالمرتبة الثانية قضية "المقاومة الفلسطينية" بنسبة )تكرار
( تكرارا ، في حين 11%( بواقع )02.1)وجاءت قضية "الوساطات الدولية" بالمرتبة الثالثة بنسبة 

%( بواقع 01.5يد واستنكار والمبادرة المصرية" بالمرتبة الرابعة بنسبة )"تند اشتركت قضيتا
( تكرارا  لكل منهما، أما قضية "الهدنة اإلنسانية" فجاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 34)
 ( تكرارا .34%( بواقع )3.4)

( 53%( بواقع )1.4احتلت قضية "تضامن ومؤازرة" المرتبة السادسة بنسبة ) في حين
( تكرارا ، 55%( بواقع )4.0را ، ومن ثم جاءت قضية "الحصار" بالمرتبة السابعة بنسبة )تكرا

 ( تكرارا .41%( بواقع )3وحظيت قضية "المبادرة القطرية" بالمرتبة الثامنة واألخيرة بنسبة )
 أوجه التفاق والختالف: -4

ر اإلسرائيلية" حيث المجاز رتيب أولوياتها بقضايا ""األهرام والراية" في ت اتفقت صحيفتا . أ
%( في صحيفة األهرام، مقابل 01.1جاءت بالمرتبة األولى في الصحيفتين، بنسبة )

 %( في صحيفة الراية.41.5)

"الرأي والراية" في ترتيب أولوياتها بقضايا "تضامن مؤازرة" والتي جاءت  واتفقت صحيفتا . ب
%( في 42.5اية، مقابل )%( في صحيفة الر 01.1بالمرتبة الثانية في الصحيفتين، بنسبة )

 صحيفة الرأي األردنية.
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"األهرام والرأي" في ترتيب أولوياتها بقضايا "الوساطات الدولية" حيث جاءت  اتفقت صحيفتا . ت
%( 01.3%( في صحيفة األهرام، مقابل )02.1بالمرتبة الثالثة في الصحيفتين، بنسبة )

 في صحيفة الرأي.

يب أولوياتها بقضايا "المقاومة الفلسطينية" حيث جاءت "الراية والرأي" في ترت فتااتفقت صحي . ث
%( في 01%( في صحيفة الرأي ، مقابل )01.3بالمرتبة الرابعة في الصحيفتين، بنسبة )

 صحيفة الراية.

واتفقت جميع صحف الدراسة في ترتيب أولوياتها بقضايا "الهدنة اإلنسانية" وجاءت في  . ج
%( في صحيفة 1.3فة األهرام المصرية، و)%( في صحي3.4المرتبة السادسة، بنسبة )

 %( في صحيفة الرأي األردنية.4الراية القطرية، و)

الراية والرأي في ترتيب أولوياتها بقضايا "الحصار" وجاءت في المرتبة  كما اتفقت صحيفتا . ح
 %( في الرأي األردنية.4.3%( في صحيفة الراية القطرية، و)4.4السابعة، بنسبة )

حيث جاءت  ،الرأي واألهرام" في ترتيب أولوياتها بقضايا "المبادرة القطرية"" واتفقت صحيفتا . خ
%( في 1.4%( في صحيفة األهرام المصرية، مقابل )3في المرتبة التاسعة، بنسبة )

 صحيفة الرأي األردنية.

اختلفت صحيفة الرأي األردنية في ترتيب أولوياتها بقضايا "تنديد واستنكار" والتي جاءت في  . د
%(، و"المذابح والمجازر اإلسرائيلية" وجاءت في المرتبة 53.4بة األولى بنسبة )المرت

%(، وقضايا "المبادرة المصرية" وكانت في المرتبة الثامنة بنسبة 1.2الخامسة بنسبة )
(4.2.)% 

اختلفت صحيفة الراية القطرية في ترتيب أولوياتها في قضايا "تنديد واستنكار" والتي جاءت  . ذ
%(، و"الوساطات الدولية" وجاءت في المرتبة الخامسة 04.3الثالثة بنسبة )في المرتبة 

%(، 3.2%(، وفي "المبادرة القطرية" التي حظيت بالمرتبة الثامنة بنسبة )3.1بنسبة )
 %(.3.5و"المبادرة المصرية" وجاءت بالمرتبة التاسعة بنسبة )

 ،بقضايا "المقاومة الفلسطينية"اختلفت صحيفة األهرام المصرية في ترتيب أولوياتها  كما  . ر
%(، و"تنديد واستنكار والمبادرة المصرية" 01.3حيث جاءت في المرتبة الثانية بنسبة )

%(، و"تضامن ومؤازرة" والتي احتلت 01.5واللتين جاءتا في المرتبة الرابعة مكرر بنسبة )
 %(.4.0%(، وقضايا "الحصار" وحظيت بنسبة )1.4المرتبة السابعة بنسبة )
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العدوان اإلسرائيلي  يخص بما الصحف طرحتها التي للموضوعات السائد ثانياا: التجاه
 :م4102على قطاع غزة عام 

االتجاه السائد للموضوعات التي طرحتها الصحف  ( تكرار ونسب5.4رقم ) الجدول يبين
 اسة،للدر  المحددة الزمنية المدة م خالل4102بما يخص العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

 ي: كاآلت النتائج وكانت
العدوان اإلسرائيلي  يخص الدراسة بما صحف طرحتها التي للموضوعات السائد التجاه يوضح(: 4.4جدول )

  م4102على قطاع غزة عام 

 الصحيفة
 التجاه

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك
 %40.1 133 %11.0 431 %1.3 22 %41.1 404 مؤيد
 %44.3 331 %3.0 22 %33.3 311 %1.2 2 محايد
 %23.2 0133 %40.3 003 %44.4 411 %23.1 111 معارض
 %011 4431 %011 324 %011 342 %011 0103 المجموع

 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -0

 غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان ركزت على لموضوعات التيبالنسبة لالتجاه السائد ل
م في صحف الدراسة، فقد حظي "االتجاه المعارض" بالمرتبة األولى بنسبة 4102 عام
%( 50.1( تكرارا ، ثم جاء "االتجاه المؤيد" بالمرتبة الثانية بنسبة )0111%( بواقع )23.2)

%( بواقع 44.3لثة واألخيرة "االتجاه المحايد" بنسبة )( تكرارا ، وتاله في المرتبة الثا133بواقع )
 ( تكرارا .331)

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

، وتاله ( تكرارٍ 111%( بواقع )41.1نسبة )احتل "االتجاه المعارض" المرتبة األولى ب
رارا ، وجاء "االتجاه المحايد" ( تك505%( بواقع )51.1"االتجاه المؤيد" بالمرتبة الثانية بنسبة )

 %( بواقع  تكرارات.1.4في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة )
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 صحيفة الرأي األردنية: . ب

، وجاء ( تكرارٍ 311%( بواقع )33.1نسبة )حظي "االتجاه المحايد" بالمرتبة األولى ب
ومن ثم جاء "االتجاه  ( تكرارا ،411%( بواقع )54.5"االتجاه المعارض" بالمرتبة الثانية بنسبة )
 ( تكرارا .44%( بواقع )1.3المؤيد" في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة )

 صحيفة األهرام المصرية: . ج

( تكرارا ، وحظي 511%( بواقع )11.0تصدر "االتجاه المؤيد" المرتبة األولى بنسبة )
ا ، وجاء "االتجاه ( تكرار 001%( بواقع )40.1"االتجاه المعارض" بالمرتبة الثانية بنسبة )

 ( تكرارا .22%( بواقع )1.0المحايد" في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة )
 أوجه التفاق والختالف: -4

"األهرام والرأي" في ترتيب أولوياتها في اتجاه الموضوعات "المعارض" والتي  اتفقت صحيفتا . أ
ردنية، مقابل %( في صحيفة الرأي األ54.5جاء في المرتبة الثانية، وجاء بنسبة )

 .%( في صحيفة األهرام المصرية.40.1)

"الراية واألهرام" في ترتيب أولوياتها في اتجاه الموضوعات "المحايد" حيث  اتفقت صحيفتا . ب
%( في صحيفة األهرام المصرية، مقابل 1.0جاء في المرتبة الثالثة، وجاءت بنسبة )

 %( في صحيفة الراية القطرية.1.4)

اية القطرية" في ترتيب أولوياتها في اتجاه الموضوعات "المعارض" اختلفت صحيفة "الر  . ت
%(، وفي االتجاه "المؤيد والذي حظي بالمرتبة 41.1والذي جاء بالمرتبة األولى بنسبة )

 %(. 51.1الثانية بنسبة )

واختلفت صحيفة "الرأي األردنية" في ترتيب أولوياتها في اتجاه الموضوعات "المحايد" والذي  . ث
%(، وفي اتجاه الموضوعات "المؤيد" حيث حظي 33.1لمرتبة األولى بنسبة )جاء با

 %(.1.3بالمرتبة الثالثة بنسبة )

اختلفت صحيفة "األهرام المصرية" في ترتيب أولوياتها في اتجاه الموضوعات "المؤيد" والذي  . ج
 %(.11.0جاء بالمرتبة األولى بنسبة )
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العدوان  ألحداث تغطيتها في الدراسة صحف اتبعتها التي اإلقناعية : األساليبثالثاا 
 :م4102اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 في الدراسة صحف اتبعتها التي اإلقناعية األساليب ( تكرار ونسب5.5رقم ) الجدول يبين
 المحددة الزمنية المدة م خالل4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  ألحداث تغطيتها
 ي: على النحو اآلت النتائج وكانت للدراسة،

  ألحداث تغطيتها في الدراسة صحف اتبعتها التي اإلقناعية األساليب يوضح(: 4.4جدول )
 م4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 الصحيفة
 قناعيةاإل األساليب

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية
 % ك % ك % ك % ك

 %22.3 0112 %41.0 410 %24.4 432 %30.0 340 تحليلية
 %43.1 202 %42.1 022 %44.4 411 %03.3 414 تناقشية
 %02.0 443 %3.1 40 %02.1 044 %03 032 طرح أفكار
 %4.3 34 %00.2 24 %4.2 41 %1.0 0 إمالء آراء
 %3.0 032 %01.4 32 %3.3 23 %3 30 دعائية

 %4.4 31 %0.3 01 %0.4 01 %2 21 طلب مقترحات
 %011 4431 %011 324 %011 342 %011 0103 المجموع

 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -0

 العدوان ألحداث تغطيتها في الدراسة صحف اتبعتها التي اإلقناعية بالنسبة لألساليب
لت األساليب "التحليلية" م في صحف الدراسة، فقد احت4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي

( تكرارا ، وتالها في المرتبة الثانية "األساليب 0114%( بواقع )22.3المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، وجاء "أسلوب طرح األفكار" في المرتبة الثالثة 404%( بواقع )43.1التناقشية" بنسبة )

الدعائي" في المرتبة الرابعة ( تكرارا ، ومن ثم جاء "األسلوب 551%( بواقع )02.0بنسبة )
( تكرارا ، وحظي أسلوب "إمالء اآلراء" بالمرتبة الخامسة بنسبة 032%( بواقع )1.0بنسبة )

( تكرارا ، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة أسلوب "طرح مقترحات" بنسبة 35%( بواقع )5.3)
 ( تكرارا . 11%( بواقع )5.5)

 

 



025 

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 حيفة الراية القطرية:ص . أ

( تكرارا ، وجاء 340%( بواقع )30.0حظيت األساليب "التحليلية" بالمرتبة األولى بنسبة )
، ومن ثم جاء ( تكرار414%( بواقع )03.1نسبة )في المرتبة الثانية "األساليب التناقشية" ب

، وتالها أسلوب ( تكرارا  012%( بواقع )01"أسلوب طرح األفكار" في المرتبة الثالثة بنسبة )
( تكرارا ، ومن ثم أسلوب "الدعائي" 41%( بواقع )4"طلب مقترحات" في المرتبة الرابعة بنسبة )

( تكرارا ، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة 30%( بواقع )3وجاء بالمرتبة الخامسة بنسبة )
 . تكرار واحد%( بواقع 1.0أسلوب "إمالء اآلراء" بنسبة )

 ردنية:صحيفة الرأي األ  . ب

( تكرارا ، وتالها 532%( بواقع )24.5احتلت األساليب "التحليلية" المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، ومن ثم جاء 411%( بواقع )54.5في المرتبة الثانية "األساليب التناقشية" بنسبة )
ها أسلوب ( تكرارا ، وتال045%( بواقع )02.1"أسلوب طرح األفكار" في المرتبة الثالثة بنسبة )

( تكرارا ، وحظي أسلوب "إمالء اآلراء" 23%( بواقع )3.3"الدعائية" في المرتبة الرابعة بنسبة )
جاء أسلوب "طلب مقترحات"  ( تكرارا ، في حين51%( بواقع )5.4) بالمرتبة الخامسة بنسبة

 ( تكرارات. 01%(، بواقع )0.4بالمرتبة السادسة واألخيرة بنسبة )
 مصرية:صحيفة األهرام ال . ج

، ( تكرار410%( بواقع )51.0نسبة )جاءت األساليب "التحليلية" بالمرتبة األولى ب
( تكرارا ، ومن ثم 022%( بواقع )44.1واحتلت "األساليب التناقشية" المرتبة الثانية بنسبة )
 ( تكرارا ، وتالها أسلوب32%( بواقع )01.5جاءت األساليب الدعائية في المرتبة الثالثة بنسبة )

( تكرارا ، وحظي أسلوب "طرح 44%( بواقع )00.2"إمالء اآلراء" في المرتبة الرابعة بنسبة )
جاء أسلوب "طلب  ( تكرارا ، في حين50%( بواقع )3.1) أفكار" بالمرتبة الخامسة بنسبة

 ( تكرارات.01%(، بواقع )0.1مقترحات" بالمرتبة السادسة واألخيرة بنسبة )
 ف:أوجه التفاق والختال -4

اتفقت جميع صحف الدراسة في ترتيب أولوياتها في األساليب اإلقناعية "التحليلية" والتي  . أ
%( في صحيفة الرأي األردنية، 24.5جاء في المرتبة األولى، وجاء بنسبة )
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%( في صحيفة الراية القطرية، أما في صحيفة األهرام المصرية فكانت بنسبة 30.0و)
(51.0.)% 

اسة في ترتيب أولوياتها في األساليب اإلقناعية "التناقشية" والتي اتفقت جميع صحف الدر  . ب
%( 54.5%( في صحيفة الراية القطرية، و)03.1جاء في المرتبة الثانية، وجاء بنسبة )

 %(.44.1في صحيفة الرأي األردنية، وجاءت في صحيفة األهرام المصرية بنسبة )

ها في األسلوب اإلقناعي "طرح أفكار" في "الراية والرأي" في ترتيب أولويات اتفقت صحيفتا . ت
%( في 02.1%( في صحيفة الراية القطرية، مقابل )01المرتبة الثالثة، وجاء بنسبة )

 صحيفة الرأي األردنية. 

"األهرام والرأي" في ترتيب أولوياتها في األسلوب اإلقناعي "طلب مقترحات"  اتفقت صحيفتا . ث
%( في 0.1( في صحيفة الرأي األردنية، مقابل )%0.4في المرتبة السادسة، وجاء بنسبة )

 صحيفة األهرام المصرية. 

اختلفت صحيفة "األهرام المصرية" في ترتيب أولوياتها في األسلوب اإلقناعي "الدعائي"   . ج
%(، وأسلوب "إمالء اآلراء" وجاء في المرتبة 01.5والذي جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة )

 %(.3.1طرح األفكار" الذي احتل المرتبة الخامسة بنسبة )%(، وفي "00.2الرابعة بنسبة )

اختلفت صحيفة "الراية القطرية" في ترتيب أولوياتها في األسلوب اإلقناعي "طلب كما  . ح
%(، واألسلوب "الدعائي" الذي حصل على 4مقترحات" والذي جاء بالمرتبة الرابعة بنسبة )

 %(.1.0راء" في المرتبة السادسة بنسبة )%(، وأسلوب "إمالء اآل3المرتبة الخامسة بنسبة )

اختلفت صحيفة "الرأي األردنية" في ترتيب أولوياتها في األسلوب اإلقناعي "الدعائي" والذي  . خ
%(، وأسلوب "إمالء اآلراء" والذي جاء في المرتبة الخامسة 3.3جاء بالمرتبة الرابعة بنسبة )

 %(.5.4بنسبة )

 مادتها على الحصول الدراسة في صحف عليها اعتمدت التي المعلومة اا: مصدررابع
 :م4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  يخص بما الصحفية
 صحف عليها اعتمدت التي المعلومة مصدر ( تكرار ونسب5.2رقم ) الجدول يبين
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  يخص بما الصحفية مادتها على الحصول الدراسة في

 ي: على النحو األت النتائج وكانت للدراسة، المحددة الزمنية المدة م خالل4102
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 مادتها على الحصول في الصحف عليه اعتمدت التي المعلومة األولية مصدر يوضح(: 4.2جدول )

 م4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  يخص بما الصحفية

 الصحيفة
 

 المعلومة مصدر

 التجاه العام األهرام المصرية نيةالرأي األرد الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك

 %41.2 414 %41.1 004 %43.4 401 %53.5 541 رسمي فلسطيني
 %50.0 124 %51.2 043 %52.1 430 %41.2 431 رسمي عربي
 %05.3 542 %03.0 14 %04.3 013 %05.3 051 رسمي إسرائيلي
 %01 211 %01.5 33 %02.3 040 %01.2 011 رسمي دولي

 %1.1 400 %02 14 %04.3 013 %4.3 51 صحف وبيانات
 %0.4 41 %0.3 1 %1.3 2 %0.3 03 كتب ووثائق
 %011 4531 %011 324 %011 154 %011 0103 المجموع

 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -0

 على الحصول في الدراسة صحف بالنسبة لمصدر المعلومة األولية التي اعتمدت عليها
م، فقد حظي 4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان يخص بما الصحفية مادتها

( تكرارا ، وتالها في 124%( بواقع )50.0المصدر "الرسمي العربي" المرتبة األولى بنسبة )
 ا ، في حين( تكرار 414%( بواقع )41.2المرتبة الثانية المصدر "الرسمي الفلسطيني" بنسبة )

، ومن ثم ( تكرار211%( بواقع )01بنسبة ) جاء المصدر "الرسمي الدولي" في المرتبة الثالثة
( تكرارا ، 542%( بواقع )05.3جاء المصدر "الرسمي اإلسرائيلي" في المرتبة الرابعة بنسبة )

( 400%( بواقع )1.1وحظي مصدر "صحف ومجالت وبيانات" بالمرتبة الخامسة بنسبة )
( 41%( بواقع )0.4ارا ، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة مصدر "كتب ووثائق" بنسبة )تكر 

 تكرارا .
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 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

( تكرارا ، 541%( بواقع )53.5احتل المصدر "الرسمي الفلسطيني" المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، في 431%( بواقع )41.2الرسمي العربي" بنسبة )وجاء في المرتبة الثانية المصدر "

( تكرارا ، 011%( بواقع )01.2جاء المصدر "الرسمي الدولي" في المرتبة الثالثة بنسبة ) حين
( 051%( بواقع )05.3ومن ثم تالها المصدر "الرسمي اإلسرائيلي" في المرتبة الرابعة بنسبة )

( 51%( بواقع )4.3يانات" بالمرتبة الخامسة بنسبة )تكرارا ، وحظي مصدر "صحف ومجالت وب
( 03%( بواقع )0.3تكرارا ، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة مصدر "كتب ووثائق" بنسبة )

 تكرارا .
 صحيفة الرأي األردنية: . ب

( تكرارا ، 430%( بواقع )52.1تصدر المصدر "الرسمي العربي" المرتبة األولى بنسبة )
، ( تكرار401%( بواقع )43.4نسبة )الثانية المصدر "الرسمي الفلسطيني" ب وجاء في المرتبة

( تكرارا ، 040%( بواقع )02.3ومن ثم جاء المصدر "الرسمي الدولي" في المرتبة الثالثة بنسبة )
ن "الرسمي اإلسرائيلي، وصحف ومجالت وبيانات" في المرتبة الرابعة في حين اشترك المصدرا

لكل منهما، واحتل مصدر "كتب ووثائق" المرتبة الخامسة  ( تكرار013ع )%( بواق04.3نسبة )ب
 تكرارات. (2)%( بواقع 1.3واألخيرة بنسبة )

 صحيفة األهرام المصرية: . ج

( تكرارا ، 043%( بواقع )51.2حظي المصدر "الرسمي العربي" المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، 004%( بواقع )41.1" بنسبة )وتالها في المرتبة الثانية المصدر "الرسمي الفلسطيني

( تكرارا ، 33%( بواقع )01.5جاء المصدر "الرسمي الدولي" في المرتبة الثالثة بنسبة ) في حين
( 14%( بواقع )03.0ومن ثم تالها المصدر "الرسمي اإلسرائيلي" في المرتبة الرابعة بنسبة )

( 14%( بواقع )02ة الخامسة بنسبة )تكرارا ، واحتل مصدر "صحف ومجالت وبيانات" بالمرتب
 (1)%( بواقع 0.3تكرارا ، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة مصدر "كتب ووثائق" بنسبة )

 تكرارات.
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 أوجه التفاق والختالف: -4

اتفقت جميع صحف الدراسة في ترتيب أولوياتها في مصدر المعلومة األولية الذي اعتمدت  . أ
%( في 01.2لي" في حصوله على المرتبة الثالثة وجاء بنسبة )عليه أال وهو "الرسمي الدو 

 %( في الرأي األردنية.02.3%( في صحيفة األهرام المصرية، و)01.5الراية القطرية، و)

اتفقت جميع صحف الدراسة في ترتيب أولوياتها في مصدر المعلومة األولية "الرسمي  . ب
%( في صحيفة األهرام المصرية، 03.0)اإلسرائيلي" بتصدره المرتبة الرابعة، وجاء بنسبة 

 %( في صحيفة الرأي األردنية.04.3%( في الراية القطرية، و)05.3و)

"الرأي واألهرام" في ترتيب أولوياتها في مصدر المعلومة األولية الذي  اتفقت صحيفتا . ت
%( 52.1اعتمدت عليه أال وهو "الرسمي العربي" في تصدر المرتبة األولى، وجاء بنسبة )

%( في صحيفة األهرام المصرية، وفي ترتيب 51.2صحيفة الرأي األردنية، و) في
أولوياتهما في مصدر المعلومات األولية "الرسمي الفلسطيني" في احتالل المرتبة الثانية، 

%( في صحيفة الرأي األردنية، وفي 43.4%( في صحيفة األهرام، و)41.1وجاء بنسبة )
%( في صحيفة األهرام، 01.5الثالثة وجاء بنسبة )"الرسمي الدولي" بتصدر المرتبة 

%( في صحيفة الرأي األردنية، و"الرسمي اإلسرائيلي" والذي احتل المرتبة الرابعة 02.3و)
 %( في الرأي.04.3%( في األهرام مقابل )03.0بنسبة )

 "الراية واألهرام" في ترتيب أولوياتها في مصدر المعلومات األولية "صحف اتفقت صحيفتا . ث
%( في صحيفة األهرام، 02ومجالت وبيانات" بتصدر المرتبة الخامسة، وجاء بنسبة )

%( في صحيفة الراية القطرية، في ترتيب أولوياتها في مصدر المعلومات "كتب 4.3و)
 %( لكل منهما.0.3ووثائق" باحتالل المرتبة السادسة، وجاء بنسبة )

اتها في مصدر المعلومات األولية "الرسمي اختلفت صحيفة "الراية القطرية" في ترتيب أولوي . ج
اختلفت في ترتيب %(، كما 53.5رتبة األولى بنسبة )الفلسطيني" والذي جاء في الم

 %(.41.2أولوياتها في المصدر "الرسمي العربي" والذي جاء بالمرتبة الثانية بنسبة )

ات األولية "صحف اختلفت صحيفة "الرأي األردنية" في ترتيب أولوياتها في مصدري المعلوم . ح
%(، وفي مصدر "كتب 04.3ومجالت وبيانات" والتي جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة )

 %(.1.3ووثائق" الذي احتل المرتبة الخامسة بنسبة )
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 لقضايا تناولها عند الدراسة صحف عليها اعتمدت التي الصحفية اا: المصادرخامس

 :م4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
 صحف عليها اعتمدت التي الصحفية المصادر ( تكرار ونسب5.3رقم ) الجدول يبين

 الزمنية المدة م خالل4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  لقضايا تناولها عند الدراسة
 ي: على النحو اآلت النتائج وكانت للدراسة، المحددة

 
العدوان  لقضايا تناولها عند الدراسة صحف عليها اعتمدت التي الصحفية المصادر يوضح(: 4.3جدول )

 م4102اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 الصحيفة
 

 مصدر المادة

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك

مصادر 
 خاصة

 %05.2 544 %53.1 032 %3.4 11 %2.1 21 مراسل صحفي
 %01.1 241 %03.1 13 %44.1 031 %02.3 034 مندوب صحفي

 %50.4 123 %30.3 413 %54.5 411 %01.4 411 المجموع الكلي
مصادر 

 ةعام
وكاالت أنباء 

 عربية
450 44.1% 511 53.3% 31 3.4% 310 42.5% 

وكاالت أنباء 
 عالمية

513 51.4% 010 41.2% 011 55.4% 121 51.3% 

 %33.4 0540 %24.2 451 %34.5 210 %41.3 441 المجموع الكلي
 %01.4 432 %4.4 04 %3.1 10 %03.1 040 مجهولةمصادر 

 %5 15 %5.3 40 %0.1 02 %5.1 51 بدون مصادر
 %011 4531 %011 324 %011 154 %011 0103 المجموع

 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -0

 ألحداث تغطيتها في الدراسة صحف تمدت عليهابالنسبة لمصدر المادة الصحفية التي اع
م في صحف الدراسة، فقد احتل مصدر "وكاالت 4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان

( تكرارا ، وجاء في المرتبة الثانية 121%( بواقع )51.3األنباء العالمية" المرتبة األولى بنسبة )
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( تكرارا ، وتالها "المندوب 310بواقع ) %(42.5مصدر "وكاالت األنباء العربية" بنسبة )
( تكرارا ، ومن ثم جاء "المراسل 241%( بواقع )01.1الصحفي" في المرتبة الثالثة بنسبة )

( تكرارا ، وحظيت "المصادر 544%( بواقع )05.2الصحفي" في المرتبة الرابعة بنسبة )
وأخيرا  جاء "بدون مصدر"  ( تكرارا ،432%( بواقع )01.4الخاصة" بالمرتبة الخامسة بنسبة )
 ( تكرارا .15%( بواقع )5في المرتبة السادسة واألخيرة بنسبة )

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

( 513%( بواقع )51.4حظي مصدر "وكاالت األنباء العالمية" بالمرتبة األولى بنسبة )
( 450%( بواقع )44.1االت األنباء العربية" بنسبة )تكرارا ، وجاء في المرتبة الثانية مصدر "وك

( تكرارا ، 040%( بواقع )03.1تكرارا ، وتالها "المصادر الخاصة" في المرتبة الثالثة بنسبة )
( تكرارا ، 034%( بواقع )02.3ومن ثم "المندوب الصحفي" وجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة )

( تكرارا ، وتالها في 21%( بواقع )2.1مسة بنسبة )وجاء "المراسل الصحفي" في المرتبة الخا
 ( تكرارا .51%( بواقع )5.1المرتبة السادسة واألخيرة جاءت "بدون مصادر" بنسبة )

 صحيفة الرأي األردنية: . ب

( 511%( بواقع )53.3نسبة )احتل مصدر "وكاالت األنباء العربية" المرتبة األولى ب
( 031%( بواقع )44.1"المندوب الصحفي" بنسبة ) ، وجاء في المرتبة الثانية مصدرتكرار

( 010%( بواقع )41.2تكرارا ، وتالها "وكاالت األنباء العالمية" في المرتبة الثالثة بنسبة )
( 10%( بواقع )3.1تكرارا ، ومن ثم "المصادر الخاصة" وجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة )

( تكرارا ، وتالها 11%( بواقع )3.4لخامسة بنسبة )تكرارا ، وجاء "المراسل الصحفي" في المرتبة ا
 ( تكرارا .02%( بواقع )0.1في المرتبة السادسة واألخيرة جاءت "بدون مصادر" بنسبة )

 صحيفة األهرام المصرية: . ج

( تكرارا ، 032%( بواقع )53.1جاء مصدر "المراسل الصحفي" المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، 011%( بواقع )55.4كاالت األنباء العالمية" بنسبة )وجاء في المرتبة الثانية مصدر "و 

( تكرارا ، ومن ثم 13%( بواقع )03.1وتالها "المندوب الصحفي" في المرتبة الثالثة بنسبة )
( تكرارا ، وجاء 31%( بواقع )3.4"وكاالت األنباء العربية" وجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة )

( تكرارا ، وتالها في المرتبة 40%( بواقع )5.3تبة الخامسة بنسبة )"بدون مصادر" في المر 
 ( تكرارا .04%( بواقع )4.4السادسة واألخيرة جاءت "مصادر خاصة" بنسبة )
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 أوجه التفاق والختالف: -4

"الــــرأي والرايــــة" فــــي ترتيــــب أولوياتهــــا فــــي اعتمــــاد مصــــدر المــــادة "المراســــل  اتفقــــت صــــحيفتا . أ
%( فـــي صــحيفة الرايــة القطريـــة، 2.1فـــي المرتبــة الخامســة بنســبة )الصــحفي" والتــي جــاءت 

%( فــي صــحيفة الــرأي األردنيــة"، و"بــدون مصــادر" فــي المرتبــة السادســة بنســبة 3.4مقابــل )
 %( في الرأي.0.1%( في الراية، و)5.1)

اختلفـــــت صـــــحيفة "األهـــــرام المصـــــرية" فـــــي ترتيـــــب أولوياتهـــــا فـــــي االعتمـــــاد علـــــى "المراســـــل  . ب
%(، واختلفــت فـي ترتيــب أولوياتهــا 53.1لتــي جـاءت فــي المرتبــة األولـى بنســبة )الصـحفي" وا

%(، 55.4تبــة الثانيــة بنســبة )فــي االعتمــاد علــى "وكــاالت األنبــاء العالميــة" وجــاءت فــي المر 
اختلفــت فــي ترتيــب أولوياتهــا فــي اعتمــاد "المنــدوب الصــحفي" وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة كمــا 

اعتمادهــــا علــــى "وكــــاالت األنبــــاء العربيــــة" واحتلــــت المرتبــــة %(، وكــــذلك فــــي 03.1بنســـبة )
ـــدون مصـــادر" والتـــي جـــاءت فـــي المرتبـــة الخامســـة بنســـبة 3.4الرابعـــة بنســـبة ) %(، وفـــي "ب

ـــاقي صـــحف 4.4%(، وكـــذلك "المصـــادر الخاصـــة" والتـــي حظيـــت بنســـبة )5.3) %( عـــن ب
 الدراسة.

االعتمـــاد علـــى "وكـــاالت األنبـــاء اختلفـــت صـــحيفة "الرايـــة القطريـــة" فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا فـــي  . ت
%(، واختلفــت فــي ترتيــب أولوياتهــا 51.4العالميــة" والتــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة )

%(، 44.1تبــة الثانيــة بنســبة )فــي االعتمــاد علــى "وكــاالت األنبــاء العربيــة" وجــاءت فــي المر 
المرتبــة الثالثــة اختلفــت فــي ترتيــب أولوياتهــا فــي اعتمــاد "المصــادر الخاصــة" وجــاء فــي كمــا 

%(، وكـــذلك فـــي اعتمادهـــا علـــى "المنـــدوب الصـــحفي" واحتـــل المرتبـــة الرابعـــة 03.1بنســـبة )
 %(.02.3بنسبة )

اختلفـــت صـــحيفة "الـــرأي األردنيـــة" فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا فـــي االعتمـــاد علـــى "وكـــاالت األنبـــاء  . ث
ب أولوياتهـا فـي %(، واختلفت فـي ترتيـ53.3العربية" والتي جاءت في المرتبة األولى بنسبة )

%(، كمــــا 44.1االعتمــــاد علــــى "المنــــدوب الصــــحفي" وجــــاءت فــــي المرتبــــة الثانيــــة بنســــبة )
واختلفــت فــي ترتيــب أولوياتهــا فــي اعتمــاد "وكــاالت األنبــاء العالميــة" وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة 

%(، وكــذلك فــي اعتمادهــا علــى "المصــادر الخاصــة" واحتلــت المرتبــة الرابعــة 41.2بنســبة )
 %(.3.1بة )بنس
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 الثاني المبحث
م في 4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  قضايا لشكل العامة السمات

 صحف الدراسة الثالث
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  قضايا لشكل العامة السمات المبحث هذا ويتناول

ردنية، واألهرام المصرية"، في الصحف العربية المتمثلة في "الراية القطرية، والرأي األ م4102
العدوان  قضايا في معالجة المستخدمة الصحفية األشكال على وذلك من خالل التعرف

 لقضايا الدراسة صحف أفردتها التي المساحة على والتعرف اإلسرائيلي على قطاع غزة،
إلى العدوان، إضافة  لقضايا الدراسة صحف خصصتها التي التحريرية المادة العدوان، وموقع

 على اإلسرائيلي بالعدوان المتعلقة الموضوعات إبراز في استخدمت التي التيبوغرافية العناصر
 م.4102 غزة

في  م4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  لقضايا الصحفية األشكال: أولا 
 :صحف الدراسة

قضايا  الجةمع في المستخدمة الصحفية المادة شكل ونسب تكرار (5.4يبين الجدول رقم )
 تم التي األشكال الدراسة وأي صحف في م4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان
 النحو على النتائج وكانت للدراسة، المحددة الزمنية خالل المدة غيرها أكثر من عليها التركيز
 :اآلتي

  غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان لقضايا الصحفية األشكال يوضح(: 4.2جدول )
 الدراسة صحف في م4102 عام

 الصحيفة
 

 الصحفية األشكال

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك

 %40.3 0213 %35.5 413 %41.3 313 %44.2 411 خبر صحفي
 %01.1 245 %41.5 021 %02.2 041 %03.4 033 مقال صحفي
 %4.1 41 %0.0 4 %1.5 5 %3.1 31 حديث صحفي
 %04.3 212 %01.5 33 %45.4 032 %01.3 000 تقرير صحفي
 %1.0 5 1 1 1 1 %1.5 5 تحقيق صحفي
 %0 43 1 1 %0.4 01 %0.3 03 قصة خبرية
 %011 4531 %011 324 %011 154 %011 0103 المجموع
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 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة:  -0

 في م4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان لقضايا الصحفية نسبة األشكالبال
( 0213%( بواقع )40.3الدراسة، فقد احتل "الخبر الصحفي" المرتبة األولى بنسبة ) صحف

( تكرارا ، وحظي 245%( بواقع )01.1تكرارا ، وجاء في المرتبة الثانية "المقال الصحفي" بنسبة )
، وتالها في المرتبة ( تكرار212%( بواقع )04.3نسبة )" بالمرتبة الثالثة ب"التقرير الصحفي

( تكرارا ، وجاء في المرتبة الخامسة 41%( بواقع )4.1الرابعة "الحديث الصحفي" بنسبة )
( تكرارا ، وأخيرا  جاء "التحقيق الصحفي" في المرتبة 43%( بواقع )0"القصة الخبرية" بنسبة )

 تكرارات. (5)%( بواقع 1.0نسبة )السادسة واألخيرة ب
 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

( تكرارا ، وتاله في 411%( بواقع )44.2حظي "الخبر الصحفي" بالمرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، ومن ثم "التقرير 033%( بواقع )03.4المرتبة الثانية "المقال الصحفي" بنسبة )

( تكرارا ، وتالها في المرتبة الرابعة 000%( بواقع )01.3لمرتبة الثالثة بنسبة )الصحفي" با
( تكرارا ، وجاء في المرتبة الخامسة "القصة 31%( بواقع )3.1"الحديث الصحفي" بنسبة )

( تكرارا ، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة "التحقيق 03%( بواقع )0.3الخبرية" بنسبة )
 تكرارات.( 5)%( بواقع  1.5الصحفي" بنسبة )

 صحيفة الرأي األردنية: . ب

، وجاء في ( تكرار313%( بواقع )41.3احتل "الخبر الصحفي" المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، ومن ثم "المقال 032%( بواقع )45.4المرتبة الثانية "التقرير الصحفي" بنسبة )

تكرارا ، وتالها في المرتبة الرابعة  (041%( بواقع )02.2الصحفي" بالمرتبة الثالثة بنسبة )
، وجاء في المرتبة الخامسة واألخيرة ( تكرارات01%( بواقع )0.4بنسبة ) "القصة الخبرية"

تكرارات، في حين لم يحظ  "التحقيق الصحفي" ( 5)%( بواقع  1.5"الحديث الصحفي" بنسبة )
 بأي نسبة.
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 صحيفة األهرام المصرية: . ج

( تكرارا ، ومن ثم 413%( بواقع )35.5مرتبة األولى بنسبة )جاء "الخبر الصحفي" في ال
( تكرارا ، وتالها في 021%( بواقع )41.5جاء في المرتبة الثانية "المقال الصحفي" بنسبة )

( تكرارا ، وتالها في المرتبة 33%( بواقع )01.5"الحديث الصحفي" بالمرتبة الثالثة بنسبة )
تكرارات، في حين لم يحظ   (4)%( بواقع 0.0" بنسبة )الرابعة واألخيرة "التقرير الصحفي

 "التحقيق الصحفي والقصة الخبرية" بأي نسبة.
 أوجه التفاق والختالف: -4

مــن  كال  ياتهــا فـي اعتمــاد "الخبـر الصــحفي" بوصـفه شــاتفقـت صــحف الدراسـة" فــي ترتيـب أولو  . أ
%( فــــي 41.3ة )األشــــكال الصــــحفية المســــتخدمة والتــــي جــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــى، بنســــب

%( فــي األهــرام 35.5%( فــي صــحيفة الرايــة القطريــة، و)44.2صــحيفة الــرأي األردنيــة، و)
 المصرية.

ـــال  اتفقـــت صـــحيفتا . ب الرايـــة القطريـــة واألهـــرام المصـــرية فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا فـــي اعتمـــاد "المق
يــة مــن األشــكال الصــحفية المســتخدمة والتــي جــاءت فــي المرتبــة الثان كال  بوصــفه شــالصــحفي" 

 %( في صحيفة الراية القطرية.03.4%( في صحيفة األهرام مقابل )41.5بنسبة )

الرايـــة القطريـــة واألهـــرام المصـــرية فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا فـــي اعتمـــاد "التقريـــر  اتفقـــت صـــحيفتا . ت
مــن األشــكال الصــحفية المســتخدمة والــذي جــاء فــي المرتبــة الثالثــة  كال  بوصــفه شــالصــحفي" 
%( فـــي الرايـــة، بينمـــا جـــاء فـــي المرتبـــة الثانيـــة فـــي 01.3ام، و)%( فـــي األهـــر 01.5بنســـبة )

  %(.  45.4صحيفة الرأي األردنية بنسبة )

اختلفــت صــحيفة "الــرأي األردنيــة" عــن بــاقي صــحف الدراســة فــي ترتيــب أولوياتهــا فــي اعتمــاد  . ث
من األشكال الصحفية المستخدمة وجاءت فـي المرتبـة الثالثـة  كال  بوصفه ش"المقال الصحفي" 

 %(.02.2نسبة )ب

مـن  كال  بوصفه شـاختلفت صحف الدراسة في ترتيب أولوياتها في اعتماد "الحديث الصحفي"  . ج
األشــكال الصـــحفية المســـتخدمة، فجـــاء بالمرتبـــة الثالثــة فـــي صـــحيفة األهـــرام المصـــرية بنســـبة 

جــاء  %(، فــي حــين3.1لرايــة القطريــة بنســبة )%(، وفــي المرتبــة الرابعــة فــي صــحيفة ا0.0)
 %(.  1.5رتبة الخامسة في صحيفة الرأي األردنية بنسبة )في الم
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 كال  بوصـفه شـ"الراية والرأي" في ترتيب أولوياتها في اعتماد "القصة الخبريـة"  ااختلفت صحيفت . ح
من األشكال الصحفية المستخدمة، وجاءت في صحيفة الرأي األردنيـة بالمرتبـة الرابعـة بنسـبة 

 %(.0.3فة الراية القطرية بنسبة )%(، وفي المرتبة الخامسة في صحي0.4)

العدوان اإلسرائيلي  لقضايا الدراسة صحف خصصتها التي التحريرية المادة ثانياا: موقع
 :م4102على قطاع غزة عام 

 صحف خصصتها التي التحريرية المادة موقع ونسب تكرار (5.1يبين الجدول رقم )
 عليها التركيز تم المواقع وأي، م4102 معا غزة قطاع على العدوان اإلسرائيلي لقضايا الدراسة
 :اآلتي النحو على النتائج وكانت للدراسة، المحددة الزمنية المدة خالل

 العدوان  الدراسة لقضايا صحف خصصتها التي التحريرية المادة موقع يوضح(: 4.1جدول )
 م4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي

 الصحيفة
 

 موقع المادة

 التجاه العام األهرام المصرية رأي األردنيةال الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك

 %02.4 553 %00.4 45 %00.3 011 %01.5 014 أولى
 %12.4 4143 %14.1 211 %13.3 101 %14.3 120 داخلية
 %0.4 43 %0.1 3 %4.4 01 %1.4 4 أخيرة

 %011 4531 %011 324 %011 154 %011 0103 المجموع

 ي:ول السابق إلى ما يأتر بيانات الجدتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -0

 اإلسرائيلي لقضايا العدوان الدراسة صحف خصصتها التي التحريرية المادة بالنسبة موقع
الدراسة، فقد احتل موقع "الصفحات الداخلية" المرتبة  صحف في م4102 عام غزة قطاع على

اء في المرتبة الثانية "الصفحة األولى" بنسبة ( تكرارا ، وج4143%( بواقع )12.4األولى بنسبة )
( تكرارا ، وحظيت "الصفحة األخيرة" بالمرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة 553%( بواقع )02.4)
 ( تكرارا .43%( بواقع )0.4)
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 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

( تكرارا ، 120%( بواقع )14.3ة )احتل موقع "الصفحات الداخلية" المرتبة األولى بنسب
( تكرارا ، وحظيت 014%( بواقع )01.5وجاء في المرتبة الثانية "الصفحة األولى" بنسبة )

 .تكرارين%( بواقع  1.4"الصفحة األخيرة" بالمرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة )
 ب. صحيفة الرأي األردنية:

( تكرارا ، 101%( بواقع )13.3بة )جاء موقع "الصفحات الداخلية" المرتبة األولى بنس
، وجاءت ( تكرار011%( بواقع )00.3نسبة )وتالها في المرتبة الثانية "الصفحة األولى" ب

 ( تكرارا .01%( بواقع )4.4"الصفحة األخيرة" بالمرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة )
 صحيفة األهرام المصرية: . ج

( تكرارا ، 211%( بواقع )14.1نسبة )حظي موقع "الصفحات الداخلية" المرتبة األولى ب
( تكرارا ، ومن ثم جاءت 45%( بواقع )00.4وجاء في المرتبة الثانية "الصفحة األولى" بنسبة )
 تكرارات.( 3)%( بواقع  0.1"الصفحة األخيرة" بالمرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة )

 أوجه التفاق والختالف: -4

 خصصــتها التــي التحريريــة المــادة تهــا فــي موقــعاتفقــت صــحف الدراســة فــي ترتيــب أولويا . أ
الدراســة فــي اعتمــاد "الصــفحات الداخليــة" لعــرض المــواد الصــحفية وجــاءت فــي  صــحف

%( فــي صــحيفة 14.1%( فــي صــحيفة الرايــة القطريــة، و)14.3المرتبــة األولــى بنســبة )
 %( في الرأي األردنية.13.3األهرام المصرية، و)

 خصصــتها التــي التحريريــة المــادة أولوياتهــا فــي موقــعاتفقــت صــحف الدراســة فــي ترتيــب   . ب
الدراســــة فــــي اعتمــــاد "الصــــفحة األولــــى" لعــــرض المــــواد الصــــحفية وجــــاءت فــــي  صــــحف

%( فــي صــحيفة 00.3%( فــي صــحيفة الرايــة القطريــة، و)01.5المرتبــة الثانيــة بنســبة )
 %( في األهرام المصرية.00.4الرأي األردنية، و)

 خصصــتها التــي التحريريــة المــادة يــب أولوياتهــا فــي موقــعاتفقــت صــحف الدراســة فــي ترت . ت
الدراســـة فـــي اعتمـــاد "الصـــفحة األخيـــرة" لعـــرض المـــواد الصـــحفية وجـــاءت فــــي  صـــحف

%( فــــي 0.1%( فــــي صـــحيفة الــــرأي األردنيـــة، و)4.4المرتبـــة الثالثـــة واألخيــــرة بنســـبة )
 %( في الرأي األردنية.1.4صحيفة األهرام المصرية، و)
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بقضايا  المتعلقة الموضوعات إبراز في استخدمت التي التيبوغرافية صر: العناثالثاا 
 :م4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 ة المستخدمة في صحف الدراسة:العناوين الرئيس (0

صحف الدراسة  استخدمتها التي ةالعناوين الرئيس ونسب تكرار (5.1يبين الجدول رقم )
 وجاءت، م4102 عام غزة قطاع على العدوان اإلسرائيلي قضاياب المتعلقة الموضوعات إبراز في

 :اآلتي النحو على النتائج
 م 4102 عام غزة قطاع على العدوان اإلسرائيلي لموضوعات ةالعناوين الرئيس يوضح(: 4.3جدول )

 الصحيفة
 العناوين

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك
 %1.3 401 %04.1 14 %4.3 31 %4.5 11 مانشيت
 %40.1 331 %44.2 022 %44.3 411 %41.1 432 عريض
 %20.3 0024 %43 014 %51.2 524 %31.5 402 ممتد

 %41.3 133 %53.1 451 %54.4 431 %44.4 413 عمودي
 4134 011% %011 424 %011 131 %011 0441 المجموع

 
 :اآلتية النتائج السابق الجدول بيانات من يتضح

 :الثالث الدراسة لصحف العام التجاه -0

المستخدمة  للعناوين األولى المرتبة في جاء الممتد العنوان أن إلى السابق الجدول يشير
العنوان  الثانية المرتبة في تاله تكرارا ، 0024 %( بواقع20.3بنسبة ) الدراسة صحف في
بنسبة  الثالثة المرتبة في ريضالع العنوان ثم تكرارا ، (133) بواقع %(41.3بنسبة ) موديالع
%( 1.3بنسبة ) الرابعة المرتبة في المانشيت العنوان وأخيرا   ( تكرارا ،331) %( بواقع40.1)

 المستخدمة. العناوين إجمالي ( تكرارا  من401) بواقع

 

 
                                                             

  م، وذلك ألن 4102جاءت العناوين بعدد أكبر من عدد موضوعات العدوان اإلسرائيلي على غزة عام
 الموضوع يحتوي على أكثر من عنوان في صحف الدراسة الثالث. 
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 :حدة على صحيفة كل مستوى على -4

 :الراية القطرية صحيفة . أ

 الراية بنسبة صحيفة في المستخدمة للعناوين األولى المرتبة في تدالمم العنوان جاء
%( 44.4بنسبة ) الثانية المرتبة في موديالع العنوان تاله ( تكرارا ،402( بواقع )31.5%)

 (432) %( بواقع41.1بنسبة ) الثالثة المرتبة في عريضال العنوان ( تكرارا ، ثم413) بواقع
 ( تكرارا .11%( بواقع )4.5بنسبة ) الرابعة المرتبة في مانشيتال نالعنوا تكرارا ، وأخيرا  جاء

 :الرأي األردنية صحيفة . ب

الرأي األردنية  صحيفة في المستخدمة للعناوين األولى المرتبة في الممتد العنوان جاء
بنسبة  الثانية المرتبة في العمودي العنوان تاله تكرارا ، (524) %( بواقع51.2بنسبة )

 %( بواقع44.3بنسبة ) الثالثة المرتبة في العريض العنوان ثم تكرارا ، (431) اقع%( بو 54.4)
( 31) %( بواقع4.3بنسبة ) الرابعة المرتبة في المانشيت العنوان ، وأخيرا  جاء( تكرار411)

 .تكرارا  

 :األهرام المصرية ج. صحيفة

األهرام بنسبة  يفةصح في المستخدمة للعناوين األولى بالمرتبة يدعمو ال العنوان حظي
 %( بواقع43بنسبة ) ممتدال العنوان الثانية المرتبة في تاله ( تكرارا ،451بواقع ) %(53.1)
 (022) %( بواقع44.2بنسبة ) العريض العنوان الثالثة المرتبة في جاء ( تكرارا ، ثم014)

 ( تكرارا .14بواقع ) %(04.1المرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة ) المانشيت تكرارا ، واحتل العنوان
 :والختالف التفاق أوجه -4

الرأي والراية في ترتيب أولويات العنوان الممتد حيث جاء في المرتبة األولى  اتفقت صحيفتا . أ
%( في صحيفة الرأي األردنية، 51.2%( في صحيفة الراية القطرية، مقابل )31.5بنسبة )

%( في صحيفة الرأي، 54.4) والعنوان العمودي الذي حظي بالمرتبة الثانية بنسبة
 %( في الراية. 44.4و)

المرتبة  في جاء حيث ،عريضال العنوان أولويات ترتيب في الثالث الدراسة صحف اتفقت . ب
ية، هرام المصر %( في األ44.2و) ية،ردناأل أي%( في الر 44.3) بنسبة ثالثةال
 المرتبة جاء فيو  المانشيت العنوان أولويات ترتيب، وفي ريةقطال راية%( في ال41.1و)

 .%( في الراية4.5، و)%( في الرأي4.3%( في األهرام، و)04.1) بنسبة الرابعة
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العنوان  أولويات ترتيب فيعن باقي صحف الدراسة  صحيفة "األهرام المصرية" اختلفت . ت
%(، والعنوان الممتد وحظي بالمرتبة 53.1) بنسبة ولىاأل المرتبة والذي جاء في العمودي

 %(.43ة )الثانية بنسب

 عناصر اإلبراز المستخدمة في صحف الدراسة: (4

 إبراز في استخدمت التي التيبوغرافية العناصر ونسب تكرار (5.3يبين الجدول رقم )
 تم العناصر وأي، م4102 عام غزة قطاع على العدوان اإلسرائيلي بقضايا المتعلقة الموضوعات

 :اآلتي النحو على النتائج وكانت ة،للدراس المحددة الزمنية المدة خالل عليها التركيز
بقضايا العدوان  المتعلقة الموضوعات إبراز في استخدمت التي التيبوغرافية العناصر يوضح(: 4.3جدول )

 م4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي

 الصحيفة
 العناصر 

 التيبوغرافية

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية

 % ك % ك % ك % ك

 %20.5 330 %51.3 415 %24.3 533 %24.0 243 صور
 %01.3 225 %01.5 34 %45.4 031 %01.4 031 ألوان

 %1.3 04 %1.3 5 %1.0 0 %1.1 1 رسوم توضيحية
 %52.4 144 %24.3 432 %41.3 451 %55.4 524 إطارات وأرضيات
 %3.0 043 %2.1 44 %3.3 23 %2.3 31 الكاريكاتير

 %011 4531 %011 324 %011 154 %011 0103 وعالمجم

 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -0

بقضايا  المتعلقة الموضوعات إبراز في استخدمت التي التيبوغرافية بالنسبة العناصر
صور" الدراسة، فقد حظيت "ال صحف في م4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان

( تكرارا ، وتالها في المرتبة 330%( بواقع )20.5بالمرتبة األولى بنسبة ) ا  إبرازي ا  عنصر بوصفها 
( تكرارا ، وجاءت "األلوان" بالمرتبة 144%( بواقع )52.4الثانية "اإلطارات واألرضيات" بنسبة )

رتبة الرابعة بنسبة ( تكرارا ، وتالها "الكاريكاتير" في الم225%( بواقع )01.3الثالثة بنسبة )
( تكرارا ، وجاء في المرتبة الخامسة واألخيرة "الرسوم التوضيحية" بنسبة 043%( بواقع )3.0)
 ( تكرارا . 04%( بواقع )1.3)
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 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

في المرتبة ( تكرارا ، وجاء 243%( بواقع )24.0احتلت "الصور" المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، ومن ثم جاءت "األلوان" 524%( بواقع )55.4الثانية "اإلطارات واألرضيات" بنسبة )

( تكرارا ، بينما حظي "الكاريكاتير" على المرتبة 031%( بواقع )01.4بالمرتبة الثالثة بنسبة )
رة "الرسوم ( تكرارا ، وجاء في المرتبة الخامسة واألخي31%( بواقع )2.3الرابعة بنسبة )

 تكرارات. (1)%( بواقع 1.1التوضيحية" بنسبة )

 ب. صحيفة الرأي األردنية:

( تكرارا ، وتالها في 533%( بواقع )24.3جاءت "الصور" في المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، ومن ثم جاءت 451%( بواقع )41.3المرتبة الثانية "اإلطارات واألرضيات" بنسبة )

( تكرارا ، وتلتها "الكاريكاتير" في المرتبة 031%( بواقع )45.4ة الثالثة بنسبة )"األلوان" بالمرتب
( تكرارا ، وجاء في المرتبة الخامسة واألخيرة "الرسوم 23%( بواقع )3.3الرابعة بنسبة )

 .تكرار واحد%( بواقع 1.0التوضيحية" بنسبة )
 صحيفة األهرام المصرية: . ج

( تكرارا ، 432%( بواقع )24.3بة األولى بنسبة )حظيت "اإلطارات واألرضيات" بالمرت
، وتلتها "األلوان" ( تكرار415%( بواقع )51.3نسبة )وجاءت "الصور" في المرتبة الثانية ب

جاء "الكاريكاتير" بالمرتبة الرابعة ( تكرارا ، كما 34%( بواقع )01.5بالمرتبة الثالثة بنسبة )
ا  احتلت "الرسوم التوضيحية" المرتبة الخامسة واألخيرة ( تكرارا ، وأخير 44%( بواقع )2.1بنسبة )
 تكرارات.( 5)%( بواقع  1.3بنسبة )

 أوجه التفاق والختالف: -4

 التـــي التيبوغرافيـــة اتفقـــت جميـــع صـــحف الدراســـة فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا بمـــا يتعلـــق بالعناصـــر . أ
للمــواد التحريريــة  ا  يــإبراز  ا  عنصــر بوصــفها الموضــوعات باعتمــاد "األلــوان"  إبــراز فــي اســتخدمت

%( فــي 01.4%( فــي صــحيفة الــرأي األردنيــة، و)45.4وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة )
 %( في صحيفة األهرام المصرية.01.5صحيفة الراية القطرية، و)

 التـــي التيبوغرافيـــة اتفقـــت جميـــع صـــحف الدراســـة فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا بمـــا يتعلـــق بالعناصـــر . ب
ــــي اســــتخدمت ــــراز ف ــــ ا  عنصــــر بوصــــفها عات باعتمــــاد "الكاريكــــاتير" الموضــــو  إب للمــــواد  ا  إبرازي
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%( فـــي 2.3%( فـــي الـــرأي األردنيـــة، و)3.3التحريريـــة وجـــاءت فـــي المرتبـــة الرابعـــة بنســـبة )
 %( في األهرام المصرية.2.1الراية القطرية، و)

 التـــي التيبوغرافيـــة اتفقـــت جميـــع صـــحف الدراســـة فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا بمـــا يتعلـــق بالعناصـــر . ت
للمـواد  ا  إبرازيـ ا  عنصـر بوصـفها الموضوعات باعتماد "الرسـوم التوضـيحية"  إبراز في استخدمت

%( فــي 1.3%( فــي الرايــة القطريــة، و)1.1التحريريــة وجــاءت فــي المرتبــة الخامســة بنســبة )
 %( في الرأي األردنية.1.0األهرام المصرية، و)

التيبوغرافيـة باعتمـاد "الصـور"  ي العناصـر"الراية والرأي" في ترتيب أولوياتها فـ اتفقت صحيفتا . ث
%( فـــي الـــرأي األردنيـــة، 24.3وجـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى بنســـبة ) ا  إبرازيـــ ا  عنصـــر بوصـــفها 
%( فــي صــحيفة الرايــة القطريــة، وفــي عنصــر "اإلطــارات واألرضــيات" وجــاءت 24.0مقابــل )

 %( في الرأي األردنية.41.3%( في الراية القطرية مقابل )55.4في المرتبة الثانية بنسبة )

اختلفــــت صــــحيفة "األهــــرام المصـــــرية" عــــن بــــاقي صــــحف الدراســـــة فــــي تصــــدر "اإلطـــــارات  . ج
 %(.51.3%(، و"الصور" المرتبة الثانية بنسبة )24.3واألرضيات" المرتبة األولى بنسبة )



 

 

 

 

 

 رابعالفصل ال
إزاء العدوان  العربي الصحفي الخطاب سمات

 م في 4102م اإلسرائيلي على قطاع غزة عا
 "الراية القطرية، واألهرام   صحف

 المصرية، والرأي األردنية"
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 رابعال الفصل

 في م4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان إزاء العربي الصحفي الخطاب سمات
 صحف الدراسة الثالث

 تمهيد:
إزاء يعـــرض هـــذا الفصـــل نتـــائج الدراســـة التحليليـــة الخاصـــة بالخطـــاب الصـــحفي العربـــي 

م فـي صـحف الدراسـة، والتـي اسـتخدمت اســتمارة 4102العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة عـام 
تحليـــل الخطـــاب، حيـــث تـــم تطبيقـــه علـــى مـــواد الـــرأي "المقـــاالت الصـــحفية" التـــي عالجـــت قضـــايا 

م، والمنشورة في صـحف الدراسـة "الرايـة القطريـة، والـرأي 4102العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
م حتـــى 4102/يوليـــو 0ة الزمنيـــة للدراســـة الممتـــدة مـــن يـــة، واألهـــرام المصـــرية" خـــالل المـــدناألرد
م وذلــك باســتخدام أدوات )األطروحــة، ومســارات البرهنــة، واألطــر المرجعيــة( وبلـــ  4102 01/3

( مادة في صـحيفة 033( مادة، منها )245عدد مواد الرأي التي تم تحليلها في صحف الدراسة )
ــــة القطر  ــــة"، و)"الراي ــــة، و)041ي ــــرأي األردني ( فــــي صــــحيفة األهــــرام 021( مــــادة فــــي صــــحيفة ال

 المصرية.
 ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث، وهي: 

 غـزة قطـاع علـى اإلسـرائيلي العـدوان سمات الخطاب الصحفي ألطروحات قضـايا: األول المبحث
 الدراسة صحف في م4102 عام

 الدراسة صحف في البرهنة ساراتسمات الخطاب الصحفي لم: الثاني المبحث

 غـزة قطـاع علـى اإلسـرائيلي العـدوان وكيفيـة توظيفهـا فـي قضـايا المرجعية األطر: ثالثال المبحث
 الدراسة صحف في م4102 عام
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 المبحث األول
سمات الخطاب الصحفي ألطروحات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 م في صحف الدراسة الثالث4102
ا المبحث نتائج التحليل المقارن لسمات الخطاب الصحفي ألطروحات يستعرض هذ 

ية "الراية م، في الصحف العربية اآلت4102ام قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ع
القطرية" و"الرأي األردنية" و"األهرام المصرية"، وكذلك تستعرض الباحثة التحليل الكيفي 

حفي لكل صحيفة على حدة، مع الوقوف على أوجه لألطروحات كما تناولها الخطاب الص
 االتفاق واالختالف بين صحف الدراسة.

 أولا: مواد الرأي في صحف الدراسة:
( مواد الرأي التي تناولت العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 2.0يوضح الجدول رقم )

ي، منها ( مادة رأ245م، وتم تحليلها في صحف الدراسة الثالث، حيث بل  عددها )4102
( 021( مادة رأي في صحيفة الرأي األردنية، و)041( مادة رأي في "الراية القطرية"، و)033)

 ة الزمنية المحددة للدراسة، وكانت على النحو اآلتي:حيفة األهرام المصرية، خالل المدفي ص
  ةغز  قطاع على اإلسرائيلي العدوان تناولت التي المقالت ونسب تكرار يوضح(: 2.0جدول )

 الدراسة الثالث صحف في م4102 عام

 الصحف
 المقالت

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية
 % ت % ت % ت % ت

 %31.2 421 %12.5 001 %31.1 40 %23 14 المقال العمودي
 %20.0 012 %43.1 51 %21.2 31 %31.5 11 المقال التحليلي
 %1.3 4 1 1 %1.1 0 %1.1 0 المقال الفتتاحي

 %011 245 %011 021 %011 041 %011 033 اإلجمالي

 ي:ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتتشي

 التجاه العام لصحف الدراسة: .0

يتضح من بيانات الجدول السابق أن المقال العمودي احتل المرتبة األولى بنسبة 
%( 20.0لتحليلي بالمرتبة الثانية بنسبة )( تكرارا ، في حين جاء المقال ا421%( بواقع )31.2)

 %( بواقع تكرارين1.3ال االفتتاحي بنسبة )( تكرارا ، وفي المرتبة األخيرة جاء المق012بواقع )
 ( تكرارا .245من اإلجمالي البال  )
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 على مستوى كل صحيفة على حدة: .4

 صحيفة الراية القطرية: . أ

االت الصحفية التي خضعت للدراسة، فقد حظي المقال التحليلي بالمرتبة األولى بين المق
( 14%(، تاله في المرتبة الثانية المقال العمودي بواقع )31.5( مقاال  بنسبة )11بل  تكراره )

وبلغت نسبته  مقال واحد%(، وفي المرتبة األخيرة كان المقال االفتتاحي بواقع 23مقاال  بنسبة )
وية للمقاالت الصحفية التي خضعت %(، وذلك من مجموع التكرارات والنسب المئ1.1)

 ( مقاال .033للدراسة التحليلية في صحيفة الراية القطرية والتي بلغت )

 صحيفة الرأي األردنية: . ب

( تكرارا ، بينما حظي 40%( بواقع )31.1جاء المقال العمودي بالمرتبة األولى بنسبة )
( تكرارا ، في حين جاء "المقال 31( أي بواقع )%21.2المقال التحليلي بالمرتبة الثانية بنسبة )

، وذلك من مجموع التكرارات %( بواقع تكرار واحد1.1ثالثة بنسبة )االفتتاحي" بالمرتبة ال
والنسب المئوية للمقاالت الصحفية التي خضعت للدراسة التحليلية في صحيفة الرأي األردنية 

 ( مقاال .041البالغة )
 ج. صحيفة األهرام المصرية:

ال العمودي المرتبة األولى من بين مقاالت الرأي التي خضعت للدراسة، وقد جاء احتل المق
، تاله في المرتبة الثانية المقال التحليلي بنسبة ( مقاالت001%( بواقع )12.5بنسبة )

المقال االفتتاحي بأي نسبة، وذلك من مجموع  ( مقاال ، في حين لم يحظ  51واقع )%( ب43.1)
للمقاالت الصحفية التي خضعت للدراسة التحليلية في صحيفة األهرام  العدد والنسب المئوية
 ( مقاال .021المصرية والتي بلغت )

 أوجه التفاق والختالف:. 4
الرأي األردنية واألهرام المصرية في تصدر "المقال العمودي" للمرتبة  اتفقت صحيفتا .أ 

%( لصحيفة الرأي، 31.1%( في صحيفة األهرام ومقابل )12.5األولى وجاء بنسبة )
%( لصحيفة الرأي، مقابل 21.2ومجيء "المقال التحليلي" في المرتبة الثانية بنسبة )

 %( لصحيفة األهرام.43.1)
الرأي األردنية والراية القطرية في وجود "المقال االفتتاحي" في المرتبة  اتفقت صحيفتا . ت

ي الراية، ويشار إلى %( ف1.1%( في صحيفة الرأي ومقابل )1.1الثالثة وجاء بنسبة )
 غياب المقال االفتتاحي من صحيفة األهرام المصرية.
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اختلفت صحيفة الراية القطرية عن باقي صحف الدراسة في تصدر "المقال التحليلي"  . ث
 %(.23%(، و"العمودي" في المرتبة الثانية بنسبة )31.5المرتبة األولى وجاء بنسبة )

م في صحف 4102ائيلي على قطاع غزة عام ثانياا: أطروحات قضايا العدوان اإلسر 
 "الراية القطرية، الرأي األردنية، األهرام المصرية":

( تكرار ونسب أطروحات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 2.4يوضح جدول رقم )
م الواردة في خطاب صحف الراية والرأي واألهرام خالل المدة الزمنية للدراسة، وكانت 4102

 النحو اآلتي: النتائج على
 م في 4102يوضح توزيع أطروحات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام (: 2.4جدول )

 خطاب صحف الدراسة الثالث

 األطروحات
 التجاه العام صحيفة األهرام صحيفة الرأي صحيفة الراية

 % ك % ك % ك % ك
 %1.3 32 %1.0 42 %2.1 40 %3.2 41 غزةضرب 

 %03.4 413 %03.2 14 %03.4 31 %01.4 12 ةالمجازر اإلسرائيلي
 %2.2 34 %3.1 40 %3.1 03 %4.3 04 المبادرة المصرية لوقف إطالق النار
 %4.3 43 %4 00 %4.4 1 %4.4 01 رفض وتعديل المبادرة المصرية

 %01.3 044 %3.1 40 %3.3 40 %02.0 10 دعم حماس والمقاومة
 %3.2 32 %03.3 14 %2.1 40 1 1 شيطنة وفشل منظومة حماس العسكرية

 %3.3 32 %02.4 21 %3.0 02 %2.3 41 الدور المصري
 %2.4 21 1 1 %1.4 0 %01.2 22 المواقف والجهود القطرية
 %4.1 41 1 1 %3.3 41 1 1 المواقف والجهود األردنية
 %02.3 021 %01.3 21 %04.0 43 %41.0 33 العجز العربي والدولي
 %0.3 41 %0.4 3 %0.2 3 %4.4 01 غياب موقف السلطة
 %4.3 22 %4.1 01 %2.3 03 %2.4 03 المواقف الشعبية
 %3.3 011 %2.2 01 %04.1 24 %3 21 صمود غزة
 %4 42 %4.4 04 %4.3 00 %4.3 00 أخرى

 0042 011% %011 423 %011 402 %011 224 المجموع

 

                                                             

 م، وذلك ألن 4102ات بعدد أكبر من عدد قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام جاءت األطروح
 تحتوي على أكثر من أطروحة في صحف الدراسة الثالث.قد القضية 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى اآلتي:

 لصحف الدراسة:التجاه العام  -0

، ( تكرار413%( بواقع )01.4نسبة )المذابح اإلسرائيلية بالمرتبة األولى بجاءت 
( تكرارا ، 041%( بواقع )02.3وتالها العجز العربي والدولي في المرتبة الثانية وجاءت بنسبة )
ا ، ( تكرار 045%( بواقع )01.3ومن ثم جاء دعم المقاومة وحماس في المرتبة الثالثة بنسبة )

ها الدور ، وتال( تكرار011%( بواقع )1.3بنسبة )وجاءت أطروحة صمود غزة بالمرتبة الرابعة 
احتلت أطروحة  ( تكرارا ، في حين34%( بواقع )1.3) في المرتبة الخامسة بنسبة المصري

( تكرارا ، 32%( بواقع )1.2شيطنة حماس وفشل منظومتها العسكرية المرتبة السادسة بنسبة )
( تكرارا ، وجاءت 12%( بواقع )1.3في المرتبة السابعة الهجوم على غزة بنسبة ) وتالها

 ( تكرارا .34%( بواقع )2.4أطروحة "المبادرة المصرية" في المرتبة الثامنة بنسبة )
( 21%( بواقع )2.4ومن ثم جاءت المواقف والجهود القطرية في المرتبة التاسعة بنسبة )

( 22%( بواقع )5.3)مواقف الشعبية وجاءت في المرتبة العاشرة بنسبة تكرارا ، وتلتها أطروحة ال
( 52%( بواقع )5وجاءت بنسبة ) ةاحتلت األطروحات األخرى المرتبة الحادية عشر تكرارا ، كما 

%( 4.1وجاءت بنسبة ) ةتكرارا ، أما "المواقف والجهود األردنية" فقد حظيت بالمرتبة الثانية عشر 
 ة، ومن ثم جاءت "رفض وتعديل المبادرة المصرية" في المرتبة الثالثة عشر ( تكرارا  51بواقع )
( تكرارا ، وأخيرا  جاءت أطروحة "غياب موقف السلطة" في المرتبة 41%( بواقع )4.3بنسبة )

( تكرارا ، وذلك من مجموع العدد والنسب 41%( بواقع )0.1واألخيرة بنسبة ) ةالرابعة عشر 
ت في فئات التحليل الخاصة بقضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة المئوية لتوزيع األطروحا

 ( تكرارا .0042م في خطاب صحف الدراسة الثالث والبال  عددها )4102عام 
 على مستوى كل صحيفة على حدة: -4

 صحيفة الراية القطرية: . أ
لى بين بتحليل بيانات الجدول السابق تبين أن العجز العربي والدولي حظيت بالمرتبة األو 

( أطروحة، وتالها 13%( بواقع )41.0أطروحات العدوان اإلسرائيلي على غزة وجاءت بنسبة )
( أطروحة، ومن ثم 14%( بواقع )01.4في المرتبة الثانية المجازر والمذابح اإلسرائيلية بنسبة )

ة، ( أطروح10%( بواقع )04.0دعم المقاومة وحماس وجاءت في المرتبة الثالثة بواقع بنسبة )
( 24%( بواقع )01.2وجاءت أطروحة المواقف والجهود القطرية في المرتبة الرابعة بنسبة )

( 21%( بواقع )3أطروحة، وتالها صمود غزة والتي حازت على المرتبة الخامسة بنسبة )
 أطروحة.
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( 51%( بواقع )1.2ومن ثم جاءت الهجوم على غزة في المرتبة السادسة بنسبة )
( أطروحة، 41%( بواقع )2.3بنسبة ) عة الدور المصريالمرتبة الساب أطروحة، وتالها في

( أطروحة، ومن ثم 03%( بواقع )2.5وجاءت في المرتبة الثامنة المواقف الشعبية بنسبة )
( 05%( بواقع )4.3جاءت المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في المرتبة التاسعة بنسبة )

( 00%( بواقع )4.3لى المرتبة العاشرة بنسبة )أطروحة، وحصلت األطروحات األخرى ع
أطروحة، وتساوى تكرار غياب موقف السلطة الوطنية ورفض وتعديل المبادرة المصرية بالمرتبة 

( أطروحات، وذلك من إجمالي عدد 01%( بواقع )4.5واألخيرة بنسبة ) ةالحادية عشر 
في خطاب صحيفة الراية م 4102أطروحات قضايا العدوان اإلسرائيلي عل قطاع غزة عام 

 ( أطروحة.224القطرية والبالغة )
ي سنوضح األطروحات الفرعية التي وردت في قضايا العدوان اإلسرائيلي على وفيما يأت

اية القطرية وذلك على النحو م كما طرحها الخطاب الصحفي في صحيفة الر 4102غزة عام 
 ي:اآلت

 . الهجوم على غزة:0أ/

م من خالل خمس أطروحات تضمنت 4102غزة عام  وردت أطروحة الهجوم على
على  ببدايات الهجومبدايات الهجوم، وطبيعته ووصفه، وتواصله، أسبابه وأهدافه، وفيما يتعلق 

بعد مقتل المستوطنين الثالثة، فأورد  هم تنبأوا بالعدوانغزة بين منتجو الخطاب الصحفي أن
 -هقبل بدئ–الراية بالعدوان  تبداية الهجوم "تنبأالمقال الذي يتحدث بلسان الصحيفة "رأي الراية" 

بعد مقتل المستوطنين الثالثة اعتمادا  على إشارات أمامها وهي االعتقاالت والحواجز وتشديد 
قالت الكاتبة فاطمة محمد في مقالها: "تتعرض غزة لعدوان  وصف العدوان، وفي (1)الخناق"

صد أرواحا  من الشهداء ويضرب المدنيين همجي بربري ضد أهل غزة من العدو الصهيوني يح
 .(2)العزل"

على غزة مبينا : "أصبحت  استمرار الهجوموتحدث الكاتب صالح الدين محمد عن 
، ويشير كاتب (3)الحروب على غزة أشبه ما يكون باألولمبياد الرياضية التي تقام كل عامين"

عدوان على الشعب الفلسطيني بغزة : "افتعلت إسرائيل الأسباب الهجومعمود "رأي الراية" إلى 

                                                             

 .(55ص) لراية، إسرائيل تدق طبول العدوان( ا(1
 .(41ص) مة، مشهد معيب( محمد: فاط(2
 .(51ص) حمد: صالح الدين، غزة ومآرب أخرى( م(3
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ومارست أعمال القتل والتدمير على نطاق واسع لدفع المقاومة لالستسالم والتخلي عن 
 .(1)سالحها"

: "العدوان اإلسرائيلي الحالي على أهداف الهجوموتوضح الصحيفة في مقالها "رأي الراية" 
 .(2)نهجا  من أجل فرض واقع جديد"غزة أكبر من مجرد حرب استباقية ألن له هدفا  مبرمجا  ومم

 . المجازر اإلسرائيلية:4أ/

أهداف هذه وردت أطروحة المجازر اإلسرائيلية من خالل ثالث أطروحات تضمنت 
يقول الكاتب أحمد  أهداف هذه المجازرالمستهدفين فيها، وحول المجازر ومدى بشاعتها و 

لشجر والحجر والبشر واألطفال والكبار ذيبان: "النيران التي تطلقها قوات االحتالل تستهدف ا
 ، في حين(3)والنساء والمرضى واألصحاء والمنازل والمساجد والمستشفيات فوق األرض وتحتها"

"اإلجرام اإلسرائيلي فاق محور استهداف آلة اإلجرام الصهيونية يشير الكاتب سليم عزوز إلى 
ومطاردة المصابين والشهداء داخل كل تصور باستهداف هذا العدد من المدنين وقتل األطفال 

قائال :  بشاعة ما خلفته مجازر الحتالل، ويصف الكاتب أحمد ذبيان (4)المستشفيات"
لى تخزين جثث الضحايا داخل ثالجات حفظ الخضراوات وأعداد "مستشفيات القطاع لجأت إ

 .(5)الجرحى تفوق بكثير قدرة المستشفيات"

 أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الحتاللآخر إلى ويشير الكاتب أحمد ذيبان في مقال 
في قطاع غزة والتي أهمها: "في حي الشجاعية كانت الجثث متناثرة والناس يفرون من منازلهم 

 .(6)المدمرة وال يجدون مأوى"

تذكر الصحيفة في مقالها العمودي  أعداد المستهدفين في هذه المجازر اإلسرائيليةوعن 
مصاب  3311شهيد و 0111ّلف العدوان اإلجرامي على غزة ما يزيد عن "رأي الراية": "خ

 . (7)ألف نازح وتدمير كامل للبنية التحتية" 231و

                                                             

 .(05ص) الراية، محاوالت إسرائيلية يائسة( (1
 .(03ص) ( الراية، من ينقذ أطفال غزة(2
 .(41ص) يبان، خلفيات ومفارقات محرقة غزة( ذ(3
 (.50ص) ( عزوز، النصر القادم من فلسطين(4
 .(01ص) الفلسطينية( ذيبان، فصل جديد في التراجيديا (5
 ( المرجع السابق.(6
 .(05ص) إسرائيلية يائسة الراية، محاوالت( (7
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 . المبادرة المصرية لوقف إطالق النار:4أ/

وردت أطروحة المبادرة المصرية لوقف إطالق النار من خالل ثالث أطروحات 
ثم مدى قبول الطرفين لبنودها، ويبين الكاتب تضمنت أهداف المبادرة ووصفها وتحليلها ومن 

: "جاءت المبادرة المصرية مطلب إسرائيلي يستهدف وقف أهداف هذه المبادرةسليم عزوز 
 .(1)إطالق النار بعد أن بدأت صواريخ المقاومة ذات تأثير هائل"

ويصف الكاتب سمير عواد هذه المبادرة: بأنها "مبادرة باهتة تمت في ظروف غامضة"، 
فقد تبنت مصر مطالب إسرائيل ونسقت معها في طرح مبادرة باسم مصر ومن صنع 

 .(2)إسرائيل"

بها قائال : "المبادرة المصرية نالت  مدى قبول األطرافويبين الكاتب صالح األشقر 
التفاوت في القبول وعدم القبول عربيا  وأجنبيا  والرفض والموافقة داخل القيادة الفلسطينية 

 . (3)الواحدة"
 . رفض وتعديل المبادرة المصرية:2أ/

وردت أطروحة رفض وتعديل المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في أطروحتين هما 
قائال : "كانت حقل  وصفاا للمبادرةوصفها وأسباب رفضها وفشلها، ويقدم الكاتب أحمد ذيبان 

نها تنص على وقف ألغام وأعدت بالتنسيق بين مصر وٕاسرائيل وعباس، والنسخة األولى م
 .(4)إطالق النار ثم التفاوض على المطالب الفلسطينية وهو ما أسعد إسرائيل"

إلى: "المبادرة  أسباب رفض فصائل المقاومة للمبادرةويرجع الكاتب فيصل الدابي 
ا المصرية التي دعمتها الحكومتان المصرية واإلسرائيلية ورفضتها فصائل المقاومة فشلت ألنه

 .(5)دون رفع الحصار" طالق النار فقطدعت لوقف إ

                                                             

 .(03ص) سألونك عن الدور المصري المختطف( عزوز، وي(1
 .(44ص) اد، حرب غزة كشفت الحقيقة المرة( عو (2
 .(33ص ) (4-0العوافي مسكين من راح فيها )( األشقر، بعد الحروب (3
 .(45ص) يوما   30( ذيبان، غزة بعد الـ(4
 .(01ص) دابي، تعليقات غريبة على العدوان( ال(5
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 . دعم حماس والمقاومة:3أ/

وتشمل أطروحة دعم حماس والمقاومة عدد من األطروحات الفرعية وهي: مشروعيتها 
نجازات المقاومة وحماس، ي الدفاع عن أرضها وشعبها، ووصف إوجهوزيتها وتطورها، وحقها ف

فة في مقالها "رأي الراية": "صواريخ المقاومة تقول الصحي مشروعيتهاوقوتها ونجاحاتها، وفي 
 .(1)تأتي كرد فعلي مشروع على ما تقوم به إسرائيل من تصعيد"

يتحدث صالح األشقر: "امتالك قيادة حماس لطائرات بدون  جهوزيتها وتطورهاوعن 
بسام  ، ويتحدث الكاتب(2)طيار المتوقع أن تغير موازين القوى في المنطقة هذه األسلحة الجديدة"

بالمقاتلين مبينا : "ال شيء يقلق الصهاينة ويخيفهم كما يخيفهم  جهوزية المقاومةناصر عن 
وجود مقاتلين عقائديين ومجاهدين ربانين ال يخافون الموت بل يسعون إليه، فقد اجتمع لمقاومة 

اسية ثاقبة غزة العقيدة اإليمانية الصلبة والقيادة الحكيمة وحدة الصف وعسكرية ماهرة وبصيرة سي
 .(3)وحاضنة شعبية واعية"
يقول الكاتب أحمد ذيبان:  حقها في الدفاع عن أبناء شعبها وأرضهاوفيما يخص 

تحدث  قوتها ونجاحاتها، وحول (4)"المقاومة ليست عبثية وهي حق يفرضه االحتالل والعدوان"
دي تاريخي طليعي الكثير من الك تاب، فيقول الكاتب بسام ناصر: "ما يقومون به من دور ريا

في مواجهة هذا العدو المتغطرس وجاءت هذه الحرب لتعيد للمقاومة نضارتها في ممارسة 
، ويتحدث الكاتب صالح (5)عملها المقاوم وتفجير طاقات أبنائها في دروب العمل الجهادي"

في كن تجاوزه في أي محاولة للحل مالكواري: "المقاومة الفلسطينية أصبحت رقما  صعبا  ال ي
دعم حركة وعن ، (6)المنطقة، وقد أثبتت في الميدان صمودها األسطوري وقدرتها على التحدي"

يقول محمد القيق: "تصر كتائب القسام أن تبقى سيدة الموقف في كل مواجهة مع  حماس
 .(7)االحتالل من خالل تألقها في الكثير من المجاالت العسكرية واإلعالمية واألمنية

 
                                                             

 .(03ص) ( الراية، من يوقف جرائم إسرائيل(1
 .(33ص) (4-4العوافي مسكين من راح فيها )( األشقر، بعد الحروب (2
 .(40ص) هاد الراشد: مقاومة غزة أنموذجا  ( ناصر، الج(3
 .(45ص) يوما   30( ذيبان، غزة بعد الـ(4
 .(41ص) ي حرب غزة ال أحد ينتصر( ناصر، ف(5
 .(1ص )الح، أعانك اهلل يا قطرلكواري: ص( ا(6
 .(41ص) ق، القسام رسائل النار في الهدنة( القي(7
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 صري اإليجابي والسلبي:. الدور الم2أ/

وتشمل أطروحة الدور المصري اإليجابي والسلبي تجاه العدوان على غزة وحركة حماس 
من األطروحات الفرعية ومنها: موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من العدوان على غزة  ا  عدد

ض ، وغياب الموقف المصري اإليجابي، والتحريواشتراكه في العدوان وعدائه لحركة حماس
وفيما يخص موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من العدوان على غزة فقد  ،اإلعالمي ضد غزة

أوضح الكاتب سمير عواد: "لوال تخاذل مصر السيسي لما تجرأت إسرائيل على القيام بعدوانها 
، وعن عداء السيسي لحركة حماس يبين الكاتب سمير عواد في (1)الجديد على شعبنا في غزة"

"وجد عبد الفتاح السيسي حرب غزة مجاال  مفتوحا  ليمارس فيه دوره في التقرب  مقال آخر:
 .(2)إلسرائيل بالنوافل واثبات الوالء لها والبراء من حماس"

يقول الكاتب سليم عزوز: "القاهرة  غياب الموقف والدور المصري اإليجابيوبخصوص 
دورها التاريخي واألخالقي تجاه القضية في عهدها الجديد قد تجاوزت مسألة الحياد وعدم القيام ب

الفلسطينية فقد انحازت إلسرائيل وبررت لجريمتها ومارست دورها في شيطنة المقاومة والسخرية 
 .(3)منها، ظهر التواطؤ مع المعتدي اإلسرائيلي جليا  عندما استهدف القصف تدمير األنفاق"

ه على غزة، حسب الكاتب في عدوان مع الحتالل لمصر السيسي دوٌر مشتركٌ وكان 
سيما التودد إلسرائيل فمجيء  سمير عواد: "تتبع مصر سياسيات ومواقف مثيرة للجدل ال

السيسي للسلطة شؤم على الشعب الفلسطيني في غزة بعدما أمر بتشديد المراقبة على نقاط 
، ويوضح الكاتب العزوني: (4)العبور المصرية وأوقف جميع نشاطات حماس في مصر"

وقف المصري الرسمي مريب بكل صوره فهو م حاصر لغزة ووسيط غير نزيه مع إسرائيل "الم
، وعلى صعيد (5)والتحالف معها ورفض فتح معبر رفح"، فهي وكيل معتمد وموثوق به إلسرائيل"

فتقول الكاتبة ريم الحرمي: "اإلعالم المصري وظف كل  التحريض اإلعالمي على حماس،
 .(6)لى حماس ومباركة إلسرائيل عدوانها"طاقته لشن حرب إعالمية ع

 
                                                             

 .(41ص) ( عواد، تحالف غير أخالقي(1
 .(04ص) ( عواد، ويحك إسرائيل ويحك(2
 .(03ص) يسألونك عن الدور المصري المختطف( عزوز، و (3
 .(44ص) الحقيقة المرة( عواد، حرب غزة كشفت (4
 .(40ص) السر المقاومة ( العزوني، كلمة(5
 .(02ص) الحرمي، الصهاينة الجدد من العرب( (6
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 . العجز العربي والدولي:1أ/

وتتضمن هذه أطروحة العجز والضعف العربي والدولي مجموعة من األطروحات: "العجز 
 العجز العربيالعربي، العجز الدولي، التواطؤ ضد غزة، والتحالف مع إسرائيل"، وعلى صعيد 

لكاتب محمود زعلوك والذي قال: "تعاطي األمة العربية فقد تحدث عدد من الكتاب من بينهم ا
فتور وال مباالة فحسب  ئم التي يرتكبها اليهود ال ينم علىواإلسالمية والدول اإلقليمية مع الجرا

تخاذال   همبعضالحرمي: "أخطاء العرب قد يراها ، وترى الكاتبة ريم (1)بل يشير إلى واقع عقيم"
ة وقد كشف العدوان عن زيف آخرين من العرب هم النسخة وضعفا  ويراها آخرون قلة حيل

 .(2)العربية من الصهاينة الجدد"

فقد قال فيه الكاتب سمير عواد: "في هذه الحرب سقطت األقنعة عن  العجز الدوليأما 
أنظمة عربية وغربية مؤيدة إلسرائيل، وقد فقدت بعض الدول الكبرى مصداقيتها وعلى رأسها 

 .(3)حاد األوروبي وروسيا الذين تبنوا رأي نتنياهو في أنها حرب ضد اإلرهاب"أمريكا ودول االت
فقد تحدث الكاتب صبري عبد الرازق: "هناك قلوب  التواطؤ ضد غزةوفيما يخص أطروحة 

يهودية إسرائيلية في أجساد مسلمين وعرب ومنهم ال يستحي من إعالن العداء السافر لحماس 
فقد قال الكاتب بسام  التحالف مع إسرائيل، وبخصوص (4)دائنا"وكل فلسطيني والشماتة من شه

لضرب  ا  بين أنظمة عربية وكيان الصهاينة يعطي دولة العدو تفويض ناصر: "هناك تحالف
 .(5)حماس وتحجيم صمودها"

 . غياب موقف السلطة الفلسطينية:3أ/

طروحات وتشتمل أطروحة غياب موقف السلطة الوطنية الفلسطينية على عدد من األ
تخاذل السلطة الفلسطينية عن نصرة غزة، ومن ثم ية: موقف الرئيس عباس من العدوان، و الفرع

موقف الرئيس عباس والسلطة من المطلوب من السلطة فعله لوقف العدوان على غزة، وحول 
 ها بل تخلٍ تقول الكاتبة توجان فيصل: "ما يفعله الرئيس عباس ليس تخليا  عن غزة وأهل العدوان

                                                             

 .(43ص) ( زعلوك، جحا والقبة الحديدية(1
 .(02ص) الحرمي، الصهاينة الجدد من العرب( (2
 .(04ص) ( عواد، ويحك إسرائيل ويحك(3
 .(50ص) بد الرازق، وماذا بعد انتصار غزة( ع(4
 .(43ص) ر( ناصر، خاب فألكم غزة لن تنكس(5
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يصف  ، في حين(1)عن أي حق إنساني للفلسطينيين يتضمن التخلي عن حقوقهم السياسية"
بقوله:  تصريحات الرئيس محمود عباس حول العدوان على غزةالكاتب محمود زعلوك 

"تصريحات الرئيس عباس التي تدين العدوان وتندد به تبدو حامضة ومعتادة لحفظ ماء الوجه 
: "يريدون إبادة غزة وتسويتها باألرض وصف موقف السلطةخليفة ، ويكمل الكاتب طه (2)فقط"

 .(3)وتسليمها لسلطة خنوع وخضوع ومذلة بعد القضاء على ما فيها من شعب صابر وصامد"
فقد قالت الكاتبة توجان فيصل: "ثبت أن  تواطؤ السلطة وتخاذلها عن نصرة غزةوحول 

لمسكوب وكانوا يعيقون التوصل ألية عباس وسلطته حرضوا إسرائيل على شن حرب الرصاص ا
تهدئة أو فتح المعابر ولو لغايات اإلغاثة اإلنسانية، فهي سلطة تفز للتفاوض نيابة عن إسرائيل 

 .(4)بعد أن أوقف الكيان مهزلة تفاوضه معها"
 . المواقف الشعبية:3أ/

رات من األطروحات الفرعية والتي تتمثل في: "المظاه ا  وتتضمن هذه األطروحة عدد
لي، إلى جانب مقاطعة إسرائيل"، والمسيرات الشعبية، والمواقف اإلنسانية، والتعاطفي الدو 

تحدث الكاتبة عائشة عبيدان: "خرجت شعوب الدول الغربية في الشوارع منددة وحاملة شعارات وت
ين ك تب عليها هذه ليست حربا  بل إبادة جماعية كما في استراليا والسلفادور وتشيلي واألرجنت

 .(5)والبرازيل منتصرة لغزة العربية والقضية الفلسطينية"
فتؤكد الكاتبة أمل عبد الملك: "لم يبخل أهل قطر  المواقف اإلنسانيةوفيما يخص 

كعادتهم في المواقف اإلنسانية فكان كم التبرعات من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة 
التعاطف ، وعن (6)يج للتبرع لنصرة غزة"ورجال األعمال وفاعلي الخير وبعض مواطني الخل

توضح الكاتبة توجان فيصل: "بطوالت الغزيين وصمودهم في وجه كل هذا أنتج أكبر  الدولي
حملة تعاطف مع الفلسطينيين وحملة إدانة وكشف لحقيقة الصهيونية ووضعت القضية 

قالت الكاتبة ريم خليفة:  مقاطعة إسرائيل، وفي أطروحة (7)الفلسطينية في دائرة الضوء العالمية"
                                                             

 .(40ص) ( فيصل، مملكة السماء(1
 .(43ص) ( زعلوك، جحا والقبة الحديدية(2
 .(33ص) ، غزة الصمود وقوة اإليمان بالحق( خليفة: طه(3
 .(03ص)( فيصل، أنا أفاوض إذا  أنا موجود (4
 .(01ص) ا ساسة العرب أليس فيكم رجل رشيد( عبيدان، ي(5
 .(05ص) الملك، فزعة قطرية( عبد (6
 .(40ص) ( فيصل، مملكة السماء(7
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"بوليفيا لم تتردد في وصف إسرائيل بدولة إرهابية وكذلك كوبا وفنزويال وتشيلي واألكوادور وبيرو 
 .(1)فقد قطعت هذه الدول العالقات مع إسرائيل احتجاجا  على حملة اإلبادة وجرائم اإلنسانية"

 . صمود غزة:01أ/

ود غزة، حيث أوضح الكاتب أحمد ذيبان: وقد كتب العديد من الك تاب في أطروحة صم
"غزة لن تغرق في البحر ولن تركع وليس لديها ما تخسره وٕارادتها في الصمود والمقاومة أقوى 

حتى اليوم  مواصلة صمود غزة، ويؤكد الكاتب عبد اهلل الملحم على (2)من إرادة االحتالل"
لضرب واالستسالم والخنوع وقد باتت األخير من العدوان فيقول: "الفلسطينيون ال يريدون هذا ا

 .(3)مفاتيح المبادرة بأيديهم وتكلفوا الكثير من التضحيات ألجل هذا سيستأنفون جهادهم ليتحرروا"

 . الجهود والمواقف القطرية:00أ/

وتشتمل أطروحة الجهود والمواقف القطرية العديد من األطروحات الفرعية ومنها: 
إلنسانية والدعم الرسمي والشعبي، المبادرة القطرية"، وفي جانب "المواقف السياسية، المواقف ا

يقول الكاتب حمادة منصور: "قدمت قطر الكثير من الدعم  المواقف السياسية والدبلوماسية
الدبلوماسي للقضية الفلسطينية على مدار أعوام وتعد قطر أول من تحركت دوليا  منذ بدء هذه 

من خالل  مواقف قطر الدبلوماسية، وتعبر الصحيفة عن (4)الحرب مطالبة بوقف هذا العدوان"
مقالها العمودي "رأي الراية": الدبلوماسية القطرية استطاعت أن تكسر هذا الحاجز بلعبها الدور 

 .(5)األساسي في حل األزمة وتحسين شروط أي اتفاق"
ي الراية": تقول الصحيفة في مقال "رأ المواقف اإلنسانية والدعم الرسمي والشعبيوعن 

"استمرارا  لمواقف قطر اإلنسانية واألخوية تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة تأتي خطوة إعالن 
كيلو فولت وٕاعادة هيكلة شبكات المياه  11الدوحة تزويد بلدية غزة بمولدين كهربائيين بقوة 

الصحيفة في فقد تحدثت  المبادرة القطرية، وفي جانب (6)والصرف الصحفي وٕاعادة إعمار غزة"

                                                             

 .(45ص) ين العربي والالتيني في قضية غزة( خليفة: ريم، الفرق بين الموقف(1
 .(41ص) ذيبان، المقاومة عبثية أم ضرورة ((2
 .(02ص) ومحنة االختيار بين الموت والقتل( الملحم، غزة (3
 .(44ص) ( منصور، شكرا  قطر قيادة وشعبا  (4
 .(03ص) المخطط اإلسرائيلي الراية، إفشال( (5
 .(45ص) ( الراية، دعم قطري جديد لغزة(6
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"رأي الراية": "هي مبادرة انطلقت من مطالب المقاومة الفلسطينية بما يضمن عدم التنازل عن 
 .(1)الثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني"

 . أطروحات أخرى:04أ/

 فرعية نذكر منها على سبيل المثال:من األطروحات التضمنت هذه األطروحة عددا  و   

 وحول ذلك قال الكاتب محمد المجتبى: "بيانات التنديد  :ضعف موقف جامعة الدول العربية
التقليدية التي ال تحقن دما  وال تحرج عدوا  أصبحت شحيحة وباهتة وٕان ظهرت أصال  بما 

 .(2)فيها الصادرة عن شركة المقاولة التي يسمونها "الجامعة العربية"

 بين الفينة واألخرى بكل خبث  : وتذكر الكاتبة عائشة عبيدان: "تعلن إسرائيلالهدنة اإلنسانية
ودناءة عن هدنة إنسانية لساعات محددة لتكسب موقفا  دوليا  يضعها في الجانب األخالقي 

 .(3)واإلنساني لكنها تخرقها وترتكب مجازرها مرة أخرى"

 الكاتب صالح الكواري: "أدمن االحتالل البغيض خرق مثل هذه  ويقول: خرق الهدنة
 .(4)التنصل منها بتحريض وتواطؤ مكشوف من الدول العربية"االتفاقيات ومارس لعبة 

 قالت الصحيفة في مقال "رأي الراية": "من الغريب أن ت علن الدعم األمريكي إلسرائيل :
اإلدارة األمريكية مدها بالذخائر واألموال اإلضافية في هذا الوقت بالذات، وهذا يؤكد تواطؤ 

 .(5)يط غير نزيه وال يؤمن عليه بالقضية الفلسطينية"واشنطن في دعم العدوان وأن أمريكا وس

 قالها "رأي الراية": "هناك : وتبين الصحيفة في مالوساطات الدولية لوقف إطالق النار
 .(6)دبلوماسية نشطة تعمل على إبرام تهدئة طويلة األمد" جهودٌ 

 تحولت غزة إلى 4113: ويتحدث الكاتب سمير عواد: "منذ عام الحصار على غزة 
سجن كبير مفتوح على العالم بعد أن أطبقت إسرائيل الحصار من البر والبحر والجو ومصر 

 .(7)تحكم الحصار عبر معبر رفح"
                                                             

 .(55ص) ( الراية، مجزرة إسرائيلية جديدة(1
 .(55ص) (4-0بى، نحن والمونديال الدموي )( المجت(2
 .(01ص) ا ساسة العرب أليس فيكم رجل رشيد( عبيدان، ي(3
 .(1ص) ( الكواري: صالح، أعانك اهلل قطر(4
 .(01ص) محاكمة إسرائيل دوليا   ( الراية،(5
 .(55ص) ( الراية، فشل دولي في إنقاذ غزة(6
 .(04ص) ( عواد، ويحك يا إسرائيل ويحك(7
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 وتتساءل الكاتبة فريدة العبيدلي: "أين ميزان العدالة الدولية التي غياب العدالة الدولية :
 .(1)ول العربية"تنادي بها آليات وتعاهدات هيئة األمم المتحدة ولجان جامعة الد

 وفي هذه األطروحة قالت الصحيفة عبر مقالها "رأي الراية": المصالحة الفلسطينية :
"المصالحة الفلسطينية أثارت غضب إسرائيل خاصة أنه نجح الفلسطينيين في إنهاء االنقسام 

 .(2)وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية"

 مقال "رأي الراية": "استبدلوا  : بينت الصحيفة فيأسر الجندي اإلسرائيلي أرون شاؤول
 .(3)حزنهم بفرح حينما زفت المقاومة خبر أسر جندي إسرائيلي"

 عجز : ويتحدث الكاتب جميل اإلمام عن ضعف وعجز الجيش اإلسرائيلي وخسائره
قائال : "وهم كاذب عن ما تمتلكه من ترسانة عسكرية وهمية ونظام متطور وضعف الجيش 

قد استطاعت المقاومة أن تكشف كم هو تافه وضعيف وعاجز للقبة الحديدية المصدية ف
خسائر ، ويشير الكاتب محمود زعلوك إلى (4)وجبان وال يستطيع أن يوقف صواريخ المقاومة"

: "فقدت إسرائيل أكثر من سبعين جنديا  في مناوشات بحرية انهزم فيها الجيش اإلسرائيلي
 .(5)قة"بل مرتز  مقاتال   ا  الصهاينة فهي ال تمتلك جيش

 وتتضمن العديد من األطروحات وهي: إعالن وقف العدوان إعالن وقف إطالق النار :
والنيل من االنتصار واالستهانة به، وتؤكد الصحيفة على مشاركة قطر في إعالن وقف 
إطالق النار في مقال "رأي الراية" "ت وجت جهود قطر واتصاالتها الدبلوماسية بإبرام التهدئة 

، وتنكر الكاتب عبد اهلل الملحم من (6)اومة مع إسرائيل في الساعة السابعة"المشرفة للمق
قائال : "النفعيون والمنهزمون فكريا  ونفسيا  يقولون بتشف  محاولت النيل من انتصار المقاومة

، ويعلق الكاتب (7) وشماتة: )ه زمت حماس والمقاومة ألن خسائرها أكبر من خسائر إسرائيل("
: "بعض العرب يستنقص انتصار استهانة البعض من انتصار المقاومةعلى محمود زعلوك 

                                                             

 .(02ص) دالة الدولية عن حماية أطفال غزة( العبيدلي، تتخاذل الع(1
 .(55ص) الراية، ويتواصل العدوان على غزة( (2
 .(55ص) ( الراية، غزة تنتصر(3
 .(43ص) القبة الحديدية والهم الكاذبام، ( اإلم(4
 .(45ص) ( زعلوك، أبو عبيدة في الكنيست(5
 .(45ص) ( الراية، المقاومة تنتصر(6
 .(01ص) ( الملحم، رغم الخسائر غزة تنتصر(7
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القسام بصور متعددة فالبعض يلوح بأعداد الشهداء والمصابين والبعض يتحدث عن الخراب 
 .(1)والدمار وآخر يسعى بشكل دءوب للتشكيك في قيادة حماس"

 صحيفة الرأي األردنية: . ب

ازر اإلسرائيلية حظيت بالمرتبة األولى بنسبة يتضح من الجدول السابق أن أطروحات المج
%( بواقع 05.1( أطروحة، وتالها صمود غزة بالمرتبة الثانية بنسبة )31%( بواقع )01.4)
%( بواقع 04.0( أطروحة، وجاءت أطروحة العجز العربي والدولي بالمرتبة الثالثة بنسبة )25)
%( 3.3الرابعة والتي جاءت بنسبة ) ( أطروحة، وحازت دعم حماس والمقاومة على المرتبة51)

%( 3.3( أطروحة، ومن ثم المواقف والجهود األردنية في المرتبة الخامسة بنسبة )50وبلغت )
( أطروحة، واشتركت أطروحتا "الهجوم على غزة وشيطنة حماس وفشل منظومتها 51بمعدل )

 ( أطروحة.40%( بواقع )4.1العسكرية" في المرتبة السادسة بنسبة )

ازت على المرتبة السابعة أطروحة المبادرة المصرية لوقف إطالق النار بنسبة وح
( أطروحة، ومن ثم جاء الدور المصري اإليجابي والسلبي بالمرتبة الثامنة 01%( بواقع )3.1)

%( 2.1( أطروحة، وتالها بالمرتبة التاسعة المواقف الشعبية بنسبة )04%( بواقع )4.0بنسبة )
%( بواقع 5.3ة، وجاءت األطروحات األخرى في المرتبة العاشرة بنسبة )( أطروح03بواقع )

( أطروحة، وتلتها أطروحة رفض المبادرة المصرية وتعديلها في المرتبة الحادية عشر بنسبة 00)
أطروحات، ومن ثم غياب موقف السلطة والذي جاء في المرتبة الثانية  (1)%( بواقع 4.4)

أطروحات، وجاءت المواقف والجهود القطرية في المرتبة الثالثة  (3)%( بواقع 0.4عشر بنسبة )
أطروحة من إجمالي عدد أطروحات قضايا العدوان  (0)%( بواقع 1.5عشر واألخيرة بنسبة )

م في خطاب صحيفة الرأي األردنية والبال  عددها 4102اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
 ( أطروحة.502)

الفرعية التي وردت في  قضايا العدوان اإلسرائيلي ي نستعرض األطروحات وفيما يأت
أي األردنية وذلك على م كما طرحها الخطاب الصحفي في صحيفة الر 4102على غزة عام 

 ي:النحو اآلت

                                                             

 .(44ص) علوك، هل انتصرت غزة أم لم تنتصر( ز (1
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 . الهجوم على غزة:0ب/

م من خالل ست أطروحات تضمنت طبيعة 4102وردت أطروحة الهجوم على غزة عام 
على غزة فقد  بطبيعة الهجومأهدافه وفشله، وفيما يتعلق الهجوم، ووصفه، وتواصله، أسبابه و 

ذكره الكاتب محمد كعوش في مقاله قائال : "ما يحدث على أرض غزة هي بمثابة سلسلة من 
الحروب المحدودة تهدف إلى تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني في وقت رفضت فيه الحكومات 

 .(1)اإلسرائيلية تحقيق السالم العادل"

تب عبد الهادي المجالي العدوان مبينا : "غزة الوطن الوحيد الذي كسر قواعد ويصف الكا
، ويشير الكاتب (2)الحرب في التاريخ كله كونها البلد الوحيد الذي تشن عليه حربا  شعواء مدمرة"

على أبنائنا في غزة قارب على  ي إلى مدته قائال : "هناك عدوان إسرائيلي غاشمنضال الحيار 
 .(3)حّول غزة من مدينة الحياة إلى مدينة الموت فقد زاد عدد الشهداء إلى مائة شهيد" العشرة أيام

قائال : "إشعال نيران هذه الحرب الدموية  أسباب الهجومويوضح الكاتب صالح القالب   
اإلجرامية التي أرادوها أللف سبب وسبب وعلى رأس هذه األسباب الهروب من استحقاق دولة 

مبينا :  أهداف الهجوم، ويشير الكاتب علي المعالي إلى (4)ها القدس الشريف"فلسطينية وعاصمت
"تهدف إسرائيل من خالل هذه الحرب إلى اكتشاف سلبيات وٕايجابيات القبة الحديدية المضادة 
للصواريخ والتقليل من قدرات حماس وباقي الفصائل واختبار اإلدارة المصرية الجديدة هل ستقف 

الحس القومي والعربي سيدفعها للتدخل، ومن ثم محاولة دق أسافين في  على الحياد أم أن
الوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة التي تمت بين السلطة وحماس، وتحسين صورة نتنياهو 

 .  (5)وٕاطالة عمر حكومته المهترئة"
 . المجازر اإلسرائيلية:4ب/

حات تضمنت وصف المجازر وردت أطروحة المجازر اإلسرائيلية من خالل ثالث أطرو 
ومدى بشاعتها، وطبيعة هذه المجازر وأعداد المستهدفين فيها، ويصف الكاتب فايز الفايز 
ل المجازر: "لقد شنت إسرائيل حروبا  بربرية كبرى ضد قطاع غزة خالل السنوات األخيرة في ك

                                                             

 .(04ص) ( كعوش، ما بعد بعد تل أبيب(1
 .(ص أخيرة) ( المجالي، غزة(2
 .(01ص ) الحياري أنقذوا غزة وال تفقدوها ((3
 .(21ص ) شعب غزة وال خيار إال هذا الخيار( القالب، مع غزة و (4
 .(1ص) علنة وغير المعلنة للحرب على غزة( المعالي، األهداف الم(5
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، (1)ت اآلالف"لها وتقتل وتجرح آالف المدنين وتشرد مئاامحرب تدمر في قطاع غزة أحياء بك
ل قائال : "ارتكب جيش االحتال طبيعة هذه المجازرويتحدث الكاتب أسعد عبد الرحمن عن 

لها ومسحها من الخريطة لمنع أسر أي جندي خاصة اكممجازر فظيعة عندما قصف أحياء ب
 . (2)في الشجاعية وخزاعة ورفح وخانيونس"

محور استهداف آلة اإلجرام الصهيونية فيما تشير الملكة رانيا العبد اهلل في مقالها إلى 
موضحة: "أكثر من ربع الذين استشهدوا أطفال، مائة وواحد وستون طفال  والمئات غيرهم أصيبوا 

بشاعة المجازر ويصف الكاتب فهد الفانك  ،(3)ويتموا وعشرات اآلالف من العائالت تشردوا"
حاصرين واستخدام القوة المفرطة في مبينا : "حرب إبادة وعدوان سافر على مدنيين م الصهيونية

 .(4)معركة غير متكافئة"
في  أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الحتاللويتحدث الكاتب سامح المحاريق عن 

قطاع غزة والتي أهمها: "محرقة الشجاعية ليست استثناء أو حدثا  خارج السياق بل هي جريمة 
دنيين ودفعهم للتخلي عن بيوتهم من أجل أن تتم مع سبق اإلصرار والترصد بهدف ترهيب الم

 .(5)تتحول إلى أرص مفتوحة أمام الدبابات"

 . المبادرة المصرية لوقف إطالق النار:4ب/

وردت أطروحة المبادرة المصرية لوقف إطالق النار من خالل ثالث أطروحات 
: "هذه بادرةهذه الم تضمنت وصف المبادرة ودعمها وٕافشالها، ويصف الكاتب سميح المعايطة

الحرب ساحتها األساسية المبادرة المصرية التي نسمع من المؤيدين لها وصفا  بأنها ال تختلف 
عن المبادرة التي كانت في زمن مرسي ونسمع من أنصار اإلخوان وحماس وصفا  بأنها مبادرة 

 . (6)تخاذل وخنوع لالحتالل"
في مقاله مبينا : "العرب اآلن  دعم المبادرة المصريةويشير الكاتب طارق مصاروة إلى 

وراء المبادرة المصرية وهي مبادرة تتجاوز وقف إطالق النار كما وجدد الملك عبد اهلل خالل 

                                                             

 .(45ص ) الفايز، إسرائيل تدمر ونحن نعمر( (1
 .(45ص ) ي إسرائيلي فاشستيعسكر ( عبد الرحمن، بروتوكول هنيبعل لماذا هو تكتيك (2
 .(41ص ) زة صناعة ديسيتوبيا عصرنا الحالي( العبد اهلل: رانيا، غ(3
 .(41ص) ( الفانك، حماس بدون أصدقاء(4
 .(40ص) ، غير أخالقي غير مبرر غير مقبول( المحاريق(5
 .(4ص) ( المعايطة، حرب غزة الموازية(6
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، ويتحدث (1)االتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم األردن للمبادرة المصرية"
قائال : "هناك من حاول  إلفشال هذه المبادرةالكاتب صالح القالب عن سعي بعض األطراف 

اعتراض طريق المبادرة المصرية بالنسبة إلنهاء هذه الحرب الظالمة على غزة والشعب 
رغم أنها بدأت بمؤتمر باريس الفاشل بالفلسطيني بمبادرة أخرى من سن الطالع أنها ولدت ميتة 

 .(2)الذي حضرته أمريكا وبريطانيا وفرنسا"
 ة:. رفض وتعديل المبادرة المصري2ب/

وردت أطروحة رفض وتعديل المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في أطروحتين هما 
سبب رفض حماس أسباب رفض المبادرة من الطرفين وتعديلها، ويذكر الكاتب طارق مصاروة 

: "تريد حماس من رفضها للمبادرة مطالب منها رفع الحصار وفتح المعابر وٕاطالق للمبادرة
ج عنهم في صفقة األسير اإلسرائيلي وزيارة أهل غزة للقدس وهي مطالب سراح األسرى الذين أفر 

يرى الكاتب رجا طلب  ، في حين(3)ال تستطيع قطر وتركيا انتزاعها من نتنياهو تحت أي عالقة"
ي: "حماس تريد التهدئة عبر الدوحة وأنقرة وليس عبر القاهرة التي تعد في كاآلت أسباب حماس

، ويصف (4)ونظر التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين عاصمة معادية"نظر الحركة والعاصمتين 
بالخطأ القاتل عندما قال: "خطأ حكومة نتنياهو  رفض إسرائيل للمبادرةالكاتب طارق مصاروة 

فإنها ترفض  ن تناور الطرف الفلسطيني ومن ثمالقاتل أنها رفضت المبادرة المصرية بدل أ
 .(5)الوساطة المصرية"

فقد قال الكاتب سميح المعايطة: "ال يعني أن المبادرة  تعديل المبادرة وفيما يخص
أن كثيرا  من الرأي العام الذي رفض المبادرة لم  ة كاملة األوصاف لكن ما هو مؤكدالمصري

 .(6)ع عليها وحتى حماس في موقفها السياسي كانت تقول بأنها تحتاج إلى تعديل"ليط

                                                             

 .(44ص) ( مصاروة، أمام الخيار المصيري(1
 .(21ص) ب، ستبقى مصر هي مصر( القال(2
 .(04ص) غزة ميدانا  للصراعات اإلقليمية ( مصاروة، حين تصبح(3
 .(41ص)( طلب، الحرب على غزة واللعب على المكشوف (4
 .(44ص) ( مصاروة، نتنياهو يحاول(5
 .(4ص) ( المعايطة، حرب غزة الموازية(6
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 . دعم حماس والمقاومة:3ب/

أطروحة دعم حماس والمقاومة عدد من األطروحات الفرعية وهي: صمود  وتشمل
المقاومة وٕانجازاتها وتطورها، ومفاجآت حماس، ويتحدث الكاتب محمد كعوش عن صمود 
المقاومة قائال : "صمود المقاومة في مواجهة عدوان دموي متوحش ينفذه جيش االحتالل 

 .(1)العربي ي بشر بإعادة صياغة المستقبل الجديد"اإلسرائيلي هو نصر حقيقي للمقاومة وتيارها 
يقول الكاتب أسعد عبد الرحمن: "المقاومة حققت هذه المرة مكاسب ال إنجازاتها وعن 

يمكن تجاهلها فلقد نجحت حماس والمقاومة في المحافظة على مسار منتظم في القيادة والتحكم 
وتيرة إطالق الصواريخ في أعماق رغم همجية وبشاعة العدوان اإلسرائيلي وحافظت على ب

موضحا : "انعكس العلم عمال   المقاومة تطورويشير الكاتب بالل حسن التل إلى ، (2)الكيان"
اصة مقاوما  كما جرى في غزة عندما سخر أبناؤهم إمكانياتهم القليلة فضار لهم صواريخهم الخ

 .(3)حتها ثوار فلسطين"تحت األرض التي صار يخرج من ت لتي أجبرت العدو على االختباء
: "حماس لم تفاجئ إسرائيل فحسب حركة حماس ويتحدث الكاتب فهد الفانك عن مفاجآت

بل فاجأت العالم بصمودها وقدرتها على الرد وٕايقاع خسائر موجعة بالجيش الذي ال يقهر، فقد 
 . (4)انتصرت فعال  على أرض الواقع وليس في وسائل اإلعالم"

 ل منظومتها العسكرية:. شيطنة حماس وفش2ب/

استعرض بعض الكتاب في صحيفة الرأي األردنية في مقاالتهم بعض األطروحات الفرعية 
 شيطنة حركة حماسومنها: "شيطنة حماس وقيادتها، فشل منظومة حماس العسكرية"، وحول 

لمي يقول الكاتب رجا طلب: "حماس تخوض حربا  بالدماء الفلسطينية من أجل أجندة التنظيم العا
لإلخوان المسلمين والعواصم الداعمة لذلك وٕاعادة إنتاج نفسها وحركة اإلخوان كقوة مواجهة مع 

شيطنة ، وفيما يخص (5)إسرائيل وٕاعادة االعتبار للدور اإلقليمي للدول الراعية لحماس ولإلخوان"
ت نفسها يتحدث الكاتب طارق مصاروة: "قيادات حماس لم تفهم أبعاد اللعبة وأغرق قيادة حماس

                                                             

 .(03ص) ( كعوش، هل خسرت الرهان(1
 .(04ص) معضلة ومصدر ارتباكات إسرائيليةلرحمن، قطاع غزة ( عبد ا(2
 .(50ص) اريضعنها إبادة عرقية واجتثاث ح( التل، من غزة و (3
 .(42ص) ( الفانك، سقوط إسرائيل المفاجئ(4
 .(41ص) لحرب على غزة واللعب على المكشوف( طلب، ا(5
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بشعارات قطر وٕايران، وصواريخ حماس التي تستهدف حيفا وتل أبيب أصابت محطة بنزين 
 .(1)واحدة"

يذكر الكاتب فهد الفانك: "صواريخ حماس التي ال  فشل منظومة حماس العسكريةوعن 
تقتل أحدا  وال تلحق ضررا  توحي بأن الحرب ليست عدوانا  من طرف واحد بل صراع بين دولة 

 .  (2)ع عن نفسها ومنظمة متهمة باإلرهاب"تداف
 . الدور المصري اإليجابي والسلبي:1ب/

وتشمل أطروحة الدور المصري اإليجابي والسلبي تجاه العدوان على غزة وحركة حماس 
يقول الكاتب  الدور السلبيأطروحتين وهي: الدور المصري اإليجابي، والدور السلبي"، وعن 

اآلن في حال من يريد أن يحارب نملة ال السيسي وال مرسي وال طارق مصاروة: "مصر ليست 
، ويذكر الكاتب طارق (3)مبارك كانوا قادرين إال على التهدئة وحماس قبلت بها مرة وثانية وثالثة"

مبينا : "مصر لم تبْع غزة وال تتآمر مع العدوان  الدور اإليجابي لمصرمصاروة في مقال آخر له 
نعرف من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر فقدت من جنودها مائة  اإلسرائيلي فألول مرة
 . (4)ألف من أجل فلسطين"

 . العجز العربي والدولي:3ب/

وتتضمن أطروحة العجز العربي والدولي مجموعة من األطروحات وهي: العجز 
على صعيد العربي، العجز الدولي، غياب موقف المنظمات الدولية اإلنسانية والتواطؤ الدولي"، و 

يوضح الكاتب فهد الفانك: "األمة العربية لم تقدم شيئا  يذكر لمساعدة حماس في  العجز العربي
فليس هناك دولة عربية مهيأة للدخول في حرب  ا  دحر العدوان وهذا تقصير مفهوم لم يفاجئ أحد

 .(5)نظامية مع إسرائيل"
ي مقالها: "استمرار الصمت في فقد وصفته الملكة رانيا العبد اهلل ف العجز الدوليأما 

وجه الظلم الالمتناهي يجعل من مجتمعنا الدولي مثل آكلي الفستق في رواية "ألعاب الجوع" 

                                                             

 .(41ص) ( مصاروة، حدود الحرب(1
 .(41ص) ء( الفانك، حماس بدون أصدقا(2
 .(01ص) حتى آخر فلسطيني( مصاروة، (3
 .(42ص) الموقف الفلسطيني والموقف المصري( مصاروة، (4
 .(42ص) ( الفانك، سقوط إسرائيل المفاجئ(5
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، في حين يرى الكاتب (1)بأصوات التشجيع والهلهلة وهز الرأس عبر كل محاكمة ووفاة جديدة"
مريعة بحق الشعب بالل الكساسبة: "لم يكن بإمكان الكيان الصهيوني اقتراف جرائمه ال

الفلسطيني منذ ثالثينات القرن الماضي لوال صمت المجتمع الدولي على جرائمه وانعدام اإلرادة 
 . (2)لدى الطرف العربي المتضرر من هذه الجرائم عن مقاضاة ومعاقبة الكيان"

فقد أشار  غياب موقف المؤسسات الدولية اإلنسانية والحقوقيةوفيما يخص أطروحة 
مد خروب إلى قراراتهم: "قرار منزوع الدسم من مجلس األمن الذي لم يكلف خاطره الكاتب مح

إصدار قرار كهذا وٕانما لجأ إلى نشر بيانات رئاسية يعلم مطلقوها أنها بال قيمة ال في السياسة 
 .(3)وال في اإلعالم"

يقول الكاتب بالل حسن التل: "الغرب على وجه  التواطؤ الدولي مع إسرائيلوعن 
خصوص وفي ركابه األمم المتحدة لم يكن في كل مرة يندلع فيها القتال يتحرك لوقف إطالق ال

 .(4)النار وفر التهدئة إال عندما يستشعر خطرا  حقيقيا  على إسرائيل"
 . غياب موقف السلطة الفلسطينية:3ب/

 ويتحدث الكاتب عماد عبد الرحمن في أطروحة غياب موقف السلطة الوطنية الفلسطينية
موضحا : "حتى السلطة الوطنية في رام اهلل كانت تتحدث في السابق عن اللجوء إلى المحكمة 
الجنائية الدولية للشكوى ضد الكيان لكن ما الذي يخيفها من أن يكون خيار الجنائية استراتيجيا  

 .(5)لديها بعد هذه المجازر التي اقترفتها في غزة"
 . المواقف الشعبية:01ب/

من األطروحات الفرعية والتي تتمثل في: "المظاهرات  ا  األطروحة عددوتتضمن هذه 
 المواقف العربية الشعبيةوالمسيرات الشعبية العربية والدولية، والمواقف اإلنسانية"، وحول 

فيتحدث الكاتب خالد فخيدة عن الموقف الشعبي األردني مبينا : "الذين قلبهم على غزة نسمع 
نصرة األشقاء في فلسطين ونراهم على أبواب الهيئة الهاشمية الخيرية ابتهاالتهم في المساجد ل

                                                             

 .(41ص) غزة صناعة ديستوبيا عصرنا الحالي( العبد اهلل: رانيا، (1
 .(3ص) صهيونيلية لمعاقبة قادة العدو ال( الكساسبة، هل تهيأت البيئة الدو (2
 .(01ص) تحالفات جديدة في المنطقة، قضايا( خروب، معادلة (3
 .(01ص) ، من غزة وعنها  غزة تعلمت الدرس( التل(4
 .(1ص) لرحمن، منطق القوة أم قوة المنطق( عبد ا(5
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المواقف الشعبية ، أما عن (1)في األردن يتربعون لدعم صمود األهل واألشقاء في وجه المحتل"
فيقول الكاتب صالح القالب: "بل  عدد المشاركين في إحدى تظاهرات التنديد بالعدوان الدولية 

غاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عشرين ألفا  وهي تظاهرة اإلسرائيلي الهمجي وال
 .(2)التاسع من تموز كإحدى سلسلة تظاهرات شهدتها العاصمة البريطانية لندن"

 . صمود غزة:00ب/

وقد كتب العديد من الك تاب في أطروحة صمود غزة، حيث وصفت الكاتبة عبير الحسن 
تنطق بالعزة والكرامة، يوم بعد اآلخر يسجل أهل غزة  هذا الصمود قائلة: "بقعة بكل ما فيها

نصرا  تبهر صوره كل من يراها، فهم الحلقة األقوى باعتبارهم أصحاب الحق واألرض وهم رمز 
تضحيات أهل ، في حين يصف الكاتب فايز الفايز (3)الصمود والثبات ارتوت األرض بدمائهم"

ي أمال  ودفعا  كبيرا  لالعتقاد بأن القادم : "إن صمود وتضحيات أبناء غزة يجب أن يعطغزة
 . (4)لألجيال المقبلة قد يكون أفضل"

 . الجهود والمواقف القطرية:04ب/

وبخصوص أطروحة الجهود والمواقف القطرية فقد ظهرت في الموقف القطري في إتمام 
ماس المصالحة ما بعد العدوان حيث قال الكاتب رجا طلب: "معرفة األمير تميم بأوضاع ح

ومطالبها المالية والتنظيمية أعطى في مفاصل معينة رغبته في تسوية األمور وترميم المصالحة 
 .(5)بين فتح وحماس"

 . الجهود والمواقف األردنية:04ب/

وتشتمل أطروحة الجهود والمواقف األردنية العديد من األطروحات الفرعية ومنها: المواقف 
المواقف مواقف اإلنسانية والدعم الرسمي والشعبي، وفي جانب السياسية الملكية والدبلوماسية، ال

يقول كاتب عمود الصحيفة "رأينا": "يواصل الملك عبد اهلل السياسية الملكية والدبلوماسية 
الثاني جهوده المكثفة والحثيثة لوضع حد للعمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد قطاع غزة والتحذير 

                                                             

 .01(ص) ة، القتل في غزة والهدف في القدس( فخيد(1
 .(21ص) ( القالب، حرب ال تتكرر حرب غزة(2
 .(4ص) حسن، نصر النفس نصر لغزة ولألمةل( ا(3
 (.04ص) ( الفايز، إنه عيد الدم(4
 .(45ص) الحة برسم الترميم بين فتح وحماس( طلب، مص(5
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، ويذكر الكاتب عبد (1)ري في القطاع على المنطقة واستقرارها"من التداعيات الخطيرة لما يج
الهادي راجي المجالي الدور األردني اإليجابي في القضية الفلسطينية: "فك الملك حسين أسر 
أحمد ياسين عنوة وحمى قادة حماس وكسر أنف نتنياهو يومها كما أن المصابين في الحرب 

اني وشعب األردن هو األقرب لفلسطين بالدم والتاريخ األخيرة في ضيافة الملك عبد اهلل الث
 .(2)والفداء"

التي قدمتها المملكة األردنية يشير الكاتب مصطفى  المساعدات اإلنسانية والطبيةوعن 
محيالن: "قوافل المساعدات تصل إلى غزة هاشم؛ فقد وصلت شاحنة تحتوي على كميات من 

لميداني، وهذا الدور يرافقه عزيز دور المستشفى األردني ااألدوية والمستلزمات واألجهزة الطبية لت
 .(3)لنكون عونا  للغزيين المرابطين" دور وطني وشعبي مؤسسي وفردي

 . أطروحات أخرى:02ب/

وتضمنت هذه األطروحة عددا  كبيرا  من األطروحات الفرعية نذكر منها على سبيل 
 المثال:

 هذا الجانب الكاتب عودة عودة: "لم  : وتحدث فيغياب موقف جامعة الدول العربية
تتحرك الجامعة العربية وجميع الحكومات بعدما مرت فترة طويلة على اإلعالن اإلسرائيلي 

 .(4)عن مقابر األرقام للشهداء الفلسطينيين والعرب"

 ويقول الكاتب األب عماد الطوال عن هذا الدور الدور المسيحي في حرب غزة :
هده أهل المنطقة على نحو مباشر إال أن روح شساوة المشهد الذي موضحا : "على الرغم من ق

التضامن والوحدة كانت في أوجها عندما فتحت مدارسنا أبوابها على مصراعيها ومدارس 
نازح وقدمت لهم ما يلزم من الخدمات الطبية والرعاية  0311الكنيسة األرثوذكسية واستقبلت 

 .(5)النفسية واإلنسانية والعالج"

 ويتحدث الكاتب أحمد ذيبان عن الدعم األمريكي إلسرائيل م األمريكي إلسرائيلالدع :
في عدوانها على غزة قائال : "أقر الكونغرس األمريكي على عجل قانونا  يخصص دعما  

                                                             

 .(01ص) ، مع الشعب الفلسطيني وٕالى جانبه( الرأي(1
 .(ص األخيرة) ( المجالي، عرط(2
 .(40ص) ( محيالن، هواشم غزة(3
 .(3ص) ام( عودة، إسرائيل ومقابر األرق(4
 .(1ص)  م األمل هنا غزة( الطوال، عندما يحدو األل(5
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، ويكمل الكاتب بالل (1)مليون دوالر" 443أمريكيا  لمنظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية بقيمة 
ذيبان حول الدعم األمريكي الالمتناهي إلسرائيل قائال : "فتحت الواليات حسن التل على قول 

المتحدة األمريكية مخازن أسلحتها الموجودة أصال  في فلسطين المحتلة لتأخذ منها إسرائيل ما 
 .(2)تشاء من آالت الدمار لتواصل عدوانها على غزة"

 لذي يعبر عن رأي الصحيفة : وتذكر الصحيفة في مقالها "رأينا:" واالوساطات الدولية
بخصوص الوساطات الدولية التي ترأسها الملك عبد اهلل الثاني: "المباحثات التي أجراها الملك 
عبد اهلل مع قادة دول وعواصم القرار الدولي والجهد الموصول الذي تبذله الدبلوماسية األردنية 

 .(3)واالستقرار الدولي" على الساحة الدولية وبخاصة مجلس األمن المنوط به حفظ األمن

 ويقول في ذلك الكاتب أسعد عبد الرحمن: "تسعى الواليات المتحدة الحصار على غزة :
لالستفادة من الوضع الحالي بتطوراته الجديدة فتقنع واشنطن تل أبيب بتخفيف الحصار عن 

وطنية قطاع غزة ووضع آلية جديدة لفتح المعابر مع العالم الخارجي عبر حكومة الوحدة ال
 .(4)التي قبلت بها واشنطن"

   حسن التل على ضرورة محاكمة إسرائيل  : يؤكد الكاتب باللمحاكمة إسرائيل دوليا
قائال : "على الصعيد القانوني فإن الكثير من المحاكم الدولية جاهزة الستقبال الشكوى ضد 

لج أبواب هذه جرائم الحرب التي ترتكبها قادة العدو اإلسرائيلي فضار من واجبنا أن ن
 .(5)المحاكم"

 :وبما يخص المفوضات الفلسطينية اإلسرائيلية فقد تحدث فيها الكاتب بالل  المفاوضات
حسن التل: "حصلت إسرائيل من خالل المفاوضات على أكثر بكثير مما استطاعت الحصول 
عليه بالحروب فقد حصلت على اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بوجودها وقد أجلت 

 .(6)ضايا القدس والحدود والالجئين والمياه إلى ما أسمته بمفاوضات الحل النهائي"ق

                                                             

 .(01ص) ( ذيبان، الهجرة من غزة وٕاليها(1
 .(01ص) ، من غزة وعنها  غزة تعلمت الدرس( التل(2
 .(0ص)  كامل للعدوان اإلسرائيلي على غزة( الرأي، نحو وقف (3
 .(42ص) األشملاع غزة حرب تحريك للتسوية ( عبد الرحمن، الحرب على قط(4
 .(42ص) على ما أنجز  ( التل، من غزة وعنها البناء(5
 .(01ص) "من غزة وعنها  غزة تعلمت الدرس ( التل،(6
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  :ويصف الكاتب أحمد ذيبان حرق الطفل أبو خضير قائال : حرق الطفل أبو خضير
كان يمكن لإلرهابيين اإلسرائيليين الذين اختطفوا وأحرقوا الطفل محمد أبو خضير حيا  أن 

حال  أو بالسم أو حرمانه من الطعام والشراب لكنهم اختاروا أبشع يقتلوه بالرصاص أو شنقا  وس
 .(1)طريقة أال وهي اشتعال النار بجسد طفل غض"

 :ويتحدث الكاتب أحمد ذيبان عن اتفاق المصالحة ودوره في إعالن الحرب  المصالحة
ني منذ توقيع اتفاق المصالحة األخير بين فتح وحماس وتشكيل حكومة توافق وط: "على غزة

أعلنت حكومة نتنياهو رفضها لها لذا أرى أن هدف العدوان على غزة هو تخريب المصالحة 
 .(2)الفلسطينية عمليا  ووضع حماس في موقف محرج"

 ويقول الكاتب بالل حسن التل في جانب التحريض : التحريض اإلعالمي على غزة
ناطقة بالعربية أنها اإلعالمي العربي ضد غزة: "وصل االنحطاط ببعض وسائل اإلعالم ال

استثمرت العدوان اإلسرائيلي الغاشم على غزة لتعلن انحيازها جهارا  نهارا  إلى جانب العدو 
 .(3)اإلسرائيلي وتحريضه على إبادة الغزيين دون خجل أو رادع من ضمير"

 وتتطرق الصحيفة في عمود "رأينا" إلى إعالن وقف إطالق إعالن وقف إطالق النار :
ور األردني فيها مبينة: "تم وقف إطالق النار عبر جهود إقليمية ودولية مكثفة كان النار والد

 األردن في مقدمة الدول التي عملت على حشد هذه الجهود عبر أكثر من عاصمة واتصاالت
 .(4)دولية"

 صحيفة األهرام المصرية:. ج

اس العسكرية بتحليل بيانات الجدول السابق تبين أن أطروحات شيطنة وفشل منظومة حم
( أطروحة، ومن ثم المجازر اإلسرائيلية 15%( بواقع )03.1حازت على المرتبة األولى بنسبة )

ة، وجاءت أطروحة الدور ( أطروح14%( بواقع )03.4وجاءت في المرتبة الثانية بواقع بنسبة )
عجز ( أطروحة، وتالها ال41%( بواقع )04.5يجابي في المرتبة الثالثة بنسبة )المصري اإل

 ( أطروحة.21%( بواقع )01.3العربي والدولي والتي حظيت بالمرتبة الربعة بنسبة )

                                                             

 .(42ص)  ( ذيبان، ثقافة المحرقة(1
 ( المرجع السابق.(2
 .(55ص) غزة وعنها  مفهوم األمة الواحدة ( التل، من(3
 .(02ص) اف المفاوضاتمار غزة وجهود استئن( الرأي، نساهم في إع(4
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( 44) %( بواقع1.0ومن ثم جاءت الهجوم على غزة في المرتبة الخامسة بنسبة )
من المبادرة المصرية لوقف إطالق النار، ودعم المقاومة وحماس  أطروحة، ومن ثم اشتركت كل

( أطروحة، وجاءت في المرتبة السابعة 40%( بواقع )3.1ة بنسبة )في احتالل المرتبة السادس
( أطروحة، ومن ثم جاءت األطروحات األخرى في 01%( بواقع )2.4صمود غزة بنسبة )

( أطروحة، وحصلت رفض وتعديل المبادرة بالمرتبة 04%( بواقع )5.5المرتبة الثامنة بنسبة )
أطروحة، وجاءت المواقف الشعبية في المرتبة  (00%( بواقع )5على المرتبة التاسعة بنسبة )

( أطروحات، ومن ثم حازت غياب موقف السلطة الوطنية 01%( بواقع )4.1العاشرة بنسبة )
أطروحات، في حين لم تحظ   (3)%( بواقع 0.4واألخيرة بنسبة ) ةعلى المرتبة الحادية عشر 

دنية" بأي نتيجة تذكر، وذلك من "المواقف والجهود القطرية، والمواقف والجهود األر  أطروحتا
م في خطاب 4102إجمالي عدد أطروحات قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 ( أطروحة.541صحيفة الراية القطرية والبالغة )
لعدوان اإلسرائيلي على وفيما يلي سنوضح األطروحات الفرعية التي وردت في قضايا ا

رام المصرية وذلك على النحو الصحفي في صحيفة األهم كما طرحها الخطاب 4102غزة عام 
 ي:اآلت
 . الهجوم على غزة:0ج/

م من خالل ست أطروحات تضمنت طبيعة 4102وردت أطروحة الهجوم على غزة عام 
على غزة فقد ذكر  بطبيعة الهجومالهجوم، أسبابه، وأهدافه العسكرية والبشرية، وفيما يتعلق 

تكب إسرائيل مجددا  حماقة جديدة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة كاتب عمود "رأي األهرام": "تر 
 .(1)من خالل تصعيد حملتها وغاراتها على سكان القطاع العزل خالل شهر رمضان"

إلى: "اإلسرائيليون قاموا بالعدوان تطبيقا   أسباب الهجومويرجع الكاتب حسن أبو طالب 
ردا  على أي تصرف يعتبرونه تجاوزا  دون أي لسياستهم المعلنة بالعقاب الجماعي للفلسطينيين 

 .(2)تفرقه بين األطفال والشيوخ والنساء"
مبينا : "نتنياهو يستهدف  العسكرية أهداف الهجومويشير الكاتب مكرم محمد أحمد إلى 

استنزاف مخازن حماس من الصواريخ من خالل أيام العدوان لذا ال يزال يضع الغزوة البرية 
 .(3)أعماله"للقطاع على جدول 

                                                             

 .(00ص) رام، العدوان اإلسرائيلي على غزة( األه(1
 .(01ص) لب، غزة وٕاسرائيل الحلقة المفرغة( أبو طا(2
 .(01ص)( أحمد: مكرم محمد، استنزاف صواريخ حماس (3
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قائال : "تحريك كل هذه  أهداف الهجوم البشريةيتحدث الكاتب هاني عمارة عن  في حين
اآلليات الحربية إلزهاق األرواح البريئة من النساء واألطفال والشيوخ والشباب تحت وطأة القذف 

 .(1)األعمى للمنازل واألحياء السكنية بالصواريخ والقنابل المدمرة"

 اإلسرائيلية:. المجازر 4ج/

من أطروحات المجازر  ا  كبير  ا  الخطاب في صحيفة األهرام عدد أورد بعض منتجي
اإلسرائيلية ومنها ما قاله الكاتب عالء الديب: "هذا المسلسل المرعب ال يتوقف من مجزرة إلى 
مذبحة إلى اجتياح من رصاص مصبوب إلى جرف صامد إلى جثث أطفال في المستشفيات 

 . (2)والدماء" طافحة بالجرحى

 . المبادرة المصرية لوقف إطالق النار:4ج/

وردت أطروحة المبادرة المصرية لوقف إطالق النار من خالل أربع أطروحات تضمنت 
ومن ثم دعمها وموافقة الرئيس عباس عليها، ويدافع  ،وصف المبادرة وهدفها والترويج لها

إياها: "المبادرة المصرية ال تختلف  اصفاا المصرية و  عن المبادرة الكاتب السفير معصوم مرزوق
كثيرا  عن مبادرات سابقة في عهد مبارك ومرسي، نفس الصياغات التي تقوم بدور سيارات 

يتحدث الكاتب أشرف أبو الهول: "المبادرة  هدف المبادرة، وعن (3)اإلطفاء والتي تبدو محايدة"
في غزة وعودة األوضاع إلى ما كانت المصرية تهدف إلى شيء واحد هو وقف إراقة دماء أهلنا 

 . (4)عليه قبل بدء العدوان مع التفاوض لرفع الحصار"
في مقاله مبينا : "أعيد  دعم المبادرة المصريةويشير الكاتب محمد أبو الفضل إلى 

االعتبار للمبادرة المصرية على أوسع نطاق وأصبحت الوحيدة المعترف بها دوليا  وجرى التأكيد 
يقول الكاتب خالد  الترويج للمبادرة، وحول (5)يير أي بند من بنودها األساسية"على عدم تغ

األصمعي: "الورقة المصرية تقايض االحتياجات الفلسطينية بالمطالب اإلسرائيلية فاألسرى من 
 . (6)الدفعة الرابعة ومن اعتقلوا بعد اإلفراج عنهم مقابل جثث القتلى من جنود االحتالل"

                                                             

 .(01ص) ( عمارة، إرهاب الدولة(1
 .(04ص) لديب، فواكه طازجة في قلب الجحيم( ا(2
 .(01ص)  تلوك يا غزة( مرزوق، كلهم ق(3
 .(3ص) ( أبو الهول، يوم تندم حماس(4
 .(00ص) ياسية( أبو الفضل، ورطة حماس الس(5
 .(01ص)دماء غزة بين التهدئة والتصعيد (  األصمعي، (6
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 يل المبادرة المصرية:. رفض وتعد2ج/

أطروحات  لمصرية لوقف إطالق النار في أربعوردت أطروحة رفض وتعديل المبادرة ا
هما رفض المبادرة وأسباب رفض حماس للمبادرة وتبعاتها رفض حماس وقبول إسرائيل للتهدئة، 

بفعل  قائال : "قبلت إسرائيل المبادرة لكن حماس رفض المبادرةويذكر الكاتب صالح منتصر عن 
الذين لعبوا في دماغها راحت تبحث عن وساطة أخرى ليست فيها مصر وبعد محاوالت 

  (1)مستميتة من تركيا وقطر وأمريكا وجد الكل أنفسهم مرة أخرى أمام المبادرة المصرية"
: "وفق تصريحات أسامة حمدان سبب رفض حماس للمبادرةويذكر الكاتب ماهر مقلد 

في حركة حماس فإن الرفض من جانب الحركة يعود الستخدام مسئول العالقات الخارجية 
مصر كلمة تساوي بين إسرائيل وحماس كما أن الحركة ال تثق بإسرائيل التي نقضت اتفاق 

 .(2)م وأنها سمعت عن المبادرة من وسائل اإلعالم قبل أن تتلقى نسخة منها"4104الهدنة عام 

الكاتب مكرم محمد أحمد: "خسرت  يقول تبعات رفض حماس للمبادرة المصريةحول 
حماس الجمل بما حمل في إعالن رفضها للمبادرة المصرية ألنها حكمت على نفسها بالعزلة 

تبعات قبول ، أما عن (3)الدولية ووفرت إلسرائيل دعما  دوليا  متزايدا  لعملية الغزو البري للقطاع"
إسرائيل بذكاء بال  عندما أعلنت تحدث الكاتب مكرم محمد أحمد: "تصرفت  إسرائيل للمبادرة

رغم جرائم بقبولها للمبادرة المصرية دون شروط مسبقة األمر الذي ساعد على تحسين صورتها 
 .4)الحرب التي ارتكبتها في عدوانها واإلدانة الواسعة التي لحقت بها"

يقول الكاتب مكرم  مباركة وموافقة الرئيس محمود عباس على المبادرةوفيما يخص 
د أحمد: "موافقة الرئيس محمود عباس على المبادرة المصرية ومشاركته في وضع خطوطها محم

العريضة زادت من أزمته مع حماس التي اتهمته بالخيانة ألنه طالب بالوقف الفوري إلطالق 
 . (5)النار دون أي شروط مسبقة"

                                                             

 .(ص أخيرة)(  منتصر، بعد إيةّ؟ (1
 .(00ص)مقلد، من صاغ المبادرة المصرية (  (2
 .(04ص)خرى غير المبادرة المصرية رات أ(  أحمد: مكرم محمد، ال مباد(3
 .السابق (  المرجع(4
 .(01ص)حمد، حماس وفتح تعودان للتناحر أحمد: مكرم م ( (5
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 . دعم حماس والمقاومة:3ج/

طروحات الفرعية وهي: "مفاجآت وتشمل أطروحة دعم حماس والمقاومة عدد من األ
د أحمد عن المقاومة ونجاحها وتطورها، وتطور منظومة حماس" ويتحدث الكاتب أحمد سي

: "إسرائيل لم تنجح في كسر شوكة المقاومة الفلسطينية ألن المقاومة عدلت مفاجآت المقاومة
ريخ القسام من توازن القوى ونجحت في تحقيق توازن الرعب بعد أن فاجأت تل أبيب بصوا

وطائراتها الجديدة دون طيار والتي دخلت العمق  ا  كيلو متر  11والجعبري التي بل  مداها 
 . (1)اإلسرائيلي"

يقول الكاتب عبد المنعم أبو الفتوح: إنجازات حماس وتطور منظومتها العسكرية وعن 
لق بالدم والشهداء "حماس كحركة مقاومة وطنية تمتلك ثقافة روحية عالية ومتميزة سواء فيما يتع

يذكر الكاتب وحيد  تطور منظومتها، وعن  (2)أو اليقين واألمل الممتد بتحقيق النصر والتحرير"
عبد المجيد: "حقق محمد الضيف تقدما  مدهشا  في تطوير هيكل كتائب القسام لتصبح أقرب إلى 

فيها وصوال   جيش صغير شديد التنظيم وتطوير الصواريخ المحلية التي يحدث تطور تدريجي
موضحا :  المقاومة تطورويشير الكاتب محمد جمعة إلى ،  (3)"041إلى إنتاج صاروخ أر 

"التطور الصاروخي للفصائل قّوض فرضية أن غزة يمكن احتواؤها من الخارج فهناك تطور 
 . (4)مضطرد في قدرات الفصائل العسكرية والصاروخية منها بشكل خاص"

: "نجحت المقاومة في نجاحات المقاومة محمد عن مفاجآت ويتحدث الكاتب عبد العليم
تقليص فجوة الخسائر بين الجانب اإلسرائيلي المعتدي والفلسطيني المعتدى عليه وفي إفشال 

الحتالل والحصار هدف العدوان في تقليص قدرة المقاومة على إطالق الصواريخ ورفع كلفة ا
 . (5)ى التي شغلتها منذ البدايات"نزعت عنها صفة الضحية األولاإلسرائيلي كما 

 . شيطنة حماس وفشل منظومتها العسكرية:2ج/

استعرض بعض الكتاب في صحيفة األهرام في مقاالتهم بعض األطروحات الفرعية 
ومنها: "شيطنة حماس وقيادتها، فشل منظومة حماس العسكرية"، وفيما يخص شيطنة حماس 

                                                             

 .(01ص)رهانات إسرائيل الخاسرة في غزة أحمد: أحمد سيد،  ( (1
 .(1ص)ضاري أبو الفتوح، فلسطين ومصر امتداد األمن القومي والح ( (2
 .(41ص)ول عبد المجيد، رجل غزة األ ( (3
 .(00ص)ت المصرية لمبادرة وقف العدوان جمعة: محمد، الحسابا ( (4
 .(01ص)القضية الحرية ركائز المقاومة  محمد: عبد العليم، عدالة ( (5
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تحمل جزءا  كبيرا  من أسباب معاناة الشعب يقول الكاتب عبد المحسن سالمة: "حماس ت
الفلسطينية بشكل عام وأهالي غزو بشكل خاصة ألنهم أعلنوا دولتهم المستقلة على أشالء 

 . (1)الشعب الفلسطينية وظلوا يراوغون في الوحدة مع أشقائهم في الضفة"

ك يقول الكاتب محمد بن سعود الملفي: "هنا شيطنة قيادة حماس حركة حماسوحول 
اتجار بدماء أهلنا في غزة ومشاعر المسلمين في جميع أنحاء األرض وقيادات حماس تقوم 

، ويكمل الكاتب أحمد موسى: "الشعب األعزل الذي يقع تحت  (2)بدور البطولة في هذه اللعبة"
االحتالل الحمساوي يحاول الخالص من مشعل وهنية وكل زبانية الجماعة اإلرهابية األم 

 . (3)العبودية والذلة والخيانة حسن البنا"ومؤسسها رمز 

يذكر الكاتب خالد األصمعي: "ما يمكن إلسرائيل  فشل منظومة حماس العسكريةوعن   
أن تقوم فيد أنملة بتنفيذ مخططاتها لوال وجود حماس كسلطة فاعلة في غزة تمنحها المبررات 

، ويضيف  (4) ال تجرح(")عملية خطف فاشلة مرة وعشرات المرات صواريخ فشنك ال تصيب و 
الكاتب أسامة الغزالي حرب: "تتفاخر حماس بصواريخها التي تطلقها على إسرائيل والحقيقة أن 

 . (5)هذه الصواريخ لم تفعل سوى فرقعات إعالمية ولم تقتل إسرائيليا واحدا "

 :جابي. الدور المصري اإلي1ج/

يجابية لجمهورية مصر دوار اإلألهرام المصرية على األركز منتجو الخطاب في صحيفة ا
العربية وتشمل أطروحة الدور المصري اإليجابي تجاه العدوان على غزة على ثالث أطروحات 
وهي: الدور المصري الرسمي، المساعدات الرسمية والشعبية ألهل غزة، والجهود الدبلوماسية"، 

التي دفعت عشرات  يقول الكاتب عماد رحيم: "مصر هي الوحيدة الدور المصري الرسميوعن 
وحتى األمس  21اآلالف من الشهداء على مر عقود طويلة وتجرعت فيها ويالت الحروب منذ 

يوضح كاتب مقال  الجهود الدبلوماسية، وحول  (6)القريب إيمانا  منها بدورها القومي العروبي"
القطاع وأنها ال  "مصر تمثل بوابة إنقاذ غزة من العدوان اإلسرائيلي الوحشي على: "رأي األهرام"

                                                             

 .(01ص)بادة للفلسطينيين والعار للعرب سالمة، اإل ( (1
 .(01ص)في غزة من المسئول الملفي، دماء أهلنا  ( (2
 .(00ص)ألكبر في فنادق قطر ، الجهاد اموسى ( (3
 .(01ص)حماس وٕاسرائيل وتنهزم فلسطين  األصمعي، ستنتصر ( (4
 .(01ص)حرب، غزة وحماس  ( (5
 .(01ص)رحيم، أمن مصر أوال   ( (6
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تدخر جهدا  وال طاقة من أجل وقف شالالت الدم الفلسطينية المنهمرة وتقوم بهذا الجهد انطالقا  
 . (1)من إيمانها العميق بأن فلسطين قضية العرب األولى"
قائال :  المساعدات الطبية واإلغاثية لغزةويركز كاتب عمود "رأي األهرام" حديث حول 

طنان من المساعدات حركة على منفذ رفح ستوصل إلى أنه تم إدخال األ"من يتابع جيدا  ال
لى السماح للعشرات من الجرحى الفلسطينيين بعبوره إلى مصر لتلقي العالج واألدوية إضافة إ
 .  (2)في مستشفياتها"

 . العجز العربي والدولي:3ج/

عجز وتتضمن أطروحة العجز العربي والدولي مجموعة من األطروحات وهي: ال
: "يتخذ العجز العربيالعربي، العجز الدولي، التواطؤ الدولي"، ويصف الكاتب وحيد عبد المجيد 

العرب مواقف خسيسة ألسباب عدة أبرزها غياب العقل تحت وطأة الغوغائية أيا  كانت خلفيتها 
 . (3)وهناك من العرب من ال يحرك مشهد جثث األطفال شيئا  من مشاعرهم وال عقولهم"

بقوله: "المجتمع الدولي أصم  العجز الدوليوصف الكاتب مسعود الحناوي  ينفي ح
أذنيه وأغمض عينيه وأغلق فاه أمام عمليات سفك دماء آالف األبرياء من الجرحى والشهداء 

فقد أشار الكاتب  التخاذل العربي والدولي، وعن  (4)وهدم مئات المنازل والمدارس والمنشآت"
يل تراهن مرحليا  على هشاشة وترهل وتفكك النظام العربي وتشعر مرسي عطا اهلل: "إسرائ

 . (5)باالطمئنان نتيجة تخاذل المجتمع الدولي وانكشاف نفاقه المفضوح"
يقول كاتب عمود "رأي األهرام": "بل  ببعض القوى  التواطؤ الدولي مع إسرائيلوعن 

محافل دولية لتبرير جرائم إسرائيل الدولية الكبرى الوقاحة إلى حد الوقوف في مؤتمرات صحفية و 
 . (6)ضد الفلسطينيين"

تحدث كاتب عمود "رأي األهرام": "صمت غياب موقف المنظمات اإلنسانية وحول 
المجتمع الغربي عن الجرائم اإلسرائيلية في غزة يعد جريمة في حق اإلنسانية ولن يتسامح 

                                                             

 .(5ص)  األهرام، مصر الكبيرة ( (1
 .السابقالمرجع  ( (2
 .(04ص)مجيد، غزة بين نبل وخسة عبد ال ( (3
 .(00ص)لمؤامرة الدولية على غزة بعاد االحناوي، أ ( (4
 .(01ص)، األسطورة واألكذوبة والعدوان عطا اهلل ( (5
 .(00ص)لدولي على الجرائم اإلسرائيلية األهرام، الصمت ا ( (6
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ن الدولي وحتى روسيا ال مجلس األمالتاريخ مع موقف األمم المتحدة الهزيل من كارثة غزة و 
ن كانتا من أول الدول التي تساند الحق الفلسطيني وتتخذ مواقف دولية تؤيد هذا والصين اللتي

 .  (1)الحق خفت صوتهما اليوم"

 . غياب موقف السلطة الفلسطينية:3ج/

ذكرت أطروحة غياب موقف السلطة الوطنية الفلسطينية في جانبين: ضعف السلطة 
يقول الكاتب معصوم مرزوق: "تبدو السلطة ضعف السلطة طينية، وفشلها، وفي جانب الفلس

،  (2)الفلسطينية حائرة ال تقطع أمرا  وال تبدو لها خطة واضحة المعالم سواء في السلم أو الحرب"
مبينا : "القيادة الفلسطينية في رام اهلل  فشل السلطةبينما يتحدث الكاتب مرسي عطا اهلل عن 

 . (3)في إثناء حماس عن الوقوع في فخ التصعيد اإلسرائيلي المحسوب"فشلت 
 . المواقف الشعبية:01ج/

من األطروحات الفرعية والتي تتمثل في: "المظاهرات  ا  وتتضمن هذه األطروحة عدد
المواقف الشعبية والمسيرات الشعبية العربية والدولية، والمواقف الدبلوماسية والرسمية"، وحول 

فتشيد الكاتبة سماء سليمان بالمواقف الدولية الشعبية مبينة: ركة بمظاهرات ومسيرات في المش
"خرجت العديد من المسيرات المنددة بالمجازر اإلسرائيلية والتي وصلت إلى مستوى جرائم 

 . (4)الحرب في دول أوروبا وأمريكا الالتينية والبرلمان األوروبي"
فيقول الكاتب إبراهيم فتحي: "في أمربكا ية الدولية المواقف الرسمية والدبلوماسأما عن 

الالتينية واجهت إسرائيل غضبا  شديدا  فاستدعت البرازيل وأورجواي وبعدها السلفادور وشيلي 
وبيرو سفراءها في إسرائيل ثم أوقفت تلك الدول العمل باتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل مطالبة 

 . (5)بالوقف الفوري للعدوان"
فقد تطرق كاتب عمود "رأي األهرام" إلى  المساعدات الطبية والغذائيةي جانب وف

المساعدات اإلغاثية التي قدمتها مصر بدعم الشعب الفلسطيني في غزة: "من يتابع جيدا  
طنان من المساعدات واألدوية الحركة على منفذ رفح سيتوصل إلى أنه تم إدخال مئات األ

                                                             

 .السابقالمرجع  ( (1
 .(01ص)مرزوق، كلهم قتلوك  يا غزة  ( (2
 .(01ص)عطا اهلل، حتى تتعلم حماس  ( (3
 .(04ص)س والمقاومة الفلسطينية اء، حماسليمان: سم ( (4
 .(04ص)ائيل تكسب الموقعة وتخسر الحرب فتحي، إسر  ( (5
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جرحى الفلسطينيين بعبوره إلى مصر لتلقي العالج في لى السماح لعشرات الإضافة إ
 . (1)مستشفياتها"

 . صمود غزة:00ج/

وقد كتب العديد من الك تاب في أطروحة صمود غزة، حيث قال الكاتب وحيد عبد 
المجيد: "غزة عصية ال تخضع وأبية ال تستسلم حتى إذا صبوا عليها حمم جهنم وسيظل لعنة 

 . (2)نسانية من شرورهم وجرائمهم وشرهم لألرض والمال والدماء"اإل رتالحقهم إلى أن تتحر 
 . أطروحات أخرى:04ج/

 :وتضمنت هذه األطروحة عددا  كبيرا  من األطروحات الفرعية نذكر منها  

 ن المستوطنين الهائجة الكاتبة أسماء الحسيني: "قطعا قالت: اختطاف الطفل أبو خضير
ية الفلسطينيين وتعذيبهم أو حرقهم أحياء كما حدث لى اختطاف األطفال الفتالتي عمدت إ

 . (3)مع الطفل أبو خضير"

 لم تقبل الحكومة اإلسرائيلية عرض عمود "رأي األهرام": ويقول كاتب الوساطات الدولية" :
الرئيس األمريكي باراك أوباما للوساطة ونزع فتيل األزمة بإيفاد مبعوثين يتفاوضون بشأن 

 . (4)"هدنة أو تهدئة النزاع

 وهنا تحدث الكاتب فاروق جويدة: "فقد الفلسطينيون جزءا  كبيرا  من االنقسام الفلسطيني :
الدعم العربي وتراجع قضية الشعب الفلسطيني حينما انقسم زعماء القضية ما بين المقاومة 

 . (5)والسالم وغزة والضفة وحماس والسلطة"

 ة: "أباطرة تركيا التي باعت العرب عشرات يقول الكاتب فاروق جويد: و الدور التركي السلبي
السنين لالستعمار الغربي وقسمت بلدانه بما فيها فلسطين، فلم تجد لها مستقبال  مع الغرب 

                                                             

 .(5ص)األهرام، مصر الكبيرة  ( (1
 .(04ص)عبد المجيد، سميح القاسم وغزة  ( (2
 .(3ص)الحسيني، فلسطين ال حماس  ( (3
 .(00ص)ألهرام، سايكس بيكو الثانية ا ( (4
 .(خيرة ص أ) جويدة، اجتياح غزة ( (5
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الذي طردها من كل محافله فلم تجد لها نصيبا  مع الروس ورقصت على الحبال ما بين 
 . (1)عن اإلسالم والمسلمين" وروبي جعلها بعيدةدولة إسالمية ترفع راية اإلسالم وانتماء أ

 ويتحدث الكاتب معصوم مرزوق في هذا الجانب: "دويلة صغيرة في الدور القطري السلبي :
أقصى الخليج العربي لم تجد مجاال تمارس فيه أعراض مرض العظمة الذي الم بها سواء 

لمزاد من خالل السعي لعرقلة مبادرة مصرية كانت وسيلة لحقن دماء أ زهقت خالل فترة ا
 . (2)العربي الذي فتحته تلك الدويلة بالتنسيق مع الباب العالي في أنقرة"

 وفي هذا الصدد يقول الكاتب مرسي عطا اهلل: "أمريكا التي تنتقد الدعم األمريكي إلسرائيل :
عدوانية إسرائيل بلطف وتدعم مساندتها لوقف إطالق النار ثم تعلن في الوقت ذاته عن 

 . (3)يات إضافية هائلة من الذخائر والمعدات العسكرية"تزويد إسرائيل بكم

 ويتحدث الكاتب عماد إسماعيل في هذه المبادرة قائال : "هناك أنباء عن المبادرة القطرية :
مبادرة جديدة تحمل نفس الخطوط العريضة للمبادرة المصرية تتبناها اآلن قطر وتركيا 

 . (4)وبالطبع سوف توافق عليها حماس"

 ويقول الكاتب عبد العليم محمد في مقاله: "حصار غزة من قبل إسرائيل عمل  :الحصار
مجاٍف للقانون الدولي العام واإلنساني الدولي وجميع األعراف وان عمل مشين من قبل 
إسرائيل والغريب انه يحظى بالقبول من المجتمع الدولي على األقل عبر الصمت الذي 

 . (5)يفرض حول الحصار"

 د أمين المصري: "ثمة شماتة وفرح: وفي هذا الجانب يقول الكاتب محمعالميالتحريض اإل 
في أوساط بعض اإلعالميين وتراهم يضحكون ويمرحون مع كل روح فلسطينية ت زهق وهذا 

 . (6)أمر ال يمت لألخالق أو الشهامة أو المروءة بصلة"

                                                             

 (.ص أخيرة)جويدة، فلسطين بين قطر وتركيا  ( (1
 .(01ص)  مرزوق، كلهم قتلوك  يا غزة ( (2
 .(01ص)، األسطورة واألكذوبة والعدوان عطا اهلل ( (3
 .(00ص)إسماعيل، الرهان الخاسر  ( (4
 .(01ص)ات إسرائيل محدودة رغم العدوان محمد: عبد العليم، خيار  ( (5
 .(00ص)عتذار للفلسطينيين المصري، اال ( (6
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 لمصالحة الذي قوبل : وفي هذا الصدد يتحدث الكاتب مرسي عطا اهلل: "اتفاق االمصالحة
بارتياح دولي وعربي سيؤدي من وجهة نظر تل أبيب إلى خلط أوراق الكوتشينة اإلسرائيلية 

 . (1)وضرورة إعادة ترتيبها من جديد لتفادي الضغوط الدولية والعربية المحتلمة"

 ويشير الكاتب مسعود الحناوي إلى الدور اإلماراتي في إعمار الدور اإلماراتي االيجابي :
مليون دوالر إلعادة  20وٕاغاثة غزة: "بادرت دولة اإلمارات العربية كعادتها بتخصيص 

 . (2)إعمار القطاع"

 يتحدث الكاتب عالء عبد الهادي عن تقاعس ضعف وغياب حكومة الوحدة الوطنية :
حكومة الوحدة عن دورها في مقاله: "حكومة الوحدة الوطنية الحالية واهنة ومستهدفة ربما 

لها وكانت هذه الحكومة سببا  لهذا العدوان  ا  حقيقي ا  دوان الصهيوني على غزة اختبار كان الع
 . (3)الذي قد يمتد الحتالل غزة نفسها"

 ويوضح الكاتب عبد المحسن سالمة في هذا اإلطار: غياب موقف جامعة الدول العربية :
إلى محاكم الحرب  "لو أن هناك جامعة عربية بجد لتم الدفع بقادة االحتالل اإلرهابيين

الدولية والمحاكم الجنائية الدولية ويجب أال تقف الجامعة مكتوفة األيدي تكتفي بإصدار 
 . (4)البيانات على استحياء"

 ويؤكد الكاتبة سكينة فؤاد على ضرورة محاسبة االحتالل محاكمة االحتالل كمجرمي حرب :
بالكيان اإلرهابي الصهيوني إلى  على الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة قائلة: "الذهاب

الجنائية الدولية هو سالح ذو حدين ألنه سيفتح المجال أمامها للتحقيق فيما يسمى جرائم 
 . (5)ارتكبت ضد المدنين الفلسطينيين"

 :ويتطرق الكاتب سالمة كيلة إلى استفادة االحتالل من المفاوضات قائال :  المفاوضات
من المفاوضات لكي تكسب الزمن الذي يتيح لها إكمال  "كانت الدولة الصهيونية تستفيد

السيطرة على األرض وحصر السكان الفلسطينيين في مناطق محدودة وضيقة 
 .(6)ومحاصرة"

                                                             

 .(01ص)عطا اهلل، حتى تتعلم حماس؟  ( (1
 .(00ص)الحناوي، من يدفع فاتورة غزة؟  ( (2
 .(04ص)ادي، عن غزة المقاومة واإلعالم عبد اله ( (3
 .(01ص)ين والعار للعرب سالمة، اإلبادة للفلسطيني ( (4
 .(01ص)دهم التي سيرسمها أحفادنا لبال فؤاد، ما شكل الخرائط ( (5
 .(01ص)كيلة، الحرب الصهيونية من جديد  ( (6
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 :وفي هذا الصدد قال الكاتب وحيد عبد المجيد: "تأتي الهدنة اإلنسانية األخيرة نتيجة  الهدنة
هرة لتؤكد أن الدور المصري ال غنى لنجاح الجهود المصرية لتكرس أهمية وساطة القا

 . (1)عنه"

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -4

اتفق منتجو الخطاب الصحفي بصحف الدراسة في تصوير وحشية المجازر والمذابح  . أ
اإلسرائيلية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد وصفها منتجو الخطاب 

ائم اإلبادة الجماعية التي تنافي القانون الدولي والدولي الصحفي في صحف الدراسة بجر 
حو وس قاطنيها ومحتالل مذابح وهدم للمنازل فوق رؤ اإلنساني، حيث ارتكب جيش اال

لى قتل آالف الضحايا من الشهداء والجرحى، وقد أحياء كاملة عن سطح األرض إضافة إ
 احتلت مراتب متقدمة في صحف الدراسة الثالث.

و الخطاب الصحفي في صحف الدراسة على ضعف وعجز الموقف العربي اتفق منتج . ب
لوقف إطالق النار والدولي في العدوان اإلسرائيلي على غزة، والضغط على االحتالل 

عرض منتجو الخطاب نماذج لبعض الدول والقيادات العربية والدولية التي المتواصل، كما 
قامت بتبرير جرائم غزة من مجازر بل  يال ما يحدث فيوقفت متفرجة ومكتوفة األيدي ح

 االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

اتفق منتجو الخطاب الصحفي في صحف الدراسة على الصمود األسطوري لسكان قطاع  . ت
غزة الذين تعرضوا إلبادة جماعية، فقد أكدوا على دعم أهل غزة للمقاومة وعدم االستسالم 

لى الرغم من بشاعة الجرائم التي يواجهونها يوميا  وقتل اآلالف لمحاوالت نزعهم من أرضهم ع
 من النساء واألطفال والشيوخ.

اتفق منتجو الخطاب الصحفي في صحف الدراسة على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية  . ث
في مواجهة آلة القتل اإلسرائيلية، معتبرين أن مقاومة االحتالل حق مشروع لكل فلسطيني، 

 ازات المقاومة وتطورها العسكري والبشري ومخططتها في ضرب االحتالل.وأشادوا بإنج

اتفق منتجو الخطاب الصحفي في صحيفتي "الراية واألهرام" على غياب الموقف األردني  . ج
تجاه العدوان على غزة، فلم يشيروا إلى أي تحرك أو جهود أردنية تذكر في جانب وقف 

 مقاطعته دوليا .العدوان اإلسرائيلي والضغط عليه أو دعم 

                                                             

 .(04ص)عبد المجيد، محاسبة إسرائيل  ( (1
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اتفق منتجو الخطاب الصحفي في صحيفتي الرأي واألهرام على الدور السلبي لحركة  . ح
حماس ومن ثم شيطنتها والتقليل من عمل وفعالية منظومتها العسكرية بوصف هذه الصواريخ 

 "بالبمب واأللعاب النارية".

الحصار اتفقت صحف الدراسة على تعدد األطروحات األخرى التي تنوعت بين " . خ
والمفاوضات والمصالحة الوطنية، والدعم األمريكي إلسرائيل في عدوانها على غزة، باإلضافة 

 إلى الهدنة اإلنسانية.

اختلف منتجو الخطاب في صحيفة "الراية القطرية" عن باقي صحف الدراسة في إظهار  . د
ي مواجهة آلة الدور المقاوم لحركة حماس والفصائل الفلسطينية األخرى ودعم هذا الموقف ف

القتل الصهيونية مؤكدين على التطور الصاروخي والعسكري لكتائب القسام الذي دفع آالف 
 اإلسرائيليين إلى الهروب للمالجئ.

الموقف المصري اختلف منتجو الخطاب في صحيفة "األهرام المصرية" التي أشادت ب . ذ
لمبادرة المصرية للدفع باتجاه يجابيين في نصرة القضية الفلسطينية ودعم االرسمي والشعبي اإل

قبولها من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، في المقابل ركز منتجو الخطاب في صحيفة "الراية 
القطرية" على الدور المصري السلبي الذي تقاعس عن نصرة غزة بل وشارك في العدوان على 

إلعالمي المصري غزة من خالل إغالق معبر رفح في وجه الجرحى والمصابين والتحريض ا
 ضد غزة وحماس والقسام.

اختلف منتجو الخطاب في صحيفة "األهرام المصرية" التي رفضت التدخل القطري في  . ر
القضية الفلسطينية وانتقاد المبادرة القطرية التي جاءت لحقن الدماء بعد رفض حماس للمبادرة 

لى الدور الرسمي والشعبي المصرية، بينما ركز منتجو الخطاب في صحيفة "الراية القطرية" ع
والمؤسساتي القطري من أجل دعم أهل غزة وتقديم المساعدات اإلغاثية والطبية والمشاركة في 

 إعادة إعمار ما دمره االحتالل في غزة.

اختلف منتجو الخطاب في صحيفة "الراية القطرية" التي رفضت المبادرة المصرية ألنها  . ز
لمطالب الفلسطينية المشروعة، في حين دعم ورّوج منتجو بنودها تخدم االحتالل وليس تلبية ل

الخطاب الصحفي في صحيفة "األهرام المصرية" للمبادرة المصرية باعتبارها األساس الوحيد 
شارك سطينية بالمطالب اإلسرائيلية بل المعترف به دوليا  وأنها جاءت لتقايض االحتياجات الفل

 يضة.    الرئيس محمود عباس في وضع خطوطها العر 
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 نيالمبحث الثا
 الدراسة صحف في البرهنة لمسارات الصحفي الخطاب سمات

إزاء العدوان  الصحفي الخطاب لسمات المقارن التحليل نتائج المبحث هذا يستعرض
 يتعلق بمسارات البرهنة. "الراية ، األهرام ، والرأي " فيما صحف في ،غزةاإلسرائيلي على 

 راسة: صحف الد في البرهنة مسارات . أ

البرهنة الواردة في خطاب صحف  مسارات تكرارات ونسب (2.5رقم ) الجدول يوضح
 النحو على النتائج وكانت للدراسة، المحددة الزمنية الدراسة "الراية، واألهرام والرأي" خالل المدة

 :اآلتي
 ي م ف4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  في مسارات البرهنة يوضح: (2.4جدول )

 صحف الدراسة الثالث

 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية مسارات البرهنة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %20.1 514 %54.2 13 %21.2 30 %24.4 044 االستشهاد بأدلة ووقائع وبراهين
 %54.3 454 %54.1 31 %41.4 35 %54.4 35 عرض وجه نظر واحدة
 %5 44 %4 3 %4.0 2 %2.3 05 عرض وجهتي نظر

 %44.1 044 %42.3 40 %44.3 22 %40.0 40 االعتماد على البيانات واألرقام واإلحصائيات
 144 011% %011 423 %011 034 %011 413 اإلجمالي

 ي:يأت وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما

 ف الدراسة:التجاه العام لصح (0

عتمد عليها منتجو ة اائع" كأحد مسارات البرهنة الرئيسحظيت "االستشهاد بأدلة ووق
( مسار برهنة، 514%( بواقع )20.1المرتبة األولى والتي جاءت بنسبة )الخطاب الصحفي 

( 454%( بواقع )54.3وتالها "عرض وجهة نظر واحدة" في المرتبة الثانية وجاءت بنسبة )
ومن ثم جاء "االعتماد على األرقام واإلحصائيات" في المرتبة الثالثة بنسبة مسار برهنة، 

( مسار برهنة، وحازت مسارات البرهنة "عرض وجهتي نظر" بالمرتبة 044%( بواقع )44.1)
 ( مسار برهنة.44%( بواقع )5الرابعة واألخيرة بنسبة )

                                                             

  م، وذلك ألن 4102جاءت مسارات البرهنة بعدد أكبر من عدد قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام
 تحتوي على أكثر من مسار برهنة في صحف الدراسة الثالث.قد القضية 
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 على مستوى كل صحيفة على حدة: (4

 صحيفة الراية القطرية: .0

أحد مسارات البرهنة التي اعتمد عليها بوصفه االستشهاد بأدلة ووقائع وبراهين" تصدر "
م، بنسبة 4102منتجو الخطاب في الحديث عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

( مسار برهنة، وجاء في المرتبة الثانية "عرض وجه نظر واحدة" بنسبة 044%( بواقع )24.4)
رهنة، وتالها في المرتبة الثالثة "االعتماد على البيانات واألرقام ( مسار ب35%( بمعدل )54.4)

( مسار، وجاء في المرتبة الرابعة 40%( وبلغت )40.0واإلحصائيات" والتي جاءت بنسبة )
( مسار برهنة، وذلك 05%( وعددها )2.3واألخيرة "عرض وجهتي نظر" والتي كانت بنسبة )

 .صحيفة الراية القطرية خطاب في مسارات البرهنة علتوزي المئوية والنسب العدد مجموع من
بقضية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  الخاصة البرهنة مسارات نستعرض أتيي وفيما

 :اآلتي النحو على وذلك الراية القطرية، لصحيفة الصحفي الخطاب كما طرحها م،4102

 الستشهاد بأدلة ووقائع وبراهين: . أ

تناوله  في والدالئل الوقائع من بالعديد الراية القطرية لصحيفة الصحفي الخطاب استدل
 األدوار على ودالئل شواهد الخطاب وحمل العدوان على غزة، بقضية المتعلقة البرهنة لمسارات

بالعدوان، حيث أوضح كاتب عمود "رأي الراية": "تستعد إسرائيل  المتعلقة اإليجابية والسلبية
لفلسطينيين وهذه المرة سيكون شامال ، فقد استبقت هذا العدوان الرتكاب عدوان جديد بحق ا

، وتحدث في مقال آخر عن الدور القطري  (1)بحملة اعتقاالت جائرة وتشديد الخناق عليهم"
مبينا : "النجاحات الدبلوماسية والرسمية والشعبية القطرية وباألخص على الصعيد الدبلوماسي 

ر للتدخل لوقف العدوان والضغط على حماس للقبول جعلت األمم المتحدة تطرق باب قط
 . (2)بالهدنة"

 عرض وجه نظر واحدة: . ب

وهذا ما بينه  المقاومة في العدوان نظر وجهة الصحفي الخطاب منتجي من عدد قدم
كاتب عمود "رأي الراية": "مفاجآت كبيرة وغير سعيدة ستالقي الجنود اإلسرائيليين حال داست 

                                                             

 .(55ص)اية، إسرائيل تدق طبول العدوان الر  ( (1
 .(55ص)الراية، العالم يستنجد بقطر  ( (2
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، ويذكر  (1)ضون إلى مصرعهم وستتغير ميزان القوة بعد هذا العدوان"أقدامهم أرض غزة وسيم
قائال : "ألقى جون كيري وزير الخارجية  رأي الوليات المتحدةالكاتب المعز نجم الدين أحمد 

األمريكي اللوم على حركة حماس وفصائل المقاومة األخرى ألنها رفضت وقف إطالق النار 
وجه نظر األمين العام ، أما  (2)رائيل في الدفاع عن النفس"ويؤكد رئيسه أوباما على حق إس

إزاء العدوان على غزة قال عنها الكاتب جاسم الجاسم: "يقول بان  لألمم المتحدة بان كي مون
كي مون أن العقبة التي تحول دون توقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة هو اإلرادة 

سمير  الكاتب ، وقدم (3)نيتهما كقيادتين إسرائيلية وفلسطينية"السياسية وعليهما أن يظهرها إنسا
العدوان على غزة مبينا : "حرب غزة أسقطت ورق التوت وأزاحت األقنعة  تجاه وجهة نظره عواد

 . (4)قائمة وأن هناك تحالفا  عربيا  إسرائيليا  جديدا " لم تعدوتوضح أن تحالفات األمس 
 ج. عرض وجهتي نظر:

حركة حماس والسلطة إزاء  نظر وجهتي الصحفي الخطاب منتجي من عدد عرض
العدوان حيث ذكرت الكاتبة توجان فيصل: "يقول عزام األحمد أن هناك أصابع خفية حالت دون 
التوصل التفاق تهدئة بين غزة واالحتالل الصهيوني فكان هذا االتفاق يمكن أن يّوقع في لحظة 

اسي لحركة حماس خالد مشعل: "بداية، ال داعي وضحاها" ويرد عليه رئيس المكتب السي
ووجهات النظر فينقل الكاتب  بخصوص النتصار الذي حققته المقاومة، أما  (5)للمفاوضات"

عبد اهلل الملحم: "النفعيون المنهزمون فكريا  ونفسيا  يقولون بتشف وشماتة ه زمت حماس 
مقابل يرد الكاتب ويعرض وجه نظره: والمقاومة ألن خسائرها أكبر من خسائر االحتالل، في ال

"لو أن األرباح والخسائر ت حسب كميا  ورقميا  لكان رجل الجمارك خاسرا  حينما يرف رشوة 
 . (6)بماليين الرياالت مع أنه طوال خدمته لن يبل  عشر الرشوة المقدمة"

ية وعن وقف إطالق النار فيعرض الكاتب أحمد ذيبان وجهتي نظر للصحافية اإلسرائيل
كيرين نوبيخ ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق عاموس يادلين: "وتتساءل 
الصحافية نوبيخ بعفوية: )نحن نعرف أن السيسي يكره حماس أكثر مما نكرهها ولكن ماذا 

                                                             

 .(03ص)راية، إسرائيل تمضي في عدوانها ال ( (1
 .(41ص)إخوة العرب  حمد: المعز نجم الدين، غزة تناديكم من تحت القصف ياأ ( (2
 .(03ص)م، دماء أطفال غزة تفضح العالم الجاس ( (3
 .(44ص) حرب غزة كشفت الحقيقة المرةد، عوا ( (4
 .(03ص)يصل، أنا أفاوض إذا  أنا موجود ف ( (5
 .(01ص)الملحم، رغم الخسائر عزة تنتصر  ( (6
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نستفيد من ذلك بل نريد وقف إطالق النار وهذه مصلحتنا(، ويرد عليها يادلين: )بإمكان إسرائيل 
أن تعتمد على الدعم العربي الرسمي وأن تواصل الحرب حتى إسقاط حكم حماس في 

 .(1)القطاع"

 د. العتماد على البيانات واألرقام واإلحصائيات:

تناول  في البرهنة مسارات تدعم إحصائيات الصحفي الخطاب منتجي من عدد عرض
جراء من ائر الفلسطينية تعكس الخس اإلحصائيات وهذه م،4102العدوان على غزة عام  قضية

خلف اهلل عطا اهلل األنصاري: "يقول وزير األشغال العامة  ويقول الكاتبالعدوان على غزة، 
تضررت وشنت إسرائيل  111منزال  على األقل د مرت، و 31واإلسكان الفلسطيني أن أكثر من 

،  (2)رحى"قتيل والكثير من الج 33غارة جوية على قطاع غزة راح ضحيتها  041أكثر من 
وعن الخسائر اإلسرائيلية تحدثت الكاتبة ريم الحرمي: "خسرت شركة العال اإلسرائيلية أكثر من 

 . (3)مليون دوالر" 042مليون دوالر والفنادق مرجح أن تخسر  31
 صحيفة الرأي األردنية: -4

منتجو حصلت "االستشهاد بأدلة ووقائع وبراهين" كأحد مسارات البرهنة التي اعتمد عليها 
على المرتبة األولى  4102الخطاب في الحديث عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

( مسار برهنة، وجاء في المرتبة الثانية "عرض وجه نظر واحدة" 30%( بواقع )21.2بنسبة )
( مسار برهنة، وتالها في المرتبة الثالثة "االعتماد على البيانات 35%( بمعدل )41.4بنسبة )

، وجاء في المرتبة الرابعة ا  ( مسار 22%( والتي بلغت )44.3رقام واإلحصائيات" بنسبة )واأل
 %( والتي كان عددها  مسارات برهنة، وذلك من4.0واألخيرة "عرض وجهتي نظر" بنسبة )

 .صحيفة الرأي األردنية خطاب في مسارات لتوزيع المئوية والنسب العدد مجموع
بقضية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  الخاصة برهنةال مسارات نستعرض ييأت وفيما

 :اآلتي النحو على وذلك الرأي األردنية، لصحيفة الصحفي الخطاب كما طرحها م،4102

 

 

                                                             

 .(40ص)  زةذيبان، إنجاز إسرائيلي إستراتيجي خالل عدوانها على غ ( (1
 .(51ص)ري، فلسطين ضياع العزة والوفاء األنصا ( (2
 .(02ص) سر حربها على غزةي، إسرائيل تخالحرم ( (3
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 الستشهاد بأدلة ووقائع وبراهين: . أ

تناوله  في والدالئل الوقائع من بالعديد الرأي األردنية لصحيفة الصحفي الخطاب استدل
 األدوار على ودالئل شواهد الخطاب وحمل العدوان على غزة، بقضية المتعلقة رهنةالب لمسارات

بالعدوان، فقد تحدث الكاتب عبد الهادي راجي المجالي عن غزة  المتعلقة اإليجابية والسلبية
مستدال  ببعض الدالئل قائال : "غزة هي البلد الوحيد الذي كسر قواعد الحرب في التاريخ كله 

شعواء مدمرة لكن بدون لجوء ألنهم شعب محاصر وكل  ت شن عليه حربا  الوحيد الذي  كونها البلد
يسوق الكاتب فايز الفايز بعض البراهين لمواقف وسياسيات رئيس  ، في حين (1)معابره مغلقة"

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذا زمن نتنياهو الذي يطرب له جمهور عريض من اليهود 
سياسية اليمينية والمتطرفين المتدينين إنه زمن الكراهية الذي تغذيه سياسات الحكومات والطبقة ال

 . (2)اإلسرائيلية المتعاقبة"
 عرض وجه نظر واحدة: . ب

لشخصيات محورية بما يخص  نظر وجهات الصحفي الخطاب منتجي من العديد عرض
خارجية البريطاني العدوان على غزة، حيث ذكر الكاتب أسعد عبد الرحمن تحذير وزير ال

لالحتالل بقوله: "حذر وزير الخارجية البريطاني فليب هموند إسرائيل من أن الرأي العام الغربي 
ليس إلى جانبها فيما يتعلق بالعمليات الحربية ضد غزة وقد أصبح الرأي العام الغربي أكثر قلقا  

 . (3)وأقل تعاطفا  مع إسرائيل"

نظره في مطالب المقاومة لوقف إطالق النار  أما الكاتب رجا طلب فقد عرض وجه
متهكما : "اشتراطات حماس المضحكة والتعجيزية التي طالب بها متحدثون عدة من قيادة حماس 
ومنها مثال  فتح المالحة في ميناء غزة ومعبر رفح والمطار والسماح للغزيين بالصالة في 

 . (4)سماء"األقصى فهي شروط صبيانية نزلت على قياديي حماس من ال
 عرض وجهتي نظر: -ج

بما يخص العديد من القضايا  نظر وجهتي الصحفي الخطاب منتجي من عدد عرض
م، ومنها عرض وجه نظر حركة حماس وجيش 4102التي تحدثت عن العدوان على غزة عام 

                                                             

 .(ص أخيرة)المجالي، غزة  ( (1
 .(42ص)الفايز، زمن نتنياهو الرديء  ( (2
 .(03ص)ئيل المكاسب والخسائر المباشرة عبد الرحمن، المقاومة الفلسطينية وٕاسرا ( (3
 .(03ص)لحملة على مصر المحرض واألدوات طلب، ا ( (4
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االحتالل في خسائرهما من العدوان وفي هذا الجانب ذكر الكاتب رجا طلب: "إسرائيل تقول أنها 
دمرت مخزون الصواريخ الموجودة لدى حماس وقتلت عددا  من قيادتها الخطيرين وأنها دمرت 

% من األنفاق وأجيرت حماس في النهاية بالموافقة على الورقة المصرية واتفاق 31أكثر من 
جنديا  إسرائيليا  في معركة  41التهدئة، وحماس تقول: "إنها لقنت إسرائيل درسا  لن تنساه وقتلت 

عصف المأكول ووصلت صواريخها للعمق اإلسرائيلي وحاصرت مطار بن غوريون ألول مرة ال
 .  (1)في تاريخه وأسرت جنديا "

 د. العتماد على البيانات واألرقام واإلحصائيات:

تناول  في البرهنة مسارات تدعم إحصائيات الصحفي الخطاب منتجي من ا  عدد عرض
تعكس أعداد الشهداء والجرحى الذين  اإلحصائيات هذهو  م،4102العدوان على غزة عام  قضية

استهدفتهم آلة القتل اإلسرائيلية، حيث ذكر الكاتب فايز الفايز: "قتل الجيش السفاح صباح 
طفل  211جريحا  بينهم  4553امرأة وخلف  53طفال  و 13عربيا  بينهم  501السبت اليهودي 

 . (2)امرأة" 511و

 صحيفة األهرام المصرية: -4

أحد مسارات البرهنة التي اعتمد عليها منتجو ت "عرض وجه نظر واحدة" بوصفها حصل
على المرتبة األولى  4102الخطاب في الحديث عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

( مسار برهنة، وجاء في المرتبة الثانية "االستشهاد بأدلة ووقائع 31%( بواقع )54.1بنسبة )
( مسار برهنة، وتالها في المرتبة الثالثة "االعتماد على 13%( بمعدل )54.2وبراهين" بنسبة )

، وجاء في المرتبة ا  ( مسار 40%( والتي بلغت )42.3البيانات واألرقام واإلحصائيات" بنسبة )
 %( والتي كان عددها  مسارات برهنة، وذلك من4الرابعة واألخيرة "عرض وجهتي نظر" بنسبة )

 .صحيفة األهرام المصرية خطاب في مسارات لتوزيع ئويةالم والنسب العدد مجموع
بقضية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  الخاصة البرهنة مسارات نستعرض ييأت وفيما

 :اآلتي النحو على وذلك األهرام المصرية، لصحيفة الصحفي الخطاب كما طرحها م،4102

 

 

                                                             

 .(44ص)طلب، أسئلة لحماس بعد انتصارها  ( (1
 .(43ص)الفايز، فضائح وفظائع أمريكية  ( (2
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 الستشهاد بأدلة ووقائع وبراهين: . أ

تناوله  في والدالئل الوقائع من بالعديد األهرام المصرية لصحيفة الصحفي الخطاب استدل
رفض  على ودالئل شواهد الخطاب وحمل العدوان على غزة، بقضية المتعلقة البرهنة لمسارات

حماس للمبادرة المصرية وفي هذا الصدد قال الكاتب صالح منتصر:"حماس التي قبلت وقفا  
بل ثالثة أسابيع كبدت شعبها خسائر فادحة في عدد الضحايا إلطالق النار بعد أن رفضته ق

يسوق  ، في حين (1)والبيوت والبنية التحتية مما رفع تعاطف الرأي العام العالمي مع شعب غزة"
غزة قائال : "كان  دمار الذي تعرضت لهالكاتب أشرف أبو الهول بعض البراهين لوصف حجم ال

( 4102خير هو كلمة )نكبة حدث في العدوان األ أفضل وصف سمعته من بعض األهالي لما
أكدوا أن حجم الدمار الذي تعرضت له غزة  41ونكسة  21ممن عاصروا نكبة  همبعضبل إن 

 . (2)في العدوان األخير يفوق ما تعرضت له في هذين العاميين"
 عرض وجه نظر واحدة: . ب

لوقائع والدالئل في كأحد ا نظرهم على وجهات الصحفي الخطاب منتجي من العديد اعتمد
تناولهم لمسارات البرهنة بما يخص العدوان على غزة، حيث وصف الكاتب منصور أبو العزم 

قائال : "قادة حماس ليسوا إال تجار نضال وحناجر وفضائيات وأنهم يرتكبون خطيئة  قادة حماس
ة مباشرة كبرى عندما يحاولون التخلي عن مصر ودورها واللجوء إلى دولتين ليس لهما عالق

 . (3)وليين القطريين واألتراك"ميونيو أو انصياعا  للم 51بالقضية سواء نكاية في مصر 
متهكما :  إعدام العمالء في غزةأما الكاتب أشرف أبو الهول فقد عرض وجه نظره في 

"رغم تقديرنا واحترامنا للمقاومة الفلسطينية والدور البطولي فإن هذا األمر ال يعطي فصائل 
اومة الحق في إعدام عشرات األشخاص في الشوارع تحت مسمى أنهم عمالء وذلك بعد المق

 . (4)محاكمات ثورية تستغرق ساعات وأحيانا  دقائق"

بينما يعرض الكاتب صالح منتصر وجهة نظر الكاتب عبد الباري عطوان في المبادرة 
الرأي اليوم: )المبادرة المصرية مبينا : "يقول عبد الباري عطوان في صحيفته االلكترونية 

                                                             

 .(ص أخيرة)منتصر، مكاسب وخسائر غزة  ( (1
 .(04ص) م4102أبو الهول، نكبة  ( (2
 .(00ص) بو العزم، المصريون وحماس وغزةأ ( (3
 .(04ص)  و الهول، إعدام العمالء في غزةأب ( (4
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صنعا  برفضها  تالمصرية جاءت لتقدم طوق النجاة لإلسرائيليين وٕان الفصائل الفلسطينية أحسن
 . (1) عدم االستمرار في إطالق الصواريخ حتى تحقق معظم مطالبها إن لم يكن كلها("

 عرض وجهتي نظر: -ج

يد من القضايا بما يخص العد نظر وجهتي الصحفي الخطاب منتجي من عدد عرض
م، ومنها عرض وجه نظر حركة حماس ونتنياهو 4102التي تحدثت عن العدوان على غزة عام 

"يهدد نتنياهو حركة حماس بأنها ستكبدها  :يعرض كاتب رأي األهرامو في إنهاء العدوان، 
األمن، وترد ا لم ينعم اإلسرائيليون بخسائر فادحة وستتعرض لمزيد من الهجمات القاسية م

اس: "إن الطريق الوحيد ألمن إسرائيل هو أن يشعر الفلسطينيون أوال  باألمن وأن ي رفع حم
 . (2)الحصار"

أما الكاتب خالد األصمعي فقد عرض وجهتي نظر نتنياهو وحماس بما يخص بنود 
المبادرة المصرية فيقول: "يصرح نتنياهو بأن الورقة المصرية أقرب إلى المطالب الفلسطينية، 

 .  (3) حماس )بأنها غير ملبية للمطالب الشرعية الفلسطينية("وتصفها 

 العتماد على البيانات واألرقام واإلحصائيات:د. 

تناول  في البرهنة مسارات تدعم إحصائيات الصحفي الخطاب منتجي من عدد عرض
تعكس أعداد الشهداء والجرحى الذين  اإلحصائيات وهذه م،4102العدوان على غزة عام  قضية

غارة  0111ستهدفتهم آلة القتل اإلسرائيلية، حيث ذكرت الكاتبة سهيلة نظمي: "نفذت إسرائيل ا
 411قذيفة صاروخية فقتلت  2533طن متفجرات على غزة وأطلقت  0111جوية وأسقطت 

 . (4)من المدنيين"
 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: (4

تصدر "االستشهاد بأدلة ووقائع" بوصفها  ية فيالراية القطرية والرأي األردن اتفقت صحيفتا . أ
أحد مسارات البرهنة األساسية فيما يتعلق بالعدوان على غزة، المرتبة األولى بنسبة 

 %( في صحيفة الراية القطرية.24.4%( في صحيفة الرأي األردنية، مقابل )21.2)

                                                             

 .(ص أخيرة)منتصر، من يقتل الفلسطينيين؟  ( (1
 .(00ص)هرام، مفاوضات التهدئة في غزة األ ( (2
 .(01ص)دماء غزة بين التهدئة والتصعيد األصمعي،  ( (3
 .(1ص)، بالغة األرقام في عالم مخبول نظمي ( (4
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أحد ر" بوصفها األردنية في وجود "عرض وجه نظالراية القطرية والرأي  فقت صحيفتاات . ب
مسارات البرهنة األساسية فيما يتعلق بالعدوان على غزة، في المرتبة الثانية بنسبة 

 %( في صحيفة الرأي األردنية.41.4%( في صحيفة الراية القطرية، مقابل )54.4)

اتفقت صحف الدراسة على تربع مسار برهنة "االعتماد على األرقام واإلحصائيات" المرتبة  . ت
نسب متقاربة نسبيا  بين الصحف الثالث فكانت نسبته في صحيفة األهرام الثالثة في 
%( في صحيفة الرأي األردنية، بينما جاءت نسبته 44.3%(، و)42.3المصرية )

 %( في صحيفة الراية القطرية.40.0)

اتفقت صحف الدراسة على المرتبة الرابعة لمسار برهنة "عرض وجهتي نظر" المرتبة الرابعة  . ث
تقاربة نسبيا  بين الصحف الثالث فكانت نسبته في صحيفة الراية القطرية في نسب م

%( في صحيفة 4%(، بينما جاءت نسبته )4.0%(، وفي صحيفة الرأي األردنية)2.3)
 األهرام المصرية.

اختلفت صحيفة األهرام المصرية عن باقي الصحف في تصدر مسار البرهنة "عرض وجه  . ج
%(، ومجيء مسار "االستشهاد بأدلة 54.1ءت بنسبة )نظر" المرتبة األولى والتي جا
 %(.54.2ووقائع" في المرتبة الثانية بنسبة )
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 ثالثالمبحث ال
غزة عام العدوان اإلسرائيلي على  قضايا في توظيفها وكيفية المرجعية األطر

 صحف الدراسة في م4102
 قضايا جاهت الصحفي الخطاب لسمات المقارن التحليل نتائج المبحث هذا يستعرض

"الراية القطرية، واألهرام المصرية، والرأي  صحف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في
 وهي للدراسة، المحددة الزمنية ةالمد خالل توظيفها المرجعية وكيفية باألطر يتعلق فيما األردنية"
 :كاآلتي

 صحف الدراسة: في توظيفها وكيفية المرجعية األطر .0

األطر المرجعية التي استندت إليها صحف  تكرارات ونسب (2.2رقم ) الجدول يبين
الدراسة في خطابها الصحفي نحو قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل المدة الزمنية 

 المحددة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:
 م4102غزة عام  العدوان اإلسرائيلي على في األطر المرجعية يوضح(: 2.2جدول )

 حف الدراسة الثالثفي ص 

 األطر المرجعية
 التجاه العام األهرام المصرية الرأي األردنية الراية القطرية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %24.3 545 %35 042 %23.4 33 %24.5 011 أطر سياسية
 %4.2 22 %5.1 3 %1.1 03 %4.1 04 أطر إنسانية

 %42 043 %44.4 44 %44.1 31 %03 23 يخيةأطر تار 
 %5.4 44 %1.2 0 %4.5 3 %4.1 04 أطر دينية
 %4.1 03 %0.1 2 %4.1 4 %5.1 3 أطر ثقافية
 %1 33 %3.0 04 %1.1 01 %00 44 أطر عسكرية
 %2.1 55 %3.0 04 %4.5 3 %4.1 04 أطر قانونية
 %5.3 41 %2.5 01 %5.1 1 %5.1 3 أطر اقتصادية

 411 011% %011 452 %011 401 %011 451 لياإلجما

 

 

                                                             

  م، وذلك 4102جاءت األطر المرجعية بعدد أكبر من عدد قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام
 ر من أطر مرجعية في صحف الدراسة الثالث.تحتوي على أكثقد ألن القضية 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى أن: 

 التجاه العام لصحف الدراسة  (0)

حازت األطر المرجعية "السياسية" التي اعتمد عليها منتجو الخطاب الصحفي على 
خية" في ( إطار، وتالها "األطر التاري545%( بواقع )24.3المرتبة األولى والتي جاءت بنسبة )

( إطار، ومن ثم جاءت "األطر العسكرية" في 043%( بواقع )42المرتبة الثانية وجاءت بنسبة )
( إطار، وحازت "األطر اإلنسانية" بالمرتبة الرابعة بنسبة 33%( بواقع )1المرتبة الثالثة بنسبة )

%( 2.1)( إطار، وجاءت "األطر القانونية" في المرتبة الخامسة بنسبة 22%( بواقع )4.2)
%( بواقع 5.3بة )( إطار، ومن ثم تلتها في المرتبة السادسة "األطر االقتصادية" بنس55بواقع )

( إطار، 44%( بواقع )5.4حظيت "األطر الدينية" بالمرتبة السابعة بنسبة )( إطار، كما 41)
 .( إطار03%( بواقع )4.1وجاءت في المرتبة الثامنة واألخيرة "األطر الثقافية" بنسبة )

 على مستوى كل صحيفة على حدة: (4)

 صحيفة الراية القطرية: . أ

االستناد  تم التي المرجعية األطر بين من األولى المرتبة على" السياسية" المرجعية حازت
( إطار، وتالها 011%( بواقع )24.5بنسبة ) جاءت حيث الدراسة، صحيفة خطاب في إليها

 ( إطار، وجاءت المرجعية23%( بمعدل )03)بنسبة  الثانية بالمرتبة" التاريخية" المرجعية
تساوت األطر  ( إطارا ، في حين44%( وبلغت )00بة )في المرتبة الثالثة بنس "العسكرية"

%( بواقع 4.1بنسبة ) رتبة الرابعة وجاءت كل واحدة منها"اإلنسانية، والدينية، والقانونية" في الم
%( 5.1تصادية" بنفس الدرجة وجاءت بنسبة )وكذلك تشاركت األطر "الثقافية واالق ا  ( إطار 04)

( 451) صحيفة الراية القطرية البال  في المرجعية األطر عدد إطارات، من إجمالي( 3)بواقع  
 إطارا .
الصحفي  الخطاب في توظيفها تم التي المرجعية األطر موجز على نحو نستعرض ييأت فيما

 م.4102ئيلي على غزة عام قضايا العدوان اإلسرا نحو الراية القطرية لصحيفة

 السياسية: المرجعيةاألطر  -0

 في السياسية المرجعية الراية القطرية صحيفة في الصحفي الخطاب منتجو استخدم
العدوان على قطاع غزة ومنها الدور القطري لوقف إطالق النار والذي تحدث  معالجة قضايا

العطية أن قطر بقيادتها حريصة  عنه الكاتب صالح األشقر: "أكد وزير الخارجية القطري خالد
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، ويشير كاتب  (1)على سالمة وتطور أمتها العربية وتهتم بوقف نزيف الدم الفلسطيني والعربي"
: "اإلشادة التي خص بها خالد فلسطيني من الجهود القطريةعمود "رأي الراية" إلى الموقف ال

ة وشعبا  لمواقفها الداعمة مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دولة قطر قيادة وحكوم
، وحول ضعف الموقف  (2)للشعب الفلسطيني تؤكد أن قطر اختارت الطريق الصحيح"

اإٍلسرائيلي يتحدث الكاتب طه خليفة: "قال الخبير العسكري المصري صفوت الزيات أن 
فع أفلت من القبة الحديدية جعل إسرائيل تغلق مطارها الوحيد في تل أبيت تد ا  واحد ا  صاروخ

 . (3)ماليين اليهود للمالجئ"

 المرجعية اإلنسانية: األطر -4

معالجة الواقع  في اإلنسانية المرجعية الراية القطرية صحيفة في الخطاب منتجو وظف
اإلنساني الذي يعيشه سكان قطاع غزة تحت القصف، وحول ذلك يقول الكاتب جاسم الجاسم: 

يد وأخويا شهيد وصديقي شهيد دوري ليس "طفل غزاوي يرفع الفتة كتب عليها "ليس عندي ع
، وعن المنح اإلغاثية والمساعدات اإلنسانية فقد أوردها كاتب عمود "رأي الراية": "ها  (4)ببعيد"

 45هي قطر تزيد من منحتها المالية لتنفيذ المرحلة الثالثة من اإلغاثة إلعادة تعمير غزة إلى 
 .  (5)مليون دوالر" 05اع بمبل  مليون دوالر بعدما رفدت مكتبها الفني بالقط

 المرجعية التاريخية: األطر -4

معالجة العدوان على  في وكتابها التاريخية المرجعية إلى الراية القطرية صحيفة استندت
غزة، حيث قال الكاتب سمير عواد: "تم فتح معبر رفح في عهد الرئيس محمد مرسي الذي أفسد 

، ويشير الكاتب أسعد  (6)م"4104لدود حماس عام على إسرائيل شن حرب جديدة ضد عدوها ال
بالعدوان الثاني  في لبنان وانتهاء   4114منذ عام  العزوني إلى أن "إسرائيل سجلت فشال  ذريعا  

 . (7)"4111وسبقه عدوان فاشل آخر عام  4104على غزة عام 

 
                                                             

 .(33ص)( 4-4عوافي مسكين من راح فيها )األشقر، بعد الحروب ال ( (1
 .(03ص)الراية، إشادة مستحقة  ( (2
 .(33ص)وقوة اإليمان بالحق  خليفة: طه، غزة الصمود ( (3
 .(03ص)م، دماء أطفال غزة تفضح العالم الجاس ( (4
 .(41ص)التهدئة الدائمة راية، متطلبات ال ( (5
 .(04ص)عواد، ويحك إسرائيل ويحك  ( (6
 .(40ص)العزوني، كلمة السر المقاومة  ( (7
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 :المرجعية الدينية األطر -2

قضية العدوان على غزة وما  معالجة في يةقرآن آيات إلى الكاتب إبراهيم آل إبراهيم استند
 هذا فورهم من ويأتوكم وتتقوا تصبروا إن يواجهه سكان القطاع من تضحيات وصمود، "بلى

، واستدل  (1) (043مسومين"، )آل عمران، اآلية:  المالئكة من آالف بخمسة ربكم يمددكم
في غزة بالحديث الشريف  الكاتب زيد السعدي في وصفه لحال األمة اليوم وموقفها مما يجري

 . (2) "عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" )رواه الترمذي("
 المرجعية الثقافية: األطر -3

رسائلهم  دعم في الثقافية المرجعية على الصحفي الخطاب منتجي من عدد اعتمد
الذي قامت به مؤسسات قطر دعما   الكاتبة أمل عبد الملك بالدور الثقافي واستدل اإلعالمية،

لغزة بقولها: "نظمت مؤسسة الحي الثقافي "كتار" مهرجان نصرة غزة بالتعاون مع عدة جهات 
قطر وقناة الريان وآالف المواطنين والمقيمين الذين بادروا  يرية منها الهالل األحمر وتلفازخ

يد الفطر نقل الكاتب محمود زعلوك ، وعندما صادف أيام العدوان قدوم ع (3)بالتبرع لصالح غزة"
 . (4)قول المتنبي "عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد"

 المرجعية العسكرية: األطر -2

تفوق المقاومة  بيان في العسكرية المرجعية على الصحفي الخطاب منتجو اعتمد
جحت المقاومة الفلسطينية في الفلسطينية في هذا العدوان كما بين ذلك الكاتب أحمد ذيبان: "ن

، وفيما يخص الدعم العسكري  (5)بناء منظومة صواريخ متطورة وتصنيع طائرات بدون طيار"
 443األمريكي إلسرائيل فتحدث الكاتب جاسم الجاسم: "أوباما طلب من الكونغرس اعتماد مبل  

ة لتوفير المزيد من مليون دوالر كمعونة عسكرية عاجلة إلسرائيل لتطوير نظم القبة الحديدي
 . (6)الحماية لإلسرائيليين من صواريخ المقاومة"

 

                                                             

 .(02ص)براهيم: إبراهيم، انتصارات غزة إ ( (1
 .(41ص)  فة وال عزة وال نخوة وال كرامةالسعدي، حالنا اليوم غير الحال فال أن ( (2
 .(05ص)عبد الملك، فزعة قطرية  ( (3
 .(31)صلوك، أناس ال يحتفلون بالعيد زع ( (4
 .(41ص)  يبان، المقاومة عبثية أم ضرورةذ ( (5
 .(03ص)م، دماء أطفال غزة تفضح العالم الجاس ( (6
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 المرجعية القانونية: األطر -1

قوانين حقوق  مناقشة في القانونية المرجعية الصحفي الخطاب منتجي من عدد وظف
( 53و51الكاتبة فريدة العبيدلي: "اتفاقية حقوق الطفل في مادتها ) أوردت المقام هذا الطفل وفي

، وفي جانب الحديث  (1)د فيها على قواعد القانون اإلنساني الدولي في تأمين حماية األطفال"تؤك
عن الحق في مقاومة المحتل ذكرت الكاتبة لطيفة خالد: "في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في 

انون ، وعن إقرار ق  (2) مادة  البند الرابع )للشعوب كافة الحق في مقاومة االحتالل األجنبي("
المساعدات المالية إلسرائيل بين الكاتب أحمد ذيبان: "أقر الكونغرس قانونا  يخصص دعما  

 . (3)مليون دوالر" 443أمريكيا  لمنظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية بقيمة 

 المرجعية القتصادية: األطر -3

تي ال الخسائر بيان في االقتصادية المرجعية الصحفي الخطاب منتجي من عدد وظف
كما أوردها الكاتب أسعد العزوني: "على الصعيد االقتصادي فإن  (اإلسرائيلي) تكبدها االحتالل

، وفي جانب الخسائر الفلسطينية  (4)مليار دوالر أمريكي" 3.3خسائر االحتالل االقتصادية تبل  
ر بلغت أكثر فقد بين كاتب عمود "رأي الراية": "الدمار الكامل للبنية التحتية في غزة خلفت خسائ

 . (5)مليارات من الدوالرات" 4من 
 صحيفة الرأي األردنية: . ب

االستناد  تم التي المرجعية األطر بين من األولى المرتبة على" السياسية" المرجعية حازت
( إطار، 33%( بواقع )23.4بنسبة ) جاءت حيث الرأي األردنية، صحيفة خطاب في إليها

( إطار، وجاءت 31%( بمعدل )44.1بنسبة ) الثانية مرتبةبال" التاريخية" وتالها المرجعية
( إطارا ، وتالها المرجعية 03%( وبلغت )1.1في المرتبة الثالثة بنسبة ) "اإلنسانية" المرجعية

( إطار، ومن ثم المرجعية 01%( بواقع )1.1"العسكرية" في المرتبة الرابعة والتي جاءت بنسبة )
( إطارات، وجاءت المرجعية 1%( بمعدل )5.1وجاءت بنسبة )"االقتصادية" بالمرتبة الخامسة 

تساوت األطر "الدينية،  (، في حين4%( بمعدل )4.1دسة بنسبة )"الثقافية" في المرتبة السا

                                                             

 .(04ص)م مطالبتكم بحقهم في الحياة العبيدلي، عيديته ( (1
 .(3ص)أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا خالد،  ( (2
 .(01ص)ن التراجيديا الفلسطينية جديد مذيبان، فصل  ( (3
 .(03ص)لعزوني، إسرائيل بداية الهزيمة ا ( (4
 .(45ص) الراية، مهرجان نصرة غزة ( (5
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( 3%( بواقع )4.5والقانونية" في المرتبة السابعة واألخيرة وجاءت كل واحدة منهم بنسبة )
 ( إطارا .401) صحيفة الرأي األردنية البال  في المرجعية األطر عدد إطارات من إجمالي

الصحفي  الخطاب في توظيفها تم التي المرجعية األطر موجز على نحو نستعرض ييأت فيما
 م.4102قضايا العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  نحو الرأي األردنية لصحيفة

 السياسية: المرجعية األطر -0

 في السياسية المرجعية الرأي األردنية صحيفة في الصحفي الخطاب منتجو استخدم
العدوان على قطاع غزة ومنها عرض الكاتب رجا طلب وجهة نظر القيادي في  معالجة قضايا

حركة حماس محمود الزهار بما يخص العالقة مع مصر مبينا : "قال القيادي في حركة حماس 
سي وتقديم تسهيالت محمود الزهار أن ما أثير حول فتح معبر رفح بشكل أكبر في عهد مر 

 . (1)لحماس ولغزة أمرا  عاٍر تماما  عن الصحة"
 المرجعية اإلنسانية: األطر -4

معالجة الواقع  في اإلنسانية المرجعية الرأي األردنية صحيفة في الخطاب منتجو وظف
جراء العدوان المستمر على القطاع، وحول ذلك من اإلنساني الذي يعيشه سكان قطاع غزة 

ب األب عماد الطوال: "أطفال غزة هائمون على رؤوسهم بال هدف يبحثون عن يتحدث الكات
الماء في الوقت الذي يفترض فيه جلوسهم على مقاعد الدراسة في مدارسهم لكن لألسف 

 . (2)مدارسهم مدمرة"

 المرجعية التاريخية: األطر -4

لعدوان على غزة، معالجة ا في التاريخية المرجعية إلى الرأي األردنية صحيفة استند ك تاب
تحدث الكاتب صالح القالب: "الفلسطينيون كانوا قد تحملوا ويالت حربين ظالمتين حرب  فقد

م لكنهم لم يخرجوا إال بوعد مع حرب جديدة هي 4104م وحرب 4113-4111عام 
 .(3)األخيرة"

 

 
                                                             

 .(03ص)ات طلب، الحملة على مصر المحرض واألدو  ( (1
 .(1ص)ندما يحدو األلم األمل هنا غزة الطوال، ع ( (2
 .(41ص)القالب، أي انتصار مبروك  ( (3
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 :المرجعية الدينية األطر -2

ضية العدوان على غزة وما يواجهه ق معالجة في قرآنية آيات إلى الكاتب عناد السالم استند
سكان القطاع من تضحيات قائال : "كم ذكرني حزنك بحزن سيدنا يعقوب عليه السالم على ولده 

 . (1)حيث قال: )إنما أشكو بثي وحزني إلى اهلل( سورة يوسف"
 المرجعية الثقافية: األطر -3

 م اإلعالمية،رسائله دعم في الثقافية المرجعية على الخطاب منتجي من عدد اعتمد
الكاتب صالح القالب بقصيدة "عرس المجد" للشاعر عمر أبو ريشة: "كم لنا من  واستدل

ميسلون نفضت عن جناحها غبار التعب، كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في 
 .(2)ملعب"

 المرجعية العسكرية: األطر -2

م وتسليح أمريكا دع بيان في العسكرية المرجعية على الصحفي الخطاب منتجو اعتمد
إلسرائيل خالل العدوان، وأورد ذلك الكاتب طارق مصاروة في مقاله: "ثبت أن وزارة الدفاع 

أثناء العدوان على غزة في األمريكية وشركات األسلحة كانت ترسل الذخائر والعتاد إلسرائيل 
منه باسمه ( الذي منع الرئيس تزويد إسرائيل firetlellدون إذن الرئيس فيما عدا صاروخ )

، وعن تسليح حماس أوضح الكاتب رجا طلب: "حماس بتصعيدها هذا اعتمدت فيه  (3)الفني"
( والصواريخ المهربة من إيران ومنها صواريخ M302بدرجة كبيرة على الصواريخ السورية نوع )

(M75( بعيدة المدى وصواريخ )RA160") (4) . 

 المرجعية القانونية: األطر -1

نصوص اتفاقية  مناقشة في القانونية المرجعية الصحفي الخطاب منتجي من عدد وظف
قال الكاتب إبراهيم صبيح: "اتفاقية جنيف أقرت بمشروعية مقاومة  المقام هذا جنيف وفي

قرة أضيفت بدون علم األمم المتحدة وهي "ما عدا جيش االحتالل ولكن يبدو أن هناك ف  
خروب فقد تحدث عن اعتراف المنظمة بالقرارين ، أما الكاتب محمد  (5)االحتالل اإلسرائيلي"

                                                             

 .(40ص)أنت  أصفى من كل الكالم  لسالم،ا ( (1
 .(41ص)ب غزة وال خيار إال هذا الخيار القالب، مع غزة وشع ( (2
 .(01ص)مصاروة، نتنياهو يحاول  ( (3
 .(01ص)سطيني المباح بين الجرف والعصف طلب، الدم الفل ( (4
 .(01ص)صبيح، ال تلمسني فأنا عسكري  ( (5
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قائال : "أصرت إدارة ريغان على أن تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بالقرارين  424-551
 . (1)( إذا ما أرادت أن تحاورها في واشنطن"551و  424)

 :المرجعية القتصادية األطر  -1

التي  الخسائر بيان يف االقتصادية المرجعية الصحفي الخطاب منتجي من عدد وظف
كما ذكرها الكاتب أسعد عبد الرحمن: "خسر االقتصاد اإلسرائيلي  (اإلسرائيلي) تكبدها االحتالل

 معدل النمو االقتصادي وتكبد قطاعاالكثير وفق صندوق النقد الدولي مع احتمال تباطؤ 
كاتب بالل حسن ، في حين يتحدث ال (2)السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر الخسائر"

التل عن المقاطعة االقتصادية إلسرائيل قائال : "توهين العدو يكون بعدة وسائل أهمها تفعيل 
مقاطعته اقتصاديا  وهنا تبرز المسؤولية الشخصية لكل واحد منا فليدقق في كل ما يشتريه حتى 

 .  (3)ال يتسرب فلس من جيبه إلى جيب إسرائيل"
 صحيفة األهرام المصرية: . ج

االستناد  تم التي المرجعية األطر بين من األولى بالمرتبة" السياسية" المرجعية تحظي
( إطار، وتالها 042%( بواقع )35بنسبة ) وجاءت األهرام المصرية صحيفة خطاب في إليها

 ( إطار، في حين تساوت كل44%( بمعدل )44.4بة )بنس الثانية بالمرتبة" التاريخية" المرجعية
( إطارا ، ومن 04%( وبلغت )3.0عسكرية والقانونية" في المرتبة الثالثة بنسبة )من المرجعية "ال

( 01%( بواقع )2.5ثم جاءت المرجعية "االقتصادية" في المرتبة الرابعة والتي جاءت بنسبة )
%( بمعدل  إطارات، 5.1إطارات، وتلتها المرجعية "اإلنسانية" بالمرتبة الخامسة وجاءت بنسبة )

%( بمعدل  إطارات، وجاءت في 0.1عية "الثقافية" في المرتبة السادسة بنسبة )وجاءت المرج
 عدد من إجمالي %( بواقع إطار واحد1.2دينية" بنسبة )المرتبة السابعة واألخيرة المرجعية "ال

 ( إطارا .452) صحيفة األهرام المصرية البال  في المرجعية األطر
الصحفي  الخطاب في توظيفها تم التي لمرجعيةا األطر موجز على نحو نستعرض ييأت فيما

 م.4102قضايا العدوان اإلسرائيلي على غزة عام  نحو األهرام المصرية لصحيفة

 

                                                             

 .(44ص)لتراشق اإلعالمي طيني أبعد من اخروب، الجدل الفلس ( (1
 .(03ص) ئيل المكاسب والخسائر المباشرة،عبد الرحمن، المقاومة الفلسطينية وٕاسرا ( (2
 .(42ص)( 4ا أنجز )التل، من غزة وعنها البناء على م ( (3
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 السياسية: المرجعية األطر -0

 في السياسية المرجعية األهرام المصرية صحيفة في الصحفي الخطاب منتجو استخدم
تصريح ضه كاتب عمود رأي األهرام من العدوان على قطاع غزة ومنها ما عر  معالجة قضايا

: "اعترف حسن نصر اهلل في حوار صحفي منذ أيام بأنه ال حل لوقف للسيد حسن نصر اهلل
العدوان على غزة بعيدا  عن مصر وأن كل ما يرغب في مساعدة الفلسطينيين أن يعي ذلك 

 . (1)وينسق مباشرة مع الجانب المصري"

قائال :  ان لكتاب القسام حول إعدام العمالء في غزةبيوينقل الكاتب أشرف أبو الهول 
"قالت كتائب القسام في قطاع غزة في أحد بياناتها أن أجهزة األمن التابعة لكتائب القسام 

 . (2)أعدمت عمالء إسرائيل خالل العملية العسكرية للدولة العبرية في قطاع غزة"
 المرجعية اإلنسانية: األطر -4

معالجة الواقع  في اإلنسانية المرجعية الرأي األردنية يفةصح في الخطاب منتجو وظف
جراء العدوان المستمر على القطاع والحديث عن من اإلنساني الذي يعيشه سكان قطاع غزة 

المساعدات اإلغاثية والمواقف الشعبية للدول العربية واألوروبية، وحول المساعدات اإلغاثية 
قف الرسمي المصري في مساندة قطاع غزة قائال : يشير الكاتب مكرم محمد أحمد إلى المو 

"مصر تمتلك أن تفتح معابرها إلى قطاع غزة كي تقدم فرصة حيلة لعشرات الجرحى 
الفلسطينيين الذين ربما ال يجدون عالجا  مالئما  في مستشفيات غزة المثقلة بحاالت صعبة 

 . (3)وكثيرة تفوق قدراتها"

دي على المجازر الجماعية التي ارتكبتها قوات االحتالل بينما يعرج الكاتب عبد الغفار رش
في غزة قائال : "حصدت إسرائيل أرواح المدنيين العزل وجعلت بيوتهم مقابر لهم في حرب إبادة 
مجنونة بدال  من أن يأكل أبناء غزة على صوت مدفع اإلفطار عقب الصيام قدمت إسرائيل 

 . (4)صواريخ"أجسادهم طعاما  لألرض التي انشقت بفعل ال

 

 
                                                             

 .(00ص)األهرام، الدور المصري  ( (1
 .(01ص)و الهول، إعدام العمالء في غزة أب ( (2
 .(01ص) ماذا تملك مصر؟ مد: مكرم محمد،أح ( (3
 .(00ص)رشدي، غزة تحترق في رمضان  ( (4
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 المرجعية التاريخية: األطر -4

معالجة العدوان على غزة،  في التاريخية المرجعية إلى الرأي األردنية صحيفة استند ك تاب
وفي هذا الجانب تحدث الكاتب وحيد عبد المجيد عن حركة المعابر في غزة مبينا : "كان متوسط 

( 01111فقا  للبيانات اإلسرائيلية)و  4114الشاحنات التي تعبر شهريا  إلى القطاع حتى 
 . (1)( شاحنة"2111و 5311وتناقص إلى ما بين )

أما الكاتب محمد بن سعود الملفي فقد تحدث عن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس قائال : 
تحت أستار الكعبة المشرفة كان  م4111"حين تم الصلح بين حماس والسلطة الفلسطينية عام 

 . (2)"برعاية مصرية سعودية

 :المرجعية الدينية األطر -2

الكاتب هاني عسل إلى ذكر العبر والعظات من معركة مؤتة وعبقرية القائد  استند
اإلسالمي خالد بن الوليد رضي اهلل عنه حيث قال: "في معركة مؤتة التي خاضها جيش 

فقط وٕانما المسلمين ضد الروم والغساسنة ظهرت عبقرية خالد بن الوليد ليس في قيادة المعركة 
 . (3)بقراره الجريء لسحب جيشه والعودة به إلى المدينة"

 المرجعية الثقافية: األطر -3

رسائلهم  دعم في الثقافية المرجعية على الصحفي الخطاب منتجي من عدد اعتمد
الكاتب وحيد عبد المجيد بقصيدة سميح القاسم "تقدموا" قائال : "يردد الغزويون  واستدل اإلعالمية،

صار الحرية والحق منذ بداية هذا العدوان قصيدة سميح القاسم الملهمة )تقدموا، تقدموا وكل أن
 .  (4) هددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعناقنا نحن القضاء المبرم تقدموا(

 المرجعية العسكرية: األطر -2

ريكا دعم وتسليح أم بيان في العسكرية المرجعية على الصحفي الخطاب منتجو اعتمد
إلسرائيل خالل العدوان وقوة وتطور قدرات المقاومة الفلسطينية الصاروخية، ومن جانبه فقد 

: "قامت الواليات المتحدة دعم أمريكا العسكري إلسرائيلتحدث الكاتب عبد المنعم المشاط عن 

                                                             

 .(04ص ) عبد المجيد، هل من اتفاق؟ ( (1
 .(01ص)مسئول؟ الملفي، دماء أهلنا في غزة من ال ( (2
 .(4ص)عسل، خالد وحماس  ( (3
 .(04ص)عبد المجيد، سميح القاسم وغزة  ( (4
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ة التي مليون دوالر قيمة الذخيرة العسكرية اإلضافي 431ا يربو عن األمريكية بتزويد إسرائيل بم
 . (1)تؤدي إلى مزيد من المجازر"

مبينا : "تطور  لتطور قدرات حماس الصاروخيةتطرق الكاتب وحيد عبد المجيد  في حين
الصواريخ لدى المقاومة الفلسطينية يحدث تطور تدريجي فيها وصوال  إلى إنتاج صاروخ أر 

 . (2)الذي يصل مداه إلى حيفا وهو صاروخ محلي الصنع وليس مهربا " 041
 المرجعية القانونية: األطر -1

قرارات مجلس  مناقشة في القانونية المرجعية الصحفي الخطاب منتجي من عدد وظف
تحدث الكاتب عبد المنعم المشاط: "إسرائيل لن تسمح بقيام دولة وياألمن بشأن دولة فلسطين 

طبقا  لقراري  0341د فلسطينية إال في حالة إجبارها على ذلك كما أنها لن تقبل بالعودة إلى حدو 
 . (3)( ولن تسمح بأن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين"551و424مجلس األمن )

قرارات مجلس األمن بما يدين الحق الفلسطيني  نالكاتب سليمان عبد المنعم ع يقولبينما 
في المقاومة المشروعة: "حق الفلسطيني في المقاومة المشروعة ضد سلطة االحتالل صدر 

 . (4)"4113( قرار إدانة لم ينفذ قرار واحد منها حتى 51مجلس األمن الدولي فقط ) ضدها في
 المرجعية القتصادية: األطر -3

التي  الخسائر بيان في االقتصادية المرجعية الصحفي الخطاب منتجي من عدد وظف
 مليارات دوالر خسائر في 3تكبدها الشعب الفلسطيني كما ذكرها محمد أمين المصري: "نحو 

 . (5)البنية التحتية الفلسطينية وممتلكات أشخاص لن تجد من يعوضها في الوقت الراهن"
 ( أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة:4

اتفقت صحف الدراسة على تصدر "المرجعية السياسية" المرتبة األولى من بين األطر  . أ
ن اإلسرائيلي على قطاع المرجعية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة فيما يتعلق بالعدوا

%( في صحيفة الرأي 23.4%( في صحيفة األهرام المصرية، و)35غزة، وجاءت بنسبة )
 %( في صحيفة الراية القطرية.24.5األردنية، بينما جاءت بنسبة )

                                                             

 .(00ص)المشاط، إسرائيل وعقدة الخوف  ( (1
 .(41ص)عبد المجيد، رجل غزة األول  ( (2
 .(00ص)المشاط، إسرائيل وعقدة الخوف  ( (3
 .(00ص)م، ماذا تغير فينا نحو فلسطين؟ عبد المنع ( (4
 .(00ص)المصري، دور مصر في غزة  ( (5
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اتفقت صحف الدراسة على مجيء "المرجعية التاريخية" المرتبة الثانية من بين األطر  . ح
ها صحف الدراسة فيما يتعلق بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع المرجعية التي اعتمدت علي

%( في صحيفة الراية 4.1%( في صحيفة الرأي األردنية، و)1.1غزة، وجاءت بنسبة )
 %( في صحيفة األهرام المصرية.5.1القطرية، بينما جاءت بنسبة )

سانية" بالمرتبة "الرأي األردنية واألهرام المصرية" في وجود "المرجعية اإلن اتفقت صحيفتا . خ
 %( في األهرام المصرية.5.1%( في الرأي األردنية، و)1.1الثالثة، وجاءت بنسبة )

"الرأي األردنية واألهرام المصرية" في وجود "المرجعية العسكرية" بالمرتبة  اتفقت صحيفتا  . د
 %( في األهرام المصرية.3.0%( في الرأي األردنية، و)1.1الرابعة، وجاءت بنسبة )

"الراية القطرية واألهرام المصرية" في وجود "المرجعية القانونية" بالمرتبة  صحيفتا اتفقت . ذ
 %( في األهرام المصرية.3.0%( في الراية القطرية، و)4.1الرابعة مكرر، وجاءت بنسبة )

اتفقت صحف الدراسة على وجود "المرجعية االقتصادية" في المرتبة الخامسة من بين  . ر
عتمدت عليها صحف الدراسة فيما يتعلق بالعدوان اإلسرائيلي على األطر المرجعية التي ا

%( في صحيفة الراية القطرية، 5.1قطاع غزة، فجاءت بنسبة متقاربة، وكانت بنسبة )
 .%( في صحيفة األهرام2.5) %( في صحيفة الرأي األردنية، بينما جاءت بنسبة5.1و)

في وجود "المرجعية الثقافية" بالمرتبة "الرأي األردنية واألهرام المصرية"  اتفقت صحيفتا . ز
 %( في األهرام المصرية.0.1%( في الرأي األردنية، و)4.1السادسة، وجاءت بنسبة )

"الرأي األردنية واألهرام المصرية" في تربع "المرجعية الدينية" بالمرتبة  اتفقت صحيفتا . س
 هرام المصرية.%( في األ1.2%( في الرأي األردنية، و)4.5السابعة، وجاءت بنسبة )

اختلفت صحيفة الراية القطرية عن باقي صحف الدراسة في وجود "المرجعية العسكرية" في  . ش
 %(.00المرتبة الثالثة وجاءت بنسبة )

اختلفت صحيفة الراية القطرية عن باقي صحف الدراسة في وجود "المرجعية اإلنسانية  . ص
 .%(4.1والدينية" في المرتبة الرابعة مكرر وجاءت بنسبة )

اختلفت صحيفة الراية القطرية عن باقي صحف الدراسة في وجود "المرجعية الثقافية"  . ض
 %(.5.1في المرتبة الخامسة مكرر وجاءت بنسبة )

اختلفت صحيفة الرأي األردنية عن باقي صحف الدراسة في وجود "المرجعية القانونية" في  . ط
 %(.4.5المرتبة السابعة مكرر وجاءت بنسبة )
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 خامسالالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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 الرابع الفصل
 والتوصيات الدراسة نتائج مناقشة

 تمهيد:
إزاء العـــــدوان ي عربـــــفـــــي رصـــــد الخطـــــاب الصـــــحفي الحـــــددت الباحثـــــة مشـــــكلة الدراســـــة 

ـــه والقضـــايا التـــيم4102اإلســـرائيلي عـــام  ركـــز  ، للكشـــف عـــن ســـماته، والتعـــرف علـــى أطروحات
والتعـرف علـى مـدى اهتمـام صـحف التي استند إليهـا،  واألطر المرجعية عليها، ومسارات البرهنة،

والوقــوف علــى أوجــه الدراســة بســمات محتــوى وشــكل قضــية هــذا العــدوان فــي الصــحف العربيــة، 
 ومضمون صحف الدراسة.االتفاق واالختالف بين خطاب 

اسـتخدمت هـا، كمـا والتساؤالت التي تسعى لإلجابـة عنكما حددت الباحثة أهداف الدراسة 
أداتـــي تحليـــل المضـــمون وتحليـــل الخطـــاب للكشـــف عـــن المعـــاني الظـــاهرة والكامنـــة التـــي يخفيهـــا 

تســاؤالت الدراسـة فـي إطــار الوصـول إلــى نتـائج تفيــد  ه ومحدداتـه، حتــى أمكـن اإلجابــة عـنوأهدافـ
القـــــائمين باالتصـــــال فـــــي وســـــائل اإلعـــــالم المحليـــــة والعربيـــــة لتفعيـــــل االهتمـــــام بقضـــــايا العـــــدوان 

 م ونتائجه وتبعاته وتطوير الخطاب الصحفي نحوها.4102إلسرائيلي على قطاع غزة عام ا

وفي هذا الفصل سيتم مناقشة نتائج الدراسة التحليليـة الخاصـة بتحليـل المضـمون وتحليـل 
جــل تقــويم الخطــاب الصــحفي العربــي نحــو في وتفســيرها وتقــديم التوصــيات مــن أالخطــاب الصــح

م حيــث تــم تقســيم الفصــل الخــامس إلــى 4102ي علــى قطــاع غــزة عــام قضــايا العــدوان اإلســرائيل
 ثالثة مباحث: 

 : مناقشة نتائج تحليل المضمون.المبحث األول

 : مناقشة نتائج تحليل الخطاب.المبحث الثاني

 : التوصيات.المبحث الثالث
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 المبحث األول
 مناقشة نتائج تحليل المضمون

ل المضمون، وتم تقسيم المبحث إلـى مطلبـين، يسعى هذا المبحث إلى مناقشة نتائج تحلي
حيــث يتنــاول المطلــب األول نتــائج الدراســة التحليليــة الخاصــة بالســمات العامــة لمحتــوى المعالجــة 
الصــــحفية فــــي صــــحف الدراســــة الــــثالث، أمــــا المطلــــب الثــــاني يتضــــمن نتــــائج الدراســــة التحليليــــة 

 دراسة.الخاصة بالسمات العامة لشكل المعالجة الصحفية بصحف ال

المطلب األول: نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بالسمات العامة لمحتوى قضايا العدوان 
 م في صحف الدراسة الثالث:4102اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

ـــب مناقشـــة نتـــائج الدراســـة التحليليـــة الخاصـــة بمـــدى اهتمـــام صـــحف  ويتنـــاول هـــذا المطل
 المتعلقــة الموضــوعات م، وأبــرز4102قطــاع غــزة عــام الدراســة بقضــايا العــدوان اإلســرائيلي علــى 

 صــحف اتبعتهــا التــي اإلقناعيــة لهــذه الموضــوعات، واألســاليب الســائد العــدوان، واالتجــاه بتغطيــة
الدراســـة،  صـــحف عليهـــا ركـــزت التـــي المعلومـــة مصـــدر العـــدوان، ألحـــداث تغطيتهـــا فـــي الدراســـة

اإلسـرائيلي  العـدوان لقضـايا تناولهـا نـدع الدراسـة صـحف عليهـا اعتمدت التي الصحفية والمصادر
 .م4102على قطاع غزة عام 

أولا: مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بترتيب أولويات اهتمام قضايا العدوان 
 م كما تناولتها صحف الدراسة:4102اإلسرائيلي على قطاع غزة 

ـــد واســـتنكار  ـــى أن موضـــوع تندي ـــة إل ـــات الدراســـة التحليلي الحكومـــات واألنظمـــة تشـــير بيان
العربيــــة والدوليــــة للجــــرائم والمجــــازر التــــي ارتكبهــــا جــــيش االحــــتالل )اإلســــرائيلي( بحــــق المــــدنيين 
حظيت بالمرتبة األولى الهتمامات صحف الدراسة الثالث بالنسبة لقضايا العدوان علـى غـزة عـام 

ة الـثالث % وهي نسبة مرتفعة وتعكس مدى اهتمام صـحف الدراسـ40.3م وجاءت بنسبة 4102
بموضــوع المواقــف العربيــة والدوليــة مــن العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة وكــم المجــازر التــي 

 علـى يقـوم ترتيـب األولويـات )األجنـدة( وضـع مفهـوم ارتكبها جيش االحتالل فـي قطـاع غـزة، فـإن
 ألنـــه الجمهـــور، تهـــم أنهـــا -نظرهـــا وجهـــة مـــن– تـــرى التـــي اإلعـــالم للموضـــوعات وســـائل اختيـــار

 علـــى القـــائمون يركـــز لـــذلك واحـــدة، دفعـــة القضـــايا جميـــع عـــرض اإلعـــالم علـــى وســـائل يصـــعب"
وٕابــراز  القضــايا تلــك بــين مــن فقــط يختارونهــا التــي الموضــوعات علــى الوســائل فــي هــذه االتصــال
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ـــــذلك ونتيجـــــة مضـــــامينها، ـــــك تصـــــبح ل ـــــة ذات الموضـــــوعات تل ـــــي أولوي ـــــرهم ف إثارتهـــــا  بعـــــد تفكي
 .(1)تدريجيا "

%، وهـي نسـبة 01.4مرتبـة الثانيـة موضـوع "تضـامن ومـؤازرة" وكانـت بنسـبة وجـاء فـي ال
مرتفعـــة أيضـــا  وتعكـــس اهتمامـــا  كبيــــرا  مـــن قبـــل الصـــحف الــــثالث فـــي عـــرض مظـــاهر وأشــــكال 
التضامن والمؤازرة التي تبارت فيها الدول التابعة لها هـذه الصـحف وتنوعـت مـا بـين "المسـاعدات 

افضــة للعــدوان وزيــارات الجرحــى فــي المستشــفيات"، ويالحــظ مــن الماديــة والمظــاهرات الســلمية الر 
بيانــات الدراســة التحليليــة أن موضــوع تضــامن ومــؤازرة احتــل فــي صــحيفة الــرأي األردنيــة موقعــا  
متقدما  أكثر من الصحيفتين األخريين، ويتفق مع هذا التفسـير مـا أوردتـه صـحيفة الـرأي األردنيـة: 

ــــ ة الملكيــــة ووزارة الصــــحة والمستشــــفيات الخاصــــة تســــتقبل "هــــا هــــي مستشــــفيات الخــــدمات الطبي
 . (2)الجرحى والمصابين وتقدم لهم كافة ما يحتاجونه من عناية طبية ومساعدات إنسانية"

وتالهمــا فــي المرتبــة الثالثــة موضــوع المــذابح والمجــازر التــي ارتكبهــا جــيش االحــتالل فــي 
وهـــي نســـبة مرتفعـــة تعكـــس مـــدى  %03.3العـــدوان األخيـــر علـــى قطـــاع غـــزة وحـــاز علـــى نســـبة 

اإلسـرائيلية وهـو موضـوع كـان لـه حضـور قـوى الـثالث بموضـوع المجـازر  اهتمام صحف الدراسـة
وفــي هــذا الصــدد  م4102الخطــاب الصــحفي العربــي خــالل العــدوان األخيــر علــى غــزة عــام فــي 

خلّـف مئـات ذكرت صحيفة الراية القطرية "هجوم إسرائيل البري جاء متزامنا  مـع قصـف جـوي داٍم 
 . (3)الشهداء وآالف الجرحى"

% وهـي مرتفعـة نسـبيا  04ثم جاء في المرتبة الرابعة موضوع المقاومـة الفلسـطينية بنسـبة   
مقارنـــة مـــع غيرهـــا مـــن الموضـــوعات وهـــذا يعكـــس مـــدى اهتمـــام صـــحف الدراســـة بـــالتركيز علـــى 

العســـكرية فــــي مواجهــــة  نجازاتهــــانية فــــي العـــدوان األخيــــر علــــى غـــزة وإ أعمـــال المقاومــــة الفلســـطي
االحـتالل اإلسـرائيلي، وهــذا يعتبـر ذا أهميــة كبيـرة فــي مقاومـة االحــتالل ويمثـل موضــع اتفـاق بــين 

 جميع أطياف الشعب الفلسطيني بصفة خاصة والعربي بصفة عامة.

% وهـــي نســـبة 00.4ثـــم جـــاء موضـــوع الوســـاطات الدوليـــة فـــي المرتبـــة الخامســـة بنســـبة 
مـــا  كبيـــرا  مـــن قبــل صـــحف الدراســـة بهـــذه الجهـــود والوســـاطات الدوليـــة مرتفعــة أيضـــا  تعكـــس اهتما

الدبلوماسية والسياسية، ويالحظ من بيانات الدراسة التحليلية أن موضوع الوسـاطات الدوليـة احتـل 

                                                             

 (.01ص)لصحية: دراسة في تحليل المضمون الكسواني، دور الصحافة األردنية اليومية في التوعية ا ( (1
 .(1ص)عبير الشعبي ضد جرائم االحتالل الخوالدة، الت ( (2
 .(05ص)ي، العدوان على غزة وحزن العيد المر  ( (3
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فــــي صــــحيفة األهــــرام المصــــرية موقعــــا  متقــــدما  أكثــــر مــــن الصــــحيفتين األخــــريين وكــــان بنســــبة 
ام بهـــذا الموضـــوع بهـــذه النســـبة العاليـــة مباشـــرة بعـــد المقاومـــة %، وتـــرى الباحثـــة أن االهتمـــ02.1

الفلســطينية يؤكــد علــى اهتمــام صــحف الدراســة بــإبراز الجهــود والمواقــف والوســاطات الدوليــة مــن 
أجــل وقــف العــدوان علــى قطــاع غــزة والتــي بــدأت منــذ اليــوم األول للعــدوان وســقوط آالف الشــهداء 

هــذا يتفــق مــع مــا توصــلت إليــه دراســة محمــد العجلــة مــن أن والجرحــى حقنــا  للــدماء الفلســطينية، و 
"الجهــود الدبلوماســية والسياســية فــي قضــية االســتيطان اإلســرائيلي احتلــت المرتبــة الثانيــة وحــازت 

 . (1)%"03.1على نسبة مرتفعة وهي 

% وهــي نســبة متوســطة 1.3وجـاء فــي المرتبــة السادســة موضــوع الهدنــة اإلنســانية بنســبة 
عات المطروحــة نظــرا  لعــدم تعــاطي الفصــائل الفلســطينية مــع هــذه الهــدن، وقلــة مــن بــين الموضــو 

ثقتها باالحتالل في إبرام هدنة إنسـانية متواصـلة، حيـث كـان االحـتالل اإلسـرائيلي يخترقهـا بحجـج 
يومــا  ســوى ثــالث ه ــدن غيــر  30واهيــة عديــدة، حيــث لــم يكــن خــالل أيــام العــدوان والتــي بلغــت 

 مستقرة.

%، وهـي نسـبة 3.2مرتبة السابعة موضوع المبادرة المصـرية وجـاءت بنسـبة وتالها في ال
منخفضة قد تعكس رفض حركة حماس وفصائل المقاومة ودولة االحتالل للمبادرة المصـرية التـي 
طرحها الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي بـالتوافق مـع السـلطة الفلسـطينية حقنـا  للـدماء وحمايـة لـألرواح 

"ال يكتم الرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس حقيقـة أن  -ألهرام المصريةعلى حد تعبير صحيفة ا-
الـذي المبادرة المصرية صدرت تحت ضغوط السـلطة الفلسـطينية وٕالحاحهـا علـى الـرئيس السيسـي 

، ويالحــظ مــن بيانــات الدراســة  (2)وســاطة بــن حمــاس وٕاســرائيل" كــان عازفــا  عــن قيــام مصــر بــأي
رية احتل في صحيفة األهرام المصرية موقعا  متقدما  أكثر مـن التحليلية أن موضوع المبادرة المص
 % وهي نسبة مرتفعة.01.5الصحيفتين األخريين وجاءت بنسبة 

% وهـــي نســـبة 3ومـــن ثـــم جـــاء فـــي المرتبـــة الثامنـــة موضـــوع الحصـــار علـــى غـــزة بنســـبة 
صـحف بـة متدنية بالمقارنة مع غيرها مـن الموضـوعات وربمـا يشـير هـذا التـدني إلـى ضـعف مواك

أن الحصـار يـدخل عامـه الثـاني عشـر وأصـبحت قضـايا الحصـار  الدراسة لهذا الموضوع ال سيما
جـــراء العـــدوان مـــن وتبعاتـــه ال تقـــارن بحجـــم المـــذابح والضـــحايا والتـــدمير الـــذي لحـــق بقطـــاع غـــزة 

 اإلسرائيلي على قطاع غزة، وقد جاء بنسب متقاربة في الصحف الثالث.
                                                             

ن اإلسرائيلي في الضفة الغربية العجلة: محمد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطا ( (1
 .(443ص)

 (.01ص)رات غير المبادرة المصرية أحمد: مكرم محمد، ال مباد ( (2
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% وهــي 5.3القطريــة فــي المرتبــة التاســعة واألخيــرة بنســبة  وأخيــرا  جــاء موضــوع المبــادرة
ضعيفة جدا  بالمقارنة مـع غيرهـا مـن موضـوعات العـدوان علـى غـزة، ويعكـس هـذا ضـعف اهتمـام 
صــحف الدراســـة بموضــوع المبـــادرة القطريــة التـــي تحـــدثت عنهــا وســـائل اإلعــالم العربيـــة والدوليـــة 

ها حماس وفصائل المقاومـة األخـرى، وكانـت عبـارة لتكون بديال  عن المبادرة المصرية التي رفضت
عــن مطالــب المقاومــة الفلســطينية لوقــف العــدوان تبنتهــا دولــة قطــر وتركيــا فــأطلق عليهــا "المبــادرة 
القطرية"، ويصف كاتب عمود رأي الراية: "هي مبادرة تحمي الفلسطينيين وتنهـي الحصـار الظـالم 

 . (1)لسطينية"وحل قضية األسرى وتلبي مطالب المقاومة الف

 التي للموضوعات السائد ثانياا: مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بالتجاه
 الدراسة: صحف طرحتها

تشير بيانات الدراسة التحليلية إلى أن االتجاه المعارض جاء فـي المرتبـة األولـى مـن بـين 
اتجــــــــاه %، أي أن صــــــــحف الدراســــــــة كــــــــان 23.2االتجاهــــــــات الســــــــائدة للموضــــــــوعات بنســــــــبة 

الموضوعات يغلب عليها االتجاه المعارض للعدوان على غزة، وهذا يعكس اهتماما  كبيرا  من قبل 
صــــحف الدراســــة فــــي عــــرض الموضــــوعات التــــي تــــرفض العــــدوان علــــى غــــزة ســــواء مــــن خــــالل 
التصـريحات الرسـمية والشـعبية العربيـة منهـا والدوليـة، واألعمـال التضـامنية الرافضـة للعـدوان، وقـد 

صـحيفة الرايــة عـن غيرهــا مـن الصــحف فـي غلبــة االتجـاه المعــارض لموضـوعات العــدوان  تفوقـت
 %.41.1على غزة بنسبة 

%، وتفوقــت صــحيفة األهــرام عــن 50.1وجــاء االتجــاه المؤيــد فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 
%، وتشــير 11.0بــاقي صــحف الدراســة فــي غلبــة الطــابع المؤيــد للعــدوان علــى غــزة وجــاء بنســبة 

يانات عـدم اهتمـام صـحيفتي الرايـة والـرأي بعـرض الموضـوعات التـي تحمـل الطـابع المؤيـد تلك الب
الحظــت الباحثــة تعمــد صــحيفة األهــرام إظهــار اتجــاه منتجــي الخطــاب المؤيــد  ان، فــي حــينللعــدو 

للعدوان من خالل الموضوعات ومقاالت الرأي التي تحـدثت عـن فشـل منظومـة حمـاس العسـكرية 
تعراض قــوة ترسـانة االحــتالل اإلســرائيلي والــدعوة إلـى االنقــالب علــى حركــة وشـيطنة المقاومــة واســ

حمـاس وتأديبهـا، بينمـا كانـت الموضـوعات التــي تتحـدث عـن التحركـات الدبلوماسـية والمســاعدات 
 اإلغاثية التي تقدمها الدول العربية في صحيفتي الراية والرأي يغلب عليها طابع التأييد.

%، وكـــان لصـــحيفة الـــرأي 44.3فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة  جـــاء االتجـــاه المحايـــدكمـــا 
تباع منتجي الخطاب في هذه الصـحيفة الخـط يدلل على ا%، وذلك 33.1النصيب األكبر بنسبة 

                                                             

 .(40ص)اية، العالم يطالب قطر بالتدخل الر  ( (1
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السياســــي واإلعالمــــي المحايــــد مــــن خــــالل التركيــــز علــــى الموضــــوعات اإلنســــانية وتقــــديم الــــدعم 
ـــدماء  اإلغـــاثي والعالجـــي الـــالزم لقطـــاع غـــزة ودعـــم المواقـــف والتحركـــات الدوليـــة لوقـــف نزيـــف ال

 الفلسطينية دون التطرق إلى رفض أعمال المقاومة أو إدانة إجرام االحتالل.

 صحف اتبعتها التي اإلقناعية ثالثاا: مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة باألساليب
 الدراسة:

فـــي مقدمـــة األســـاليب تشـــير بيانـــات الدراســـة التحليليـــة إلـــى أن األســـلوب التحليلـــي جـــاء 
اإلقناعيـــة التـــي اتبعتهـــا صـــحف الدراســـة فـــي تغطيتهـــا للعـــدوان اإلســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة عـــام 

%، وهــــي نســــبة مرتفعــــة، وقــــد اتفقــــت صــــحف 22.3م وتناولتــــه صــــحف الدراســــة بنســــبة 4102
% فــي 30.3الدراســة منفــردة فــي تصــدر األســلوب التحليلــي المرتبــة األولــى فيهــا جميعــا ، بنســبة 

% فـي صـحيفة األهـرام المصـرية، والنســبة 51.0% فـي الـرأي األردنيــة، و24.5رايـة القطريـة، وال
ملمـوس عـن نظيرتيهـا، وهـذا االهتمـام العـام باألسـلوب التحليلـي يعكـس  األهرام تقل على نحـو في

ميــل صــحف الدراســة ومنتجــي الخطــاب فيهــا إلــى تحليــل وتفســير الظــواهر واألحــداث التــي تجــري 
 دوان على قطاع غزة.بما يخص الع

وجاء اعتماد صحف الدراسة على أسلوب المناقشة في تغطية العدوان في المرتبـة الثانيـة 
%، وهــو اهتمــام مرتفــع بــالنظر إلــى األســاليب اإلقناعيــة األخــرى، وتفوقــت صــحيفة 43.1بنســبة 

%، وتركــز اســتخدام صــحف الدراســة األســلوب التناقشــي 54.5الــرأي عــن بــاقي الصــحف بنســبة 
ن خالل اللقاءات الرسمية والدبلوماسية المتواصلة التي تقوم بها الدول العربية والدوليـة مـن أجـل م

 وقف العدوان وٕاعالن تهدئة شاملة.

%، وهــذا يعكــس اهتمــام 02.0جــاء أســلوب طــرح األفكــار فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة كمــا   
ف العــدوان وٕايجــاد آليــة منتجـي الخطــاب فــي صـحف الدراســة فــي طــرح أفكـار جديــدة مــن أجــل وقـ

لالعمـار وعـالج الجرحــى وحمايـة المــدنيين الفلسـطينيين وظهــر ذلـك جليــا  فـي مقــاالت الـرأي التــي 
 تعبر عن رؤية الصحيفة.

%، وهـــي نســـبة ضـــعيفة 1.0وتـــاله فـــي المرتبـــة الرابعـــة األســـلوب الـــدعائي وجـــاء بنســـبة 
رية هـــي مـــن تفوقـــت عـــن بـــاقي مقارنـــة ببـــاقي األســـاليب، ويشـــار إلـــى أن صـــحيفة األهـــرام المصـــ

الصحف في استخدام هذا األسلوب لعرض ما تقوم به جمهوريـة مصـر العربيـة تجـاه الفلسـطينيين 
فــي كــل زمــان ومكــان ودورهــا الريــادي الفريــد والنــوعي فــي نصــرة القضــية الفلســطينية وجــاء بنســبة 

 % للراية القطرية.3% للرأي األردنية، و3.3% مقابل 01.5
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% وتالهـا فـي المرتبـة السادسـة 5.1بة الخامسة أسلوب إمالء وآراء بنسبة وجاء في المرت
%، وهــي نســب متدنيــة جــدا ، ويــدلل ذلــك علــى عــدم اهتمــام صــحف 5.5طلــب مقترحــات بنســبة 

 الدراسة بهذه األساليب اإلقناعية في عرض الموضوعات التي تحدثت عن العدوان على غزة. 

 اعتمدت التي المعلومات األولية لية الخاصة بمصادررابعاا: مناقشة نتائج الدراسة التحلي
 الدراسة: صحف عليها

تشير بيانات الدراسة التحليلية إلـى أن المصـدر الرسـمي العربـي جـاء فـي مقدمـة مصـادر 
%، وهـــي نســـبة 50.0الحصـــول علـــى المعلومـــات األوليـــة بمـــا يخـــص العـــدوان علـــى غـــزة بنســـبة 

سة في االعتماد على تصـريحات المصـادر الرسـمية مرتفعة وهذا يعكس مدى اهتمام صحف الدرا
مــن أجــل وقــف إطــالق النــار ووضــع العربيــة حــول العــدوان وتبعاتــه والتحركــات واللقــاءات العربيــة 

للمجـــازر التـــي يرتكبهـــا االحـــتالل اإلســـرائيلي فـــي غـــزة، ويالحـــظ أن صـــحيفة الـــرأي األردنيـــة  حـــد
اد علــى تصــريحات المصــادر العربيــة الرســمية اختلفــت عــن نظيرتيهــا "الرايــة واألهــرام" فــي االعتمــ

% ليــدلل علــى رؤيــة هــذه الصــحف العربيــة والقوميــة تجــاه 52.1وجــاءت بالمرتبــة األولــى بنســبة 
حيـث أشـار إلــى أن  ،قضـية فلسـطين والعـدوان علـى غـزة، وهـو مـا أكدتـه دراسـة سـالم أحمـد عبـده

أساسـي فـي  الرسمية على نحـو اعتمدت على المصادر "األطر الخبرية للمجالت موضوع الدراسة
متابعة االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة لـذلك جـاء خطابهـا اإلعالمـي متوافقـا  مـع الخطـاب 

 . (1)السياسي الرسمي للحكومة المصرية وهو ما يتفق مع سياستها التحريرية"

رتفعـة % وهـي نسـبة م41.2وجاء في المرتبة الثانية المصادر الرسمية الفلسطينية بنسبة 
لتؤكــد علــى اهتمــام صــحف الدراســة فــي جلــب المعلومــات مــن المصــادر الرســمية الفلســطينية بمــا 
يخــص عـــدد الشـــهداء والجرحـــى وخســـائر البنيـــة التحتيـــة ونتـــائج لقـــاءات الفصـــائل واتفـــاق الهدنـــة، 

 الرسـمية الفلسـطينية المصـادر ويتفق مع النتيجة التي توصلت إليها دراسـة محمـد العجلـة فـي أن "
 تناولتهــا كمــا االســتيطان لموضــوعات األوليــة فــي المرتبــة الثانيــة بالمقارنــة مــع المصــادر جــاءت
 . (2)"%45 بنسبة الدراسة صحف

                                                             

سرائيلية عبده، األطر الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية في المجالت المصرية، االعتداءات اإل ( (1
 .(011ص)على قطاع غزة نموذجا  

لضفة الغربية ن اإلسرائيلي في االعجلة: محمد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطا ( (2
 .(011ص)
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%، وهـذا ينسـجم مــع 01جـاءت المصـادر الرسـمية الدوليـة فــي المرتبـة الثالثـة بنسـبة كمـا 
 بنسـب الدوليـة درالمصـا حضـور يؤكـد والـذي المعلومة الصـحفية، مصادر في مناقشة ذكره تم ما

 علـــى باعتمادهــا الدراســة صــحف أن الباحثــة مرتفعــة نســبيا  إلــى جانــب المصــادر العربيــة، وتــرى
الفلسـطينية والتـي هـي فـي مقدمـة  القضـية مكانـة على تؤكد عالية بنسبة المصادر العربية والدولية

 .األولى قومية ودولية من الدرجة كقضية أولوياتها

%، وهـــي نســـبة 05.3عـــة المصـــادر الرســـمية اإلســـرائيلية بنســـبة وتالهـــا فـــي المرتبـــة الراب
رســمية متوسـطة وهـذا يعكـس مــدى اهتمـام صـحف الدراسـة بعــرض تصـريحات وأقـوال المصـادر ال

االحــــــتالل  هــــــو العــــــدوان موضــــــوع فــــــي األساســــــي أن الفاعــــــل والعســـــكرية اإلســــــرائيلية وال ســــــيما
( اإلســـرائيلية)لعجلـــة "جـــاءت المصـــادر )اإلســـرائيلي(، ويتفـــق ذلـــك مـــع مـــا أوردتـــه دراســـة محمـــد ا

 . (1)مرتفعة" غير نسبة وهي% 01,1 بنسبة الرسمية

%، فـــي المرتبــــة 1.1وجـــاءت فــــي المرتبـــة الخامســــة صـــحف ومجــــالت وبيانـــات بنســــبة 
%، وهـــي نســـبة متدنيـــة جـــدا ، وهـــذا 0.4السادســـة واألخيـــرة جـــاء مصـــدر الكتـــب والوثـــائق بنســـبة 

ي االعتمـاد علــى البيانـات والصــحف والوثـائق الخاصــة فــي يعكـس عــدم اهتمـام صــحف الدراسـة فــ
الحصـول علــى المعلومــات حــول القضــية المطروحــة، بـل ركــزت علــى المصــادر الحيــة خاصــة أن 

 م.4102القضية جديدة وال توجد أي وثائق أو كتب تحدثت عن العدوان عل غزة 

)الخاصة  ةالصحفي بالمصادر الخاصة التحليلية الدراسة نتائج مناقشة: خامساا 
 :الدراسة صحف كما تناولتها العدوان والخارجية( لموضوعات

ـــدم  فيمـــا يتعلـــق بالمصـــادر الصـــحفية لموضـــوعات العـــدوان، فقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن تق
علــى المصــادر الصــحفية فــي  ا  خارجيــ ا  صــحفي ا  مصــدر مصــدر "وكــاالت األنبــاء العالميــة" بوصــفه 

الرايـة  صـحيفة %، وتبـين الدراسـة أن51.3نسـبة صحف الدراسة الثالث بنسـب متقاربـة وجـاءت ب
% 55.4% للــرأي و41.2% مقابــل  51.4علــى بــاقي الصــحف وبلغــت نســبتها  القطريــة تقــدمت
 الخاصــــة المصــــادر ضــــعف فــــي علــــى األنبــــاء وكــــاالت علــــى الصــــحيفة اعتمــــاد لألهــــرام، ويــــدل

 ماليـــة ألســـباب رجـــعولعـــل ذلـــك ي الكتٌـــاب، حتـــى أو المنـــدوبين أو المراســـلين قلـــة ســـواء للصـــحيفة
 مصــدر علــى لألحــداث مختلــف تغطيتهــا فــي كبيــر علــى نحــو تعتمــد الصــحف إذ تعانيهــا وٕاداريــة

 أخرى. عن صحيفة تميز عامة ال علما  بأنها مصادر" العالمية أو المحلية األنباء وكاالت"
                                                             

ن اإلسرائيلي في الضفة الغربية العجلة: محمد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطا ( (1
 .(435ص)
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أن  مـــن الصـــادق ومـــروان عابـــد زهيـــر دراســـة إليـــه توصـــلت مـــا مـــع تتفـــق النتيجـــة وهـــذه
 (1)السادسـة" للحـرب معالجتهـا فـي الدراسـة لصحف األول المصدر كانت العالمية األنباء وكاالت"

وسـائل اإلعـالم  اعتمـاد أن أوضـحت التـي األجنـدة وضـع نظرية في ورد "لما يعود السبب ، ولعل
وتســـارع  الوقـــت عنصـــرا يقيـــد إذ ،الصـــحف بـــين المنافســـة إطـــار فـــي يـــأتي األنبـــاء وكـــاالت علـــى

وسـائل اإلعـالم  خـالل مـن التوجيـه يعتبـر لـذا ؛للقضـايا يمهمو وتقـ تقـديمهم في نالصحفيي األحداث
 . (2)الصحفيين" قبل من تقديمها وصحة الجديدة القضايا أهمية على تأكيد ةبمنزل األخرى

% وهـــي نســـبة مرتفعـــة، 42.5وجـــاء فـــي المرتبـــة الثانيـــة وكـــاالت األنبـــاء العربيـــة بنســـبة 
علــى وكــاالت األنبــاء أي األردنيــة علــى نظيرتيهــا فــي اعتمادهــا وتظهــر الدراســة تفــوق صــحيفة الــر 

أن الوكالـة لهـا العديـد مـن  %، وال سـيما53.3ردنية "بتـرا" بنسـبة وكالة األنباء األ العربية وال سيما
المراســلين المنتشــرين فــي أنحــاء العــالم وفلســطين علــى وجــه الخصــوص، ويــدلل ذلــك علــى مــدى 

علـى وكـاالت األنبـاء التابعـة لبلـدانها فـي الحصـول علـى المـادة  اهتمام صـحف الدراسـة باالعتمـاد
 م.4102اإلعالمية الخاصة بالعدوان على غزة عام 

د فــي البلــد التــي تصــدر عنهــا الصــحيفة و جــبــة الثالثــة المنــدوب الصــحفي المو واحتــل المرت
%(، 01.1وينقل فعاليات المؤسسات الحكومية واألهلية الخاصة برفض العـدوان وجـاءت بنسـبة )

وتفوقت صحيفة الرأي األردنية على بـاقي صـحف الدراسـة فـي اعتمادهـا علـى المنـدوب الصـحفي 
أن الصــحيفة اتخـــذت الطــابع اإلنســاني المحايـــد ونقلــت كــم الفعاليـــات  %( ال ســيما44.1بنســبة )

 الرافضة للعدوان وزيارات وفود المؤسسات الرسمية واألهلية لجرحى العدوان.

بالصـــحيفة فـــي المرتبـــة الرابعـــة بنســـبة  ا  خاصـــ ا  مصـــدر ي بوصـــفه وجـــاء المراســـل الصـــحف
ســواها مــن الصــحف فــي تصــدر المراســل المرتبــة  %( وقــد تفوقــت صــحيفة األهــرام علــى05.2)

% للرايـــة، وهـــذا يظهـــر امـــتالك الصـــحيفة 42.1% للـــرأي و 3.4% مقابـــل 53.1األولـــى بنســـبة 
 فــإن مثـل قضـايا العـدوان علـى غـزة، مـةمه ثألحــدا جيـدة إعالميـة تغطيـة علـى قـادرا   نوعيـا   كـادرا  

 الصـــحف هـــذه ســـعي إلـــى يشـــير النســـبة الخاصـــة بهـــذه مصـــادرها علـــى الدراســـة صـــحف اعتمـــاد
سياســتها التحريريــة، ويتفــق ذلــك مــع مــا أوردتــه دراســة  مــع تتفــق التــي الصــحفية روايتهــا المــتالك

 علـــى الحصـــول درمصـــا تقـــدمت علـــى بـــاقي" الصـــحيفة والمراســـل" مصـــدر أن نســـرين حســـونة: "

                                                             

-45ص )ص اعياتها على القضية الفلسطينيةعابد والصالح، المعالجة الصحفية للحرب السادسة وتد ( (1
35). 

 .(01ص)قوق اإلنسان في المصري لقضايا حبسيوني، الخطاب الصح ( (2



203 

 مصــــادر أن ، ومــــع نتــــائج دراســــة محمــــد العجلــــة " (1)"% 51.0بنســــبة  جــــاء حيــــث المعلومـــات،
 . (2)"% 20.3 بنسبة الصحفية المصادر بين من المرتبة األولى في جاءت والمراسل الصحيفة

%، وقــــد 01.4جــــاء فــــي المرتبــــة الخامســــة المصــــادر الخاصــــة بالصــــحيفة بنســــبة كمــــا 
% وهـي 03.1اية في اعتمادها على المصـادر الخاصـة والتـي جـاءت بنسـبة تصدرت صحيفة الر 

%، وهذا يعكس مدى اهتمـام صـحف 4.4%، واألهرام 3.1نسبة مرتفعة مقارنة بصحيفتي الرأي 
التأكـــد مـــن حصـــول علـــى المعلومـــات بعـــد الدراســـة باالعتمـــاد علـــى المصـــادر الخاصـــة بهـــا فـــي ال

 أننا أصبحنا في عصر صحافة المواطن. ال سيما أجل دعم حرية الرأي والتعبيرصحتها من 

%، وهــذا يــدلل 5وتالهــا فــي المرتبــة السادســة واألخيــرة بــدون مصــادر بنســبة متدنيــة جــدا  
علـــى أن صـــحف الدراســـة تســـعى إلـــى عـــرض هويـــة الصـــحفيين للتأكـــد مـــن صـــحة الخبـــر، وتـــرى 

 .ناع والتأثيراإلق على مقدرته وفي الخبر مصداقية من يزيد المصدر ذكر الباحثة أن

 العامة لشكل بالسمات الخاصة التحليلية الدراسة نتائج مناقشة: الثاني المطلب
 :الثالث الدراسة صحف في الصحفية المعالجة

الصـحفية  المعالجـة بقوالـب الخاصـة التحليليـة الدراسـة نتـائج مناقشـة المطلـب هذا ويتناول
 التحريريـة، المـادة وموقع م،4102زة عام العدوان اإلسرائيلي على قطاع غ قضايا في المستخدمة

 والعناصر التيبوغرافية المستخدمة.

العدوان  لقضايا الصحفية باألشكال الخاصة التحليلية الدراسة نتائج مناقشة: أولا 
 :الدراسة صحف في اإلسرائيلي على قطاع غزة

مـن  األولـى المرتبـة فـي جـاء الصـحفي الخبـر فـن أن إلـى التحليلية الدراسة بيانات أشارت
ــــون ــــي المســــتخدمة الصــــحفية بــــين الفن ــــة الدراســــة صــــحف ف  بنســــبة العــــدوان، موضــــوعات لتغطي

ـــر الصـــحفي فـــي مقدمـــة الفنـــون  دراســـة مـــع يتفـــق مـــا %، وهـــو40.3 ـــة: "جـــاء الخب محمـــد العجل
،  (3)%"13.1الصــحفية المســتخدمة فــي صــحف الدراســة لتغطيــة موضــوعات االســتيطان بنســبة 

 علــى الــثالث اعتمــدت الصــحف أن" نتائجهــا أظهــرت حيــث ،الصــالح وانومــر  عابــد ودراســة زهيــر
ــــر ــــى نحــــو الخب ــــي أساســــي الصــــحفي عل ــــداعياتها السادســــة الحــــرب معالجــــة ف ــــى وت القضــــية  عل

                                                             

 .(514ص)قوق اإلنسان الدينية والسياسية حسونة، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا ح ( (1
ن اإلسرائيلي في الضفة الغربية العجلة: محمد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطا ( (2

 .(430ص)
 المرجع السابق. ( (3
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أبـرز  مـن كـان" حيـث العجلـة رامـي دراسـة إليـه توصـلت مـا مـع أيضـا   ذلـك ويتفـق ، (1)"الفلسطينية
مـــع  بفـــارق كبيـــر القـــدس قضـــية تنـــاول فـــي لخبـــرا علـــى الدراســـة صـــحيفتي تركيـــز الدراســـة نتـــائج

 ، ويالحــــظ أن هــــذه (2)"والحـــديث والتقريــــر، والتحقيـــق، المقــــال، مثــــل األخـــرى الصــــحفية األشـــكال
 الوظيفــة لهــذه وممارســتها الخبريــة التغطيــة علــى الدراســة صــحف دور إلــى اقتصــار تشــير النتيجــة
 نحـو العـام الـرأي لتعبئـة والتوجيـه دواإلرشـا والشـرح التفسـير مثـل مةمه وظائف أخرى حساب على

 العدوان اإلسرائيلي على غزة.

ــــال فــــن الثانيــــة المرتبــــة فــــي وجــــاء  االفتتــــاحي)بأنواعــــه % 01.1 بنســــبة الصــــحفي المق
 وخطـاب صـحفي معالجـة لتقـديم تسـعى عربيـة لصـحف جدا   قليلة نسبة وهي( والتحليلي والعمودي

بحجم القضية الفلسطينية، والجدير ذكـره بـأن  كبرى وطنية قضية وقوميتها تجاه عروبتها من ينبع
%، 20.0%، التحليلــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 31.2المقــال العمــودي احتــل المرتبــة األولــى بنســبة 

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصــلت إليــه دراســة نســرين حســونة: "احتــل المقــال العمــودي المرتبــة 
ـــة 44.1األولـــى بنســـبة  ـــي فـــي المرتب ـــة بنســـبة %، والتحليل ، ومـــع دراســـة رامـــي  (3)%"41.5الثاني

خــريس: "حظــي المقــال العمــودي بالنســبة األكبــر بــين المقــاالت الصــحفية التــي خضــعت للدراســة 
والرايــة األهــرام  تاصــحيف اشــتركت، هــذا و  (4)%"42.0%، وتــاله المقــال التحليلــي بنســبة 14بنســبة 

 .للراية %03.4هرام، و% لأل41.5في حصول المقال على المرتبة الثانية بنسبة 

وجـــاء  ،%04.3 نســبة علــى حــاز فــي المرتبــة الثالثــة حيـــث الصـــحفي التقريــر فــن وجــاء
حصــلت القصـة الخبريــة علــى  ، فــي حـين%4.1 بنســبة منخفضـا   الصــحفي الحـديث بفــن االهتمـام
.%، وهـذا يعكـس 10%، وجـاء التحقيـق الصـحفي فـي المرتبـة األخيـرة بنسـبة متدنيـة جـدا  0نسـبة 
"الخبريـــة والتفســـيرية كافـــة الفنـــون الصـــحفية لدراســـة بـــالتنويع فـــي اســـتخدام اهتمـــام صـــحف اعـــدم 

تحتــاج لوقــت وجهــد كبيــر ال يتوافــق مــع كــم موضــوعات العــدوان  ا  واالستقصــائية" باعتبارهــا فنونــ
 التي تنهال على الصحف على مدار الساعة.

 حســاب علـى الصـحفي مـن اعتمـاد صـحف الدراسـة علـى الخبـر العاليـة النسـبة فـإن هـذه 
 فـي الصـحف هـذه تقصير إلى يشير خاص، والتحقيق والقصة الخبرية على نحو التقرير والحديث

 لتســليط الفنــون بقيــة أهميــة إلــى بــالنظر كــاف علــى نحــو لــديها المســتخدمة الصــحفية تنويــع الفنــون
                                                             

 .(25ص)لفلسطينية ية للحرب السادسة وتداعياتها على القضية اعابد و الصالح، المعالجة الصحف ( (1
 العجلة: رامي، الخطاب الصحفي نحو القدس في الصحافة العربية الدولية، دراسة تحليلية مقارنة. ( (2
 .(435ص)قوق اإلنسان الدينية والسياسية حسونة، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا ح ( (3
 .(000ص)ينية حفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة الفلسطخريس، الخطاب الص ( (4
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علـى  الخطيـرة وآثـاره أبعـاده م وتحليـل4102على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  الضوء
 .الفلسطيني الشعب

 باســتخدام نظيرتيهــا عــن تميــزت الرايــة القطريــة صــحيفة أن الســياق هــذا فــي يالحــظ وممــا
 في صحيفة الراية. إيجابية ميزة وهذه األخريان، الصحيفتان منهما خلت بينما التحقيق الصحفي

 خصصتها التي ريةالتحري المادة بموقع الخاصة التحليلية الدراسة نتائج مناقشة: ثانياا 
 م:4102 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان لقضايا الدراسة صحف

 قضــايا عــن صــحف الدراســة نشــرتها التــي المــواد مــن العظمــى الغالبيــة مــن المالحــظ أن
 %،12.4الداخليـة بنسـبة  الصـفحات فـي م كانـت4102العدوان اإلسرائيلي على قطاع غـزة عـام 

 حيـث اهتماماتهـا وتنوعهـا، وتعـدد الدراسـة اليوميـة وطبيعـة صـحف فـقتت طبيعية النسبة هذه وتعد
 العـدوان اإلسـرائيلي التـي بقضـايا الخاصـة تفاصـيل األحـداث نشـر علـى الصحف الـثالث حرصت
 خصصــــت فقــــد الداخليــــة، الصــــفحات وتســــتكمل فــــي الصــــفحة األولــــى، فــــي عنــــاوين لهــــا تنشــــر

 مــا كــل معرفــة فــي القــارئ رغبــة تلبــي فــي كــل األحــوال أن واســتطاعت الصــفحات هــذه الصــحيفة
العدوان، ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسـة محمـد العجلـة: "جـاءت موضـوعات  بقضايا يرتبط

ـــى بنســـبة  ـــة األول ـــة فـــي المرتب %، وتالهـــا فـــي 15.1االســـتيطان المنشـــورة فـــي الصـــفحات الداخلي
جـاءت المنشـورة فـي الصـفحة  % وأخيـرا  44.0المرتبة الثانية المنشورة فـي الصـفحة األولـى بنسـبة 

 . (1)%"3.4األخيرة بنسبة 

 وصــلت حيــث معقولــة نســبة واحتلــت الثانيــة، المرتبــة فــي األولــى الصــفحات جــاءت بينمــا
 عــرض إلــى تســعى التــي للصــحيفة الواجهــة ةبمنزلــ األولــى الصــفحة كــون %، خاصــة02.4إلــى 

 لتسـتكمل موضـوعاتها فـي وعالتنـ إلحـداث الصـحف، تتناولهـا التـي والموضـوعات مختلف القضـايا
 .الداخلية في الصفحات

 العــدوان علــى قطــاع غــزة فــي بقضــايا المتعلقــة المواضــيع تراجــع عــن الدراســة كشــفت كمــا
تبيعهــا الصــحف  التــي الصــفحة هــذه لطبيعــة %، نظــرا  0.4 إلــى وصــلت حيــث األخيــرة الصــفحات
نشـر  عـن عـدا أخـرى ناحيـة مـن الخفيفـة األخبـار علـى واقتصـارها ناحية، من. إعالنية كمساحات
 .عليها في أغلب الصحف الكاريكاتير

                                                             

ن اإلسرائيلي في الضفة الغربية العجلة: محمد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطا ( (1
 .(011ص)
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الصـــحف  بـــين نتــائج وجـــود فــروق عــدم الــثالث نجـــد الصـــحف بــين وفــي ســياق المقارنـــة
العــدوان  بقضــايا المتعلقــة المــواد بسياســة نشــر يتعلــق فقــد كانــت متقاربــة جــدا ، وهــذا فيمــا الــثالث

 فـي التشـابه مـن قـدرٍ  وجـود إلـى مـا يشـير هـذاو  الصـفحات، وتوزيعها علـى 4102اإلسرائيلي عام 
 التحريريـة السياسـة فـي التوافـق هـذا يتـرجم وربمـا الدراسـة، فـي صـحف الموقف من قضايا العدوان

 .القضايا وحدة موقفهم من هذه للصحف الثالث

تنـاول  بأسـلوب النظريـة اهتمـام أن أوضـحت التـي األجنـدة نظريـة مـع النتيجة هذه واتفقت
وسـائل  فـي الحـدث مثـل موقـع محـاور، عـدة خـالل مـن يكـون اإلعالم وسائل في القضايا وعرض
 . (1)وطبيعتها" القضية ونوع اإلعالم،

 في المستخدمة التيبوغرافية بالعناصر الخاصة التحليلية الدراسة نتائج مناقشة: ثالثاا 
 :الدراسة العدوان في صحف قضايا

 :العناوين -0

بـين أنـواع  مـن المرتبـة األولـى في جاء الممتد العنوان أن إلى التحليلية الدراسة بيانات تشير
 العنــــوان الثانيــــة المرتبــــة فــــي تــــاله ،%20.3 بنســـبة الدراســــة، صــــحف فــــي العنـــاوين المســــتخدمة

 وأخيــرا   ،%40.1 بنســبة ريضالعــ العنــوان الثالثــة المرتبــة فــي جــاء ثــم %،41.3بنســبة  مــوديالع
 والبـال  المسـتخدمة العنـاوين إجمـالي من ،%1.3 بنسبة الرابعة المرتبة المانشيت في العنوان جاء

األولــى  المرتبـة فـي الممتـد العنـوان عنوانـا ، ويتوافـق مـع دراسـة محمـد العجلــة "جـاء 4134 عـددها
 العنــوان الثانيــة المرتبــة فــي تــاله ،%13.4 بنســبة الدراســة، صــحف فــي العنــاوين المســتخدمة مــن

 جـاء وأخيـرا   ،%2.4 بنسـبة العمـودي العنـوان الثالثـة المرتبـة فـي جـاء ثـم %،3.4بنسـبة  العريض
 . (2)"%0 بنسبة الرابعة المرتبة المانشيت في العنوان

العنـــوان  باســـتخدام الدراســـة صـــحف اهتمـــام ضـــعف تعكـــس البيانـــات هـــذه أن وتـــرى الباحثـــة
افيــة التيبوغر  العناصــر أهـم مــن" فالعنــاوين أهميتهمـا، مــن الــرغم علـى العــريض والعنــوان المانشـيت

 وقـــد ، (3)"آخـــر عـــن موضـــوعا   تميـــز والتـــي المختلفـــة الموضـــوعات قـــراءة إلـــى القـــارئ ترشـــد التـــي

                                                             

 .(01ص)التأثير في الراديو والتلفزيون فهمي، االتجاهات العالمية الحديثة لنظريات  ( (1
ن اإلسرائيلي في الضفة الغربية ب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطاالعجلة: محمد، الخطا ( (2

 .(411ص)
 .(31ص)محمود: سمير، اإلخراج الصحفي  ( (3
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 فيهــا جــاء حيــث المانشــيت العنــوان اســتخدام فــي نظيرتيهــا علــى األهــرام المصــرية تفوقــت صــحيفة
 % في صحيفة الرأي األردنية.4.3% في صحيفة الراية القطرية، و4.5، مقابل %04.1 بنسبة

 إلبراز:عناصر ا -4

 فـي صـحف المسـتخدمة اإلبـراز عناصر عدد إجمالي أن إلى التحليلية الدراسة بيانات تشير
 النســبة وهــذه %،20.5بنســبة  منهــا األولــى المرتبــة فــي الصــور أتــت تكــرارا ، 4531 بلــ  الدراســة
ـــة ـــدل للصـــور العالي ـــى ت ـــة الصـــورة الدراســـة صـــحف إدراك عل  أن البـــديهي فمـــن الصـــحفية، ألهمي

والصــور"،  العنــاوين اســتخدام ومســاحة النشــر، "موقــعكافــة  الشــكلية إمكانياتهــا توظــف" الصــحف
 تنـاول فـي األفكـار مـن مجموعـة أو فكرة معينـة على التأكيد سبيل في الصحفي" "القالب والتأثيرية

 الصـورة جـاءت ، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة نسـرين حسـونة: " (1)"وأطرافه الصراع موضوعات
 صــحيفة تفــوق رغمبــ الصــحيفتين فــي المســتخدمة بــين وســائل اإلبــراز مــن األولــى لمرتبــةبا الخبريــة
 صـحيفة فـي % 20.3مقابـل  % 44.2 نسـبتها بلغـت حيث ،الصورة استخدام في الجديدة الحياة

بنســبة  منهــا األولــى المرتبــة فــي الفوتوغرافيــة الصــور ، ودراســة محمــد العجلــة: "أتــت (2)فلســطين"
11.3"%(3) . 

%، وهــي نســبة مرتفعــة، 52.4فــي المرتبــة الثانيــة اإلطــارات واألرضــيات بنســبة  وجــاءت
وهــــذا يعكــــس اهتمــــام صــــحف الدراســــة علــــى تمييــــز موضــــوعات العــــدوان علــــى غــــزة عــــن بــــاقي 
الموضــوعات الصــحفية المختلفــة مــن خــالل وضــعها فــي إطــارات أو وتحديــدها بأرضــيات تجــذب 

% وهــي نســبة 01.3وان فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة القــارئ وتدفعــه لقراءتهــا، ومــن ثــم جــاءت األلــ
األلــوان  باســتخدام الدراســة صــحف اهتمــام ضــعف تعكــس البيانــات هــذه أن الباحثــة متدنيــة، وتــرى

 األلـوان اسـتخدام فـي نظيرتيهـا علـى الـرأي األردنيـة تفوقـت صـحيفة وقـد أهميتهمـا، من الرغم على
 .%45.4 بنسبة فيها جاء حيث

صــحف  قبــل مــن االهتمــام مســتوى انخفــاض التحليليــة الدراســة اتبيانــ خــالل مــن ولــوحظ
والتـي  %، وكـذلك الرسـوم التوضـيحية3.0الكاريكاتير الذي حاز على ما نسـبته  باستخدام الدراسة

 للكاريكـاتير حضـور يكـون أن والضـروري المفيـد من كان أنه %، وترى الباحثة1.3 جاءت بنسبة
                                                             

حتى مارس  – م0331عراقي من حيدر، الخريطة اإلدراكية للرأي العام المصري تجاه الصراع األمريكي ال ( (1
 .(443ص) م4115

 .(433ص)ة والسياسية طيني نحو قضايا حقوق اإلنسان الدينيحسونة، الخطاب الصحفي الفلس ( (2
ن اإلسرائيلي في الضفة الغربية العجلة: محمد، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطا ( (3

 .(413ص)
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هتمام األكبر فـي الصـحف اآلن يرتكـز علـى الكاريكـاتير اال أن سيما ال الدراسة، صحف في أكثر
باعتبـاره مــن أهــم الفنــون الصـحفية وأكثرهــا جماهيريــة، "يعــد الكاريكـاتير مــن أهــم الفنــون الصــحفية 

همـا  مـة فإنـه أصـبح يشـكل مكونـا  مالتصـاقا  باألحـداث والقضـايا المه ألنه أقربها إلى القراء وأكثرهـا
صــحيفة نظــرا  لمــا يملكــه مــن تــأثيرات جماليــة وفكاهيــة لألخبــار  يمــن مكونــات مــادة الــرأي فــي أ

والموضـــــوعات قـــــد تفـــــوق آالف الكلمـــــات لمـــــا يتســـــم بـــــه مـــــن إيجـــــاز ومصـــــاحبة الرســـــم للكلمـــــة 
 .(1)الساخرة"

 

                                                             

 .(3ص) تحرير الصحفي للجرائد والمجالتعبد المجيد وعلم الدين، فن ال ( (1
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  المبحث الثاني
 الخطاب تحليل دراسة نتائج مناقشة

تقسـيم  وتـم ربي،الع الصحفي الخطاب تحليل دراسة نتائج مناقشة إلى المبحث هذا يسعى
ــــاول حيــــث مطالــــب، أربعــــة إلــــى المبحــــث الخاصــــة  التحليليــــة الدراســــة نتــــائج األول المطلــــب يتن

ـــب أمـــا باألطروحـــات، ـــاول الثـــاني المطل  بمســـارات البرهنـــة، الخاصـــة الدراســـة التحليليـــة نتـــائج يتن
 .المرجعية باألطر الخاصة التحليلية نتائج الدراسة ثالثال المطلب ويعرض

 :باألطروحات الخاصة الخطاب تحليل دراسة نتائج مناقشة: ولاأل  المطلب
 :الدراسة صحف في الرأي بمواد الخاصة النتائج مناقشة: أولا 

 بنســبة األولــى المرتبــة فــي جــاء المقــال العمــودي أن التحليليــة الدراســة بيانــات مــن يتضــح
 245 عـددها والبـال  الـثالث الدراسة صحف تحليلها في تم التي الرأي مواد إجمالي من% 31.2
 المقـال العمـودي بنسـبة األهرام المصـرية عـن نظيرتيهـا فـي اعتمادهـا علـى صحيفة وتفوقت مادة،
 % في صحيفة الراية القطرية.23الرأي األردنية، و % في صحيفة31.1مقابل  ،12.5%

 المقــال وتــاله ،%20.0 بنســبة الــرأي مــواد مــن الثانيــة المرتبــة فــي التحليلــي المقــال وجــاء
 هــذه أن الباحثــة وتــرى وهــي نســبة متدنيــة، %1.3 واألخيــرة بنســبة الثالثــة المرتبــة فــي االفتتــاحي

 مجــال اســـتخدام الرايــة القطريــة والــرأي األردنيـــة فــي صـــحيفة يميــز تنــوع وجـــود علــى تــدل النســب
 إجمــالي مــن نســبة بــأي االفتتــاحي يحــظ  المقــال لــم حيــث الــرأي، بمــواد الخاصــة الصــحفية الفنــون
صـــحيفة األهـــرام المصـــرية، فقـــد اعتمـــدت صـــحيفة األهـــرام علـــى كتـــاب  فـــي المنشـــورة الـــرأي مــواد

األعمـــدة الصـــحفية وكـــان فـــي كـــل عـــدد زوايـــا ثابتـــة يعبـــروا هـــؤالء الك تـــاب مـــن خاللهـــا عـــن رأي 
 الصحيفة والسياسية التحريرية الخاصة باألهرام والوضع السياسي القائم.

 :األطروحات حليلبت الخاصة النتائج مناقشة: ثانياا 
األطروحـات  عـدد إجمـالي أن إلـى باألطروحـات الخاصـة التحليليـة الدراسة بيانات أشارت

 224 القطريــــة منهــــا الرايــــة صــــحيفة نصــــيب كــــان أطروحــــة، 0042 بلــــ  الدراســــة صــــحف فــــي
 أطروحـــة، 541 األهـــرام المصـــرية وصـــحيفة أطروحـــة، 502 وصـــحيفة الـــرأي األردنيـــة أطروحـــة،

بالعــدوان  المتعلقــة باألطروحــات الخــاص خطابهــا فــي الرايــة الكبيــر لصــحيفة قالتفــو  يعكــس وهــذا
الرايـة  صـحيفة تفـوق بخصـوص التحليليـة الدراسـة إليـه بمـا توصـلت مـرتبط أساسـا   وهـو على غـزة،
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 فيمـا صـحيفة الـرأي األردنيـة حضـور ضـعف يعكـس كمـا مواد الـرأي، وتنويع استخدام القطرية في
 .الرأي بمواد يتعلق

 النســبة وهــذه %،01.4بنســبة  األولــى المرتبــة فــي اإلســرائيلية المجــازر أطروحــة جــاءت
بعـرض حجـم المجـازر والمـذابح التـي  الدراسـة صـحف اهتمام مدى على تؤكد لألطروحة المرتفعة

، 4113خـالل الحـروب التـي تشـنها علـى قطـاع غـزة ) ارتكبهـا االحـتالل بحـق الشـعب الفلسـطيني
موضــــــوعات الضــــــحايا " أن مــــــن حــــــازم أبــــــو حميــــــد دراســــــة هأكدتــــــ مــــــا (، وهــــــو4102، 4104

الفلسـطينيين والتـي اشـتملت علـى المجـازر اإلسـرائيلية واسـتهداف األطفـال والنسـاء ومراكـز اإليــواء 
 . (1)%"41في المرتبة الثانية بنسبة 

 نسـبة وهـي ،%02.3 الثانيـة بنسـبة المرتبة في العجز العربي والدولي أطروحة جاءت ثم
بمـــا يخـــص الصـــمت  العربـــي السياســـي الخطـــاب الصـــحفي بلغـــة الخطـــاب تـــأثر ستعكـــ مرتفعـــة

والعجـــز العربـــي والـــدولي عـــن جـــرائم االحـــتالل بحـــق المـــدنيين الفلســـطينيين والـــدعوة إلـــى تحريـــك 
 أصحاب القرار الدولي والرأي العام العربي والدولي لنصرة ودعم غزة. 

%، وتفوقــت 01.3بنســبة  ثالثــةال المرتبــة علــى دعــم حمــاس والمقاومــة أطروحــة وحصــلت
%، مقابــل 04.0صــحيفة الرايــة القطريــة عــن نظيرتيهــا فــي تصــدر دعــم المقاومــة وجــاءت بنســبة 

دعــم الــدول  بــإبراز العربيــة الصــحف اهتمــام إلــى يشــير مــا % لألهــرام، وهــو3.1% للــرأي و3.3
 . (2)الصادرة عنها للمقاومة الفلسطينية المشروعة في مواجهة االحتالل"

ع حصــول أطروحــة دعــم المقاومــة فــي صــحيفة األهــرام المصــرية علــى نســبة متدنيــة ويرجـ
مقارنـة ببـاقي الصـحف إلـى اتهــام وشـيطنة مصـر لحركـة حمــاس وفصـائل المقاومـة والحـديث عــن 
فشــل المقاومــة فــي معركتهــا مــع االحــتالل باعتبــاره ترســانة عســكرية عظمــى أقــوى مــن المقاومــة، 

اســـي القـــائم الـــرافض لوجـــود حركـــة حمـــاس فـــي الحكـــم والخالفـــات وذلـــك يـــرتبط بواقـــع النظـــام السي
 المستمرة مع الفصائل الفلسطينية بعد تولي المشير السيسي لنظام الحكم في مصر.

%، وتلتهـــا أطروحــة الـــدور 1.3جــاءت أطروحــة صـــمود غــزة فــي المرتبـــة الرابعــة بنســبة 
ن ثـم أطروحـة شـيطنة حمـاس %، ومـ1.3المصري السلبي وااليجابي في المرتبـة الخامسـة بنسـبة 

ـــة السادســـة بنســـبة  %، وهـــي نســـب ضـــعيفة 1.2وفشـــل منظومتهـــا العســـكرية وجـــاءت فـــي المرتب
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 ا  كبيــــر  ا  ومتقاربـــة، وهــــذا يعكــــس ضــــعف اهتمــــام صــــحف الدراســــة باألطروحــــات المرتبطــــة ارتباطــــ
بالعــدوان، كمــا أن انخفــاض نســبة صــمود غــزة ال يتناســب مــع حجــم التضــحيات والصــمود الــذي 

ه سكان قطاع غزة في مواجهة مـذابح ومجـازر االحـتالل، واتفقـت نتـائج أطروحـة صـمود غـزة قدم
 . (1)%"3مع دراسة حازم أبو حميد في "حاز موضوع صمود غزة على المرتبة الخامسة بنسبة 

ويشـــار إلـــى أن أطروحــــة الـــدور المصــــري تنـــوع بـــين صــــحف الدراســـة مــــا بـــين "الســــلبي 
 %، فــي حــين2.3دور الســلبي وجــاء بنســبة ة الرايــة القطريــة بالــواإليجــابي"، فقــد اتســم فــي صــحيف

حيفة يجــابي فــي حــين كــان فــي صــجــاء فــي صــحيفة الــرأي األردنيــة متنوعــا  مــا بــين الســلبي واإل
%، أمــا أطروحــة شــيطنة حمــاس 04.5يجابيــة المطلقــة وجــاء بنســبة األهــرام المصــرية متســما  باإل

%، وفـــي 03.1األهـــرام المصـــرية وجـــاء بنســـبة وفشـــل منظومتهـــا العســـكرية فقـــد تفوقـــت صـــحيفة 
 % في حين لم تحظ  صحيفة الراية القطرية بأي نتيجة تذكر.4.1الرأي األردنية 

%، وتالهـا أطروحـة المبـادرة 1.3غزة في المرتبة السابعة بنسـبة  وجاءت أطروحة ضرب
الدراســـة %، وتعكـــس هــذه النســبة عـــدم اهتمــام صــحف 2.4المصــرية فــي المرتبـــة الثامنــة بنســبة 

بالتعــاطي مــع المبــادرة المصــرية بعــدما رفضــتها حمــاس وٕاســرائيل ولــم ترحــب بهــا أمريكــا وتركيــا 
مــن األهــرام المصــرية والــرأي األردنيــة فــي الحــديث  مجتمــع الــدولي، وقــد تســاوت كــلومؤسســات ال
 %.4.3% بينما جاءت في الراية القطرية بنسبة 3.1عنها بنسبة 

ـــة التاســـعة وبنســـبة جـــاءت أطروحـــة المواقـــف واكمـــا  ـــة فـــي المرتب %، 2.4لجهـــود القطري
% وهــي نســب 5.3وتالهــا فــي المرتبــة العاشــرة المواقــف الشــعبية العربيــة والدوليــة وجــاءت بنســبة 

متدنيــة جــدا  وتــدل علــى عــدم اهتمــام صــحف الدراســة فــي عــرض المواقــف الشــعبية والرســمية فيمــا 
حجـــم الضـــحايا وهـــول المـــذابح التـــي يخـــص العـــدوان علـــى قطـــاع غـــزة، وركـــزت اهتمامهـــا علـــى 

 ارتكبت بحق المدنيين. 

وجاءت األطروحات "األخرى" وتشتمل على "المصالحة الفلسـطينية، الحصـار علـى غـزة، 
ــــدعم الــــدولي  ــــو خضــــير، المفاوضــــات، ال ــــل أب ــــف العــــدوان، خطــــف الطف ــــة لوق الوســــاطات الدولي

الـدعم األمريكــي الالمحــدود إلســرائيل" إلسـرائيل، الهدنــة اإلنســانية، والتواطـؤ ضــد غــزة ومقاومتهــا و 
ومـن ثـم المواقـف والجهـود األردنيـة وحصـلت علـى المرتبـة  %، 5بنسـبة  ةفي المرتبة الحاديـة عشـر 

%، أمـــا أطروحـــة تعـــديل المبـــادرة المصـــرية ورفضـــها فقـــد حـــازت علـــى 4.1بنســـبة  ةالثانيـــة عشـــر 
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ة غيــاب موقــف الســلطة الفلســطينية %، وتلتهــا فــي المرتبـة األخيــر 4.3بنســبة  ةالمرتبـة الثالثــة عشــر 
 %، وهي نسب ضعيفة جدا  مقارنة بباقي األطروحات.0.1وجاء بنسبة 

وتـرى الباحثــة أن تلــك النســب تشــير إلــى تــدني اهتمــام الصــحف الــثالث فــي الحــديث عــن 
محــاوالت تعــديل المبــادرة، أو عـــدم وضــوح أســباب رفضــها، ولـــم تتطــرق أيضــا  إلــى دور الســـلطة 

الضــغط علــى إســرائيل لوقــف العــدوان وحمايــة المــدنيين، وقــد جــاء موقــف الســلطة  الفلســطينية فــي
ومنظمة التحرير الفلسـطينية إيجـابي فـي صـحيفة الـرأي األردنيـة واألهـرام المصـرية، وسـلبي وغيـر 

 فاعل في صحيفة الراية القطرية.

 :البرهنة بمسارات الخاصة الخطاب تحليل دراسة نتائج مناقشة: الثاني المطلب
 لقضـــايا البرهنــة بمســارات الخاصــة التحليليــة الدراســـة نتــائج مناقشــة المطلــب هــذا يتنــاول

ـــى قطـــاع غـــزة عـــام  ـــائع،  تتضـــمن م، والتـــي4102العـــدوان اإلســـرائيلي عل ـــة ووق )االستشـــهاد بأدل
 االعتماد على األرقام واإلحصائيات، وعرض وجهة نظر واحدة، وعرض وجهتي نظر(.

 قائع: أولا: الستشهاد بأدلة وو 
فــي  الباحثــة رصــدتها التــي البرهنــة مســارات عــدد أن إلــى التحليليــة الدراســة بيانــات تشــير

 احتـــل" االستشـــهاد بأدلـــة ووقـــائع" البرهنـــة مســـار وأن برهنـــة، مســـار 144 بلغـــت الدراســـة صـــحف
 مســارات إجمــالي مــن%  20.1 بنســبة ككــل الدراســة صــحف مســتوى علــى ســواء المرتبــة األولــى

 خطــاب فـي جــاءت فقـد حــدة، علـى الدراســة صـحف مــن صـحيفة كــل مسـتوى علــى بينمـا البرهنـة،
 ،% 21.2 بنســبة الــرأي األردنيــة صــحيفة خطــاب وفــي ،% 24.4 الرايــة القطريــة بنســبة صــحيفة

 دراســة إليــه توصــلت مــا مــع يتفــق وهــذا%. 54.2 بنســبة صــحيفة األهــرام المصــرية خطــاب وفــي
البرهنـة  مسـارات بـين األكبـر بالعـدد وشـواهد ووقـائع بأدلـة االستشـهاد حظـي" حيـث مزيد أبو رجاء

، ودراســـة محمـــد العجلــــة  (1)%"50.4% وتالهـــا عـــرض وجـــه نظـــر واحـــدة بنســـبة 34.1بنســـبة 
، ويـــدلل ذلـــك "غـــزة فيهـــا مـــا يســـتحق  (2)%"24.2"احتلـــت حقـــائق ووقـــائع المرتبـــة األولـــى بنســـبة 

رغم إغراقهـــا بـــالموت لـــذا بـــلـــى الحيـــاة الحيـــاة بكرامـــة ألنهـــا اختـــارت المقاومـــة والحريـــة وانحـــازت إ
 . (3)رفضت الشروط المذلة وأثبتت ألعدائها أن غزة قبل العدوان هي غير غزة المنتصرة بعده"
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وتـــرى الباحثـــة أن تصـــدر مســـار البرهنـــة االستشـــهاد بأدلـــة ووقـــائع يشـــير إلـــى أن منتجـــي 
واألدلـة علـى مـا يحـدث الخطاب في الصحف الثالث كان تركيزهم منصبا  على الحجـج والبـراهين 

علــى األرض مــن عــدوان مســتمر ومتســارع مــع مـــا يرافقــه مــن تغيــرات وحصــار وتضــييق، وهـــذا 
فر بغـــزارة بســـبب الشـــواهد القويـــة الناجمـــة عـــن العـــدوان مـــن )تـــدمير وآالف الشـــهداء االمســـار متـــو 

 والجرحى، ومنع إدخال المساعدات اإلغاثية إلى غزة(.

 ثانياا: عرض وجه نظر واحدة:
 عـــرض اعتمـــدوا علـــى صـــحف الدراســـة فـــي الخطـــاب منتجـــي أن الدراســـة نتـــائج ظهـــرتأ

االستشــهاد بأدلــة ووقــائع مباشــرة فــي المرتبــة  بعــد وجــاء أطروحــاتهم دعــم فــي واحــدة نظــر وجهــة
صــحيفة  وفــي %،54.1بنســبة  األهــرام المصــرية صــحيفة فــي وردت %، فقــد54.3الثانيــة بنســبة 

 أن الباحثــة %، وتــرى41.4ي صــحيفة الــرأي األردنيــة بنســبة %، وفــ54.4 الرايــة القطريــة بنســبة
 الخطـــاب، والسياســـية لمنتجـــي الفكريـــة التوجهـــات مـــع منســـجما   يـــأتي واحـــدة نظـــر وجهـــة عـــرض
 أكبـر بدرجـة نظـره عرض وجهات للكاتب يتيح الذي الصحفي المقال هي التحليل مادة أن خاصة

صـحيفة األهــرام مــن خــالل الحــديث آخــر، ويعــرض منتجـو الخطــاب وجــه نظــرهم فــي  فــن أي مـن
عن دولة قطر بأنها "دويلة صغيرة في أقصـى الخلـيج لـم تجـد مجـاال  لتمـارس فيـه أعـراض مـرض 

 . (1)العظمة الذي ألم بها سوى من خالل السعي لعرقلة مبادرة مصرية"

 ثالثاا: العتماد على األرقام واإلحصائيات:
علــى االعتمــاد علــى البيانــات واألرقــام  كشـفت نتــائج الدراســة عــن اعتمــاد صــحف الدراســة

واإلحصــائيات فــي دعــم وجهــة نظــرهم فــي أطروحــات نتــائج العــدوان علــى غــزة للتــدليل علــى هــول 
وحجم المذابح والمجازر التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غـزة والخسـائر 

األرقـــام واإلحصـــائيات، وجـــاء مســـار  االقتصـــادية والصـــحية واإلنســـانية والبنيـــة التحتيـــة مـــن وحـــي
%، وقـــد تفوقـــت صـــحيفة 44.1االعتمـــاد علـــى األرقـــام واإلحصـــائيات فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة 

% مقابـــل 42.3األهـــرام علـــى نظيرتيهـــا فـــي اعتمادهـــا علـــى األرقـــام بفـــارق قليـــل وجـــاءت بنســـبة 
ترجمــت نفســها فــي % للرايــة القطريــة، فــإن "مــوازين القــوى علــى األرض 40.0% للــرأي و44.3

 . (2)شهيدا  وألف جريح" 441هذا العدد الضخم من الخسائر الفلسطينية الذي زاد على 

                                                             

 .(01ص)مرزوق، كلهم قتلوك يا غزة  ( (1
 .(04ص)مصرية مبادرات غير المبادرة ال أحمد: مكرم محمد، ال ( (2
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 رابعاا: عرض وجهتي نظر:
أظهرت نتائج الدراسة التحليلية اعتماد صحف الدراسة على عـرض وجهتـي نظـر ضـعيفا  

% فــي الرايــة 2.3%، مــع تفــاوت فــي النســبة بــين صــحف الدراســة وجــاءت بنســبة 5نســبيا  بنســبة 
% فـــي صـــحيفة األهـــرام المصـــرية، وكشـــفت 4% فـــي صـــحيفة الـــرأي األردنيـــة، و4.0القطريـــة، و

النتــــائج أن منتجــــي الخطــــاب اســــتعانوا بخبــــراء سياســــيين ودبلوماســــيين وقــــادة وك تــــاب كمــــا جــــرى 
توظيــف اقتباســات مــن أقــوال الخصــوم للــرد عليهــا، وتبــين ذلــك مــن خــالل "النفعيــون المنهزمـــون 

ونفســـيا  يقولـــون بتشـــف وشـــماتة ه زمـــت حمـــاس والمقاومـــة ألن خســـائرها أكبـــر مـــن خســـائر  فكريـــا  
االحــتالل، فــي المقابــل يــرد الكاتــب ويعــرض وجــه نظــره: "لــو أن األربــاح والخســائر ت حســب كميــا  

رشـوة بماليـين الريـاالت مـع أنـه طـوال خدمتـه لـن  ضورقميا  لكان رجل الجمارك خاسرا  حينمـا يـرف
 . (1)لرشوة المقدمة"يبل  عشر ا

 :المرجعية باألطر الخاصة التحليلية الدراسة نتائج مناقشة: ثالثال المطلب
يوظفهــا  التــي المرجعيــة بــاألطر الخاصــة التحليليــة الدراســة نتــائج مناقشــة المطلــب هــذا يطــرح

السياسـية،  المرجعيـة: تضـم التـي الفلسـطينية، المقاومـة قضـية تناول في الصحفي الخطاب منتجو
 والمرجعيــــــة االقتصــــــادية، التاريخيــــــة، والمرجعيــــــة اإلنســــــانية، والمرجعيــــــة العســــــكرية، والمرجعيــــــة
 .القانونية والمرجعية الدينية، والمرجعية الثقافية، والمرجعية

الصـــحفي،  الخطـــاب منتجـــو إليهـــا اســـتند التـــي المرجعيـــة األطـــر تنـــوع الدراســـة نتـــائج أظهــرت
وٕانمــا  معينــة، أطــر وتوظيــف اســتخدام علــى يركــزوا لــم الصــحفي الخطــاب منتجــي أن بينــت حيــث
الخطـاب  دراسـات نتـائج مـع بـذلك وتتفـق وأبعـاده، الحـدث لطبيعـة وفقـا   مرجعيـة، أطر عدة طرحوا

ـــاول الـــذي الفلســـطيني الصـــحفي ـــة قضـــايا تن ـــو رجـــاء دراســـة مثـــل معين  نســـرين، ودراســـة مزيـــد، أب
 خريس وأسماء محسن ورامي العجلة. المناعمة ورامي ومحمد العجلة، ووائل حسونة، ودراسة

 المرجعية السياسية:األطر  -0

%، 24.3بينــت نتــائج الدراســة عــن حصــول المرجعيــة السياســية علــى المرتبــة األولــى بنســبة 
األهـرام  فـي ورودهـا وتقارب منتجي الخطاب في اعتمادهم علـى هـذه المرجعيـة حيـث بلغـت نسـبة

%، 24.5وفــي صــحيفة الرايــة القطريــة  %،23.4الــرأي األردنيــة  وفــي صــحيفة %،35 المصــرية
 علــى الخطــاب منتجــو اعتمــد المرجعيــة، فقــد تلــك توظيــف فــي أيضــا   تقاربــا   النتــائج أظهــرت كمــا

                                                             

 .(01ص)، رغم الخسائر عزة تنتصر الملحم ( (1
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 كافــة أشــكالهاب الفلســطينية للمقاومــة السياســي المســاند الــدور لبيــان الرايــة فــي السياســية المرجعيــة
 منتجـو ووظـف ، (1)المدنيين فـي قطـاع غـزة والتحركات الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان بحق

الـدور األردنـي فـي خدمـة  أن علـى للتأكيـد السياسـية الرأي األردنية المرجعيـة في صحيفة الخطاب
القضية الفلسطينية وتحركات الملك عبد اهلل الثاني مع الرؤسـاء العـرب واألجانـب مـن أجـل وضـع 

،  (2)ي غـزة والضـفة الغربيـة والقـدس المحتلـةحد لالنتهاكات اإلسـرائيلية بحـق الشـعب الفلسـطيني فـ
ووظفهـــا منتجـــو الخطـــاب فـــي صـــحيفة األهـــرام فـــي النيـــل مـــن حركـــة حمـــاس وشـــيطنتها ودعمهـــم 
للمبــادرة المصـــرية، والـــدور المصــري النـــوعي فـــي خدمـــة القضــية الفلســـطينية والشـــعب الفلســـطيني 

غـــزة قلـــوب معظـــم المصـــريين "أثلـــج بيـــان الخارجيـــة المصـــرية الشـــاجب للعـــدوان اإلســـرائيلي علـــى 
الــذين ينتظـــرون موقفـــا  دبلوماســـيا  أقـــوى ألن عالقــة مصـــر التاريخيـــة بالقضـــية الفلســـطينية تجـــاوز 

 .  (3)على نحو هائل حدود معبر رفح واألنفاق"

ـــى جـــاءت التـــي السياســـية المرجعيـــة نســـبة ارتفـــاع الباحثـــة وتعـــزو ـــات بـــين مـــن األول  المرجعي
 قضـــية فــي فاعــل علـــى نحــو يبــرز الــذي السياســي بالــدور خطـــابال منتجــي اهتمــام األخــرى إلــى

لهــذا العــدوان أو  محايــدا  أو رافضــا   ســواء كــان مســاندا  أو م،4102العــدوان علــى قطــاع غــزة عــام 
ــــة القــــوى عــــن الحــــديث خــــالل مــــن المقاومــــة الفلســــطينية المشــــروعة أو  وأدوارهــــا ومواقفهــــا الفاعل

رامـي خـريس: "حظيـت المرجعيـة السياسـية بالعـدد األكبـر السياسية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة 
، ورجـاء أبـو مزيـد  (4)%"04.4% وتلتها العسـكرية بنسـبة 54.1بين األطر المرجعية ككل بنسبة 
 . (5)%"51.3نسبة عدد األكبر بين األطر المرجعية ب"حظيت المرجعية السياسية بال

 المرجعية التاريخية: األطر -4

صــحف الدراســة بالمرجعيــة التاريخيــة والتــي جــاءت فــي المرتبــة  مــاماهت الدراســة نتــائج كشــفت
% 44.1صـحيفتي الـرأي األردنيـة بنسـبة  فـي الخطاب منتجي %، وبينت تقارب42الثانية بنسبة 

 منتجـو وظفهـا %، وقـد03كانـت نسـبة الرايـة القطريـة  %، في حين44.4األهرام المصرية بنسبةو 
لحــــديث عــــن الحــــروب اإلســــرائيلية المتكــــررة وتــــاريخ فــــي صــــحيفة الرايــــة القطريــــة فــــي ا الخطــــاب

                                                             

 .(55ص)الراية، مجزرة إسرائيلية جديدة  ( (1
 .(3ص)لعدوان واستئناف لعملية السالم الرأي، نحو وقف فوري ل ( (2
 .(04ص)ادي، عن غزة المقاومة واإلعالم عبد اله ( (3
 .(011ص)اومة الفلسطينية نحو قضية المق خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني ( (4
 .(011ص)حو قضية المصالحة، دراسة وصفية أبو مزيد، الخطاب الصحفي الفلسطيني ن ( (5
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، وفـــي صـــحيفة الــرأي األردنيـــة فـــي  (1)المجــازر التـــي ارتكبهـــا االحــتالل بحـــق الشـــعب الفلســطيني
والحــروب والمجــازر اإلســرائيلية التــي ارتكبتهــا فــي  ، (2)الحــديث عــن تــاريخ نكبــة ونكســة فلســطين

 للتــذكير المرجعيــة التاريخيــة ام المصــريةاألهــر  صــحيفة فــي الخطــاب منتجــو ، ووظــف (3)فلســطين
، والـدور المصـري الفاعـل فـي صــفقة  (4)المصـرية ضـد العـدو اإلسـرائيلي فـي قطــاع غـزة بالمعـارك

 . (5)اإلفراج عن شاليط

الرايــة  مـن أكبـر بنســبة التاريخيـة بالمرجعيـة صـحيفتي الـرأي واألهــرام اهتمــام أن الباحثـة وتـرى
 للحــديث التــاريخ المعاصــر مــن مواقــف يســتدعون الصــحيفتين فــي الخطــاب منتجــي أن إلــى يعــود
والتــــذكير  المجــــازر والحــــروب اإلســــرائيلية المســــتمرة والمتواصــــلة بحــــق الشــــعب الفلســــطيني عــــن

 بالمعارك التي قادتها مصر واألردن من أجل القضية الفلسطينية والتي فقدت فيها مئات الجنود.
 :العسكرية المرجعية األطر -4

علـى  االعتمـاد مـدى فـي الدراسـة صـحف فـي الخطـاب منتجـي اخـتالف دراسـةال نتـائج كشفت
علـــى  الرايـــة القطريـــة صـــحيفة فـــي الخطـــاب منتجـــو اعتمـــد فبينمـــا وتوظيفهـــا، العســـكرية المرجعيـــة
ــــة  %،1.1بنســــبة  الــــرأي األردنيــــة فــــي عليهــــا االعتمــــاد جــــاء %،00 بنســــبة العســــكرية المرجعي

 الرايــة صـحيفة فـي الخطـاب منتجـي توظيـف تنــوع وقـد%، 3.0وصـحيفة األهـرام المصـرية بنسـبة 
 التـــي العســكرية واألســاليب الوســـائل عــن دعــم المقاومـــة والحــديث خــالل مـــن العســكرية للمرجعيــة
 قـدرات ووظفتها األهرام في إظهـار ، (6)العسكرية تحقيق أهدافها في ونجاعتها المقاومة تستخدمها
يـــــة مقابـــــل فشـــــل منظومـــــة حمـــــاس الصـــــاروخية الدفاع وأســـــلحته ومنظومتـــــه العســـــكرية االحــــتالل
 المرجعيــة توظيــف بينمــا جــرى ، (7)وصــواريخها المقاومــة فصــائل بحــوزة التــي باألســلحة والتشــكيك
لفصـــائل المقاومـــة وأفعالهـــا علـــى  القـــوة العســـكرية عـــن الـــرأي فـــي الحـــديث صـــحيفة فـــي العســـكرية

 . (8)األرض في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

                                                             

 .(50ص)عواد، حرب نتنياهو  ( (1
 .(41ص)مصاروة، حدود الحرب  ( (2
 .(21ص)ب غزة وال خيار إال هذا الخيار القالب، مع غزة وشع ( (3
 .(04ص)عبد المجيد، أبطال المقاومة  ( (4
 .(ص أخيرة)صر، بعد إيه؟ منت ( (5
 .(55ص)الراية، العالم يستنجد بقطر  ( (6
 .(ص أخيرة)منتصر، صواريخ بال نتيجة  ( (7
 .(41ص)وش، بحر غزة يروي حكاية الصمود كع ( (8
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مــن  أي فــي تــرد لــم التــي الوحيــدة المرجعيــة هــي العســكرية المرجعيــة أن لــىإ الباحثــة وتشــير
 إلــى ذلــك ويعــود ، (1)الصــحفي سـوى دراســة رامــي خــريس الخطــاب تناولــت التــي الســابقة الدراسـات

فكانـت  المقاومـة لفصـائل المسـلح االحـتالل والنشـاط مقاومـة قضـية تتنـاول الدراسة التي طبيعة أن
 .المرجعية تلك على الدراسة صحف في لخطابا منتجي الدافع العتماد

 المرجعية اإلنسانية:  األطر -2

المرجعيـة  علـى الخطـاب منتجي اهتمام صحف الدراسة في اعتماد الدراسة نتائج أظهرت  
االعتمــاد  فــي %، وتفوقــت صــحيفة الــرأي األردنيــة علــى نظيرتيهــا4.2بنســبة متوســطة  اإلنســانية

الرايــــة القطريــــة،  صــــحيفة % فــــي4.1مقابــــل  %،1.1ســــبة علــــى المرجعيــــة اإلنســــانية وكانــــت بن
ـــة تـــوظيفهم فـــي أيضـــا   واختلفـــوا % فـــي صـــحيفة األهـــرام المصـــرية5.1و  فقـــد اإلنســـانية، للمرجعي

الحديث عـن جوانـب تقـديم الـدعم والمسـاندة  في صحيفة الرأي األردنية في الخطاب وظفها منتجو
ا  مــع اإلشــارة إلــى المظــاهرات الســلمية الرافضــة اإلنســانية لقطــاع غــزة ســواء كــان إغاثيــا  أو عالجيــ

لضــحايا العــدوان مــن  اإلنســاني الجانــب ، أمــا صــحيفة الرايــة القطريــة فقــد تحــدثت عــن (2)للعــدوان
، إلـــى جانـــب الـــدعم القطـــري  (3)شـــهداء وجرحـــى وثكلـــي وتـــدمير المنـــازل والمســـاجد والمستشـــفيات

األهـــرام  صـــحيفة فـــي الخطـــاب منتجـــو وظـــف ابينمـــ ، (4)والتبرعــات التـــي تقـــدمها إلعـــادة اإلعمـــار
 اإلنسانية. المصرية المرجعية

ـــة وتـــرى ـــة اإلعـــالم وســـائل أن الباحث ـــة توظـــف العربي ـــرأي العـــام  اإلنســـانية المرجعي لتحريـــك ال
 العربــي والـــدولي مـــن أجـــل نصــرة غـــزة وجمـــع المـــنح والتبرعــات إلعـــادة اإلعمـــار ورفـــع الحصـــار،

اع غــزة للضــغط علــى االحــتالل ومقاطعتــه تجاريــا  وعســكريا  الــدولي تجــاه قطــ التعــاطف واســتدعاء
 من أجل وقف عدوانه على غزة.

 المرجعية القانونية: األطر -3

 المرجعيــة فــي توظيــف صــحف الدراســة فــي الخطــاب منتجــو اخــتالف الدراســة نتــائج أظهــرت
بة الرايـــة القطريـــة بنســـ صـــحيفة فـــي عليهـــا االعتمـــاد جـــرى فقـــد %،2.1القانونيـــة وجـــاءت بنســـبة 

                                                             

 .(445ص)نحو قضية المقاومة الفلسطينية  خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني ( (1
 .(40ص)محيالن، هواشم غزة  ( (2
 .(01ص)م، مجازر غزة األسباب والنتائج الجاس ( (3
 .(53ص)الراية، دبلوماسية قطر الناجحة  ( (4
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 بينمــا ، (1)قتـل المـدنيين وقـت الحــرب وضـرورة حمايـة األطفـال مـدى قانونيــة عـن للحـديث 4.1%
الــدولي  القــانون إقــرار علــى صــحيفة األهــرام المصــرية للتــدليل فــي الخطــاب منتجــو عليهــا اعتمــد

، أمـا صـحيفة الـرأي األردنيـة فقـد ّذكـرت باتفاقيـة جنيـف التـي  (2)لمقاومة المحتل الغاصب لألرض
 . (3)قرت مقاومة المحتل وحماية المدنيينأ

 المرجعية القتصادية: األطر -2

فــي  االقتصــادية المرجعيــة علــى الخطــاب منتجــي اعتمــاد نســبة تقــارب الدراســة نتــائج كشــفت
 وفـــي صـــحيفة %،2.5 بنســـبة األهـــرام صـــحيفة فـــي جـــاءت حيـــث بعضـــهما مـــن الدراســـة صــحف
 فـي الخطـاب منتجـو واتفـق %،5.1اءت بنسـبة %، أما في صحيفة الرأي فقد ج5.1 بنسبة الراية

الخســـائر االقتصـــادية الفلســـطينية واإلســـرائيلية، فقـــد  عـــن للحـــديث المرجعيـــة االقتصـــادية توظيـــف
، وذّكـرت صـحيفة الـرأي  (4)جـراء العـدوانمن تحدثت األهرام عن الخسائر االقتصادية الفلسطينية 

ــــى الخســــائر  (5)جــــراء ضــــربات المقاومــــةمــــن بالخســــائر اإلســــرائيلية  ــــة عل ــــت صــــحيفة الراي ، ودلل
 .   (6)اإلسرائيلية

بالحديث عـن الخسـائر الفلسـطينية واإلسـرائيلية  يتعلق فيما عربيا   تقاربا   هناك أن الباحثة وترى
م مــن أجــل جلــب الــدعم واالســتعطاف 4102جــراء العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة عــام مــن 

 العربي والدولي إلعادة اإلعمار.
 المرجعية الدينية: األطر -1

األهـرام  صـحيفة فـي وردت التـي الدينيـة المرجعيـة علـى االعتمـاد تـدني الدراسـة نتـائج أظهرت
ـــرأي األردنيـــة  صـــحيفة وفـــي %1.2 المصـــرية بنســـبة أمـــا فـــي صـــحيفة الرايـــة القطريـــة  %4.5ال

صــحف  فـي الخطـاب اخــتالف منتجـي النتـائج وبينـت %،4.1فكانـت نسـبتها أعلـى مــن نظيرتيهـا 
 فــي الدينيــة المرجعيــة علــى الخطــاب منتجــو فبينمــا اعتمــد الدينيــة، المرجعيــة توظيــف دراســة فــيال

إمـــــداد اهلل جـــــال وعـــــال المـــــؤمنين بالمالئكـــــة لتقاتـــــل مـــــع  علـــــى للتأكيـــــد الرايـــــة القطريـــــة صـــــحيفة

                                                             

 .(44ص)يتهم مطالبتكم بحقهم في الحياة العبيدلي، عيد ( (1
 .(00ص)م، ماذا تغير فينا نحو فلسطين؟ عبد المنع ( (2
 .(01ص)صبيح، ال تلمسني فأنا عسكري  ( (3
 .(00ص)صر في غزة ر مالمصري، دو  ( (4
 .(03ص)ئيل المكاسب والخسائر المباشرة عبد الرحمن، المقاومة الفلسطينية وٕاسرا ( (5
 .(03ص)لعزوني، إسرائيل بداية الهزيمة ا ( (6
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الـرأي األردنيــة فـي الحــديث  صـحيفة فــي الدينيـة المرجعيــة توظيـف جـرى ، فـي حــين (1)المجاهـدين
صــبر الشــعب الفلســطيني بصــبر ســيدنا يعقــوب عليــه الســالم علــى فــراق ابنــه نبــي اهلل  عــن تشــبيه

، أمــا  (2)يوســف عليــه الســالم، وضــرورة اعتصــام الشــعوب العربيــة فــي مواجهــة جبــروت االحــتالل
صــحيفة األهــرام المصــرية لــم تــذكر آيــات قرآنيــة أو أحاديــث نبويــة لتعــزز خطابهــا الصــحفي بــل 

ــد بــن الوليــد فــي غزواتــه ضــد الكفــار لجــأت إلــى ســيرة الصــحابي  تــدني أن الباحثــة وتــرى،  (3)خال
قضــية اســتهداف وقتـــل  مــن ارتبــاط بــالرغم الدراســـة صــحف فــي الدينيــة المرجعيــة علــى االعتمــاد

الفلســطينية بالشــريعة اإلســالمية واســتنباط نصــوص  المقاومــة األرواح والتنكيــل بــالقتلى ومشــروعية
 يات القرآنية واألحاديث النبوية.التحريم واإلجازة من خالل اآل

 المرجعية الثقافية: األطر -3

 المرجعيــة فــي توظيــف صــحف الدراســة فــي الخطــاب منتجــي اخــتالف الدراســة نتــائج وكشــفت
 عــن الــرأي األردنيــة للحــديث صــحيفة فــي الثقافيــة المرجعيــة علــى االعتمــاد جــرى فبينمــا الثقافيــة،
 فــــي توظفـــو ،  (4)والتضـــحية مـــن أجـــل الـــوطن تــــلالتـــي تطرقـــت لمقاومـــة المح األدبيـــة األعمـــال
دور المؤسســات الثقافيـــة واألدبيــة فـــي جمــع التبرعـــات لــدعم ونصـــرة  عـــن الرايـــة للحــديث صــحيفة

الـــذي يحفــز علـــى  ، بينمــا وظفتهـــا األهــرام فــي الحـــديث عــن المـــوروث األدبــي الفلســطيني (5)غــزة
  .  (6)المحتلمقاومة 

 

 

 

 

 

                                                             

 .(02ص)براهيم: إبراهيم، انتصارات غزة إ ( (1
 .(40ص)لسالم، أنت  أصفى من كل الكالم ا ( (2
 .(4ص) عسل، خالد وحماس ( (3
 .(21ص)ب غزة وال خيار إال هذا الخيار القالب، مع غزة وشع ( (4
 .(05ص)عبد الملك، فزعة قطرية  ( (5
 .(04ص)عبد المجيد، سميح القاسم وغزة  ( (6
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 المبحث الثالث
 التوصيات

 ضــوء فــي إليهــا التوصــل تــم التــي التوصــيات مــن مجموعــة المبحــث هــذا فــي الدراســة تقــدمو 
 هـذا الباحـث وقسـم ،دراسة تحليل المضمون وتحليـل الخطـاب الصـحفي إليها توصلت التي النتائج

تحليـــل  دراســة نتـــائج علــى المترتبـــة التوصــيات األول المطلــب يقـــدم حيــث مطلبـــين، إلــى المبحــث
 الصـــحفي الخطـــاب نتـــائج تحليـــل علـــى المترتبـــة التوصـــيات الثـــاني بالمطلـــ ويتنـــاولمضـــمون، ال

 م.4102العربي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 :المضمون تحليل بدراسة الخاصة التوصيات: أولا 
المتعلقـة بالعـدوان علـى كافـة القضـايا  علـى الضـوء تسـليط إلى يةعربال الصحف الدراسة تدعو .0

 .التحتية واالقتصاد والصحة والتعليم غزة وآثاره على البينية

ضــرورة التركيــز علــى تــأثير العــدوان علــى جميــع الجوانــب الحياتيــة، فقــد خلــف العــدوان آثــاره  .4
 هإبـراز كبيـر وكـذلك الجانـب اإلنسـاني الـذي يجـب  لسلبية على الجانـب االقتصـادي علـى نحـوا

 الطــابع تأخــذ التــي وعاتالموضــ فــي وفــرة هنــاك أن علمــا   نســبيا ، متــأخرة مرتبــة فــي جــاء فقــد
 عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. الناجمة اإلنساني

ضــرورة تبنــي االتجــاه المؤيــد للقضــية الفلســطينية والــداعم للمقاومــة المشــروعة ضــد االحــتالل  .5
لوجيتـه السياسـية والفكريـة علـى خطابهـا الصـحفي تجـاه القضـايا اإلنسـانية يو بحيث ال تؤثر أيد
لفلسطينية(، فإن صحيفة األهرام المصرية مالـت كثيـرا  إلـى اللـون السياسـي و)خاصة القضية ا

الــرافض لوجــود حركــة حمــاس فــي الحكــم ومــن ثــم رفــض مقاومتهــا والتشــكيك فــي قــدراتها فــي 
 مواجهة االحتالل.

المــــادة  لتعزيــــزالتنــــوع فــــي األســــاليب اإلقناعيــــة التــــي تســــتخدمها للتــــأثير علــــى الــــرأي العــــام،  .2
تحدث عن قضايا العدوان وغيره من القضايا التي تتطلب مثل هـذه األسـاليب الصحفية التي ت

 اإلقناعية التي تقوي المادة الصحفية وتعطي ميزة إعالمية لصحيفة دون األخرى.

ضــرورة اعتمــاد الصــحف العربيــة علــى اســتيفاء جميــع المعلومــات الخاصــة بالمــادة الصــحفية  .3
أو حتـــى إســــرائيليين ودوليــــين،  ا  أو عربــــ مـــن أصــــحاب االختصـــاص ســــواء  كــــانوا فلســـطينيين

المصــدر الرســمي العربــي ألنــه ويظهــر الخلــل لــدى بعــض الصــحف العربيــة اعتمــادهم علــى 
 .د في الوطن والقريب من يد المراسل أو المندوب باعتباره قليل التكلفة والوقتالموجو 
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 متقـدي ىلـع عمـلت خاصـة، مصـادرعربية كادر صحفي متنـوع و  صحيفة لكل ونيك نأ ةأهمي .4
 االعتمـاد لتقليـل ،العدوان علـى قطـاع غـزة والقضـايا الفلسـطينية األخـرى لقضايا متميزة تغطية

 عربية أو الدولية.ال سواء األنباء كاالتو  ىلع

 هــذا ألن الصــحفية، المــواد مــن الكثيــر مصــدر ذكــر عــدم فــي المتمثــل الخلــل معالجــةضــرورة  .1
 .المصداقية مع يتنافى

 الخاصــة األحــداث تغطيــة عنــدوالتحليليــة  التفســيريةل باألشــكا عربيــةاهتمــام الصــحف ال زيــادة .1
 فقــط يالخبــر  كلالشــ ىلــع االعتمــاد معــدو  ،العــدوان علــى غــزة بالقضــية الفلســطينية وال ســيما

 الفنـون اسـتخدام فـي التنويـع إلـى تـدعووتحليـل، و  ضـيحو ت كما هو دون الحدثقل بن االكتفاءو 
 حيـث ،الصـحفي والقصـة الخبريـة التحقيـقخاصـة التـي غابـت عـن صـحف الدراسـة  الصحفية

 .  الفنون هذه كل إلى تحتاج لعدوان على غزةا وحجم بأهمية قضية نإ

 فـــــيرســـــوم التوضـــــيحية وال األلـــــوان مثـــــل العناصـــــر التيبوغرافيـــــة باســـــتخدام أكثـــــر االهتمـــــام .3
 .إنسانية ووطنية كبرى كالقضية الفلسطينية قضية موضوعات

اتير االهتمــام أكثــر بفــن الكاريكــ ف العربيــةء تحريــر الصــحمــديري ورؤســا تــدعو الدراســة .01
فــي الصــحيفة مــع إمكانيــة نفســه الموقع الصــحفي وااللتــزام بنشــره علــى نحــو دوري وثابــت وبــ

الصدور على أكثر مـن صـفحة بمـا يخـص القضـية الفلسـطينية بكـل جوانبهـا، لمـا للكاريكـاتير 
 من أهمية في توصيل المعلومات وتوضيحها.

 :الخطاب تحليل بدراسة الخاصة لتوصياتا: اا ثاني
 مثـــل قضـــايا تنـــاول عنـــد ومهنيـــة بموضـــوعية التعامـــل إلـــى يـــةلعربا الصـــحف الدراســـة تــدعو (0

ـــد ،"مشـــروعية المقاومـــة ومواجهـــة االحـــتالل" وال ســـيما القضـــية الفلســـطينية بكـــل جوانبهـــا  فق
 والسياسـية الفكريـة رؤيـتهم الـرأي األردنيـة واألهـرام المصـرية والرايـة القطريـة مـن كـل عكست

 العربية والدولية. الساحة علىالسياسيين  خصومهما تجاه الصحفي خطابهما في

جوانبهـا الفلسـطينية ب قضـيةال والسـيما مـةالمه القضـايا حـولالعربي  الصحفي الخطاب توحيد (4
 السياســية مـع يتناســب مـا مـعى أخــر  قضـايا وٕاغفـال محــددة قضـايا ىلـع التركيــز معـدو كافـة 

 .اهل المالكة ةللجه والفكري جيو لو األيدي هجو الت نم النابعة صحيفةلل التحريرية

 سـيماوال شـعبنا ضـدوانتهاكاته المستمرة  االحتالل إجراءات أطروحة بتناول االهتمام ضرورة (5
 .اآلمنين الفلسطينيين المواطنين استهداف
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ناكفــات الم عـن الصـحفي خطابهـا تحييـد بضـرورة صـحيفة األهـرام المصـرية الدراسـة توصـي (2
ة وطنية وٕانسـانية بالدرجـة األولـى، السياسية مع حركة حماس خاصة ألنها تتعامل مع قضي

من أجل خدمـة القضـية الفلسـطينية،  الفلسطينية الفاعلة للقوى البناء االنتقاد لذا عليها توجيه
ــــي وضــــرورة ــــة سياســــة تبن ــــع تحريري ــــوى اإلســــاءة تمن ــــة للق ــــي الخطــــاب الفلســــطينية الفاعل  ف
 .األيدلوجية الرافضة لآلخر المنطلقات عن بعيدا   بتوازن القضايا معالجةو  الصحفي

 فـي كبيـر رو د نمـ اهـل لمـا األدلـة ىلـع التركيـز زيادةو  نة،هالبر  تامسار  ماستخدا في يعو التن (3
 .المقدمة بالمادة القارئ إقناع

 خطابهــا فــي "عــرض وجهتــي نظــر" البرهنــة مســار باســتخدام اهتمــام الصــحف العربيــة زيــادة (4
تنـــوع فـــي اآلراء  مـــن لـــه لمـــام 4102 العـــدوان علـــى غـــزة القضـــية الفلســـطينية وال ســـيما إزاء

 واألفكار تجاه ما يطرأ على القضية الفلسطينية من إشكاليات وأزمات.

 ،العربـي الصـحفي الخطـاب فـي أكبر بدرجةواالقتصادية  الدينية بالمرجعية متماهاال رةو ضر  (1
روعية مقاومة المحتل دينيا  وحرمة قتل النفس دون حـق تأكيد مش فيل عاف رو د نم هال لما

وعدم التنكيل بالقتلى والشهداء، واإلشارة إلى حجم الخسائر التي تكبـدها الفلسـطينيون خـالل 
 العدوان اإلسرائيلي على القطاع.

عـدوان ال القضـية الفلسـطينية وخاصـة فـي القانونيـة واإلنسـانية المرجعيـة على االعتماد أهمية (1
 .الخارج إلى الخطاب عند توجيه سيما الة غز على 
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم.

 المراجع العربية:أولا: 

 . القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.0. ط فن كتابة الخبر والمقال الصحفيم(. 4113إبراهيم، إبراهيم. )

 .02(، ص00111، العدد )صحيفة الراية القطرية .س(. انتصارات غزةأغسط 1م، 4102) إبراهيم، إبراهيم.

، العدد صحيفة األهرام المصرية .. رهانات إسرائيل الخاسرة في غزةيوليو( 04م، 4102أحمد، أحمد سيد. )
 .01(، ص224411)

ة الراية صحيف .ديكم من تحت القصف يا إخوة العربأغسطس(. غزة تنا 01م، 4102أحمد، المعز نجم الدين. )
 .41(، ص00114، العدد )القطرية

 ،(224411) ، العددصحيفة األهرام المصرية .ر؟ماذا تملك مص يوليو(. 05م، 4102. )أحمد، مكرم محمد
 .01ص

، العدد صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. استنزاف صواريخ حماس 03 م،4102أحمد، مكرم محمد. )
 .01(، ص224411)

، العدد صحيفة األهرام المصرية .ال مبادرات غير المبادرة المصريةيوليو(.  44م، 4102أحمد، مكرم محمد. )
 .01(، ص224402)

، العدد صحيفة األهرام المصرية .وليو(. حماس وفتح تعودان للتناحري 42م، 4102أحمد، مكرم محمد. )
 .01(، ص224400)

مايو  5طالع: . تاريخ االية للمبادرة المصريةأسباب رفض المقاومة الفلسطين يوليو(. 01م، 4102. )أحمد، هيثم
 (.http://altagreer.comم، الموقع: )4103

 .00ص ،(224404، العدد )صحيفة األهرام المصرية .الرهان الخاسريوليو(.  42م، 4102عماد. )إسماعيل، 

. القاهرة: الدار العالمية للنشر 0. طونظريات التأثيرمبادئ علم االتصال م(. 4115إسماعيل، محمود. )
 والتوزيع.

صحيفة الراية  .(4-0العوافي مسكين من راح فيها )يوليو(. بعد الحروب  41م، 4102األشقر، صالح. )
 .33(، ص00141، العدد )القطرية

صحيفة الراية  .(4-4العوافي مسكين من راح فيها )يوليو(. بعد الحروب  41م، 4102األشقر، صالح. )
 .33(، ص00143، العدد )القطرية

http://altagreer.com/
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، صحيفة األهرام المصرية تصر حماس وٕاسرائيل وتنهزم فلسطين.يوليو(. ستن 04م، 4102األصمعي، خالد. )
 .01، ص(224412العدد )

، العدد صحيفة األهرام المصرية .. دماء غزة بين التهدئة والتصعيدأغسطس( 45م، 4102األصمعي، خالد. )
 .01(، ص224424)

إدارة شبكة األقصى اإلعالمية للحرب النفسية وسبل تطويرها دراسة حالة على م(. 4103زهير. )اإلفرنجي، 
)رسالة ماجستير غير منشورة(، البرنامج المشترك بين جامعة األقصى  م4102العدوان على غزة عام 

 وأكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات العليا، غزة.

 (.م4104يوليو 41أستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت، أمينة زيارة )اتصال شخصي:  .نشأت األقطش،

(، 00131، العدد )صحيفة الراية القطرية .(. القبة الحديدية والوهم الكاذبيوليو 01م، 4102اإلمام، جميل. )
 .43ص

 45طالع: خ االتاري .نص مبادرة قطر وحماس لوقف العدوان على غزةيوليو(.  03م، 4102. )أمد لإلعالم
 (.http://www.amad.ps/arم، الموقع: )4103أبريل 

، العدد صحيفة الراية القطرية .ليو(. فلسطين ضياع العزة والوفاءيو  05م، 4102األنصاري، خلف اهلل. ) 
 .51( ص00132)

 الحديث رقم: 043/ 5 المظلوم، نصر والغصب، م(. المظالم0335ه، 0202البخاري، محمد بن إسماعيل. )
 . دمشق: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع.4224

اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان م( 4103)نضال. بربخ، 
 غزة. ،)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية م.4102اإلسرائيلي على غزة عام 

أجرى المقابلة محمد عبد  حرب اإلعالم في العدوان اإلسرائيلي على غزة.مارس(.  4م، 4111عزمي. )بشارة، 
 زيرة نت.العاطي، قطر: الج

الخطاب الصحفي الجزائري إزاء انتفاضة األقصى، دراسة تحليلية مقارنة بين م(. 4111الطاهر. )بصيص، 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرة الصحف الحكومية والمستقلة

. )العدد مجلة تسامح. ردود أفعال النخبة المصرية تجاه الهجمات اإلسرائيلية على غزةم(. 4102نهى. )بكر، 
 .14-13صص (، 24

، األردنيةصحيفة الرأي  .( مفهوم األمة الواحدة4ة وعنها )أغسطس(. من غز  01م، 4102التل، بالل حسن. )
 .55(، ص03311العدد )

http://www.amad.ps/ar
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صحيفة الرأي  .(2ا إبادة عرقية واجتثاث حضاري )أغسطس(. من غزة وعنه 01م، 4102التل، بالل حسن. )
 .50ص (،03311، العدد )األردنية

، صحيفة الرأي األردنية .( غزة تعلمت الدرس3أغسطس(. من غزة وعنها ) 41م، 4102التل، بالل حسن. )
 .01ص (،03331العدد )

، صحيفة الرأي األردنية .(4غزة وعنها البناء على ما أنجز)أغسطس(. من  42م، 4102التل، بالل حسن. )
 .42(، ص03332العدد )

، العدد صحيفة الراية القطرية .طس(. دماء أطفال غزة تفضح العالمأغس 4م، 4102الجاسم، جاسم. )
 .03( ص00112)

 (،00141، العدد )صحيفة الراية القطرية .زر غزة األسباب والنتائجمجايوليو(.  44م، 4102جاسم. )الجاسم، 
 .01ص

رام اهلل: أرض فلسطين للدراسات  .العدوان على غزة أسباب ودالالتأكتوبر(.  05م، 4102محمد. )جرادات، 
 والتوثيق.

 الدوحة. .مقاومةحرب غزة الثالثة: حدود القوة اإلسرائيلية وأفق ال يوليو(. 02م، 4102. )الجزيرة للدراسات

، العدد صحيفة األهرام المصرية .بات المصرية لمبادرة وقف العدوانالحسا يوليو(. 01م، 4102. )محمد ،جمعة
 .00ص ،(224413)

أثر العدوان اإلسرائيلي على القطاع  أغسطس(. 05م، 4102. )جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة
 )المؤلف نفسه(. غزة. .الصناعي

 .ص أخيرة ،(224412، العدد )صحيفة األهرام المصرية .اجتياح غزة يوليو(. 04م، 4102فاروق. ) ويدة،ج

 ،(224403، العدد )صحيفة األهرام المصرية .فلسطين بين قطر وتركيايوليو(.  45م، 4102فاروق. )جويدة، 
 .ص أخيرة

إلى  م4111ديسمبر  41زة في المدة من معالجة الصحافة العربية للعدوان على غ(. 4113مبارك. )الحازمي، 
 .241ص (. 52. )العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالم. م4113يناير 44

 ،(224412، العدد )صحيفة األهرام المصرية .غزة وحماسيوليو(.  04م، 4102أسامة الغزالي. )حرب، 
 .01ص

(، 00131الراية القطرية، العدد )صحيفة  .الصهاينة الجدد من العرب يوليو(. 04م، 4102ريم. ) الحرمي،
 .02ص
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(، 00110، العدد )صحيفة الراية القطرية . إسرائيل تخسر حربها على غزةيوليو(.  51م، 4102ريم. )الحرمي، 
 .02ص

تنتاجات. موقع بعض االس وقف المصري تجاه العدوان على غزةالمأغسطس(. 2م، 4102، شاكر. )حسن
 (.https://www.assawsana.comم، الموقع: )4103مايو  02طالع: السوسنة. تاريخ اال

، )العدد صحيفة الرأي األردنية .سطس(. نصر النفس نصر لغزة ولألمةأغ 3م، 4102الحسن، عبير. )
 .4(، ص03313)

الدينية والسياسية، دراسة  الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا حقوق اإلنسانم(. 4102نسرين. )حسونة، 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. تحليلية مقارنة

 . القاهرة: عالم الكتب.4. طبحوث اإلعالمم(. 4114سمير. )حسين، 

 ،(224410، العدد )صحيفة األهرام المصرية .فلسطين ال حماسيوليو(.  3م، 4102أسماء. )الحسيني، 
 .3ص

م(. اتجاهات الخطاب الصحفي نحو العالقات المصرية اإليرانية في الفترة من ديسمبر 4103الة. )الحسيني، ه
 م )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرة.4105م وحتى 4111

 يونيو03 أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، أمينة زيارة، )اتصال شخصي: .حشيش، حسنأبو 
 (.م4104

معالجة فن الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام م(. 4103حميد، حازم. )أبو 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. م: دراسة تحليلية مقارنة4102

 ،(224440) ، العددصحيفة األهرام المصرية .من يدفع فاتورة غزةيوليو(.  43م، 4102مسعود. )الحناوي، 
 .00ص

، العدد صحيفة األهرام المصرية .أبعاد المؤامرة الدولية على غزة أغسطس(. 3م، 4102الحناوي، مسعود. )
 .00(، ص224441)

(، ص 03331، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. أنقذوا غزة وال تفقدوها 05م، 4102الحياري، نضال. )
01. 

 – م0331الخريطة اإلدراكية للرأي العام المصري تجاه الصراع األمريكي العراقي من  م(.4114رانيا. ) حيدر،
 جامعة القاهرة، القاهرة.  (.رسالة ماجستير غير منشورة، )م4115حتى مارس 

اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان م(. 4102ترنيم. )خاطر، 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. م4102غزة عام  اإلسرائيلي على

https://www.assawsana.com/
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 (،00111، العدد )صحيفة الراية القطرية .أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواأغسطس(.  4م، 4102لطيفة. )خالد، 
 .3ص

، ألردنيةصحيفة الرأي ا .لسطيني أبعد من التراشق اإلعالميسبتمبر(. الجدل الف 0م، 4102خروب، محمد. )
 .44(، ص04114العدد )

، العدد صحيفة الرأي األردنية .معادلة تحالفات جديدة في المنطقةأغسطس(.  4م، 4102خروب، محمد. )
 .01(، ص03314)

الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة الفلسطينية، دراسة تحليلية وميدانية  م(.4103رامي. ) خريس،
 ر منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.)رسالة ماجستير غي مقارنة

صحيفة الراية  .ين العربي والالتيني في قضية غزةالفرق بين الموقف أغسطس(. 43م، 4102. )ريم ،خليفة
 .45(، ص00131، العدد )القطرية

(، 00141، العدد )صحيفة الراية القطرية .غزة الصمود وقوة اإليمان بالحقيوليو(.  41م، 4102)خليفة، طه. 
 .33ص

، )العدد الرأي األردنيةصحيفة  .لتعبير الشعبي ضد جرائم االحتالليوليو(. ا44م، 4102الخوالدة، خلف وادي. )
 .1(، ص03343

(، 00114، العدد )صحيفة الراية القطرية ن. ليو(. تعليقات غريبة على العدوايو  50م، 4102الدابي، فيصل. )
 .01ص

 41طالع: موقع نون. تاريخ اال لعدوان على غّزة والموقف المصري.ايوليو(.  43م، 4102محمد. )الدخاخني، 
 (.http://www.noonpost.netم، الموقع: )4103أبريل 

العالقات المتبادلة بين الخطاب الصحفي العربي وخطابات النخب وآليات إدارة م(. 4104ريهام. )درويش، 
 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة المنيا، القاهرة. ني والفلسطينيالصراع اللبنا

. غزة: دار البشير للطباعة والنشر 0ط، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العمليةم(. 0333جواد. )الدلو، 
 والتوزيع.

 كرملالصحيفة  .الصراع العربي واإلسرائيلي وخصائصهإبريل(.  42م، 4105زينب. )والسحلي،  ، آية،دياب
 (.http://carmelpost.comم، الموقع: )4103فبراير  03طالع: تاريخ اال .}النسخة االلكترونية{

، العدد صحيفة األهرام المصرية .ليو(. فواكه طازجة في قلب الجحيميو  45م، 4102الديب، عالء. )
 .04(، ص224403)

http://www.noonpost.net/
http://carmelpost.com/
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صحيفة الراية  .ستراتيجي خالل عدوانها على غزةاأغسطس(. إنجاز إسرائيلي  04م، 4102ذيبان، أحمد. )
 .40(، ص00112، العدد )القطرية

 .42( ص03334، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. ثقافة المحرقة 05م، 4102ذيبان، أحمد. )

(، 00134، العدد )ية القطريةصحيفة الرا .ليو(. خلفيات ومفارقات محرقة غزةيو  03م، 4102ذيبان، أحمد. )
 .41ص

( 03313، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. الهجرة من غزة وٕاليها 01م، 4102ذيبان، أحمد. )
 .01ص

 .45(، ص00113، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوما   30سبتمبر(. غزة بعد الـ 4 م،4102ذيبان، أحمد. )

(، 00145، العدد )صحيفة الراية القطرية .مقاومة عبثية أم ضرورةيوليو(. ال 44م، 4102ذيبان، أحمد. )
 .41ص

، العدد صحيفة الراية القطرية .ل جديد في التراجيديا الفلسطينيةأغسطس(. فص 3م، 4102ذيبان، أحمد. )
 .01(، ص00111)

رشة العمل . ورقة مقدمة إلى و اإلعالم العربي والعدوان على غزةأغسطس(.  01م 4102الرب، محمد. )أبو 
"هل نجح اإلعالم العربي والمحلي في تغطية العدوان على غزة؟"، رام اهلل: مقر جبهة النضال الشعبي 

 الفلسطيني. 

. القاهرة: دار الفجر للنشر 0. طفن الخبر الصحفي: دراسة نظرية وتطبيقيةم(. 4113عبد الجواد. ) ربيع،
 والتوزيع.

 .01ص ،(224403، العدد )صحيفة األهرام المصرية .ر أوال  أمن مصيوليو(.  45م، 4102عماد. )رحيم، 

. موقع الرسالة نت. تاريخ أهداف لصد العدوان 4سيناريو المقاومة  يوليو(. 04م، 4102. )الرسالة نت
 (.http://alresalah.ps/arم، الموقع: )4104مايو  41طالع: اال

، العدد صحيفة األهرام المصرية .غزة تحترق في رمضانيوليو(.  40م، 4102) فار.رشدي، عبد الغ
 .00ص، (224405)

مايو  04طالع: ، تاريخ اال"إعصار غزة الموقف األردني فيأغسطس(.  00م، 4102رمان، محمد. )أبو 
 (.khttp://www.alaraby.co.u، الموقع: )م4103

، العدد صحيفة الراية القطرية .هل انتصرت غزة أم لم تنتصرسبتمبر(.  0م، 4102محمود. )زعلوك، 
 .44ص (،00112)

http://alresalah.ps/ar
http://www.alaraby.co.uk/
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(، 00134، العدد )صحيفة الراية القطرية .جحا والقبة الحديديةيوليو(.  03م، 4102محمود. )زعلوك، 
 .43)ص

 (،00131، العدد )صحيفة الراية القطرية .تأبو عبيدة في الكنيسأغسطس(.  43م، 4102محمود. )زعلوك، 
 .45ص

(، 00143، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. أناس ال يحتفلون بالعيد 41م، 4102زعلوك، محمود. )
 .31ص

. القاهرة: الدار 0. طمناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالميةم(. 4113شيماء. )زغيب، 
 انية.المصرية اللبن

 . القاهرة: المكتبة المصرية للنشر.0ط .نظريات اإلعالمم(. 4113أحمد. )زكريا، 

 44طالع: ، تاريخ االموقع أخبار تركيا .وأزمة النخبة المصرية غزةيوليو(.  05م، 4102مصطفى. )زهران، 
 (. iya.comhttp://akhbarturkم، الموقع : )4103إبريل 

 . القاهرة: عالم الكتب.3. ط فن الكتابة الصحفيةم(. 0334زيد، فاروق. )أبو 

(، 04113العدد ) ،يةردناأل لرأيصحيفة ا. ى من كل الكالمسبتمبر(. أنت  أصف 2م، 4102السالم، عناد. )
 .40ص

ب غزة الثالثة مارس( موقف مصر اإلمكانيات واألسباب واألهداف، حر  42م، 4102)سعدة، محمد. أبو 
، المواقع: م4103مايو  01. تاريخ االطالع: سيناريوهات التصعيد وموعده

(http://www.alwatanvoice.com). 

صحيفة  .حالنا اليوم غير الحال فال أنفة وال عزة وال نخوة وال كرامةأغسطس(.  02م، 4102زيد. )السعدي، 
 .41(، ص00114، العدد )اية القطريةالر 

، العدد صحيفة األهرام المصرية .إلبادة للفلسطينيين والعار للعربايوليو(.  05م، 4102عبد المحسن. )سالمة، 
 .01ص ،(224413)

 غزة. .آثار العدوان على قطاع المياه أغسطس(. 05م ، 4102. )سلطة المياه

، العدد صحيفة األهرام المصرية .لمقاومة الفلسطينيةسطس(. حماس واأغ 1م، 4102سليمان، سماء. )
 .04(، ص224451)

. ورقة مقدمة إلى لعدوان على غزةلاإلعالم العربي والمحلي تغطية أغسطس(.  01م 4102) عبد الكريم. سمارة،
ل ورشة العمل "هل نجح اإلعالم العربي والمحلي في تغطية العدوان على غزة؟"، رام اهلل: مقر جبهة النضا

 الشعبي الفلسطيني. 

http://akhbarturkiya.com/
http://www.alwatanvoice.com/
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. ورقة عمل مقدمة في مؤتمر اإلعالم األول. جامعة، الخطاب اإلعالمي العراقيم(. 4101حميدة. )سميسم، 
 بغداد.

ص "، المركز الفلسطيني للدراسات "اإلسرائيليةم(. إسرائيل العالم والعدوان على غزة، 4102سيف، عاطف. )أبو 
 .44-01ص

. القاهرة: الدار المصرية 0م(. معجم المصطلحات التربوية والنفسية. ط4115)شحادة، حسن، والنجا، زينب. 
 اللبنانية.

مجلة شؤون  العدوان الحربي اإلسرائيلي على قطاع غزة، األسباب والتداعيات.م(. 4102عزام. )شعث، 
 .431. العدد فلسطينية

)رسالة  تطبيقية دراسة األسرى، ةقضي تجاه والعربي الفلسطيني الصحفي الخطابم(. 4103الشقاقي، أحمد. )
 ة.منشورة(. جامعة المنصورة، المنصور  دكتوراه غير

 . جدة: دار الشروق.4. طالخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية م(.0311كرم. ) شلبي،

. الرياض: مكتبة الملك 0م(. التحقيق الصحفي أسسه وأساليبه واتجاهاته الحديثة. ط4112شلهوب، عبد الملك. )
 وطنية.فهد ال

صحيفة األهرام  .ئيلية والمشروع الوطني الفلسطينييوليو(. الحرب اإلسرا 03م، 4102شنب، حازم. )أبو 
 .1(، ص224400، العدد )المصرية

. القاهرة: الدار المصرية 0. طتحليل الخطاب اإلعالمي أطر نظرية ونماذج تطبيقيةم(. 4111محمد. )شومان، 
 اللبنانية.

استخدام الجمهور الفلسطيني لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية واإلشباعات المتحققة  م(.4103نسمة. ) الشيخ علي،
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة. م4101-م4111منها: دراسة تطبيقية على حربي 

عليم . د.ط. القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتاإلخراج الصحفي م(.4110، شريف. )واللبان، أشرف، صالح
 المفتوح.

(، 03311، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. ال تلمسني فأنا عسكري 1 م،4102صبيح، إبراهيم. )
 .01ص

 ، العددصحيفة األهرام المصرية .يو(. العدوان اإلسرائيلي على غزةيول 01م، 4102صحيفة األهرام. )
 .00(، ص224414)

 ،(224412، العدد )صحيفة األهرام المصرية .بيكو الثانية سايكس يوليو(. 04م، 4102. )األهرامصحيفة 
 .00ص
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 ،(224421، العدد )صحيفة األهرام المصرية .الدور المصري. أغسطس( 01م، 4102)صحيفة األهرام. 
 .00ص

، العدد صحيفة األهرام المصرية. هدئة في غزةأغسطس(. مفاوضات الت 03م، 4102صحيفة األهرام. )
 .00(، ص224424)

 (.5(، )ص224401، العدد )صحيفة األهرام المصرية . يوليو(. مصر الكبيرة 43م، 4102) فة األهرام.صحي

 (.www.ahram.org) .صحيفة األهرام

، العدد صحيفة األهرام المصرية .لدولي على الجرائم اإلسرائيليةيوليو(. الصمت ا 50م، 4102صحيفة األهرام، )
 .00(، ص224445)

الرأي األردنية، العدد صحيفة  .. مع الشعب الفلسطيني وٕالى جانبهيوليو( 03م، 4102صحيفة الرأي. )
 .01(, ص03331)

، صحيفة الرأي األردنية .كامل للعدوان اإلسرائيلي على غزةأغسطس(. نحو وقف  41م، 4102صحيفة الرأي. )
 .0(، ص03331العدد )

، صحيفة الرأي األردنية .للعدوان واستئناف لعملية السالم يوليو(. نحو وقف فوري 43م، 4102صحيفة الرأي. )
 .0(، ص03341العدد )

صحيفة الرأي  .مار غزة وجهود استئناف المفاوضاتأغسطس(. نساهم في إع 41م، 4102صحيفة الرأي. )
 .02(، ص03331، العدد )األردنية

 (.www.alrai.comصحيفة الرأي، )

 (،00115، العدد )صحيفة الراية القطرية .محاكمة إسرائيل دوليا   أغسطس(. 0م، 4102. )الرايةصحيفة 
 .01ص

(، 00124، العدد )صحيفة الراية القطرية .وليو(. إسرائيل تدق طبول العدواني 0م، 4102صحيفة الراية. )
 .55ص

(، 00135، العدد )صحيفة الراية القطرية .رائم إسرائيليوليو(. من يوقف ج 04م، 4102صحيفة الراية. )
 .03ص

 .55(، ص00133، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. العالم يستنجد بقطر 02، م4102صحيفة الراية. )

(، 00111، العدد )صحيفة الراية القطرية .إفشال المخطط اإلسرائيلي أغسطس(. 03م، 4102. )الرايةصحيفة 
 .03ص

../Downloads/www.ahram.org
../Downloads/www.alrai.com
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 (،00131، العدد )صحيفة الراية القطرية .دبلوماسية قطر الناجحة يوليو(. 04م، 4102. )الراية صحيفة
 .53ص

(، 00113، العدد )صحيفة الراية القطرية .أغسطس(. متطلبات التهدئة الدائمة 01م، 4102صحيفة الراية. )
 .41ص

(، 00111، العدد )الراية القطرية صحيفة .يوليو(. إسرائيل تمضي في عدوانها 01م، 4102صحيفة الراية. )
 .03ص

(، 00130، العدد )صحيفة الراية القطرية .دعم قطري جديد لغزة أغسطس(. 03م، 4102. )الرايةصحيفة 
 .45ص

 (،00141، العدد )صحيفة الراية القطرية .العالم يطالب قطر بالتدخل يوليو(. 03م، 4102. )الرايةصحيفة 
 .40ص

 (،00144، العدد )صحيفة الراية القطرية، مجزرة إسرائيلية جديدة يوليو(. 40م، 4102. )الرايةصحيفة 
 .55ص

 .55ص (،00142، العدد )صحيفة الراية القطرية .غزة تنتصر يوليو(. 45م، 4102. )الرايةصحيفة 

 .45ص (،00133، العدد )صحيفة الراية القطرية .المقاومة تنتصر أغسطس(. 41م، 4102. )الرايةصحيفة 

(، 00141، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. فشل دولي في إنقاذ غزة 41م، 4102ة الراية. )صحيف
 .55ص

 .03ص (،00110، العدد )صحيفة الراية القطرية .إشادة مستحقة أغسطس(. 43م، 4102. )الرايةصحيفة 

 .03(، ص00113العدد )، صحيفة الراية القطرية .أغسطس(. من ينقذ أطفال غزة 5م، 4102صحيفة الراية. )

(، 00111، العدد )صحيفة الراية القطرية .أغسطس(. محاوالت إسرائيلية يائسة 1م، 4102صحيفة الراية. )
 .05ص

 . 45ص(، 00110، العدد )صحيفة الراية القطرية .. مهرجان نصرة غزةأغسطس( 3م، 4102صحيفة الراية. )

 (،00131، العدد )صحيفة الراية القطرية .ان على غزةويتواصل العدو يوليو(.  3م، 4102) .الرايةصحيفة 
 .55ص

 (.www.raya.com)صحيفة الراية، 

قراءة في العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة النتائج.  أكتوبر(. 01، م4102الع مانية. ) الوطنصحيفة 
 .(http://alwatan.com/detailsم، الموقع: )0441إبريل  04طالع ، تاريخ االالمطلوب والممكن

../Downloads/www.raya.com
http://alwatan.com/details
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تحليل  .إسرائيل تضغط الستبعاد الدور القطري التركي في التهدئة يوليو(. 43م، 4102. )صحيفة فلسطين
 (.www.felesteen.psم، الموقع: )4103مارس  44طالع: إخباري. تاريخ اال

، العدد صحيفة األهرام المصرية .و(. غزة وٕاسرائيل الحلقة المفرغةيولي 02م، 4102طالب، حسن. )أبو 
 .01ص (،224414)

، العدد صحيفة الرأي األردنية .لحملة على مصر المحرض واألدواتيوليو(. ا 41م، 4102طلب، رجا )
 .03(، ص03310)

، العدد صحيفة الرأي األردنية .فلسطيني المباح بين الجرف والعصفليو(. الدم اليو  02م، 4102طلب، رجا. )
 .01ص (،03331)

(، 04114، العدد )صحيفة الرأي األردنية .هاسبتمبر(. أسئلة لحماس بعد انتصار 0م، 4102طلب، رجا. )
 .44ص

، العدد أي األردنيةصحيفة الر  .لحرب على غزة واللعب على المكشوفيوليو(. ا 40م، 4102طلب، رجا. )
 .41(، ص03342)

، العدد صحيفة الرأي األردنية .الحة برسم الترميم بين فتح وحماسسبتمبر(. مص 1م، 4102طلب، رجا. )
 .45ص (،04113)

، العدد صحيفة الرأي األردنية .ندما يحدو األلم األمل هنا غزةسبتمبر(. ع 4م، 4102الطوال، عماد. )
 .1(، ص04111)

م(. المعالجة الصحفية للحرب السادسة وتداعياتها على القضية الفلسطينية 4111والصالح، مروان. )عابد، زهير 
ص (، 4)04مجلة جامعة األقصى غزة،  دراسة تحليل مضمون لصحف األيام والقدس والحياة الجديدة،

 .35-45ص

 . القاهرة: عالم الكتب.4. طبحوث الصحافةم(. 0331محمد. )عبد الحميد، 

(، 00104، العدد )صحيفة الراية القطرية .وماذا بعد انتصار غزة سبتمبر(.3م، 4102صبري. ) ازق،عبد الر 
 .50ص

صحيفة أغسطس(. الحرب على قطاع غزة حرب تحريك للتسوية األشمل،  42م، 4102عبد الرحمن، أسعد. )
 .42ص(، 03332، العدد )الرأي األردنية

صحيفة  .رائيل المكاسب والخسائر المباشرةقاومة الفلسطينية وٕاسأغسطس(. الم 5م، 4102عبد الرحمن، أسعد. )
 .03ص (،03315، العدد )الرأي األردنية

../Downloads/www.felesteen.ps
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 .هو تكتيك عسكري إسرائيلي فاشستي أغسطس(. بروتوكول هنيبعل لماذا 50م، 4102عبد الرحمن، أسعد. )
 .45ص  (،04110، العدد )صحيفة الرأي األردنية

، العدد صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. منطق القوة أم قوة المنطق 44م، 4102عبد الرحمن، عماد. )
 .1(، ص03343)

صحيفة الرأي  .معضلة ومصدر ارتباكات إسرائيلية يوليو(. قطاع غزة 41م، 4102عبد الرحمن، عماد. )
 .04(، ص03311، العدد )األردنية

مقابلة  في مصر وقادته من أزمة غزة.موقف االنقالب العسكري يوليو(.  03م، 4102، عصام. )عبد الشافي
: وكالة األبناء السويسرية م. موقع4103مايو  01طالع: اال . تاريخصحفية

http://www.swissinfo.ch/ara/40501920K)) 

 هرة: دار الكتاب الحديث.. القا0. طمناهج البحث اإلعالميم(. 4104بركات. )عبد العزيز، 

 خطاب الصحافة العربية الدولية تجاه قضايا اإلصالح السياسي في العراقم(. 4104عقيل. )عبد الغفور، 
 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرة.

، العدد ردنيةصحيفة الرأي األ .زة صناعة ديسيتوبيا عصرنا الحالييوليو(. غ 43م، 4102العبد اهلل، رانيا. )
 .41ص  (،03341)

حيفة البيان اللبنانية. ص دور اإلعالم العربي في العدوان على غزة. أغسطس(.  3م، 4102. )مي ،العبد اهلل
 (.http://www.albayanlebanon.comم، الموقع: )4104يونيو 41طالع: تاريخ اال

. القاهرة: 0ط، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالتم(. 4112) ، محمود.وعلم الدين ليلى.، عبد المجيد
 السحاب للنشر والتوزيع.

 ،(224453) ، العددصحيفة األهرام المصرية .محاسبة إسرائيلأغسطس(.  04م، 4102وحيد. )عبد المجيد، 
 . 04ص

 ،(224420) ، العددحيفة األهرام المصريةص .هل من اتفاق؟أغسطس(.  01م، 4102وحيد. )عبد المجيد، 
 .04ص

 ،(224443) ، العددصحيفة األهرام المصرية .أبطال المقاومة أغسطس(. 4م، 4102وحيد. ) عبد المجيد،
 .04ص

 ،(224453، العدد )صحيفة األهرام المصرية .رجل غزة األولأغسطس(.  4م، 4102وحيد. )عبد المجيد، 
 .41ص

http://www.swissinfo.ch/ara/40501920K))
http://www.albayanlebanon.com/
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(، 224424هرام المصرية، العدد )صحيفة األ .أغسطس(. سميح القاسم وغزة 45م، 4102عبد المجيد، وحيد. )
 .04ص

(، 224441، العدد )صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. غزة بين نبل وخسة 41م، 4102عبد المجيد، وحيد. )
 .04ص

لية لخطاب دراسة تحلي -سمات وعناصر صور الذات في الصحافة العربيةم(. 4112هشام. )عبد المقصود، 
 .0033-0010 ص ص ،5. جالمجلة المصرية لبحوث اإلعالم دراسة حالة سقوط بغداد، جريدة الحياة،

دراسات في تحليل الخطاب اإلعالمي: صورة الذات في األزمات الدولية  م(.4104هشام. ) عبد المقصود،
 . القاهرة: دار العالم العربي. 0. طوآليات التحيز في التغطية الخبرية

 .05(، ص00114، العدد )صحيفة الراية القطرية .أغسطس(. فزعة قطرية 01م، 4102. )د الملك، أملعب

، العدد صحيفة األهرام المصرية .ماذا تغير فينا نحو فلسطين يوليو(. 03م، 4102سليمان. ) عبد المنعم،
 .00ص ،(224400)

 ، العددصحيفة األهرام المصرية .معن غزة المقاومة واإلعالأغسطس(.  4م، 4102عالء. )عبد الهادي، 
 .04ص ،(224443)

اعتماد الجمهور العربي على القنوات الفضائية األجنبية الموجهة باللغة العربية في م(. 4113نهى. )العبد، 
. )العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالمأوقات األزمات بالتطبيق على أزمة العدوان اإلسرائيلي على غزة، 

 .244-533ص ص (، 55

األطر الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية في المجالت المصرية، االعتداءات (. 4114سالم. )عبده، 
 .011ة على قطاع غزة نموذجا ، صاإلسرائيلي

موقع دنيا الوطن. . حروب المحاور وتصفية الحسابات والمبادرة المصريةيوليو(.  03م، 4102راسم. )عبيدات، 
 (.it.alwatanvoice.comhttp://pulpم، الموقع: )4103مايو  0طالع: تاريخ اال

العدد  ،صحيفة الراية القطريةأغسطس(. يا ساسة العرب أليس فيكم رجل رشيد،  01م، 4102عبيدان، عائشة. )
 .01(، ص00114)

، صحيفة الراية القطرية .دالة الدولية عن حماية أطفال غزةتتخاذل الع يوليو(. 44م، 4102فريدة. ) العبيدلي،
 .02ص (،00145العدد )

، العدد صحيفة الراية القطرية .يديتهم مطالبتكم بحقهم في الحياةيوليو(. ع 43م، 4102عبيدلي، فريدة. )ال
 .04ص(، 00111)

http://pulpit.alwatanvoice.com/
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 الخطاب الصحفي نحو القدس في الصحافة العربية الدولية، دراسة تحليلية مقارنة م(.4102. )رامي ،العجلة
 .)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة

الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية،  م(.4103. )محمد ،العجلة
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. دراسة تحليلية مقارنة

ير غير )رسالة ماجست م4113-م4111تغطية الصحافة اإلسرائيلية للحرب على غزة م(. 4104أحمد. )عدوان، 
 منشورة(. جامعة األزهر، غزة.

 الدوحة. المركز العربي. .العدوان اإلسرائيلي الجديد على غزة م(.4102. )العربي لألبحاث ودراسة السياسات

، العدد صحيفة األهرام المصرية .أغسطس(. المصريون وحماس وغزة 02 م،4102العزم، منصور. )أبو 
 .00(، ص224451)

(، 00142، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. النصر القادم من فلسطين 45م، 4102عزوز، سليم. )
 .50ص

، العدد صحيفة الراية القطرية .يسألونك عن الدور المصري المختطفيوليو(. و  51م، 4102عزوز، سليم. )
 .03(، ص00110)

(، 00114، العدد )يةصحيفة الراية القطر  .أغسطس(. كلمة السر المقاومة 02، م4102العزوني، أسعد. )
 .40ص

(، 00112، العدد )صحيفة الراية القطرية .أغسطس(، إسرائيل بداية الهزيمة 4م، 4102العزوني، أسعد. )
 .03ص

 .4ص ،(224404) ، العددصحيفة األهرام المصرية .خالد وحماسيوليو(.  41م، 4102هاني. )عسل، 

، العدد صحيفة األهرام المصرية .بة والعدوانس(. األسطورة واألكذو أغسط4م، 4102عطا اهلل، مرسي. )
 .01(، ص224443)

(، 224445، العدد )صحيفة األهرام المصرية .ى تتعلم حماسيوليو(. حت 50م، 4102عطا اهلل، مرسي. )
 .01ص

موقع رأي اليوم،  .معظم اإلعالم العربي سقط في "امتحان غزة"أغسطس(.  5م، 4102عبد الباري. )عطوان، 
 (.http://www.raialyoum.comم. الموقع )4104مايو  04الع: طتاريخ اال

 (.م4104يوليو  01رئيس تحرير صحيفة الرسالة، أمينة زيارة )اتصال شخصي: . عفيفة، وسام 

http://www.raialyoum.com/
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سرائيلي على غزة"، اتجاهات الصحافة األردنية نحو العدوان اإل م(.4100، علي. )ونجادات، حاتم، عالونة
-143ص ص (، 41/0. )مجلة أبحاث اليرموكدراسة تحليلية مقارنة في صحيفتي الرأي والدستور، 

123. 

 .01(، ص224411، العدد )صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. إرهاب الدولة 03م، 4102)عمارة، هاني. 

(، 00114، العدد )صحيفة الراية القطرية .س(. ويحك إسرائيل ويحكأغسط 02م، 4102عواد، سمير. )
 .04ص

 .50(، ص00133، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. حرب نتنياهو 02م، 4102عواد، سمير. )

 .41(، ص00145، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. تحالف غير أخالقي 44م، 4102عواد، سمير. )

(، 00111، العدد )صحيفة الراية القطرية .يو(. حرب غزة كشفت الحقيقة المرةيول 43م، 4102عواد، سمير. )
 .44ص

(، 03312، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. إسرائيل ومقابر األرقام 45م، 4102عودة، عودة. )
 .3ص

ع الفضائيات األجنبية م في مواق 4104األطر الخبرية للعدوان على غزة عام  م(.4102أحمد. ) عوض اهلل،
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. اإللكترونية باللغة العربية، دراسة تحليلية مقارنة

 للكتاب. العامة المصرية الهيئة القاهرة: .0ط الصحفي، للحديث الفنية م(. األسس0334غازي. )عوض اهلل، 

إلخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعالقتها اتجاهات التغطية ام(. 4111) .عويس، محمد
 جامعة الزقازيق، القاهرة. (.رسالة ماجستير غير منشورة) بالمتغيرات الخاصة بالصحف: دراسة تطبيقية

موقع نون.  .في الصعود القطري التركي واالضمحالل السعوديأغسطس(.  4م، 4102عبد الرحمن. )عياش، 
 (.http://www.noonpost.netم، الموقع: )4103 مايو 00طالع: تاريخ اال

الخطاب اإلعالمي العربي تجاه جرائم الكيان الصهيوني ونظرته للقضية يوليو( . 0م، 4102غالي، صالح. )أبو 
 ( http://pulpit.alwatanvoice.com)م، الموقع: 4103يناير 4طالع: ، تاريخ االالفلسطينية

 . بيروت: دار النجاح.0م(. مدخل في عالم الصحافة، ط0314الغنام، عبد العزيز. )

 .فشل اإلعالم العربي في التعامل مع العدوان اإلسرائيلي على غزةأغسطس(.  0م، 4102بوفلجة. ) غيات،
  (.http://www.alquds.co.ukم، الموقع: )4104يونيو44 ع:االطال صحيفة القدس العربي. تاريخ

، صحيفة الرأي األردنية .ي مواجهة العالمأغسطس(. حرب غير متكافئة وٕاسرائيل ف 01م، 4102الفانك، فهد. )
 .52(، ص03311العدد )

http://www.noonpost.net/
http://pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.alquds.co.uk/
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 .41ص (،03313، العدد )صحيفة الرأي األردنية .قاءيوليو(. حماس بدون أصد 02م، 4102الفانك، فهد. )

 (،03313، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. سقوط إسرائيل المفاجئ 3 م،4102الفانك، فهد. )
 .42ص

 .42(، ص 03334، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. زمن نتنياهو الرديء 05، م4102الفايز، فايز. )

 .43(، ص03345، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. فضائح وفظائع أمريكية 41م، 4102الفايز، فايز. )

 .04(، ص03311، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. إنه عيد الدم 41م، 4102)الفايز، فايز. 

(، 04110، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. إسرائيل تدمر ونحن نعمر 50م، 4102الفايز، فايز. )
 .45ص

، العدد صحيفة األهرام المصرية .سرائيل تكسب الموقعة وتخسر الحربأغسطس(. إ3م، 4102فتحي، إبراهيم. )
 .04(، ص224454)

صحيفة األهرام  .صر امتداد األمن القومي والحضارييوليو(، فلسطين وم 03م، 4102الفتوح، عبد المنعم. )أبو 
 .1(، ص224400، العدد )المصرية

، العدد صحيفة الرأي األردنية .(. القتل في غزة والهدف في القدسأغسطس 3م، 4102خالد. )فخيدة، 
 .01(، ص03313)

-م4111تغطية الصحافة العربية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام م(. 4100محمد نصر اهلل. )فرج، 
 األوسط، عمان. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق م، دراسة تحليلية مقارنة4113

، العدد صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. ورطة حماس السياسية 42، م4102الفضل، محمد. )أبو 
 .00(، ص224404)

المجلة المصرية م(. االتجاهات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديو والتلفزيون. 0333فهمي، أماني. )
 .01، العدد السادس، صلبحوث اإلعالم

لدراسات  المركز القومي .أي دور تريده قطر في الحرب على غزة؟سبتمبر(.  45م، 4102طارق. )، فهمي
 (.http://www.rcssmideast.orgم، الموقع: )4103مايو  01طالع: الشرق األوسط. تاريخ اال

صحيفة األهرام  .ط التي سيرسمها أحفادنا لبالدهم؟ما شكل الخرائأغسطس(.  5م، 4102سكينة. )فؤاد، 
 .01ص ،(224444) ، العددالمصرية

 (.40(، )ص00113، العدد )صحيفة الراية القطريةأغسطس(. مملكة السماء،  05م، 4102فيصل، توجان. )

http://www.rcssmideast.org/
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(، 00133، العدد )صحيفة الراية القطرية .غسطس(. أنا أفاوض إذا  أنا موجودأ 41م، 4102فيصل، توجان. )
 .03ص

 ،صحيفة الرأي األردنية .شعب غزة وال خيار إال هذا الخياريوليو(. مع غزة و  02م، 4102القالب، صالح. )
 .21ص (، 03331العدد )

 (،03334، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. ستبقى مصر هي مصر 44م، 4102القالب، صالح. )
 .21ص

(، 03331، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. أي انتصار مبروك 41م، 4102القالب، صالح. )
 .41ص

(، 03315دد )، العصحيفة الرأي األردنيةغزة، أغسطس(. حرب ال تتكرر حرب  5م، 4102القالب، صالح. )
 .21ص

العدد ، ، صحيفة الراية القطريةهدنةأغسطس(. القسام رسائل النار في ال 02م، 4102القيق، محمد. )
 .41(، ص00114)

 ، بيان صحفي.العدوان على غزةيوليو(.  04م، 4102كتائب الشهيد عز الدين القسام. )

صحيفة  .لية لمعاقبة قادة العدو الصهيونيأغسطس(. هل تهيأت البيئة الدو  44م، 4102الكساسبة، بالل. )
 .3(، ص03334، العدد )الرأي األردنية

، دور الصحافة األردنية اليومية في التوعية الصحية: دراسة في تحليل المضمونم(. 4113حنان. )كسواني، ال
 . جامعة الشرق األوسط، عمان.(رسالة ماجستير غير منشورة)

 .04(، ص03335، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. ما بعد بعد تل أبيب 01، م4102كعوش، محمد. )

(، 03310، العدد )صحيفة الرأي األردنية .ة من يستحق الحياةأغسطس(. في غز  00م، 4102كعوش، محمد. )
 .44ص

 .03(، ص03341، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. هل خسرت الرهان 01م، 4102كعوش، محمد. )

د ، العدصحيفة الرأي األردنية .ليو(. بحر غزة يروي حكاية الصموديو  40م، 4102كعوش، محمد. )
 .41(، ص03342)

)رسالة  الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه خطة إجالء المستوطنين من قطاع غزةم(. 4101كميل، سهاد. )أبو 
 ماجستير غير منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرة.
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القطرية،  الشرق صحيفة .(5-4قراءة إعالمية في العدوان على غزّة )أغسطس(.  01م، 4102ربيعة. )الكواري، 
 (.sharq.com-www.alم، الموقع: )4104يونيو  40طالع: خ االتاري

 .1(، ص00145، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. أعانك اهلل يا قطر 44م، 4102لكواري، صالح. )ا

 ، العددمصريةصحيفة األهرام ال .الحرب الصهيونية من جديديوليو(.  03م، 4102سالمة. )كيلة، 
 .01ص ،(224411)

 .ص أخيرة(، 03334، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. غزة 02م، 4102ي راجي. )المجالي، عبد الهاد

 .(، ص أخيرة03341، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. عرط 42م، 4102دي راجي. )المجالي، عبد الها

، العدد صحيفة الراية القطرية .(4-0مونديال الدموي )ن والنح يوليو(. 04م، 4102محمد. ) المجتبى،
 .55ص (،00131)

موقع البديل. تاريخ  .ستراتيجية للعدوان اإلسرائيلي على غزةالاألسباب اأغسطس(.  01م، 4102كريم. )مجدي، 
 (.http://elbadil.comم، الموقع: )4103مايو  4طالع: اال

، العدد صحيفة الرأي األردنية .. غير أخالقي غير مبرر غير مقبوليوليو( 44م، 4102المحاريق، سامح. )
 .40ص (،03343)

الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي،  م(.4103. )أسماء ،محسن
 ة، غزة.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمي دراسة وصفية

(، 00133، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. غزة ومآرب أخرى 02م، 4102محمد، صالح الدين. )
 .51ص

، العدد يفة األهرام المصريةصح .ارات إسرائيل محدودة رغم العدوانخي يوليو(. 44م، 4102. )عبد العليم ،محمد
 .01ص ،(224401)

، صحيفة األهرام المصرية .لة القضية الحرية ركائز المقاومةعدا أغسطس(. 3م، 4102. )عبد العليم ،محمد
 .01ص ،(224454العدد )

 .41(، ص00145، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. مشهد معيب 44م، 4102ة. )محمد، فاطم

 .م4113-م4111صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة  م(.4113. )هشام ،محمد
 .433-455ص ص (.52. )العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

موقع  .األردن والعدوان على غزة.. اإلغاثة والحركة في محور االعتدال سبتمبر(. 3م، 4102. )خالد ،محمود
 (.http://www.alaraby.co.ukم، الموقع: )4103مايو  3طالع: العربي الجديد. تاريخ اال

../Downloads/www.al-sharq.com
http://elbadil.com/
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 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.0، طاإلخراج الصحفيم(. 4111محمود، سمير. )

)رسالة  ةحقوق اإلنسان في الخطاب الصحفي العربي، دراسة تحليلية وميدانية مقارنم(. 4100ياسر. )محمود، 
 دكتوراه غير منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرة.

 .40(، ص03333، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. هواشم غزة 04م، 4102ى. )محيالن، مصطف

(، 224401، العدد )صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. كلهم قتلوك يا غزة 44م، 4102مرزوق، معصوم. )
 .01ص

تاريخ  .حروب على غزة هدف واحد وانتصار متكرر5 أغسطس(. 41م، 4102) عالم،المركز الفلسطيني لإل
 (.https://www.palinfo.comم، الموقع: )4103يونيو  43طالع: اال

(، 00140د )، العدصحيفة الراية القطرية .يو(. العدوان على غزة وحزن العيديول 41م، 4102المري، جابر. )
 .05ص

، )رسالة الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة، دراسة وصفيةم(. 4105مزيد، رجاء. )أبو 
 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

، العدد صحيفة األهرام المصرية .وعقدة الخوف . إسرائيل(أغسطس 00م، 4102) .، عبد المنعمالمشاط
 .00ص ،(224452)

، العدد صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. مآل القضية الفلسطينية 51م، 4102شاط، عبد المنعم. )الم
 .00(، ص 224444)

 .41(، ص03334، العدد )صحيفة الرأي األردنية .يوليو(. حدود الحرب 05م، 4102. )مصاروة، طارق

(، 03341، العدد )ردنيةصحيفة الرأي األ .يوليو(. حتى آخر فلسطيني 01م، 4102مصاروة، طارق. )
 .01ص

، صحيفة الرأي األردنية .غزة ميدانا  للصراعات اإلقليمية يوليو(. حين تصبح 03م، 4102مصاروة، طارق. )
 .04ص (،03344العدد )

 .44(، ص03313، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. نتنياهو يحاول 41م، 4102مصاروة، طارق. )

، العدد صحيفة الرأي األردنية .الموقف الفلسطيني والموقف المصريأغسطس(.  3م، 4102مصاروة، طارق. )
 .42(، ص03313)

 (،03311، العدد )صحيفة الرأي األردنية .أغسطس(. أمام الخيار المصيري 1، م4102مصاروة، طارق. )
 .44ص

https://www.palinfo.com/
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، العدد صريةصحيفة األهرام الم .لسطينييناالعتذار للف يوليو(. 44م، 4102محمد أمين. ) المصري،
 .00ص  ،(224401)

، العدد  صحيفة األهرام المصرية .أغسطس(. دور مصر في غزة 3م، 4102المصري، محمد أمين. )
 .00(، ص224454)

دور نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في تغطية آثار العدوان اإلسرائيلي على غزة م(. 4103نعيم. )المصري، 
 .414-014ر، العدد الخامس عشر، الجزائ مجلة مقاربات. م4102يوليو 

، صحيفة الرأي األردنية .علنة وغير المعلنة للحرب على غزةيوليو(. األهداف الم 03م، 4102المعالي، علي. )
 .1ص(، 03344العدد )

 .4ص(، 03333العدد)، ةصحيفة الرأي األردني .يوليو(. حرب غزة الموازية 04، 4102المعايطة، سميح. )

(، 224405، العدد )صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. من صاغ المبادرة المصرية 40م، 4102مقلد، ماهر. )
 .00ص

 . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.0ط .االتصال ونظرياته المعاصرة (.0331ليلى. ) والسيد، ، حسن،مكاوي

 حوث والدراسات.غزة . مركز نماء للب .في حرب الرموز غزة انتصرت أيضا   م(.4103. هشام. )المكي

، العدد صحيفة الراية القطرية .ومحنة االختيار بين الموت والقتلغزة أغسطس(.  0م، 4102عبد اهلل. )الملحم، 
 .02(، ص00114)

 (،00101، العدد )صحيفة الراية القطرية .رغم الخسائر غزة تنتصرسبتمبر(.  1م، 4102عبد اهلل. )الملحم، 
 .01ص

، صحيفة األهرام المصرية .دماء أهلنا في غزة من المسئوليوليو(.  02م، 4102محمد بن سعود. )الملفي، 
 .01ص ،(224414) العدد

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضية الالجئينم(. 4104وائل. )المناعمة، 
 جامعة القاهرة، القاهرة.

(، ص 224441، العدد )صحيفة األهرام المصرية .أغسطس(. بعد إيه؟ 2م، 4102تصر. )منتصر، صالح من
 .أخيرة

 ، العددصحيفة األهرام المصرية .مكاسب وخسائر غزةأغسطس(.  01م، 4102صالح. )منتصر، 
 .ص أخيرة ،(224455)
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 ،(224413) ، العددصحيفة األهرام المصرية .من يقتل الفلسطينيين؟يوليو(.  01م، 4102. )منتصر، صالح
 .ص أخيرة

 ،(224441) ، العددصحيفة األهرام المصرية .صواريخ بال نتيجةأغسطس(.  3م، 4102صالح. ) منتصر،
 ص أخيرة.

(، 00111، العدد )صحيفة الراية القطرية .شكرا  قطر قيادة وشعبا  أغسطس(.  41م، 4102حمادة. )منصور، 
 .44ص

 41طالع: يا الوطن. تاريخ االموقع دن أرض فلسطين بين الهجرة والرباط. مارس(. 03 4114هشام. ) منور،
 (.http://pulpit.alwatanvoice.com، الموقع: )4103فبراير 

، العدد صحيفة األهرام المصرية .الجهاد األكبر في فنادق قطر يوليو(. 05م، 4102أحمد. ) موسى،
 .00ص ،(224411)

 م.4103فبراير  03طالع: (، تاريخ االhttp://ar.wikipedia.org) موقع ويكيبيديا.

مسؤولية دول الجوار في حل المشكالت واألزمات اإلقليمية، قراءة في م، يوليو(. 4102ولد الصديق. )ميلود، 
 . الجزائر. م السياسيةالمجلة األفريقية للعلو  الموقف المصري واألردني من العدوان على غزة.

، العدد صحيفة الراية القطرية .هاد الراشد: مقاومة غزة أنموذجا  أغسطس(. الج 04م، 4102ناصر، بسام. )
 .40(، ص00112)

(، 00134، العدد )صحيفة الراية القطرية .يوليو(. في حرب غزة ال أحد ينتصر 03م، 4102ناصر، بسام. )
 .41ص

(، 00145، العدد )صحيفة الراية القطرية .خاب فألكم غزة لن تنكسرو(. يولي 44م، 4102بسام. )ناصر، 
 .43ص

الحرب النفسية التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان م(. 4103ناموس، عبد الباسط. )أبو 
ة )رسالة ماجستير غير منشورة(، البرنامج المشترك بين جامع م2014اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة.

الدوحة: مركز  .الدور المصري في الحرب اإلسرائيلية على غزة االنتكاسةيوليو(.  01م، 4102جمال. )نصار، 
 الجزيرة للدراسات.

 العدد ،صحيفة األهرام المصرية .بالغة األرقام في عالم مخبوليوليو(.  41م، 4102)سهيلة.  نظمي،
 .1ص ،(224404)

http://pulpit.alwatanvoice.com/
http://ar.wikipedia.org/
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مع  م4102، أغسطس(. العدوان على قطاع غزة: قراءة مقارنة للمبادرة المصرية 4102النمل، حسين. )أبو 
 .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، م4104تفاهمات 

 .3ص(، 224441، العدد )صحيفة األهرام المصرية .يوليو(. يوم تندم حماس 41م 4102)الهول، أشرف. أبو 

 .04(، ص224444، العدد )صحيفة األهرام المصرية .م4102سبتمبر(. نكبة  1م 4102ف. )الهول، أشر أبو 

، )العدد صحيفة األهرام المصرية .سبتمبر(. إعدام العمالء في غزة 1م /4102الهول، أشرف. )أيلول أبو 
 .04ص ، (224444

وكالة موقع  .اإلعالم العربي والحرب على غزة.. ما أشبه اليوم بالبارحةأغسطس(.  4م، 4102هيئة التحرير. )
 (.http://aa.com.tr/arم، الموقع: )4104يونيو  41طالع: . تاريخ االاألناضول

 المسلحة النزاعات زمن المدنية األعيان حماية في الدولية يناير(. المسئولية 04م، 4102عبد الحكيم. ) وادي،
م، الموقع 4103مايو  04طالع ، تاريخ اال"نموذجا 4113 -4111 غزة على اإلسرائيلي العدوان"
(www.amad.ps/ar/Details/11031) 

 )المؤلف نفسه(. غزة. .تدمير البنية التحتيةم(. 4102يوليو  50. )وزارة األشغال العامة واإلسكان

 غزة. .أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع التربية والتعليم أغسطس(. 1م، 4102. )وزارة التربية والتعليم العالي
 )المؤلف نفسه(.

زارة الخارجية موقع و  .المبادرة المصرية لوقف إطالق النار يوليو(. 02م، 4102. )الخارجية المصريةوزارة 
 (.www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministerم، الموقع: )4103مايو  44طالع: المصرية. تاريخ اال

 )المؤلف نفسه(. غزة. .خسائر القطاع الزراعي أغسطس(. 1م، 4102. )وزارة الزراعة الفلسطينية

)المؤلف  غزة. .االعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم والمؤسسات الطبيةأغسطس(.  1م، 4102. )وزارة الصحة
 نفسه(.

(، 24. )العدد مجلة تسامح. هزيمة إسرائيل في غزة.. أبعادها وتداعياتهام(. 4102محمد األمين. )ولد الكتاب، 
 .12ص

وقع ويكيبيديا م .التغطية اإلعالمية ألحداث غزة أغسطس(. 02م، 4102. )ويكيبيديا اإلخوان المسلمون
 (.www.ikhwanwiki.comم، الموقع: )4104مايو  44طالع: اإلخوان. تاريخ اال

م، الموقع 4103يونيو  1طالع: م(. قطاع غزة، تاريخ اال4102يا. )ويكيبيد
(https://ar.wikipedia.org/wiki) 

http://aa.com.tr/ar
../Downloads/www.amad.ps/ar/Details/11031
../Downloads/www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister
../Downloads/www.ikhwanwiki.com
https://ar.wikipedia.org/wiki
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، المجلة المصرية لبحوث اإلعـالمخر. طاب الصحفي العربي بين الذات واآل(. الخ4114يوسف، إيناس. )أبو 
 جامعة القاهرة، القاهرة. (.04العدد )
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 (0ملحق رقم )

 مارة تحليل المضموناست

 فئات تحليل المضمونأولا: 

 رقم )....(صحيفة:..........                                                                                                     استمارة 

 فئات الموضوع

سل
سل
الم

خ  
اري
الت

عدد 
م ال

رق
 

 فئة مصدر المادة فئة مصدر المعلومة اليب المتبعةفئة األس فئة التجاه موضوعاتفئة ال
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 خا

ادر
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ادر
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 ثانياا: فئات تحليل الشكل

 استمارة رقم )....(                                                                           صحيفة: .................  

 فئة العناصر التيبوغرافية فئة موقع المادة فئة الفنون الصحفية

قال خبر
م

رير 
تق

يق 
حق
ت

يث 
حد

رية 
 خب

صة
ق

 

ولى
أ

لية 
داخ

خيرة 
أ
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 (4ملحق رقم )

 استمارة تحليل الخطاب الصحفي

: ................ الكاتب اسم.... .....لالمقا: الصحفي الشكل : ..........الصفحة رقم ..............: ...العدد رقم ...........:التاريخ ............:اليوم..... ........:اسم الصحيفة
 ........: ...........المقال عنوان

 مالحظات األطروحات

المجازر  غزة ضرب
 اإلسرائيلية

المبادرة 
المصرية 

لوقف إطالق 
 النار

تعديل 
ورفض 
المبادرة 
 المصرية

دعم 
حماس 
 والمقاومة

فشل منظومة 
حماس 
 العسكرية

الدور 
 المصري 

العجز 
العربي 

 لدوليوا

المواقف 
والجهود 
 القطرية

المواقف 
والجهود 
 األردنية

المواقف 
 الشعبية

صمود 
 غزة

غياب موقف 
 السلطة

 أخرى

               

               

               

               

               



 "القوى الفاعلة"

 رقم ..............: ...العدد رقم ...........:التاريخ ............:اليوم..... ........:اسم الصحيفة
 ...: ...........المقال عنوان : ..........الكاتب اسم.... .....المقال: الصحفي الشكل : ..........الصفحة

 القوى الفاعلة
 

وصف 
 الفاعل

دور 
 الفاعل
 

سمات وصف 
 الفاعل

 مالحظات سمات دور الفاعل

 إيجابي سلبي إيجابي سلبي

وى
"ق

 
ية"
طين

لس
ف

 

الضحايا 
 الفلسطينيون

       

        حركة حماس
        فصائل المقاومة

        السلطة الفلسطينية
        أخرى

ية"
عرب

وى 
"ق

 

مصر جمهورية 
 العربية

       

اإلمارات العربية 
 المتحدة

       

المملكة العربية 
 السعودية

       

        العراق
        قطر
ية األردنالمملكة 

 الهاشمية
       

        سوريا
        أخرى 

ية"
دول

وى 
"ق

 

الوليات المتحدة 
 األمريكية

       

        فرنسا

        دول إسالمية

        منظمات دولية
        أخرى 

رى
أخ

 

        الحتالل اإلسرائيلي 
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 "مسارات البرهنة"

 رقم ..............: ...العدد رقم ...........:التاريخ ............:اليوم..... ........:اسم الصحيفة
: المقال عنوان: ................ الكاتب اسم.... .....المقال: الصحفي الشكل : ..........الصفحة

................... 

 مالحظات مسارات البرهنة

 الستشهاد

 ووقائع بأدلة
 وشواهد

 وجهة عرض
 واحدة نظر

 على العتماد
 البيانات

 واإلحصائيات واألرقام

 وجهتي عرض
 نظر

 أخرى
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 "األطر المرجعية"

 رقم ..............: ...العدد رقم ...........:التاريخ ............:اليوم..... ........:اسم الصحيفة
: المقال عنوان: ................ الكاتب اسم.... .....المقال: الصحفي كلالش : ..........الصفحة

................... 

 مالحظات األطر المرجعية

األطر 
المرجعية 
 السياسية

األطر 
المرجعية 
 اإلنسانية

األطر 
المرجعية 
 التاريخية

األطر 
المرجعية 
 الدينية

األطر 
المرجعية 

 يةثقافال

األطر 
المرجعية 
 يةالعسكر 

األطر 
المرجعية 
 القانونية

األطر 
المرجعية 
 القتصادية

 

         

         

         

         

         

 

 


