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  يا من تعجز الكلمات عن وصفكم وجتف األحبار أمام غنى أرواحكم 
  أ  

   إىل مالكي يف احلياة ،وغمرتين باحلب واحلنان وكرم العطاء احلياة وبركة الدعاءمن وهبتين  إىل
 أ   إ ك 

  ىل من أمحل امسه بكل فخر، إىل من أحاطين حبكمته وصالبته وعلمين أن ليس للطموح إ
  حدود،  وأن النجاح يكمن يف قوة الروح

  أ   إ ك  
  إىل من كان وسيظل دوما توأم الروح ومنوذجا لعشق العلم أصبو ألهنل منه ما حييت، 

  إ ك أ  أ ف 
، إخوتي وأخواتيعلى الدوامي ساندون منإىل   ،وإصراري  عزتي إىل من استمد منهم  

 سا ، س ،  مد، ن ، أ د

   ، مــهــاتـــكــضحـاتي بــيــح ؤوااــأضن ــإىل م
  إخو  وأخوا   أبناء 

  
  إ  م  يعا أهدي هذا العمل ا تواضع
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  شكر وتقدير
ه وسالمُ ، حمدًا یلیق بجالله وعظمته، وصالة اهللا انوالفضل واإلحس الحمد هللا ذي المنّ 

، لنا بها الحاجات قضىصالًة تُ  الصالة والسالم، أفضلُ  سیدنا محمد علیهِ عده على من ال نبي بَ 
  . أعلى الدرجات إلىوترفعنا 

ر سن توفیقه، بأن فتح عليَّ إلنجاز هذه الرسالة، بعد أن یسَّ إن الشكر هللا أوًال وأخیرًا على حُ 
  الهم.العسیر، وذّلل الصعب، وفرَّج 

جزیل الشكر إلى أستاذي ومشرفي الدكتور طلعت عبد الحمید عیسى الذي ساندني بأتقدم  
 لي دون ضجرٍ ومدَّ ید العون ، الثمینة وٕارشاداته م لي توجیهاتهقدَّ ، و ه وجهدهومنحني الكثیر من وقتِ 

  .عین إلنجاز هذا الجهد العلميرشد والمُ فكان لي المُ  ،دمًا بالدراسةللسیر قُ 

ذلوه من لما بَ  ؛اإلسالمیةقائمین على قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة ى الإله بالشكر وأتوجَّ 
لزمالئي وزمیالتي في قسم ، و كمال دراستهم العلیا في فلسطینإالكثیرین في  مِ لتحقیق حلُ  جهدٍ 

  .الصحافة واإلعالم

قلمي عن تسطیر عبارات الشكر  عجزُ یَ  التي حبة الطیبة كر هللا الذي أحاطني بالصُ شُ الو 
  معنوي. من دعمٍ  ليمته لما قدَّ  ،هال

وساندني من زمالئي وزمیالتي الصحفیین  العون دَ لي یَ  من مدَّ  لكلِّ  موصولٌ والشكر 
لصحفیین آخرین تفصلني عنهم  والشكر موصولٌ هم، كرِ ذِ ب ، ممن لم تسعفني الذاكرةوالصحفیات

    مي.ت جهدي العلأثرَ  لي من مساعدةٍ  موهُ لما قدَّ  ؛والمسافات الحدودُ 

نافعًا،  لماً ه ، وأن یجعله عِ هخالصًا لوج هذا العملُ  أن یكونَ  وختامًا أسال اهللا العلي القدیر
   .سّهل لي به طریقًا إلى الجنةویُ 

  

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب  ﴿    ﴾َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللاِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

  )88:آیة ،دوهسورة (
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  ملخص الدراسة 
 األجنبیة الفضائیات مواقع في المستخدمة الخبریة األطر رصد إلى راسةالد هدفت هذه

 العامة الجمعیة عضویةحصول على لل الفلسطیني الطلب قضیة حول العربیة باللغة اإللكترونیة
 على والتعرف المستخدمة، التأطیر أدواتو  وآلیات الخبریة األطرأبرز  رصد عبر المتحدة، لألمم

 الفضائیات لمواقع التغطیة واتجاهات التركیز، وجوانب ،مواقع الدراسة في المحوریة الشخصیات
 بین واالختالف االتفاق أوجه على للوقوف السعي جانب إلى العربیة، باللغة اإللكترونیة األجنبیة

  . الدراسة مواقع

مستندة إلى نظریة األطر الخبریة،  الوصفیة، الدراساتوتأتي هذه الدراسة في إطار 
 أداتین باستخدام البیانات جمع وتم المنهجیة، المقارنة وأسلوب اإلعالمي المسح منهج مستخدمةو 

  .المقننة الشخصیة والمقابلة المضمون، تحلیل استمارة: هما

 فلسطین طلب قضیةب الخاصة الخبریة الصحفیة للمادة الشامل المسح واعتمدت الباحثة
 فضائیاتلل اإللكترونیة مواقعال من ثالثة في ،المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویةالحصول على 

، موقع فضائیة عربيBBCالیوم، وموقع فضائیة  روسیا موقع فضائیة: هي العربیة باللغة األجنبیة
  .م2013 ینایر 29إلى م2012سبتمبر 29من أشهر أربعة مدار على الزمنیة العینة وامتدت، الحرة

  :هاأبرز  النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخلصت
 فلسطین طلب قضیةب من جانب موقع فضائیة روسیا الیوملت الدراسة االهتمام الكبیر سجَّ  .1

 وفضائیة عربيBBC فضائیة موقعي مع ، مقارنةً المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة
  .الحرة

 عضویة فلسطین طلب قضیة في ستخدمةالمُ  الخبریة الصحفیة األشكال الخبر تصدَّر .2
   .في مواقع الدراسة المتحدة ألممل العامة الجمعیة

 في الصحفیة المادة مصدر كرَ ذِ  عربي وفضائیة الحرة BBCفضائیة  موقعا تجاهل .3
، في حین كانت المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة فلسطین طلب قضیة امتهتغطی

  %.34.48المصادر في موقع فضائیة روسیا الیوم  كرِ نسبة عدم ذِ 
اسة من اإلمكانات التي تتیحها شبكة اإلنترنت، ال سیما جانب ضعف استفادة مواقع الدر  .4

 دمج الوسائط المتعددة/الفیدیو مع النصوص المكتوبة. 
 عضویة فلسطین طلب لقضیة الدراسة مواقع تغطیة على إجماالً  المؤید االتجاه سیطر .5

  لحرةا فضائیة موقع مع ظهور فروقات واضحة أبرزها في المتحدة، لألمم العامة الجمعیة
  .المعارض االتجاه تقدُّمالذي عكس 
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 طلب قضیة تغطیة في مرتفعةٍ  بنسبةٍ  المترتبة النتائج إطارعلى  مواقع الدراسة اعتمدت .6
  .الخبریة األطر الجمعیة العامة لألمم المتحدة، مقابل باقي العضویة فلسطین

 تغطیة فية محوری بوصفها شخصیاتٍ  اإلسرائیلیة الشخصیات علىمواقع الدراسة اعتمدت  .7
 واضحة اتٍ فروق، مع ظهور المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة فلسطین طلب قضیة

الشخصیات  اعتمد على، ال سیما موقع فضائیة الحرة الذي ةكّل موقع على حد في
  .%45.80بنسبة  بالدرجة األولى اإلسرائیلیة

یة الجمعیة سطین عضو لقضیة طلب فل المقترحة الحلول تقدیم على الدراسة مواقع زتركَّ  .8
العامة لألمم المتحدة مثل(العودة للمفاوضات، وقف االستیطان اإلسرائیلي، تفعیل حل 

یث االستناد لألسباب بین مواقع الدراسة من ح دیم األسباب، وظهر تباینٌ مقابل تق الدولتین)
باب األسأو  ومنها(جمود عملیة السالم، واستمرار االستیطان االسرائیلي) الفلسطینیة
   .ومنها(عرقلة المفاوضات، الخوف من المالحقة القانونیة) اإلسرائیلیة

 فلسطین لطلب تغطیتها في ،الدراسة مواقع في المستخدمة التأطیر وأدوات آلیات تنوعت .9
  .%25.96بنسبة  الداللیة الكلمات رصدُّ تَ  مع المتحدة، لألمم العامة الجمعیة عضویة

للمواقع االلكترونیة  دراسة إلى عدد من التوصیات، والمقترحاتعلى هذه النتائج خلصت ال وبناءً 
  : للفضائیات األجنبیة باللغة العربیة

 االهتمام وحجم یتناسب بما تطوراتها وتغطیة الفلسطینیة بالقضیة االهتمام من مزید  إبداء .1
  .العربي الجمهور لدى الفلسطینیة القضیة به تحظى الذي

 الصحفیة المواد تقدیم بوتجنُّ  للجمهور، مةقدَّ المُ  حفیةالص المادة مصدر كرِ ذِ  ضرورة .2
  .المجّهلة

 ،الفیدیو مقاطع/المتعددة الوسائط خاصة المختلفة اإلبراز عناصر باستخدام  هتماماالزیادة  .3
  .المواقع لهذه الجمهور جذبو  الصحفیة، النصوص تدعیمل

 الغربیة اإلعالم لوسائ على سیما ال الخبریة، باألطر خاصة ودراسات أبحاث إجراء .4
 نظریة من الثاني المستوى لدراسات إضافةً  القضایا، مختلف في العربیة باللغة الموّجهة
  .الجمهور على التأطیر عملیات بتأثیر المتعلقة الخبریة األطر

 األطر نظریة من لإلستفادة العربي اإللكتروني الفضائي اإلعالم لمنظومة استراتیجیة وضع .5
  .الجمهور أمام للقضایا متكافئاً  عرضاً  یتیح بما الصحفیة، وادهام بناء في الخبریة
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Abstract  
This study aims to monitor news frames used by websites of foreign 

electronic satellite channels in Arabic on the issue of the Palestinian bid for 
membership in the General Assembly of the United Nations. The study 
investigates the most prominent news frames, mechanisms and tools used in 
framing. Also, the study identifies the central figures in the websites in question, 
focus areas, and trends in coverage by the Arabic-language foreign satellites 
websites. Moreover, the study tries to pinpoint areas of difference and agreement 
in these websites.   

The study is descriptive and uses frame analysis theory by drawing on 
media surveys approach and the technique of systematic comparisons. Data were 
collected using two tools: content analysis form and personal interviews. 

The researcher adopts a comprehensive survey of the news materials on 
the issue of the Palestinian bid for membership in the United Nations General 
Assembly in three websites: Russia Today, BBC Arabic, and Al-Hurra Satellite 
Channel. This period surveyed lasted for four months starting from September 
29th, 2012 to January 29th, 2013. 

The study reached the following findings:  

1. The study highlights a great interest by Russia Today in the issue of the 
Palestinian bid for membership in the General Assembly of the United 
Nations, compared with BBC Arabic and Al-Hurra websites.  

2. This issue was on the forefront of news forms used in the websites in question.  

3. BBC Arabic and Al-Hurra websites ignored mentioning their materials sources 
in their coverage of Palestine's bid for membership in the General Assembly 
of the United Nations, while the percentage of not mentioning sources by 
Russia Today was 34.48%.  

4. Weakness of the websites in making use of the possibilities offered by the 
Internet, especially using multimedia, i.e. using video with written texts. 

5. The websites showed a trend supporting the Palestinian bid for UNGA 
membership, while Al-Hurra Channel's websites showed noticeable 
differences in the opposite direction.  

6. The examined websites relied on the frame of resulting consequences with a 
high percentage in covering the issue of Palestine's request for membership 
in the UN General Assembly in comparison with other frames.   
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7. The examined websites relied on Israeli persons as key figures in covering this 
issue, while clear differences emerged in each website, especially Al-Hurra 
website that depended primarily on Israeli figures with 45.80%.  

 8. The websites focused on providing proposed solutions to the issue of 
Palestine's bid for membership of the General Assembly of the United 
Nations (for example, return to negotiations, stopping Israeli settlements and 
activating the two-state solution) instead of presenting reasons for the 
Palestinian UN application. There was a discrepancy between the websites in 
question in relation to quoting the Palestinian reasons including (the stalled 
peace process, ongoing Israel settlement) and Israeli reasons including 
(hindering negotiations and fear of prosecution).   

9. There was a variety in the mechanisms and tools of framing used by the 
websites in question in their coverage of the Palestinian bid for membership 
in  the General Assembly of the United Nations, with key words being 
highlighted having 25.96%.  

 

Based on these findings, the study reached a number of recommendations 
and suggestions for the websites of foreign satellite channels in Arabic:   

1. There should be more attention paid to the Palestinian cause. Covering 
developments in Palestine should fit with the attention given to the 
Palestinian cause among the Arab public.  

2. It is necessary to mention sources of the materials released to the public, and to 
avoid providing anonymous materials.  

3. There should be an increasing interest in using various prominence elements 
relating to multimedia/ video clips to lend support to news texts and to attract 
the public to these websites. 

4. It is necessary to conduct research and special studies on news frames, 
especially on the Western news media in g Arabic on various issues. Also, 
research should be done on the second level of News Framing Theory which 
is related to the impact of framing on the public.   

5. There should be a strategy for the Arab satellite media to make use of News 
Framing Theory in formulating their news materials, allowing equal 
presentation of issues to the public. 
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m  
اإلعالن عن و  ،م1948 ممع انتهاء سلطة االنتداب البریطاني على األراضي الفلسطینیة عا

منحى  اإلسرائیلي–الفلسطیني الصراعاتخذ على األراضي الفلسطینیة المحتلة،  "إسرائیل"إقامة دولة 
األمر الذي  ؛هذا الصراع من جّراءمن عدم االستقرار على المنطقة  فمنذ عقود تسیطر حالةٌ  ،جدیداً 

 إقامة أساس على الحل فظهرت فكرة ؛لهدفع بالعدید من األطراف الدولیة إلى السعي إلیجاد حل 
 طرح ألي أساساً  وأصبحت، والمحلي بالقبول الدولي والتي حظیت )وٕاسرائیلیة(فلسطینیة  الدولتین
  المجال. هذا في واقعي سیاسي

بخوض الطرفین الفلسطیني  ،م1993 عاموبدأت الخطوات العملیة لتطبیق هذه الفكرة 
  ضت إلى ما یعرف باتفاقیة أوسلو.مفاوضات السالم التي أف واإلسرائیلي
 أي بعد ؛م1999 نتهي عامأن ت - التي اتفق أنها مؤقتة –أوسلو  في اتفاقیةوكان یفترض  

 اإلسرائیليویتم بعدها التوصل إلى اتفاق دائم ینتهي بموجبه االحتالل  توقیعها، من سنوات خمس
 مع إیجاد حل   ،اء الدولة الفلسطینیةالفرصة إلعادة بن یونالفلسطین حُ منَ ویُ  ،لألراضي الفلسطینیة

  .194لقرار األمم المتحدة رقم  لمسألة الالجئین الفلسطینیین وفقاً  عادلٍ 
وجودها في األراضي  لتثبیت "إسرائیل"عن ذلك سعت  وضاً وعِ  ،زنجَ لكن االتفاق الدائم لم یُ 

 ،الحصار علیهقطاع غزة وفرض  عنخطة فك االرتباط : مثلالفلسطینیة المحتلة عبر خطوات 
 عملیة السالم مرحلة جمودٍ  ما أّدى إلى دخول، بناء الجدار الفاصل وغیرهاو ، التوسع االستیطانيو 

، بانعقاد مؤتمر أنابولس للسالم ،م2007 عاملمفاوضات الراكدة تتحرك ت حتى بدأت میاه اامتدّ 
برعایة  ،یهود أولمرتإ في حینه اإلسرائیليورئیس الوزراء  ،بحضور الرئیس الفلسطیني محمود عباس

مع بمفاوضات مباشرة تنتهي بعقد اتفاق سالم  اتفاق للبدءض المؤتمر عن اإلدارة األمریكیة ، وتمخَّ 
نهایة  تشهد سلمي حلٍّ  إیجادعن  وضاً ، وعِ فلح أیضاً هذه المفاوضات لم تُ  ، لكنَّ م2008 عامنهایة 

راح ضحیتها آالف الفلسطینیین  ،قطاع غزة" على إسرائیلعملیة عسكریة واسعة  شنتها " ،م2008 عام
  ع الطریق على احتمال استمرار مباحثات السالم .طَ بین قتیل وجریح ، وهو ما قَ 

رئیس السلطة الفلسطینیة محمود على غزة دفع  العدوان اإلسرائیلياستحالة التفاوض عقب 
 عامبحدود  العترافوطلب ا األمم المتحدةه إلى فكان الخیار التوجّ  عباس للبحث عن بدائل،

 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار أن والسیما ،للدولة الفلسطینیة اً حدودبوصفها  ،م1967
 علىینص ُّ  ،المتحدة األمم في كامالً  عضواً " إسرائیل" لقبول القانوني األساس لشكِّ یُ  الذي ،181

بصفتها  لالنضمام القرار في اهعلی المنصوص الثانیة الدولةفلسطین  لطلب بإیجابیة النظر وجوب
 في كامالً  عضواً  وقبولها فلسطین بدولة الدولي االعتراف یكون وبهذا المتحدة، األمم في عضواً 
  .)1(اإلسرائیلي -الفلسطیني للصراع سلمي حل إلیجاد الرامیة الجهود مع متوائماً  المتحدة األمم

                                                           
 51، ترجمــــات الزیتونــــة بــــین التســــویة واألزمــــة، الجولــــة المقبلــــة مــــن األزمــــة الفلســــطینیة) افــــرایم الفــــي، 1(

  5) صم2010(بیروت: مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، 
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ه التوجّ  ،م2011 الفلسطینیة عامقررت السلطة  استئناف المفاوضات المباشرة إخفاقومع  
ضعها ت إنجازاتطلبها بسلسلة  مةً دعِّ مُ  ،العضویة الكاملة في األمم المتحدةالحصول على بطلب 

  في المجتمع الدولي. بصفتها دولةاالستعداد التام في إطار 

 ت ردود فعلٍ عضویة األمم المتحدة أثار للحصول على قضیة الطلب الفلسطیني إنَّ 
، وهو ما عزز وجودها في اإلعالم الحیاد أخرى علىمواقف و ، داعمةالو ، ها الرافضةمن ،متباینة

  الدولي، على اعتبار أنها إحدى أهم قضایا الصراع القائمة في العالم.

أن اإلعالم الدولي یستطیع تدویل القضایا والمشكالت ووضعها في بؤرة االهتمام  شكَّ  وال
المشكالت، حیث یتطلع الجمهور إلى اإلعالم بحثًا  لحلِّ  رقٍ وط العالمي، والبحث عن استراتیجیاتٍ 

 بعض الدول تستخدمه لخدمة أغراضٍ  دِ في یَ  عالم الدولي أصبح أداةً عن حلوٍل للمشكالت، لكنَّ اإل
  ).1(عّینةمُ 

 طلب العضویةحظیت قضیة  ،وألن للدول الغربیة أجنداتها الخاصة التي تسعى لترویجها
 ، ال سیما الموّجهة منهاالفضائیاتالعدید من في للتغطیة  مساحةٍ ب متحدةاألمم ال فيالفلسطیني 

عضویة وجدت قضیة  واندماجه مع اإلعالم الفضائي، اإللكتروني للتطور مواكبةً و ربیة، بالع باللغة
 .طریقها إلى المواقع اإللكترونیة للفضائیات األجنبیة باللغة العربیة فلسطین

ة دَّ ئل اإلعالم أهمیة البعد اإللكتروني في العمل اإلعالمي من عِ القائمون على وسا كُ درِ یُ و  
جوانب مثل: االنتشار على نطاق جغرافي غیر محدود، إضافًة إلى ممیزات البیئة اإللكترونیة التي 

أو  ،في الفضائیات من مواد صحفیة سواء عبر البث المباشر دُ ما یرِ  كلِّ  للمستخدمین متابعةَ  تیحُ تُ 
تخزین واستعادة مختلف المواد الصحفیة في أي وقت، وغیرها من  تیحُ شیف الذي یُ من خالل األر 

متابعة المواقع اإللكترونیة للفضائیات األجنبیة باللغة العربیة، ال سیما وأن یستدعي  ما الممیزات،
 إذ تشیر معطیاتُ  ،العربي العالمفي  واسعةٍ  تحظى بمتابعةٍ  ومواقعها اإللكترونیة هذه الفضائیات

تعتمد على الفضائیات األجنبیة  العربیة بِ خَ من النُ  مرتفعةً  نسبةً  إحدى الدراسات البحثیة أنَّ 
  .)2(عربي BBCوفضائیة وملحقاتها في استقاء األخبار مثل: فضائیة الحرة األمریكیة 

ني الفلسطی الطلبلقضیة  كیفیة تقدیم هذه المواقع التعّرف على ولهذه األهمیة یجبُ  
في المواقع ومحاولة التعرف على أوجه االتفاق أو االختالف بین هذه  ،مم المتحدةاأل عضویةل

 مواقع من عددتحلیل محتوى تسعى هذه الدراسة إلى تحقیقه عن طریق  وهو ما ،عرضها للقضیة
  العربیة. باللغة اإللكترونیة األجنبیة الفضائیات

                                                           
  97-96م) ص ص 2011(القاهرة: عالم الكتب،  1، طاإلعالم الدولي) فؤادة البكري، 1(
  م1/4/2014: المشاهدة ، تاریخhttp://www.alarab.co.uk/?id=18976) صحیفة العرب، الرابط:  2(

http://www.alarab.co.uk/?id=18976
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 :أهم الدراسات السابقة 
 مواقع في الفلسطینیة الدولة لقضیة الخبریة ة الخاص باألطرفي إطار موضوع الدراس

، سعت الباحثة لالطالع على أكبر قدر ممكن من العربیة باللغة اإللكترونیة األجنبیة الفضائیات
 تم تقسیمها زمنیاً  ؛من الدراسات وعثرت الباحثة على عددٍ  الدراسات المتنوعة بهدف تدعیم الدراسة،

محور و ، محور دراسات عن القضیة الفلسطینیةهي: ، في ثالثة محاور من األحدث إلى األقدم
  .اإللكترونیة المواقع محور دراسات، و الخبریة والمعالجة األطر دراسات

  

  محور دراسات عن القضیة الفلسطینیة: :أوالً 
أثر االعتراف بالدولة الفلسطینیة على مسؤولیة إسرائیل عن جرائمها بحق الشعب ".1

  :)1("دراسة تحلیلیةالفلسطیني: 

 القانوني التأیید على الفلسطینیة الدولة حصول مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
إضافة للتعرف على أثر االعتراف بالدولة  الدولیة، والمنظمات الدول قبل من بها الدولي واالعتراف

ة، واعتمدت الدراسة الفلسطینیة على قیام المسؤولیة بحق إسرائیل أمام المحكمة الجنائیة الدولی
المنهج التاریخي وأسلوب التحلیل لجملة من النصوص القانونیة الواردة باالتفاقیات الدولیة، ومن 

  تائج الدراسة:ن

ترجع أسس إعالن قیام الدولة الفلسطینیة في ظل مباديء القانون الدولي إلى قرارات   .أ 
لدولي، وجامعة الدول العربیة الشرعیة الدولیة الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس األمن ا

  والحقائق التاریخیة والدینیة.

اعترفت العدید من المنظمات الدولیة بالدولة الفلسطینیة ممثلة بمنظمة التحریر الفلسطینیة،   .ب 
  وبناء علیه حصلت الدولة الفلسطینیة على العضویة في هذه المنظمات.

و یدلل على شرعیة وجودها لكنه منح الدولة الفلسطینیة صفة الدولة المراقبة غیر العض  .ج 
 غیر عادل بحقها ألن الدولة الفلسطینیة هي األصل وٕاسرائیل دخیلة علیها. 

  

                                                           
ق الشـــــعب "أثـــــر االعتـــــراف بالدولـــــة الفلســـــطینیة علـــــى مســـــؤولیة إســـــرائیل عـــــن جرائمهـــــا بحـــــ ) فـــــارس الكیالنـــــي،1(

غـــــزة: جامعـــــة األزهـــــر، كلیـــــة الحقـــــوق، ( غیـــــر منشـــــورةرســـــالة ماجســـــتیر،  الفلســـــطیني: دراســـــة تحلیلیـــــة"،
  )م2013
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   اإلسرائیلي: حل الدولتین نموذجاً - الدور األمریكي في تسویة الصراع الفلسطیني" .2
  ):1("م2010-م1991

- ع الفلسطینيهدفت الدراسة إلى التعرف على أهم مشاریع التسویة األمریكیة للصرا
اإلسرائیلي، والتوصل إلى فهم متكامل لطبیعة التغییر الذي حلَّ بالموقف األمریكي من عملیة 

  التسویة تبعا لمواقف اإلدارات األمریكیة المتعاقبة.

اعتمدت الدراسة على عّدة مناهج هي: المنهج التاریخي، منهج تحلیل السلوك السیاسي، 
- م1991، ومنهج التحلیل المقارن، على عینة زمنیة في المّدة (منهج المنفعة القومیة المتبادلة

  م)، ومن نتائج الدراسة:2010

اإلسرائیلي محور السیاسة األمریكیة تجاه  -مثَّلت مسألة البحث عن حل للصراع الفلسطیني  .أ 
الشرق األوسط بهدف حمایة األمن القومي األمریكي، حیث یشكل الشرق األوسط بعدًا 

 صالح األمریكیة.استراتیجیًا للم

اإلسرائیلي باالنحیاز المطلق وااللتزام -تمیزت السیاسة األمریكیة تجاه الصراع الفلسطیني  .ب 
 الثابت تجاه إسرائیل.

 سجَّل الموقف األمریكي تراجعًا عن التزامه بالمرجعیات لعملیة التسویة وفقًا لمؤتمر مدرید.  .ج 
  

 خالل فترة الرئیس جورج بوش االبنتطورات الموقف األمریكي تجاه القضیة الفلسطینیة " .3
 :)2( "م2008-م2001

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع القضیة الفلسطینیة، وتحلیل السیاسة األمریكیة 
ستراتیجیة األمریكیة تجاه القضیة الفلسطینیة، ومعرفة دوافعها الخفیة والمعلنة بمصالحها الحیویة واال

وانعكاسات أحداث  ،م2000 عام تأثیر انتفاضة األقصى في منطقة الشرق األوسط، ومعرفة مدى
  .على السیاسة األمریكیة تجاه القضیة الفلسطینیة )م2001سبتمبر 11(

                                                           
اإلســـــــرائیلي: حـــــــل الـــــــدولتین نموذجـــــــًا -"الـــــــدور األمریكـــــــي فـــــــي تســـــــویة الصـــــــراع الفلســـــــطیني ) أحمـــــــد غنـــــــام،1(

علـــــــوم السیاســـــــیة، (غـــــــزة: جامعـــــــة األزهــــــر، كلیـــــــة ال غیــــــر منشـــــــورةرســـــــالة ماجســـــــتیر،  م"،1991-2010
  )م2013

"تطـــــورات الموقــــــف األمریكـــــي تجـــــاه القضــــــیة الفلســـــطینیة خـــــالل فتــــــرة الـــــرئیس جـــــورج بــــــوش  ) فیصـــــل اســـــلیم،2(
(غـــــــزة: جامعــــــة األزهـــــــر، كلیــــــة االقتصـــــــاد  غیـــــــر منشــــــورةرســـــــالة ماجســــــتیر،  م)2008-م2001االبــــــن (

  )م2011والعلوم اإلداریة، 
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الدراسة األسلوب الوصفي التحلیلي للمواقف األمریكیة المتبعة إلدارة الرئیس بوش  واتبعت
  :صنع القرار، ومن نتائج الدراسةج باإلضافة إلى منهج تحلیل النظم ومنه ،االبن، والمنهج التاریخي

تمیز العالقة بین الوالیات المتحدة وٕاسرائیل بطابع خاص، من حیث قوتها ومتانتها في   .أ 
  .كافة الجوانب السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة

 ؛)م2002یونیو   24المقاومة الفلسطینیة باإلرهاب في خطابه ( بوش االبن ربط الرئیس  .ب 
  .الشعبي للفلسطینیینمما قَلص الدعم الرسمي و 

 المسؤولالسلطة  وعَدتدعمت الوالیات المتحدة حرب إسرائیل ضد السلطة الفلسطینیة،   .ج 
األول عن تردي الوضع األمني في المناطق الفلسطینیة، في حین أعفت االحتالل 

 اإلسرائیلي من أي مسؤولیة تجاه االنتفاضة.
  

على عملیة التسویة بین الجانبین  م2009األخیرة  اإلسرائیلیةأثر نتائج االنتخابات ". 4
  :)1( "واإلسرائیليالفلسطیني 

على كیفیة تأثیر نتائج االنتخابات اإلسرائیلیة العامة منذ بدایة  هدفت الدراسة إلى االطالع
ات القرن الماضي وحتى الوقت الراهن على عملیة التسویة بین الجانبین الفلسطیني یتسعین

إلى استشراف  إضافةً  ،م2009ائج االنتخابات األخیرة في إسرائیل عام نت وال سیماواإلسرائیلي، 
  .مستقبل عملیة التسویة الفلسطینیة اإلسرائیلیة في ظل المتغیرات الداخلیة واإلقلیمیة والدولیة

ألهمیته في وصف وتحلیل البیانات  وذلك نظراً  ؛المنهج الوصفي التحلیلي الدراسة تاعتمد
  اإلسرائیلیة األخیرة، ومن نتائج الدراسة:المتعلقة باالنتخابات 

على  ،م2009اختالف الیمین اإلسرائیلي الذي أفرزته نتائج االنتخابات األخیرة عام   .أ 
األول تغلغل الیمین في مؤسسات صنع القرار السیاسي اإلسرائیلي، والثاني  :صعیدین

على وقف أو تفكیك قدرة ال وتضاؤلالدور الممیز الذي یقوم به المستوطنون في إسرائیل، 
  .المستوطنات

إن طبیعة تشكیلة الحكومات في إسرائیل تحول دون التوصل إلى تسویة دائمة مع الجانب   .ب 
 الفلسطیني.

 

                                                           
على عملیة التسویة بـین الجـانبین الفلسـطیني  م2009اإلسرائیلیة األخیرة  ) حسین بني جابر، "أثر نتائج االنتخابات1(

  )م2011غیر منشورة (نابلس: جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر،  واإلسرائیلي"،
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  :)1("والدولیة اإلقلیمیةمؤتمر مدرید للسالم في الشرق األوسط وأبعاده ". 5

لدول الكبرى مواقف ا هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مؤتمر مدرید للسالم  وبیان
 ،ودورها في إعادة صیاغة التوازنات الدولیة عبره، وكشف أبعاد السیاسة األمریكیة في المنطقة

واعتمدت الدراسة المزج بین المنهج الوصفي ، وحقیقة الموقف اإلسرائیلي ورؤیة إسرائیل للسالم
  والمنهج التاریخي، ومن نتائج الدراسة:

للمفاوضات الرسمیة، فهو لم یكن مخصصًا  مؤتمر مدرید كان مجرد إطار احتفالي  .أ 
للمفاوضات، ولم یكن متوقعًا منه الكثیر بناء على الموقف اإلسرائیلي المتشدد، والتأیید 

  .محدود الذي تقدمه الوالیات المتحدة إلسرائیلال غیر
بل إدارته على أسس  ،هدف واشنطن من المؤتمر لم یكن حل الصراع في الشرق األوسط  .ب 

أرادت به  على نحوسعیها لمواجهة المد األصولي في المنطقة، إلى ة إضاف ،جدیدة
 واشنطن اإلیهام بإمكانیة حل الصراع وحل القضیة الفلسطینیة.

قبول االتحاد األوربي دورا ثانویًا وغیر فاعل سیاسیًا في عملیة التسویة السلمیة للصراع   .ج 
 والوالیات المتحدة بغیر هذا الدور. "إسرائیل"اإلسرائیلي بسبب الرفض الشدید من قبل  - العربي

  

  :)2("م2008 - م2000وأثرها السیاسي على القضیة الفلسطینیةم 2000م انتفاضة األقصى عا". 6

 ،هدفت الدراسة إلى استعراض مراحل القضیة الفلسطینیة التي سبقت انتفاضة األقصى
ملیة السلمیة، واالنعكاسات إلعادة الحیاة للع في أثنائهاوأهم المبادرات السیاسیة التي طرحت 

واستخدمت الدراسة  ،)م2008-م2000( ةفي أثناء المدَّ على القضیة الفلسطینیة  لهاالسیاسیة 
  المنهج الوصفي التحلیلي، ومن نتائج الدراسة:

لحالة اإلحباط التي سادت الشعب الفلسطیني بعد  بوصفها نتاجاً انتفاضة األقصى جاءت   .أ 
  جانب اإلسرائیلي لم تأت بجدید.من المفاوضات مع ال مرحلةٍ 

فعلى الصعید  ؛أفرزت االنتفاضة عددا من النتائج والتداعیات فلسطینیا وعربیا ودولیا  .ب 
 التي لم تنجح في إنهاء االحتالل أو إیجاد طریق ،اتفاقیات أوسلو إخفاقالفلسطیني أثبتت 

  نحو حل عادل للقضیة الفلسطینیة.
                                                           

رســــالة ماجســــتیر،  ) حــــازم زعــــرب، "مــــؤتمر مدریــــد للســــالم فــــي الشــــرق األوســــط وأبعــــاده اإلقلیمیــــة والدولیــــة"،1(
  )م2011، ر منشورة (غزة: جامعة األزهر، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةغی

وأثرهـــــــــا السیاســـــــــي علـــــــــى القضـــــــــیة الفلســـــــــطینیة  م2000) تیســـــــــیر أبـــــــــو جمعـــــــــة، "انتفاضـــــــــة األقصـــــــــى عـــــــــام 2(
العلــــــوم السیاســــــیة،  كلیــــــةغیــــــر منشــــــورة (غــــــزة: جامعــــــة األزهــــــر، رســــــالة ماجســــــتیر،  ،م2008 -م2000
  )م2010
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حیث أوجدت التعاطف  ،على القضیة الفلسطینیةیجابي إنتفاضة األقصى تأثیر كان ال  .ج 
 تحولت للعمل العسكري عندماولكن  ،اً الدولي والعربي واإلسالمي عندما كان طابعها شعبی

 .سلبیاً  التأثیرأصبح 
 

  :)1("وانعكاساته على التنمیة السیاسیةأثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنیة الفلسطینیة ". 7

مساهمة اتفاقیة أوسلو في التنمیة السیاسیة لتضع  لى مدىهدفت الدراسة إلى التعرف ع
توصیات بشأن االتفاق واتفاقیات أخرى یمكن أن تعقد في ضوء موضوع الوحدة الوطنیة فقط، 

  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، ومن نتائج الدراسة:

دة الوطنیة الجماهیریة التوتر الحاد مع االحتالل اإلسرائیلي أعلى مشاعر الوح أوقاتشهدت   .أ 
  .والفصائلیة

بعضها البعض في بعض المراحل أدت إلى إفساد حدة المواجهة ضد  الفصائل إنَّ منافسة  .ب 
  مما یؤثر على الوحدة الوطنیة. ؛العدو اإلسرائیلي

مع االحتالل  غیاب المواجهةفي ، ولوحظ في أوقات االستقرار ر الترهل الفلسطینيو ظه  .ج 
 .داخلیة كان من شأنها التفتیت ال التجمیع تكالاإلسرائیلي ظهور مش

 

  محور دراسات المعالجة واألطر الخبریة: :ثانیاً 
للصراع بین القوى السیاسیة الفاعلة بشأن االستفتاء  واإلسالمیةأطر معالجة القنوات العامة ". 8

  :)2( "ینایر 25على الدستور بعد ثورة 

عالجة اإلعالمیة ونوع األطر الدراسة إلى التعرف على شكل ومضمون الم هدفت
  المستخدمة من قبل قنوات الدراسة لمعالجة الصراع بین القوى السیاسیة الفاعلة.

وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة، وتعتمد منهج المسح اإلعالمي بشقیه الوصفي 
مي لتحلیل وتحلیل الخطاب اإلعال ،استمارة تحلیل المضمون تستخدموالتحلیلي والمنهج المقارن، و 

                                                           
 أثـــــر اتفـــــاق أوســـــلو علـــــى الوحـــــدة الوطنیـــــة الفلســـــطینیة وانعكاســـــاته علـــــى التنمیـــــة السیاســـــیة"،) حنـــــان عرفـــــات، "1(

  )م2005غیر منشورة (نابلس: جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر، 
أطــــــر معالجــــــة القنــــــوات العامــــــة واإلســــــالمیة، للصــــــراع بــــــین القــــــوى السیاســــــیة الفاعلــــــة بشــــــأن ") رشــــــا مــــــزروع، 2(

ـــــة إعـــــالم الشـــــرق األوســـــطینـــــایر"،  25تاء علـــــى الدســـــتور بعـــــد ثـــــورة االســـــتف الجمعی     ة  :، أبـــــو ظبـــــيدوری

  27-1ص ص  ،م2013، 9العدد  ،العربیة األمریكیة ألساتذة االتصال
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في الناس  ، وقناة2دریم : قناة المادة البرامجیة المذاعة على القنوات الفضائیة العامة والمتخصصة
  :نتائج الدراسة ) ومنم2012دیسمبر  31 - م2012دیسمبر  1( ةأثناء المدَّ 

  .قنوات الدراسةسیطرت األطر السیاسیة على المعالجة اإلعالمیة في    .أ 

  .ضى" على وصف قضیة الدراسةسیطرت فكرة "العنف والفو    .ب 

تصدرت األطر القانونیة والدینیة مقدمة المرجعیة المستخدمة من قبل قنوات الدراسة لكل   .ج 
 فئة على حدة.

 

9. "  Media Framing: A Comparative Content Analysis on Mainstream 
and Alternative News Coverage Of Occupy Wall Street " (1): 

في طریقة  إلى التعرف على كیفیة عمل األطر في وسائل اإلعالم وتأثیرها هدفت الدراسة
السعي للتعرف على العالقة بین وسائل اإلعالم وتأطیرها تقدیم األخبار للجمهور، عن طریق 

  ألحداث قضیة وول ستریت.

وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة، وتستخدم استمارة تحلیل المضمون لتحلیل محتوى 
  المّدة فية والبدیلة في وسائل اإلعالم الرئیسقضیة الواد الصحفیة المتعلقة بالمظاهرات الخاصة بالم

  ) ومن نتائج الدراسة:م2011أكتوبر  17-سبتمبر 8(

ة أطر الهیمنة والخلط في مقابل اعتماد وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم الرئیساعتمدت   .أ 
  لتحقیقه.البدیلة على أطر توضیح ما یسعى المتظاهرون 

كل مصادر األخبار ذات العالقة بالقضیة  ت جمیع وسائل اإلعالم الرئیسة والبدیلةأبرز   .ب 
 سلبية المتظاهرین في موقف ، حیث وضعت وسائل اإلعالم الرئیسلكن بطرق مختلفة

صورة معكوسة وسائل اإلعالم البدیلة  قدمت مقابل الشرطة في موقف إیجابي، في حین 
 سلبي والمتظاهرین في موقف إیجابي. فجاءت الشرطة في موقف

  

 

                                                           
(1) Margaret Cissel, "Media Framing: A Comparative Content Analysis on 

Mainstream and Alternative News Coverage of Occupy Wall Street", The 
Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 3 
,No.1 , spring 2012, p.p67-145. 
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 ئفي في العراق بین السنة والشیعةاألطر الخبریة لتغطیة الصحف المصریة للصراع الطا". 10
  :)1("م2006-م2005 واألكراد خالل عامي

للصراع  ،المصري الیوم، و الوفد: األهرام، و الدراسة إلى التعرف على تغطیة صحف هدفت
  .م2006-م2005عامي  فيلسنة والشیعة واألكراد الطائفي في العراق بین ا

وتعتمد منهج المسح اإلعالمي والمنهج  ،وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة التحلیلیة 
   في أثناء المّدةمستخدمة استمارة تحلیل المضمون على عینة من المواد اإلخباریة  ؛المقارن

  :نتائج الدراسة نوالمقابالت الشخصیة المقننة، وم ،)م2006-م2005(

أكثر األفكار التي یدور حولها مضمون اإلطار اإلخباري للصراع الطائفي في العراق في    .أ 
  صحف الدراسة هي فكرة الصراع العرقي.

 أهم األطر اإلخباریة في تغطیة الصراع الطائفي في العراق هي إطار الضحیة.  .ب 

 رجیة تلیها المصادر المتعددة.االعتماد على وكاالت األنباء الدولیة كأكثر المصادر الخا  .ج 

 

ومدى انعكاسها على اتجاهات  م2010النتخابات مجلس الشعب  اإلخباریةأطر التغطیة ". 11
  :)2("الناخبین

الدراسة إلى تحلیل أطر التغطیة اإلخباریة التي استخدمتها الصحف المصریة على  هدفت
لة الفروق بین تلك الصحف فیما وتحدید مدى دال ،م2010اختالفها النتخابات مجلس الشعب عام 

ومصادر التغطیة واتجاهاتها إزاء مرشحي التیارات السیاسیة، والتعرف على  ،یتعلق بحجم االهتمام
  حدود تأثیر تلك األطر على اتجاهات الناخبین.

وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة وتعتمد منهج المسح اإلعالمي بشقیه الوصفي  
بروز و هتمام بالقضیة االام أداة تحلیل المضمون لجمع البیانات المتعلقة بحجم باستخد ،والتحلیلي

 المّدة فياألطر اإلعالمیة، إلى جانب استخدام صحیفة االستقصاء لمعرفة التأثیر على الناخبین 
  :نتائج الدراسة ومن ،)م2010دیسمبر  2-م2010نوفمبر 30(

                                                           
األطــــــر الخبریــــــة لتغطیــــــة الصــــــحف المصــــــریة للصــــــراع الطــــــائفي فــــــي العــــــراق بــــــین " ) محمــــــد جــــــاد المــــــولى، 1(

، مجلـــــة المســـــتقبل العربــــــي: دراســـــة تحلیلیـــــة"، م2006-م2005الســـــنة والشـــــیعة واألكـــــراد خـــــالل عـــــامي 
   69 -42 ص ص، م2012، مایو 399ركز دراسات الوحدة العربیة، العدد م بیروت:

ومـــــــدى انعكاســـــــها علـــــــى  م2010) حنفـــــــي محمـــــــد، " أطـــــــر التغطیـــــــة اإلخباریـــــــة النتخابـــــــات مجلـــــــس الشـــــــعب 2(
، فبرایـــــر 20جامعـــــة المنصـــــورة، العـــــدد ، القـــــاهرة: مجلـــــة بحـــــوث التربیـــــة النوعیـــــةاتجاهـــــات النـــــاخبین"، 

  327-291، ص ص م2011
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ع والنزاع والمنافسة بین القوى السیاسیة على اتسمت العملیة االنتخابیة بارتفاع حدة الصرا   .أ 
التغطیة اإلخباریة، وأسهمت الصحف الثالث في تسخین جو المعركة االنتخابیة وتوظیف 

  .المواد اإلخباریة في مساندة األنصار
تمحورت المعركة االنتخابیة في صحف الدراسة حول األطر الدیمقراطیة والحزبیة والصراع    .ب 

  والفساد.
ت التوازن في اتجاهات التغطیة في الصحف الثالث بوجه عام، وارتفاع نبرة تراجع معدال  .ج 

 االتجاهات السلبیة.
 

دراك إوعالقتها ب اإلخباریةلسیاسة مصر الخارجیة في القنوات الفضائیة  اإلخباریةالمعالجة ". 12
  :)1("طالب الجامعة لها

ة اإلخباریة لقضایا وأحداث الدراسة إلى التعرف على العالقة بین اتجاهات المعالج هدفت
تحلیل األطر الخبریة التي  عن طریقوأخبار سیاسة مصر الخارجیة في القنوات الفضائیة اإلخباریة 

وتعتمد  ، مستندة إلى نظریة األطر الخبریة،وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة ،استخدمتها
: نة من نشرات األخبار في قنواتمنهج المسح اإلعالمي باستخدام أداة تحلیل المضمون على عی

  :نتائج الدراسة ومن ،)م2009أغسطس  -م2009یولیو ( المّدة في ،العربیة، و الجزیرة، و النیل

للقضیة الفلسطینیة في الترتیب األول من مجموع  األخبار السیاسیة الخارجیةجاءت   .أ 
  .الخارجیة لمصر في قنوات الدراسة األخبار السیاسیة

 ي مطلق في الترتیب األول.یجابإاتجاه القناة   .ب 
  

دراسة  :العربیة BBCو ألحداث الثورة المصریة في قناتي العربیة اإلخباریةالمعالجة ". 13
  :)2("نظریة تحلیل األطر الخبریة إطارتحلیلیة لعینة من نشرات األخبار في 

 ألحداث الثورة المصریة في قناتي اإلخباریةالدراسة إلى التعرف على المعالجة  هدفت
  .العربیة في إطار نظریة تحلیل األطر الخبریة BBCالعربیة و 

                                                           
رشـــــا الشـــــیخ، " المعالجـــــة اإلخباریـــــة لسیاســـــة مصــــــر الخارجیـــــة فـــــي القنـــــوات الفضـــــائیة اإلخباریـــــة وعالقتهــــــا  )1(

، م2011ینـــــایر جامعـــــة عـــــین شـــــمس، القـــــاهرة: ، مجلـــــة دراســـــات الطفولـــــة، "بــــإدراك طـــــالب الجامعـــــة لهـــــا
   74-55ص ص

دراســـــة  العربیـــــة: BBCو ربیـــــة) عربـــــي الطوخي،"المعالجـــــة اإلخباریـــــة ألحـــــداث الثـــــورة المصـــــریة فـــــي قنـــــاتي الع2(
مجلـــــة دراســـــات تربویـــــة تحلیلیـــــة لعینـــــة مـــــن نشـــــرات األخبـــــار فـــــي إطـــــار نظریـــــة تحلیـــــل األطـــــر الخبریـــــة"، 

  431-391، ص ص م2011، إبریل 2جامعة حلوان، العدد القاهرة: ، واجتماعیة
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تحلیل  استمارة وتعتمد منهج التحلیل الكیفي باستخدام  ،الدراسة إلى الدراسات الوصفیةتنتمي و  
- م 2011ینایر 20( المّدة فية في قناتي الدراسة لى عینة من نشرات األخبار الرئیسالمضمون ع

  ئج الدراسة:ومن نتا ،م)2011فبرایر 24
ة في أحداث الثورة ي تناولها للموضوعات الرئیسالعربیة ف BBCالعربیة و  اركزت قنات  .أ 

االقتصادیة  ومن ثمَ  ،تلیها الموضوعات السیاسیة ؛المصریة على الموضوعات األمنیة
  وباقي الموضوعات.

لیة لقناتي الدراسة تباین مواقف الشخصیات المحوریة المح اإلخباریةأبرزت التغطیة   .ب 
  المصریة.حول أحداث الثورة  فریقیةواألوالدولیة والعربیة 

غلبة األخبار ذات االتجاه السلبي في تناول األحداث المتعلقة بالثورة المصریة عبر التركیز   .ج 
المواجهات بین و  ،واستخدام العنف والقتل واالضطرابات ،على تدهور الوضع األمني

ثم األخبار ذات االتجاه  ،یجابياالتجاه اإل یلیها األخبار ذات ،الشرطة والمتظاهرین
 .دالمحای

 

دراسة مقارنة بین قناتي  :لسیاسات الرئیس األمریكي بارك أوباما اإلعالمیةأطر المعالجة ". 14
  :)1("والحرة لجزیرةا

لسیاسات الرئیس  اإلعالمیةالدراسة إلى التعرف على شكل ومضمون المعالجة  هدفت
 اإلعالمیةوتحدید األطر  ،للقضایا األمریكیة في قناتي الجزیرة والحرة ،األمریكي باراك أوباما

 ،في كل من قناتي الجزیرة والحرة ،الخاصة بمعالجة سیاسات الرئیس األمریكي باراك أوباما
  .بینهاوالمقارنة 

وتعتمد منهج مسح  ،، مستندة إلى نظریة األطر الخبریةالدراسات الوصفیة إلىالدراسة تنتمي و  
من ، داخل واشنطن: تحلیل المضمون على برنامجي استمارةباستخدام  ؛اإلعالميمون المض

  ومن نتائج الدراسة: ،)م2009سبتمبر  30- م2009 یولیو 1( المّدة في أثناء ،واشنطن

االهتمام بمتابعة تقویم إدارة أوباما في أكثر من قطاع على مستوى السیاستین الخارجیة   .أ 
  والداخلیة.

                                                           
دراســة مقارنــة بــین  :أوبامــا) فاطمــة الزهــراء الخطیــب،"أطر المعالجــة اإلعالمیــة لسیاســات الــرئیس األمریكــي بــارك 1(

، ص ص م2011، إبریـــل 39، المجلـــد عـــین شـــمس جامعـــة القــاهرة:، القـــاهرةحولیـــات قنــاتي الجزیـــرة والحـــرة"، 
289-335  
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الفرصة لضیوف من جنسیات  إتاحةدون من على ضیوف أمریكیین  فةاالستضااقتصرت   .ب 
  الحرب على العراق. موضوعفي الحلقات التي اهتمت بمعالجة  ال سیما أخرى،

: في برنامج من واشنطن بقناة الجزیرة مثل اإلیرانيبرزت كلمات دالة في قضیة الملف   .ج 
  حدة ملتزمة بحل الوالیات المت ،الخیار العسكري یجب أن یبقى على الطاولة

وفي برنامج داخل  ،التي ال ینبغي لها أن تمتلك السالح النووي إیراندبلوماسي لقضیة 
في الوقت الحالي تشكل أكبر  إیران ،محور الشر: واشنطن بقناة الحرة برزت كلمات مثل

 .المخاطر
 

15. "The Framing of the Egyptian Revolution Portrayed Through The 
AL Jazeera and CNN Media Outlets and How They Compare and 
Contrast"(1): 

قناتي الجزیرة  في ،م2011هدفت الدراسة إلى التعرف على تغطیة الثورة المصریة عام 
  والتعرف على األطر المستخدمة في أخبار كل منهما والمقارنة بینهما،  ،األمریكیة CNNالعربیة و

  ومن نتائج  ،)م2011فبرایر  15-ینایر 25( في المّدةفي القناتین عبر تحلیل المواد الصحفیة 
  الدراسة:

حول موضوع المتظاهرین  CNNتناقض في تغطیة األخبار في قناتي الجزیرة ووجود   .أ 
  والدیمقراطیة والحكومة المصریة، واستجابة المجتمع الدولي لهذه األحداث.

ت استخدام اإلطار الشرعي عبر التركیز إن قناة الجزیرة منذ بدایة الثورة المصریة اعتمد  .ب 
  على سلمیة المظاهرات والرغبة في مستقبل أفضل.

القصص اإلخباریة منذ بدایة  عن طریققامت قناة الجزیرة بتأطیر موضوع الدیمقراطیة   .ج 
 اعتمدت قناة  في حینالحدیث عن وجوب إزالة الحكومات الفاسدة،  انطالقا من ،الثورة

CNNلین األمریكیین ؤو ة المستندة إلى تصریحات كبار المساإلخباری على القصص
 في مصر. وال سیماوالمحللین حول موضوع الدیمقراطیة 

                                                           
(1)Amir Yehai,”  The Framing of the Egyptian Revolution Portrayed Through 

The AL Jazeera and CNN Media Outlets and How They Compare and 
Contrast”, Master Thesis, University of Missouri-Columbia, USA, 
December 2011. 
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 ،األطر الخبریة للمعالجة الصحفیة للقضایا العربیة في المجالت المصریةدراسة ". 16
 :)1("على قطاع غزة نموذجاً  اإلسرائیلیةاالعتداءات 

سیر األطر الخبریة للمجالت العامة المصریة التي هدفت الدراسة إلى وصف وتحلیل وتف
  .على قطاع غزة اإلسرائیلیةاستخدمتها في تغطیتها لالعتداءات 

 مستخدمة اإلعالميواعتمدت منهج المسح  ،الدراسة إلى الدراسات الوصفیةتنتمي و  
 27( المّدةالمصریة في  اإلخباریةمن المجالت  عمدیهّ تحلیل المضمون على عینة  استمارة 
  نتائج الدراسة :من و  ،)م2008 ینایر 22–م2008 دیسمبر

تفاوت األطر  مع ،اعتمدت األطر الخبریة على أسالیب متنوعة في معالجتها الصحفیة  .أ 
  الخبریة للمجالت في توظیفها ألسالیب المعالجة.

الخالفات بین  ال سیما ،أبرزت األطر الخبریة للمجالت الخالقات على الساحة الفلسطینیة  .ب 
نجاز إكما تابعت المجالت الجهود المبذولة من جانب مصر من أجل  ،ركتي فتح وحماسح

  المصالحة.

من  اإلسرائیلیةأبرزت األطر الخبریة للمجالت الجهود المصریة المبذولة لوقف االعتداءات   .ج 
 وإلغاثة الشعب الفلسطیني من ناحیة أخرى. ،ناحیة

  

تحلیل مضمون مجلة نیوزویك النسخة  :للعراق األمریكيلالحتالل  اإلعالمیةالمعالجة ". 17
  :)2("العربیة

رف مكونات الصورة العامة التي قدمتها مجلة نیوزویك األمریكیة عن الدراسة إلى تعّ هدفت 
إلى الكشف عن عناصر الدعایة المقدمة في مجلة نیوزویك التي  ، إضافةالمّدةالعراق في هذه 

  .هذه الدعایة زاتمرتكاالحتالل األمریكي وما أهم  تسّوغ

                                                           
االعتــــــداءات  ،) ســــــالم عبــــــده،"األطر الخبریــــــة للمعالجــــــة الصــــــحفیة للقضــــــایا العربیــــــة فــــــي المجــــــالت المصــــــریة1(

ــــة المصــــریة لبحــــوث اإلعــــالم"، اإلســــرائیلیة علــــى قطــــاع غــــزة نموذجــــاً  ، 33لعــــدد ، جامعــــة القــــاهرة، االمجل
  186 -133م، ص ص 2009ینایر/ یونیو

تحلیــــــــل مضــــــــمون مجلــــــــة نیوزویــــــــك  :) اســــــــتبرق وهیب،"المعالجــــــــة اإلعالمیــــــــة لالحــــــــتالل األمریكــــــــي للعــــــــراق2(
غیـــــر منشـــــورة (عمـــــان: جامعـــــة الشـــــرق األوســـــط للدراســـــات العلیـــــا: رســـــالة ماجســـــتیر،  النســـــخة العربیـــــة"،

  )م2009كلیة اإلعالم، 
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تحلیل  استمارة باستخدام  ،واعتمدت منهج المسح ،الدراسة إلى البحوث الوصفیةتنتمي و    
ومن نتائج  ،)م2004یونیو  30-م2002ینایر 24( في أثناء المّدة عمدیهالمضمون على عینة 

  :الدراسة

وجه المجلة وهذا یعكس ت، إطار النموذج األمریكي اإلطار المرجعي في المعالجة رتصدَّ   .أ 
  في الترویج لهذا النموذج.

 في إطار حملة أمریكا في الحرب على اإلرهاب بنسبة األمریكیة للدعایةجاء أهم مرتكز   .ب 
  من إجمالي مرتكزات الدعایة وتنوعت التفاصیل داخل هذا اإلطار.% 25.24

 عدُّ وی ،منفرد على نحوعدة مرات  لمجلة النیوزیویك الغالف الرئیساحتل موضوع العراق   .ج 
 .اقیاسی افي السیاسة التحریریة للمجلة رقم هذا

 

لتطورات القضیتین الفلسطینیة والعراقیة في قناتي الفضائیة المصریة  اإلخباریةالمعالجة ". 18
  :)1(": دراسة تطبیقیة مقارنةم2008-م2007 عامي لالموجهة باللغة العربیة خال  واإلسرائیلیة

ة اإلخباریة لتطورات القضیتین الفلسطینیة والعراقیة في هدفت الدراسة إلى رصد أطر المعالج
  قناتي الفضائیة المصریة واإلسرائیلیة الموجهة باللغة العربیة.

باستخدام استمارة  ،واعتمدت منهج المسح اإلعالمي ،وتنتمي الدراسة إلى البحوث الكمیة   
 )م2008-م2007( ء المّدةفي أثناواستمارة االستقصاء  ،وبنیة تحلیل الخطاب ،تحلیل المضمون

  نتائج الدراسة: ومن

 .تمت عملیة تسییس محكمة للتغطیة اإلخباریة العربیة في مختلف المجاالت  .أ 

انشغال التغطیة اإلخباریة الرسمیة التي تستبدل الواقع بالرمز في إیجاد واقع أسطوري ال   .ب 
 واقعي.

التحلیلیة والتفسیریة الجة واألغلب إلى المع تفتقر التغطیة اإلخباریة العربیة في األعم  .ج 
 واالستقصائیة للخبر، وتهیمن على هذه التغطیة نزعة السرد والتقریر والوصف.

 

                                                           
المعالجـــــــة اإلخباریـــــــة لتطـــــــورات القضـــــــیتین الفلســـــــطینیة والعراقیـــــــة فـــــــي قنـــــــاتي الفضـــــــائیة ) أمیـــــــرة البطریـــــــق، " 1(

دراســـــــــة تطبیقیـــــــــة  :م2008-م2007المصـــــــــریة واإلســـــــــرائیلیة الموجهـــــــــة باللغـــــــــة العربیـــــــــة خـــــــــالل عـــــــــامي 
  )م2009غیر منشورة (القاهرة: جامعة الزقازیق، كلیة اآلداب، رسالة ماجستیر، مقارنة"، 
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دراسة تحلیلیة في : لالستجوابات البرلمانیة في الصحف الكویتیة اإلخباریةأطر التغطیة ". 19
  :)1("م2009دیسمبر حتى  م2000الفترة من ینایر 

أطر تغطیة الصفحات البرلمانیة بالصحف الكویتیة الدراسة إلى التعرف على هدفت 
- م2000 السنوات فيللقضایا العامة التي تضمنتها االستجوابات التي قدمها أعضاء مجلس األمة 

وأوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة في تغطیة ، وكیفیة تناولها وطرق تحلیلها ،م2009
  .االستجوابات

 ؛والمنهج المقارن اإلعالميواعتمدت منهج المسح  ،الوصفیةالدراسة إلى الدراسات وتنتمي 
 في أثناء المّدةتحلیل المضمون على عینة من خمس صحف كویتیة  استمارةباستخدام 

  ومن نتائج الدراسة: ،)م2009دیسمبر -م2000(ینایر

في  اإلطار األمني إبراز ، إضافةطر القانونیة والسیاسیة واالقتصادیةإبراز األ على التركیز  .أ 
التي تشیر إلى تقصیر جهاز الشرطة  ،ستجوابات المتعلقة ببعض القضایا األمنیةاالتناول 

  في القیام بواجباته.

مساعي  اتهام الحكومة بإعاقة: أهم موضوعات االستجوابات التي قدمت في الصحف  .ب 
، عدم اهتمامها بالكفاءات وهجرة األطباء، و وتعطیل البت في القضایا االنتخابیة اإلصالح

  والتفریط في األموال العامة للدولة. الفساد في البلدیة، و عدم احترام الدستورو 

الصحف اهتماما بتغطیة االستجوابات  بوصفها أكثر األولىصحیفة األنباء المرتبة  احتلت  .ج 
 البرلمانیة.

 

دراسة حالة  :لكترونیة في األزمات الدولیةالخطاب الخبري في المواقع اإل  إنتاجأطر ". 20
  :)2("والعالم بالتطبیق على أزمة احتجاز البحارة البریطانیین BBCقعي لمو 

لكتروني في األزمات الخطاب الخبري اإل إنتاجالدراسة إلى التعرف على أطر هدفت 
 خمسة عشرإیران بالتطبیق على أزمة احتجاز  ،والعالم BBC الدولیة في دراسة حالة لموقعي

  .بریطانیاً  بحاراً 
                                                           

"أطــــــــر التغطیــــــــة اإلخباریــــــــة لالســــــــتجوابات البرلمانیــــــــة فــــــــي الصــــــــحف الكویتیــــــــة: دراســــــــة  ) منــــــــاور الراجحــــــــي،1(
، المجلــــة المصــــریة لبحــــوث الــــرأي العــــام، "م2009حتــــى دیســــمبر  م2000تحلیلیــــة فــــي الفتــــرة مــــن ینــــایر 

  271-219، ص ص م2009، یولیو/ دیسمبر 4جامعة القاهرة، العدد
المواقـــــع اإللكترونیـــــة فـــــي األزمـــــات الدولیـــــة: دراســـــة حالـــــة "أطـــــر إنتـــــاج الخطـــــاب الخبـــــري فـــــي ، ) جمـــــال أحمـــــد2(

ـــــة المصـــــریة لبحـــــوث والعـــــالم بـــــالتطبیق علـــــى أزمـــــة احتجـــــاز البحـــــارة البریطـــــانیین"،  BBCلمـــــوقعي  المجل
  117-45، ص ص م2009یولیو/أكتوبر ، 34، جامعة القاهرة، العدد اإلعالم
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مسح هي: واعتمدت ثالثة مناهج  ،لى الدراسات الوصفیة التحلیلیةالدراسة إتنتمي و 
باستخدام استمارة تحلیل المضمون المبني على ، منهج تحلیل الخطابو  دراسة الحالة ،محتوىال

 ،)م2007 ابریل- (فبرایرر ثالثة أشه في أثناء مّدةنظریة األطر الخبریة واستمارة تحلیل الخطاب 
  ومن نتائج الدراسة:

   اإلخباریةوقناة العالم  ،BBCالخطاب الخبري في موقعي إذاعة  إنتاجت أطر اختلف  .أ 
حیث انعكست طبیعة كل موقع من حیث نمط ملكیته وانتماءاته إلى أحد طرفي  ،اإلیرانیة
  األزمة.

حیث اهتم بالتركیز على  ،BBCأطر مختلفة عن موقع  بإنتاجانفرد موقع قناة العالم   .ب 
وكالهما یخدم  ،بجانب اإلطار العسكري ،بعض أخباره إنتاجفي  اإلنساني اإلطار

  الموقع والدولة التابع لها في إدارة هذه األزمة. ستراتیجیةا

على تعامل موقعي  واإلیرانيانعكست القیم والسیاقات االجتماعیة للمجتمعین البریطاني   .ج 
من  كلٍّ  وزوایا تأطیر األزمة فيالدراسة مع األزمة والمفردات التي یشیع استخدامها 

 .موقعي الدراسة
 

21. "Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study of Frames Used 
By Three American Newspapers"(1): 

 - الفلسطیني هدفت الدراسة إلى التعرف على تغطیة الصحف األمریكیة الثالث للصراع
 وحوادث ،م2000للقدس عام  ،رییل شارونآاإلسرائیلي، في أعقاب زیارة رئیس الوزراء اإلسرائیلي 

تم ، و وكیفیة استخدامها بما یساعد على تأجیج الصراع أو تهدئته وما هي األطر المستخدمة ،الذروة
كریستیانس  ،نیویورك تایمز صحیفة: من الصحف األمریكیة هي ثالثتحلیل المواد الصحفیة في 

) م2000أكتوبر  12–سبتمبر 28( لمددفي أثناء ا ،سانت لویس بوست دیسباتشو  اینسمونیتور
  ) ومن نتائج الدراسة:م2002ابریل  12–مارس 28(

اإلسرائیلي  - اختالف األطر المستخدمة في تغطیة الصحف األمریكیة للنزاع الفلسطیني  .أ 
  .كبیر على نحو

 في المّدتینالصحف التي تم تحلیلها  جمیع  جانب تغیر في األطر المستخدمة من   .ب 
 .م2002-م2000

 

                                                           
(1) Melanie  Stawcki, ”Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study of 

Frames Used By Three American Newspapers”, Master thesis,  University 
of Missouri-Columbia ,USA, December  2009. 
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دراسة تحلیلیة مقارنة لعینة  :أطر معالجة االحتجاجات االجتماعیة في الخطاب الصحفي". 22
  :)1("من الصحف المصري

الدراسة إلى التعرف على مرتكزات الخطاب الصحفي المتعلق باالحتجاجات االجتماعیة  هدفت
تقدیم  بوساطتهاالتي یتم  اإلعالمیةوتحلیل وتفسیر األطر  ،المصریةفي مصر في الصحف 

  .مصرالخطاب الصحفي حول االحتجاجات في 

 اإلعالميمنهج المسح  ، مستخدمةالدراسة إلى الدراسات الوصفیة التحلیلیة المقارنة وتنتمي
وأداة تحلیل القوى الفاعلة على  ،باستخدام التحلیل الكیفي للخطابات الصحفیة ؛والمنهج المقارن

 في أثناء المّدةالمصریة  األهاليو  المصري الیوم، األهرامهي:  عینة من مواد الرأي في صحف
    ومن نتائج الدراسة: ،)م2008یو ما-م2007(سبتمبر

 اإلخباریةبالحركات االحتجاجیة في المجتمع المصري عبر التغطیة  االهتمامكثافة   .أ 
  لألحداث وعلى مستوى مواد الرأي على حد سواء.

 في حین التكنولوجيوالتطور  ،ةفي مقدمتها أطر السیاسات الحكومی ،ة أطربروز عدّ   .ب 
  الیوم.لیة الحكومة األطر المستخدمة في صحیفتي األهالي والمصري ؤو ر إطار مستصدّ 

و تشابهت صحف الدراسة على اختالف توجهاتها ونمط ملكیتها في تأییدها لالحتجاجات   .ج 
  مطالبها.حق الفئات المختلفة في التعبیر عن 

 
والحرة  اإلیرانیةفي قناتي العالم  واإلسالميالعالمین العربي لقضایا  اإلخباریةالمعالجة ". 23

  :)2(": دراسة تحلیلیة مقارنةاألمریكیة

وبحث أسالیب معالجة  ،هوجّ الدراسة إلى رصد وتحلیل ظاهرة اإلعالم التلفزیوني المُ  هدفت
وسمات  اإلقناعات ومسار  ،ة األمریكیةوالحرّ  ،اإلیرانیةفي قناتي العالم  واإلسالمیةالقضایا العربیة 

  .الذي تستخدمه األیدیولوجيأدوار القوى الفاعلة في تلك القضایا ومالمح الخطاب 

                                                           
) آمــــــال كمــــــال، "أطــــــر معالجــــــة االحتجاجــــــات االجتماعیــــــة فــــــي الخطــــــاب الصــــــحفي: دراســــــة تحلیلیــــــة مقارنــــــة 1(

، أكتــــوبر 30جامعــــة األزهــــر، العــــدد القــــاهرة: ، حــــوث اإلعالمیــــةمجلــــة البلعینــــة مــــن الصــــحف المصــــري"، 
  253-199، ص ص م2008

) أمـــین عبـــد الغنـــي، "المعالجـــة اإلخباریـــة لقضـــایا العـــالمین العربـــي واإلســـالمي فـــي قنـــاتي العـــالم اإلیرانیـــة والحـــرة 2(
، أكتــوبر/ 28ة، العــدد ، جامعــة القــاهر المجلــة المصــریة لبحــوث اإلعــالماألمریكیــة: دراســة تحلیلیــة مقارنــة"، 

  456-397، ص ص م2007دیسمبر 
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 ؛والمنهج المقارن الوصفیة المقارنة، وتعتمد منهج المسح تالدراسة إلى الدراساتنتمي و 
ن م ةعمدیّ والتحلیل األیدیولوجي على عینة  ،وتحلیل الخطاب ،باستخدام أدوات تحلیل المضمون

  ومن نتائج الدراسة: ،)م2006(نوفمبر في أثناء المّدة اإلخباریةالنشرات 

هتین باللغة العربیة من حیث الموجّ  ،ة األمریكیةوالحرّ  ،اإلیرانیةبین قناتي العالم  دالةفروق   .أ 
  في القناتین. واإلسالمیةأسالیب عرض القضایا العربیة 

باألسلوب  هافیوتوظ إقناع،كمسارات  استخدامهاو إلى حجج أیدیولوجیة متشابهة  اللجوء  .ب 
  تقریبا في القناتین. نفسه

وهو ما ، ى األخبار التي تحمل مضامین سارةاألخبار التي تحمل مضامین سیئة عل تزاید  .ج 
األمریكي  اإلعالماالتجاهات السائدة في  ومخالفة ،یؤدي إلى فقد أعداد كبیرة من الجماهیر

 على وجه التحدید.
  

دراسة تحلیلیة لعینة  :اللبنانیة في الصحافة العربیة اإلسالمیةللمقاومة  یةاإلخباراألطر ". 24
على لبنان  اإلسرائیلیةمن صحیفتي الوطن السعودیة وتشرین السوریة خالل الحرب 

  :)1("م2006أغسطس  -یولیو

في  ،اللبنانیة اإلسالمیةالمسیطرة للمقاومة  اإلخباریةالدراسة إلى رصد األطر  هدفت
    .م2006عام  على لبنان اإلسرائیلیةالحرب في أثناء  ،وتشرین السوریة ،لوطن السعودیةصحیفتي ا

تحلیل المضمون الكیفي لرصد  استمارةواعتمدت  ،الدراسة إلى البحوث الوصفیةتنتمي و    
تحلیل  استمارةإضافة إلى  ،في لبنان اإلسالمیةالتي عالجت قضیة المقاومة  اإلخباریةاألطر 

وذلك على  ،الجمهور إقناعالخطابات الصحفیة وتحلیلها لما لذلك من أهمیة في  الخطاب لرصد
 12-م2006یولیو  13( في أثناء المّدةوتشرین السوریة  ،عینة من صحیفتي الوطن السعودیة

  ومن نتائج الدراسة : ،م) 2006أغسطس

 أثناء فيتباین كبیر في معالجة صحیفتي الوطن السعودیة وتشرین السوریة للمقاومة   .أ 
  .على لبنان اإلسرائیلیةالحرب 

                                                           
  ) طــــه نجــــم، "األطــــر اإلخباریــــة للمقاومــــة اإلســــالمیة اللبنانیــــة فــــي الصــــحافة العربیــــة: دراســــة تحلیلیــــة لعینــــة مــــن 1(

  أغســـــطس  -صـــــحیفتي الـــــوطن الســـــعودیة وتشـــــرین الســـــوریة خـــــالل الحـــــرب اإلســـــرائیلیة علـــــى لبنـــــان یولیـــــو
ــــة المصــــریة ، م"2006 ــــامالمجل ــــرأي الع    م،2007، یولیــــو/ ســــبتمبر 3، جامعــــة القــــاهرة، العــــدد لبحــــوث ال

  257-177ص ص 
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الدراسة في تدعیم األطر  اوجود تباین في االستراتیجیات التي اعتمدت علیها صحیفت  .ب 
  التي تناولت قضیة المقاومة. اإلخباریة

حیث  ،اإلخباریةاألطر  بفضلهاعكست الصحیفة في كل دولة األیدیولوجیة التي انبثقت   .ج 
 .اإلعالمي اإلطارة ومفهوم یوجد ربط بین مفهوم األیدیولوجی

  

األمریكیة  دراسة  اإلخباریة CNNلقضایا الشرق األوسط في شبكة  اإلخباریةاألطر ". 25
  :)Inside the Middle East")1تحلیلیة لبرنامج 

 CNNفي شبكة  األوسطلقضایا الشرق  اإلخباریةالدراسة إلى التعرف على المعالجة  هدفت
والسیاق  ،وأسلوب التناول ،تجاهات المعالجة للقضایا الشرق أوسطیةتحلیل ا عن طریق ،األمریكیة

  .الذي تتم فیه معالجة األطر الخبریة الخاصة بتناول قضایا الشرق األوسط

باستخدام أداة تحلیل  ؛اإلعالميوتعتمد منهج المسح  ،الدراسة إلى دراسات األطرتنتمي و  
في األمریكیة  CNNعلى قناة ) Inside the Middle East( المضمون على عینة من برنامج

  ومن نتائج الدراسة: ،)م2006ابریل  - م2005(یولیو أثناء المّدة

وجاء في مقدمتها إطار  ،تعددت األطر المستخدمة في تغطیة قضایا الشرق األوسط  .أ 
لیة إلى العرب والمسلمین ؤو لیة عبر تقدیم القضایا الشرق أوسطیة بطریقة تعزو المسؤو المس

  هم .وحكومات
وبرز في مقدمتها  ،المستخدمة في قضایا الشرق األوسط اإلخباریةمصادر المادة  تنوعت  .ب 

  المختلفة . ازمن محطات التلف ازّیةإلى االستعانة بالمواد التلف باإلضافة ،االستعانة بالشهود
بما یؤكد الصورة النمطیة  ؛سیطر االتجاه السلبي على معالجة القضایا الشرق أوسطیة  .ج 

 عن منطقة الشرق األوسط وشعوبها. السلبیة
 

  :)2("اإلسرائیلي -لقضیة الصراع العربي اإلخباریةالمعالجة ". 26
في برامج اإلسرائیلي - هدفت الدراسة إلى التعرف المعالجة اإلخباریة لقضایا الصراع العربي

  إضافة آلراء النخبة في هذه المعالجة.  ازّیة،عدد من القنوات التلفونشرات 
                                                           

اإلخباریـــــة األمریكیـــــة: دراســـــة  CNN) هبـــــه شـــــاهین، "األطـــــر اإلخباریـــــة لقضـــــایا الشـــــرق األوســـــط فـــــي شـــــبكة 1(
، جامعـــة القـــاهرة، المجلـــة المصـــریة لبحـــوث اإلعـــالم"، Inside the Middle Eastتحلیلیـــة لبرنـــامج 

  272-189، ص ص م2007، یولیو/ سبتمبر 27عدد ال
غیـــــــر رســـــــالة دكتـــــــوراه، اإلســـــــرائیلي"،  -صـــــــالح، "المعالجـــــــة اإلخباریـــــــة لقضـــــــیة الصـــــــراع العربـــــــي ) إبـــــــراهیم2(

  )م2006جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم، ( منشورة
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الدراسة إلى الدراسات الوصفیة، وتعتمد منهج المسح اإلعالمي باستخدام استمارة وتنتمي 
النیل  هي: تحلیل المضمون على عینة عمدیه من البرامج اإلخباریة والنشرات في قنوات

ه من إلى االستبیان على عینة عمدیّ  إضافة ،القناة الثانیة اإلسرائیلیةو الدولیة   BBC،لألخبار
ومن نتائج  ،)م2004ابریل  1- م2004ینایر  1( في أثناء المّدة مبحوثا) 90النخبة قوامها (

  الدراسة:
استمرار القناة الثانیة اإلسرائیلیة في دعم المشروع الصهیوني الذي زرع من أجل تحقیق   .أ 

التي تستهدف العمل على نشر التفتیت والتجزئة والتخلف والتبعیة  ؛استراتیجیه التوتر الدائم
  ربي.في الوطن الع

عام غیر  على نحوٍ أثبتت الدراسة التحلیلیة لقناة النیل الدولیة أن اإلعالم الرسمي العربي   .ب 
 قادر على تجسید عدالة القضیة الفلسطینیة وتوصیلها إلى قطاعات الرأي العام العالمي.

  

 :الدولیة وقناة الجزیرة القطریة TV5للقضیة الفلسطینیة في قناة  اإلخباریةالمعالجة " .27
  :)1("دراسة تحلیلیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعالجة اإلخباریة للقضیة الفلسطینیة في القنوات 
باستخدام  ،وتعتمد منهج المسح اإلعالمي ،الفضائیة، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة

الدولیة  TV5ي ه من النشرات والبرامج اإلخباریة في قناتتحلیل المضمون على عینة عمدیّ  استمارة 
 ةفي المدَّ مبحوث  200واالستبیان على عینة من الصفوة المصریة مكونة من  ،والجزیرة القطریة

  ) ومن نتائج الدراسة:م2003مایو  -(مارس
بصورة أكبر من القطریة  ارتفاع نسبة األخبار المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة في قناة الجزیرة  .أ 

  الدولیة. TV5قناة 
 TV5قناة  عنامج اإلخباریة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة في قناة الجزیرة زیادة عدد البر   .ب 

  الدولیة.
توحید سطینیة من وجهة نظر المبحوثین في اآلتي: تمثلت الحلول المقترحة للقضیة الفل  .ج 

عدم تحیز أمریكا و  ضرورة تنفیذ خارطة الطریق، وقف العنف اإلسرائیلي ،الصف العربي
  لجانب إسرائیل.

 

                                                           
جزیــــــرة القطریــــــة: الدولیــــــة وقنــــــاة ال TV5) هبــــــة عطیــــــة، "المعالجــــــة اإلخباریــــــة للقضــــــیة الفلســــــطینیة فــــــي قنــــــاة 1(

  )م2005كلیة اإلعالم،  :جامعة القاهرة(غیر منشورة رسالة دكتوراه، دراسة تحلیلیة"، 
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أمریكیة على العراق في صحیفتي األهرام والنیویورك  نجلوالمعالجة الصحفیة للحرب األ " .28
  :)1(": دراسة تحلیلیةم2003مایو  4-م2003مارس  20 تایمز خالل الفترة من

  هدفت الدراسة إلى تحلیل أجندة الموضوعات المختلفة التي عبر عنها المضمون المتعلق 

في صحیفتي األهرام  ،یب تقدیم المضمون المتعلق بالحربوتحلیل أسال ،بالحرب على العراق
  والنیویورك تایمز األمریكیة. ،المصریة

وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة وتعتمد منهج المسح اإلعالمي باستخدام أداة تحلیل    
ة المضمون على كافة المواد الصحفیة المتعلقة بالحرب على العراق في صحیفتي األهرام المصری

منهج المقارن إضافة لل ،)م2003مایو  4 –مارس 1( في أثناء المّدةوالنیویورك تایمز األمریكیة 
  ، ومن نتائج الدراسة:للمقارنة بین الصحف

لم  في حینردود الفعل، حیث برز اهتمام األهرام بإبراز رد فعل الشارع المصري  تنوع  .أ 
  المناهضة للحرب على العراق.تركز النیویورك تایمز على أي من التظاهرات الشعبیة 

وهو ما یتضح من غلبة القوالب الفنیة التي تقدم الرأي  ؛انحیاز صحیفة نیویورك تایمز  .ب 
  والتعلیقات والتحلیالت المؤیدة لوجهة النظر األمریكیة وموقفها من الحرب.

اختالف القیم التي عبر عنها المضمون الصحفي في الصحیفتین، حیث اهتمت األهرام   .ج 
ایمز إلى أن قیمة یز على قیم التفوق والمقاومة والسالم ، بینما تشیر النیویورك تبالترك

 عدوان صدام حسین تجاه الوالیات المتحدة.العدوان تعني 
  

  محور دراسات المواقع االلكترونیة: :ثالثاً 
  ):2( "المواقع اإلخباریة العربیة: دراسة وصفیة لموقع الجزیرة نت على الشبكة العنكبوتیة". 29

على ماهّیة المواقع اإلخباریة العربیة ومعرفة تفاصیل موقع  هدفت الدراسة إلى التعرف
الجزیرة نت، من حیث النشأة والتطور، ومدى اتساق السیاسة التحریریة له مع القناة األم، والكشف 

  عن عالقة التعاون واالستفادة المتبادلة بین الموقع والقناة.
                                                           

"المعالجــــة الصــــحفیة للحــــرب االنجلــــو أمریكیــــة علــــى العــــراق فــــي صــــحیفتي األهــــرام والنیویــــورك  ) حنــــان جنیــــد،1(
مجلــــــة المصــــــریة ال، ": دراســــــة تحلیلیــــــةم2003مــــــایو  4-م2003مــــــارس  20تــــــایمز خــــــالل الفتــــــرة مــــــن 

  184-115، ص ص 2003یونیو  /ابریل، 19، جامعة القاهرة، العدد لبحوث اإلعالم
 ) حســـــام حمـــــدان، "المواقـــــع اإلخباریـــــة العربیـــــة: دراســـــة وصـــــفیة لموقـــــع الجزیـــــرة نـــــت علـــــى الشـــــبكة العنكبوتیـــــة"2(

، واالتصــــــال ماإلعــــــال كلیــــــة المفتوحــــــة، العربیــــــة األكادیمیــــــة: الــــــدنمارك( غیــــــر منشــــــورةرســــــالة ماجســــــتیر، 
  )م2013
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سات الوصفیة، وتعتمد منهج المسح الوصفي مستخدمة أدوات وتنتمي الدراسة إلى الدرا
- م2001ینایر 1قابلة الشخصیة والمالحظة الشخصیة، على موقع الجزیرة نت في أثناء المّدة (الم
  م)، ومن نتائج الدراسة:2013دیسمبر 31

یقوم موقع الجزیرة نت بدور مكّمل لدور القناة وهو وسیطها لحملها إلى أبعد النقاط   .أ 
  رافیة، وله طریق مستقل عن القناة األم لكّنه ال یتناقض مع سیاستها التحریریة.الجغ

تتجلى صور التعاون بین الموقع والقناة في نقل البث الحي للقناة وعرض برامجها مع   .ب 
 أرشفة كل نصوص البرامج .

یهتم الموقع بالوسائط المتعددة من حیث استعمال وتوظیف الفیدیو في األخبار ال سیما   .ج 
 لرئیسة.ا

 

معالجة المواقع اإللكترونیة اإلخباریة لحركتي فتح وحماس ألزمة االنقسام الفلسطیني: ". 30
  ):1("دراسة تحلیلیة

هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور اإلعالم اإللكتروني الفلسطیني ومعالجته ألزمة 
ور اإلعالم الفصائلي االنقسام، وتفسیر كیفیة تعامل هذه المواقع مع موضوع االنقسام، ود

  الفلسطیني في هذه القضیة.

، وتم استخدام اإلعالمي اسات الوصفیة، وتعتمد منهج المسحوتنتمي الدراسة إلى الدر 
استمارة تحلیل المضمون على أربعة مواقع اثنان یتبعان حركة حماس وآخران یتبعان حركة فتح، 

  تائج الدراسة:م)، ومن ن2013إبریل  7- م2013مارس  25أثناء المّدة (

تبنت المواقع عینة الدراسة سیاسة إعالمیة تقوم على التحریض وبث الكراهیة بشكل   .أ 
  یخالف المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

 أفردت مواقع الدراسة مساحة واسعة لعرض مظاهر االنقسام.  .ب 

إلى  تفتقر وسائل اإلعالم اإللكترونیة التابعة لحركتي فتح وحماس في موادها اإلعالمیة  .ج 
 آلیات وبرامج لتعزیز المصالحة.

  

                                                           
) منـــــال جـــــراد، "معالجـــــة المواقـــــع اإللكترونیـــــة اإلخباریـــــة لحركتـــــي فـــــتح وحمـــــاس ألزمـــــة االنقســـــام الفلســـــطیني: 1(

كلیــــة اآلداب والعلــــوم اإلنســــانیة، غــــزة: جامعــــة األزهــــر، ( غیــــر منشــــورةرســــالة ماجســــتیر،  دراســــة تحلیلیــــة"
  )م2013
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دراسة تحلیلیة  :في مصر األقباطااللكترونیة العربیة لواقع  اإلخباریةمعالجة المواقع ". 31
   :)1("لموقعي الجزیرة نت والعربیة نت مقارنة

التي حظیت باهتمام موقعي  ،الدراسة إلى التعرف إلى أهم قضایا األقباط في مصر هدفت
لعربیة نت، والكشف عن األسالیب الحدیثة التي تفرضها طبیعة الوسیلة اإللكترونیة الجزیرة نت وا

  .ومدى االلتزام بإبراز قضایا األقباط في مصر ،في بناء الرسالة اإلعالمیة
وتعتمد منهج المسح والمنهج المقارن، وتم استخدام  ،وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة

مسح الشامل للمواد الصحفیة في موقعي الجزیرة نت والعربیة نت في بال ،تحلیل المضموناستمارة 
  :نتائج الدراسة ومن ،)م2010دیسمبر  31-م2010ینایر  1( المّدة
  .االهتمام  بأحداث العنف الطائفي، ونشر ردود األفعال والمواقف الدولیة تجاه تلك األحداث  .أ 
 الدراسة جعل في أثناء مّدة، ر الطابع األمني في معالجة قضایا األقباط في مصرتصدَّ   .ب 

  في المركز الثاني من حیث االهتمام." الجهات القضائیة المصریة"
عرض آرائها التي ركزت على  انطالقًا منظهور قوي للشخصیات الدینیة المسیحیة العربیة   .ج 

 توضیح األطماع الغربیة التي تستهدف دول المشرق العربي.
 

  :)2("الفلسطینیة اإلخباریةلكترونیة اإل فن التقریر الصحفي في المواقع ". 32
لكترونیة على فن التقریر الصحفي في المواقع اإلخباریة اإل هدفت الدراسة إلى التعرف

الفلسطینیة، ومدى مطابقته لألسس الفنیة والعلمیة، والتعرف على مدى استفادتها من إمكانیات النشر 
  لكتروني.اإل

وتعتمد منهج المسح والمنهج المقارن، وتستخدم استمارة  ،وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة
، فلسطین برس ،وكالة معاهي:  لكترونیة فلسطینیةإتحلیل المضمون على عینة من ثالثة مواقع إخباریة 

  ومن نتائج الدراسة: ،)م2011دیسمبر  31-م2011یونیو 1( في أثناء المّدةفلسطین الیوم و 
  أنواع التقاریر المنشورة. بینهتمام بالتقریر اإلخباري من اال  .أ 
 ثم الصحف المحلیة، ثم المراسلین. ،المندوبین المصادر على االعتماد في  .ب 
 .لكترونينترنت والنشر اإلستفادة من اإلمكانات التي تتیحها شبكة اإلاالضعف   .ج 

 

                                                           
ة اإللكترونیـــة العربیـــة لواقـــع األقبـــاط فـــي مصـــر: دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة ) إیـــاد األطـــرش، "معالجـــة المواقـــع اإلخباریـــ1(

كلیــة اآلداب والعلــوم غــزة: جامعــة األزهــر، ( غیــر منشــورةرســالة ماجســتیر،  لمــوقعي الجزیــرة نــت والعربیــة نــت"
  )م2012اإلنسانیة، 

غـزة: ، مجلـة جامعـة األقصـىیة"، "فن التقریر الصحفي فـي المواقـع اإللكترونیـة اإلخباریـة الفلسـطین ) ماجد تربان،2(
  33-1ص ، صم2012، یونیو 2العدد جامعة األقصى، 
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معة طلبة جا ،الفلسطینیة على التوجھ واالنتماء السیاسي اإلخباریةلكترونیة أثر المواقع اإل". 33
 ً   :)1("م2007-م2000 النجاح الوطنیة نموذجا

الدراسة إلى الوقوف على األثر الذي یتركه اإلعالم اإللكتروني الفلسطیني، على  هدفت
لطلبة الجامعات الفلسطینیة ، وطبیعة هذا  بوصفهم نموذجاً طلبة جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، 

القة بین المواقع اإللكترونیة اإلخباریة والتوجهات األثر ومدلوالته ومتغیراته ودوافعه، وتحدید الع
  واالنتماءات السیاسیة لدى الطلبة.

 ةوتعتمد المنهج الوصفي التحلیلي، وتم استخدام أدا ،وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة
  :نتائج الدراسة ومن ،)م2007-م2000( في أثناء المّدةاالستبیان 

ملحوظ في التوجهات السیاسیة لشریحة طلبة  على نحوٍ طیني یؤثر اإلعالم اإللكتروني الفلس  .أ 
  .جامعة النجاح الوطنیة

لإلعالم اإللكتروني الفلسطیني دور كبیر وبارز في تغییر التوجه السیاسي، والتأثیر على   .ب 
  .انتقال الطلبة من میول سیاسیة إلى أخرى

ماء السیاسي وحجم االعتماد استبعاد وجود عالقة بین اتجاه الموقع اإللكتروني، من حیث االنت  .ج 
 علیه في الحصول على المعلومة السیاسیة، من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنیة.

  

 ،اإلخباریةدراسة تحلیلیة للصحف االلكترونیة المرتبطة بالفضائیات  :نترنتصحافة اإل ". 34
  :)2("العربیة نت نموذجاً 

لكترونیة التي ترتبط حفیة واإلخباریة اإلالدراسة إلى الكشف عن تفاصیل المواقع الص هدفت
لكترونیة المرتبطة بقنوات بالفضائیات واألشكال التحریریة التي تجعل من المواقع الصحفیة اإل

  .الفضائي مكِملة أو مرتبطة بأداء الجهة المرتبطة بها ازالتلف

استخدام  وتعتمد المنهج الوصفي التحلیلي، وتم ،وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة
مایو  31-2006أكتوبر 1( في أثناء المّدةالمقابلة الشخصیة والمالحظة من غیر مشاركة 

  :نتائج الدراسة ومن ،)م2007
                                                           

طلبــة جامعــة  -) أمــین أبــو وردة، "أثــر المواقــع اإللكترونیــة اإلخباریــة الفلســطینیة علــى التوجــه واالنتمــاء السیاســي1(
النجـاح الوطنیـة، نـابلس: جامعـة (غیـر منشـورة ماجسـتیر،  رسـالة ،م"2007-م2000النجاح الوطنیة نموذجًا 
  )م2008كلیة الدراسات العلیا، 

دراســــــــة تحلیلیــــــــة للصــــــــحف اإللكترونیــــــــة المرتبطــــــــة بالفضــــــــائیات  :) فــــــــارس المهــــــــداوي، "صــــــــحافة اإلنترنــــــــت2(
الـــــــدنمارك: األكادیمیـــــــة العربیـــــــة (غیـــــــر منشـــــــورة رســـــــالة ماجســـــــتیر، العربیـــــــة نـــــــت نموذجـــــــًا"،  ،اإلخباریـــــــة

  )م2007المفتوحة، كلیة اإلعالم واالتصال، 
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بصفتها " العربیة"الحرص على أن یمثل موقع العربیة نت اإللكتروني إضافة حقیقیة ل  .أ 
قدیم خدمات مجرد واجهة لت تكونال أن  جدیداً  جمهوراً  تجتذبفضائیة إخباریة بحیث 

  .إضافیة لجمهورها

هناك محررین  نّ إحیث  ؛وجود عدد قلیل من المحررین العاملین في موقع العربیة نت  .ب 
  .الذي یرتبط بدوره برئیس التحریر ؛ن یرتبطون بمدیر للتحریررئیسی

 ،مجهولة المصدرغ الدقة في التعامل مع األخبار بال احترازیاً  تمارس العربیة نت أسلوباً   .ج 
ذلك التسجیالت  متضمناً  ،بتوثیق كل صغیرة وكبیرة لها عالقة بالخبر والمخبر قومتحیث 

 الصوتیة والورقیة ألطراف الموضوع.
 

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
باستعراض الدراسات السابقة تظهر جوانب تشابه واختالف بین هذه الدراسة والدراسات 

 :السابقة، ویمكن رصد هذه الجوانب كما یأتي
   نوع الدراسة: .1

ُتصّنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفّیة، وهي تتسق في ذلك مع معظم الدراسات السابقة 
م)، ودراسة 2013: دراسة (الكیالني،مثلالُمصّنفة أیضًا بالوصفّیة، باستثناء عدد من الدراسات 

، م)2011اسلیم،(م)، ودراسات أخرى مزجت بین الوصف والتاریخ مثل دراسة 2013(غنام،
  .م)2011 ودراسة (زعرب،

  

  المنهج المستخدم: .2

مع العدید من الدراسات السابقة  هاستخدمت هذه الدراسة منهج المسح اإلعالمي، وهو ما یتشاب
، م)2012 (جاد المولى،ودراسة م)، 2013م)، ودراسة (حمدان،2013دراسة (مزروع، مثل:

م)، ودراسة 2009اسة (الراجحي،م)، ودر 2009م)، ودراسة (البطریق،2009ودراسة (عبده،
   .م)2007(شاهین،

كما استخدمت الدراسة أسلوب المقارنة المنهجیة وهو ما یتفق مع دراسات مثل: دراسة 
 ودراسة (جاد المولى، م)،2012ودراسة (األطرش، م)،2013م)، ودراسة (غنام،2013(مزروع،
م)، 2008كمال،راسة (م)، ود2009ودراسة (الراجحي،م)، 2012ودراسة (تربان،م)، 2012

  م).2003م)، ودراسة (جنید،2007ودراسة (عبد الغني،
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م)، 2013بینما اختلفت هذه الدراسة مع ما تبقى من دراسات مثل: دراسة (الكیالني،
م) التي اعتمدت 2011م)، ودراسة (زعرب،2011م)، ودراسة (اسلیم،2013ودراسة (غنام،

لدراسات أخرى اعتمدت مناهج مختلفة مثل: منهج  بصورة رئیسة على المنهج التاریخي، إضافةً 
  تحلیل السلوك، ومنهج المنفعة القومیة، ودراسة الحالة، وتحلیل الخطاب.

  األدوات المستخدمة: .3

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أداة استمارة تحلیل المضمون وهو ما یتوافق مع 
التي تتناول  میع دراسات المحور األولمعظم الدراسات السابقة باستثناء الدراسات اآلتیة: ج

م)، ودراسة 2008 م)، ودراسة (كمال،2013القضیة الفلسطینیة، إضافة إلى دراسة (حمدان،
  م).2007 م)، ودراسة (المهداوي،2008 (أبو وردة،

 كما استخدمت الدراسة المقابلة، وهو ما یتفق مع الدراسات اآلتیة: دراسة (حمدان،
  م).2007 ودراسة (المهداوي، م)،2012المولى، ودراسة (جاد  م)،2013

وأسهم االطالع على أدوات الدراسة السابقة، السیما أداة تحلیل المضمون، في المساعدة 
على وضع استمارة تحلیل مضمون بفئات واضحة ومحددة تجیب على تساؤالت الدراسة وتخدم 

  أهدافها.

  النظریة المستخدمة: .4

األطر الخبریة، وهو ما یتفق مع الدراسات اآلتیة: دراسة  استندت هذه الدراسة إلى نظریة
ودراسة م)، 2012م)، ودراسة (جاد المولى،Cissel،2012م)، ودراسة (2013(مزروع،

 ودراسة (شاهین،م)، 2009ودراسة (البطریق،م)، Yehai،2011ودراسة (م)، 2011(الطوخي،
  م).2007

  مجتمع الدراسة والعّینة الزمنیة: .5

هذه الدراسة في المواقع اإللكترونیة للفضائیات األجنبیة الناطقة باللغة  یتمثَّل مجتمع
التي  م)2009، باستثناء دراسة (أحمد،یختلف مع معظم الدراسات السابقة العربیة، وهو ما

عربي وفضائیة العالم، فیما تناولت دراسات أخرى مواقع BBCتناولت بالدراسة موقعي فضائیة 
م) التي 2013 یة ولیست أجنبیة ناطقة بالعربیة، مثل: دراسة (حمدان،إلكترونیة لفضائیات عرب

م) التي تناولت موقعي الجزیرة نت والعربیة 2012 تناولت موقع الجزیرة نت، ودراسة (األطرش،
م) التي تناولت موقع العربیة نت، فیما َأخضعت دراسات أخرى 2007 نت، ودراسة (المهداوي،

 م)، ودراسة (تربان،2013 سطینیة للدراسة مثل: دراسة (جراد،مواقع إخباریة إلكترونیة فل
  م). 2007 وردة، م)، ودراسة (أبو2012
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م)، 2013ینایر 29-م2012سبتمبر 29وعن العینة الزمنیة، تتناول هذه الدراسة المّدة (
  وهي مّدة زمنیة تختلف عن ما ورد في الدراسات السابقة.

تختلف مع الدراسات السابقة في كونها الوحیدة التي  لما سبق فإن الدراسة الحالیة وٕاضافةً 
تتناول قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة من الناحیة اإلعالمیة، مع 

  م).2013 مالحظة اتفاق موضوعها سیاسیًا مع دراسة (الكیالني،
  

  :السابقة الدراسات من االستفادة حدود
  سابقة على عدَّة مستویات، وهي:استفادت الباحثة من الدراسات ال

ساهمت الدراسات السابقة في مساعدة الباحثة على بلورة تصور أكثر  المستوى المعرفي: .1
وضوحا عن أهمیة األطر الخبریة في الدراسات اإلعالمیة، وكیفیة بنائها، إضافة إلى 

طلب فلسطین  - مساهمتها في توضیح بعض الجوانب في القضیة التي تمت تناولها
وصوًال إلى التعرف على أهمیة اإلعالم اإللكتروني  - ویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةعض

  وعالقته باإلعالم الفضائي.
استفادت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة في التعرف  مستوى المناهج واألدوات: .2

المستخدمة  على أنسب المناهج المستخدمة في دراسات األطر الخبریة، واألدوات واآللیات
  لتوظیف نظریة األطر الخبریة.

إن االطالع على نتائج الدراسات السابقة ساهم في التعّرف على األنواع  مستوى النتائج: .3
المختلفة لألطر الخبریة وكیفیة توظیفها في القضایا المختلفة، ما أتاح الفرصة للباحثة 

 لتقدیم تفسیر وتحلیل واضح لنتائج الدراسة الحالیة.

 الدراسة :دالل على مشكلة االست

 اإلعالموبرز دور  ،خاصاً  منذ بدایته اهتماماً  اإلسرائیليیكتسب الصراع الفلسطیني 
منذ توقیع اتفاقیة أوسلو  اً جدید الواضح في هذا الصراع الممتد منذ عقود، و الذي اتخذ منحىً 

سطین إلى دولة مراقب غیر للسالم، والتوجه الفلسطیني األخیر إلى األمم المتحدة لتعدیل وضعیة فل
  .أحد النقاط المفصلیة في مسیرة التسویة السلمیةنجاحه و  ،عضو

برزت أهمیة تسلیط الضوء على كیفیة  الخطوة الفلسطینیةومع تباین المواقف الدولیة من  
مع هذه  القضیة، وعلیه تسعى الدراسة إلى التعرف على األطر الخبریة التي  اإلعالمتعامل 

الجمعیة العضویة في  الحصول على لقضیة طلب فلسطینفي تناولها  اإلعالمسائل اعتمدتها و 
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التي تعكس مواقف دول ذات أهمیة وثقل استراتیجي  اإلعالموسائل  وال سیما ،المتحدة العامة لألمم
وما قد  ،الوالیات المتحدة األمریكیة، و األوروبياالتحاد و  روسیا: مثلفي عملیة التسویة السلمیة 

عضویة الجمعیة العامة لألمم  الحصول على طلب فلسطینه من تباین أو اتفاق تجاه قضیة تحمل
  .المتحدة

للمواد  ةعمدیّ وبهدف االستدالل على المشكلة أجرت الباحثة دراسة استكشافیة على عینة 
 موقع هي: العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع المنشورة في الخبریةالصحفیة 

نوفمبر  27( أسبوعفي  ،الیومروسیا  وموقع فضائیة ،الحرة وموقع فضائیة ،عربيBBC فضائیة
التي شهدت عملیة التصویت األممي على الطلب  المّدةوهي  ،)م2012دیسمبر 3 - م2012

  .الفلسطیني بتغییر صفة فلسطین إلى دولة مراقب غیر عضو
 

  :اآلتیةوأظهرت الدراسة االستكشافیة النتائج  

الطلب الفلسطیني لعضویة روسیا الیوم المرتبة األولى في تغطیة  فضائیة موقع حتلَّ ا .1
 عربي BBC فضائیة موقع حلَّ  في حین ،%66.42بنسبة  المتحدة لألممالجمعیة العامة 

  .%15.04 بنسبة ثالثاً   الحرة فضائیة وجاء موقع %16.78 في المرتبة الثانیة بنسبة

لقضیة الطلب الفلسطیني عضویة الجمعیة  اإلبرازاصر تصدرت مقاطع الفیدیو فئة عن .2
ت الصور حلّ  في حین ،%52.05 بنسبة العامة لألمم المتحدة في مواقع الدراسة

  .%40.19بنسبة الفوتوغرافیة  في المرتبة الثانیة 

مع قضیة طلب فلسطین عضویة  خدام إطار الرفض والمعارضةأظهرت الدراسة است .3
تاله إطار الدعم  ،%26.87 بنسبة تحدة في مواقع الدراسةالجمعیة العامة لألم الم

 %.20.90 النتائج المترتبة بنسبةإطار  ثمَّ  ،%23.88 والمساندة بنسبة

 د الستقاء أخبارهامحد على مصدرٍ  الدراسةمواقع  الدراسة االستكشافیة عدم اعتماد عكست .4
 كلٌّ  تاله ،%27.12بة بنس حول الطلب الفلسطیني عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  منهما. لكلٍّ  %22.03لكتروني للفضائیة نفسها بنسبة من وكاالت األنباء والموقع اإل

 بنسبة التأطیر وأدوات آلیات بصفتها أبرزالمقتبسة على األقوال  اعتمدت مواقع الدراسة .5
  .%22.22بنسبة  جاء االعتماد على المعلومات ثانیاً  في حین ،%)61.84(

 بنسبة في المرتبة الثانیة االتجاه الموضوعيتاله  %19.12 بنسبة أوالً  المؤید االتجاهجاء  .6
 .في المرتبة الثالثة االتجاه المعارض ثم 17.65%

  



  اإلجراءات المنهجیة للدراسة                                                                      الفصل األول

] 30 [  
 

  :مشكلة الدراسة
 واقعفي م أكثر األشكال الخبریة استخداماً تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على 

 الجمعیة في فلسطین عضویة قضیةتغطیة  في العربیة باللغة اإللكترونیة األجنبیة الفضائیات
، إضافة إلى تعرف مستخدمة، واتجاه التغطیة الصحفیة، والمصادر الصحفیة الالمتحدة لألمم العامة

التعرف  جانب إلى، القضیةبومدى اهتمام هذه المواقع  ،قضیة العضویة لتغطیة األطر الخبریة
المختلفة التي اعتمدت علیها  التأطیر وأدوات آلیاتو  وجوانب التركیز، ،على الشخصیات المحوریة

  .الصحفیةتغطیتها في  الدراسة مواقع
  

    :أهمیة الدراسة
  :یأتيتستند أهمیة الدراسة إلى ما 

وال  ،وتباین مواقف الدول من هذا الصراع ،في العالم اإلسرائیليأهمیة الصراع الفلسطیني  .1
وهي:  تي تشكل اللجنة الرباعیة الدولیةال الدول وتحدیداً  ،فیما یتعلق بالدول الغربیة سیما

وما لها من تأثیر في الصراع  ،االتحاد األوروبي، و الوالیات المتحدة األمریكیةو ، روسیا
 قضیة الدولة الفلسطینیة . و  ،اإلسرائیلي- الفلسطیني

الدولة الفلسطینیة واالستقالل الفلسطیني  قضیةالتي تناولت  اإلعالمیة ندرة الدراسات  .2
 .خصوصاً  طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةو  ًا،عموم

وما له من تأثیر على نظرة المجتمعات الغربیة تجاه  ،الغربي الخبري الخطاب خطورة .3
، إضافة لما له من دولتهم خصوصاً  إقامةحق الفلسطینیین في و  الفلسطینیة عموماً  القضیة

األمر  ؛اب وحتى المقیمة في الوطن العربيتأثیر على الجماهیر العربیة في دول االغتر 
 لفهم مدخالً العربیة  باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقعالذي یجعل من دراسة 

وطلب  ،عموماً  الفلسطینیة الدولة لقضیة تغطیتها في المواقع هذه إلیها تستند التي اآللیات
أطر المعالجة  حیث من ،عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة على وجه الخصوص

 .المستخدمةالخبریة والشخصیات المحوریة 

 للقضیة الفلسطینیة العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقعتغطیة التنوع في  .4
قضیة الغربي تجاه  الخبري في الخطاب االتفاق واالختالفأوجه یساعد في الوقوف على 

 .ألمم المتحدةلالجمعیة العامة طلب فلسطین عضویة 
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  :أهداف الدراسة

 الفضائیات مواقعفي  المستخدمةإلى رصد األطر الخبریة  سرئی على نحوتهدف الدراسة 
، الجمعیة العامة لألمم المتحدة عضویةل الفلسطینيالطلب العربیة حول  باللغة لكترونیةاإل األجنبیة

  عدد من األهداف الفرعیة هي: ویندرج ضمن هذا الهدف الرئیس

 الطلب بتغطیة اهتماماً  العربیة باللغة االلكترونیة األجنبیة الفضائیات مواقع أكثررصد  .1
 .الجمعیة العامة لألمم المتحدة عضویةل الفلسطیني

 األجنبیة الفضائیات التي استخدمتها مواقع الخبریة األشكال الصحفیة التعرف على .2
الجمعیة العامة لألمم  عضویةل الفلسطیني الطلب في تغطیة العربیة باللغة لكترونیةاإل

 .المتحدة

 باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع علیها اعتمدت التي المصادر الكشف عن .3
 .الجمعیة العامة لألمم المتحدة عضویةل الفلسطیني الطلب تغطیة في العربیة

ئیات األجنبیة والوسائط المتعددة التي استخدمتها مواقع الفضا اإلبرازالتعرف على عناصر  .4
عضویة الجمعیة العامة لألمم الطلب الفلسطیني ل تغطیةلكترونیة باللغة العربیة في اإل

 .المتحدة

 في المتحدة لألمم العامة الجمعیة لعضویة الفلسطیني للطلب التغطیة اتجاه على التعرف .5
  .العربیة باللغة اإللكترونیة األجنبیة الفضائیات مواقع

عضویة الجمعیة العامة لألمم الطلب الفلسطیني ل لتغطیة ساسیةاأل الخبریة رصد األطر .6
 لكترونیة باللغة العربیة.مواقع الفضائیات األجنبیة اإل المتحدة في

عضویة الجمعیة العامة الطلب الفلسطیني ل تغطیة في المحوریة الشخصیات التعرف على .7
 غة العربیة.لكترونیة باللمواقع الفضائیات األجنبیة اإل في لألمم المتحدة

مواقع  تغطیة في األسباب والحلول المقدمةمن حیث  جوانب التركیزالتعرف على  .8
عضویة الجمعیة العامة الطلب الفلسطیني للكترونیة باللغة العربیة الفضائیات األجنبیة اإل

 .لألمم المتحدة

 ةاألجنبی الفضائیات مواقع تغطیة في المستخدمة التأطیر وأدوات آلیاتالتعرف على  .9
 .عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةلالفلسطیني  للطلب العربیة باللغة لكترونیةاإل

لكترونیة باللغة العربیة لتغطیة مواقع الفضائیات األجنبیة اإل فيأهداف النشر التعرف على  .10
 عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة.لالفلسطیني  الطلب
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لكترونیة باللغة مواقع الفضائیات األجنبیة اإلبین  التعرف على أوجه الشبه واالختالف .11
 .عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةلالفلسطیني  الطلب في تغطیةالعربیة 

  

 :تساؤالت الدراسة
مجموعة من  في الدراسة أهداف بلورة تم وأهدافها وأهمیتها الدراسة مشكلة ضوء في
  :یأتيما ، وذلك كتحقق اإلجابة عنها أهداف الدراسة التساؤالت

  :المضمون تحلیل تساؤالت :أوالً 
 الطلب بتغطیة العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع اهتمام مدى ما .1

 ؟عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة لالفلسطیني 

 األجنبیة الفضائیات مواقعفي تغطیة  الخبریة األكثر استخداماً  الصحفیة األشكال ما .2
 ؟عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة لالفلسطیني  للطلب العربیة باللغة لكترونیةاإل

 في العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع علیها اعتمدت التي المصادر ما .3
 ؟عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة لالفلسطیني  الطلب تغطیة

عضویة الجمعیة لالفلسطیني  الطلب إلبراز ةالمستخدم المتعددة والوسائط اإلبراز عناصر ما .4
 العربیة؟ باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع فيالعامة لألمم المتحدة 

 مواقع في المتحدة لألمم العامة الجمعیة لعضویة الفلسطیني للطلب التغطیة اتجاه ما .5
 العربیة؟ باللغة اإللكترونیة األجنبیة الفضائیات

  

  تحلیل األطر الخبریة: تتساؤال :ثانیاً 

عضویة الجمعیة العامة لألمم لالفلسطیني  الطلبالمستخدمة في تغطیة  الخبریة رما األط .1
 ؟ العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقعفي  المتحدة

العامة لألمم  الجمعیة لعضویة الفلسطیني الطلب تغطیة في المحوریةالشخصیات ما   .2
 ؟العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات واقعمفي  المتحدة

 الجمعیة لعضویة الفلسطیني الطلب تغطیة فيوالحلول)  األسباب( ما جوانب التركیز .3
 ؟العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقعفي  لألمم المتحدة العامة

 باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع يالتأطیر المستخدمة ف وأدوات آلیاتما  .4
 ؟ عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةلالفلسطیني  الطلب تغطیةلالعربیة 
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 الطلبلكترونیة باللغة العربیة لتغطیة مواقع الفضائیات األجنبیة اإل فيما أهداف النشر  .5
 ؟ عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةلالفلسطیني 

في  لكترونیة باللغة العربیةمواقع الفضائیات األجنبیة اإل يف فاالختالو ما أوجه االتفاق  .6
 ؟عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة لالفلسطیني  الطلب تغطیة

  

  :اإلطار النظري للدراسة
من  واحدةً  عدُّ تُ التي الخبریة، تستند هذه الدراسة في إطارها النظري إلى نظریة األطر 

حیث تسمح للباحث بقیاس المحتوى الضمني للرسائل  ،الروافد الحدیثة في دراسات االتصال
لدور وسائل اإلعالم في تشكیل  منتظماً  م تفسیراً ، وتقدّ اإلعالمالتي تعكسها وسائل  اإلعالمیة

لمعرفیة والوجدانیة وعالقة ذلك باستجابات الجمهور ا ،األفكار واالتجاهات حیال القضایا البارزة
وٕانما  ،األحداث ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معین وتفترض النظریة أنلتلك القضایا، 
من االتساق  وضعها في إطار یحددها وینظمها ویضفي علیها قدراً  عن طریقتكتسب مغزاها 

 .)1(التركیز على بعض جوانب الموضوع وٕاغفال جوانب أخرى بوساطة
 تبلورت، وقد ازلفكما أن نظریة األطر الخبریة إحدى نظریات التأثیر في مجال اإلذاعة والت

حیث أشار إلى أهمیة اإلطار  ،م1974 عام )Erving Goffman( االجتماع عالم یدى عل
الخبري في تنظیم الرسائل االتصالیة وتقدیمها للجمهور في إطار له معنى محدد، ثم تطور هذا 

  .)2(المفهوم وأصبح نظریة متكاملة تطرح كیفیة معالجة القضایا المختلفة
 العالمین من كل إلى اإلعالمي المجال في الخبریة األطر نظریة تطبیق ماستخدا ویرجع

ى عل تساعد األطر أنى عل أكد الذي )Goffman( من المفهوم استعارا حیث وجلتین، توشمان
  .)3(علیها المسمیات وٕاطالق وتعریفها اإلعالمیة الدراسات في القضایا تحدید

ي ف الباحثین قبل من متزاید باهتمام  الخبریة طراأل تحلیل نظریة حظیت األخیرة السنواتي وف
 ؛اإلعالم بوسائل اإلخباري بالمضمون والدراسات الخاصة ،يالسیاس واالتصال ،العام دراسات الرأي

                                                           
م) ص 2006(القـاهرة: الـدار المصـریة اللبنانیـة،  6، طاالتصال ونظریاته المعاصـرةحسن مكاوي، لیلى السـید، ) 1(

  350-348ص
  299، صمرجع سابق) فاطمة الخطیب، 2(
) جمــــــال أحمــــــد، "أثــــــر األیــــــدیولوجیا السیاســــــیة للدولــــــة فــــــي بنــــــاء األطــــــر اإلخباریــــــة: دراســــــة مقارنــــــة لمــــــوقعي 3(

BBC ــــــامالم اإلیرانیــــــة"، وقنــــــاة العــــــ ــــــرأي الع ــــــة المصــــــریة لبحــــــوث ال ، 3، جامعــــــة القــــــاهرة، العــــــدد المجل
  114، ص م2007یولیو/سبتمبر
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 وفقاً  وذلك ،االتصال لبحوثي العلم التراكم نظریة إضافة تتضمن النظریة أن إلى ذلك ویرجع
  :)1(أساسیین لمستویین

 الصریح بوسائل غیر المحتوى قیاس إلشكالیة الحل بمنزلة النظریة ُتعدُّ  :األول المستوى .1
 المرجعیة تحدید عن فضالً  ،بالمضمون المحیط مراعاة السیاق انطالقًا من وذلك اإلعالم،

یعنى  النهایةي فف ؛المختلفة والقضایا لألحداث تناولهمي ف باالتصال القائمون إلیها یستند التي
 الصحفیون بها ینسقي الت الكیفیةي ف المتضمنة االجتماعیة لجوانبا بفهم األطر تحلیل

  للعالم. تصویرهم
   نحو الجمهور اتجاهات تشكیل كیفیة حول إطارا نظریاً  بدورها تقدم :الثاني المستوى .2

أربع وظائف أساسیة لتحلیل اإلطار اإلعالمي  )Robert Entman(ویحدد ، بعینها قضیة
 :)2(هي

  .بدقة لقضیةا أو المشكلة تحدید .1

  .المشكلة أسباب تشخیص .2

  .أخالقیة أحكام وضع .3

  .المحتملة بتأثیراتها والتنبؤ العالج، اقتراح سبل .4

حیث یقّدم اإلعالم،  وسائل ممارسة واقع من عملیاً  تصاغ الخبریة األطر وعلیه فإن نظریة
 حولها تدور أساسیة أفكاراً  تقدم خبریة مواد إطار في للجمهور والقضایا األحداثن اإلعالمیو 
 تعكس تعبیراتو  كلماتجمل و  ختیاروا، فیها محددة جوانبى عل التركیز یتمو اإلعالمیة،  المعالجة

 في تحدث كما ولیس اإلعالمیون یراها كماالجمهور یرى األحداث یجعل  ما وهواإلعالمي،  هالتوجّ 
  .)3(الواقع

                                                           
) محمــــــــد عــــــــویس، "اتجاهــــــــات التغطیــــــــة اإلخباریــــــــة للشــــــــئون الخارجیــــــــة فــــــــي الصــــــــحف المصــــــــریة وعالقتهــــــــا 1(

ازیق، كلیــــــة القــــــاهرة: جامعــــــة الزقــــــ(غیــــــر منشــــــورة رســــــالة ماجســــــتیر، بــــــالمتغیرات الخاصــــــة بالصــــــحف"، 
  74ص )م2008اآلداب، 

(2) Robert M. Entman, "Framing Toward Clarification of Fractured 
Paradigm", Journal of Communication, vol.43, No.4, 1993, p.p 51-58. 

(3) Shah Dhawan V. Etla, "News Framing and Cueing of Issue Regimes , 
Explaining Clintons Public Approval in Spite of Scandal", Public 
Opinion Quarterly, Vol.66, No. 3, 2002, pp.339-370. 



  اإلجراءات المنهجیة للدراسة                                                                      الفصل األول

] 35 [  
 

في القضایا  هاوالمقارنة بین نظریة األطر الخبریة في تحلیل أطر التغطیة اإلخباریة وتساهم
  .)1(المختلفةوسائل اإلعالم و 

  

  مفهوم األطر الخبریة
قضایا واألحداث وتقدیمها هي العملیة التي یتم بمقتضاها تعریف ال األطر الخبریة: .1

 من انطالقاً ، والتنبؤ بآثارها المحتملة مستقبالً  ،توضیح أسبابها ومبرراتها ، وكذلكللجمهور
  .)2(مة حول األحداث المختلفةقدَّ المُ  میة المتنوعةالمعالجات اإلعال

 النص في بروزاً  أكثرَ  وجعلها ك،درَ المُ  الواقع من الموضوعات اختیار عملیة :اإلطار .2
وضع و ها، تقییمو  ،هاتفسیر و  ،ما لمشكلة اً محدد اً تعریف تضمن أن یمكن بطریقةٍ  االتصالي،
 الموضوعات لبعض االنتباه عيتستد فاألطر الموصوف، الموضوع مع التعامل توصیات

 .)3(أخرى عوامل وٕاغفال الواقع من
 

  طر الخبریةكیفیة عمل األ
 عن طریق ما قضیةالمعلومات حول التركیز على بعض  على یعتمد عمل اإلطار الخبري

للمعلومات  الجمهوراحتمال إدراك  ویزید من، یالحظها أكثَر من سواها الجمهور یجعلها، ما براز إ
 ،الموقع، التكرارآلیات مثل: ة جزء من المعلومات بعدَّ  ویتم إبرازوتخزینها في الذاكرة،  المعروضة

  .)4( وغیرها
  

  التأطیر: وأدواتآلیات 
  :)5(یأتي آلیات التأطیر ما أهم من

                                                           
  195، ص مرجع سابق)هبة شاهین، 1(

(2) Callaghan .Karen, Schnell  " How The News Media Frame Elite Police 
Discourse", Political Communications, Vol.18, Issue 2, 2001, p.p183-
213. 

(3) Roefs .w, "From Framing To Frame Theory: A research Method Turns 
The Oretical Concept", The Association Of Education In Journalism 
And Mass Communication Conversion Baltimore, August 1998, 
p.p104-121. 

   194، صمرجع سابق) هبة شاهین، 4(
(5) Thomas Nelson,"Toward A psychology Of Framing Effects", Political 

Behavior, vol 19, No.3, 1997, p.p 221-224. 
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 المضمون عن تحلیلها جیبیُ  بحیث اإلعالمیة األطر لوضع ةالرئیس الركیزة هي: االنتقائیة .1
 شكلهي في اإلعالم المنتج لیظهر االختیار هذا مسوِّغاتو  اختیاره ةوكیفی ،انتقاؤه تمي الذ

 قرارات اتخاذ األخبار صنع عملیة یتخلل )William Watkins( مللعالِ  فوفقاً  ،النهائي
 .األحداثب المحیطةاألطر  بشأنمتعاقبة 
 نظاراأل لفتي ف مهماً  تؤدي دوراً  اإلعالمیة للتغطیة المصاحبةرة المصو  المادة كما أنّ 
  .وذات تأثیر كبیر القارئ لعین جاذبة البصریة المادة كون، معینة لجوانب

ي ك ؛اهعلی المعنىوٕاضفاء  امالحظته، بما یتیح المعلومات من جزء إبراز به یقصد :البروز .2
 إلعالموسائل ا قیام اإلبراز آلیة وتعكسها، واسترجاع ها،تخزینو  تذكُّرها على الجمهور یسهل

 .بالتركیز جدیرةً  القائم باالتصال یراها لجوانب اراالختی من بنوع
 بطریقة معینة عناصر تبرز حیث ،الخبریة النصوص تأطیر في جوهریاً  البروز أمراً  عدُّ ویُ 

 بین والربط ،التكرارو  ،الموقع بوساطة: البروز تحقیق ویمكن ،اً محدد معنى تقدیمتهدف ل
  .، وغیرهاأخرى وأحداث وقضایا القضیة

  هي:برأي الباحثة ة أسباب وذلك لعدَّ ، ما زالت تتصف بالغموضفوات التأطیر، أما عن أد
 عن بعضها بصورة كاملة. بصورة یصعب فصلها جمیعاً  تداخل هذه اآللیات معاً  .1
 وقوع بعض الباحثین في الخلط بین آلیات التأطیر وتعریف التأطیر. .2

االستناد إلیها، منها ما  كنلكن بعض العلماء تمكن من وضع تصنیفات ألدوات التأطیر یم
  :)1(عندما اقترح قائمة آلیات لقیاس أطر األخبار، وهي كاآلتي (James Tankard) مهقدَّ 

 . Headlinesة العناوین الرئیس .1
 .Subheadsالعناوین الفرعیة  .2
 .Photosالصور  .3
 .Quotesاالقتباسات  .4
 .Logosالشعارات  .5
 .Statistics اإلحصائیات .6
 .Concluding statements and Paragraphsتامیة الخقرات البیانات والفِ  .7
 .Metaphorsاالستعارات  .8
 .Key wordsالكلمات الداللیة  .9

 .Imagery Languageاللغة المجازیة  .10

                                                           
(1) Tankard .J.w, "The Empirical Approach to the Study of Media Framing", Stephen 

Reese, Oscar Gandy, and August Grant, Framing Public Life, 2001, pp. 95-106. 
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) Entman(، ویشیر فاهیم ورموزمو  ،ة واستعاراتدالّ  فاألطر الخبریة تتكون من كلماتٍ 
والمفاهیم  ،)Key words( ةالرئیسباستعمال الكلمات إلى أن األطر الخبریة یمكن تشكیلها 

التكرار والتدعیم لكلمات  ففي أثناءوالصور المرئیة التي یتم التركیز علیها في األخبار،  ،والرموز
  .)1(وصور معینة یتم اإلشارة إلى أفكار معینة واستبعاد أفكار أخرى

  

 :)2( وظائف األطر الخبریة
  .قضیة أو لحدث الدعم حشد أو المعارضة تحفیز القدرة على .1
  .اإلعالم وسائل علیها تركزي الت كالتللمش حلو  ،يالسبب والتفسیر التقییم تقدم .2
  .معینة أیدیولوجیة عموماً  اإلعالمیة األطر تمثل .3
  .للقضیة اإلعالم وسائل في تحدید اتجاه تغطیة واالستعارات، والعبارات، الكلمات، تساعد .4

  

  األطر الخبریة: وخصائص سمات
 من حیث تحدید، بحیث یكون له داللة لدي الجمهور ،المادة الصحفیة المعني علي ُتضفي .1

أنماط القیم المجتمعیة  یعكس اإلطار الخبريف، بوساطتهارؤیة الخبر  همالزاویة التي یمكن
 .)3(لألطر الخبریة همعند وضع ، الذین یعكسونهاالقائمین باالتصال ىعل ذات التأثیر

 ،والتقدیم واالختیار ،من الوعي والتفسیر رض أنماطاً لكونه یف ؛یرتبط بالتكثیف اإلعالمي .2
 .)4(الخبریةالتركیز علي بعض الرموز عند صیاغة األطر و 

  :)5(هي ،الخبریة لألطرخصائص ) Stephen Resse( قّدمفي حین 

من تفاصیل ومعلومات  من الوقائع وبعضاً  تنظیم المعلومات: حیث ینقل اإلطار جزءاً  .1
 هدف القائم باالتصال.ل بقاً مما یعطي المعنى طِ  ؛اآلنيالقضیة ویربطها بالحدث 

                                                           
(1) Robert M. Entman,"Framing US. Coverage Of International News", 

Vol.41, Issue 4, 1991, p.p6-27. 
(2) Stephan Reese, "The Framing Project: Abridging Model For Media 

Research Revisited", Journal Of Communication, Vol.57, Issue1,  2007, 
p.p 148-154 . 

(3) Stephen, D. Resse,"Framing Public Life – Abridging Model Forming 
Study", The Center of Mass Communication Research, Colombia: 
University Of South Caroline, October 1997, p.p7-30. 

(4) M.Mark Miller, B. Riechert Bonnie,"Concept Mapping And Framing 
Analysis Of News Linking Traditional Conceptualization To New 
Quantitative Method", The Center for Mass Communication Research 
,Colombia: University Of South Carolina , October,1997,p.p367-378. 

  195، ص مرجع سابق) طه نجم، 5(
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إذ یتم التعبیر عن اإلطار وترجمته  ؛دةأدوات رمزیة ومجرّ  باستعمال الخبریة تعمل األطر .2
وتضفي داللة على  ،معینةٍ  مجموعة من األلفاظ الرمزیة التي تحمل إیماءاتٍ  انطالقًا من

 النص اإلعالمي.

  حیث یتناول اإلطار  ،للقضیة التي یتم إبرازها عرفیةٌ م هي بناءاتٌ  الخبریةاألطر  .3
  ویتجاهل األبعاد األخرى، ویبدو ذلك في صیاغة الموضوع  ،أحد األبعاد أو أكثر

 وتفسیره.
 

  أنواع األطر الخبریة
 :)1(، تتمثل في اآلتيةأنواع رئیس ةإلي ثالثالخبریة األطر  تصنیفتم 

 ث.القضایا واألحدا أطر .1

 .سیاسیینأطر المرشحین ال .2

   العامة.أطر الشخصیات  .3

المسیطرة التي  الخبریةمن األطر  إلى عددٍ  )Valkenburg & Semetko(ل توصَّ  في حین
  :)2(وهيیتكرر استخدامها، 

یؤكد على عنصر الصراع بین األفراد والجماعات والمؤسسات، وكثیرا ما  إطار الصراع: .1
 أثناء الحمالت االنتخابیة.في یستخدم 

 میقدِّ یركز على الجانب الشخصي والعاطفي للحدث، حیث  :اإلنسانیةمامات إطار االهت .2
 االستحواذ على اهتمام الجمهور.للموضوع؛ بهدف  اً درامی اً تشخیص

ما یستخدم لجعل  النتائج االقتصادیة للحدث، وعادةً  بإبرازیهتم  إطار النتائج االقتصادیة: .3
 لجمهور.ل التأثیر االقتصادي الكامن أو النتائج واضحةً 

بحیث یحتوي النص  في الحدث، غیر مباشر على نحوٍ الصحفیون  یقّدمه اإلطار األخالقي: .4
 على رسالة أخالقیة .

 ها على عاتق طرف ما.المشكلة وحلّ  ولیة التسبب فيؤ یقدم مسؤولیة: إطار المس .5

                                                           
  114، ص مرجع سابق) جمال أحمد، 1(
  195، ص مرجع سابقشاهین،  ) هبة2(
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ا عبل االستفادة من أطر األحداث والقضای وتسعى الباحثة إلى توظیف النظریة في دراستها
 األجنبیة الفضائیات التعرف على األطر الخبریة التي اعتمدتها مواقع بغیة وأطر النتائج،

طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، العربیة في عرضها لقضیة  باللغة لكترونیةاإل
 قعالتي تستند إلیها موا التأطیر وأدوات وآلیات ،للشخصیات المحوریةوما یتبعه ذلك من رصد 

بحیث یمكن  ،التركیز المستخدمة جوانبورصد  ،العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات
للحصول على عضویة الجمعیة  قضیة الطلب الفلسطینيالغربي مع  اإلعالمكیفیة تعاطي  إدراك

هات سهم في التعرف على توجبما یُ  ؛وأهدافه من الطریقة التي قدمها بها ،العامة لألمم المتحدة
  الغربي. اإلعالم

  

  :هجها وأدواتهاانوع الدراسة ومن
  نوع الدراسة: :أوالً 

 والتعرف الظواهر وصف أوصافها أهم ومن ،الوصفیة الدراساتتنتمي هذه الدراسة إلى 
 تقدیم یتیح بما ؛وتفسیرها وتحلیلها والبیانات المعلومات جمع طریق عن ومكوناتها عناصرها على

  .)1(الظاهرة عن وموضوعیة دقیقة صورة
  

  الدراسة: مناهج :ثانیاً 
للحصول على بیانات ومعلومات  منظماً  علمیاً  منهج المسح جهداً  عدُّ یُ  :منهج المسح اإلعالمي .1

 .)2(ة أو مجموعة الظاهرات موضع البحثوأوصاف عن الظاهر 

 نیةلكترو اإل األجنبیة الفضائیات مواقع للتعرف على تناول مسحالالباحثة منهج  واستخدمت 
هذا المنهج  إطاروفي  طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة،قضیة ل ،العربیة باللغة

لتحقیق أهداف الدراسة عبر  األسلوب األنسبألنه  ؛الباحثة أسلوب تحلیل المضمون استخدمت
 ،سطینعضویة فل بقضیة العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع اهتمام رصد مدى

طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم  في طرح قضیةاألطر الخبریة األساسیة المعتمدة و 
المتعلقة  اإلعالمیةفي المادة  والشخصیات المحوریة ،التأطیر وأدوات آلیاتإضافة إلى  المتحدة،

  .العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع فيقضیة الب
                                                           

ـــــه ومناهجـــــه) الســـــید أحمـــــد عمـــــر، 1( ـــــه وٕاجراءات ، ب.ط (بنغـــــازي: منشـــــورات جامعـــــة البحـــــث العلمـــــي مفهوم
  211م) ص 1994قاریونس، 

(القــــــاهرة: عــــــالم الكتــــــب،  3، طبحــــــوث اإلعــــــالم-دراســــــات فــــــي منــــــاهج البحــــــث العلمــــــي) ســـــمیر حســــــین، 2(
  147م) ص2006
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 تم التي الحقائق بین العالقات دراسة إلى المنهج هذا یسعى لعالقات المتبادلة:.منهج دراسة ا2
الحصول علیها بهدف التعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة والوصول إلى 

  .)1(خالصات لما یمكن عمله لتغییر الظروف والعوامل المحیطة بالظاهرة في االتجاه اإلیجابي

في من أدوات االستقراء  أداةٌ  استخدم أسلوب المقارنة المنهجیة، وهيوفي إطار هذا المنهج    
الجماعات داخل المجتمع الواحد،  أو ،انیة والمقارنة بین المجموعاتالمید أو ،التحلیلیةالدراسات 

: الفئات المختلفة ألوعیة التحلیل عبر سواء عبر الزمن أوتحلیل المحتوى المقارنة بین نتائج  مثل
المقارنة لالستدالل على االتفاق أو االختالف في أنماط  ةأو ضرور  ،وات، وغیرها، أو قنصحف

 .)2(ومحتواها اإلعالمتعرض إلى وسائل السلوك أو ال
 االستدالل على أوجه االتفاق أو االختالف بین الباحثة فيوتخدم المقارنة المنهجیة 

طلب فلسطین عضویة ناولها لقضیة العربیة في ت باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقع
  المتحدة.الجمعیة العامة لألمم 

  

  الدراسة: تاو دأ: ثالثاً 
المبنیة على نظریة  استمارة تحلیل المضمون الباحثة أداة استخدمتفي إطار هذه الدراسة 

أسئلة تحلیل بشقیها، وهما: تجیب على تساؤالت الدراسة لتضم الفئات التي ؛ األطر الخبریة
  .المقننة إلى جانب استخدام المقابلة ،أسئلة تحلیل األطر الخبریةو  ،المضمون

 الرسائل طبیعة لفهم التي یكثر استخدامها البحثیة من األدوات :تحلیل المضمون استمارة .1
 الظاهرى للمحتوى المنظم الكمى الوصف إلى یهدف المضمون فأسلوب تحلیل ؛اإلعالمیة

 .)3(اإلعالمیةللمادة 
ب منظم یقوم على مجموعة من الخطوات واإلجراءات العلمیة والمنهجیة التي أسلو : المقابلة .2

، وتم استخدام المقابلة )4(تنظم اللقاء وتدیر الحوار في إطار األهداف البحثیة لتنظیم المقابلة
 على التعرف وتستهدف المقابلة، قبل ومقننة محددة بطریقة أسئلتها إعداد یتم التي وهيالمقننة 

، وتم إجراء المقابالت مع المسئولین عن )5(األسئلة هذه خالل من نظره ووجهات وثالمبح آراء
 أقسام التحریر في المواقع االلكترونیة للفضائیات األجنبیة باللغة العربیة.

  

  

                                                           
  160ص مرجع سابق،) سمیر حسین، 1(
  178م) ص2004(القاهرة: عالم الكتب،  2، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة) محمد عبد الحمید، 2(
 233، صمرجع سابق) سمیر حسین، 3(
  392ص مرجع سابق، ،حمد عبد الحمیدم) 4(
  200، صمرجع سابق، میر حسینس) 5(
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  فئات التحلیل :
الباحثة فئات استخدمت الدراسة، وعلیه  تساؤالت فقَ قامت الباحثة بتحدید فئات التحلیل وِ 

الخبریة المتعلقة بطلب فلسطین وفئات لتحلیل األطر الخبریة للمواد الصحفیة  ،لمضمونلتحلیل ا
 باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات المنشورة في مواقع عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  .العربیة
  

 فئات تحلیل المضمون: :أوالً 
التي قدمت األشكال الخبریة ف على تهدف هذه الفئة  إلى التعر  :فئة شكل المادة الصحفیة .1

المتعلقة  اإلخباریةلكترونیة باللغة العربیة المادة الصحفیة إلبها مواقع الفضائیات األجنبیة ا
 المتحدة، وتضم : الجمعیة العامة لألممبالتوجه الفلسطیني لطلب عضویة 

حادثة وهو عبارة عن تقریر یضفي دقة وموضوعیة على  ،أبسط األشكال الصحفیة :خبر  .أ 
أو واقعة أو فكرة صحیحة تمس أكبر عدد من القراء، وهي تثیر اهتمامهم بقدر ما تسهم 

 .)1(في تنمیة المجتمع وترقیته
الفن الذي یقوم على المعلومات والمعارف حول الوقائع في سیرها وحركتها  :خبريتقریر   .ب 

 في الحدث، ةالرئیس الجوانب جمیع یستوعب وال والتحقیق، الخبر بین الدینامیكیة، ویقع ما
 ویسمح بإبراز بالحدث المرتبطة والظروف والمكان الزمان وصف یستوعب أن ویمكن
 .)2(للمحرر الشخصیة اآلراء

هي قصة خبریة یتم عرضها عبر مجموعة متسلسلة من الصور  رة:وّ مصقصة   .ج 
  الفوتوغرافیة الخبریة.

  

رف على المصادر التي اعتمدت تهدف هذه الفئة  إلى التع فئة مصدر المادة الصحفیة: . 2
علیها مواقع الفضائیات األجنبیة االلكترونیة باللغة العربیة في استیفاء موادها الصحفیة 

  التوجه الفلسطیني لطلب عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وتضم:المتعلقة ب اإلخباریة
ي المصدر عبر أي أن تكون الفضائیة صاحبة الموقع االلكتروني هالفضائیة نفسها:   .أ 

استخدام األخبار والتقاریر واللقاءات الخاصة بها، أو بفضل االستفادة من المعلومات التي 
 تحصل علیها الفضائیة من مراسلیها، وصحفیین یتعاملون معها.

                                                           
  56ص) 1984القاهرة : عالم الكتب ،  ( 2ط فن الخبر الصحفي،) فاروق أبو زید، 1(
  135، صنفسه ) المرجع السابق2(
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المقصود استخدام أخبار و معلومات تم نشرها عبر قنوات فضائیة أخرى، فضائیات أخرى:   .ب 
 وتضم:
  . فضائیات عربیة.1ب/

  فضائیات أجنبیة. .2ب/

هي الجهاز الذي یتولى استقاء األخبار من مصادرها األساسیة في مناطق وكاالت أنباء:   .ج 
متفرقة من العالم، وتوزیعها على الصحف واإلذاعات المرئیة والمسموعة بأجهزتها الخاصة 

 وتنقسم إلى: )1(بها
  وكاالت أنباء عربیة. .1ج/

  وكاالت أنباء أجنبیة. .2ج/

وهي المواقع اإلخباریة على شبكة اإلنترنت مثل: مواقع تابعة ع إخباریة الكترونیة: مواق  .د 
 لصحف، أوفضائیات، أو مواقع إخباریة مستقلة، وتنقسم إلى:

  مواقع إخباریة إلكترونیة عربیة. .1د/

  مواقع إخباریة إلكترونیة أجنبیة. .2د/

 قسم إلى:وهي الصحف التي یستمد منها الموقع أخباره، وتنالصحف:   .ه 

  صحف عربیة. .1ه/

  صحف أجنبیة. .2ه/

االستناد إلى أكثر من مصدر من المصادر السابقة في استقاء المادة متعدد المصادر:   .و 
 الصحفیة.

  عدم اإلشارة إلى مصدر المادة التي یقدمها الموقع.مجهول المصدر:   .ز 

  مصادر تم االعتماد علیها غیر ما ذكر سابقًا.أخرى:   .ح 

التي  اإلبرازالتعرف على عناصر  الفئة إلىتهدف هذه المستخدمة:  رازاإلبفئة عناصر  .3
التوجه الفلسطیني  تغطیةلكترونیة باللغة العربیة في استخدمتها مواقع الفضائیات األجنبیة اإل

  المتحدة، وتضم: الجمعیة العامة لألمم لطلب عضویة

                                                           
  .10م) ص1978، ب.ط (القاهرة: دار المعارف، وكاالت األنباء رؤیة جدیدة) شفیق عبد اللطیف، 1(
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 عن غیرها مع أو وحدها المعبرة الحالي المهم، المضمون ذات الصورة هي الصور:  . أ
 بهدف التأكید للنشر، وتنشر وتكون صالحة القضایا أو األنشطة أو األحداث واألشخاص

وثائقیة،  أو جمالیة أو تفسیریة تكون ما وغالباً  القراءة، على القابلیة وزیادة والتوضیح
 وتنقسم إلى:

عطي معین، وهذا النوع ی ومكان معین زمن في وقع لحدث الصورة هي خبریة: .1/أ 
  .)1(متممات للخبر وال یجعله یستفسر عن صحة ما ورد من معلومات في الخبر القارئ

 خبر أو له تصریح أو حدیث مع تنشر معین لشخص النصفیة الصور هي: شخصیة .2/أ
 ذلك ناجح على نحوٍ  تغطي صورة فراتو  عدم عند وذلك معین، مكان على للداللة عنه

  .)2(الخبر أو الحدیث
تعد أحد العناصر الطباعیة التي تستخدم في بناء وحدة  التي الصور هي :موضوعیة .3/أ

ر عن لحظات وقوع وتعبّ  ،بحیث تتصل بما تحمله هذه الوحدة من معنى ،طباعیة معینة
  .)3(األحداث أو انعكاساتها

هي صور من األرشیف غیر حدیثة من الناحیة الزمنیة لكنها قد تكون ذات أرشیفیة: . 4أ/
  .المعروضوضوع عالقة بالم

كما أنها ال تتضمن أي أبعاد یمكن  ،خبریة هي غالبا صور غیر ذات معانٍ  جمالیة:. 5أ/
وٕانما تتم االستفادة منها إلحداث لمسات  ،أن تستخدم في خدمة الوحدات التحریریة المنشورة

  .)4(جمالیة على الصفحات ما لم تكن هذه الصور الجمالیة مرتبطة بتقاریر
  :تضم وهي مقاطع صوت وصورة تبث عبر الموقع دیو:مقاطع الفیب.

  .تقریر .1ب/

  .تصریح .2ب/

  مباشر. .3ب/

  حدیث .4ب/

                                                           
  20م) ص1980( القاهرة: دار المعرفة، 1، طالتصویر الصحفي) عبد الجبار علي، 1(
  25، صنفسه السابق المرجع )2(
م) 1998(الریاض: مكتبة العبیكان، 1، طته الوظیفیة واتجاهاته الحدیثةاإلخراج الصحفي أهمی) فهد العسكر، 3(

  36ص
  36، صنفسه ) المرجع السابق4(
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تم استخدامها غیر ما ُذكر سابقًا مثل: أفالم  وصورة صوت مقاطع وهي: أخرى .5ب/
  قصیرة.

م الخرائط والرسوم البیانیة والتوضیحیة، ویتالصور المعالجة عبر الكمبیوتر و تضم  جرافیك:ج.
 على الكمبیوتر. تصمیمها غالباً 

  .استطالعات الرأي: مثل المستخدمة غیر ما ذكر سابقاً  اإلبرازوهي عناصر أخرى: د.

  

  الخبریة:فئات تحلیل األطر  -ثانیا

 تهدف هذه الفئة إلى التعرف على أبرز األطر التي استخدمتها مواقع: الخبریة طراألفئة  .1
الجمعیة عضویة لالفلسطیني  للطلبمعالجتها للغة العربیة في با لكترونیةالفضائیات األجنبیة اإل

  المتحدة، وتضم: العامة لألمم
یقصد به حق الشعب الفلسطیني في إقامة دولته المستقلة : والقانوني إطار الحق الشرعي  .أ 

 لقرارات الشرعیة الدولیة. وفقاً 

 جمعیة العامة لألممالعضویة في الطلب الفلسطیني لیقصد به دعم  :والمساندةالدعم إطار   .ب 
  المتحدة والجهود المبذولة لتحقیقه.

في الجمعیة عضویة الطلب الفلسطیني لیقصد به معارضة إطار الرفض والمعارضة:   .ج 
  المتحدة والجهود المبذولة لمنع تحقیقه.العامة لألمم 

 الطلبیقصد به طرح كل ما من شأنه تشكیل ضغط سلبي على : إطار التهدید والتخویف  .د 
  عقابیة. بإجراءاتالمتحدة والتلویح  في الجمعیة العامة لألمم نيالفلسطی

في الجمعیة العامة یقصد به طرح ما یترتب على طلب العضویة إطار النتائج المترتبة:   .ه 
نتائج  ،نتائج میدانیة: ویتضمن ،یجابیة أو سلبیة قبل وبعد التصویتإمن نتائج  لألمم

 .خرى، وأنتائج اقتصادیة ،سیاسیة

في الجمعیة العامة یقصد به طرح بدائل للتوجه الفلسطیني لطلب العضویة  بدائل:إطار ال  .و 
  .أخرى، و دولة بحدود مؤقتة، استئناف المفاوضات: المتحدة مثللألمم 

 تحدید عدم أو شروط وضع: مثل األطر التي تم استخدامها غیر ما ذكر سابقاً أخرى:   .ز 
 .العضویة طلب على التصویت عقب االسرائیلیة التحركات رفض أو موقف،
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تهدف هذه الفئة إلى التعرف على الشخصیات المحوریة التي فئة الشخصیات المحوریة:  .2
للطلب  تغطیتها فيلكترونیة باللغة العربیة اإل بها مواقع الفضائیات األجنبیة استعانت

 المتحدة، وتضم: لألمم الجمعیة العامةعضویة الفلسطیني 
 ، وتضم:الفلسطینیة شخصیاتال  .أ 

هي الشخصیات المهمة ذات المناصب الرسمیة  :الرسمیة الشخصیات الفلسطینیة .1أ/
في السلطة  ونلؤو مس ،رئیس السلطة الفلسطینیةمثل:  في السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 .وزراء في الحكومة الفلسطینیةو  ،رئیس الوزراء الفلسطیني ،الفلسطینیة

شخصیات غیر الحكومیة التي تنتمي : هي الغیر الرسمیة الفلسطینیةشخصیات ال. 2أ/
وتضم: إلى الفصائل الفلسطینیة والمؤسسات األكادیمیة ومنظمات المجتمع المدني، 

 ،ن في الفصائل الفلسطینیةؤولیمس، ن في حركة حماسؤولیمس ،ن في حركة فتحیلؤو مس
  .أكادیمیین، و ودراساتن في مراكز أبحاث یمسئول، نین سیاسیلیمحل

 ، وتضم:لیةاإلسرائیشخصیات ال  .ب 

هي الشخصیات المهمة ذات المناصب الرسمیة  :الرسمیة اإلسرائیلیةلشخصیات . ا1ب/ 
لین في الحكومة ؤو مس ،اإلسرائیلیةالحكومة  رئیس: وتضم ،اإلسرائیلیةفي الحكومة 

  .إسرائیلیینوزراء و  ،اإلسرائیلیة

 تنتمي التي الحكومیة غیر الشخصیات هي :غیر الرسمیة اإلسرائیلیةشخصیات ال. 2ب/
لین ؤو مس: وتضم المدني، المجتمع ومنظمات األكادیمیة المؤسساتاألحزاب السیاسیة و  إلى

، مسئولین في مراكز أبحاث ودراسات ،سیاسیین ینمحلل ،اإلسرائیلیةفي األحزاب 
  أكادیمیین.و 

واء على مستوى الشخصیات ذات المناصب الرسمیة س هي: وٕاسالمیةشخصیات عربیة   .ج 
أو على مستوى الدول  ،وزراء خارجیة، وغیرهمالدول، رؤساء : بیة مثلالدول العر 
إضافة للشخصیات العربیة واإلسالمیة ‘ اوغیرهالمؤتمر اإلسالمي منظمة : مثل اإلسالمیة

  .غیر الرسمیة

 األجنبیة مستوى الدول على الرسمیة المناصب ذات الشخصیات هيدولیة:  شخصیات  .د 
، إضافة للشخصیات الدولیة أعضاء برلمانات، وغیرهم ،وزراء خارجیة: رؤساء دول، مثل

  .غیر الرسمیة
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 .مثل: شخصیات فنیة أو دینیة هي الشخصیات التي وردت غیر ما ذكر سابقاً أخرى:   .ه 
 

 زت علیهاركَّ التعرف على األسباب والحلول التي  الفئة إلىتهدف هذه  فئة جوانب التركیز: .3
عضویة للطلب الفلسطیني تغطیتها اللغة العربیة في لكترونیة بمواقع الفضائیات األجنبیة اإل

  وتضم: المتحدة،الجمعیة العامة لألمم 
 المختلفة التي قدمتها مواقعسباب األتهدف هذه الفئة إلى التعرف على أسباب القضیة:    .أ 

الجمعیة للتوجه الفلسطیني لطلب عضویة  العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات
    المتحدة، وتضم:م العامة لألم

بالطلب الفلسطیني لكتروني لألسباب الخاصة تقدیم الموقع اإلأسباب فلسطینیة:  .1أ/  .ب 
، مثل: النشاط المتحدة من وجهة النظر الفلسطینیةالجمعیة العامة لألمم عضویة 

  .حل الدولتین وٕانقاذاالستیطاني، وجمود عملیة السالم، 

 الطلببرفض  الخاصة لألسباب لكترونياإل الموقع تقدیم: إسرائیلیةأسباب  .2أ/
، مثل: تهدید اإلسرائیلیةوجهة النظر  المتحدة منالجمعیة العامة لألمم الفلسطیني عضویة 

  .عملیة السالم، وعرقلة المفاوضات، ومخاوف إسرائیل من إجراءات عقابیة بحقها

 التي قدمتها تهدف هذه الفئة إلى التعرف على أطر حلول القضیة أطر حلول القضیة:  .ج 
الفلسطیني  للطلبفي تغطیتها  .مواقع الفضائیات األجنبیة االلكترونیة باللغة العربیة

تنفیذ حل الدولتین، استئناف مفاوضات  :مثلالمتحدة، الجمعیة العامة لألمم عضویة 
 التسویة، وقف االستیطان.

في مواقع  الخبریة التغطیةتهدف هذه الفئة إلى التعرف على اتجاه تغطیة: الفئة اتجاه  .4
الجمعیة العامة لألمم الفلسطیني عضویة  للطلبالفضائیات األجنبیة االلكترونیة باللغة العربیة 

  المتحدة، وتضم:
الجمعیة الفلسطیني عضویة  للطلب المؤیدة فقط المواقف عرضویعني  :اً مؤید اً اتجاه  .أ 

 .یجابیاتإ من علیها یترتب وما المتحدة،العامة لألمم 

الجمعیة الفلسطیني عضویة  للطلبعرض المواقف المعارضة فقط ویعني : اً معارض اً اتجاه  .ب 
 .علیها من سلبیات یترتب وما المتحدة،العامة لألمم 

الجمعیة الفلسطیني عضویة  الطلبعرض المواقف المتباینة من ویعني  :اً توازنم اً اتجاه  .ج 
 المتحدة .العامة لألمم 
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الحدیث  سطیني عضویة األمم المتحدة  دونالفل الطلبقضیة عرض ویعني : محددغیر   .د 
 .عن المواقف أو ردود األفعال

 

 وأدوات على آلیات التعرف إلي الفئة هذه تهدف :المستخدمةالتأطیر  وأدوات آلیات فئة .5
في تغطیتها  العربیة باللغة لكترونیةاإل األجنبیة الفضائیات مواقعمن قبل  التأطیر المستخدمة 

  ضم:وت ،المتحدةالجمعیة العامة لألمم  عضویة الفلسطیني للطلب

: یقصد بها أحداث تاریخیة أو معلومات ترتكز علیها قضیة خلفیة تاریخیة ومعلومات  .أ 
، مثل: القرارات الدولیة الخاصة بحقوق التوجه الفلسطیني لطلب عضویة األمم المتحدة

عن وضع اإلسرائیلي، معلومات  - الشعب الفلسطیني، معلومات عن الصراع الفلسطیني
  .األراضي الفلسطینیة، وغیرها

إعالم االعتماد على أخبار سابقة منشورة في وسائل بیانات صحفیة سابقة: و  اً أخبار   .ب 
البیانات الصحفیة المكتوبة التي تصدرها الجهات  أو ،لكترونیةواإل ،مرئیةالو  ،مكتوبةال

 .وغیرها ،مؤسسات حقوقیة ،مؤسسات دولیةمثل:  المختلفة

 على لسان شخصیات معینة. التصریحات المنقولة نصاً وهي  االقتباسات:  .ج 

حول  -سلبي أو إیجابي –یقصد بها ما تحمله العناوین من اتجاه  العناوین الرئیسیة:  .د 
 الماّدة الصحفیة المتعلقة بقضیة طلب العضویة.

 یجابیة أو سلبیة.إاستخدام كلمات معینة أو جمل ذات دالالت  كلمات داللیة:  .ه 

ض روایة معینة حول قضیة طلب العضویة أكثر من مرة في المادة أي عر  التكرار:  .و 
 الصحفیة الواحدة.

تسلیط الضوء على زاویة معینة ذات صلة بقضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة  اإلبراز:  .ز 
  العامة لألمم المتحدة.

ما تم االعتماد علیه في تغطیة التوجه الفلسطیني لطلب عضویة األمم المتحدة غیر أخرى:   .ح 
 .ذكر سابقاً ما 

تهدف إلى التعرف على أهداف مواقع الفضائیات األجنبیة االلكترونیة باللغة  فئة هدف النشر: .6
یة الجمعیة الفلسطیني عضو  الطلبحول قضیة  الخبریةالعربیة من نشر موادها الصحفیة 

   ، وتضم:العامة لألمم المتحدة
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قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة تقدیم المعلومات واألنباء الخاصة ب: اً إخباری اً هدف  .أ 
  العامة لألمم المتحدة فقط .

واألنباء الخاصة بقضیة طلب فلسطین عضویة  الخبریة المعلوماتتفسیر : اً تفسیری اً هدف  .ب 
  معلومات تفسر األسباب والحلول والنتائج.من خالل تقدیم الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

رة السلبیة حول قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة تقدیم األنباء ذات النظ: اً تحذیری اً هدف  .ج 
، والتي تهدف إلى التحذیر من مغبة الخطوة الفلسطینیة من عّدة العامة لألمم المتحدة

  .جوانب سیاسیة، أو اقتصادیة، أو میدانیة
تقدیم المعلومات واألنباء الخاصة بقضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة أكثر من هدف:   .د 

 تحذیریة). ،تفسیریة ،إخباریة( حدة من أكثر من زاویةالعامة لألمم المت
 

  :وعینتهاجتمع الدراسة م

 مجتمع الدراسة: :أوالً 
: وهـــيلكترونیـــة للفضـــائیات األجنبیـــة الناطقـــة بالعربیـــة یتمثـــل مجتمـــع الدراســـة فـــي المواقـــع اإل

وموقــــــع فضــــــائیة ، الحــــــرة موقــــــع فضــــــائیةو  ،عربیــــــةBBCموقــــــع فضــــــائیة و ، ألمانیــــــا صــــــوتموقــــــع 
CNNموقـــع فضـــائیةو  ،روســـیاالیومموقـــع فضـــائیة و  ،بالعربیــة France24،  موقـــع فضـــائیةو CCTV 

Arabic،  موقــــــــع فضــــــــائیةو TRTوموقــــــــع فضــــــــائیة ،التركیــــــــة EURONEWS، وموقــــــــع فضــــــــائیة   
  .)1( العالم

  

  عینة الدراسة :: ثانیاً 
  عینة المصادر: .1

موقع  :یة باللغة العربیة وهيااللكترون من مواقع الفضائیات األجنبیة ةعمدیّ  تم اختیار عینة
أن المواقع الثالثة  باعتبار ؛روسیا الیوم وموقع فضائیة، الحرة وموقع فضائیة ،عربيBBCفضائیة 

 نمثالی الحرة وفضائیة روسیا الیومموقعي فضائیة أن  تتبع لفضائیات موجهَّة للجمهور العربي، كما
ة عن بصورة رئیسلة ؤو یة الدولیة المسأطراف اللجنة الرباع إلثنین من اإلعالمیةالتوجهات 

فضائیة في حین أن موقع ، (الوالیات المتحدة األمریكیة وروسیا) اإلسرائیلیة- المفاوضات الفلسطینیة

                                                           
، http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82) موقــــــــــــــــــع ویكیبیــــــــــــــــــدیا، الــــــــــــــــــرابط: 1(

  29/4/2013: المشاهدة تاریخ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82
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BBC عربي یستمد أهمیته من كونه جزء من مؤسسةBBC  إحدى أقدم المؤسسات اإلعالمیة
هة للعرب،  افة األخبار والموضوعات المنشورة فیها، أرشیف كامل لكفر لهذه المواقع اكما یتو الموجَّ

وال سیما الخاصة بقضیة الطلب الفلسطیني عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وفیما یأتي نبذة 
   عن مواقع الدراسة:

شبكة لنقل األخبار والمعلومات إلى العالم العربي عبر  موقع یتبع عربي: BBC فضائیةموقع   .أ 
ة أكبر وأقدم العربی BBC عدُّ والهواتف المحمولة، وتُ  ازالرادیو والتلفة وسائط تشمل االنترنت و عدّ 

 المشروع عام ،  بدأنجلیزیةبلغة غیر اإل  BBCتطلقها هیئة اإلذاعة البریطانیة  إعالمیةخدمة 
 على إخباریاً  موقعاً  م1998 عام العربي القسم بالعربیة، وأطلق ناطقة إذاعة بأقدم م1938
ناطقة باللغة العربیة  إخباریة فضائیةً  قناةً  BBC وأطلقت ،یومیاً  أخباره تتجدد نترنتاإل شبكة
 .)1(م2008عام 

على مصادر واسعة في جمع األخبار في  - بحسب القائمین علیها  –العربیة   BBCوتعتمد 
  حول   BBCتتبع مكتباً  72على األقل منتشرین في  مراسالً  250سائر أنحاء العالم 

  .)2( العالم
 المتحدة الوالیات في مقرها التي یقع لكتروني تابع لقناة الحرةإموقع  الحرة: ائیةفض موقع  . ب

 عبر اً بلد 22 إلى وتصل ،م2004 فبرایر في البث بدأت األمریكیة، الحكومة وتمولها األمریكیة
 في البث من ممنوعة القناة فإن األمریكیة، العامة الدبلوماسیة أشكال كل ومثل األوسط، الشرق
  .)3(الدبلوماسیة الدعایة بث بشأنت موند سمیث قانون بسبب نفسها المتحدة الوالیات داخل

 مقدِّ تُ  العربیة باللغة ناطقة تجاریة غیر تلفازیة فالقناة ،قناة الحرة وبحسب القائمین على موقع
  مقدِّ وتوازن، وتُ  بموضوعیة والعالم األوسط الشرق في األحداث وتغطي ،والمعلومات األخبار

 ،وغیرها كنولوجیةتو  ریاضیة،و  ثقافیة،و  اجتماعیة،و  اقتصادیة،و  سیاسیة، منها منوعة امجبر 
  . إفریقیا وشمال األوسط الشرق إلى" نایلسات"و" عربسات" قمري عبر وتبث

، وهي مؤسسة یمولها "الحرة" إدارة قناةMBN " شبكة الشرق األوسط لإلرسال" وتتولى
وهو والتلفازي، قدمة من مجلس أمناء البث اإلذاعي هبة م عن طریقالكونغرس األمیركي 

                                                           
، تــــــــــــــــــــاریخ http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8Aالــــــــــــــــــــرابط:  ) موقــــــــــــــــــــع ویكیبیــــــــــــــــــــدیا،1(

  29/4/2013المشاهدة: 
  29/4/2013: المشاهدة ، تاریخwww.bbc.co.uk/arabicعربي، الرابط:  BBC) موقع 2(
 ، تــــــــــــــــــاریخhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%) موقــــــــــــــــــع ویكیبیــــــــــــــــــدیا، الــــــــــــــــــرابط: 3(

  29/4/2013: المشاهدة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A
http://www.bbc.co.uk/arabic
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86
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 یشرف هذا المجلس على القناة ویحافظ على استقاللیة عملها وكالة فیدرالیة مستقلة،
  .)1(اإلعالمي

  بحسب القائمین -وهي ، موقع تابع  لقناة روسیا الیوم روسیا الیوم:فضائیة  موقع ج.
 ثها فيبرامجها باللغة العربیة، بدأ ب فضائیة روسیة تبث إخباریةقناة  -على القناة

ویتضمن برنامج بث القناة األخبار  ،إخباریة قناة روسیا الیوم قناةً  عدُّ وتُ  ،م2007مایو
والت الصحفیة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة والریاضیة إضافة إلى األفالم الوثائقیة والج

 نوفوستي غیر التجاریة- ة تي فيوقناة روسیا الیوم تتبع مؤسس، )2(والتحقیقات المصورة
 فيساعة  24وتبث القناة على مدار  - قبل الخبراءمن - الحكوميالمصنفة ضمن القطاع و 

  .)3(ة أیام في األسبوعسبع

 العینة الزمنیة:.2
الخبریة الخاصة بطلب فلسطین لجمیع المواد  الحصر الشاملاختارت الباحثة أسلوب 

   في أثناء المّدةفي مواقع الدراسة، المنشورة و  یة الجمعیة العامة لألمم المتحدةعضو 
قبل التصویت على  التي تضم مرحلة ما المّدةوهي  ،م)2013ینایر  29- م2012سبتمبر 29(

في  وتباینٍ  وما شهدته من تفاعالتٍ  ،المتحدة لألمم الجمعیة العامة فلسطین العضویة فيطلب 
  الها من تداعیات .لمرحلة ما بعد التصویت وم إضافةالمواقف الدولیة، 

حصر المواد الصحفیة الخبریة الخاصة بالطلب الفلسطیني لعضویة الجمعیة العامة  تمو 
باستخدام  ؛دراسةالمحددة للمدة الأرشیف هذه المواقع خالل  في األمم المتحدة من خالل البحث في

التوجه ، ودولة مراقب غیر عض، عضویة فلسطینهي: ، و الدالة مجموعة من الكلمات المفتاحیة
نوفمبر  29الذي تمَّ بتاریخ  تصویت األمم المتحدة على طلب فلسطین، و الفلسطیني لألمم المتحدة

  مادة صحفیة خبریة. 165، وبلغ عدد مواد الدراسة م2012
  

  :والقیاس التحلیل وحدات
  :الوحدات اآلتیة للتحلیلفي دراستها  الباحثة اعتمدت التحلیل: ات.وحد1

                                                           
  29/4/2013: المشاهدة ، تاریخ www.alhurra.comالرابط: ،) موقع فضائیة الحرة1(
  29/4/2013: المشاهدة ، تاریخ Arabic.rt.com) موقع فضائیة روسیا الیوم، الرابط:2(
 المشـــــــــاهدة:  ، تـــــــــاریخ http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82) موقـــــــــع ویكیبیـــــــــدیا، الـــــــــرابط: 3(

29/4/2013  

http://www.alhurra.com
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82
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الصحفیة، وتم اعتماد األخبار والتقاریر  بالفنون المتمثلة اإلعالمیة، للمادة الطبیعیة الوحدة  .أ 
 .الدراسة في مواقع سة تسعى إلى تحلیل األطر الخبریةباعتبار أن الدرا

 (الفكرة). وحدة الموضوع  .ب 

 وحدة الشخصیة.  .ج 

راته، هو "نظام التسجیل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغیأسلوب العد والقیاس: .2
ویمكن من خالله إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد على الوصول إلى نتائج كمیة 

  واستخدمت الباحثة التكرار كأسلوب للعد والقیاس.، )1(تسهم في التفسیر وتحقیق أهداف الدراسة
  :إجراءات الصدق والثبات

  . إجراءات الصدق:1

ب أو التأكد من أن األداة تقیس فعال ما هو یقصد بالصدق في التحلیل صالحیة األسلو 
  .)2(بحیث یمكن االنتقال منها إلى التعمیم ،ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج و من ثمَّ مراد قیاسه، 

ودرجة عالیة من الصدق في تحلیل مواقع  ،وسعت الباحثة إلى الوصول إلى نتائج تتسم بالدقة
  هي: ،عدد من الخطوات باستعراضالدراسة 
 م استمارة تحلیل المضمون بما یتناسب مع أهداف الدراسة وتساؤالتها.تصمی .1
تعریف فئات التحلیل بدقة عبر الرجوع إلى التعریفات والمفاهیم المختلفة لكل فئة من الكتب  .2

 وآراء الخبراء والمختصین. ،والدراسات السابقة ،المختلفة
ة المنشورة في مواقع الموضوعات الصحفیة الخبریاختیار الحصر الشامل في تحلیل  .3

وهي أربعة أشهر بما یضمن الخروج بنتائج دقیقة  ،ة المحددة للدراسةالمدّ  في الدراسة،
 یمكن تعمیمها.

عرض استمارة تحلیل المضمون المبنیة على نظریة األطر الخبریة على مجموعة من  .4
فئات  من ذوي التخصصات اإلعالمیة والسیاسیة في فلسطین وبریطانیا، لفحص المحكمین

ا، وفي ضوء المالحظات ــــرض منهـــتحلیل االستمارة والحكم على صالحیتها لتحقیق الغ

                                                           
 والتوزیـــــع، للنشـــــر الشـــــروق دار: جـــــدة( ،1ط ،اإلعـــــالم بحـــــوث فـــــي المحتـــــوى تحلیـــــل الحمیـــــد، عبـــــد محمـــــد )1(

  181 ص ،)1983
السـحاب : (القـاهرة 1، طاألسـلوب اإلحصـائي واسـتخداماته فـي بحـوث الـرأي العـام) عاطف العبد، زكي عزمـي، 2(

  86م) ص2004للنشر والتوزیع، 
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التي أبداها المحكمون تم تعدیل فئات االستمارة وتصنیفاتها الفرعیة، بحیث تتفق وتتناسب 
  .)1(مع أهداف الدراسة وتساؤالتها

  .إجراءات الثبات:2

ومات للتأكد من درجة االتساق العالیة لها بما یتیح عن ثبات أداة جمع المعل باتر الثعبِّ یُ 
  قیاس ما تقیسه من ظواهر بدرجة عالیة من الدقة، والحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا 

  .)2(تكرر استخدامها أكثر من مّرة

تمثل  ،مادة صحفیة 33ولحساب درجة الثبات تم إعادة التحلیل على عینة فرعیة قوامها   
مادة صحفیة، مقسمة على النحو التالي:  165تقریبًا من إجمالي عینة الدراسة البالغة % 20نسبة 

 من مواد 9عربي، وBBCموقع فضائیة  من مواد 6موقع فضائیة روسیا الیوم، ومن  مادةً  18
  جاءت النتائج عل النحو التالي:، )3( وبتطبیق معادلة (هولستي)، موقع فضائیة الحرة

  وسیا الیوم:أوال: موقع فضائیة ر 

  /مجموع وحدات الترمیز 2×معامل الثبات = عدد الوحدات المتفق علیها 

 %93.8نسبة التوافق في فئة األشكال الصحفیة المستخدمة =   -أ 

 %87.66نسبة التوافق في فئة مصدر المادة الصحفیة =   - ب 

 %90.2نسبة التوافق في فئة عناصر اإلبراز المستخدمة =   -ج 

 %85.3التغطیة =  نسبة التوافق في فئة اتجاه  -د 

  %85.95نسبة التوافق في فئة األطر الخبریة =    -ه 

 %90.94  = الشخصیات المحوریةنسبة التوافق في فئة   - و 

                                                           
  من: قام بتحكیم استمارة التحلیل كلٌّ ) 1(

  غزة-ة واإلعالم بالجامعة اإلسالمیةأ.د. جواد الدلو: أستاذ الصحافة في قسم الصحاف - 1
 المملكة المتحدة (بریطانیا)-نهى میلر: أستاذ اإلعالم والدراسات الثقافیة بجامعة كینغستون أ.د. - 2
  غزة-األزهر بجامعة المشارك الصحافة أستاذ: طالب موسى. د - 3
  غزة-اإلسالمیة بالجامعة المشارك السیاسیة العلوم أستاذ: للدالم ولید. د - 4
  غزة-الجامعة اإلسالمیةالترك: أستاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بد. أحمد  - 5
  غزة -د. أیمن أبو نقیرة: أستاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمیة - 6

  .309، صمرجع سابق) سمیر حسین، 2(
  219، صقمرجع ساب، تحلیل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید، )3(
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 %82.83 =  جوانب التركیزنسبة التوافق في فئة   -ز 

 %87.4 = آلیات وأدوات التأطیرنسبة التوافق في فئة   -ح 

 %90.85نسبة التوافق في فئة هدف النشر =   -ط 

  معامل الثبات = مجموع نسب الثبات في الفئات / عددهاهو: معامل الثبات وسط متوهذا یعني أن 

  % 88.32=  متوسط معامل الثبات في موقع فضائیة روسیا الیوم

  عربي:BBCثانیا: فضائیة 

 BBCباتباع نفس األسلوب والخطوات التي تمت في موقع فضائیة روسیا الیوم مع موقع فضائیة 
  لفئات التحلیل المختلفة على النحو اآلتي:عربي یكون معامل الثبات 

    %86.95= المستخدمة الصحفیة  األشكالنسبة التوافق في فئة    .أ 

  %95.77نسبة التوافق في فئة مصدر المادة الصحفیة =   .ب 

  %84.20نسبة التوافق في فئة عناصر اإلبراز المستخدمة =    .ج 

  %86.10نسبة التوافق في فئة اتجاه التغطیة =    .د 

  %94.25فق في فئة األطر الخبریة = نسبة التوا    .ه 

  %93.76نسبة التوافق في فئة الشخصیات المحوریة =     .و 

  %88.32نسبة التوافق في فئة جوانب التركیز =    .ز 

  %88.90نسبة التوافق في فئة آلیات وأدوات التأطیر =    .ح 

  %80.93نسبة التوافق في فئة هدف النشر =    .ط 

عربي هو: معامل الثبات =  BBCل موقع فضائیة وهذا یعني أن متوسط معامل الثبات في تحلی
  مجموع نسب الثبات في الفئات / عددها

  % 88.79 =عربي BBCمتوسط معامل الثبات في موقع فضائیة 

  ثالثا: موقع فضائیة الحرة:

 باتباع نفس األسلوب والخطوات التي تمت في موقع فضائیة روسیا الیوم مع موقع فضائیة الحرة 
  ات لفئات التحلیل المختلفة على النحو اآلتي:یكون معامل الثب

  %85.31=  المستخدمة الصحفیة األشكالنسبة التوافق في فئة   .أ 



  اإلجراءات المنهجیة للدراسة                                                                      الفصل األول

] 54 [  
 

  %89.18نسبة التوافق في فئة مصدر المادة الصحفیة =    .ب 

  %90نسبة التوافق في فئة عناصر اإلبراز المستخدمة =    .ج 

  %90.61نسبة التوافق في فئة اتجاه التغطیة =    .د 

  %83.70ق في فئة األطر الخبریة = نسبة التواف    .ه 

  %95.40نسبة التوافق في فئة الشخصیات المحوریة =     .و 

  %92.81نسبة التوافق في فئة جوانب التركیز =     .ز 

  %85.30نسبة التوافق في فئة آلیات وأدوات التأطیر =    .ح 

  %80.58نسبة التوافق في فئة هدف النشر =    .ط 

ل موقع فضائیة الحرة  هو: معامل الثبات = مجموع وهذا یعني أن متوسط معامل الثبات في تحلی
  نسب الثبات في الفئات / عددها

  % 88.09 متوسط معامل الثبات في موقع فضائیة الحرة =

مجموع نسب الثبات / معامل الثبات= تحلیلیة هو: معامل الثبات في الدراسة ال وبناًء علیه فإن
  عددها

من الثبات في الدراسات  عالیةنسبة  هيو ، %88.4 متوسط معامل الثبات للدراسة التحلیلیة =
  .)1(اإلعالمیة

  

  :المفاهیم األساسیة للدراسة
 للجمهور وتقدیمها واألحداث القضایا تعریف بمقتضاها یتم التي العملیة هي الخبریة:األطر  .1

 یةاإلعالم المعالجات بوساطة مستقبال، المحتملة بآثارها والتنبؤ مسّوغاتها،و  أسبابها توضیحو 
  .)2(المختلفة األحداث حول المقدمة المتنوعة

التي تبذلها األطراف الفلسطینیة للحصول على دولة هي المساعي  قضیة الدولة الفلسطینیة: .2
في  السلطة الوطنیة الفلسطینیة لطلب العضویةفلسطینیة، وتمثلت في هذه الدراسة في سعي 

م من 2011 سبتمبر 23 تقدیم الطلب بتاریخوالتصویت علیه، وتم  المتحدة لألمم الجمعیة العامة
جانب الرئیس الفلسطیني محمود عباس إلى األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون لیقوم بتعمیمه 

                                                           
  222، صمرجع سابق، تحلیل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید، )1(

(2) Callaghan .Karen & Schnell. Frouke,Op.Cit., p185. 
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دَّم الطلب األسس التاریخیة على كلٍّ من الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، وقَ 
ویة، مع التأكید على االلتزام الفلسطیني بتحقیق تسویة والقانونیة التي تدعم حق فلسطین في العض

  ).1(عادلة ودائمة للصراع مع "إسرائیل" وفق رؤیة وجود دولتین تعیشان جنبًا إلى جنب

م، وحظي 2012نوفمبر  29وتمَّ التصویت على الطلب في الجمعیة العامَّة لألمم المتحدة بتاریخ 
  عضوًا عن التصویت. 41أعضاء وامتناع  9عضوًا مقابل معارضة  138الطلب بتأیید 

هي المواقع التي أنشأتها الفضائیات  :باللغة العربیة لكترونیةاإل األجنبیة مواقع الفضائیات  .3
 .اإلعالمیةلتغطیتها  كون امتداداً نترنت لتاألجنبیة الناطقة بالعربیة على شبكة اإل

  

  :الدراسةصعوبات 
  وهي: للدراسة، إنجازها طارإ في الصعوبات من مجموعة الباحثة واجهت

الدولة الفلسطینیة،  التغطیة اإلعالمیة لقضیةتتناول  -على حد علم الباحثة-عدم وجود دراسات .1
 .حولهاخبریة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، أو دراسات أطر  عضویةفلسطین  طلب ال سیما

والمواقع  ،كترونیة عموماً لاإل اإلخباریةواقع الم التي تتناول بالدراسة ندرة األطر الخبریة .2
 على وجه الخصوص. األجنبیة باللغة العربیة فضائیاتاللكترونیة الخاصة باإل

مباشر  على نحوٍ صعوبات في ربط نتائج الدراسة الحالیة بالدراسات السابقة لعدم تناولها وجود  .3
  الجمعیة العامة لألمم المتحدة. عضویةفلسطین  طلب قضیة

 لكترونیة للفضائیاتمحتوى المواقع اإللة عن ؤو مع الشخصیات المسالمقابالت  إجراءصعوبة  .4
وعدم تجاوبهم مع محاوالت الباحثة للحصول على إجابات ألسئلة  ،العربیةاللغة األجنبیة ب

 .تتعلق بمضمون هذه المواقع وسیاستها تجاه قضیة الدولة الفلسطینیة

عالقة بین الفضائیات ومواقعها والدراسات التي تتناول بعمق الوالكتب  اإلصداراتندرة  .5
 لكترونیة.اإل

والكتابات التي توضح مكانة القضیة الفلسطینیة في الفضائیات األجنبیة باللغة  اإلصداراتندرة  .6
 العربیة.

 
 

                                                           
، وثیقة للجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن بشأن طلب فلسطین االنضمام إلى عضویة األمم المتحـدة) 1(

 ، تـــــــــــاریخhttp://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/56/pdftالـــــــــــرابط: 
  م15/8/2013: المشاهدة

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/56/pdft
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  تقسیم الدراسة :
، الفصل األول یتضمن اإلجراءات المنهجیة وثالثة فصول مةٍ دّ مقَ  إلى الدراسة تقسیم تم

أما الفصل  منها، االستفادة وطبیعة السابقة واألجنبیة العربیة الدراسات أهمظري و واإلطار الن للدراسة
 إزاء اإلعالمدور و  ،منهاوالمواقف الدولیة  المتحدة،ألمم وا الثاني فیتناول قضیة الدولة الفلسطینیة

  قضیة الدولة الفلسطینیة.

 الدراسة مواقع تحلیل ئجنتا حیث یستعرض ،نتائج الدراسة التحلیلیةالفصل الثالث ویتناول 
  .الدراسة توصیاتو  النتائج ومناقشة

  



  

  
  

  الثانيالفصل 
  قــضيــة الـدولــة الفلسطينيـــة 

  سياسيًا وإعالمياً 
  

  ألمم المتحدةالقضیة الفلسطینیة وا
 األمم المتحدةفي عضویة الطلب فلسطین 
  والمواقف الدولیة

  وقضیة الدولة الفلسطینیة اإللكتروني اإلعالم
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  القضية الفلسطينية واألمم املتحدة
  :تعریف الدولة وأركانها

  تعریف الدولة: أوًال:
(العاقبة في المال والحرب) وقیل  ة بتشدید الدال مع فتحها أو ضمهاالدول :الدولة لغةً  .1

ل وَ ، وتجمع على دُ ل بالضم لآلخرة وبالفتح للدنیاقی، و في المال وبالفتح في الحرب بالضم
أدیل لنا  :واإلدالة (الغلبة) مثال ذلك ،ول بكسر الدال وفتح الواوَ لواو، ودِ بضم الدال وفتح ا

أي نصرنا علیهم وكانت الدولة لنا، ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة  ؛على أعدائنا
: رد لفظ الدولة في القرآن الكریم في قوله تعالىوقد و ، )1(نتیجة لغلبتها وٕاال لما كانت دولة

 .)2(كون دولة بین األغنیاء منكم"ی"كي ال 
 بأنها: فهاعرّ ) Carre de Malberg(؛ فالفرنسي تعریفات الدولةتعددت  :الدولة اصطالحاً  .2

ن تحت تنظیم خاص یعطي جماعة معینة فیه عیَّ م إقلیممجموعة من األفراد تستقر على "
"مجموعة بأنها: الدولة ) André Horion(ویعّرف ، )3("واإلكراهتمتع باألمر سلطة علیها ت

بهدف الصالح  معیناً  وقانونیاً  وسیاسیاً  اجتماعیاً  بشریة تستقر على أرض معینة وتتبع نظاماً 
 .)4("اإلكراهالعام ویستند إلى سلطة مزودة بصالحیة 

ة تعني جماعة من الناس یقطنون رقعة "ظاهرة سیاسیة وقانونی: الدولة بأنها همعضف بعرِّ ویُ 
  .)5(جغرافیة معینة بصفة دائمة ومستقرة ویخضعون لنظام معین"

"جماعة من األفراد تقطن على وجه الدوام : تعریف آخر للدولة ساقه محسن خلیل فهي
نها لسلطة سیاسیة تستقل في أساسها عن ؤو وتخضع في تنظیم ش ،معیناً  جغرافیاً  إقلیماً واالستقرار 

"التشخیص القانوني لشعب ما هي:  الدولةفوبحسب مصطفى فهمي ، )6(أشخاص من یمارسها"

                                                           
م) 2004وكالـــــــة المطبوعـــــــات والبحـــــــث العلمـــــــي،  (الریـــــــاض: 1، طاإلســـــــالم والدســـــــتور) توفیـــــــق الســـــــدیري، 1(

  44ص
  )7) القرآن الكریم، سورة الحشر، اآلیة رقم (2(
، ب.ط (الجزائـــــر: دار الكتـــــاب ؤسســـــات السیاســـــیةالـــــوجیز فـــــي القـــــانون الدســـــتوري والم) إدریـــــس بـــــوكرا ، 3(

  13م) ص2003الحدیث، 
  14، ص) المرجع السابق نفسه4(
، ب.ط (القـــــاهرة: أبـــــو العـــــزم الـــــنظم السیاســـــیة والقـــــانون الدســـــتوري) إبـــــراهیم شـــــیحا، محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب، 5(

  16م) ص2005للطباعة، 
  14م) ص1999دار الثقافة للنشر، ، ب.ط (عمان: الوجیز في النظم السیاسیة) نعمان الخطیب، 6(
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 ف الدولةأما سلیمان الطماوي فعرّ ، )1(وتقوم فیه سلطة سیاسیة ذات سیادة" ،نمعیّ  إقلیمیعیش على 
ویة ویتمتع بالشخصیة المعن ،معیناَ  إقلیماً "مجموع كبیر من الناس یقطن على وجه االستقرار  بأنها:

  .)2(والنظام واالستقالل السیاسي"

"مؤسسة سیاسیة وقانونیة تقوم حین یقطن مجموعة  :هي ،والدولة  في نظر عزیز شكري
ویشترك ، )3(معین ویخضعون لسلطة علیا تمارس سیادتها علیهم" إقلیممن الناس بصفة دائمة في 

مجموعة من األفراد یقیمون بصفة " بأنها: علي أبو هیف مع سابقیه في اإلطار العام لتعریف الدولة
  .)4(ن وتسیطر علیهم هیئة حاكمة ذات سیادة"معیّ  إقلیمدائمة في 

"تجمع بشري یقیم على وجه  بأنها: ف الدولةفعرّ  السیاق ذاتهولم یخرج محمد الدقاق عن 
هذا  معین وتقوم بینهم سلطة سیاسیة تتولى تنظیم العالقات داخل إقلیمالدوام بنیة االستقرار فوق 

  .)5(المجتمع كما تتولى تمثیله في مواجهة اآلخرین"

 عدُّ مجموعة من العناصر التي تُ على ز ركِّ التعریفات السابقة یالحظ أنها تُ  باستعراض
معین على  إقلیممجتمع یقیم في  :المكونات األساسیة للدولة، ویمكن الخروج بتعریف للدولة بأنها

  ظیم األمور الداخلیة والخارجیة لهم.الدوام تحت سلطة مجموعة تعمل على تن

  هي:و  ،أساسیة لقیام الدولة اً هناك أركان نَّ إیمكن القول  السابقة أیضاً  وباستعراض التعریفات

 الشعب أو األمة. مجموعة من الناس تعرف باسم .1

  .اإلقلیم ها الشعب بصفة مستقرة وتعرف باسمرقعة من األرض یقیم علی .2

 الشعب.سلطة سیاسیة یخضع لها أفراد  .3
  

  :أركان الدولة :ثانیاً 
فقه القانون الدولي العام على ضرورة توافر ثالثة أركان أساسیة حتى تثبت للدولة  عُ جمِ یُ 

  :)6(شخصیة في القانون الدولي العام وهي

                                                           
  42م) ص1983، ب.ط (اإلسكندریة: منشأة المعارف، مبادئ األنظمة السیاسیة) مصطفى فهمي، 1(
  19، صنفسه ) المرجع السابق2(
  69م) ص2005(دمشق: جامعة دمشق،  9، طالقانون الدولي العام) محمد شكري، 3(
  139م) ص1997سكندریة: نشأة المعارف، (اإل 7، طالقانون الدولي العام) علي أبو هیف، 4(
  43م) ص1990، ب.ط (اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، التنظیم الدولي) محمد الدقاق، 5(
ـــــــة الفلســـــــطینیة) عبـــــــد العزیـــــــز ســـــــرحان، 6( ـــــــة لدراســـــــة الدول ، ب.ط (القـــــــاهرة: دار النهضـــــــة العربیـــــــة، مقدم

  4م) ص1989
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  .الشعب .1

    .اإلقلیم .2

  .التنظیم السیاسي .3
ة أو السكان، لفظ األمَّ  بعضهموردت العدید من التعریفات للشعب الذي یطلق علیه : الشعب .1

 ،الدولة إقلیممن مجموعة من األفراد یستقرون في  "یتكون أساساً هذه التعریفات أن الشعب ومن 
من األركان المكونة لعنصر  أساسیاً  عدد السكان ركناً  یعدُّ ویرتبطون بها برابطة سیاسیة، وال 

 .)1(ویمكن أن یكون كثیرا" حیث یمكن أن یكون عدده قلیالً  ،الشعب
"تجمع أفراد یشعرون أنهم : ویقصد بها ،األمة ىف سعاد الشرقاوي الشعب تحت مسموتعرِّ 

هم وتمایزهم عن الجماعات متحدون تربطهم صالت مادیة وروحیة تجعلهم یحسون باختالف
  .)2(األخرى"الوطنیة 

  :)3(وینقسم سكان الدولة إلى طائفتین

 ر عنها بالجنسیةعبَّ ة وسیاسیة یُ ونیطائفة تضم األفراد الذین تربطهم بالدولة رابطة قان  .أ 
  (المواطنون).

 العابرة اإلقامةالدولة بقصد  إقلیمطائفة تضم مجموعة من األفراد الذین یوجدون على   .ب 
 .(المقیمین) 

من یعطي للدولة  ؛ولة فهمیتضح مما سبق أن الشعب مكون أساسي من مكونات الد
  خصوصیتها.

"جزء من الكرة األرضیة تمارس الدولة علیه سیادتها  :بأنه اإلقلیمف سعاد الشرقاوي عرِّ تُ : اإلقلیم .2
هو  فاإلقلیملوه من فضاء وما یحیط به من ماء، وما یع األرضوهو یتكون من قطاع یابس من 

الذي تتحول على أرضه الشعوب إلى وحدات منظمة ومتجانسة بعد أن كانت هائمة  األساس
فاالرتباط باألرض أساسي  ؛في مكونات الدولةفقط  كمیاً  لیس عنصراً  واإلقلیموغیر مستقرة، 
 .)4(بالنسبة للدولة"

                                                           
(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8, ت                   اریخ المش                   اھدة   : 

28/7/2013 
م) 2007، ب.ط (القـاهرة: كلیـة الحقـوق جامعـة القـاهرة، الـنظم السیاسـیة فـي العـالم المعاصـر) سعاد الشرقاوي، 2(

  20ص
  4، صمرجع سابق) عبد العزیز سرحان، 3(
  27، صمرجع سابقشرقاوي، ) سعاد ال4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
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"النطاق الذي تتمتع الدولة في داخله بكامل : بحسب سرحان بأنه اإلقلیمویمكن تحدید نطاق  
"مساحة من األرض  :هو اإلقلیموفي تعریف آخر ، )1(ها القانون الدولي العام"السلطات التي یقرُّ 

البري والمائي والهوائي، وتباشر الدولة  اإلقلیمي تعلوها وبذلك یشمل والبحر وطبقات الجو الت
حیث تقضي قواعد  ،ضروري وشرط الكتساب الدولة الشخصیة القانونیة واإلقلیمسلطاتها علیه، 
أو  اإلقلیممعین وال تأثیر التساع  إقلیمتوافر القدرة على التصرف في نطاق بالقانون الدولي 

 .)2("اإلقلیمضیقه على توافر عنصر 

وترجع أهمیتها إلى  ،الحدود حیة القانون الدولي العامالدولة من نا إقلیمفي المهّمة ومن األجزاء  
دولة  إقلیمالتي عندها تتوقف سیادة الدولة واختصاصاتها نتیجة لبدء  اإلقلیمیةأنها تعد النقاط 

تبع خطوط الطول أخرى، والحدود إما أن تكون طبیعیة أو صناعیة، وقد تكون وهمیة ت
  .)3(والعرض

"أحد األركان  :عدُّ السلطة والتي تُ  بیة على التنظیم السیاسي لفظطلق الغالویُ : التنظیم السیاسي. 3
وجود هیئة تبسط سلطاتها وسلطانها ، وهي تعني واإلقلیماألساسیة لنشوء الدولة مع الشعب 

 .)4(الدولة وعلى األشخاص القاطنین فیه" إقلیمعلى كامل 

فهي التي تؤكد وحدة الشعب المعنویة  ،السلطة بأنها "تعبر عن سیادة الدولة واستقاللها فُ رَّ عَ تُ و 
، كما تعني وخارجیاً  داخلیاً  اإلقلیمواالقتصادیة وتحقق مصالح الشعب وتتولى الدفاع عن كیان 

ولة لدولة والمساواة مع الدول األخرى، وهي التي تجعل الدن الداخلیة لؤو حریة تصریف الش
، وال عبرة بالشكل السیاسي رى كوحدة متمیزة لها شخصیة دولیةتظهر في مواجهة الدول األخ

 إقلیمللسلطة في الدولة ما دامت تمثل من القوة والتنظیم ما یمكنها من فرض سلطتها على 
  .)5(أم دیمقراطیاً  سواء أكان فردیاً  الحكمالدولة، فال فرق في نظام 

جماعة بشریة  إدارةتظهر عند من یتولون  إرادیة"طاقة  :السلطة بأنهاف سعاد الشرقاوي عرِّ وتُ 
توزیع یتم بالقوة، أو بناًء على الرضا و  أن تسمح لهم بفرض أنفسهم، وهذا الفرض إماّ 

                                                           
  8، صمرجع سابق) عبد العزیز سرحان، 1(

(2) www.f-law.net/law, تاریخ المشاھدة   : 28/8/2013  .  
  13، صمرجع سابق) عبد العزیز سرحان، 3(
  رابط: ، المفهوم السلطة والخصائص القانونیة للدولة") عبد الرحمن یتشوري، "4(

www.hrdiscussion.com/hr31790.html,  .27/7/2013 تاریخ المشاھدة 
(5) www.alexalaw.com/convention on the rights and duties lf states,  ت   اریخ

 .27/7/2013 : المشاھدة

http://www.f-law.net/law
http://www.hrdiscussion.com/hr31790.html
http://www.alexalaw.com/convention
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االختصاص، فإن كان مصدر السلطة بالقوة فهي سلطة فعلیة، وٕان كان المصدر رضا 
  .)1(الخاضعین أصبحت سلطة قانونیة"

السلطة التي الذي یختار  فهو ؛أوالً  خصوصیة الدولة تستمد من الشعب نَّ إقول ویمكن ال
أهمیة التكامل بین العناصر  بالرغم مننطاق األرض التي تخضع لسیطرته، نه وتحدد ؤو تدیر ش

  الثالثة للوصول إلى كینونة الدولة.
  

  :أنواع الدول
  :  الدول من حیث الظروف السیاسیة أوًال:

من  كافة التي تمتلك حق مباشرة مظاهر السیادة الداخلیة والخارجیة ادة:تامة السیالدول  .1
وهذا هو الوضع الفعلي ألغلب  ،أي تدخل أو رقابة من دول أخرى أو هیئة دولیة دون

الدول األعضاء في المجتمع الدولي، وتتمثل مظاهر السیادة في السیطرة البریة والبحریة 
 .)2(والجویة

وذلك لتبعیتها  كافة؛ األساسیةاختصاصات الدولة بالتي ال تتمتع  ناقصة السیادة:الدول  .2
ما تكون  لدولة أجنبیة، حیث تباشر األخیرة بعض اختصاصاتها الخارجیة والداخلیة، وعادةً 

تقوم بمشاركتها في  دولیةٍ  أخرى أو منظمةٍ  دولةٍ  إلشراف الدول ناقصة السیادة خاضعةً 
رجیة، لذا توجد فیما بین الدولة ناقصة السیادة وبین نها الداخلیة أو الخاؤو مباشرة بعض ش

سواء كانت  أم خارجیاً  دولة أخرى أو منظمة دولیة عالقة قانونیة تحد من سیادتها داخلیاً 
  .)3(رضاها من دونتلك العالقة قانونیة برضاها أو 

  :)4(الدول، ومن أهمها أشكال النقص في سیادة وتتعدد

 بطریق ذلك كان سواء منها أقوى دولة حمایة تحت ما دولة توضع حین : الحمایة  .أ 
 اإلكراه طریق عن أو ومدتها، الحمایة حدود تبین الدولتین بین معاهدة عن طریق االختیار

 نؤو الش بتصریف الحامیة وتقوم الدولة المستعمرة، بالدول االستعماریة الدول تفعل كما

                                                           
  34، صمرجع سابق) سعاد الشرقاوي، 1(
ــــي األمــــم المتحــــدة ) یاســــر عالونــــة،2( ــــة ف لســــلة تقــــاریر قانونیــــة (رام اهللا: الهیئــــة ، سفلســــطین وعضــــویتها كدول

  14م) ص2011المستقلة لحقوق المواطن، 
ــــــث الســــــیادة) علــــــي الشــــــكراوي، 3( ــــــة مــــــن حی ــــــواع الدول  ، ت      اریخwww.uobabylon.edu.iq، الــــــرابط: أن

  28/8/2013: المشاھدة
  لرابط:، اأنـــــــــــواع الـــــــدول في القانون الدولي الدستوري) عبد اهللا السلمو، 4(

http://bara-sy.com/news-print-2495.html : تاریخ المشاھدة،  28/7/2013. 

http://www.uobabylon.edu.iq
http://bara-sy.com/news-print-2495.html
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 من المحمیة الدولة تظل ذلك ومعالدولي،  المجال في وتمثیلها المحمیة للدولة الدولیة
  . الدولي القانون ألحكامبینهم  العالقات وتخضع الدولي القانون أشخاص

 العادة وفي لها، تابعة وتصبحى أخر  لدولة كامالً  خضوعاً  ما دولة تخضع وفیها : التبعیة  .ب 
 ،جیةالخار  نؤو الش مجمل المتبوعة للدولة وتترك ،الداخلیة نهاؤو بش التابعة الدولة تستقل

 معاهدات عقد أو األجنبیة الدولى لد القناصل تعیین مثل الشكلیة األمور بعض عدا
 عن التابعة للدولة الكامل االستقاللى إل إما التبعیة عالقة تنتهي ما وغالباً  معها، تجاریة
 .  فیها كامالً  اندماجاً  اندماجها أو المتبوعة الدولة

 بعض انتزاع منه الغرض وكان ،األمم عصبة قمیثا في االنتداب نظام أنشئ : االنتداب  .ج 
ى إل المیثاق ذهب وقد األولي، العالمیة الحرب في هزیمتهما بعد وألمانیا تركیا من األقالیم

 ینبغي لذلك وأنها ،نفسها لحكم مؤهلة غیر شعوب تسكنها األقالیم تلك شعوب إنَّ  القول حد
 األقالیم هذه تطویرى عل ملتع متمدنة راقیة لدول الدولي اإلشراف تحت توضع أن

 إقلیم من جزءاً  االنتداب تحت الواقعة الدولة تعدُّ  وال نفسها حكمى عل قادرة وجعلها ،وترقیتها
  .معاً  والدولیة الداخلیةاألمور  في إلدارتها تخضع كانت وٕان ،المنتدبة الدولة

 فلسطین عدا مافیاللها استق ونالت منه النظام لهذا خضعت التي الدول معظم تخلصت وقد  .د 
 دولة" إلقامة للیهود لتسلیمها تمهیدیاً  عمالً  البریطاني االنتداب تحت وضعها كان التي

 . أرضهاى عل" إسرائیل
 وهو المتحدة،األمم  میثاق علیه نص االنتداب لنظام مقارب نظام وهو : الوصایة  .ه 

 الحكم نظام اختیار في ةحرّ  تكون فال ،له الخاضعة الدول سیادة من ینتقص النتدابكا
 .الوصایة زوال بعد إال الدولیة الشخصیة واكتمال االستقالل لها یتم وال ،تریده الذي

 في كامالً  استقاللها وتفقد االستعماریة الدول لهیمنة بالقوة الدول تخضع فیه: االستعمار  .و 
 دستورها وضع في الحریة من بقدر االستعماریة الدولة لها سمحت وٕان ،الدولي المجال

  الداخلیة. مهاونظ

فهي  من ثمَّ هي الدولة الوحیدة التي ال تزال تعاني االحتالل، و  أن فلسطین وترى الباحثة
  أقرب ما یكون للدولة ناقصة السیادة الخاضعة لالستعمار.

  

  :للتكوین المادي الدول وفقاً  ثانیًا:
لطة واحدة، نها الداخلیة والخارجیة سؤو التي تنفرد بإدارة ش الموحدة:/الدولة البسیطة .1

، ویكون هناك في العادة هیئة واحدة تنفرد واألغلبیة العظمى من دول العالم دول بسیطة
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الدولة في كل من  إقلیموبذلك توجد حكومة واحدة تنفرد بالسیادة على  ،ون الدولةؤ بإدارة ش
 .)1(المجالین الداخلي والدولي

مة واحدة مثل فرنسا "دولة تباشر سلطات الحكم فیها حكو  هي: والدولة البسیطة
 .)2(وبلجیكا"

الدولة المكونة من عدة دول تتنوع سلطات الحكم فیها على نحو یختلف  الدولة المركبة: .2
 .)3(باختالف نوع االتحاد الرابط بینها

  :)4(ویقسم فقهاء القانون االتحاد الرابط بین الدولة المركبة إلى     
مع احتفاظ  ،اسة دولتین في آن واحدیتولى فیه شخص واحد رئ االتحاد الشخصي:. 1ب/

  كل دولة بشخصیتها القانونیة واستقاللیتها.

ینشأ بموجب معاهدة بین دولتین أو عدة دول،  االتحاد التعاهدي (الكونفدرالي):. 2ب/
  وتقوم هیئة مشتركة بین الدول المتحدة تتكون من ممثلین عن هذه الدول.

الدستور االتحادي  بوساطةفأكثر ویتكون ذلك  یكون بین دولتینالتحاد الفدرالي: ا. 3ب/
الذي یخضع دول االتحاد لحكومة مركزیة تتولى إدارة البلد، وعادة ما یحدد الدستور 

  االختصاصات على المستوى الداخلي والخارجي.

ة وفي الهیئة المشرفة أن تتحد الدولتان في شخص رئیس الدول االتحاد الفعلي:.4ب/  
ألنه ال یقتصر على كون رئیس  اً ، وعلى هذا یكون هذا النوع قویالخارجیة نؤو على الش

  .)5(بل یتعداه إلى اتحاد الدولتین في مجال السیاسة الخارجیة اً الدولتین واحد
  

  :االعتراف بالدول
  أوًال: مفهوم االعتراف بالدول:

ة تتعلق إن االعتراف بالدولة من أهم الموضوعات التي یهتم بها القانون الدولي، وهو مسأل
  بالسیاسة العامة أكثر منه بالقانون.

                                                           
(1) www.f-law.net/law/archive/index.php, 28/7/2013 : المشاھدة تاریخ .  

  50، صمرجع سابق) توفیق السدیري، 2(
  51، صنفسه ) المرجع السابق3(
  14، صلمتحدة، مرجع سابقوعضویتها كدولة في األمم ا فلسطین ) یاسر عالونة،4(
  51، صمرجع سابق) توفیق السدیري، 5(

http://www.f-law.net/law/archive/index.php
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یعني االعتراف بالدول لمعهد القانون الدولي  "وفقاً  :وعن االعتراف یقول ستیفن اوكوین بأنه
 إقلیمفي  منظم سیاسیاً  إنسانيالتصرف الحر الذي تعترف بموجبه دولة أو أكثر بوجود مجتمع 

على الوفاء بااللتزامات التي  كما یكون قادراً دولة أخرى قائمة،  عن أيّ  محدد ویكون مستقالً 
  .)1("یفرضها القانون الدولي

"التصرف الحر الذي یصدر عن : االعتراف بالدولة یعني یرى أنع القانون الدولي جمَ مَ 
معین تتمتع بنظام سیاسي واستقالل كامل  إقلیمبوجود جماعة بشریة فوق  لإلقراردولة أو عدة دول 
  .)2(التزامات القانون الدوليوتقدر على الوفاء ب

أو  ا قانونیاً ه"تعبیر عن إرادة دولة معینة في أن وضع :وفي تعریف آخر االعتراف بالدولة
بیر منه في المجتمع المعاصر الذي یتكون في جانب ك مهمااالعتراف  عدُّ ، ویقد أصبح قائماً  واقعیاً 

هو قرار سیاسي بالدرجة األولى یتم  من دول مستقلة ذات سیادة، واالعتراف بالدولة أو الحكومة
 .)3(إلى بعض اعتبارات المالءمة السیاسیة" اللجوء إلیه استناداً 

"التسلیم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها : كما أن االعتراف بالدولة هو
ة تنشأ مستقل عن نشأة الدولة، فالدول إجراءفي الجماعة الدولیة، واالعتراف  بوصفها عضواً 

لكنها ال تتمكن من ممارسة سیادتها في ، الحكومة، و اإلقلیم ،الشعب باستكمال عناصرها الثالثة
مواجهة الدول األخرى ومباشرة حقوقها داخل الجماعة الدولیة إال إذا اعترفت هذه الجماعة 

  .)4(بوجودها"

بالدرجة  معنویاً  دعماً  لالعتراف بالدولة أهمیة كبیرة كونه یقدم للدولة ترى الباحثة أنوعلیه 
من األولى، وهو تأكید على االندماج في المنظومة الدولیة وكفالة جمیع الحقوق الخاصة بالدول 

عملیة تنظیم لألوضاع السیاسیة تؤدي إلى حمایة  بمنزلةاالعتراف  عدّ دون انتقاص، كما یمكن 
  العالمي. الدول وحقوقها وٕالزامها بواجباتها بما یسهم في الحفاظ على السلم

  
                                                           

  ، الرابط:  مفهوم االعتراف الدولي لدولة جدیدةستیفن اوكوین، ) 1(
www.pachodo.org/201009121687/pachodo.org-arabic-articles/2010-9-11-12-34html : ت             اریخ المش             اھدة، 
29/7/2013 

  56م) ص2009(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  1، طدولي العامفي القانون ال) سهیل الفتالوي، 2(
  ، الرابط: االعتراف الدولي) انتصار الحصائري، 3(

sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1375-topic : المشاھدة ، تاریخ 29/7/2013 
ـــــة) عبـــــد الكـــــریم علـــــوان، 4( ـــــاديء العام ـــــام المب ـــــانون الع ـــــي الق ار الثقافـــــة للنشـــــر د (عمـــــان: 5، طالوســـــیط ف

  228م) ص2010والتوزیع، 

http://www.pachodo.org/201009121687/pachodo.org-arabic-articles/2010-9-11-12-34html
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  :أشكال االعتراف بالدولثانیًا:  
المباشر الذي تعلنه الدولة بصورة رسمیة  اإلعالناالعتراف الصریح أو الرسمي:  .1

والمتضمن االعتراف بدولة معینة، ویتم االعتراف الصریح بصدور قرار رسمي من حكومة 
 لمعترف بها.الدولة أو مذكرة دبلوماسیة تبلغ الجهة المعترف بها بقرار الدولة ا

 إعالنواالتحاد السوفییتي بعد دقائق من اعتراف الوالیات المتحدة األمریكیة  :مثال
  .)1(استقاللها قبل توافر عناصر الدولة فیها وترسیم حدودها "إسرائیل"

اعتراف عن طریق الدخول في عالقات مع الدولة الجدیدة، كعالقات االعتراف الضمني:  .2
رسمي من  إعالندون أن یصدر من رفت بها بصورة رسمیة تقیمها مع الدول التي اعت

الدولة یتضمن االعتراف بها، وتلجأ الدول لمثل هذا النوع من االعتراف حینما یؤدي 
 .)2(لها إحراجاعترافها الصریح إلى 

ویصدر  ،االعتراف قد یكون فردیا تقوم به كل دولة على حدة االعتراف الفردي والجماعي: .3
ل عن طریق ، أما االعتراف الجماعي فیصدر عن عدة دو ة دستوریاً عن سلطتها المختص

أن االعتراف الجماعي أكثر فاعلیة من االعتراف  بعضهمویرى مؤتمر دولي أو معاهدة، 
ووجود منظمات ، اناً القرار الذي تتخذه الدول بمجموعها یكون أكثر ضم نّ إحیث  ،الفردي

  .)3( تحقیق هذه الفكرة دولیة تضم معظم دول العالم یساعد الیوم على

إذا كان تم اشتراط أمر  اً یكون االعتراف مشروط مشروط:الغیر االعتراف المشروط و  .4
 .)4(معین على الدولة المعترف بها وقت صدور االعتراف

 الواقعي:لفعلي/االعتراف القانوني أو ا .5
یة االعتراف الصریح والحاسم الذي یستند إلى استقرار الشخص االعتراف القانوني:  . أ

ویصدر إما مباشرة أو بعد صدور االعتراف  ،الدولیة الكاملة المعترف بها وبثباتها
 .)5(الواقعي

                                                           
  426م) ص2004(القاهرة: دار النهضة العربیة،  4، ط، القانون الدولي العام) أحمد أبو الوفا1(
  255م) ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیةدمشق: ( 6، طالقانون الدولي العام) محمد المجذوب، 2(
م) 2009، ب.ط (عمان: دار الثقافة للنشـر والتوزیـع، لدولي العامالوجیز في مبادئ القانون ا) غازي صباریني، 3(

  121ص
، الـــــــــــــــــــــــــــــرابط: مرجـــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــابقاالعتـــــــــــــــــــــــــــــراف الـــــــــــــــــــــــــــــدولي، ) انتصـــــــــــــــــــــــــــــار حصـــــــــــــــــــــــــــــائري، 4(

sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1375-topic  
  ) المرجع السابق نفسه5(
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دون أن من من ناحیة وجودها على الواقع  بدولةٍ  اعترافٌ  الفعلي:/االعتراف الواقعي  . ب
 أو هناك شكوكاً  ،في عناصرها الثالثة هناك خلالً  نّ إأي  ؛تتوافر فیها الشرعیة الدولیة

 .)1(العناصر في هذه
تراف بدولة جدیدة تختلف باختالف الحاالت، عإن األسباب التي ینطوي علیها قرار اال

منذ  وال سیما ،على سیاسات االعتراف التي اتبعتها الدول الغربیة عامة والوالیات المتحدة بنظرة و 
یر االعتراف الحرب العالمیة الثانیة تظهر أن المقاییس التي كانت تستخدم في الماضي عند تقر 

وأصبحت المصالح السیاسیة واالقتصادیة هي التي تقرر بالدرجة األولى موقف  ،بالدول تالشت
  .)2(بتقریره واإلسراعهذه الدول من االعتراف 

  :ألمم المتحدة بوصفها منظمة دولیةهیئة ا
  :الدولیة ةالمنظم ماهّیة أوًال:

مستقلة عن إرادة الدول األعضاء،  دةبإرامن الدول تتمتع  "هیئة دولیة دائمة تضم عدداً  
"هیئة تشترك  :هيوفي تعریف آخر، ، )3(تهدف إلى حمایة المصالح المشتركة للدول األعضاء"

ن العامة المشتركة وتمنحها ؤو فیها مجموعة من الدول على وجه الدوام لالطالع بشأن من الش
  .)4(هذه الهیئات في المجتمع الدولي" تتابعه ذاتیاً  اختصاصاً 

حداثة الأن فقهاء القانون الدولي اختلفوا في تعریف المنظمة الدولیة بسبب  الحظت الباحثةو 
  مصطلح في فقه القانون الدولي من جهة، وٕالى تعدد أنواعها من جهة أخرى.للالنسبیة 

  :)5( أنواع المنظمات الدولیة .1

 التي كافة المنازعات أنواع حلِّ  إلى نشاطها یمتد التي المنظمات الدولیة العالمیة العامة:  .أ 
 األمم كمنظمة بینها، فیما السلمیة الصالت تدعیم وٕالى األعضاء الدول بین فیما تنشأ

 .المتحدة

 ،الدولیة العمل كمنظمة المتخصصة، الوكاالت علیها یطلق التي المنظمات الدولیة الغنیة:  .ب 
 .الدولیة والصحة ،والیونسكو ،والزراعة والتغذیة

                                                           
  137، ص مرجع سابق، في القانون الدولي العام) سهیل الفتالوي، 1(
  229، صمرجع سابقد الكریم علوان، ) عب2(
  17ص م)2009دار الثقافة للنشر والتوزیع،  (عمان:1 ، طالتنظیم الدولي) سهیل الفتالوي، 3(
(عمــــان: دار الثقافــــة للنشــــر  1، طالجــــزء الرابــــع-الوســــیط فــــي القــــانون الــــدولي العــــام) عبـــد الكــــریم خضــــیر، 4(

  13م) ص1997والتوزیع، 
  15، صالمرجع السابق نفسه) 5(
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 حكم تطبیق أساس على الدولیة المنازعات في الفصل مهمتها قضائیة:المنظمات الدولیة ال  .ج 
 .التحكیم ومحاكم ،الدولیة العدل كمحكمة الدولي القانون

 .األوروبي واالتحاد العربیة الدول جامعة مثل :اإلقلیمیةالمنظمات الدولیة   .د 
  

  :)1(العضویة في المنظمات الدولیة شكالأ .2

 إنشاءعضاء الذین اشتركوا في مناقشة معاهدة األاألعضاء األصلیون في المنظمة:   .أ 
  المنظمة وانضموا إلیها قبل نفاذها.

األعضاء الذین انضموا للمنظمة بعد دخولها حیز التنفیذ وممارسة األعضاء المنضمون:   .ب 
  المنظمة أم ال. إنشاءنشاطها بصورة فعلیة، بغض النظر إذا اشتركوا في مناقشة معاهدة 

بصفتهم بانتساب بعض الدول إلیها لیس  ض المنظمات الدولیةتسمح بع العضو المنتسب:  .ج 
  أعضاء في المنظمة وٕانما عن طریق التعاقد مع المنظمة.

تقوم في بعض المنظمات الدولیة على أساس االنغالق وعدم قبول العضویة المغلقة:   .د 
  جدد، مثال ذلك مجلس التعاون لدول الخلیج العربي. أعضاء

في  اإلسهامالمنظمات الدولیة لبعض حركات التحرر حق تمنح بعض العضو المراقب:   .ه 
دون أن تمنحها حق العضویة الكاملة، فلیس لها حق التصویت، ویحق من بعض أنشطتها 

 .على ممثلي الدول األعضاء للعضو المراقب حضور المناقشات والردُّ 

  :)2( شروط العضویة في المنظمات الدولیة  .3

أي أن تتوافر عناصرها الثالثة من  ؛وني ولیس الحقیقياالستقالل القان استقالل الدولة:  .أ 
بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي والقانوني السائد في  ،وشعب وٕاقلیمحكومة 

 .الدولة
  .حریة الدولة  .ب 

  .المنظمة في التمثیل  .ج 

 االلتزام بقواعد المنظمة.  .د 
  

                                                           
  257، صالدولي، مرجع سابق التنظیم) سهیل الفتالوي، 1(
(عمـان: دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع،  1، طالقانون الـدولي العـام مبـادئ القـانون الـدولي العـام) سهیل الفتالوي، 2(

  255م) ص2009
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  :، وأجهزتهااألمم المتحدةهیئة : ثانیاً 
  تعریف هیئة األمم المتحدة: .1

 بصونتلتزم  ،الثانیة العالمیة الحرب عقب ،بلداً 51 ها أسس دولیة منظمة هي المتحدة مماأل
 وتحسین االجتماعي، التقدم وتعزیز األمم بین الودیة العالقات وتنمیة الدولیین، واألمن السلم

وتعود بدایات تشكیل األمم المتحدة إلى إعالن الرئیس ، )1(اإلنسان وحقوق المعیشة مستویات
خالل الحرب العالمیة الثانیة "أن الوالیات المتحدة ترى من واجبها أن تقوم بدور  ،مریكي روزفلتاأل

ویحول بین الدول وبین استعمال القوة  اإلنسانیة یشملفي المستقبل، وهو محاولة إقامة سالم  مهم
ن الخاصة في عالقاتها ببعض"، ومع ظهور بوادر انتهاء الحرب سعت دول كثیرة إلى تشكیل اللجا

جرى التوقیع على بیان  ،م1942عام وفي المتعلقة بالتنظیم الدولي الجدید، لدراسة المشروعات 
وألول مرة كما اقترحها  األمم المتحدة رسمیاً  ي هذه الوثیقة جرى استخدام عبارةاألمم المتحدة، وف

أثناء في  ،بلداً  50اشترك في وضع میثاق األمم المتحدة ممثلو ، و )2(الرئیس األمریكي روزفلت
وبرز كیان األمم المتحدة  ،م1945یونیو  26–ابریل 25 في المّدةمؤتمر األمم المتحدة الذي عقد 

  .)3( م1945أكتوبر في إلى حیز الوجود  رسمیاً 
  :)4(ة لألمم المتحدةالرئیساألجهزة  .2

 الدول یعجم ممثلي من وتتألف المتحدة، لألمم ةالرئیس التداولیة الهیئة الجمعیة العامة:  .أ 
 تمنحها التي الوالیة من كبیر حد إلى مستمد العام مدار على المتحدة األمم وعمل ،األعضاء
  العامة.  الجمعیة

 عن ةالرئیس المسؤولیة المتحدة، األمم میثاق بموجب األمن مجلس على تقع مجلس األمن:  .ب 
  فیه.  ةالعضوی ذلك في بما األمن مجلس إصالح وقضیة ،الدولیین واألمن السلم صون

 بتسویة المحكمة ، وتقومالمتحدة لألمم الرئیس القضائي الجهاز محكمة العدل الدولیة:  .ج 
   .المتحدة األمم میثاق من اً جزء األساسي نظامها ویشكل ،األعضاء بین المنازعات

 واالجتماعیة، االقتصادیة األعمال لتنسیق الرئیساز الجه المجلس االقتصادي واالجتماعي:  .د 
 ویتم ،والمؤسسات المتخصصة والوكاالت، المتحدة لألمم أعمال من بها یتصل وما

  .ضوع لكل واحد صوت، البسیطة باألكثریة المجلس في التصویت

                                                           
(1) http://www.un.org/ar/aboutun, 1/8/2013 المشاھدة :تاریخ 

  76، صسابق مرجع) عبد الكریم خضیر، 2(
(3) www.un.org/arabic/oboutun/history.htm,  1/8/2013  تاریخ المشاھدة: 
(4) http://www.un.org/ar/mainbodies, 1/8/2013 المشاھدة :تاریخ 

http://www.un.org/ar/aboutun
http://www.un.org/arabic/oboutun/history.htm
http://www.un.org/ar/mainbodies
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 مشموال إقلیماً  أحد عشر على الدولي اإلشراف لتوفیر ،م1945عام  أنشئ وصایة:لمجلس ا  .ه 
 على حصلت قد بالوصایة المشمولة األقالیم كل كانت م1994 عام وبحلول، بالوصایة

  . االستقالل أو الذاتي الحكم

 ةالرئیس األجهزة إلى الخدمات وتقدم، للمنظمة الیومیة األعمال بشتى تقوم األمانة العامة:  .و 
 االقتصادیة االتجاهات ومسح السالم، عملیات إدارة: مثلوتنّفذ أعماًال أخرى ، األخرى

 .وغیرها اإلنسان حقوق عن دراسات وٕاعداد واالجتماعیة،

من الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي  وتتناول الباحثة بالتفصیل كال  
  ن باالطالع على طلبات العضویة في المنظمة الدولیة والتصویت علیها.ین المختصتیباعتبارهما الجهت

  

  :الجمعیة العامة ومجلس األمن الدوليثالثًا: 
  :)1(الجمعیة العامة لألمم المتحدة .1

 موقعاً  المتحدة، األمم میثاق بموجب م1945 عام في أنشئت التي العامة، لجمعیةا تحتل
 والجمعیة العامة، السیاسة وصنع للتداول الرئیس التمثیلي المتحدة األمم جهاز بصفتها مركزیاً 
 األطراف المتعددة للمناقشات منتدى تمثل ، المتحدة األمم أعضاء جمیع من تتألف التي العامة
 في مهم ورٍ بدَ  أیضاً  تقوم وهي المیثاق، یشملها التي الدولیة للقضایا المتنوع یفالط لكامل
 سنة كل مكثفة عادیة دورة في الجمعیة وتنعقد الدولي، القانون وتدوین المعاییر وضع عملیة

  .االقتضاء بحسب ذلك بعد وتجتمع دیسمبر، إلى سبتمبر من في أثناء المّدة

 :)2(العامة الجمعیة وسلطات وظائف .2

 نـزع ذلك في بما الدولیین، واألمن السالم حفظ في للتعاون العامة المبادئ في تنظر  .أ 
 المبادئ. هذه بصدد توصیات متقدّ  وأن السالح،

 بشأنها، توصیات متقدّ  وأن ،الدولیین واألمن السالم بحفظ صلة لها تكون مسألة أي تناقش  .ب 
 المسألة. بتلك لقیتع وضعاً  أو نزاعاً  یناقش األمن مجلس كان إذا إال

 على تؤثر أو المیثاق نطاق ضمن تندرج مسائل أي ذاته االستثناء انطباق مع تناقش  .ج 
 المسائل. تلك بشأن توصیات متقدّ  وأن المتحدة، األمم أجهزة من جهاز وسلطات وظائف

                                                           
(1) http://www.un.org/ar/ga/about/background.shtml,  1/8/2013 المشاھدة :تاریخ 

  موقع األمم المتحدة، الرابط:) 2(
 http://www.un.org/ar/ga/about/background.shtml : المشاهدة تاریخ 1/8/2013  

http://www.un.org/ar/ga/about/background.shtml
http://www.un.org/ar/ga/about/background.shtml
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 وتطویر الدولي السیاسي التعاون لتعزیز توصیات تضع وأن ،دراسات إجراء في تشرع  .د 
 في الدولي والتعاون األساسیة والحریات اإلنسان حقوق وٕاعمال الدولي نالقانو  وتدوین
 والصحیة. والتعلیمیة والثقافیة واإلنسانیة واالجتماعیة االقتصادیة المیادین

 سلمیة. تسویة الدول بین الودیة العالقات صفو یعكر قد وضع أي لتسویة توصیات متقدّ   .ه 

 فیها. تنظر وأن األخرى المتحدة األمم وأجهزة األمن مجلس من تقاریر تتلقى  .و 

 الدول على المقررة المالیة األنصبة وتقرر علیها وتوافق المتحدة األمم میزانیة في تنظر  .ز 
 األعضاء.

 وأجهزتها المتحدة األمم مجالس وفي ،األمن مجلس في الدائمین غیر األعضاء تنتخب  .ح 
 .مناأل مجلس من توصیة على بناءً  العام األمین نتعیّ  وأن ،األخرى

الصادر  "السالم أجل من الـمتحدون" :المعنون بقرارها عمالً  أیضاً  العامة للجمعیة ویجوز
  تصویت بسبب التصرف من األمن مجلس یتمكن لم إذا إجراءات تتخذ أن ،م1945نوفمبرفي 
 من مالً عَ  هناك أنَّ  أو ،للسالم خرقاً  أو تهدیداً  هناك أن بدا حالة في ،دائم عضوٍ  جانب من سلبي
 توصیات إصدار أجل من ؛الفور على المسألة في تنظر أن للجمعیة یمكن وعندئذ، العدوان أعمال

  .الدولیین واألمن السالم إعادة أو لصون جماعیة تدابیر باتخاذ األعضاء إلى
  :)1(أسلوب عرض الموضوعات والقضایا على الجمعیة العامة .3

  ة العامة ما یراه من الموضوعات.یجوز لمجلس األمن أن یرفع إلى الجمعی مجلس األمن:  .أ 

دولة عضو في األمم المتحدة أن تعرض  لكلّ  یمكنالدول األعضاء في األمم المتحدة:   .ب 
  أي مسألة على الجمعیة العامة.

في األمم المتحدة  یجوز لكل دولة لیست عضواً  الدول غیر األعضاء في األمم المتحدة:  .ج 
 أن تعرض أي مسألة على الجمعیة العامة.

  :وقبول األعضاء الجدد یت في الجمعیة العامةالتصو  .4

دولة صوت  بین الدول، فلكلّ لجمعیة العامة على أساس المساواة یقوم التصویت في ا
ولم یأخذ المیثاق بنظام اإلجماع في القرارات ، النقضواحد، وال تتمتع الدول الدائمة العضویة بحق 

 العامة للجمعیة الداخلي النظام نصَّ و ، )2(األغلبیةالصادرة من الجمعیة العامة وٕانما تتخذ القرارات ب

                                                           
  136ص ،، مرجع سابقالقانون الدولي العام مبادئ القانون الدولي العام) سهیل الفتالوي، 1(
  137ص  ،نفسه سابقالرجع الم )2(
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وفقا لمواد النظام الداخلي  یأتيبما  علیها وجب المتحدة األمم إلى االنضمام ترید دولة كل أن على
  :)1(للجمعیة العامة

 المتحدة األمم عضویة في ترغب دولة كل تُقدم 134 رقم للمادة وفقاً : العضویة تقدیم طلب  .أ 
 تقبل المعنیة الدولة أن ُیفید رسمیة وثیقة في مثبتاً  تصریحاً  یتضمن طلباً  امالع األمین إلى

  .المیثاق في الواردة بااللتزامات

 من نسخة للعلم العام األمین ُیرسل 135 وفقا للمادة رقم: العضویة طلبات بورود اإلشعار  .ب 
 .منعقدة عیةالجم تكن لم إذا المتحدة األمم أعضاء إلى أو العامة، الجمعیة إلى الطلب

  :)2(افیه والبت العضویة طلبات في النظر  .5

 العضویة، في الطلب صاحبة الدولة بقبول األمن مجلس أوصى إذا ،136 رقم للمادة وفقاً   .أ 
 على قادرة للسالم محبة دولة الطلب ةاحبص كانت إذا ما مسألة في العامة الجمعیة تنظر
 ثلثي بأغلبیة تبت ثم فیه، راغبةو  ،المیثاق في علیها المنصوص بااللتزامات الوفاء

  .قدمته الذي العضویة طلب في المصّوتین الحاضرین األعضاء

 أو العضویة في الطلب صاحبة الدولة بقبول األمن مجلس یوصِ  لم إذا ،137 رقم  للمادة وفقاً   .ب 
 دراسة األمن لمجلس الخاص التقریر تدرس أن بعد العامة فللجمعیة طلبها، في النظر جلِّ أُ 

  .بشأنه تقریر أو ،توصیةٍ  وتقدیم جدید من فیه للنظر المجلس إلى الطلب ُتعید أن ،یةواف
ا وٕاذ العامة، الجمعیة بقرار الطلب صاحبة الدولة العام م األمینعلِ یُ  ،138 مللمادة رق وفقاً   .ج 

 .الطلب في قرارها العامة الجمعیة فیه ذخِ تالذي ت التاریخ من العضویة نفاذ یبدأ لطلبا لَ بِ قُ 
وحول القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة جدال حول الطبیعة القانونیة لها، 

  :)3(رأیان یوجدو 

والجزاء المترتب على عدم تنفیذ  ،بقوة أدبیة فقطات الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرار  تتمتع .1
لتزم بقرار الجمعیة العامة فقط، فالدولة العضو التي ال ت اً أدبی القرارات أو االلتزام بها جزاءً 

 .ال یطالها سوى التوصیات التي ال ترقى لمستوى قرارات
                                                           

، http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_adms.shtmlمـــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــدة، ) موقـــــــــــــــــــــع األ1(
  1/8/2013: المشاهدة تاریخ

  المرجع السابق نفسه) 2(
  ، الرابط:القدس واألمم المتحدة رؤیة قانونیةمصطفى أبو الخیر، ) 3(

 http://pal-monitor.org/UpLoad/uploads/b41d23367a.pdf : المشاھدة ، تاریخ 5/8/2013 

http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_adms.shtml
http://pal-monitor.org/UpLoad/uploads/b41d23367a.pdf
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قرارات ملزمة ألنها تشكل الرأي العام السائد في  یعدُّ جمیع ما یصدر عن الجمعیة العامة  .2
 فهي تضم دول المجتمع الدولي ،برلمان العالم تعدُّ ألن الجمعیة العامة  ؛المجتمع الدولي

 .كافة

واضح یعزز قرارات الجمعیة العامة  وجود بندٍ  دمِ عَ  تاجُ باحثة أن هذا التباین في اآلراء نِ وترى ال
ه من الجمعیة العامة یعكس التوجُّ  قرارٍ  خالف علیه هو أن أيَّ ال بالتطبیق، لكن ما  اإللزامبصفة 

بیة للدول التي من الناحیة األد بحیث یصبح هذا التوجه ملزماً  ،قضیة ما إزاءالعام للمجتمع الدولي 
  دعمت هذا القرار.

  :الدولي مجلس األمن تعریف .6

ه، لما یملكه م كلّ هو المؤسسة الحقیقیة التي تهیمن لیس على األمم المتحدة فحسب بل العالَ 
ضد دولة تحت غطاء حفظ السلم واألمن الدولیین،  واإلجراءاتاتخاذ التدابیر  المجلس من حقِّ 

وأعضاء غیر دائمین،  ،مقسمین إلى أعضاء دائمین واً عض خمسة عشروعدد أعضاء المجلس 
العضویة الدائمة في المجلس التي تستمر  األول حقّ  :ویتمتع األعضاء الدائمون باثنین من الحقوق

مجلس ال ترغب فیه أي منع صدور أي قرار من ال ؛حق النقض :باستمرار األمم المتحدة، والثاني
  .)1(دائمة العضویةالدولة 

 :)2( طات مجلس األمن الدوليوسلوظائف  .7

 .ومقاصدها المتحدة األمم لمبادئ وفقا الدولیین واألمن السلم على المحافظة  .أ 

 .دولي خالف إلى تفضي قد حالة أو نزاع أي في التحقیق  .ب 

 .التسویة شروط بشأن أو المنازعات تلك تسویة بشأن توصیات تقدیم  .ج 

 .التسلح لتنظیم نظام إلنشاء خطط وضع  .د 

 التي باإلجراءات توصیات وتقدیم عدواني، عمل أي أو السالم یتهدد خطر أي تحدید  .ه 
 .اتخاذها ینبغي

 ال التي التدابیر من وغیرها االقتصادیة الجزاءات تطبیق إلى األعضاء جمیع دعوة  .و 
 .وقفه أو العدوان دون للحیلولة قوةلل استخداماً  تستتبع

                                                           
  140، صالقانون الدولي العام مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق) سهیل الفتالوي، 1(

(2) http://www.un.org/ar/sc/about/functions.shtml,  1/8/2013 تاریخ المشاھدة: 

http://www.un.org/ar/sc/about/functions.shtml
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 .المعتدي ضد عسكریة إجراءات اتخاذ  .ز 

 .الجدد اءاألعض بقبول التوصیة  .ح 

 .ستراتیجیةاال المواقع في للوصایة المتحدة األمم بمهام االضطالع  .ط 

 مع جنب إلى جنبا العام األمین انتخاب بشأن العامة الجمعیة إلى التوصیات تقدیم  .ي 
 .الدولیة المحكمة قضاةو  الجمعیة

 

  :قبول األعضاء الجدد في مجلس األمن  .8

على كل دولة  یجبإذ  ؛ل أعضاء جددتناول النظام الداخلي لمجلس األمن مسألة قبو 
  الذي  ؛إلى األمین العام لألمم المتحدة ترغب في االنضمام إلى المنظمة الدولیة تقدیم طلبٍ 

   قبول في األمن مجلس مسؤولیةو ، )1(اللجنة المعنیة بقبول األعضاء الجدد مه بدوره إلىیقدِّ 
 قبول أن منه الثانیة الفقرة تنص الذي ،تحدةالم األمم میثاق من 4 المادة رقم في بّینةمُ  جدد أعضاء
  .األمن مجلس من توصیة على بناءً  العامة الجمعیة من بقرارٍ  یتم المتحدة األمم عضویة في الدول

 األعضاء قبول مسألة األمن لمجلس المؤقت الداخلي النظام من 60- 58 المادتان وتتناول
حیث تنص المادة على  ،المتحدة مسألة العضویة األمم میثاق من 5 المادة رقم تتناول ، كماالجدد

 أو المنع أعمال من عمالً  ضّده األمن مجلس اتخذ عضو أي توقف أن العامة للجمعیة أنه یجوز
 ولمجلس ،األمن مجلس  توصیة على بناءً  ذلك ویكون ،ومزایاها العضویة حقوق مباشرة عن القمع
  . مزایاوال الحقوق تلك مباشرة العضو لهذا یرد أن األمن

 مبادئ انتهاك في المتحدة األمم أعضاء من عضو أمعن أنه "إذا 6 وذكرت المادة رقم
حول و ، )2(األمن مجلس توصیة على بناءً  الهیئة من تفصله أن العامة للجمعیة یجوز المیثاق

  :)3(هما الطبیعة القانونیة لقرارات مجلس األمن الدولي یوجد رأیان

ألن  ؛من میثاق األمم المتحدة 24رقم  ملزمة طبقا للمادة ةً افّ كقرارات مجلس األمن الدولي  .1
التي تحافظ على  كافة عاتویهتم بالتب ،مجلس األمن هو الجهاز التنفیذي لألمم المتحدة

الدولیین، لذا فإن قراراته ملزمة حتى على الدول غیر األعضاء في األمم السلم واألمن 
 ألمن الدولیین.المتحدة إذا ما كان ذلك سیحفظ السلم وا

                                                           
  22، صفلسطین وعضویتها كدولة في األمم المتحدة، مرجع سابق) یاسر عالونة، 1(

(2) http://www.un.org/ar/sc/repertoire/admission.shtml,  1/8/2013 المشاھدة :تاریخ 
  مرجع سابقأبو الخیر،  مصطفى) 3(

http://www.un.org/ar/sc/repertoire/admission.shtml
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رأي ضعیف یرى أن القرارات الملزمة التي تصدر عن مجلس األمن الدولي هي القرارات  .2
ویترتب على عدم االلتزام بها  ،التي تكون بشأن الحفاظ على السلم واألمن الدولیین

التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة  كمَ أما باقي القرارات فتأخذ حُ لیة الدولیة، ؤو المس
  لیة دولیة.ؤو لك ال یترتب علیها مسلذ ؛م المتحدةلألم

جمیع قرارات مجلس األمن الدولي أكثر دقة  بإلزامیةأن الرأي األول القائل وترى الباحثة 
كون األمر  ،قرارات مجلس األمن تحمل في طیاتها عیوباً  إلزامیةرغم أن بوواقعیة من الرأي الثاني، 

وما  ،في مقدمتها الوالیات المتحدة األمریكیة ،بعینها دولٌ التي تتمتع بها بقوة حق النقض  مرتبط
  اتخاذ القرارات. إمكانیةلهذا من تأثیر حول 

  

  

  :والمنظومة الدولیة حق تقریر المصیر
  أوًال: مفهوم حق تقریر المصیر:

"مصطلح في مجال السیاسة الدولیة  فهووردت العدید من التعریفات لحقِّ تقریر المصیر  
یاسیة یشیر إلى حق كل مجتمع ذي هویة جماعیة متمیزة مثل شعب أو مجموعة عرقیة والعلوم الس

ي النطاق السیاسي المفضل علیه من أجل تحقیق هذه بنِّ وغیرهما في تحدید طموحاته السیاسیة، وتَ 
الطموحات وٕادارة حیاة المجتمع الیومیة من دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات 

   .)1(أجنبیة"

وغیر ، والسیطرة األجنبیةل جمیع الشعوب الخاضعة لالستعمار كما یقصد به: "تخوی
االستقالل وٕاقامة دول  المتمتعة بالحكم الذاتي، واألقالیم التي لم تحصل على استقاللها بعد حقَّ 

حریة بعیدًا عن الضغوط والتدخل من قبل  واختیار نظامها السیاسي واالقتصادي والثقافي بكلّ 
  .)2(ل األخرى"الدو 

شعب ما  أنه: "حقّ بتقریر المصیر  ویرى بعض فقهاء القانون الدولي أنه یمكن تعریف حقّ 
في أن یختار شكل الحكم الذي یرغب العیش في ظله والسیادة التي یرید االنتماء إلیها"، وفي 

ونها وطریقة تعریف آخر: "منح الشعب والسكان المحلیین إمكانیة أن یقرروا شكل السلطة التي یرید
  .)3(تحقیقها على نحٍو حر ومن بدون تدخل خارجي"

                                                           
(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82,تاریخ  27/7/2013 : المشاھدة  

  189م) ص1997دار النهضة العربیة،  ( القاهرة:1، طعامة للحدود الدولیةالنظریة ال) علي إبراهیم، 2(
  ، الرابط:حق تقریر المصیر واالستفتاء) حسن سلمان، 3(

 www.arrasid.com/index.php/main/index : تاریخ المشاھدة،  30/7/2013 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
http://www.arrasid.com/index.php/main/index
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حق و من خمسة حقوق أساسیة ألي دولة هي: حق البقاء،  تقریر المصیر واحدٌ  حقَّ  إنَّ 
تقریر المصیر، وقد حددت الجمعیة  حق المساواة، وحقُّ و حق االستقالل والسیادة، و الدفاع الشرعي، 

قریر المصیر بأنه: "یقوم على عدم إخضاع أي دولة لالستعباد ت العامة لألمم المتحدة معنى حقَّ 
األجنبي أو السیطرة علیها أو استغاللها، ومنح كل شعب حق االستقالل وال یجوز ألي دولة القیام 
بأي عمل قسري یحرم الشعوب من حق تقریر مصیرها بنفسها، أو أن یحد من حریتها واستقاللها، 

ال القسر، فال یجوز احتالل إقلیم دولة احتالًال جزئیًا أو كلیًا، أو ویحق لهذه الشعوب مقاومة أعم
  .)1(التقویض الكلي أو الجزئي للوحدة القومیة أو اإلقلیمیة"

  

  :)2(أسس حق تقریر المصیرثانیًا:  
إنكارًا لحقوق  عدُّ االستغالل یُ ، أو إن خضوع الشعوب لالستعباد األجنبي أو السیطرة .1

  تناقض مع میثاق األمم المتحدة ویهدد السلم والتعاون الدولیین.اإلنسان األساسیة، وی

لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرها، ولها أن تحدد نظامها السیاسي واالقتصادي وتحقیق  .2
نموها االجتماعي والتعلیمي والثقافي في أن تنشئ المؤسسات السیاسیة واالقتصادیة 

  والثقافیة والتعلیمیة.

أو  ،أو االجتماعي ،أو االقتصادي ،قلیم في المیدان السیاسيال یجوز اتخاذ تخلف اإل .3
الدول مهما كان وضعها االقتصادي  نحُ لعدم منحه االستقالل، فیجب مَ  التعلیمي ذریعةً 

  والثقافي حق تقریر مصیرها.

 ،هة ضد الشعوب غیر المستقلةأو أعمال القمع الموجّ  ،لجمیع األعمال المسلحة وضع حدٍّ  .4
لشعوب من أن تمارس في سالم وحریة حقها في االستقالل التام وتضمن ا حتى تتمكن هذه
  سالمة إقلیمها.

إن أي محاولة تستهدف التقویض الجزئي أو الكلي للوحدة القومیة أو سالمة إقلیم أي بلد  .5
 تعد منافیة ألهداف میثاق األمم المتحدة ومبادئها.

  

  

  

 

                                                           
فــــــة للنشــــــر والتوزیــــــع، دار الثقا (عمــــــان: 1، طالجــــــزء الثــــــاني–القــــــانون الــــــدولي العــــــام ) ســــــهیل الفــــــتالوي، 1(

  28م) ص2009
  29، صنفسه ) المرجع السابق2(
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  حق تقریر المصیر واألمم المتحدة:ثالثًا: 
 إالّ  قانونیةٍ  أ حق تقریر المصیر في االستواء على أرضیة العالقات الدولیة كقاعدةٍ لم یبد

  .)1(علیه ، وتوالي قرارات الجمعیة العامة في النصِّ م1945بعد إبرام میثاق األمم المتحدة عام 
أقرَّ میثاق األمم المتحدة على نحٍو واضح بحق الشعوب في تقریر مصیرها، ففي الفقرة 

ن المادة األولى من المیثاق نص على أن مقاصد الهیئة "إنماء العالقات الودیة بین األمم الثانیة م
على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب، وبأن یكون لكل منها 

 ، وكرر المیثاق في)2(تقریر مصیرها، وكذلك اتخاذ التدابیر األخرى المالئمة لتعزیز السلم العام"
تأكیده على حق الشعوب في تقریر مصیرها بالنص على أنه: "رغبة في تهیئة  55المادة رقم 

دواعي االستقرار والرفاهیة الضروریتین لقیام عالقات سلیمة ودیة بین األمم مؤسسة على احترام 
 .)3(المبدأ الذي یقتضي التسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها"

م بإصدار أهم اإلعالنات 1960امت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بدور مهم، في العام وق
، )4(التي تتعلق بحق تقریر المصیر، حیث صدر إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة

ومن دون أي شرط بوضع  ،علن رسمیًا ضرورة القیام سریعاً ونص القرار على أن: "الجمعیة العامة تُ 
لالستعمار بجمیع صوره ومظاهره، ولجمیع الشعوب الحق في تقریر مصیرها، ولها بمقتضى  دٍّ ح

هذا الحق أن تحدد بحریة مركزها السیاسي وتسعى بحریة إلى تحقیق إنمائها االقتصادي 
  .)5(واالجتماعي والثقافي"

ومیثاق  وأكد اإلعالن أن إخضاع الشعوب لالستعمار األجنبي وسیطرته واستغالله یتناقض
، وحذَّر )6(األمم المتحدة وینكر حقوق اإلنسان األساسیة ویشكل عائقًا أمام السلم والتعاون الدولیین

اإلعالن من أنه ال یجوز أخذ نقص االستعداد في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة أو السیاسیة 
  .)7(ك الدول استقاللهاأو النواحي التعلیمیة ذریعة من أجل إبقاء االستعمار أو تأخیر منح تل

                                                           
  190، صمرجع سابق) علي إبراهیم، 1(
  الرابط:  المتحدة، األمم موقع ،میثاق األمم المتحدة )2(

www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml : تاریخ المشاھدة،  29/7/2013 
  الرابط:  لمتحدة،ا األمم موقع، میثاق األمم المتحدة )3(

www.un.org/ar/documents/charter/chapter9..shtml : تاریخ المشاھدة ، 29/7/2013 
الــــــرابط:  المتحــــــدة، األمــــــم موقــــــعم، 1960لســــــنة  1514، قــــــراروثــــــائق الجمعیــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة )4(

www.un.org ،29/7/2013: تاریخ المشاھدة  
  191، صمرجع سابق) علي إبراهیم، 5(
ـــــدان والشـــــعوب المســـــتعمرة )6( ـــــنح االســـــتقالل للبل الـــــرابط:  المتحـــــدة، األمـــــم موقـــــع، 1، المـــــادة رقـــــمإعـــــالن م

www.un.org ،29/7/2013: تاریخ المشاھدة  
  3مرجع السابق، المادة رقم إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة )7(

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter9..shtml
http://www.un.org
http://www.un.org
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الجمعیة  وٕالى جانب ذلك أقرَّ 
حق الشعوب في تقریر مصیرها بنفسها وحقها في تعزیز مركزها  ،م1966العامة في العام 

، اردها الطبیعیةونمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي، والتصرف الحر بثرواتها ومو  ،السیاسي
ز العهد حرمان أي جِ عدم اإلخالل بمقتضیات التعاون االقتصادي والقانون الدولیین، ولم یُ شریطة 

شعب من أسباب عیشه الخاصة، وطلب من الدول األطراف العمل على تحقیق حق تقریر المصیر 
واألقالیم المشمولة  ألحكام األمم المتحدة لألقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي واحترامه وفقاً 

  .)1(بالوصایة

ومن خالل ما سبق ترى الباحثة أن میثاق األمم المتحدة صنَّف حق تقریر المصیر 
باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي اإللزامي، وتم تدعیم ذلك بإعالن منح االستقالل للشعوب 

صة بحق تقریر المصیر ووجوب المستعمرة، وبرغم تعدد المواد الواردة في میثاق األمم المتحدة الخا
إنهاء جمیع أشكال االستعمار إال أن فلسطین ال تزال تخضع عملیًا لالحتالل اإلسرائیلي، وهو ما 
  ، یتناقض مع المواثیق الدولیة، ویثیر التساؤل حول جدیة تطبیق مبدأ حق تقریر المصیر

  ن، وهو ما یمكن تعّرفه تیح "إلسرائیل" االستمرار في احتاللها لفلسطیت التياألسباب ما و 
ٍل لهیئات األمم المتحدة وما لها من صالحیات والجهات المؤثرة صاحبة القرار في  باستعراض مفصَّ

  هذا األمر.
  

  

  :التسویة مشروعاتالدولة الفلسطینیة في 
  :سیاسیاً  الفلسطینیة القضیةتسویة  أوًال:

 عام حرب أثناء وفي ستقالل،لفلسطین والفلسطینیون یسعون لال البریطاني االحتالل منذ
 سیطرة أن غیر، م1948في األول من أكتوبر عام  االستقالل بإعالن الفلسطینیون قام ،م1948

 تحت غزة قطاع ووضع الغربیة، للضفة األردن وضم فلسطین، أرض من% 77 على" إسرائیل"
 منظمة لتتشكَّ  م1964 عام فعلي، وفي على نحوٍ  الفلسطینیة الدولة قیام دون المصریة حال اإلدارة

 .)2(الفلسطینیة التحریر

                                                           
 المتحـــــدة، األمـــــم موقـــــع، 1المـــــادة رقـــــم ،م1948قـــــرار الجمعیـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة الصـــــادر عـــــام  )1(

  29/7/2013: تاریخ المشاهدة، www.un.orgالرابط: 
ـــــداعیات )2( ـــــاالت والت ـــــة الفلســـــطینیة: االحتم الـــــرابط:  واالستشـــــارات، للدراســـــات الزیتونـــــة مركـــــز، إعـــــالن الدول

http://www.alzaytouna.net/permalink/4346.html ،12/8/2013: تاریخ المشاهدة  

http://www.un.org
http://www.alzaytouna.net/permalink/4346.html
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 زللحیِّ  توصیفها في اإلسرائیلي - العربي للصراع السیاسیة التسویة مشروعات تراوحتو 
 :)1(مستویات عدة بین الفلسطینیة للدولة الجغرافي

 یساریة قوى تتبناه الذي المستوى وهووالیهودي،  الفلسطیني للشعبین واحدة دولة فلسطین .1
 .القوى موازین حیث من األضعف لكنها هامعظم في

 وأخرى ،م1967 العام حرب قبل ما حدود هو وحیزها للفلسطینیین إحداهما دولتان فلسطین .2
 الفلسطینیة القوى وبعض العربیة المبادرة به تطالب ما وهو األراضي باقي على یهودیة
 .الصراع مراحل من مرحلة وتعتبره

 فقتَ یُ  بتغیراتٍ  القبول مع ،م1967 العام حدود على فلسطینیة إحداهما دولتان فلسطین .3
 تتفق ما وهو ،واإلسرائیلیین الفلسطینیین بین أراض مقایضة عن طریق األطراف بین علیها
 .األطراف بین للتفاوض خاضعاً  األمر إبقاء مع الرباعیة اللجنة علیه

 المنطقة استثناء مع أوسلو اتفاقیات علیها نصت التي) A,B( مناطق في دولتان فلسطین .4
)C (اإلسرائیلیة الدولة أراضي إلى ستضم التي. 

 جروّ یُ  ما وهو األردن وتحدیدا الجوار دول حساب وعلى فلسطین حدود خارج دولة فلسطین .5
  .المتطرف اإلسرائیلي الیمین له

 ،م1967التي تمخضت عقب حرب العام  هاالتسویة أن أهم مشروعاتتعدد  وبالرغم من
 ،أخرى عربیة وأراض فلسطین أرض على سیطرة كاملة "إسرائیلت "سیطر  سةالنك أعقاب فيف

 بدأت وقد المستقلة، الفلسطینیة الدولة إقامة فكرة إلى التحریر فكرة من العربیة المطالب سقف وتدنى
 التحریر منظمة قیادات عبرت بینما بالداخل فلسطینیة عناصر من المجال هذا في المبادرة

 التسویة مشروعات من وجدت سلسلة، و )2(المقترحات لتلك وشجبها رفضها عن حینذاك الفلسطینیة
 وال سیما ،في حینه "إسرائیل" لصالح القوى موازین اختالل إلى استناًدا الفلسطینیة طریقها للقضیة

  الرسمیة. العربیة المواقف الواضحة في مع المرونة

  
                                                           

، ب.ط (الدوحــــــة: مركــــــز فــــــرص الدولــــــة الفلســــــطینیة: الممكــــــن والمحتمــــــل والمــــــأمولد عبــــــد الحــــــي، ) ولیــــــ1(
  2م) ص2012الجزیرة للدراسات، 

) ســـــامي أحمـــــد، "المواقـــــف السیاســـــیة الفلســـــطینیة المتباینـــــة وأثرهـــــا علـــــى مشـــــاریع الدولـــــة الفلســـــطینیة المقترحـــــة 2(
م، 2011 غـــــزة: جامعـــــة األزهـــــر، اإلنســـــانیة،سلســـــلة العلـــــوم  ،مجلـــــة جامعـــــة األزهـــــرفــــي إطـــــار التســـــویة"، 

  1245ص



  نیة سیاسیًا وٕاعالمیاً ثاني                                                       قضیة الدولة الفلسطیالفصل ال

] 80 [  
 

  :م1967 التسویة منذ العام مشروعات: ثانیاً 
 ،م1948 عام المحتلة األراضي لتحریر من السعي العربیة لألنظمة الشاغل غلالش تحول

 عدوان آثار إزالة تضمن سلمیة تسویة أي تحقیق أو ،م1967 عام المحتلة  األراضي تحریر إلى
ز على ركِّ التي تُ  ،التسویة لمشروعات" من فرض رؤیتها إسرائیل" تمكنت من ثمَّ و  ،م1967 عام

 استعراض یأتيأصبحت هي موضع التسویة، وفیما  ، ومن ثمَّ في األساس لم تكن محتلة أراضٍ 
  ، وهي:والعربیة والدولیة اإلسرائیلیة التسویة مشروعاتبرز أل

  :)1( 242 رقم الدولي األمن مجلس قرار المتحدة األمم مشروع.1

 طاألوس الشرق في ودائم عادل سالم إقامة یتطلب المیثاق مبادئ تحقیق أن القرار یؤكد  .أ 
 النزاع في احتلتها أراض من اإلسرائیلیة المسلحة القوات سحب: المبدأین طبیقوستوجب ت

 أراضي ووحدة السیادة واعتراف واحترام الحرب حاالت أو ادعاءات جمیع ٕانهاء، و األخیر
 ومعترف آمنة حدود ضمن بسالم العیش في وحقها السیاسي واستقاللها المنطقة في لدولةا

 .للقوة إعمال أو دیدالته من وحرة بها

  :إلى الحاجة القرار یؤكد  .ب 
  .المنطقة في الدولیة المائیة الممرات في المرور حریة ضمان .1ب/
  .الالجئین لمشكلة عادلة تسویة تحقیق .2ب/
 طریق عن المنطقة في دولة لكل السیاسي واالستقالل اإلقلیمیة المناعة ضمان .3ب/

 .لسالحا من مجردة مناطق إقامة بینها إجراءات
 ویجري یقیم كي ؛األوسط الشرق إلى للذهاب خاص ممثل تعیین العام األمین یطلب  .ج 

 سلمیة تسویة لتحقیق الجهود ومساعدة اتفاق إیجاد بغیة ؛المعنیة الدول مع اتصاالت
  .القرار هذا ومبادئ لنصوص وفقاً  ومقبولة

 .الخاص الممثل جهود تقدم حول األمن مجلس إلى اً تقریر  یرفع أن العام األمین من یطلب  .د 
 بین الموازنة ومحاولة بالغموض یتسم السابق األمن مجلس قرار أن الباحثة والحظت

 القضیة جوهر وتجاهل ،م1967 العام عدوان مسألة على زركَّ  أنه كما ،واإلسرائیلي العربي الموقفین
  .الفلسطینیة

                                                           
ــــرن العشــــرین) أحمــــد الریمــــاوي، 1( ــــوطني الفلســــطیني خــــالل الق ــــاریخي للنضــــال ال ، ب.ط ( مكــــة المســــار الت

  338م) ص2005المكرمة: مكتبة الملك فهد الوطنیة، 
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 سقف هبط ،في الخرطوم م1967عام  التي عقدت في أغسطس العربیة القمة فيو 
 آثار إزالة شعار تحت مرحلیةٍ  ستراتیجیةٍ ا على المطالب واقتصرت ،التسویة تجاه العربیة المطالب

 عبد جمال المصري الراحل والرئیس حسین الملك األردني الراحل من كلُّ  أبدى العدوان، وقد
  .)1(242 رقم قرارلل وفقاً  السلمي الحل مع التعامل في رغبتهما الناصر،

  

 :)2( 338 رقم الدولي األمن مجلس قرار المتحدة األمم مشروع.2

 النار إطالق وقف إلى الدائر القتال في المشتركة األطراف جمیع األمن مجلس یدعو  .أ 
  .العسكریة األعمال جمیع وٕانهاء كاملة بصورة

 مجلس قرار لتنفیذ النار إطالق وقف بعد فوراً  البدء المعنیة األطراف جمیع المجلس یدعو  .ب 
  .242 رقم األمن

 المعنیة األطراف بین بمفاوضات والبدء النار، إطالق وقف فوراً  یبدأ أن المجلس یقرر  .ج 
 . األوسط الشرق في ودائم عادل سالم إلقامة مالئم بإشراف

أحد أهم القرارات التي تستند إلیها غالبیة مبادرات التسویة للصراع  338 القرار الدولي رقم ویعدُّ 
  .اإلسرائیلي- الفلسطیني

 :)3م 1978كامب دیفید ةاتفاقی.3
أفرزت توقیع اتفاقیة كامب  إسرائیلیة - ومباشرة مصریة علنیةٌ  مفاوضاتٌ  م1977عام  بدأت

مع الدول ، "إسرائیل"األولى تتناول أسس عالقة  :واالتفاقیة مقسومة إلى وثیقتین ،م1978دیفید عام 
حدد أسس معاهدة السالم بین مصر ومستقبل الضفة الغربیة وقطاع غزة، والثانیة تُ العربیة 

وفیما یتعلق بالشعب الفلسطیني دعت إلى مشاركة ممثلي الشعب الفلسطیني في  ،"إسرائیل"و
في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وتضمنت التصورات  فلسطینیاً  ذاتیاً  المفاوضات واقترحت حكماً 

  :اآلتیةالتفصیلیة 
 خمس تتجاوز ال لمدة غزة وقطاع لغربیةا للضفة بالنسبة انتقالیة ترتیبات هناك تكون  .أ 

 انتخاب یتم أن بمجرد المدنیة وٕادارتها" اإلسرائیلیة" العسكریة الحكومة تنسحب، سنوات
 .الحر االنتخاب طریق عن السكان قبل من الذاتي الحكم سلطة

                                                           
بیروت: مركز األبحاث ، ب.ط (منظمة التحریر الفلسطینیة جذورها، تأسیسها ومساراتها) أسعد عبد الرحمن، 1(

  198م) ص1987الفلسطینیة، 
  340، صمرجع سابق ) أحمد الریماوي،2(
(عمـــــان: مركــــــز  1، طفلســــــطین سلســــــلة دراســــــات منهجیـــــة فــــــي القضــــــیة الفلســــــطینیة صـــــالح، ) محســـــن3(

  266م) ص2003اإلعالم العربي، 
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 "إسرائیلوقطاع غزة و" الغربیة الضفة ممثلوو  األردن، مصر،وهي:  األطراف تتفاوض  .ب 
 .الضفة الغربیة وقطاع غزة في ستمارس التي الذاتي الحكم لیاتؤو مس تحدد قیةاتفا بشأن

 وستعالج ، بأجزائه كافة 242 رقم الدولي األمن مجلس قرار وفق المفاوضات ستتم  .ج 
 .األمنیة اإلجراءات وطبیعة الحدود، موضوع المفاوضات

 .لفلسطینيا للشعب المشروعة بالحقوق المفاوضات عن الناتج الحل یعترف أن یجب  .د 

 بأسرع وستتم، سنوات خمس من االنتقالیة المرحلة ستبدأ الذاتي الحكم سلطة إنشاء عند  .ه 
 .بغیرها وعالقتهاغزة  قطاعو  الغربیة للضفة النهائي الوضع لتقریر النهائیة المفاوضات

  ات.یاتفاقیة أوسلو في التسعین اتفاقیة كامب دیفید هي األساس الذي تم علیه بناءُ  ظ أنَّ الحَ ویُ 
  

 :)1( 1982 مشروع فاس مشروع السالم العربي.4

  :نقاطهومن أبرز  ،م1982تبناه مؤتمر قمة فاس بالمغرب عام سعودي هو في األصل مشروع 

بما فیها  ،م1967" من جمیع األراضي العربیة التي احتلتها عام إسرائیلانسحاب "  .أ 
  القدس.

  .م1967ضي المحتلة عام " في األراإسرائیلالمستوطنات التي أقامتها " إزالة  .ب 

األمم المتحدة لعدة  إشرافالضفة الغربیة وقطاع غزة لمرحلة انتقالیة تحت  إخضاع  .ج 
  أشهر.

  قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتها القدس.  .د 

 .المبادئیقوم مجلس األمن الدولي بضمان تنفیذ تلك   .ه 
 

 :)2( م1982مشروع بریجینیف للسالم .5

على حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وٕاقامة دولة  یركز مشروع سوفییتي للتسویة
حالة الحرب  إنهاءعلى  ویؤكدمستقلة في الضفة الغربیة وقطاع غزة بما فیها القدس الشرقیة، 

  ضمانات دولیة للتسویة. وٕایجاد" اإلسرائیلياالحتالل السالم بین الدول العربیة و" وٕاحالل
  

                                                           
ــــى القضــــیة الفلســــطینیة) جــــواد الحمــــد، 1( ــــدخل إل م) 1997رق األوســــط، (عمــــان: مركــــز دراســــات الشــــ1، طالم

  481ص
  481ص ،المرجع السابق نفسه) 2(
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 :)1( م1988 یة الدولةإعالن منظمة التحریر الفلسطین.6
 اعترفت وقد الدولتین، حل وقبول فلسطین دولة استقالل التحریر منظمة أعلنت م1988 عام

 بدالً  فلسطین اسم استعمال المتحدة لألمم العامة الجمعیة وقررت االستقالل، بإعالن  المتحدة األمم
  .المتحدة األمم منظومة في التحریر منظمة اسم من

 :)2( م1991سالم مؤتمر مدرید لل.7
وبحضور  ،برعایة أمریكیة وروسیة ،242 قرار مجلس األمن رقمعلى أساس تطبیق  ُعِقد

 فضِ یُ ولم ، فلسطیني مشترك-أردني كلي، وشارك الفلسطینیون في المؤتمر في إطار وفدٍ أوروبي شَ 
  .شيء المؤتمر إلى

 :)3( م1993اتفاق أوسلو .8
هذا االتفاق  عدُّ ویُ  ،م1993سبتمبر 13 بتاریخ شنطنتفاق في وااالتم التوقیع الرسمي على 

 ،واإلسرائیلیونالفلسطینیون  عهوقِّ فهو أول اتفاق یُ  ؛في مسار القضیة الفلسطینیة تاریخیاً  منعطفاً 
  وأبرز نقاطه:

على أن  ؛یتم تشكیل سلطة فلسطینیة انتقالیة ذاتیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة  .أ 
 ،العالقات الخارجیةو  ،المستوطنات اإلسرائیلیةو  ،ارجيصالحیاتها ال تشمل األمن الخ

  القدس.و 

  المرحلة االنتقالیة. في"إلسرائیل" حق النقض ضد أي تشریعات تصدرها السلطة الفلسطینیة   .ب 

 علیها. ُیتَّفقآلیة توفیق  بوساطةما ال تتم تسویته بالتفاوض یمكن أن یتفق على تسویته   .ج 

بات مباشرة في الضفة الغربیة وقطاع غزة النتخاب تطبیق تجري انتخاالأشهر من  9بعد   .د 
قبیل االنتخابات باالنسحاب من المناطق  "إسرائیل"مجلس فلسطیني للحكم الذاتي، وتقوم 

 المأهولة بالسكان وٕاعادة االنتشار في الضفة الغربیة.

لغربیة وقطاع غزة لمدة خمس إقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطینیین في الضفة ا  .ه 
  .سنوات

                                                           
  ، إعالن الدولة الفلسطینیة: االحتماالت والتداعیات، مرجع سابق )1(

http://www.alzaytouna.net/permalink/4346.html 
  470، صمرجع سابق) محسن صالح، 2(
  471ص، نفسه ) المرجع السابق3(

http://www.alzaytouna.net/permalink/4346.html
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تبدأ قبل بدایة العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات على الوضع النهائي للضفة   .و 
بحیث تؤدي إلى تسویة دائمة تقوم على أساس قراري مجلس األمن  ؛الغربیة وقطاع غزة

  .338، 242 الدولي

شهرین من دخول االتفاق حیز التنفیذ یتوصل الطرفان التفاقیة حول انسحاب  في أثناء  .ز 
 .للصالحیات للفلسطینیین محدوداً  من غزة وأریحا تشمل نقالً  یل""إسرائ

  

 :)1( م1998 بالنتیشن ریفر واي اتفاق.9

من الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي،  ،م1998أكتوبر في تم التوقیع علیهأمریكي اتفاٌق 
من  مئات سراح إطالق تضّمن كماالغربیة،  الضفة من% 13 من "إسرائیل" انسحابب ویقضي

الضفة  بین آمنٍ  بطریقٍ  والسماح ،غزة مطار بتشغیل والسماح ،الفلسطینیین السیاسیین المعتقلین
 الطرف ُیصعِّد أن االتفاق تنفیذفقد اشترط ل ؛أمنیاً  شكالً  ریفر واي اتفاق اتخذ، و وقطاع غزة الغربیة

  .الفلسطینیة المعارضة ضد جهوده الفلسطیني

  :)2( م2000 دیفید كامب مفاوضات.10

ة الفلسطینیة عدَّ  الدولة إعالن الفلسطینیة لتأجیل السلطة اضطرت اإلسرائیليبسبب التعنت 
 التسویة مشروع انهیاروخشیة  ،م1999مایو في ثم ،م1998سبتمبر في بإعالنهاإذ وعد  ؛مرات

 الطرفین أن ادَ وبَ ، مختلفة أماكن في جدیة أكثر على نحوٍ  النهائیة المرحلة مفاوضات تواصلت
  .النهائي الوضع حول أوراقهما یكشفان أخذا واإلسرائیلي لسطینيالف

" إسرائیل" استعداد تكشف أمریكیة وثیقة نصنشرت  اإلسرائیلیة "أحرنوت یدیعوت"صحیفة 
 والموافقة ،الكاملة الفلسطینیة للسیادة ونقلهماغزة  قطاعو  الغربیة الضفة من% 90 من لالنسحاب

 النهایة في تخضع القدس في العربیة واألحیاء علیه المقامة روالجسو  األردن نهر یكون أن على
 الرئیسة الیهودي االستیطان وتجمعات مناطق بضم" إسرائیل" تقوم أن على الفلسطینیین، لسیطرة

 مشكلة تحل أن وعلى ،القدس منطقة محیط فيالواقعة  تلك هانضم ومن الغربیة الضفة في
  .التوطینو  التعویض مبَدَأي أساس على الالجئین

 أسمته ما وفق للتسویة فلسطیني مشروعه نَّ إما قالت نفسها  اإلسرائیلیةنشرت الصحیفة كما 
 ،الغربیة الضفة من %98.5 من إسرائیلي انسحاب: تضمنتو  ،"للسالم عرفات مطالب قائمة"

                                                           
  480، صمرجع سابق) محسن صالح، 1(
  482، صنفسه المرجع السابق )2(
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 ، المستوطنة حدود داخل اإلسرائیلیة السیادة تحت المستوطنات من جزء بقاء على الموافقةو 
 عاصمة وتكون الكاملة، الفلسطینیة السیادة تحت الشرقیة القدس توضعإلى أن  الوثیقة أشارتو 

 مع، و اإلسرائیلیة السیادة تحت المغاربة وحي ،البراق وحائط الیهودي الحي بقاء مع ،فلسطین
 َدتفُعق تاریخي، إنجاز لتحقیق بقوة یسعى أخذ كلینتونبیل  األمریكي الرئیس والیة انتهاء اقتراب

 محاوالت وجرت ،م2000یولیو 25- 12 المّدةفي دیفید  كامب في النهائیة التسویة مفاوضات
 رفض عرفاتالرئیس الفلسطیني  أن غیر ،سنتین ةمدّ  القدس موضوع تأجیل باقتراح الموقف إلنقاذ
ومع هذا الوضع انهارت مفاوضات كامب دیفید ، قوي سعودي مصري بإسناد موقفه على وأصرّ 
   ومعها اندلعت انتفاضة األقصى. ،فعلیاً 

  

  :)1( م2000كلینتون بیل مشروع.11

، م2000سبتمبر 28 في األقصى انتفاضة اشتعلت كامب مفاوضات إخفاق بالتزامن مع
 الطرفین األخیر، فدعا مشروعه تقدیم إلى قبل نهایة والیته كلینتون الرئیس األمریكي بیل وسعى

  :یأتيما  یتضمن مشروع المباحثات حول إلجراء نواشنط إلى" اإلسرائیلي"و الفلسطیني

 مقابل قطاع غزة، وفي من% 100و ،الغربیة الضفة من %96-94 على فلسطینیة دولة   .أ 
م  1948عام المحتلة األراضي من% 3- 1 تعطي أن علیها" إسرائیل" تضمه الذي الجزء
 غزة. قطاعیة و الغرب الضفة بین آمن دائمٍ  معبرٍ  إلى باإلضافة الفلسطیني، الطرف إلى

 الیهود المستوطنین من% 80 اآلتیة: للمعاییر تستجیب أن یجب الفلسطینیة الدولة خریطة  .ب 
 تضمها التي المناطق عدد تخفیض، األراضي تواصل، استیطانیة مجمعات في یبقون

 الحد إلى الضم بهذا سیتأثرون الذین الفلسطینیین عدد تخفیضو  ،األدنى الحد إلى" إسرائیل"
 .األدنى

 مّدةول دولیة، قوة سلطة تحت األردن وادي في ثابتة مواقع في إسرائیلي حضور: األمن  .ج 
 .شهراً  36 من للتعدیل ةقابل محدودة

 واآلهلة فلسطینیة، مناطق هي العرب بالسكان اآلهلة المناطق أن العام المبدأ: القدس   .د 
 ".إسرائیلیة" مناطق هي بالیهود

                                                           
  الرابط:              لإلعالم، الفلسطیني المركز، مشاریع التسویة السلمیة للقضیة الفلسطینیة )1(

http://www.palestine-info.com/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm ،ت       اریخ المش        اھدة :
15/8/2013  

http://www.palestine-info.com/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm
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 احترام مع الحرم على للفلسطینیین فعلیة قابةر  یضمن حلٌّ : األقصى المسجد/الحرم  .ه 
 .الیهود معتقدات

 الذین للفلسطینیین الرئیس الموقع هي الفلسطینیة الدولة أن األساسي المبدأ :الالجئون  .و 
 تشكیل ویتم، بعضهم "إسرائیل" تستقبل أن استبعاد دون من المنطقة إلى العودة یقررون

 .واإلقامة عویضاتبالت یتعلق ما متابعة لضمان دولیة لجنة

  ألي حداً  تطبیقه ویضع النـزاع، نهایة بوضوحاالتفاق  هذا یمثل: النـزاع نهایة  .ز 
 .مطالبة 

  ج

  :)1(بن عبد العزیز آل سعود اهللا عبد األمیر مبادرة. 12

 عام المحتلة األرض من الكامل اإلسرائیلي االنسحاب فكرة على ترتكز سعودیة مبادرة
 مع الشامل العربي والتطبیع واالعتراف الكامل السالم مقابل علیها سطینیةالفل الدولة وقیام، م1967

 أكدَّ ، و العربیة األطراف من عددٍ  ومن ،دولیاً  قبوالً  لقیتو  ،م2002فبرایر ُعرضت في، "إسرائیل"
 قمة في المبادرة طرح، وتم حق عودة الالجئین الفلسطینیین عن التنازل عدم على اهللا عبد األمیر
ل تي تبنتها،ال بیروت   .شاملة عربیة مبادرة إلى هاتوحوَّ

  

  :)2( 1397رقم  الدولي األمن مجلس قرار. 13

 إلى تعیش فلسطینیة دولة بقیام الصراع لمستقبل ة مجلس األمنرؤی مرة ولالقرار أل أوضح
" إلسرائیل"طابع اإللزام  یتخذ ولم ،لذلك زمنیا جدوالً  یحدد لم القرار لكن ،"إسرائیل" جانب

  .حدودها وال الدولة شكل یحدد لم كما االنسحاب،ب

  :خطة خارطة الطریق. 14

ة رؤیته للتسویة السلمی لتنفیذبوش جورج الرئیس األمریكي  منخطة خارطة الطریق  جاءت
األمریكیة،  الوالیات المتحدةتضم: و  اللجنة الرباعیة الدولیة  المستندة إلى مبدأ حل الدولتین، وبدأت

خطة رسمیا عن ، وأعلن في متابعة ودعم عملیة التسویة ،األمم المتحدة، و روسیا، بياالتحاد األورو 
                                                           

  الرابط:                                 الفلسطینیة، مفاوضاتال شئون دائرة، مبادرة السالم العربیة )1(
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=88 : تاریخ المشاھدة،  15/8/2013 

  الرابط:  نت،  الجزیرة، بشأن إقامة دولة فلسطینیة 1397قرار مجلس األمن رقم  )2(
http://www.aljazeera.net/news/pages/le68ecab-9102-4614-8ad5-7d98ace165d3 : ت     اریخ المش     اھدة، 

15/8/2013 

http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=88
http://www.aljazeera.net/news/pages/le68ecab-9102-4614-8ad5-7d98ace165d3
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الفلسطینیین  لِ بَ قِ نفیذها من تم تی زمنیةً  وتتبنى خطوطاً  ،م2003في مایو خارطة الطریق
، وتعقد اللجنة الرباعیة اجتماعات منتظمة لتقییم أداء الطرفین، وبحسب نص الخطة واإلسرائیلیین

  :)1(اآلتيیتم 

 للخطوات وفقا "للعنف" مشروط غیر وقف بتطبیق فورا الفلسطینیون یشرع :األولىالمرحلة   .أ 
بوساطة  "العنف" نهاءإل ،تینتالجنرال جورج  خطة ِوفقَ ي األمن التعاون ویستأنف، المحددة
 إصالح بعملیة السلطة الفلسطینیة تقومو ،  الهیكلة ومعادة فاعلة فلسطینیة أمن أجهزة

ي الت الفلسطینیة المناطق من "إسرائیلتنسحب " في حین ،للدولة تحضیراً  ،ملةشا سیاسیة
 النشاطات جمیع دیتجم كما تعمل على ،م2000الع انتفاضة األقصى عام دان بعد احتلت

 یقبل ال بیاناً  الفلسطینیة القیادة رصدِ وبالتزامن مع انطالق المرحلة األولى تُ ، االستیطانیة
 یقبل ال بیاناً  "إسرائیل" رصدِ في المقابل تُ ، بسالم بالعیش "إسرائیل" حق تأكید یعید ،التأویل
 سیادة وذات ،للحیاة قابلة مستقلة فلسطینیة ودولة الدولتین برؤیة التزامها فیه تؤكد التأویل
 ضد للعنفي فور  وقفإلى  "، وتدعوإسرائیل "دولة جانبإلى  وسالم منأب تعیش

  .مكان كلفي  الفلسطینیین
، مؤقتة بحدود فلسطینیة دولة إنشاء خیار فیها على الجهود تركز"  انتقالیةالثانیة:  لةالمرح  .ب 

 وتبدأ بعد، األطراف جمیعألداء  الرباعیةاللجنة  مرهون بحكم الثانیة المرحلة في والتقدم
  .م2003 العامي ف مؤقتة حدود ذات دولة إنشاء إمكانیة مع الفلسطینیة االنتخابات

 نتخاباتاال نتهاءا بعداألطراف  مع بالتشاور الرباعیة اللجنة تعقده :الدولي المؤتمر  .ج 
 فلسطینیة دولة إلنشاءي تؤد عملیة وٕاطالقي الفلسطین االقتصاد بناء لدعم الفلسطینیة

ي ف بما ،الفلسطینیة بالدولةي دول اعتراف باتجاه یدفعون الرباعیة عضاءأ ،مؤقتة بحدود
  ." متحدةالي األمم ف العضویة إمكانیة ذلك

 .اإلسرائیلي – الفلسطیني للصراع وٕانهاءي نهائ اتفاق : الثالثة المرحلة  .د 
  

 

  

  :م2004 إلسرائیلرسالة الضمانات األمریكیة . 15

 شارون، فیها رییلآ اإلسرائیلي الوزراء رئیس إلى بوش جورج األمریكي الرئیس من رسالة
 وفق فأمریكا، على نحٍو كاملٍ شارون  دی وٕاطالق لالحتالل اإلسرائیلي، الفعلیة الضمانات جمیع

 مواقع وفي یوجدون وتوطینهم حیث ،الفلسطینیین الالجئین عودة حق إسقاط على توافق الرسالة

                                                           
  الرابط:  وفا، وكالة، نص خطة خارطة الطریق )1(

http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf : تاریخ المشاھدة،  14/8/2013 

http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf
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 إلغاء أي ؛م1967عام  حدود إلى العودة عدم على فرضها، كما توافق أو اختیارها یمكن جدیدة
 التي الحالیة الدولة ولیس الیهودیة" "الدولة قیام حق على تؤكد الدولیة، كما والقرارات السالم عملیة
 وهم ،م1948المحتلة عام  األراضي داخل مهدد الفلسطینیین مصیر فإنّ  من ثمَّ و  ،عربفیها 

  .)1(للتهجیر معرضون

  :م2007 مؤتمر أنابولیس للسالم. 16

هو و  ؛اإلسرائیلیة–لت مفاوضات أنابولیس مرحلة مهمة في طریق المفاوضات الفلسطینیةمثَّ 
یكون على أربعة بالقول "أن التركیز س-كبیر المفاوضین الفلسطینیین- صائب عریقات هما أكد

التنمیة ، استحقاقات خارطة الطریق، المفاوضات الثنائیة للحل النهائي: مسارات متوازیة هي
  .)2( بناء مؤسسات الدولةو  ،االقتصادیة

یهود أولمرت قرار شن الحرب إة برئاس اإلسرائیلیةلكن األمور اصطدمت باتخاذ الحكومة 
عن  واإلعالن اإلسرائیلیةذلك من استقالة الحكومة  أعقبوما  ،م2008نهایة العام  على غزة
  ".إسرائیلفي " باكرةانتخابات 

ة ظهر بوضوح جمود عملیة السالم، كما صرحت القیادة الفلسطینیة لعدَّ  م2009 عام
  :)3(أسباب هي

یهود أولمرت نتیجة الفضائح التي حاصرت حكومته، إ اإلسرائیليتنحي رئیس الوزراء  .1
  .باكرةالذهاب إلى انتخابات و 

  على غزة وٕاعالنها وقف  اإلسرائیلیةعلى الحرب  الفلسطینیةاحتجاج القیادة  .2
 المفاوضات.

 –تراجع اإلدارة األمریكیة عن تعهداتها بإعطاء األولویة لحل الصراع الفلسطیني  .3
  دها بوقف االستیطان.وتراجعها عن وع اإلسرائیلي

                                                           
  ، الرابط: ضمانات ال ضمانات.عقوبات ال عقوبات) غازي العریضي، 1(

http://www.alriyadh.com/2004/05/16/article15344.print : تاریخ المشاھدة،  14/8/2013  
ــــي دمشــــق )2( ــــة ف ــــابولیس والقمــــة العربی ــــین أن ــــا ب بیــــروت: ( مســــار المفاوضــــات الفلســــطینیة اإلســــرائیلیة م

  )م2008 واالستشارات، للدراسات الزیتونة مركز
ــــــر االســــــتراتیجي الفلســــــطیني لســــــنة  )3(  ات واالستشــــــارات،مركــــــز الزیتونــــــة للدراســــــ بیــــــروت:(، م2009التقری

  117-116ص )م2009

http://www.alriyadh.com/2004/05/16/article15344.print
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ة المعالم الرئیس م2009نوفمبربتاریخ وجدد الرئیس الفلسطیني محمود عباس في خطابه 
  :)1(وحدود قبوله ألي نتائج للعملیة التفاوضیة وهي ،للموقف الفلسطیني

الوصول إلى حل الدولتین عن طریق خارطة الطریق ومبادرة السالم العربیة، وقرارات  .1
  أنابولیس.، و طابا، و كامب دیفید ستفادة من كل ما حدث فياالمع  ،مجلس األمن

تبادل  إجراء وٕامكانیة ،م1967ما قبل یونیو الحدود تستند إلى الوضع الذي كان سائداً  .2
أو التواصل الجغرافي بین الضفة  ،بالقیمة والمثل دون المساس بالحدود المائیة أراضٍ 

 الغربیة وقطاع غزة.

 مع ضمان الوصول إلى األماكن المقدسة. ،فلسطین لقدس الشرقیة عاصمة لدولةا .3

 حل عادل ومتفق علیه لقضیة الالجئین كما ورد في مبادرة السالم العربیة. .4

 ال شرعیة لبقاء المستوطنات فوق أراضي الدولة. .5

 ".إسرائیلترتیبات أمنیة یقوم بها طرف ثالث على الحدود بین دولتي فلسطین و" .6

الدولي وحق الدولة الفلسطینیة في السیطرة على مصادرها حل قضیة المیاه حسب القانون  .7
 في المیاه. إقلیميالمائیة والسعي إلى تعاون 

  .إغالق ملف األسرى وٕاطالق سراحهم جمیعاً  .8

القیادة الفلسطینیة من العملیة التفاوضیة أصبح أكثر  موقفأن  ومما سبق ترى الباحثة
لدولة الفلسطینیة المستقلة، وهو ما شرعت الحكومة وهو السعي سریعا للوصول إلى إقامة ا ،تركیزاً 

  ترتكز على  استراتیجیه انطالقًا من(رام اهللا) برئاسة سالم فیاض لتنفیذه  الفلسطینیة
بناء مؤسسات السلطة الفلسطینیة لتكون دعامة لقیام الدولة ، و سلمیة المقاومةو  ،الدولياالعتراف 
  المستقلة.

  :)2( م 2011 للسالم أوباما مبادرة. 17

  تستند إلى: ،م2011مایوبتاریخ  خطابه في سالم خطة أوباما باراك األمریكي الرئیس قدَّم

                                                           
  الرابط:  وفا، وكالة، خطاب السید الرئیس في آخر التطورات السیاسیة )1(

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5898 : تاریخ المشاهدة،  12/8/2013 
-م1947تقریــــــر حــــــول الموقــــــف األوروبــــــي مــــــن مبــــــادرات التســــــویة الســــــلمیة للقضــــــیة الفلســــــطینیة  )2(

  22ص )م2012مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت: ( ،م2012

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5898
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 دولتین على الدائم السالم یقوم حیث ،"الیهودي للشعب یهودیة دولة" ب فلسطیني إقرار  .أ 
 حدود وتستند والسالم، المتبادل واالعتراف المصیر تقریر بحق منهما كل تتمتع لشعبین
  .علیها فقٍ تَّ ومُ  مشتركة تبادالت مع ،م1967 العام خطوط إلى" إسرائیل"و الفلسطینیة الدولة

 وحتى والالجئین، والقدس والحدود باألراضي منها تعلق ما سواء للتفاوض ةكافّ  األمور ترك  .ب 
 .الموضوعات هذه فیها تنتهي أن یجب التي الزمنیة المّدة

الطرف الفلسطیني بعدم جدیة وجدوى  وترى الباحثة أن هذه األوضاع عززت من قناعة
على حساب  اإلسرائیليتحركات التسویة السلمیة بالمعطیات القائمة التي ال تحمل إال الدعم للجانب 

فجاء المسعى  ،كان اإلصرار الفلسطیني على إیجاد بدائل للتفاوض من ثمَّ الجانب الفلسطیني، و 
  الفلسطیني لطلب العضویة من األمم المتحدة.

  

  يف األمم املتحدةفلسطني العضوية طلب 
في  أخفقالمفاوضات،  منذ التوقیع على اتفاقیة أوسلو للسالم بدأت سلسلة طویلة من

"إسرائیل" في تثبیت  استمرار ، في ظلفي تحقیق نجاحات ملموسة الطرف الفلسطیني  أثنائها
، مسار التسویة نسدادامما أدى إلى ، التهوید واالستیطان مشروعاتٕاقامة الحقائق على األرض و 

بدیل عن  إیجادوفي محاولة للخروج من حلقة المفاوضات المفرغة سعى الطرف الفلسطیني إلى 
طرح قضیة إعالن الدولة الفلسطینیة عبر التوجه إلى األمم المتحدة، وأخذ العضویة فكان  ،التفاوض

ا ُعرف باستحقاق وهو م ،م1967عام عضو على حدود  بوصفها دولةالكاملة، واالعتراف بها 
  . م2011أیلول/ سبتمبر 

  

  طلب العضویة وأسسه القانونیة:
  :مسعى العضویة في األمم المتحدة :أوالً 

 فكرة الفلسطینیة القیادة ت لدىترسخ السالم، عملیة وانهیار للمفاوضات المتكرر اإلخفاق بعد
  :)1(عدة أسباب هيفلسطین ل لدولة العضویة على للحصول المتحدة األمم إلى التوجه ضرورة

 خطابه في األمیركي الرئیس لسان على ورد الذي" األمیركي الوعد یشبه ما"وجود  .1
 القادمة الدورة انعقاد عند لفلسطین مقعداً  یرى أن تمنى حیث ،م2010سبتمبر بتاریخ

 .لألمم المتحدة

                                                           
الـرابط:  واالستشـارات، للدراسـات الزیتونـة مركـز، تقدیر استراتیجي: مستقبل طلب عضویة فلسطین من مجلـس األمـن )1(

http://www.alzaytouna.net/permalink/5889.html ،12/8/2013:تاریخ المشاهدة   

http://www.alzaytouna.net/
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 ثنائیةال المفاوضات بإنجاح التزامها على یؤكد الدولیة الرباعیة اللجنة من بیان صدور .2
 فلسطینیة دولة إقامة یتضمن عام في أثناء اتفاق إلى ووصولها اإلسرائیلیة،–الفلسطینیة

 .م2010سبتمبر بحلول

 االحتالل إلنهاء المؤسسات بناء بعنوان الفلسطینیة الحكومة أقرتها التي الخطة أنَّ  .3
 .م2011سبتمبر في تنتهي عامین، مدتها الفلسطینیة، الدولة متطلبات وٕانجاز

یتفق رؤوف أبو عابد مع األسباب السابقة التي دفعت القیادة الفلسطینیة للتوجه إلى األمم و 
  :)1(المتحدة ویضیف لها أسبابا أخرى هي

 أن أدركت القیادة الفلسطینیة أن بعد :المنطقة في والتغیرات العربیة الشعبیة الثورات .1
 بعد السیما الجدید، العربي لمناخا في مكان لها یعد لم التفاوض جلأ من التفاوض ستراتیجیةا

 یحقق بما السیاسیة العملیة في الجدید العربي الواقع استثمار إلى بادرت ، الثورات العربیة
 .الفلسطیني للمشروع عائد أكبر

 الفلسطیني للمشروع ضربة االنقسام شكل :المصالحة ملف وجمود الفلسطیني االنقسام .2
 الدولة قضیة في حائرة وقفت طالما التي لسطینیةالف السیاسیة القیادة على ضغط وعامل

 هالتوجُّ  جاءف ،غزة لقطاع والسیاسي القانوني الوضع حول یطرح الذي التساؤل على باإلجابة
 حالة واحتواء جهة، من اإلسرائیلي التعنت على ا  ورد بوصفه بدیًال واقعیاً  المتحدة األمم إلى

 .ثانیة جهة من الفلسطیني الشعبي الغلیان

 العامة السمة "إلسرائیل" محدودغیر الو  الكامل والدعم االنحیاز شكل :األمریكي الموقف .3
 ،الجانب اإلسرائیلي حمایة علىجهوده  عبر تركیز األمریكي، الموقف في ستراتیجیةواال

 تتوقف محطة كل في التنازالت لتقدیم الفلسطیني الطرف على الضغط أشكال كل وممارسة
 لطلب المتحدة لألمم هالتوجّ  خیار اعتماد إلى ینالفلسطینی دفع ما ووه المفاوضات، فیها

 .حقوقهم

لدى  تأكدتفقد  عباس: محمود الفلسطیني للرئیس الذاتیة واالعتبارات الشخصي الدافع .4
 أقصى إلى الشعبووصول  ،المفاوضاتجمود  بعد بخطورة الوضع، قناعةالرئیس الفلسطیني 

من مجلس األمن  ،م2011سبتمبر 23بتاریخ  الفلسطیني رئیسال وعلیه طلب، تحمله درجات

                                                           
ـــداعیات) رؤوف أبـــو عابـــد، 1( ـــى األمـــم المتحـــدة: األســـباب و اإلرهاصـــات والت ـــذهاب إل ، الـــرابط: الفلســـطینیون وال

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/02/25/252441.html ،ت            اریخ المش            اھدة :
12/8/2013  

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/02/25/252441.html
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أمر  وهو المتحدة، األمم في فلسطین لدولة كاملة عضویة طلب لصالح التصویت الدولي
  .)1( أوروبیا   به ُیرحب ولم ،"إسرائیلو" األمریكیة المتحدة الوالیات عارضته

 طلب تقدیم ا حولعدم اتفاقه المتحدة األمم في الجدد األعضاء قبول وأرجعت لجنة
 الطلب مقدم أنفقد اتفق على  ؛السیاق السیاسي األوسع للمسألة تعّدهللعضویة إلى ما  فلسطین
 بالحسبان یؤخذ أن بد ال ولكن المتحدة األمم میثاق في علیها المنصوص المعاییر جمیع استوفى
  .األوسع السیاسي السیاق

 دولتین وجودأن  مفاده رأي عن س األمنالتقریر الصادر عن لجنة العضویة في مجل أعربو    
عن  حلها یتعین النهائي الحل قضایا وأن ،الطویل المدى على األمثل الحل هو علیهما التفاوض یتم

 یؤدي مما ،السیاسیة المفاوضات عن والناجمة ،م1967 قبل عام ما أساس على المفاوضات طریق
ة بتاریخ وعاودت فلسطین الكرَ ، )2(لها عاصمة الشرقیة القدس مع فلسطینیة مستقلة دولة إقامةإلى 
 العربیة الدول من إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة عبر مجموعةبطلب  ،م2012نوفمبر 29

  .المتحدة األمم في مراقب دولة إلى فلسطین مكانة رفعوالصدیقة، والطلب یتمحور حول 

 دونمن  المتحدة، األمم يف مراقب دولة وضع فلسطین منح على القرار مشروع زوقد ركَّ 
 بوصفها ممثالً  الفلسطینیة التحریر منظمة ومكانة ودور المكتسبة، واالمتیازات بالحقوق المساس
 في الفلسطیني الشعب حق على وأكد ، الصلة ذات والممارسة القرارات بموجب الفلسطیني للشعب
 جمیع حثِّ  على ونصَّ  ،م 1967العام حدود أساس على فلسطین دولته في واستقالله مصیره تقریر
 ومساعدة دعم مواصلة على المتحدة األمم نظام في والمنظمات ،المتخصصة والوكاالت الدول

  .)3(والحریة االستقالل وفي ،المصیر تقریر في حقه نیل في الفلسطیني الشعب

 الیونسكو بعد صدور في عضًوا دولة فلسطین وما عزز ودعم الموقف الفلسطیني قبول
  .)4(الیونسكو في 195 الدولة أصبحت بموجبه  فلسطین ،م2011 عام نوفمبر في قرارٍ 

                                                           
ـــــم المتحـــــدة) إدارة شـــــئون اإلعـــــالم فـــــي األمـــــم المتحـــــدة، 1( : ، الـــــرابط32م، ص2003، قضـــــیة فلســـــطین واألم

http://www.un.org/arabic/depts/dpi/palestine ،25/9/2013: تاریخ المشاھدة  
(2) Security Council, "Report of the committee on the Admission of New Members 

concerning the application of Palestine for admission to membership in the United 
Nations", 11 Nov. 2011. 

 67(نیویورك: الدورة  الطلب الفلسطیني المقدم للجمعیة العامة بخصوص مركز فلسطین في األمم المتحدة) 3(
  http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/11240.pdfالرابط:  م)2012، للجمعیة العامة

(4) http:www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news, خ المشاهدةتاری : 
14/8/2013 

http://www.un.org/arabic/depts/dpi/palestine
http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/11240.pdf
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news
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 األمم في الكاملة عضویتها وقبول الفلسطینیة بالدولة لالعتراف الداعمة القانونیة األسس :ثانیاً 
  :المتحدة

إن األسباب التي دفعت القیادة الفلسطینیة إلى التوجه لطلب العضویة في األمم المتحدة 
وقد قدم د.صائب عریقات في إحدى  ،عتها باستكمالها للشروط القانونیة الالزمة لذلكقناهي 

  :)1(دراساته هذه األسس وهي

 بهذا الدولي المجتمع واعترف والسیادة المصیر تقریر في الحق الفلسطیني الشعب یمتلك .1
 األمم. عصبة معاهدة بموجب عقود قبلالحق 

 والسیادة ،المصیر تقریر في الفلسطیني شعبال حق علىم 1922 عام األمم عصبة أكدت .2
 المحتلة الفلسطینیة واألراضي يسرائیلالكیان اإل تشمل التي األراضي بمجمل یتعلق فیما

 تقریر في الفلسطیني الشعب بحق المتحدة األمم اعترفت كما ،م1967 العام حدود داخل
  .م1947 العام في المستقلة دولتهم وٕاقامة المصیر

 عام رابین إسحق السابق اإلسرائیليالوزراء  رئیسل رسالة في إسرائیل"ت "اعترف كما
بوصفها  ،الفلسطینیة التحریر وبمنظمة الفلسطیني للشعب السیاسیة بالحقوق ،م1993
  .أوسلو االعتراف بموجب توقیعها اتفاقات جانب إلى، الحقوق لتلك اً ووحید اً شرعی ممثالً 

 األراضي من تتألف ،المصیر تقریر في حقه لسطینيالف الشعب لممارسة الجغرافیة الوحدة .3
 مبدأ على دیؤكّ  الذي ،242رقم  القرار ماشىیُ  بما ؛م1967عام  المحتلة الفلسطینیة

 الفلسطینیة األراضي على لالستیالء تقوم بها "إسرائیل" محاولة أي بأن الدولي القانون
 أساس تشكل المحتلة یةالفلسطین األراضي بأن األمن مجلس اعترف، و مرفوضة بالقوة
  الفلسطینیة. الدولة

 به تلتزم قانوني كحق ،دولیاً  به اً معترف المصیر تقریر في الفلسطیني الشعب حق أصبح .4
 الفلسطیني الشعب على الصعب من تجعل عوقاتٍ م ألي حدٍّ  بوضع وتلزمها ،الدول جمیع

  الحق. هذا ممارسة

 حول ،"مونتیفیدیو" معاهدة بموجب الدولة إلقامة القانونیة المعاییر جمیع فلسطین تستوفي .5
 فلسطین تستوفي كما ،الدولة إقامة معاییر على التي تحتوي ،وواجباتها الدول حقوق

 .المتحدة األمم في العضویة میثاق متطلبات

                                                           
(رام اهللا: دائـرة شـئون المفاوضـات فـي األسس القانونیة الداعمـة لالعتـراف بالدولـة الفلسـطینیة ) صائب عریقات، 1(

  2م) ص2011منظمة التحریر الفلسطینیة، 
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 الصراع حلِّ  أجل من الدولي المجتمع قبلها التي المعاییر مع فلسطین بدولة االعتراف یتفق .6
 العام حدود على فلسطین دولة حدود رسم المعاییر هذه وتشملئیلي، اإلسرا - الفلسطیني

  القیمة. في ومماثل علیه متفق األراضي في طفیف تبادل إجراء إمكانیة مع ،م1967
 إمكانیة ردمِّ تُ  الفلسطینیة التحریر منظمة مع الموقعة تالالتفاق اإلسرائیلیة االنتهاكات .7

 الثنائیة. المفاوضات عبر الدولتین أساس على القائم الحل تحقیق
فر من شروط تتیح لفلسطین العضویة الكاملة في األمم اتو  ممارغم أنه بال الباحثة ترىلكن 
 اإلجماععدم تمكن اللجنة الخاصة باألعضاء الجدد في مجلس األمن الدولي من  المتحدة، لكنَّ 

أدى إلى  ،طلب الفلسطینيوتحدیدا الموقف األمریكي الرافض لل، على موقف إزاء الطلب الفلسطیني
الحصول  من بفضلها الفلسطینیونتحویل الطلب إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة، التي تمكن 

  دولة مراقب غیر عضو.: على مكانة دولیة أعلى هي

  :مفهوم الدولة المراقب غیر العضو في األمم المتحدة: ثالثاً 
عضاء في وكالة أو أكثر من إن الدول غیر األعضاء في األمم المتحدة هي دول أ

للحصول على مركز مراقب  م طلباً قدِّ الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ویجوز لها أن تُ 
بشأنه  وال توجد أحكامٌ  ،دائم لدى المنظمة الدولیة، ویقوم مركز المراقب الدائم على الممارسة العملیة

  في میثاق األمم المتحدة.
عندما تمت الموافقة على تعیین الحكومة السویسریة  ،م1946م ویرجع هذا المركز للعا

 غیر عضو بصفتها دولة دولةً  16لدى األمم المتحدة، ومنذ إنشاء األمم المتحدة مرت  دائماً  مراقباً 
، اسبانیا، الكویت، ایطالیا، الیابان، بنجالدش، استرالیا :منها ،بصفة مراقب في األمم المتحدة

حضور معظم االجتماعات  بإمكانیةویتمتع المراقبون الدائمون  ،فنلنداو  ،اكومون ،فیتنام ،سویسرا
  .)1(والحصول على الوثائق ذات الصلة

 أصوات من البسیطة األغلبیة على مراقب بصفة عضو على الدولة حصول یحتاجو 
 تالتصوی عن الممتنعین أصوات تحسب وال ال، أو بنعم المصوتین المتحدة لألمم العامة الجمعیة

 المسائل من عدُّ یُ  الترفیع ألنَّ  ؛المتحدة األمم میثاق من  18المادة رقم الثالثة من للفقرة وفقاً 
 في الكبرى للدول یمكن فقط، وال األغلبیة تتطلب ولذا ؛الجوهریة المسائل من ولیس اإلجرائیة،

 كاملة دولة لوضع بالنسبة الحال هو كما الطلب، إلجهاض النقض حق استخدام األمن مجلس

                                                           
االســــتحقاقات القانونیــــة المترتبــــة علــــى حصــــول فلســــطین علــــى دولــــة مراقــــب فــــي األمــــم ) یاســــر عالونــــة، 1(

  9م) ص2013، سلسلة تقاریر قانونیة (رام اهللا: الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، دةالمتح
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 في المراقب الدولة بها تتمتع التي واالمتیازات الحقوق من كثیراً  أنّ  من الرغم على، و )1(العضویة
 قرارات الصدد بهذا تبلور أنه إال الواقع، أرض على العملیة الممارسة إلى ترجع المتحدة األمم
 :)2(أهمها

األمم  أعمال في الرسولي الكرسي مشاركة بشأن المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار
 حقوق بخصوص مهماً  تحوالً  أحدث مفصليٌ  قرارٌ  ، وهوم2004یونیو في الصادر، المتحدة

 واالمتیازات الحقوق منحها القرار بموجب العامة الجمعیة تأقرّ  حیث مراقب، بصفة الدول وامتیازات
 التي الدولیة ؤتمراتوالم ،العامة الجمعیة وأعمال دورات وفي المتحدة، األمم مؤتمرات في للمشاركة

 العام األمین إلى وطلبت المتحدة، لألمم تابعة أخرى هیئات أو العامة الجمعیة إشراف تحت تعقد
  القرار. هذا لتنفیذ ذات العالقة واإلجراءات األسس یضع أن

  

  من طلب العضویة الفلسطیني:الدولیة المواقف 
تخرج من عباءة  اإلسرائیلي -نيالصراع الفلسطی لحلِّ  السیاسیة على قاعدة أن المساعي

طلب لذا تسعى الباحثة إلى تسلیط الضوء على أبرز المواقف الدولیة تجاه  ؛المنظومة الدولیة
التي تضم: اللجنة الرباعیة الدولیة  دور، وسیتم التركیز على فلسطین العضویة في األمم المتحدة

وموقف كل طرف في اللجنة  ،األمم المتحدةو ، روسیا، االتحاد األوروبي، الوالیات المتحدة األمریكیة
  على حده.

  :اللجنة الرباعیةأوًال: موقف  

في عملیة السالم في  اً رئیس أصبحت اللجنة الرباعیة طرفاً  م2002منذ أواخر العام 
بعد تبنیها لخطة خارطة الطریق التي طرحها الرئیس األمریكي األسبق جورج  وال سیما ،المنطقة

وبموجب خطة خارطة ، على قاعدة حل الدولتین اإلسرائیلي –لصراع الفلسطینيلحل ا ،بوش االبن
، ولتحقیق ذلك اإلسرائیليلة عن مراقبة أداء الطرفین الفلسطیني ؤو اللجنة الرباعیة مس فإنَّ الطریق 

عقد مؤتمرات دوریة في عواصم  عن طریقلدعم العملیة السلمیة  جهودهاتبذل اللجنة الرباعیة 
  .)3(ة األطراف الدولیة المشاركة في الرباعیةوأماكن إقام

                                                           
(1) www.un.org/ar/members/aboutpermobservers.shtml,  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدة: 

22/8/2013 
االســــتحقاقات القانونیــــة المترتبــــة علــــى حصــــول فلســــطین علــــى دولــــة مراقــــب فــــي األمــــم ) یاســــر عالونــــة، 2(

  11، صسابق المتحدة، مرجع
" دراسة مقدمة قراءة مستقبلیة -اللجنة الرباعیة بین االحتواء األمریكي والضمور األوروبي) نایف أبو خلف، "3(

  7م، ص2009إلى المؤتمر السنوي الثالث للمركز الفلسطیني للدیمقراطیة، رام اهللا: 

http://www.un.org/ar/members/aboutpermobservers.shtml
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بل  ،الحتواء دور اللجنة الرباعیة السیاسي األمریكیة سعت دوماً  اإلدارةأن  وترى الباحثة
حق إدارة في استحواذ واشنطن على  محاولة فرض رؤیتها ومواقفها على اللجنة، وهو ما یظهر جلیاً 

  فاوض الثنائیة التي تشرف واشنطن علیها مباشرة.عبر قنوات الت اإلسرائیلي–الصراع الفلسطیني

رغم ذلك ال یمكن تجاهل وجود اختالف في مواقف األطراف المشاركة في اللجنة بو 
وهو ما یظهر بوضوح في مواقف هذه األطراف تجاه العدید من القضایا خارج مظلة  ،الرباعیة

    اللجنة الرباعیة.

غیر مجتمع على  رتبكاً قف اللجنة الرباعیة مُ ا مو دَ وحول تقدیم فلسطین طلب العضویة، بَ 
، م2011، وهو ما عكسه عجز اللجنة الرباعیة عن إصدار بیان في ختام اجتماع لها عام رأي

 في ،المفاوضات مرجعیة یحدد بیانٍ  صیاغة عن عاجزین أنفسهم اللجنة الرباعیة أطرافوجد حیث 
 على المفاوضات الستئناف ،أوباما مبادرة قبولب "إسرائیل"  إقناع في المتحدة الوالیات إخفاق ضوء
 ؛الرباعیة اللجنة ساندته ما وهو، لألراضي علیها متفق مقایضةٍ  مع ،م1967 عام حدود أساس

 هناك زالما  بأنه اللجنة قناعة" عن باإلعراب المتحدة الوالیات واكتفت ،بیاندون من  اللجنة فخرجت
 واإلسرائیلیین الفلسطینیین مع" الهادئة والدبلوماسیة العلنیة غیر االتصاالت من عمله یجب الذي الكثیر

  .)1(ضاتالمفاو  استئناف دون اإلسرائیليالطرفین الفلسطیني  بین القائمة بالفجوات وصف ما لسد

یعكس حجم الخالف  بیان إصدار في الرباعیة اللجنة إخفاق الجانب الفلسطیني أنّ  اعتبر
 األمریكیة المتحدة الوالیاتو  جهة من، وروسیا ،األوروبي اإلتحادو  ،المتحدة في المواقف بین الألمم

 داً جرّ مُ من تقدیم طلب العضویة وبسبب انعدام االتفاق ظل موقف اللجنة الرباعیة ، أخرى جهة من
العام بشأن  اإلطارتستخدم   -في حال صدورها - بیانات اللجنةبل ظلت  ،موقف محدد من أيّ 

من ال یخرج عن طریق المفاوضات حتى وٕان كانت  الذي اإلسرائیلي – آلیة حل الصراع الفلسطیني
  دون أسس واضحة.

  :الموقف األمریكيثانیًا: 

أبدت الوالیات المتحدة األمریكیة معارضتها الشدیدة للقرار الفلسطیني تقدیم طلب لقد 
  :)2(باآلتيواشنطن موقفها  سوَّغتالعضویة إلى األمم المتحدة منذ الیوم األول و 

                                                           
، الـــــرابط: إلـــــى الجمعیـــــة الفلســـــطینیون بـــــین صـــــمت اللجنـــــة الرباعیـــــة وُمخـــــاطرة الـــــذهاب) محمـــــد ماضـــــي، 1(

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=30673086 ،تـــــــــــــــــــــــاریخ المشـــــــــــــــــــــــاهدة :
20/8/2013  

وضــعیة دولــة فلســطین فــي األمــم المتحــدة علــى ضــوء أحكــام القــانون الــدولي االســتحقاقات ) عبــد الحكــیم وادي، 2(
 ،http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/07/302193.html، الــــرابط: واالســــتثناءات
  15/8/2013: تاریخ المشاهدة

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=30673086
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/07/302193.html
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  الذهاب إلى األمم المتحدة یضر بعملیة السالم في الشرق األوسط. .1

 " ونزع الشرعیة عنها.إسرائیلالقرار الفلسطیني یهدف إلى عزل " .2

طلب االعتراف بفلسطین عضوا في األمم المتحدة هو مجرد خطوة رمزیة ال قیمة لها  .3
 فعلیًا.

 دولة فلسطینیة مستقلة. نضمام فلسطین إلى عضویة األمم المتحدة لن یؤدي إلى إقامةا .4

الطریق الوحید للوصول إلى الدولة الفلسطینیة المستقلة یتم عبر المفاوضات المباشرة مع  .5
  ".إسرائیل"

في  أوباما وتلخصت المعارضة األمریكیة في خطاب الرئیس األمریكي باراك
ه إال عبر د فیه أن السالم الحقیقي في الشرق األوسط ال یمكن تحقیقالذي أكّ  ،م2011سبتمبر

الفلسطینیین بفكرة  إقناعنطن إلى ت واشعَ بل سَ ، واإلسرائیلیینة بین الفلسطینیین المفاوضات المباشر 
 مع للمفاوضات نتیجة یكون أن یجب كامل عضوبصفة  المتحدة األمم لعضویة االنضمام أنَّ 

  ".إسرائیل"

یتعارض مع  وترى الباحثة أن الموقف األمریكي الرافض لطلب العضویة الفلسطیني
التسویة  مشروعاتإذ یفترض أن  ؛فرض عملیة التسویة السلمیةالمعلنة بشأن  مساعي واشنطن

وهو ما ال یتعارض مع  ،قابلة للحیاة مستقلةٍ  فلسطینیةٍ  إقامة دولةٍ إلى فضي في النهایة األمریكیة تُ 
التسویة األمریكیة  مشروعات أنّ  اً هذا التناقض یظهر جلیّ  بسببطلب العضویة الفلسطیني، وعلیه 

رضة األمریكیة المعاواستنزاف للوقت الفلسطیني، مع مالحظة أنَّ تسویف  مشروعات ما هي إالّ 
لى الجمعیة لتحویل الطلب الفلسطیني من التصویت في مجلس األمن الدولي إ كانت السبب الرئیس
الجمعیة العامة على تصویت  في أثناءالرفض األمریكي حتى  استمرارمع ، العامة لألمم المتحدة

  الطلب الفلسطیني.
  

  :موقف االتحاد األوروبي ثالثًا:

  :)1(اآلتيسطینیة، وهو ما عبر عنه في سعى االتحاد األوروبي إلى بلورة رؤیة للدولة الفل

  .اإلسرائیلي -إقامة الدولة الفلسطینیة عبر المفاوضات بین الجانبین الفلسطیني .1

 اعتماد مبدأ األرض مقابل السالم. .2

                                                           
دراســـــة ماجســـــتیر، ، "2003-1993موقـــــف االتحـــــاد األوروبـــــي تجـــــاه القضـــــیة الفلســـــطینیة ") هشـــــام طـــــافش، 1(

  91ص )م 2010، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة،جامعة األزهر غزة:(غیر منشورة، 
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تستند  قانونیاً  إطاراً  ،1379، 338، 242: األمم المتحدة وال سیما القراراتاعتماد قرارات  .3
 بغرض التوصل إلى صیغة للدولة. واإلسرائیليإلیه المفاوضات بین الطرفین الفلسطیني 

 ،م2002التي تم تبنیها في قمة بیروت عام  عبد اهللا بن عبد العزیز اعتماد مبادرة الملك .4
" ضمن إطار التسویة النهائیة للقضیة إسرائیلى التطبیع الكامل بین العرب و"الداعیة إل

 الفلسطینیة.

  .اعتماد خطة خارطة الطریق واللجنة الرباعیة كآلیات معتمدة لتنفیذ رؤیة الدولة الفلسطینیة .5

أصدرت الممثلیة العلیا لالتحاد ، بتقدیم فلسطین طلب العضویة لألمم المتحدةوفیما یتعلق 
في  تحاد األوروبي بیاناً ن الخارجیة والسیاسیة واألمنیة بالنیابة عن االؤو روبي للشاألو 

د وأكّ  ،م1967الحاجة الملحة إلقامة الدولة الفلسطینیة على حدود العام "دت فیه أكّ  ،م2012نوفمبر
 وهو ما ،أساسیة لالتحاد األوروبي للمفاوضات هو مصلحةٌ  نتیجةً  شاملٍ  سالمٍ  إیجادالبیان أن 

" ودولة فلسطین الدیمقراطیة ذات السیادة إسرائیلحیث دولة " ،الدولتین یجب أن یتم على أساس حلّ 
وتتمتعان  ،إلى جنب ضمن حدود متفق علیها تعیشان جنباً  ،والمتواصلة جغرافیا والقابلة للحیاة

ن تصبح فلسطین عن دعمه ورغبته بأ ر مراراً باألمن والسالم، وذكر البیان أن االتحاد األوروبي عبَّ 
  .)1("األمم المتحدة كجزء من حل الصراعفي  كامالً  عضواً 

ر عن التزامه بتحقیق السالم العادل والشامل في وترى الباحثة أن االتحاد األوروبي عبَّ 
 أخیرًا لقرارات األمم المتحدة واتفاقیات السالم الموقعة، ویبدو الموقف األوروبي  الشرق األوسط وفقاً 

 یعّدهاموقف االتحاد األوروبي من مدینة القدس التي مالحظة نتیجة ة من الماضي أكثر فاعلی
المستوطنات  وال سیما ،على األرض اإلسرائیلیةمحتلة تخضع للتفاوض، ورفضه لالنتهاكات  أرضاً 

  التي یدعو االتحاد إلى إزالتها وما یترتب علیها من سیاسات األمر الواقع.
  

  :الموقف الروسي رابعًا:

مشترك  صدر بیانٌ  م2005 عامفي و  ،م1988ترفت روسیا بالدولة الفلسطینیة منذ عام عا
التأكید  بوتین، وتمَّ  فالدیمیر الروسي والرئیس ،عباس جمع الرئیس الفلسطیني محمود عقب لقاءٍ 

 قرارات أحكام أساس على ،اإلسرائیلي العربي للنزاع الدبلوماسیة بالتسویة الطرفین على تمسك
العربیة،  والمبادرة مدرید مبادئ ومرجعیة ،1515 ،1397 ،338 ،242 الدولي رقم مناأل مجلس
 جمیع بتحریر قضيی ،شامالً  طابعاً  التسویة هذه تحمل أن ، وضرورةالطریق خارطة وخطة

 الفلسطینیة الدولة وٕانشاء ،الشرقیة القدس فیها بما، م1967 عام المحتلة العربیة األراضي

                                                           
  ، مرجع سابق) عبد الحكیم وادي1(
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 آمنة حدود وفي السالم ظل في "إسرائیل" مع والمتعایشة الحیاة على القادرة لةالمستق الدیمقراطیة
  .)1(بها ومعترف

 لسان على الداعم للتحركات الفلسطینیة لنیل عضویة األمم المتحدة موقفها وجددت روسیا
 ؛تتغیر لم الفلسطینیة القضیة من الروسیة المواقف أن على شددالذي  ؛میدفیدیف دیمتري رئیسها

 الموحدة المستقلة الفلسطینیة الدولة إقامة في الفلسطیني الشعب حقبالكامل  روسیا تدعمیث ح
  .الشرقیة القدس وعاصمتها للحیاة القابلة

 مع المفاوضات استئناف وجوب بالتأكید على "،على خیار التفاوض قائماً أبقت  روسیا لكنَّ 
 الشرقیة، والقدس الغربیة الضفة في كافة االستیطانیة األعمال تجمید ذلك بلَ وقَ  اإلسرائیلیین،

 الدولیة، شرعیةلل الجماعیة الجهود رصید واستغالل الجانب، أحادیة األعمال عن التخلي وضرورة
  .)2("الحل من جدید مستوى إلى للخروج اإلقلیمیة المنظمات وقرارات الدولیة، والقرارات
  :موقف األمم المتحدة خامسًا:

والمنبثقة عن الجمعیة العامة لألمم  لحقوقه الفلسطیني الشعب مارسةبم المعنیة اللجنة وفق
 وتسویة االحتالل إلنهاء سالم إجراء مفاوضات إلى الرامیة الدولیة الجهود جمیع فإنها تؤید ،المتحدة
اللجنة  وعبرت المتحدة، األمم وقرارات الدولي القانون أساس على جمیع جوانبها من فلسطین قضیة

من  أعقبه وما ،م1993 لعام المبادئ وبإعالن ،م1991 عام للسالم مدرید بعملیةعن ترحیبها 
  . الفلسطینیة التحریر ومنظمة "إسرائیل" بین اتفاقات

 وفلسطین "إسرائیل" دولتین أساس على بالرؤیة القائمة بت اللجنةرحَّ  ،م2002 عام في
مجلس األمن  قرار في نالمبیّ  والنح على بها، ومعترف آمنة حدودٍ  ضمن جنب إلى جنباً  تعیشان

على  تنفذ محددة آلیة باستعمالالهدف،  لذلك العاجل التحقیق على اللجنة توحثَّ  ،1397 رقم
  .)3(محدد زمني إطار في واالقتصادیة واألمنیة السیاسیة المجاالت تشمل خطوات

 فیما یخص ماوال سی ،الرباعیةللجنة  المتواصلة الجهوددعم  مم المتحدة"األمین العام لأل
 وجود أساس على اإلسرائیلي - الفلسطیني للنزاع دائمٍ  حلٍّ  إلى یةفضِ المُ  خریطة الطریق خطة تنفیذ

  .)4("دولتین
  

  

                                                           
ــــــــات السیاســــــــیة،  )1( ، http://www.palestine.ru7 الــــــــرابط: روســــــــیا، فــــــــي فلســــــــطین ســــــــفارة موقــــــــعالعالق

  15/8/2013: تاریخ المشاهدة
  المرجع السابق نفسه )2(
  5م) ص2010ب.ط (نیویورك: األمم المتحدة،  مذكرة إعالمیة عن حقوق الفلسطینیین،) األمم المتحدة، 3(
، الـرابط: موجهـة مـن األمـین العـام إلـى رئـیس مجلـس األمـن 2003أیار/مـایو 7خـة رسالة مؤر األمم المتحـدة، ) 4(

http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf  

http://www.palestine.ru7
http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf
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  :عضویة فلسطین واآلثار المترتبة علیه
  :أوًال: التصویت على طلب العضویة الفلسطیني

ى إلى مجلس األمن الدولي توجهت القیادة الفلسطینیة إلى األمم المتحدة مرتین: المرة األول
  ه الطلب إلى لجنة م، حیث تم تقدیم الطلب إلى المجلس الذي وجّ 2011سبتمبر 28بتاریخ 

  تقییم طلبات عضویة األمم المتحدة التي تضم خبراء قانون من دول مجلس األمن الخمس 
  عشرة.

اللجنة وأخفقت اللجنة في التوصل إلى إجماع بشأن طلب العضویة الفلسطیني، وأكدت  
في تقریرها أنها عجزت عن إصدار توصیة تحظى بإجماع أعضاء مجلس األمن، حیث ُأبدَیت آراء 

  .)1(متعارضة في اجتماعاتها

المرة الثانیة جاءت بعرض طلب العضویة على الجمعیة العامة لألمم المتحدة التي أجرت 
  ة دولة مراقب منح فلسطین صف م، والذي جاء لصالح2012نوفمبر 29تصویتًا علیه في 

  عن  دولةً  41 وامتنعت دوٍل، 9 وعارضته دولًة القرار، 138 غیر عضو، حیث أیَّدت
  . التصویت

ًا ُیعرب عن األمل بأن ینظر مجلس األمن وتضّمن القرار الذي أقرته الجمعیة العامة نصّ 
مه الرئیس في قبول طلب الدولة الكاملة العضویة في األمم المتحدة الذي قدَّ  الدولي إیجاباً 

في مجلس األمن  بفعل تهدید الوالیات  م، وتعثر2011الفلسطیني محمود عباس، في سبتمبر
الفلسطینیة - ، كما یدعو القرار إلى استئناف المفاوضات اإلسرائیلیةمتحدة باستخدام حق النقضال

یل" في المتعثرة للوصول إلى تسویة سلمیة تسمح بقیام دولة فلسطینیة تعیش بجانب دولة "إسرائ
  م.1967 سالم وأمن على أساس حدود ما قبل العام

  غیر عضو مراقباآلثار المترتبة على مكانة  فلسطین كدولة : ثانیاً 
 مسمى تغییر تبدأ من القانونیة التبعات له جملة من مراقب صفة على فلسطین حصول

 Non-member( مراقب بصفة عضو دولة ) إلىEntity( كیان من المتحدة األمم في فلسطین
State( أشخاص أحد فلسطین بموجبه أصبحت المتحدة، األمم منظومة داخل رفع للمكانة وهو 
 على قانونیة مسؤولیات الدولي للقانون وفقاً  ویترتب، الدول بین فیما العالقة ینظم الذي الدولي القانون
 فلسطین دولة صوصبخ الدولهذه  على مترتبة مسؤولیات وهناك المتحدة، األمم في األعضاء الدول

 أعضاء من عضو أمعن إذا" :هأنّ  على المیثاق من 6رقم  المادة تنص ، حیثاالحتالل تحت الواقعة
                                                           

  الرابط: االتحاد، صحیفة، األمم المتحدة تعید طلب عضویة فلسطین إلى مجلس األمن)1(
 www.alittihad.aeldetails.php : تاریخ المشاهدة،   22/8/2013 

http://www.alittihad.aeldetails.php
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 صیةتو  على بناءً  الهیئة من تفصله أن لعامةا للجمعیة جاز المیثاق، مبادئ انتهاك في المتحدة األمم
  .)1("األمن مجلس

 األرض بأن اإلسرائیلیة للمزاعم د اح یضع فلسطین لدولة القانوني المركز تغیر إنَّ 
 أرض أنها على السابقة المتحدة األمم قرارات لكلِّ  جدید وتأكیدٌ  علیها، متنازع أرض هي الفلسطینیة
 تحت الواقعة الفلسطینیة الدولة أرض هاوأنّ  القدس، فیها بما م1967 العام منذ محتلة فلسطینیة
  .)2(مصیره تقریر في حقه ممارسة من شعبها ینوتمك تحریرها والواجب اإلسرائیلي االحتالل

 المنابر في السیاسي فلسطین وضع من سیرفع عضو غیر دولة إلى فلسطین ةنمكا رفع كما أن
 في ویساعد ،أفضل على نحوٍ القانونیة  غیر ئیليار اإلس االحتالل ممارسات لمواجهة ویؤهلها الدولیة
ین، وعلیه فإن تغییر وضع فلسطین سوف یترتب الدولت حل حول المتزاید الدولي اإلجماع ترسیخ

  :)3(علیه مجموعة من النتائج منها
  .دولیة قانونیة كشخصیة فلسطین دولة وجود حول الجدل إنهاء .1

  .المتحدة لألمم العامة الجمعیة ومداوالت أعمال في المشاركة حقوق إطار توسع .2

 عضویتها تكون والتي أخرى دولیة ومنظمات هیئات في فلسطین عضویة أمام المجال فتح .3
  .الدولیة الجنائیة والمحكمة العالمیة الصحة منظمة مثل فقط الدول على مقتصرة

 المقتصرة المعاهدات من العدید في طرفا فلسطین تصبح أن إمكانیة أمام الباب فتح .4
 .الدول على فیها المشاركة

  :)4(سیاسیة هيقانونیة و یحقق مكاسب رفع مكانة فلسطین الدولیة یضیف ولید المدلل أن  في حین

هذه الخطوة انتقالیة من دولة مراقب غیر عضو إلى مرحلة العضویة الكاملة، وهناك  تعدُّ  .1
االنتقال إلى دولة كاملة ت بهذه المرحلة مع اختالف المدة في عملیة مرَّ  لدولٍ شواهد عدیدة 

 العضویة.

                                                           
االســــتحقاقات القانونیــــة المترتبــــة علــــى حصــــول فلســــطین علــــى دولــــة مراقــــب فــــي األمــــم ونــــة، ) یاســــر عال1(

  35، صالمتحدة، مرجع سابق
(2) www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=11839,  ت                           اریخ المش                           اھدة: 

11/8/2013 
ون المفاوضـــــات ، ب.ط (رام اهللا: دائـــــرة شـــــئفلســـــطین دولـــــة غیـــــر عضـــــو الیـــــوم التـــــالي) صـــــائب عریقـــــات، 3(

  29م) ص2012في منظمة التحریر الفلسطینیة، 
ــــة "مراقــــب غبــــر عضــــو" فــــي األمــــم ) ولیــــد المــــدلل، 4( ــــى صــــفة دول ــــار السیاســــیة لحصــــول فلســــطین عل اآلث

(غـــــــزة: مركـــــــز الدراســـــــات السیاســـــــیة  1، نـــــــدوة القضـــــــیة الفلســـــــطینیة مشـــــــروع تحـــــــرر أم دولـــــــة، طالمتحـــــــدة
  21م) ص2013والتنمویة، 

http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=11839
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الثنائیة التي تصر  خرج إقامة دولة فلسطین من مربع المفاوضاتیُ الجدید  االعتراف .2
 علیها لتحقیق أهدافها إلى مربع حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره. "إسرائیل"

 ،التأكید على وحدة األراضي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس الشرقیة .3
 وتبدید المخاوف حول انفصال غزة.

الدبلوماسیة الثنائیة  عالقاتهاسوف تسعى إلى رفع إن الدول التي اعترفت بالقرار الدولي  .4
 ،أو منح فلسطین حصانة سیادیة ،والدخول في معاهدات ثنائیة معهامع فلسطین، 

ورفع تمثیل بعثتها إلى درجة سفارة، وفي المقابل رفع تمثیل  ،ولممثلیها حصانة دبلوماسیة
 الدول األجنبیة في دولة فلسطین من ممثلیات إلى سفارات.

االقتصادیة والتعلیمیة و  اختیار األنظمة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیةفلسطین اآلن  بإمكان .5
نظرا الرتباط حق تقریر المصیر للشعوب المكافحة باختیار هذه الشعوب ألنظمتها بحریة، 

 المختلفة.

لصالح ، والثقافي، والقانوني ،والسیاسي ،من العمل الدبلوماسي رحبةً  اً فتح القرار آفاقی .6
الفلسطینیة في مواجهة  اإلمكانیاتأهم على صعید تفعیل كل  آفاقاً و ، نیةالقضیة الفلسطی

 .اإلسرائیلياالحتالل 

للقرارات المؤیدة للحقوق  عودة للمرجعیة األممیة واستحضاراً  یعدُّ االعتراف األممي  .7
التي سوف تسمح بالمزید من المبادرات لتدویل الصراع عن طریق  ،الفلسطینیة المشروعة

من طرحها على مائدة  طینیین من طرح القضایا أمام المنظمات الدولیة بدالً تمكین الفلس
 المفاوضات.

سطین إلى محكمة الجنایات أن من أهم النتائج تلك المتعلقة بانضمام فل وترى الباحثة
  ومحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطیني. قضائیاً  "إسرائیل"إمكانیة مالحقة  من ثمَّ ، و الدولیة

  :)1(منها الدولیة الجنائیة للمحكمة هاضمامفي سبیل ان العقبات بعض د تواجه فلسطینلكن ق

 العام األمین: وهي تعریفها لها یحق التي الجهات المتحدة األمم وتحدد ،الدولة تعریف .1
 .روما نظام في األطراف الدول جمعیة، و العامة الجمعیة ،لألمم المتحدة

 تعترف ال "إسرائیل" كون روما، نظام إلى "رائیلإس" انضمام وعدم الجنائي االختصاص .2
 .روما نظام على قتصدّ  وال المحكمة، بصالحیة

                                                           
االســــتحقاقات القانونیــــة المترتبــــة علــــى حصــــول فلســــطین علــــى دولــــة مراقــــب فــــي األمــــم نــــة، ) یاســــر عالو 1(

  45، صمرجع سابق، المتحدة
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 الجزائیة التشریعات وال سیما ،هاتعدیل لىیجب العمل عالتشریعات الفلسطینیة القائمة، التي  .3
 مالحقة فلسطین دولة بإمكانفیصبح  الدولیة، الجنائیة الوالیة ضیةق على تشتمل لكي

 .فلسطین لدولة الوطنیة شریعاتالت وفق الوطنیة المحاكم في الحرب مجرمي

  وقضية الدولة الفلسطينيةاإلعالم االلكتروين 
  .اإلعالم اإللكتروني: مفهومه وأشكاله

  :لكترونياإل  اإلعالممفهوم  أوًال:

 ؛التقلیدیة اإلعالموالعشرین تنافس وسائل  الحادينترنت أداة ضروریة في القرن أصبح اإل
والهاتف في وسط  المذیاعو  ازالتلف إمكانیاتإمكاناتها المتقدمة في االتصاالت استطاعت أن تجمع ف

 اإلعالمیة"الخدمات والنماذج  :منها أنه اإللكترونيظهرت العدید من التعریفات لإلعالم و واحد، 
ي العملیة أو شبه آلي ف آلیاً  اإلعالميالجدیدة التي تتیح نشأة وتطویر محتوى ووسائل االتصال 

االتصاالت  تكنولوجیاباستخدام التقنیات االلكترونیة الحدیثة الناتجة عن اندماج  ،عالمیةاإل
لكتروني هو عالم اإلمكاناتها في الشكل والمضمون، واإلإعالمیة غنیة بإوالمعلومات كنواقل 

فة التي ترسل أو المختلعالمیة بأشكالها إ شارات والمعلومات والصور واألصوات المكونة لموادَّ اإل
  .)1(تستقبل عبر المجال الكهرومغناطیسي"

لكتروني دوري یحتوي على األحداث الجاریة سواء المرتبطة إ"منشور : وفي تعریف آخر
 ،ویتم قراءتها من خالل جهاز كمبیوتر ،بموضوعات عامة أو بموضوعات ذات طبیعة خاصة

 عالماإل من جدید نوع" :هو لكترونياإل عالماإل، و )2(نترنت"عبر شبكة اإل ةما تكون متاح وغالباً 
 التقلیدي عالماإل عن یمیزه هداف، وماواأل العامة والمبادئ المفهوم في التقلیدي عالماإل مع یشترك

 إیصال بهدف التقلیدي االتصال وسائل كل بین الدمج وهي ،جدیدة وسیلة على یعتمد أنه
 كبیرة فرصة عالمیینلإل نترنتاإل تیحیأكبر، و  ةبطریق ومؤثرة متمیزة بأشكال المطلوبة المضامین

 التقلیدیة الوسائل إلى اللجوء دونمن  ،بحتة لكترونیةإ بطریقة، المختلفة عالمیةاإل موادهم لتقدیم
 بین الحاجز ترفع التي والصوت، والصورة النص بین تجمع بطرق وغیرها المطابع البث، كمحطات

 مع أو الموقع إدارة مع إما یستقبلها التي عالمیةاإل مضامینال یناقش أن ویمكن ،والمرسل المتلقي
  .)3(آخرین متلقین

                                                           
  276م) ص2010(عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع،  1ط اإلعالم االلكتروني،) فیصل أبو عیشة، 1(
دار الشــــــروق للنشــــــر (عمــــــان:  1ط الصــــــحافة االلكترونیــــــة فــــــي الــــــوطن العربــــــي،) عبـــــد األمیــــــر الفیصــــــل، 2(

  77م) ص2006والتوزیع، 
  الرابط:  الرقمیة، سوریا نفیر مجلة، تعریف اإلعالم اإللكتروني )3(

http://esmander.arabepro.com/t4-topic : تاریخ المشاھدة،  19/8/2013 

http://esmander.arabepro.com/t4-topic
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 تیحُ تُ  التي الجدیدة اإلعالمیة والنماذج "الخدمات فه خبراء في جامعة الدول العربیة بأنَّهویعرِّ 
 باستخدام ،اإلعالمیة العملیة في آلي شبه أو آلیاً  اإلعالمي االتصال وسائل محتوى وتطویر نشأة

 حوامل بوصفها والمعلومات، االتصاالت تقنیة اندماج عن الناتجة الحدیثة اإللكترونیة التقنیات
 .)1(والمضمون" الشكل في بإمكاناتها غنیة إعالمیة

جمیع  لكنَّ  ،لكترونيعالم اإلد لإلوموحّ  صعوبة وجود تعریف شاملب وتعتقد الباحثة
التي تتیحها الشبكة العنكبوتیة  التكنولوجیاعالم یعتمد على التعریفات تشترك في كون هذا اإل

 بوساطةعالمیة على اختالفها لكتروني بأنه نشر المواد اإلعالم اإلویمكن تعریف اإل ،نترنت)(اإل
للطبیعة التي یقوم علیها العمل  م للمستخدم مادتها وفقاً تقدِّ  ،نترنت عبر مواقع محددةشبكة اإل

  .أو المسموع كاإلعالم المكتوب أو المرئيعالمي اإل

  :لكترونياإل  اإلعالمخصائص ثانیًا: 

بمجموعة من  زهمیَّ نترنت شبكة اإل تكنولوجیالكتروني على عالم اإلإن اعتماد اإل
خصائص  فإنَّ أهم، وعلیه انطالقًا منهلكتروني الذي یعمل الخصائص المستمدة من الوسط اإل

  :)2(لكتروني هياإل اإلعالم

المواقع الصحفیة على الویب أن تمد مستخدمیها  بهاي تستطیع الدرجة التوتعني الفوریة:  .1
 بآخر األخبار والمعلومات الممكنة لمالحقة تطورات األحداث.

 یعني تتابع األخبار والتقاریر لتالحق تطورات األحداث أوالً  التحدیث المستمر للمضمون: .2
ویعطیه  ،واقع إلیهلدى المستخدم بالحركة والسرعة في نقل ال بأول، بما یعطي انطباعاً 

 باالستمراریة والتواصل في معرفة كل ما یحدث في البیئة المحیطة به. إحساساً 
إن التعامل مع الجمهور المنتشر في كل أنحاء العالم یفرض  النشر على نطاق عالمي: .3

للقضایا واألحداث ووضعها في سلم  وعمقاً  ضرورة تبني مفهوم شامل ورؤیة أكثر اتساعاً 
ألهمیتها العالمیة  وهو ما یعني برأي الباحثة وجوب عرض الموضوعات وفقاً األولویات، 

 لكترونیة.في المواقع اإل

                                                           
لخصـــائص فـــي اجتمـــاع فریـــق خبـــراء اإلعـــالم اإللكترونـــي: البحـــث فـــي التعریـــف والنمـــاذج وا) حســـین اإلبـــراهیم، 1(

   الرابط:والتحدیات واإلشكاالت، 
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=20&id=399 

: تاریخ المشاھدة 19/8/2013 
  189م) ص2008، (القاهرة: بدون 1، طالصحافة االلكترونیة) محمود علم الدین، 2(

http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=20&id=399
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 المهمةمن الممیزات  تعدُّ  القدرة على الربط بین عناصر متعددة داخل هیكل المعلومات: .4
 . للمستخدم أن ینتقل من متابعة معلومة في وثیقة ما إلى وثیقة أخرى تماماً  تیحُ ألنها تُ 

اجات احتی یناسبیساعد على تقدیم محتوى متمیز ومؤثر بما  استخدام الوسائط المتعددة: .5
مكانیة االستفادة من تطبیقات الوسائط إ بعضهمنترنت، ویرى واهتمامات مستخدمي اإل
 ؛الویب والتلفزیون، وهو ما تتناوله الباحثة في دراستها تكنولوجیاالمتعددة عند الدمج بین 

الویب والبث التلفزیوني  لتكنولوجیات ما هي إال صورة للدمج الناجح فمواقع الفضائیا
 الفضائي.

ة والحصول على النتائج بسرعة ریّ حُ یتیح القدرة على البحث بِ  لكتروني الفوري:األرشیف اإل  .6
ودقة عالیة، إضافة إلى القدرة الهائلة على التخزین واالسترجاع للمعلومات في حالة 

 لكتروني.األرشیف اإل

  :)1(یضاف للخصائص السابقة خصائص أخرى منهاو 
ل المستقبل إلى مشارك في عملیة االتصال ومؤثر في بناء عناصرها تحوّ  حیث التفاعلیة: .1

 متزامناضافة إلى التأثیر في بناء المحتوى وتوجیهه سواء كان التأثیر إباختیاراته المتنوعة، 
 .غیر متزامنأو 

 نلمتلقي خیارات متعددة في إطار متكامل، حیث یمكل فالبیئة الرقمیة توفِّر التكامل: .2
عالمیة أن یختار من بینها ما یراه مطلوبا للتخزین أو أثناء تعرضه للمادة اإلفي للمستقبل 

 رسالها إلى آخرین.إالطباعة وٕاعادة 
أطراف  وجودفي البیئة الرقمیة ال یحتاج إلى  االتصالإن  تجاوز وحدة المكان والزمان: .3

في اإلعالم اإللكتروني الذي  التزامن لم یعد شرطاً  ، كما أنواحدال في مكان عملیة االتص
 تتیح مقوماته القدرة على استعادة البیانات والمعلومات في أي وقت.

  

  :لكترونياإل  اإلعالمأشكال ثالثًا: 

في المحتوى  االختالفلكترونیة، بعضها قائم على توجد تقسیمات متعددة للمواقع اإل
  :)2(هيوالمضمون و 

  مواقع تهتم بدعم منتجات شركة معینة. مواقع تجاریة: .1
                                                           

  30م) ص2007(القاهرة: عالم الكتب،  1، طة االنترنتاالتصال واإلعالم على شبك) محمد عبد الحمید، 1(
م) 2008(القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة،  1، طرؤیة مستقبلیة-االنترنت والصحافة االلكترونیة) ماجد تربان، 2(

  123ص
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حوارات صوتیة و  ،مجموعات بریدیة ،غرف الدردشة ،المنتدیات :مثل مواقع تفاعلیة: .2
  تفاعلیة.

  خاصة بالتعریف بأنشطة وفعالیات المؤسسات. مواقع تعریفیة: .3

صحفیة أو إذاعیة عالمیة سواء كانت إتتكامل هذه المواقع مع مؤسسات  مواقع تكمیلیة: .4
 بمواصفاتأو فضائیة مثل مواقع الصحف الورقیة والمحطات الفضائیة، وتتسم هذه المواقع 

 عالمي سواء كان دوراً ودعم دورها اإل ،عالمیة التي تتكامل معهاالترویج للمؤسسة اإل: مثل
سیة التي نتاج المحتوى الذي تقدمه المؤسسات األساإوٕاعادة  ،أو صحفیاً  أو فضائیاً  إذاعیاً 

عالمیة صحفیة غیر منتجة في إكما أنها ال تنتج مادة  ،تقوم بدعمها والتكامل معها
فرة في المؤسسة انتاج المواد المتو إمؤسساتها األصلیة إال في نطاق ضیق، وربما یتم إعادة 

 نترنت.بما یتالءم مع طبیعة شبكة اإل

  لكترونیة بحتة.إصحیفة  بمنزلة تعدُّ  مواقع صحفیة: .5

   :)1(كاآلتيوهي  ،لمدى االستقاللیة أو التبعیة لمؤسسة وفي تقسیم آخر تبعاً 
بحیث للنشر المطبوع،  لكتروني موازیاً یكون فیه النشر اإل النشر الصحفي الموازي: .1

لكترونیة عبارة عن نسخة كاملة من الصحیفة المطبوعة باستثناء تكون الصحیفة اإل
  عالنیة.المواد اإل

تقوم الصحف المطبوعة بنشر أجزاء من موادها الصحفیة  :زئيالنشر الصحفي الج .2
خباریة التي تعبر من الصحف المواقع اإل ا النوععبر الشبكة العنكبوتیة، ویتصل بهذ

موقع  :خباریة مثلذاعیة والتلفزیونیة كالفضائیات اإلعالمیة اإلعن المؤسسات اإل
  وغیرها.، الجزیرة موقع فضائیةو CNN موقع فضائیة و   BBCفضائیة

ال یكون في هذا النوع للمادة الصحفیة المنشورة  لكتروني الخاص:النشر الصحفي اإل  .3
  یالف.إصحیفة  :مثل، أصل مطبوع

  :)2(یأتيلكتروني بما عالم اإلأشكال اإل قدمأما فیصل أبو عیشة فی

  نترنت.عالمیة على شبكة اإلالمواقع اإل .1

  .نترنتاإل شبكةمواقع على ات النشر الصحفي عبر لكترونیة: خدمالصحافة اإل .2
                                                           

 غیــــــر منشــــــورةدراســــــة ماجســــــتیر، "مقروئیــــــة النصــــــوص اإلعالمیــــــة االلكترونیــــــة "، ، ) عبــــــد العزیــــــز الزهرانــــــي1(
  53ص )م2009اض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الری(

  276، صمرجع سابق) فیصل أبو عیشة، 2(
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ذاعات والقنوات لكتروني: خدمات البث الحي لإللكترونیة والتلفزیون اإلذاعة اإلاإل .3
  .نترنتاإل شبكةلتلفزیونیة على مواقع خاصة على ا

  لكتروني.خدمات األرشیف اإل .4

  لكترونیة.عالنات اإلاإل .5

  .لكترونیة متنوعةإعالمیة إخدمات  .6

  اتف الجوال.مدونات والبث الحي عبر الهال .7

خالل التقسیمات واألشكال السابقة أنه برغم اختالف المسمیات إال أن من  وتالحظ الباحثة
  عالمیة، لكن المواد اإل انطالقًا منهالكترونیة التي تبث جمیع التقسیمات ال تخرج عن إطار البیئة اإل

 ،فضائیاتمرئیة/ عالمیةإسات كترونیة التابعة لمؤسلما یهم هذه الدراسة الجزء المتعلق بالمواقع اإل
بالمواقع التكمیلیة أو مواقع النشر الجزئي، وتهدف هذه المواقع إلى  بعضهموهي التي یدعوها 

الحفاظ على مكانة الفضائیة لدى جمهورها عبر توفیر خدمات الفضائیة المتنوعة عبر شبكة 
إضافة  ،و المواد المسموعةأ ،أو عبر التقاریر المصورة ،سواء بالبث الحي والمباشر ،نترنتإلا

  عالمیة المكتوبة.للمواد اإل
  

   :اإلعالم اإللكترونيفي  األنماط الصحفیةرابعًا: 

أفرزت تكنلوجیا االتصال الحدیثة أنماطًا جدیدًة من التغطیة الصحفیة نتیجة لما أتاحته   
 ):1(شبكة اإلنترنت من إمكانات واستخدامات متمیزة من الناحیة الصحفیة من بینها

 تبثي الت الصحفیة والمواقع المصادر من العدید اإلنترنت یتیح: الفوریة الصحفیة التغطیة .1
 حول المعلومات على الحصول للصحفیین یتیح ومتجدد، مما فوري على نحوٍ  أخبارها

  العاجلة. األخبار خدمة المواقع بعض تقدم كما وقوعها، لحظةي ف األحداث
 من لألحداث حیة تغطیة تقدیمل اإلنترنت لدى اإلمكانیة فراتتو : الحیة الصحفیة التغطیة .2

   الهواء على حیة صحفیة مؤتمرات تغطیة إمكانیة وكذلك وقوعها، لحظةي وف حدوثها موقع
 مباشرة.

 عدیدة، صحفیة مواد من اإلنترنت قدمهی فیما النوع هذا یتجسد: الرقمیة الصحفیة التغطیة .3
من  الفوري واالستخدام للمعالجة قابلي رقم شكلب والرسوم والبیانات الصور ذلكي ف بما

                                                           
  27م) ص2000(القاهرة: العربي للنشر والتوزیع،  1، طالصحافة واإلنترنت) السید بخیت، 1(
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 وٕاعادة الرقمیة الصحفیة المواد تلك تخزین یمكن كما ،هإنتاج إعادة إلى الحاجة دون
 العملي ف والدقة السرعة ویضمن والجهد الوقت توفر حیث وقت،ي أي ف استرجاعها
  .الصحفي

 وسائل من اإلنترنت قدمهی ام في التغطیة هذه تبرز :الوسائط متعددة الصحفیة التغطیة .4
، لقطات الفیدیو، و فكساالجر و ، األلوانو ، الصورةو ، الصوت: مثل التمیز تكسبه تفاعلیة
 ،الصحفیة المواد عرض طریقةي ف التحكم على القدرة زیادة إمكانیة إتاحة عن فضالً 

ي هو  ،ومساحات ظالل أو وخلفیات ویزاوبر  وأحجام طبنااأل من زااإلبر  وسائل واستخدام
 الصلة وتعمیق ءاوالقر  الصحفیین بیني الصحف االتصال عملیة تفعیلي ف تساعد أمور
  . بینهم

 التغطیة لعناصر مجتمعة سمات بعدة اإلنترنت تسمی: المتكاملة الصحفیة التغطیة .5
 مثل بالمصدر اتصال وأداة، بالمعلومات یزود صحفیاً  اً مصدر  تعدُّ  حیث ،اإلخباریة
 للمعلومات، ومعالجة كتابة وسیلةي وه النقاش، وجماعات ،يلكتروناإل والبرید ،التلیفون

 متكاملة بتغطیةه قیام إمكانیة مجتمعة العناصر هذه وتوفر ضخم، وأرشیف مكتبةي وه
 . مكانال مغادرة دون ما لحدث

 

  

  خامسًا: أشكال عرض المواد الخبریة في اإلعالم اإللكتروني:

 :)1(اإلعالم اإللكتروني هيفي  الخبریةالمواد ل عرض أهم أشكا في جمیع أنواع التغطیة فإن

 ،اإلعالم اإللكترونيلعرض األخبار في  : یمثل الشكل األساسالنص الطباعي .1
ا بالنسبة للعناصر األخرى مثل الصور ، أمّ  ةخباریة كافّ یستخدم في المواقع اإلو 

، وهذا الشكل خبريالضافتها إلى الصفحة التي تحمل النص إوالروابط والفیدیو فإنه یتم 
 .ا لمواقع مصادر األخبارمناسبً  یعدُّ 

: وسیلة قویة لروایة الخبر ویتم االستعانة بالتسجیل الصوتي عندما الحكایة الصوتیة .2
أو لنقل مادة صوتیة أرشیفیة  ،یكون هناك اقتباس ال یمكن أن یوصف بالكالم المكتوب

 إلى الحیاة.

                                                           
(عمان: دار الشروق للنشر  1ط، اإلعالم الجدید المفاهیم والوسائل والتصنیفات) عباس صادق، 1(

  174م) ص 2008والتوزیع،
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دمج التسجیل الصوتي والفیدیو والصور : یتم فیها الشرائح المصحوبة بالتعلیق .3
 األسلوبقویة، ونتیجة العمل تشبه  إخباریةوالتعلیقات الصوتیة القصیرة لبناء قصص 

 الوثائقي في التلفزیون.

ن : یكون كل عنصر من عناصر الوسائط المتعددة المكوّ الوسائط المتعددة التفاعلیة .4
للنقر، وهذه  قابالً  تفاعلیاً  االً من نصوص ورسومات وأصوات وفیدیو مج الخبریةللقصة 

الطریقة لبناء المواد الصحفیة أوجدت رزما تفاعلیة شاملة تروي األخبار بطریقة غیر 
 دة في وسائل اإلعالم األخرى.موجو 

  

  :المواقع اإللكترونیة للفضائیات
 صناعة وهي ،المعاصر العالم في ومعقدةً  ضخمةً  صناعةً  األخبار أصبحت صناعة

 من جزء ونظریاتها، والتلفزیون فلسفاتها ووضعت آالتها وأنتجت أسسها الغربیة ةالحضار  وضعت
 الصوت ویقدم ،والبصر السمع حاستي على یعتمد كونه ممیزة مكانة وله ،األخبار صناعة منظومة
  .اهتمامهم ویجذب الناس على یؤثر مما والصورة

 إضافة إلى ،وعناء جهد وندمن  المشاهد إلى الوصول سهلة إعالمیة وسیلة والتلفزیون 
 القضایاتعزیز القدرة على متابعة و  الزمن اختصار على تساعده التي الفنیة اتاإلمكان یمتلك أّنه

 ،نالمتلقی على تأثیراً  وأشدها الجماهیري االتصال وسائل أهم من وهو حولنا، تدور التي الساخنة
 من اإلعالم الفضائیات لتحوَّ  وقد والترفیهیة، والتثقیفیة عالمیةاإل الوظائف تأدیة على مقدرةً  وأبلغها

 والثقافیة السیاسیة، أبعادها في الحیاة تكوین في الفعلي اإلسهام إلى واألفكار المعلومات مجرد نقل
 أو والجماعات، األفراد لدى االتجاهات في التأثیر على قدرة من لها لما االقتصادیةو  واالجتماعیة

  .)1(تغییرها أو تعدیلها

للفضائیات عملت العدید من الدول على توظیف برامجها التلفزیونیة الجتذاب  رًا ألهمیةونظ
من النظام السیاسي القائم في  التلفزیون جزءاً  وُعدَّ علیهم،  المشاهدین حول العالم والتأثیر سیاسیاً 

 خباراأل تشكل إذ اإلخباریة، : الوظیفةأغلب دول العالم، وتوجد وظائف تؤدیها الفضائیات وهي
 فور األحداث نقل عملیة في الحدیثة التكنولوجیا ووظفت التلفزیونیة المحطات ألغلب الرئیسة المادة

 التلفزیون محطات أكثر عمدت وقد الهواء، على مباشرة عالمیة أو محلیة كانت سواء وقوعها
                                                           

م) 2006(عمان: دار المناهج للنشر والتوزیع،  1، طاإلعالم المعاصر وتقنیاته الحدیثة) مجد الهاشمي، 1(
  113ص
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 من العدید تلفزیونیقدم ال إذ الثقافیة، معینة، والوظیفة سیاسیة ألغراض األخبار توظیف إلى الغربیة
 وآثارها البلدان معالم على واالطالع العالمیة، بالحضارات االحتكاك بفضل الثقافیة المواد

 الحضاري التراث بنقل التلفزیون كما وُیسهم الثقافیة، البرامج من كثیرة بمضامین والتزود وٕانجازاتها،
 به یتمتع لما األفراد اتجاهات دیدلتح نتیجة بوضوح تظهر التربویة، التي آلخر، والوظیفة جیل من

  :)1(االهتمام وٕاثارة االنتباه جذب في فائقة قدرات من التلفزیون
  

  هة:الفضائیات الدولیة الموجَّ  :أوالً 
وتكون برامجها  ،هة من دولة معینة إلى دولة أخرى خارج حدودهابأنها: القناة الموجَّ  فعرَّ تُ 

 ،سیاسیة ة إلیهم بغرض التأثیر فیهم نفسیا لتحقیق أهدافٍ هسكان الدول الموجَّ  تناسبباللغات التي 
وتتخذ القنوات الدولیة ، )2(أو الجهة الراعیة لها ،للمصدر ،أو ثقافیة ،أو دینیة ،أو اقتصادیة

لها، وطبیعة األهداف المرسومة الختالف الجهات التي تشرف علیها وتموّ  هة عدة أشكال تبعاً الموجَّ 
  :)3(القنوات الموجهة إلى لها، وبحسب المصدر تقسم

شرافها وتمویلها، وتقوم بالتخطیط ووضع إ دارة الدولة و التي تخضع إل القنوات الرسمیة: .1
 روسیا الیوم. فضائیةسیاساتها ورسم أهدافها، ومن أمثلتها 

 ،أو الحكومة ،عي عدم خضوعها المباشر لسیطرة الدولةالتي تدَّ  القنوات غیر الرسمیة: .2
 البریطانیة. BBCوفضائیة  الحرة األمریكیة فضائیةملها، مثل وأنها مستقلة في ع

كانت دول فقد هة، ذاعات الدولیة الموجَّ لإل هة امتداداً القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجَ  عدُّ وتُ 
من أوائل الدول  ،وفرنسا وألمانیا ،والوالیات المتحدة األمریكیة ،واالتحاد السوفیتي سابقاً  مثل بریطانیا

طالق القنوات إذات الدول الرائدة في فذاعیة دولیة إلى مختلف أنحاء العالم، لذا إهت برامج وجَّ  التي
  هة.التلفزیونیة الدولیة الموجَّ 

هة إلى العالم العربي عالمیة الموجَّ حول أبرز القنوات اإل م نافع الفرطوسي سرداً قدِّ ویُ 
وغیرها، ویشیر إلى  24الیوم وفرانس روسیا فضائیة و  ،الحرة وفضائیة BBC فضائیة فیتحدث عن

لكنها ال تخرج عن إطار السعي للتأثیر على الجمهور  ،أن أهداف هذه الفضائیات وٕان تعددت
وٕاضعاف تأثیر  ،للفرطوسي التأثیر على العقل العربي الحرة وفقاً  فضائیةفمن أهم أهداف  ،العربي

                                                           
  114مجد الهاشمي، مرجع سابق، ص  )1(
 مجلة اإلذاعات العربیة،) علي الشمري، "قراءة في الخطاب التلفزیوني األمریكي الموجه للمشاهد العربي"، 2(

  26م، ص2010جامعة الدول العربیة، القاهرة: 
  27، صالمرجع السابق نفسه) 3(
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في لة تجمیل وجه أمریكا وتحسین صورتها، ومحاو  ،ج للمشروع العربيالفضائیات العربیة التي تروِّ 
عالمي بین روسیا والعالم العربي، إنشاء جسر روسیا الیوم بأنها تسعى إلفضائیة یتحدث عن  حین

أما عن أسباب بروز الفضائیات األجنبیة الناطقة بالعربیة فله أسباب أفردها الفرطوسي كما 
  :)1(یأتي

عن  راد لها أن تكون تعبیراً ومن الفضائیات التي یُ  ،ه عموماً عالمِ إتذمر المواطن العربي من  .1
لدى  قائماً  لتمأل فراغاً  جاءتاألجنبیة الناطقة بالعربیة  واقعه أو مستقبله، هذه الفضائیات

 .المواطن العربي بغض النظر عن طبیعة معالجتها للقضایا المختلفة

وال یستطیع سبر  روضة،المععالم العربي ال ینطلق من مبدأ القرب في تناول القضایا اإل .2
 ا الفضائیاتعالمیة القائمة، أمّ إلكراه المفروض علیه من النظم والسیاسات ابحكم اإل ؛أغوارها

على اعتبار أنها ال تتعرض لذات  ،ما تستطیع ذلك إلى حدٍ فاألجنبیة الناطقة بالعربیة 
 .الضغوط التي تطال اإلعالم العربي

حول الفضائیات األجنبیة الناطقة  مالحظاتٍ ب عالمیین العر اء اإلبعض الخبر وقدَّم 
  :)2(أهمها ،بالعربیة

في  مهماً  اخطاب ویدور الحدیث عن كونهه للعالم العربي، الخطاب التلفزیوني األمریكي الموجَّ  .1
الحرة  وفضائیةحداث التأثیر وتغییر اآلراء والقناعات لدى الجمهور المستقبل، إسبیل 

هة التي تسعى لتقدیم وجهة نظر الدولة القائمة علیها جَّ األمریكیة هي من القنوات المو 
 .السیاسة األمریكیة وتسویغلدولیة وتفسیرها لألحداث والقضایا على الساحة ا

 فضائیةعن  یدورعالمیة جدیدة، والحدیث إعالم الكالسیكي وتحدیاته في بیئة خصوصیة اإل .2
BBC ،للفضائیةهة أبرز االنتقادات الموجَّ و ، عالمیة بقناتها العربیةوسعیها لدخول المنافسة اإل 

 وأنها تفقد أعصابها أحیاناً  ،حساسیتها المفرطة في ردودها على مزاعم االنحیاززت حول تركّ 
في تغطیة بعض أحداث المنطقة العربیة، وأن التزامها بالتطبیق المیكانیكي للتوازن یتفوق 

 عدالة.على االعتبارات الحالیة للدقة والحیادیة وال أحیاناً 

                                                           
ــي ) نــافع الفرطوســي،1( ــى المتلقــي العرب ــه عل تــاریخ ، www.kitabat.com/ar، الــرابط: اإلعــالم العربــي وتأثیرات

  2/11/2013: المشاهدة
  المرجع السابق نفسه.) 2(

http://www.kitabat.com/ar
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 یتمثل فياألجنبیة الناطقة بالعربیة  هدف الفضائیات حولاتفاق  بوجود تعتقد الباحثة یجةبالنت
من جهة، ومحاولة  محاولة تحسین صورة الدول القائمة على هذه القنوات في نظر الجمهور العربي

  خلف هذه لجهات التي تقف تغییر اتجاهات وآراء الجماهیر بشكل یتوافق مع الرؤى المختلفة ل
هةالقنوات  مكانات الفضائیات بشكل مدروس لتحقیق األهداف إعبر توظیف  ،من جهة أخرى الموجَّ
  .المنشودة

  

  :نترنتالفضائیات وشبكة اإل ثانیًا: 
على جمیع قنوات  التكنولوجيعالم وانعكس التطور نترنت على كل وسائل اإلسیطر اإل

وكان  ،السلطة الرابعة حظیت الصحافة بلقب، وبعد أن یونز لفذاعة وتإ صحافة و من عالم اإل
مع السلطات كلها فیه مما ن الحاسوب من جتمكَّ طة الصوت وللتلفزیون سلطة الصورة للرادیو سل

  .)1(وسیطرة قدرةً أعطاه 

 لبلوغ عالمیة، ونتیجةً ع الوسائل اإلالستمراریة وتوسُّ  جداً  مهماً نترنت اإلأصبح  لذا
عالم المرئیة نفسها ل تدفق األخبار والمعلومات، وجدت وسائل اإلفي مجا مهمةً  نترنت مكانةً اإل

نترنت في القدرة على مكانات اإلإ يماشهذا الواقع وتُ لكترونیة تواكب إمواقع  إنشاءبحاجة إلى 
نت المواقع وقد مكَّ لتقاریر الصادرة على مدار الساعة، واإلضافة على األخبار واالتحدیث، 

نترنت، تخدمیها من المتابعة التفاعلیة لألخبار وتحلیالتها على شبكة اإللكترونیة للفضائیات مساإل
 وتحقیق رؤیة متوازنة.

   أن باستطاعتها یعد لم لكن للمعلومات، مصدراً  زالت ماكانت و  الفضائیة المحطات إنَّ 
 مراسلین أصبحوا الذین الصحافیین المواطنین مبادرات أو اإلنترنت، عن الصادرة المعلومات تغفل

 البوابات على یعتمد رقمیاً  جیالً  اإلنترنت أنتج، ولقد بالمعلومات الفضائیة المحطات یزودون
  اإللكترونیة

 لها وكان العربیة، الثورات في أثناء األحداث تغطیة في بارزٌ  دورٌ  للفضائیات كما كان
 واسع بجمهور تحظى، وال سیما أنها ما تزال الثورات نجاح في والمؤثر البارز اإلعالمي الحضور

 عرض عبر نترنتعلى اإل التعبئة استكمال في عن طریق اإلسهام أجمع العالم أصقاع في
  .الشعبي للحراك الیومیة األحداث

                                                           
  83م) ص2012دار البدایة،  (عمان: 1، طاإلعالم و االنترنت) محمود خضر، 1(
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مصطفى  قالهللمعلومات ما  اً مصدر نترنت بوصفه اعتماد الفضائیات على اإل وما یعزز زاویة
ى المرسل و االجتماعي والمحت عالماإل یعتبرالذي  ؛عربي BBC فضائیة رئیس تحریر موقع - كاظم

  .)1(تدقیق له إجراءللمعلومات یجري التعامل معه بعد  أولیاً  من قبل المستخدم مصدراً 

   )Elvira Bikmukhametova( دت على ، أكّ روسیا الیوم فضائیة لة عن موقعؤو المس
لما  لألخبار صدرٍ كم"نعتمد في بعض األحیان على مواقع التواصل االجتماعي  نفسها بالقولالفكرة 

  .)2(لها من أهمیة في وقتنا الحاضر"

هة وجدت نفسها بحاجة الفضائیات الدولیة الموجَّ  نَّ إیمكن القول  التكنولوجیةفي ظل الثورة و 
عبر االستفادة من تعدد الوسائط  ،اإلعالمیةهیكلة منظومتها  إلعادةالرقمیة  التكنولوجیاإلى توظیف 

 خدمةً تؤدي إلى تقدیم هذه الفضائیات  ،رقمیة إعالمیةمضامین  إنتاجواستخدامها في  ،اإلعالمیة
مع وجود خدمة البث  وال سیما ،متكاملة في مجال األخبار والمعلومات المقدمة للعالم العربي

ومن هنا تأتي أهمیة وجود الموقع االلكتروني للفضائیة  لكتروني،شر للقناة على الموقع اإلالمبا
  هة.الدولیة الموجَّ 

 بعد یوم، فوفقاً  شدید یتزاید یوماً  بإقبال -بحسب القائمین علیها- هذه المواقع  وتحظى
وحتى نهایة شهر نوفمبر من  م2013فإنه منذ بدایة العام  ،روسیا الیوملقائمین على موقع فضائیة ل

 Forbesمؤسسة ( قبل، كما تم تصنیفه من شخص ملیون 86ما یقارب  الموقع زار العام ذاته فقد

Middle East ( عربیة إخباریةمواقع  ثالثةكأحد أفضل  م2012عام)3(.  

في الموقع  جمهور إجماليفیؤكد القائمون علیه أن  ،عربي BBCفضائیة  أما موقع
مسجال  ،م2013أعدت عام  إحصائیةبحسب  أسبوعیاً ملیون زائر  32.5الوسائط المتعددة بلغ 

  .)4(ملیون زائر 25.3 یث بلغ العددح ،م2012 مقارنة بالعام ،%28نسبة ارتفاعا ب

ترى أن الجمهور  - والدراسات الثقافیة في جامعة كینغستون اإلعالمأستاذ  - لكن نهى میلر
إذ  ؛اإلعتیادّیة لكترونیةالعربي ال یعتمد في استقاء معلوماته ومتابعته لألحداث على المواقع اإل

                                                           
مقابلــة عبــر البریــد االلكترونــي بتــاریخ: ، عربــيBBCرئــیس تحریــر األخبــار فــي موقــع مصــطفى كــاظم، مقابلــة ) 1(

8/10/2013  
، مســؤولة دائــرة اإلعــالم والعالقــات الخارجیــة فــي موقــع روســیا الیــوم، Elvira Bikmukhametova) مقابلــة 2(

  5/11/2013تاریخ: مقابلة عبر البرید االلكتروني ب
)3 (Elvira Bikmukhametova ،مرجع سابق  
  مرجع سابق) مصطفى كاظم، 4(
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من إعالم مرئي  التقلیدیة اإلعالمئل تمد على وسایعما زال توجد دالئل بأن الجمهور العربي 
  .)1(ومكتوب

، التحریریة للفضائیةتبعیة الموقع  لكتروني للفضائیة ال یعني بالضرورةإإن وجود موقع 
رة لكن له هیئة تحریر مصغّ  ،یخضع لهیئة تحریر عامة للخدمة العربیة عربيBBCفضائیة فموقع 

ي طبیعة المواد التي تستخدم، فالموقع تنظر في متطلبات الموقع الخاصة بسبب االختالف ف
، تسجیالت صوتیةو ، نصوصمن  اإلعالميلكتروني یستخدم األشكال المتعددة للمنتج اإل
  .)2( إلكترونیة وغیرهاثابتة وروابط  صورو ، تسجیالت مصورة فیدیوو 

ًا أن هناك سبب القائمون علیه حیث یقول ،اآللیة نفسها روسیا الیوم فضائیة موقع كما یعتمد
في  موضوعاتطرح  إمكانیةیتمثل في  ،آخر الختالف التحریر في الموقع عنه في الفضائیة

بما  لكتروني مقارنةً وهو ما یقود إلى فكرة ما یقدمه الموقع اإلثر من التلفزیون، لكتروني أكالموقع اإل
 الفضائیةمها دِّ قعتمد مبدأ عرض جمیع األخبار التي تُ یروسیا الیوم  فضائیة ، موقعمه الفضائیةتقدّ 

باستثناء بعض األخبار ألنها أخبار تلفزیونیة بالمرتبة  ،قناةمن فكرة تكاملیة الموقع مع ال انطالقاً 
  .)3( %80 أكثر منلكتروني نسبة ما یتم عرضه من الفضائیة عبر الموقع اإلحیث تبلغ  ،األولى

 ،اإللكتروني الموقععرض من الفضائیة عبر لما یُ  لم یحدد نسبةً  عربيBBCفضائیة  موقع
 ثوا عن خدمة البث المباشر عبر الموقع لكل من التلفزیون والرادیو، إضافةً لكن القائمین علیه تحدَّ 

  .)4(هنشر في عدد من أقسامار الموقع وتُ تضاف إلى أخب وٕاذاعیةإلى مواد تلفزیونیة 
لدولیة لم تكن كذلك لكترونیة للفضائیات افكرة التكامل الواضحة منذ بدایة ظهور المواقع اإل

في الفضائیات العربیة، فبحسب میلر قبل خمس سنوات كان االنفصال التام بین غرف التحریر 
 یجب سلبیاً  أمراً  عدُّ یُ ا القائم، وهو ملكترونیة هو للفضائیات العربیة وغرف التحریر لمواقعها اإل

  .)5(تغییره
لكترونیة للفضائیات العربیة باتجاه إلمن التغییر طرأ على المواقع ا ترى الباحثة أن شیئاً و 

ولو جزئیة بین  ،وهو ما ظهر على هذه المواقع بما یعكس بالضرورة حالة تعاونٍ  ،العمل التكاملي
  لكترونیة.مواقعها اإلیر الفضائیات و غرف تحر 

                                                           
، مقابلة عبر البرید االلكتروني في المملكة المتحدة أستاذة اإلعالم جامعة كینغستون) مقابلة د. نهى میلر، 1(

  26/10/2013بتاریخ: 
  مرجع سابق) مصطفى كاظم، 2(
)3 (Elvira Bikmukhametova ،رجع سابقم  
  مرجع سابق) مصطفى كاظم، 4(
  مرجع سابق) نهى میلر، 5(



  نیة سیاسیًا وٕاعالمیاً ثاني                                                       قضیة الدولة الفلسطیالفصل ال

] 115 [  
 

  :الفلسطینیة في الفضائیات الدولیة لقضیةا
باألخبار والمعلومات ذات على اختالفها إلى تزوید الجمهور  اإلعالمتسعى وسائل 

األهمیة، والصراعات القائمة على مستوى العالم تحظى باهتمام الجمهور على اعتبار أن لها 
  على مستقبل الدول، كما أنها ترسم خریطة المستقبل للعالم. تأثیراتٍ 

" تحظى باهتمام دولي إسرائیلوالقضیة الفلسطینیة بكل تفاصیلها المنبثقة عن الصراع مع "
ال سیما أن الدول القائمة  ،اإلعالمالمستوى السیاسي، وعلیه انتقل هذا االهتمام إلى وسائل  على

العمود الفقري  عدُّ تُ وفي مقدمتها الوالیات المتحدة األمریكیة  ،هذا الصراع إلنهاءعلى مسألة السعي 
، والفضائیات ماإلعالالقضیة الفلسطینیة باهتمام من مختلف وسائل  حظیتلذا للسیاسة العالمیة؛ 

لها  یعتبر مدخالً من هذه المنظومة، فاهتمام الفضائیات الدولیة بالقضیة الفلسطینیة  الدولیة جزءٌ 
التي تقول" إن القضیة  ) Elvira Bikmukhametova(لدى الجمهور العربي، وهو ما أكدته 

عن  مهمم یفت أي حدث في أخبارنا، ول نتابعهاالتي  اإلخباریة الموضوعاتمن أهم  تعدُّ الفلسطینیة 
  .)1("تغطیتنا لألحداث الفلسطینیة

وٕان اختلفت زاویة العرض، فقبل  ،قائم الفلسطینیةوترى نهى میلر أن االهتمام بالقضیة 
الجانب السیاسي  علىثورات ما یعرف بالربیع العربي كان االهتمام بالقضیة الفلسطینیة یرتكز 

وعرض معاناة  اإلنسانیةة رت الوجهة إلى االهتمام بالزاویوالمیداني، لكن أحداث الربیع العربي غیّ 
  .)2(الجمهور

حیث یظهر تراجع خیار العرض السیاسي والمیداني للقضیة  ،میلرد.وتتفق الباحثة مع 
وهو أمر یعكس في طیاته حجم االهتمام  ،للعرض اإلنسانيفي مقابل تقدم الخیار  ،الفلسطینیة

ة والحالیة یفترض أن تغیب القضیة خبار القائم على الجدّ بالقضیة الفلسطینیة، فبمقیاس األ
ة ما یعرض من رغم قلَّ ب –الفلسطینیة لصالح تقدم قضایا أكثر سخونة، لكن ذلك لم یحصل

وال أهمیة القضیة الفلسطینیة  اإلعالموسائل  إلدراكوذلك - موضوعات فلسطینیة مقارنة بما مضى
  للعرب والمسلمین. سیما

لكترونیة یظهر شكل وتكامل عمل الفضائیات مع مواقعها اإل لتكنولوجياوفي ظل التقدم 
 عربيBBCموقع فضائیة  القضیة الفلسطینیة، وهو ما ساقه القائمون علىجدید من االهتمام ب

                                                           
)1 (Elvira Bikmukhametova ،مرجع سابق  
  مرجع سابق) نهى میلر، 2(
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الرأي سواء عبر منتدیات  وٕابداءلكتروني للحوار بالقول " فتح المجال أمام مستخدمي الموقع اإل
  .)1(المؤسسة على المواقع االجتماعیة"ر صفحات الحوار على الموقع أو عب

لكترونیة للقضیة الفلسطینیة تثیر التساؤل إن مسألة تناول الفضائیات الدولیة ومواقعها اإل
غیر محددة  واإلجابة وما هو اتجاهها من القضیة، ،بها تقدیم القضیةیتم التي األطر حول أي 

مر یعتمد على الموضوع الذي تعرضه المواقع تقد أن األع"أ: بالنسبة لنهى میلر التي تقول
سلبي في عرض قضیة نظام الرئیس اللیبي السابق معمر  إطارلكترونیة للفضائیات، فقد یستخدم اإل

لتحدید األطر ال بد من  ومن ثمَّ یجابي لعرض موضوع آخر، إ إطاریستخدم  في حینالقذافي، 
  .)2(ن كل موضوع أو قضیة یتم تناولها"منفصل ع على نحوٍ لكتروني إدراسات لكل موقع  إجراء

الجمهور  إقناعمن خالل مواقعها  األجنبیة الناطقة بالعربیةوتحاول الفضائیات الدولیة 
إذ یقول  ؛العربي على وجه الخصوص بدعمها للقضیة الفلسطینیة أو التعامل معها بموضوعیة

تصور واضح وخلفیات  ٕاعطاءو  إلى اإلحاطة بالموضوع كامالً  "نحن نسعى دائماً : مصطفى كاظم
الباحث  للقارئوحتى اقتراح أسئلة وأجوبة لتبسیط المعلومة وتقدیمها سلسلة  ،مفیدة عن كل حدث

  .)3(عن مزید من المعلومات عن القضیة المطروحة وتاریخها"

"نحن دائما نقوم بدعوة : روسیا الیوم بالقول فضائیة ر القائمون على موقععبّ یُ  في حین
آرائهم  إلیصالعلى شاشتنا للتعلیق على األحداث  كافة سیة واجتماعیة من األحزابشخصیات سیا

 روسیا الیوم قائمةً  فضائیة واستعرض القائمون على موقع، )4("واإلسالميإلى جمهورنا العربي 
  حوارات معها. وٕاجراءبأسماء أبرز الشخصیات الفلسطینیة التي تم استضافتها 

الشعب األمریكي في غالبیته العظمى  أنَّ  فمن المعروفریكي ما یتعلق باإلعالم األموفی
من یسیطر على اإلعالم یستطیع تشكیل اآلراء ومن یشكل اآلراء  وأنَّ تقوده أجهزة اإلعالم، 
 سیاساتٍ  یتبنى اإلعالم الغربيوقد بّینت عدٌد من الدراسات العلمیة أن   .)5(یستطیع صنع األحداث

 ،سیاسة التهمیش :مثل ،اإلسرائیلي- ي عرض الصراع الفلسطینيللطرف اإلسرائیلي ف متحیزةً 
فقد ظهر تأثیر ذلك  ؛مخاوف الشعوب الغربیة تجاه المسلمینواستغالل  ،واستخدام اللغة المتحیزة

                                                           
  مرجع سابق) مصطفى كاظم، 1(
  مرجع سابق) نهى میلر، 2(
  مرجع سابق) مصطفى كاظم، 3(
)4 (Elvira Bikmukhametova ،مرجع سابق  
  ، الرابط:األمریكي إمبراطوریة من یحكمهااإلعالم ) رائد حماد، 5(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=80739 ،10/1/2014: تاریخ المشاھدة  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=80739
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عدم وجود موقف أوروبي موحد  بالحسبانعلى الرأي الرسمي والشعبي في الغالب، مع األخذ 
  .)1(ومشترك لعوامل مختلفة

هاني أبو عشیبة حول المصادر الصحفیة في اإلعالم األمریكي أن  راسةد وأظهرت
اإلعالم األمریكي یعطي األفضلیة للمصادر اإلسرائیلیة والمتحدثین اإلسرائیلیین على حساب 

اإلعالم األمریكي ال یساوي بین المصادر اإلسرائیلیة والفلسطینیة، وأنه  نظرائهم الفلسطینیین، وأن
بصورة  ویة للمصادر اإلسرائیلیة، وهو ما یجعل مضمون تغطیتها منحازاً یعطي مساحات وأول

  .)2("إلسرائیل"واضحة 

أمریكیة باهتة النجاح،  إعالمیةالحرة وسیلة  فضائیةوفي هذا السیاق یرى مجدي خلیل أن 
االلتزام بالقیم  :ة معاییر أهمهاعدّ إلى لكن األهم أن نجاح الحرة یحتاج من القائمین علیها 

الحفاظ ، وضوح الرؤیة، الدقة، اإلنصافع، التنو ، التوازن ،الرفیعة في أدائها مثل الصدق عالمیةاإل
ق من احترام المشاهد والتدقیق والتحق ستقاللیة،على سریة المصادر وحمایتها، المصداقیة، اال

  .)3(األخبار

 وال سیما ،اإلعالمالقضیة الفلسطینیة حاضرة على الدوام في وسائل  نّ إوخالصة القول 
على نحو متغیرات أخرى لكنها ال تغیب إلى  تراجع حجم التغطیة یرجع هة للعرب، وٕانَّ الدولیة الموجَّ 

تصل للجمهور العربي ال بد من محاكاة كي هة أنه لإذ یدرك القائمون على الفضائیات الموجَّ  كامل؛
لكترونیة المواقع اإل لمّا كانتو  ،أفكاره واهتماماته، والقضیة الفلسطینیة جزء من هذه االهتمامات

  .فإن القضیة الفلسطینیة حاضرة فیها أیضاً  اإلنسانیةفي منظومة المعرفة  مهماً  عنصراً 

  

  

  

                                                           
، جامعة الخلیل تنظم ندوة سیاسیة حـول العـدوان اإلسـرائیلي علـى غـزة وعضـویة فلسـطین فـي األمـم المتحـدة )1(

  10/1/2014: تاریخ المشاھدة، http://www.hebron.edu/index.php/arالرابط:  الخلیل، جامعة موقع
خبـــراء: اإلعـــالم األمریكـــي واألوروبـــي مـــا زال أســـیر التحیـــز للروایـــة اإلســـرائیلیة فـــي تغطیـــة العـــدوان علـــى  )2(

  الرابط:  والسیاسیة، التنمویة الدراسات مركز ،الفلسطینیین
http://www.cpds.ps/index.php?act=post&id=23 : شاهدةتاریخ الم،  7/1/2014 

  ، الرابط: لماذا فشلت قناة الحرة) مجدي خلیل، 3(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55062 : تاریخ المشاهدة،  7/1/2014 

http://www.hebron.edu/index.php/ar
http://www.cpds.ps/index.php?act=post&id=23
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55062
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 أوال: تغطیة طلب فلسطین عضویة الجمعة العامة لألمم المتحدة
ة (موقع فضائی یستهدف هذا الجزء عرض نتائج تحلیل مضمون مواقع الدراسة الثالثة

من حیث مدى اهتمام مواقع الدراسة  عرب، موقع فضائیة الحرة)BBCروسیا الیوم، موقع فضائیة 
بقضیة الطلب الفلسطیني عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، واألشكال الصحفیة المستخدمة، 

  ومصادر المادة الصحفیة، وعناصر اإلبراز المستخدمة، واتجاه التغطیة الصحفیة.
  

  :المتحدة لألمم العامة الجمعیة لعضویة الفلسطیني الطلب قضیة بتغطیة ماالهتما .1
  )1جدول رقم (

  الجمعیة  عضویةالدراسة بقضیة الطلب الفلسطیني لیوضح مدى اهتمام مواقع  
 العامة لألمم المتحدة

  الموقع      
  المواد

  اإلجمالي   الحرة موقع عربيBBCموقع   موقع روسیا الیوم

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 100 165 24.85 41 22.42 37 52.73 87  المجموع

اهتماما بتغطیة التوجه الفلسطیني  الدراسةمواقع  أكثر أن من نتائج الجدول السابقیتضح 
الذي جاء في  ،روسیا الیومفضائیة  لطلب العضویة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة هو موقع

فضائیة  موقع ثمّ  ،%24.85 الحرة بنسبة فضائیة جاء موقع ثمّ  ،%52.73 المرتبة األولى بنسبة
BBC22.42 بنسبة عربي.%  

وتتناسب هذه النتیجة مع الفكرة القائمة على سعي كل من روسیا والوالیات المتحدة 
وفي  ،الخاصة في مختلف المجاالت على المجتمعات العربیة ارؤیتهكل منهما فرض لاألمریكیة 
، حیث یعكس موقع فضائیة روسیا الیوم وجهة النظر الرسمیة ینیةما یتعلق بالقضیة الفلسطمقدمتها 

الروسیة وهي داعمة للجانب الفلسطیني، ما عكسه حجم االهتمام األكبر بقضیة طلب العضویة 
الفلسطیني بحسب النتائج، في مقابل موقع فضائیة الحرة الذي یعكس وجهة النظر األمریكیة 

ر في حجم تغطیة أقل للقضیة منه في موقع فضائیة روسیا الرافضة للتحرك الفلسطیني وهو ما ظه
  الیوم.

ة ولذا فهي معنیّ  ؛إلى استعادة نفوذها في المنطقة العربیة على ما یبدو روسیا تسعىإن  
وهو ما  ،وفي مقدمتها القضیة الفلسطینیة ،یهتمون بهابالتقرب للعرب عبر متابعة القضایا التي 

فالقضیة الفلسطینیة  ؛علني وصریح على نحوٍ روسیا الیوم  یةفضائیذكره القائمون على موقع 
"إن القضیة  :بالقول الفضائیةلة اإلعالم في موقع ؤو وهو ما أكدت علیه مس بالنسبة لهم مركزیة
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ومن هنا فكون موقع  )1(اإلخباریة التي نقوم بذكرها في أخبارنا" الموضوعاتمن أهم  تعدُّ الفلسطینیة 
أتي في المرتبة األولى من حیث االهتمام بتغطیة قضیة طلب فلسطین روسیا الیوم ی فضائیة

  .اً طبیعی اً عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة أمر 

 ،الحرة الذي یعبر عن السیاسة األمریكیة فیهتم بالقضیة من زاویة مختلفة فضائیةأما موقع 
الموقف العربي الداعم للتحرك ومحاولة التأثیر على  ،اإلسرائیلیةوهي زاویة الدفاع عن المصالح 

  األممي من قبل الجانب الفلسطیني.

 رؤیة أحد أبرز األطراف األوروبیة (بریطانیا)یمثل  عربي BBC فضائیة موقعل وبالنسبة
 الموضوعات وهي رؤیة تتسم إلى حد كبیر بالحذر في التعاطي مع ؛إزاء القضیة الفلسطینیة

رئیس - كاظم ، وهو ما عكسته تصریحات مصطفىصوصاً خ الموضوع الفلسطینيو  المختلفة عموماً 
 بالموضوع اإلحاطة إلى دائماً  نسعى نحن" الذي قال:- عربيBBC فضائیة تحریر األخبار في موقع

  ).2(حدث" كل عن مفیدة وخلفیات واضح تصور وٕاعطاء ،كامالً 

لیبني علیه الخطوة األولى من أي طرف دولي  ینتظر دوماً  عربيBBCإعالم  وكأنَّ 
على الدور السیاسي في  تهیمنالتي  الوالیات المتحدة األمریكیة هذا الطرف ما یكون وغالباً  ،مواقفه

  .بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي عملیة السالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
)1 (Elvira Bikmukhametova ،مرجع سابق  
  مرجع سابق) مصطفى كاظم، 2(
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 األشكال الصحفیة المستخدمة:.2
  ) 2جدول رقم (

یة قضیة الطلب الفلسطیني المستخدمة في مواقع الدراسة لتغط الخبریةیوضح األشكال الصحفیة 
 لعضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  الموقع
  المادة

  اإلجمالي  موقع الحرة عربي BBC موقع  روسیا الیوم موقع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 71.52 118 73.17 30 35.13 13 86.21 75  خبر
 26.67 44 26.83 11 59.46 22 12.64 11  خبريتقریر 

 1.81  3 - - 5.41 2 1.15 1  قصة مصورة
 100 165 100 41 100 37 100 87  المجموع

  

 تغطیة في استخداماً  الخبریة الصحفیة المواد أكثر أنَّ  السابق الجدول نتائج نالحظ من
 بنسبة الصحفي الخبر كانت المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة فلسطین طلب قضیة

 القصة وفي المرتبة األخیرة جاءت% 26.67 بنسبة اإلخباري بفارق كبیر التقریر تاله ،71.52%
  %.1.81 بنسبة ضئیلة بلغت المصورة الخبریة

 على لكترونیةاإل المواقع طبیعة مع یتناسب اً أمر  الصحفیة التغطیة في الخبر تقدم وُیعدُّ 
   تقدیم یتطلب ما وهو ؛مالحقة الموضوعات الساخنة أوال بأول على تقوم التي نترنتاإل شبكة
  لكتروني أول، وهذا یتناسب مع خصائص اإلعالم اإل بوصفه خیاراً  الخبر خاصة بریةالخ المواد

  واللتان یحققهما استخدام األخبار بالدرجة  )1(المستمر للمضمون والتحدیثُ  من حیث الفوریةُ 
  األولى.

 م) التي2009(عبده،  دراسة منها السابقة الدراسات من عدد نتائج مع النتیجة هذ وتتفق
 یساعدان والتقریر الخبر ألن اإلخباري؛ والتقریر الخبر سیما وال الخبریة، المواد نسبة رتفاعا أظهرت

م) 2009، كما تتفق مع دراسة (البطریق، )2(الرأي مواد من أفضل بصورة األحداث متابعة على
 بعیدا والوصف، والتقریر السرد عبر الخبریة على التغطیة الصحفیة، النزعة هیمنة أظهرت التي
  .)3(واالستقصائیة التحلیلیة المعالجة عن

                                                           
  189-199صمرجع سابق، ) محمود علم الدین، 1(
  182صمرجع سابق، ه، ) سالم عبد2(
  220صمرجع سابق، ) أمیرة البطریق، 3(
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 القصة م) حیث2003(جنید،  دراسة في أیضاً  ظهر للتغطیة الخبري الطابعكما إنَّ 
  .)1( الصحفیة الكتابة فنون في استخداماً  األكثر القوالب هي اإلخباري والتقریر الخبریة

  :یأتيوفي النتائج التفصیلیة لمواقع الدراسة نالحظ ما 

  روسیا الیوم: ائیةفضموقع   .أ 

لتناول قضیة طلب فلسطین  أظهرت النتائج أن أكثر األشكال الصحفیة الخبریة استخداماً 
التقریر  جاء ، في حین86.21%وصلت جداً مرتفعة  هو الخبر بنسبة ،عضویة األمم المتحدة

ة القصة الخبریة المصور  تلته ،%12.64 حیث حظي بنسبة، بفارق نسبة ملحوظثانیا  اإلخباري
  %.1.15 بلغت ضعیفة جداً  بنسبة أخیراً 

  

  :عربيBBC فضائیة موقع  .ب 

التقریر اإلخباري المرتبة األولى في األشكال الصحفیة الخبریة المستخدمة في تغطیة  احتلَّ 
الخبر الصحفي  حلَّ  في حین ،%59.46 قضیة طلب فلسطین عضویة األمم المتحدة بنسبة

القصة  جاءت ، وفي المرتبة األخیرة %35.13 بنسبة بفارق كبیر نسبیا ،في المرتبة الثانیة
  %.5.41 الخبریة المصورة بنسبة

  
  الحرة: فضائیةموقع   .ج 

 ،التقریر اإلخباري بفارق ملحوظ عن% 73.17 جاء الخبر الصحفي في المرتبة األولى بنسبة
ریة للقصة الخب ظهورٍ  لم یسجل أيُّ  في حین ،26.83% بنسبة في المرتبة الثانیةحلَّ  الذي

  المصورة.

، روسیا الیوم فضائیة یتبین اتفاق موقعي ةالثالث مواقع الدراسةوبمقارنة نتائج تحلیل 
على الخبر الصحفي لتغطیة  وبصورة كبیرة جداً  أساسي على نحوٍ الحرة في االعتماد  وفضائیة

 فضائیة اختلف موقع في حینقضیة عضویة فلسطین في الجمعیة العامة لألمم المتحدة، 
BBCللتغطیة بوصفه أساساً عنهما باعتماده التقریر اإلخباري  عربي.  

ویمكن تفسیر النتیجة السابقة باعتماد كّل من موقع فضائیة روسیا الیوم ، وموقع فضائیة 
كونها األسرع من ناحیة المتابعة  -من وجهة نظر الباحثة - الحرة على األخبار بالدرجة األولى

ما یضفي جّوًا من الحیویة على الموقع  ،وقت في غرفة التحریروالتحدیث، كما أنها ال تحتاج ل
                                                           

  178ص مرجع سابق،) حنان جنید، 1(



  ثالث                                                                          نتائج الدراسة التحلیلیةالفصل ال

] 123 [  
 

لجهة متابعة المستخدمین له الراغبین في مشاهدة كل جدید في وقت قصیر، وُیبقي الموقعان مسألة 
ي موقع فضائیة روسیا الیوم، أو عبر الفیدیو الملحق بالخبر كما ف عبرإمّا  الخبریة عرض التقاریر

 BBC، في حین یعتمد موقع فضائیة خباریة كما في موقع فضائیة الحّرةعرض في البرامج اإلال
عربي على التقاریر الخبریة بوصفها الجانب التكمیلي لخدمة البث المباشر التي یوفرها الموقع 
والتي تقّدم األخبار على رأس كّل ساعة، إضافة إلى رغبة الموقع في تقدیم أسلوب مختلف من 

 بین الموقع اإللكتروني والفضائیة بسیطكتروني بحیث یظهر اختالف ولو التغطیة في موقعها اإلل
  .وفقًا لما الحظته الباحثة من خالل تتبعها لتغطیة كل من الفضائیة والموقع االلكتروني
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 :مصدر المادة الصحفیة .3
  )3جدول رقم (

یة الطلب الفلسطیني لعضویة قضتغطیة یوضح المصادر التي اعتمدت علیها مواقع الدراسة في  
 الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  الموقع
  المصدر

  اإلجمالي  موقع الحرة عربي BBC موقع  روسیا الیوم موقع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 65.45 108 100 41 100 37 34.48 30  بدون مصدر

 16.36 27 -  - - - 31.03 27  أكثر من مصدر

الت
وكا

باء 
أن

  

 13.33 22 - - - - 25.29 22  أجنبیة

 3.03 5 - - - - 5.75 5  عربیة 
 16.36 27  -  -  -  -  27  المجموع
 0.61 1 - - - - 1.15 1  مراسل

 0.61 1 - - - - 1.15 1  الفضائیة نفسها
 0.61 1 - - - - 1.15  1  صحف أجنبیة 

 100 165 100 41 100 37 100 87  المجموع

 مصدر ذكر األولى المرتبة في الدراسة واقعم تجاهل نالحظ السابق الجدول نتائج خالل من
 على االعتماد الثانیة المرتبة في تاله بفارق كبیر ،%65.45وصلت إلى  جدًا،مرتفعة  بنسبة المادة

 ،لكلٍّ منهما %16.36 بنسبة، الواحدة الصحفیة المادة في مصدر من أكثراألنباء، و  وكاالت من كلٌّ 
  .بفارق كبیرنبیة على نظیرتها العربیة مع مالحظة تفوق وكاالت األنباء األج

حیث یقول  ،مقبول غیر أمراً  المصدر مجهولة األخبار على كبیرة بصورة االعتماد عدُّ ویُ  
هربرت سترنز أن موضوع المصادر یرتبط ارتباطًا وثیقًا بموضوع التالعب، كما أن من حق 

، ویقول بعض )1(ق الخبرالقاريء أن یحصل على معلومات كافیة تساعده على تقییم مدى صد
  ).2(مصداقیة وسائل اإلعالم النقاد أن استخدام المصادر المجهولة یؤدي إلى اإلساءة إلى

 مواقعها في الصحفیة موادها مصدر ذكر عدم إلى بالمجمل الفضائیات توجه تفسیر ویمكن
 في یعرض ما نَّ إ حیث ،للفضائیة لكترونياإل الموقع امتداد فكرة إلى باالستناد ،لكترونیةاإل

                                                           
(القــاهرة: الـــدار الدولیـــة  1، ترجمـــة ســـمیرة أبــو ســـیف، طالمراســـل الصـــحفي ومصــادر األخبـــار) هربــرت ســـترنز، 1(

  137-136م) ص ص1988للنشر، 
  م20/4/2014: المشاهدة ، تاریخhttp://ijnet.org/ar/node/55221) شبكة الصحفیین الدولیین، الرابط: 2(

http://ijnet.org/ar/node/55221
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 للمواد مصدراً  ضمنیاً  نفسها الفضائیة ومن ثمَّ تعدُّ  لكترونياإل الموقع في عرضه یتم الفضائیة
  .لكترونياإل موقعها في المنشورة الصحفیة

الذي یصنف عالقة  ؛لماجد تربان لكتروني وفقاً عالم اإلوهذه اآللیة هي شكل من أشكال اإل
غیر منتجة التكاملیة، فهذه المواقع ال تنتج مادة إعالمیة صحفیة الفضائیات بمواقعها االلكترونیة ب

مع طبیعة شبكة  یتواءمویتم أحیانا إعادة إنتاج المواد بما  ،في الفضائیة إال في نطاق ضیق
  ).1(نترنتاإل

:د. نهى میلر التي  مع رؤیة ذلك یتفقو    ظهور بدایة منذ واضحة التكامل "فكرة تعتقد أنَّ
ما عززه حدیث القائمین على مواقع الدراسة، حیث یرى "، الدولیة للفضائیات رونیةلكتاإل المواقع

 الموقع تبعیة یعني ال للفضائیة لكترونيإ موقع وجود "أنَّ  عربيBBC موقع فضائیة ل فيؤو مس
 في تنظر مصغرة تحریر هیئة له لكن عامة تحریر لهیئة یخضع فالموقع للفضائیة، التحریریة
   ).2(الخاصة الموقع متطلبات

یكون هو  أن یفترض ال ،تقدیم المادة دون ذكر المصدر حتى لو كان الفضائیة نفسها لكنَّ 
 نفسها الفضائیة لمتابعة الفرصة یجد ال قد المواقع هذه جمهور ألن ؛الفضائیات مواقعالغالب في 

 عبرالمقّدمة ینتظر الجمهور داللة على مصداقیة األخبار  وعلیه ،الصحفیة المادة مصدر لمعرفة
  .المعلومة الصحفیة المصادر تمثلها التي لكترونياإل الموقع

  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة النتائج وفي

  روسیا الیوم: فضائیة موقع  .أ 

% من المواد 34.48النتائج أظهرت أن نسبة  رغم أنَّ بفي المصادر موقع الد ااعتمتنوع 
االعتماد على أكثر من  جاء، في حین ل المرتبة األولىلتحتمصدر ال الصحفیة جاءت مجهولة

  ومن األمثلة على ذلك: ،%31.03 بنسبة في المرتبة الثانیة مصدر

 .)3(روسیا الیومو  ،انترفاكسوكالة و  ،تاس- إیتار ةوكال .1أ/

                                                           
  124-123، ص مرجع سابق، لكترونیة رؤیة مستقبلیةنترنت والصحافة اإل اإل ماجد تربان،  )1(
  مرجع سابق) مصطفى كاظم، 2(
، خبـــر موقـــع روســـیا الیـــوم،نتانیـــاهو: اســـرائیل ستواصـــل بنـــاء المســـتوطنات فـــي القـــدس ومنـــاطق أخـــرى، ) 3(

، تــــــــــاریخ 2/12/2012: النشــــــــــر ، تــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/6013952 الــــــــــرابط:
  11/9/2013المشاهدة:

http://arabic.rt.com/news/6013952
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 .)1( أنباء الشرق األوسط (أ.ش.أ)وكالة وفا، و وكالة  .2أ/

  .)2(روسیا الیومو  رویترز،وكالة  .3أ/

وكاالت األنباء العربیة  ثمَّ  ،25.29% بنسبة جاءت وكاالت األنباء األجنبیة ثالثاً  في حین
من المراسل الصحفي والصحف األجنبیة  تساوى كلُّ ، في حین %5.75 ضعیفة بلغت بنسبة

  منها. لكلٍّ % 1.15 والفضائیة نفسها بنسبة

  :عربيBBC  فضائیة موقع  .ب 

المادة الصحفیة الخاصة بتغطیة قضیة  مصدرذكر  تماماً عربي  BBC فضائیة موقع تجاهل
من موضوعاتها  %100حیث جاءت  طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة،

  .مجهولة المصدر
  الحرة: فضائیة موقع  .ج 

التي قّدمت جمیع المواد الحرة  فضائیةموقع  غاب ذكر مصدر المادة الصحفیة بالكامل عن
 بدون مصدر فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة قضیة طلبب الصحفیة الخاصة

  %.100 بنسبة
 ،ة األخبار مجهولة المصدرارتفاع نسب یالحظ ةالثالث الدراسةمواقع وبمقارنة النتائج ل

كر على عدم ذِ  على نحٍو كاملالحرة اعتمدا  وفضائیة ،عربيBBC فضائیة باعتبار أن موقعي
رغم ب ،مة في موقع قناة روسیا الیومرة من المواد الصحفیة المقدّ مصدر المادة إلى جانب نسبة كبی

 متنوعة األخبار مجهولة المصدر أخباراً م إلى جانب قدَّ  الذي الوحیدللموقع الروسي أنه  ه یحسبأن
 BBC فضائیة موقعي مع مقارنة ،صحفین، و مراسلو ، وعربیة وكاالت أنباء أجنبیةالمصادر: من 

  .الحرة وفضائیة، عربي

  

  
                                                           

، خبــــر موقـــع روســــیا الیـــوم،، القیـــادة الفلســــطینیة تأمـــل مــــن أوبامــــا دعـــم إقامــــة دولــــة فلســـطینیة مســــتقلة) 1(
، تـــــاریخ  7/11/2012:النشـــــر تـــــاریخ ،http://arabic.rt.com/news/599085 الـــــرابط:

 12/9/2013المشاهدة: 
، خبـــر موقـــع روســـیا الیـــوم،، نـــة فلســـطین فـــي األمـــم المتحـــدةعبـــاس یتعهـــد بالمضـــي قـــدما فـــي رفـــع مكا) 2(

، تــــــاریخ 12/11/2012: النشــــــر تــــــاریخ ،http://arabic.rt.com/news/599462 الــــــرابط:
 12/9/2013المشاهدة: 

http://arabic.rt.com/news/599085
http://arabic.rt.com/news/599462
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 :عناصر اإلبراز المستخدمة.4
  ) 4جدول رقم (

یوضح عناصر اإلبراز المستخدمة في مواقع الدراسة لتغطیة قضیة الطلب الفلسطیني لعضویة 
  الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  الموقع
  العنصر

  اإلجمالي  موقع الحرة عربي BBCموقع   روسیا الیوم موقع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

ور 
لص

ا
  

 13.66 28 21.28 10 7.41 4 13.46 14  خبریة 

 18.54 38 10.63 5 35.19 19 13.46 14  موضوعیة

 22.44 46 38.29 18 24.07 13 14.42 15  شخصیة

 7.80 16 17.02 8 1.85 1 6.73 7  أرشیف
 6.34 13 6.38 3 14.81 8 1.92 2  جمالیة
 68.78 141 93.62 44 83.33 45 50 52  المجموع

دیو
 فی

طع
مقا

  

 7.80 16 2.12 1 11.11 6 8.65 9  رتقری
 5.85 12 - - 1.85 1 10.58 11  تصریح
 6.34 13 -  -  -  - 12.50 13  مباشر
 1.95 4 - - - - 3.85 4  حدیث
 0.98 2 - - - - 1.92 2  أخرى

 22.92 47  2.12  1 12.96  7 37.5 39  المجموع
 6.83 14 - - 3.70 2 11.54 12  جرافیك
 1.46 3 4.26 2  -  - 0.97 1  أخرى
 100 205 100 47 100 54 100 104  )*(المجموع

بجمیع أنواعها في المرتبة األولى  الصور استخدام نالحظ السابق الجدول نتائج خالل من
 بنسبةأبرز أنواع الصور المستخدمة بوصفها  الشخصیة %، وبرزت الصور68.78بنسبة 
  من إجمالي الصور المستخدمة. 22.44%

%، مع مالحظة 22.92مقاطع الفیدیو بأنواعها في المرتبة الثانیة بنسبة  وجاء استخدام 
وفي المرتبة الثالثة  ،من إجمالي مقاطع الفیدیو المستخدمة %34.04تفوق تقریر الفیدیو بنسبة 

  .6.83بنسبة  جاء استخدام الجرافیك
                                                           

المجموع هنا ال یساوي عدد الموضوعات التي تم تحلیلها، ألنه تم استخدام أكثر من عنصر إبراز في المادة   (*)
 الواحدة.
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 أوسع على نحوٍ  الفیدیو مقاطع استخدام عدم ورغم تنوُّع عناصر اإلبراز المستخدمة إّال أن
 مقومات المثلى من االستفادة علیها من القائمین قدرة في قصوراً  یعكس الدراسة مواقع مجمل في

 اإلعالم خصوصیة مع یتناقض أنه كما المستخدمین، من المزید لجذب لكترونیةاإل البیئة
   رازاإلب عناصر جانب إلى ،المتعددة والوسائط النص بین الدمج على القائم لكترونياإل

وٕاضافة عناصر المطبوع للتوضیح نترنت في النص التغطیة في صحافة اإل حیث تتمثل، التقلیدیة
مواد الصحفیة الصوتیة أو إبراز مثل الصور والروابط والفیدیو إلى النص اإلخباري وال

  ).1( فیدیوالمصورة/

  

  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة النتائج وفي

  ا الیوم:روسی فضائیة موقع  .أ 

  على استخدام الصور بأنواعها المختلفة في المرتبة  موقعالتبین النتائج بالمجمل اعتماد 
 الوسائط المتعدد/ مقاطع فیدیو على اختالفها بنسبةاستخدام تالها  ،%50 األولى بنسبة

37.5.%  

  روسیا الیوم على الصور الشخصیة في المرتبة  فضائیة وبتفصیل النسب اعتمد موقع
من الصور الخبریة  كلٌّ  تلتها ،من إجمالي الصور المستخدمة %14.42 ولى بنسبةاأل

جاء استخدام مقاطع الفیدیو/ مباشر في المرتبة الثالثة  ثمَّ  ،والموضوعیة في المرتبة الثانیة
  %.12.5 بنسبة

  عربي: BBC فضائیة موقع  .ب 
 ،%83.33 بنسبة ألولىفي المرتبة ا على استخدام الصور بأنواعها المختلفة الموقعاعتمد 

  %.12.96 تاله استخدام الوسائط المتعددة / مقاطع فیدیو بنسبة
على الصور الموضوعیة في المرتبة  عربي BBC فضائیة وبتفصیل النسب اعتمد موقع

  .والجمالیةالصور الشخصیة تلتها  ،%35.19 األولى بنسبة
  

  الحرة: فضائیة موقع  .ج 
مثل:  تالها استخدام عناصر إبراز أخرى% 93.61 نسبةب أوالً استخدام الصور بأنواعها  برز

  %.4.25 بنسبة استطالعات الرأي اإللكترونیة

                                                           
  175، صمرجع سابق) عباس صادق، 1(
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من  %38.29 الحرة على الصور الشخصیة أوال بنسبة فضائیة وبتفصیل النسب اعتمد موقع
  وصور األرشیف. تلتها الصور الخبریة ،إجمالي الصور المستخدمة

 تنوع عناصر اإلبراز المستخدمة في موقع یالحظ ةالثالث لمواقع الدراسةوبمقارنة النتائج 
وهو ما یتناسب مع طبیعة المواقع  ،مقاطع الفیدیو على اختالفها وال سیما ،روسیا الیوم فضائیة

، كما تسهم مقاطع الفیدیو في منح المتعددة لكترونیة التي تعتمد في عملها على دمج الوسائطاإل
  سهم في جذب المستخدمین للموقع.األخبار المعروضة حیویة أكبر ت

جاء استخدامها في  ،روسیا الیوم فضائیة وفي حین ظهرت مقاطع الفیدیو بقوة في موقع
قناة الحرة یخلو من مقاطع الفیدیو الخاصة  یكاد موقع بینما ،متواضعاً  عربي BBC فضائیة موقع

ا التراجع قد یشكل نقطة بتغطیة قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وهذ
التي یفترض أنها في خضم منافسة حادة مع  الحرة فضائیة لكتروني خاصةضعف في الموقع اإل

كتروني بهدف جذب أكبر نسبة لعلیها تقدیم أحدث التقنیات في موقعها اإل ویجب ،فضائیات أخرى
   .نترنتمن المستخدمین عبر االستفادة من الخیارات الواسعة التي تتیحها بیئة اإل

خدمة البث  على في مقاطع الفیدیو تعویض النقصل یعتمد عربيBBC فضائیة أما موقع
حیث إن نقص أو غیاب مقاطع  مسّوغ؛ غیر الباحثة نظر وجهة من ذلك ، لكنَّ مهاالمباشر التي یقدّ 

 قعللمو  فالمستخدماإللكترونیة،  المواقع في المفترضة المكتوبة النصوص حیویة یخدم ال الفیدیو
 فإن لذا ؛أرشیفیة مادة عن البحث خضم في یكون وقد ،المباشر البث یشاهد ال قد لكترونياإل

 الصحفیة المادة قوة من یضعف لكترونیةاإل البیئة توفرها التي اإلبراز عناصر تكامل غیاب
  .للمستخدم اإلقناع وحتى الجذب على وقدرتها المعروضة

على الحرة  وفضائیةروسیا الیوم  فضائیة قعيمن مو  بالمقارنة أیضا یظهر اتفاق كلُّ 
 BBC فضائیة إبراز في مقابل استخدام موقع بوصفها عنصر استخدام الصور الشخصیة أوالً 

  للصور الموضوعیة .  عربي
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 .اتجاه التغطیة:5
  )5جدول رقم (

  یوضح اتجاه تغطیة مواقع الدراسة من قضیة الطلب الفلسطیني لعضویة الجمعیة  
  امة لألمم المتحدةالع

  الموقع
  االتجاه 

  اإلجمالي  موقع الحرة  عربي BBCموقع   روسیا الیوم موقع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 50.30 83 26.83 11 35.14 13 67.82 59  مؤید 
 23.03 38 39.03 16 18.92 7 17.24 15  معارض

 18.79 31 17.07 7 29.72 11 14.94 13   توازنم
 7.88 13 17.07 7 16.22 6  - -  غیر محدد
 100 165 100 41 100 37 100 87  المجموع

 فلسطین طلب قضیة تغطیة على المؤید االتجاه َغلَبة نالحظ من نتائج الجدول السابق
 بنسبة المعارض %، یلیه بفارٍق كبیر االتجاه50.30 بنسبة المتحدة، لألمم العامة الجمعیة عضویة
بنسبة صغیرة مقارنة  المحدد غیر االتجاه %، وأخیراً 18.79 بنسبة لمتوازنا االتجاه ثمَّ  ،23.03%

  %.7.88 بغیرها بلغت

 فضائیة موقع أن انعكاسًا طبیعیًا لمدى االهتمام بتغطیة القضیة، باعتبار ُتعدُّ  النتیجة هذه
 في السائد واالتجاه%، 52.73فلسطین بنسبة  عضویة لقضیة هو األكثر تغطیةً  الیوم روسیا
  .الغالب هو المؤید االتجاه جاء لذا %؛67.82المؤید بنسبة  اهاالتج هو الموقع

 الروسیة؛ الرسمیة السیاسة عن ُیعبِّر الیوم روسیا فضائیة موقع بكون سبق ما تفسیر ویمكن
 والمسلمة، العربیة الجالیات ُودِّ  وخطب األمریكیة المتحدة الوالیات مخالفة على تعتمد سیاسةٌ  وهي
  .بوضوح الدراسة لقضیة دالمؤی االتجاه ظهر لذا

 بالدرجة تولي االهتمام التي األمریكیة النظر وجهة عن فُیعبِّر الحرة فضائیة موقع أماّ 
المعارض  االتجاه ذات الصحفیة المواد نسبة ترتفع أن المنطقي فمن ؛ لذا"إسرائیل لمصالح" األولى

  حداث بحسب لأل متوازنة إلى تغطیة عربيBBC للقضیة، في حین یسعى موقع فضائیة
 الموقعین من أكبر بنسبة لمتوازنا االتجاه ذات المواد ظهور ُیفسِّر ما ، وهو)1(القائمین علیه

  .اآلخرین

  
                                                           

  مرجع سابقمصطفى كاظم،  )1(
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  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة النتائج وفي

  موقع  قناة روسیا الیوم:  .أ 

فعة بلغت تصدَّر اتجاه المادة المؤید لتغطیة قضیة طلب فلسطین العضویة؛ بنسبٍة مرت
%، تاله بفارق كبیٍر وواضح االتجاه المعارض في المرتبة الثانیة بنسبة 67.82
%، في حین غاب االتجاه غیر المحدد عن 14.94بنسبة  لمتوازنا%، ثمَّ االتجاه 17.24

  التغطیة .
  عربي: BBCموقع فضائیة   .ب 

األولى بنسبة  احتلَّ االتجاه المؤید لقضیة طلب فلسطین عضویة األمم المتحدة المرتبة
  %، تاله 29.72ثانیًا بنسبة  لمتوازنافي حین جاء االتجاه ، %35.14

وأخیرًا االتجاه غیر المحدد الذي حظي بنسبة  ،18.92%االتجاه المعارض بنسبة 
16.22.%  

  موقع فضائیة الحرة:  .ج 
%، تاله االتجاه المؤید بنسبة 39.02حظي االتجاه المعارض بالمرتبة األولى بنسبة 

%، لیتقاسما 17.07غیر المحدد بنسبة و  لمتوازنا، بینما تساوى االتجاهان 26.83%
  المرتبة األخیرة.

فضائیة اتفاق موقعي فضائیة روسیا الیوم و  وبمقارنة نتائج تحلیل مواقع الدراسة یتضح
BBC عربي في تقدیم مواد صحفیة خبریة ذات اتجاٍه مؤیٍد في المرتبة األولى، على خالف موقع
  یة الحرة الذي جاء فیه عرض المواد الصحفیة الخبریة ذات االتجاه المعارض أوًال.فضائ

عربي، BBCالتي قدمها موقع فضائیة  لمتوازناویالحظ ارتفاع نسبة المواد الصحفیة ذات االتجاه 
وهي نسبة تتفاوت بشكل ملحوظ مع موقعي فضائیة روسیا الیوم وفضائیة الحرة؛ األمر الذي یعزز ما 

  ).1(عربي عن سعیهم لتقدیم القضیة من مختلف الزوایاBBCمسؤولون في موقع فضائیة  ذكره

 كما أنَّ هذه النتائج تتوافق مع نتائج الشخصیات المحوریة التي استندت إلیها مواقع الدراسة
حیث برزت الشخصیات الفلسطینة في موقع فضائیة روسیا الیوم، ما یعزز التوجه  )6جدول رقم (

نحو قضیة طلب العضویة الفلسطیني، فیما جاءت الشخصیات اإلسرائیلیة أوًال في موقع اإلیجابي 
 تقاربت نسبیاً فضائیة الحرة، التي تعكس بطبیعة الحال االتجاه المعارض لقضیة العضویة، فیما 

ح التقارب النسبي في االتجاBBCالشخصیات الفلسطینیة واإلسرائیلیة في موقع فضائیة  ه عربي، ما ُیوضِّ
مع االتجاه المؤید، مع مالحظة ترجیح كّفة االتجاه المؤید لوجود شخصیات دولیة داعمة لطلب  لمتوازنا

  العضویة الفلسطیني.
                                                           

  سابق مرجعمصطفى كاظم،  )1(
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  :المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة فلسطین طلب لقضیة الخبریة ثانیا: األطر

 فضائیة وقعم( الثالثة الدراسة مواقعل األطر الخبریة  نتائج عرض الجزء هذا یستهدف
األطر الخبریة المستخدمة  حیث من) الحرة فضائیة موقع عرب،BBC فضائیة موقع الیوم، روسیا

والشخصیات المحوریة،  المتحدة، لألمم العامة الجمعیة عضویة الفلسطیني الطلب ضیة في عرض
  .وجوانب التركیز، وآلیات وأدوات التأطیر، والهدف من النشر

  

 دمة:األطر الخبریة المستخ.6
  )6جدول رقم (

یوضح األطر الخبریة التي قدمت بها مواقع الدراسة قضیة الطلب الفلسطیني لعضویة الجمعیة  
  العامة لألمم المتحدة.

  الموقع
  اإلطار

  اإلجمالي  موقع الحرة  عربي BBCموقع   روسیا الیوم موقع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 45.50 176 44.76  47 51.08 71 40.56 58  النتائج المترتبة 

 17.05 66 20 21 20.14 28 11.89 17  الرفض والمعارضة 
 15.23 59 13.33 14 12.95 18 18.88 27  الدعم والمساندة 

 10.85 42 5.71 6 8.63 12 16.78 24  الحق الشرعي والقانوني
 5.43 21 7.62 8 2.88 4 6.29 9  أخرى

 4.91 19 5.71 6 4.32 6 4.90 7  التهدید والتخویف
 1.03 4 2.86 3  - - 0.70 1  ئلالبدا

 100 387 100 105 100 139 100 143  )*(المجموع

 قضیة تغطیة في المستخدمة الخبریة األطر أكثر أن نالحظ من خالل نتائج الجدول السابق
 المترتبة النتائج هو إطارفي مواقع الدراسة  المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة فلسطین طلب
 %17.05 والمعارضة بنسبة الرفض إطار یلیه ،%45.50 بنسبة األولى رتبةالم في جاء الذي

 بنسبة والقانوني الشرعي الحق إطار ثمَّ  ،%15.23 بنسبة والمساندة الدعم إطار بفارق ملحوظ، ثمَّ 
10.85.%  

 إزاء الفلسطینیة واإلسرائیلیة المواقف تناقض إلى المترتبة النتائج إطار تقدم إرجاع ویمكن
 استحقاقاً  الطلب كون حول الطرفین بین النظر وجهات وتباین العضویة، لطلب الفلسطیني المسعى

                                                           
بسبب استخدام أكثر من إطار خبري في المادة المجموع هنا ال یساوي عدد الموضوعات التي تم تحلیلها،   (*)

 الواحدة.
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أو  ،سیاسیة نتائج من الخطوة هذه على سیترتب لما إضافة السالم، التفاقیات خرقاً  أم فلسطینیاً 
 مترتبةال النتائج إطار على التركیز إلى الدراسة مواقع دفع مما ،، أو غیر ذلكاقتصادیةأو  ،میدانیة

  .أیضاً  وبعده التصویت قبل
 عضویة فلسطین طلب قضیة تغطیة في المستخدمة األطر تنوع النتائج من یالحظ كما

 م)2007، شاهین( دراسة مثل سابقة دراسات نتائج مع تتفق وهي ،المتحدة لألمم العامة الجمعیة
  .)1(التي أظهرت تعدد األطر المستخدمة في قضایا الشرق األوسط

 الصحف تغطیة في المستخدمة األطر اختالف م)Stawcki ،2009( دراسة أظهرتو  
  .(2)كبیر على نحوٍ  اإلسرائیلي الفلسطیني للنزاع األمریكیة

 اإلعالمیة الوسیلة في الصحفیة التغطیة في المستخدمة األطر تنوع أن الباحثة وترى
 محدد نوع على اإلعالمیة وسیلةال تركیز لكن المعالجة، للقضیة المتوازن العرض إلى یؤدي الواحدة

 عملیة في الموضوعیة غیاب من ثمَّ و  ،التوازن عدم إلى یؤدي األخرى حساب على األطر من
 الحرة فضائیة موقع اعتماد جاء :المثال سبیل فعلى ،التفصیلیة النتائج في برز ما وهو ،التغطیة

 إلى بالنتیجة یؤدي والمعارضة الرفض رإطا تاله ،منها السلبیةوال سیما  ،المترتبة النتائج إطار على
  .القضیة طرح في الموضوعیة عدم
  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة النتائج وفي

  روسیا الیوم: فضائیةموقع   . أ

من النتائج أن أهم األطر اإلخباریة المستخدمة في تغطیة قضیة طلب فلسطین عضویة  نَ بیَّ تَ 
 النماذجومن  40.56%المترتبة الذي احتل المرتبة األولى بنسبة األمم المتحدة هو إطار النتائج 

  على ذلك:

  .)3(سفیر جامعة الدول العربیة في موسكو: الطلب الفلسطیني سیحظى بدعم كبیر. 1أ/

 ستبنى الخطوة من خالل التأكید على أن هذهموقع  إطار النتائج المترتبة في الخبر الأبرز 
 التابعة المنظمات إلى بانضمامها یتعلق فیما الفلسطینیة السلطة ستنفذها إجراءات علیها

                                                           
  265، صمرجع سابق) هبة شاهین، 1(

(2)Melanie  Stawcki, Op.Cit., p.67 
 ، موقـــع روســـیا الیـــوم،ســـفیر جامعـــة الـــدول العربیـــة فـــي موســـكو: الطلـــب الفلســـطیني ســـیحظى بـــدعم كبیـــر )3(

، تـــــــــــاریخ 29/11/2012: النشـــــــــــر ، تـــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601165الـــــــــــرابط: خبـــــــــــر، 
   12/9/2013المشاهدة:

http://arabic.rt.com/news/601165
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 فیما الدولیة الجنایات محكمة إلى التوجه المتحدة، باإلضافة إلى أنَّ  األمم منظمة إلى
  .  الفلسطیني الشعب ضد إسرائیل ترتكبها التي الحرب بجرائم یتعلق

المفاوضات مع  مسئول روسي: منح فلسطین صفة دولة مراقب یعزز مواقفها في. 2أ/
 .)1(إسرائیل

 صفةعلى  فلسطین حصول بأنَّ  من خالل الحدیثإطار النتائج المترتبة في الخبر ظهر   
من الموقف الفلسطیني في  یعزز سوف المتحدة األمم في عضو غیر مراقب دولة

   .إسرائیل مع المفاوضات

 .)2(الشرقیةإسرائیل تسرع في تنفیذ خطة جدیدة للبناء االستیطاني بالقدس . 3أ/

على إطار النتائج المترتبة برز في إظهار عملیات التوسع االستیطاني اإلسرائیلي  التأكید      
المخطط اإلسرائیلي الُمَعد سلفًا للتنفیذ حال حصول  وفق الشرقیة، القدسالسریعة في 

  فلسطین على العضویة.
  ومن النماذج على ذلك: ،%18.88في المرتبة الثانیة بنسبة  الدعم والمساندةثم جاء إطار 

 .)3(داود أوغلو یطالب برفع صفة فلسطین في األمم المتحدة من مراقب إلى دولة غیر عضو. 4أ/

 الخارجیة وزیر مطالبة :األولىزاویتین  یمكن رصدهما منإطار الدعم والمساندة في الخبر       
الثانیة: عضو، و  غیر دولة إلى مراقب من المتحدة األمم داخل فلسطین صفة برفع التركي
 غیر دولة صفة على فلسطین حصولل دعمٍ  حملة طالقإل ُمقترَحه التركي الوزیر توضیح
  .المتحدة باألمم عضو

  

                                                           
ـــة مراقـــب یعـــزز مواقفهـــا فـــي المفاوضـــات مـــ )1( ، موقـــع ع إســـرائیلمســـئول روســـي: مـــنح فلســـطین صـــفة دول

: النشــــــــــــــــر ، تــــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601207 الــــــــــــــــرابط: خبــــــــــــــــر،  روســــــــــــــــیا الیــــــــــــــــوم،
 11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 30/11/2012

ـــاء االســـتیطاني بالقـــدس الشـــرقیة )2( ـــدة للبن ـــذ خطـــة جدی خبـــر،  ، موقـــع روســـیا الیـــوم،إســـرائیل تســـرع فـــي تنفی
 تــــــــــــــــــــاریخ، 26/12/2012: النشــــــــــــــــــــر ، تــــــــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/603511الــــــــــــــــــــرابط: 

  11/9/2013: المشاهدة
، موقـــع داود أوغلـــو یطالـــب برفـــع صـــفة فلســـطین فـــي األمـــم المتحـــدة مـــن "مراقـــب" إلـــى دولـــة غیـــر عضـــو )3(

: النشـــــــــــــــــر ، تـــــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/599290الـــــــــــــــــرابط: خبـــــــــــــــــر،  روســـــــــــــــــیا الیـــــــــــــــــوم،
  11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 10/11/2012

http://arabic.rt.com/news/601207
http://arabic.rt.com/news/603511
http://arabic.rt.com/news/599290
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 .)1(وف یؤكد لعباس الدعم الروسي للتوجه إلى األمم المتحدة و استئناف المفاوضات. الفر 5أ/  
الداعم  الروسي الوزیرل موقف من خالالدعم والمساندة في الخبر  إطارموقع الأبرز       

  .المتحدة األمم في مراقب عضو صفة على حصولال الفلسطینیة لمسعى السلطة
ومن  ،%16.78، في المرتبة الثالثة بنسبة الحق الشرعي والقانونيثم جاء إطار 

  :األمثلة
 .)2(الخارجیة الصینیة: بكین تؤید عزم فلسطین رفع صفتها في األمم المتحدة. 6أ/
من خالل تأكید الخارجیة الصینیة  الخبر واضحًا فيإطار الحق الشرعي والقانوني جاء      

  ي.فلسطینال شعبلل شرعي حقٌّ  م1967على حدود عام  مستقلةال دولةال على أنَ 

 .)3(عباس قبیل التوجه إلى األمم المتحدة: مصممون على رفع تمثیل فلسطین. 7أ/
عبر تأكید الرئیس الفلسطیني ُمضي فلسطین بثبات قانوني موقع إطار الحق الشرعي والالأبرز     

  .للحصول على العضویة بدعٍم من الدول المؤمنة بحقِّ الفلسطینیین في تقریر مصیرهم

  ومن النماذج على ذلك:،%11.89في المرتبة الرابعة بنسبة  الرفض والمعارضةثم جاء إطار 

 .)4(مم المتحدةواشنطن تجدد رفضها للجهود الفلسطینیة في األ. 8أ/

بتأكید الخارجیة األمریكیة رفضها للتحرك الفلسطیني والمعارضة  الرفضإطار  تم تقدیم    
لطلب العضویة، وٕاعالنها صراحة عزمها التصویت ضدَّ الطلب الفلسطیني في الجمعیة 

  .العامة لألمم المتحدة

  
                                                           

، الفـــروف یؤكـــد لعبـــاس الـــدعم الروســـي للتوجـــه إلـــى األمـــم المتحـــدة واســـتئناف المفاوضـــات مـــع إســـرائیل )1(
: النشـــــــــــر ، تـــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/599001الـــــــــــرابط: خبـــــــــــر،  موقـــــــــــع روســـــــــــیا الیـــــــــــوم،

  12/9/2013، تاریخ المشاهدة: 6/11/2012
 ، موقــــع روســــیا الیــــوم،تها فــــي األمــــم المتحــــدةالخارجیــــة الصــــینیة: بكــــین تؤیــــد عــــزم فلســــطین رفــــع صــــف) 2(

، تـــــــــــاریخ 29/11/2012: النشـــــــــــر ، تـــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601099الـــــــــــرابط: خبـــــــــــر، 
  12/9/2013المشاهدة: 

 ، موقــــع روســــیا الیــــوم،عبــــاس قبیــــل التوجــــه إلــــى األمــــم المتحــــدة: مصــــممون علــــى رفــــع تمثیــــل فلســــطین )3(
، تـــــــــــاریخ 25/11/2012: النشـــــــــــر ، تـــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/600730الـــــــــــرابط: خبـــــــــــر، 

 11/9/2013المشاهدة: 
الـــــرابط: خبـــــر،  ، موقـــــع روســـــیا الیـــــوم،واشـــــنطن تجـــــدد رفضـــــها للجهـــــود الفلســـــطینیة فـــــي األمـــــم المتحـــــدة )4(

http://arabic.rt.com/news/600970تـــــــــــــــــاریخ المشـــــــــــــــــاهدة: 28/11/2012: النشـــــــــــــــــر ، تـــــــــــــــــاریخ ،
10/9/2013  

http://arabic.rt.com/news/599001
http://arabic.rt.com/news/601099
http://arabic.rt.com/news/600730
http://arabic.rt.com/news/600970
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 .)1(لسطین ألنه أحاديمندوب إسرائیل: لن نقبل قرار الجمعیة العامة باالعتراف بف. 9أ/

في إعالن إسرائیل بشكل قاطع رفضها العتراف بقرار  انعكس والمعارضةإطار الرفض     
  .عضو غیر مراقب  دولة رفع مكانة فلسطین إلىالجمعیة العامة لألمم المتحدة 

  عربي: BBCموقع   . ب

ین عضویة ن من النتائج أن أهم األطر اإلخباریة المستخدمة في تغطیة قضیة طلب فلسطتبیّ 
% 51.08الجمعیة العامة لألمم المتحدة إطار النتائج المترتبة الذي احتل المرتبة األولى بنسبة 

   األمثلة:ومن 

 .)2(السلطة الفلسطینیة عاجزة عن دفع رواتب الموظفین. 1ب/

من  الفلسطیني المالیة وزیر منها تحذیرتم إبرازه في أكثر من زاویة إطار النتائج المترتبة 
والوفاء بالتزاماتها المالیة بسبب احتجاز  الموظفین رواتب دفعالسلطة الفلسطینیة  عجز

إسرائیل ألموال الضرائب الفلسطینیة بعد رفع مكانة فلسطین في الجمعیة العامة لألمم 
  .تعویضیة مالیة مساعداتٍ  وعدم وصول المتحدة،

 .)3(الغاردیان: فلسطین مسرحیة درامیة في األمم المتحدة. 2ب/

 وضع تغییر بالحدیث عن ما سوف یترتب سیاسیًا حالَ فیما إطار النتائج المترتبة  ظهر
 لألمم العامة الجمعیة مناقشات في المشاركة من الُقدرة على المتحدة األمم في فلسطین
  .الدولیة المنظمات إلى االنضمام فرص وتحسین المتحدة

  ومن النماذج  ،%20.14بنسبة  في المرتبة الثانیة الرفض والمعارضةثم جاء إطار 
  على ذلك:

  

                                                           
 ، موقـــع روســـیا الیـــوم،یل: لـــن نقبـــل قـــرار الجمعیـــة العامـــة بـــاالعتراف بفلســـطین ألنـــه أحـــاديمنـــدوب إســـرائ )1(

، تــــــــــاریخ 30/11/2012: النشــــــــــر ، تــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601167خبــــــــــر، الــــــــــرابط:  
  11/9/2013المشاهدة: 

الرابط: ، خبر، BBCموقع ، السلطة الفلسطینیة عاجزة عن دفع رواتب الموظفین )2(
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/12/121212_palestine_finance.shtmlالنشر ، تاریخ :

  14/9/2013تاریخ المشاهدة: ، 12/12/2012

الرابط: ، تقریر، BBCموقع ، الغاردیان: فلسطین مسرحیة درامیة في األمم المتحدة) 3(
http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2012/11/121128_press_thursdayshtmlالنشر ، تاریخ :

  15/9/2013تاریخ المشاهدة: ، 29/11/2012

http://arabic.rt.com/news/601167
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/12/121212_palestine_finance.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2012/11/121128_press_thursdayshtml
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 .)1(عشراوي: التصویت سیكون تاریخیا لصالح فلسطین. 3ب/

بأنَّ  اإلسرائیلي الوزراء رئیس باسم الرسمي الناطقتم تأطیره في حدیث الرفض والمعارضة 
   إضافًة إلى تأكید مسئولین أمریكیین أنهم ،الطلب الفلسطیني لن یغیِّر األشیاء على األرض

  سوف یصوتون ضد طلب العضویة الفلسطیني.

 .)2(الرئیس الفلسطیني: مستعدون للتفاوض مع إسرائیل عقب االعتراف بفلسطین. 4ب/

بتأكید اإلدارة األمریكیة معارضة الرئیس بارك موقع إطار الرفض والمعارضة الأبرز 
  أوباما للتحرك الفلسطیني الذي یعتبره خطوًة أحادیة الجانب.

 .)3(ول إسرائیلي: لن نعاقب الفلسطینیین بسبب مساعیهم لرفع درجة التمثیلمسئ. 5ب/
   اإلسرائیلي الوزراء رئیس باسم المتحدث بتأكیدموقع إطار الرفض والمعارضة الأبرز 

 خطوةً ، و أوسلو التفاقیة خرقاً  وأنه ُیعدُّ  الفلسطیني مسعىلل الرافض سرائیلاإل موقفال
 .الجانب أحادیة

  ومن النماذج على ذلك:،%12.95في المرتبة الثالثة بنسبة  الدعم والمساندةثم جاء إطار 

 .)4(وفد عربي في ثاني زیارة رسمیة لدولة فلسطین. 6ب/
 الخارجیة وزیرو  العربیة الدول جامعة عام أمین في إعالن كإطارالدعم والمساندة   ظهر

   المتحدة. العامة لألمم للتحرك الفلسطیني في الجمعیة الكامل العربي التأیید المصري
 

                                                           
   الرابط: ، تقریر، BBCموقع ، حنان عشراوي: التصویت سیكون تاریخیًا لصالح فلسطین )1(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/101112_palestine 
_statehood.shtml11/9/2013 :تاریخ المشاهدة ،12011/12/2: النشر ، تاریخ  

، BBCموقـع ، الرئیس الفلسطیني: مستعدون للتفـاوض مـع إسـرائیل عقـب االعتـراف بفلسـطین كدولـة مراقـب )2(
   الرابط: تقریر، 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestine_abbas_stateho
od.shtml11/9/2013اریخ المشاهدة: ت ،12/11/2012: النشر ، تاریخ  

موقــع ، مســئول إســرائیلي: لــن نعاقــب الفلســطینیین بســبب مســاعیهم لرفــع درجــة التمثیــل فــي األمــم المتحــدة )3(
BBC ،الرابط: ، خبر  

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121125_israle_palestinian_un_b
id.shtml11/9/2013المشاهدة:  تاریخ ،25/11/2012: النشر ، تاریخ  

ـــــــــد عربـــــــــي فـــــــــي ثـــــــــاني زیـــــــــارة رســـــــــمیة "لدولـــــــــة فلســـــــــطین") 4(  الـــــــــرابط:، تقریـــــــــر، BBCموقـــــــــع ، وف
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121229_ramallah_arabi_amr_visi

t.shtml14/9/2013تاریخ المشاهدة: ،  29/12/2012: النشر ، تاریخ  

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestine_abbas_stateho
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121125_israle_palestinian_un_b
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121229_ramallah_arabi_amr_visi
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 .)1(عباس ماض في طریقه إلى األمم المتحدة بعد حرب غزة. 7ب/

دعمهما  اإلسالمي والجهاد حماس حركتي في إعالنظهر إطار الدعم والمساندة 
  .المتحدة األمم إلى عباسالرئیس الفلسطیني محمود   هتوجّ ل ومساندتهما

 .)2(مرحلة جدیدة هل دخل الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي. 8ب/

على  بالتأكید على مسألة التصویت والطابع الذي یحملهإطار الدعم و المساندة  جاء
 رمزیاً  طابعاً  یحمل م1967 عام بحدود فلسطین على االعتراف األممي حصول أساس أنَّ 

  .بفلسطین كبیرال دوليال قبولعن ال

  موقع قناة الحرة:ج. 

إلخباریة المستخدمة في تغطیة قضیة طلب فلسطین عضویة من النتائج أن أهم األطر ا نَ تبیَّ 
ومن النماذج  ،%44.76األمم المتحدة إطار النتائج المترتبة الذي احتل المرتبة األولى بنسبة 

  على ذلك:

 .)3(إسرائیل تعاقب الفلسطینیین ونتانیاهو یتعهد بزیادة االستیطان. 1ج/

 الضرائب عائدات اإلسرائیلیة الحكومة تجمید ظهر في جانبین األولإطار النتائج المترتبة 
 في عضو غیر مراقب دولة وضع على فلسطین معاقبتها عقب حصول بهدف الفلسطینیة،

 عن َعزِم إسرائیل زیادة وتسریع  اإلسرائیلي الوزراء رئیس إعالن المتحدة، والثاني األمم
  .الفلسطینیة الدولة بشأن المتحدة األمم قرار على ردا   االستیطاني، هانشاط

  
  

                                                           
الــــــرابط: تقریــــــر،  ،BBC، موقــــــع لــــــى األمــــــم المتحــــــدة، بعــــــد حــــــرب غــــــزةعبــــــاس مــــــاض فــــــي طریقــــــه إ )1(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121124_abbas_un_bid.shtml ،
  15/9/2013تاریخ المشاهدة: ، 24/11/2012: النشر تاریخ

  :الرابط، تقریر، BBC، موقع هل دخل الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي مرحلة جدیدة )2(
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121201_palestine_israel_debate.shtml

: النشر ، تاریخ 1/12/2012 تاریخ المشاهدة: ،  15/9/2013 

  الرابط: ، موقع قناة الحرة، خبر، إسرائیل تعاقب الفلسطینیین ونتانیاهو یتعهد بزیادة االستیطان) 3(
http://www.radiosawa.com/content/israel-netanyahu-palestinians-taxes-
settelments/215890. html : النشر ، تاریخ 2/12/2012 تاریخ المشاهدة: ،  14/9/2013 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121124_abbas_un_bid.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121201_palestine_israel_debate.shtml
http://www.radiosawa.com/content/israel-netanyahu-palestinians-taxes
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 .)1(عباس یقرر البدء بإصدار جواز سفر یحمل اسم دولة فلسطین. 2ج/
بحدیث الرئیس الفلسطیني عن إصدار جواز سفر یحمل موقع إطار النتائج المترتبة ال عكس

 .المتحدة األمم في مراقب دولة إلى فلسطین مكانة رفع لقرار تجسیداً  باعتباره كلمة دولة
 .)2(غیر عضو بصفة مراقب في األمم المتحدةفلسطین دولة . 3ج/

انعكس في الحدیث عن ما یترتَّب سیاسیًا ودبلوماسیًا على تغییر إطار النتائج المترتبة 
 في العضویة لفلسطین طلب الوضع الفلسطیني إلى دولة مراقب غیر عضو، حیث یمكن

  .الدولیة والمعاهدات المتحدة األمم منظمات
  ومن النماذج على ذلك: ،%20في المرتبة الثانیة بنسبة  معارضةالرفض والثم جاء إطار 

 .)3(أوباما یعارض قرار السلطة الفلسطینیة التوجه إلى األمم المتحدة. 4ج/
   أوباماباراك  األمریكي الرئیس في رفضظهر جلّیًا إطار الرفض والمعارضة 

لطلب  المتحدة لألمم العامة الجمعیة إلى الذهابالفلسطینیین  لقرار ومعارضته الصریح
  .العضویة

 .)4(نتنیاهو یقول إن الوضع الفلسطیني لن یغیر شیئا على األرض. 5ج/
 األمم تصویت أن اإلسرائیلي الوزراء رئیس تمثَّل في تأكیدإطار الرفض والمعارضة  تقدیم

، ولن دولة للفلسطینیین ُیقدِّم لن عضو غیر مراقب دولة صفة فلسطین منح على المتحدة
  غّیر شیئًا على األرض.یُ 
  

                                                           
   الرابط: ، موقع قناة الحرة، خبر، عباس یقرر البدء بإصدار جواز سفر یحمل اسم دولة فلسطین )1(

http://www.alhurra.com/content/palestine-abbas-national-passport/217398.html  ، ت         اریخ
: النشر 6/1/2013 تاریخ المشاهدة: ،  8/9/2013 

  الرابط: ، موقع قناة الحرة، تقریر، فلسطین دولة غیر عضو بصفة مراقب في األمم المتحدة) 2(
http://www.alhurra.com/content/palestine-wins-historic-upgrade-at-un-

/215823.html10/9/2013، تاریخ المشاهدة: 30/11/2012: النشر ، تاریخ  
، موقـــــع قنـــــاة الحـــــرة، خبــــــر،  أوبامـــــا یعـــــارض قـــــرار الســـــلطة الفلســـــطینیة التوجـــــه إلـــــى األمـــــم المتحـــــدة) 3(

-http://www.alhurra.com/content/obama-expresses-opposition-to-go-toالــــــــــــــــــــــــرابط:
un/214956.html9/9/2013لمشاهدة: ، تاریخ ا11/11/2012: النشر ، تاریخ  

الــرابط: ، موقــع قنــاة الحــرة، خبــر، نتانیــاهو یقــول إن الوضــع الفلســطیني الجدیــد لــن یغیــر شــیئا علــى األرض) 4(
http://www.alhurra.com/content/netanyahu-no-palestinian-state-until-

negotiations/215800.html8/9/2013، تاریخ المشاهدة: 29/11/2012: النشر ، تاریخ  

http://www.alhurra.com/content/palestine-abbas-national-passport/217398.html
http://www.alhurra.com/content/palestine-wins-historic-upgrade-at-un
http://www.alhurra.com/content/obama-expresses-opposition-to-go-to
http://www.alhurra.com/content/netanyahu-no-palestinian-state-until
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 .)1(عباس یسعى لرفع تمثیل فلسطین إلى دولة غیر عضو في األمم المتحدة. 6ج/
الهجومي  اإلسرائیلي الوزراء رئیس في خطابارضة ـــــــرفض والمعــــار الـــإط موقعالأبرز 

حلٍّ  ال ُتسهم في توفیر في األمم المتحدة، وحدیثه عن التحرك الفلسطیني كخطوة أحادیة
   للنزاع القائم.

ومن النماذج على  ،%13.33الدعم والمساندة في المرتبة الثالثة بنسبة  ثم جاء إطار
  ذلك:

 .)2(مشعل یؤكد دعم حماس لمسعى عباس في األمم المتحدة. 7ج/
   حماس لحركة السیاسي المكتب رئیسظهر في إعالن خالد مشعل إطار الدعم والتأیید 

 المتحدة األمم إلى للذهاب عباس، محمود الفلسطیني لرئیسالمسعى  مساندته ودعمه
 .لفلسطین مراقب دولة وضع على للحصول

  .)3(أسبانیا تعلن نیتها التصویت لصالح الطلب الفلسطیني في األمم المتحدة. 8ج/
 غارسیا مانویل خوسیه االسباني الخارجیة وزیر برز في تصریحاتإطار الدعم والمساندة 

مة لطلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، والتأكید على عزم ، الداعمارغالو
  اسبانیا التصویت لصالح فلسطین.

 .)4(اختالف أمریكي فرنسي حول تأیید منح الفلسطینیین وضع دولة مراقب. 9ج/
 الخارجیة وزیرتأكید  أكثر من جانب األولإطار الدعم والمساندة في  تم التأكید على

مسئول  تأكید ، والثانيفابیوس نیَّة بالده التصویت بنعم للطلب الفلسطیني رانلو  الفرنسي

                                                           
الــرابط: ، موقــع قنــاة الحــرة، خبــر، عبــاس یســعى لرفــع تمثیــل فلســطین إلــى دولــة غیــر عضــو فــي األمــم المتحــدة )1(

http://www.alhurra.com/archive/news/70/80/80.html?id=212731النشــــــــــــــــــــــــر ، تــــــــــــــــــــــــاریخ : 
  8/9/2013، تاریخ المشاهدة: 30/9/2012

ـــــي األمـــــم ا )2( ـــــاس ف  الـــــرابط: ، موقـــــع قنـــــاة الحـــــرة، خبـــــر، لمتحـــــدةمشـــــعل یؤكـــــد دعـــــم حمـــــاس لمســـــعى عب
 hamas/215639.html-meshaal-bid-un-http://www.alhurra.com/content/abbas ،
  10/9/2013، تاریخ المشاهدة: 26/11/2012: النشر تاریخ

لــرابط: ا، موقــع قنــاة الحــرة، خبــر، اســبانیا تعلــن نیتهــا التصــویت لصــالح الطلــب الفلســطیني فــي األمــم المتحــدة )3(
http://www.alhurra.com/content/un-bid-palestine-spain/215725.htmlالنشــــــر ، تــــــاریخ :

  10/9/2013، تاریخ المشاهدة: 28/11/2012
  الرابط: تقریر،  ، موقع قناة الحرة،اختالف أمریكي فرنسي حول تأیید منح الفلسطینیین وضع دولة مراقب )4(

http://www.alhurra.com/content/israel-palestine-membership-un-observer-
/215709.html9/9/2013، تاریخ المشاهدة: 27/11/2012: النشر ، تاریخ  

http://www.alhurra.com/archive/news/70/80/80.html?id=212731
http://www.alhurra.com/content/abbas
http://www.alhurra.com/content/un-bid-palestine-spain/215725.html
http://www.alhurra.com/content/israel-palestine-membership-un-observer
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 األمم إلى التوّجه الفلسطینیة القوىدعم وتأیید كاّفة الفلسطینیة  التحریرفي منظمة 
  .للدعم العربي واإلسالمي إضافةً  ،المتحدة

لى اعتماد إطار اتفاق المواقع ع یتضح ةالدراسة الثالثمواقع لیل وبمقارنة نتائج تح
أساسي في تغطیة قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم  على نحوٍ النتائج المترتبة 

  .المتحدة

النتائج المترتبة له خصوصیة في إطار وترى الباحثة أن اعتماد مواقع الدراسة الثالثة على 
ج المترتبة إیجابیًا بالدرجة كّل موقع، فبالنسیة لموقع فضائیة روسیا الیوم سعت إلى إظهار النتائ

األولى على قضیة طلب العضویة في إطار سیاسیة الموقع جذب انتباه الجمهور المتعاطف مع 
القضیة الفلسطینیة، ولتدعیم الموقف الروسي المعارض للوالیات المتحدة والمؤید للتحركات 

ترتبة سلبیًا أوًال بما یعكس الفلسطینیة، أما موقع فضائیة الحرة فعمد إلى تقدیم أطر النتائج الم
 جاءأیدیولوجیة القناة المستمدة من الموقف الرسمي االمریكي الرافض للخطوة الفلسطینیة، وعلیه 

عضویة فلسطین، ومن حیث التوازن  ةإظهار النتائج السلبیة سبیًال للترویج للموقف الرافض لمسأل
أطر النتائج المترتبة إیجابیًا وسلبیًا عربي لیتناول بشكل متأرجح BBCالنسبي جاء موقع فضائیة 

بشكل یعكس حالة عدم التوافق األوروبي بشأن قضیة عضویة فلسطین، ال سیما الموقف البریطاني 
  ظّل غیر واضح حتى اللحظات األخیرة قبیل التصویت على العضویة.الذي 

كّل منها رؤیته  إنَّ االستناد إلى إطار النتائج المترتبة یظهر سعي مواقع الدراسة إلظهار
اإلسرائیلي، فموقع فضائیة روسیا الیوم قّدم إطار النتائج المترتبة  - لمستقبل الصراع الفلسطیني

باعتبار عضویة فلسطین ركیزًة تدعم تحقیق السالم في المنطقة، في مقابل موقع فضائیة الحرة التي 
لسالم والعملیة السلمیة سعت إلظهار اآلثار الخطیرة لعضویة فلسطین على مستقبل مفاوضات ا

، وتعّمد التأطیر بهذه الصورة له تأثیراته على برمتها، وما لذلك من تأثیرات على استقرار المنطقة
الجمهور المتلقي الذي قد یبني موقفه بناء على ما یتم تقدیمه حول القضیة، السیما لو كان تعرض 

  الجمهور مقتصرًا على جهة إعالمیة محددة. 
استطاعت توظیف  - بعیدًا عن إیجابیة أو سلبیة مواقفها - ثة أنَّ مواقع الدراسة وتعتقد الباح

األطر في قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشكل جید بما یخدم 
    األهداف الكامنة لكّل موقع وفقًا ألیدیولوجیة القائمین علیها.
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  الشخصیات المحوریة:.7
    

  )7جدول رقم (

تغطیة قضیة الطلب الدراسة في مواقع  أبرزتهاضح طبیعة الشخصیات المحوریة التي یو  
  الفلسطیني لعضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  الموقع
  

  شخصیة   

روسیا  موقع
  الیوم

 BBCموقع 
  عربي

  اإلجمالي  موقع الحرة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

نیة
سطی

فل
  

 23.04 109 20.11 36 26.03 38 23.65 35  رسمیة
 9.31 44 6.14 11 10.30 15 12.16 18  غیر رسمیة

 32.35  153  26.25  47  36.33  53  35.81  53  المجموع

لیة
رائی

إس
  

 23.68 112 25.69  46 26.03 38 18.92 28  رسمیة
 9.73 46 20.11 36  3.45 5 3.38  5  غیر رسمیة

 33.41  158  45.80  82  29.48  43  22.30  33  المجموع
 25.15 119 20.11 36 25.34 37 31.08 46  دولیة

 5.91 28 7.82 14 3.45 5 6.08 9  عربیة وٕاسالمیة
 3.17 15  -  - 5.50  8 4.73  7  أخرى
 100     473 100 179 100 146 100 148  )*(المجموع

التي تم االستناد  المحوریة الشخصیات أهم أن ومن خالل نتائج الجدول السابق نالحظ
 الشخصیات هي المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة سطینفل طلب قضیة تغطیة فيإلیها 

 بسیطبفارق  الفلسطینیة الشخصیات ثمَّ  ،%33.41 بنسبة األولى المرتبة التي جاءت في اإلسرائیلیة
  . %25.15 بنسبة الدولیة الشخصیات ثمَّ  ،%32.35بنسبة 

إلى جانب  ،الفلسطینیةو  اإلسرائیلیة: الشخصیات مواقع الدراسة على اعتماد ظهر النتائجوتُ 
 عضویة فلسطین طلب لقضیة تغطیتها في محوریة بصفتها شخصیات الشخصیات الدولیة،

  .حدة على موقع كل أولویات اختلفت وٕان ،المتحدة لألمم العامة الجمعیة

 فلسطین طلب قضیةإزاء  من مواقع الدراسة موقعٍ  كلَّ  استراتیجیه االختالفات وتعكس
 تعكس فهي، المعالجة للقضیة طبیعیةً  نتیجةً  الرسمیة الشخصیات على عتماداال عدُّ ویُ  العضویة،

األمر الذي یتطلب التعامل مع مواقف  ؛منه الدولي والموقف ،اإلسرائیلي- الفلسطیني الصراع طبیعة
المستوى الرسمي ،  و المستوى الرسمي الفلسطینيیات الرسمیة لألطراف ذات العالقة وهي: الشخص

                                                           
 بسبب ظهور أكثر من شخصیة محوریة في المادة الواحدة.المجموع هنا ال یساوي عدد الموضوعات التي تم تحلیلها،   (*)
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في مسألة السعي لحل الصراع القائم  باعتباره ضالعاً  ،ضافة إلى المستوى الدوليإ، اإلسرائیلي
  .سیاسیاً 

 اإلخباریة التغطیة اعتماد أظهرت التي م)2011،الطوخي(نتیجة دراسة  مع النتیجة هذه وتتفق
  .)1(توجهاتها اختالف على والدولیة المصریة الرسمیة الشخصیات على المصریة الثورة ألحداث

 الصحفیة المعالجة اعتماد عكست التي م)2009، عبده( دراسة نتیجة مع تتفق كما 
  .)2(األولى بالدرجة المسؤولة الرسمیة الشخصیات على المصریة المجالت في العربیة للقضایا

  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة النتائج فيو 

  روسیا الیوم: فضائیةموقع   . أ

وم في تغطیته لقضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة روسیا الیفضائیة موقع  اعتمد
م %، مع تقدُّ 35.81الشخصیات الفلسطینیة بالدرجة األولى بنسبة  على لألمم المتحدة،

 ثانیاً الشخصیات الدولیة على غیر الرسمیة، ثمَّ جاءت % 23.65ة بنسبة الشخصیات الرسمی
مع تفّوق الرسمیة منها على %، 22.30 اإلسرائیلیة بنسبةتلتها الشخصیات  ،%31.08بنسبة 

  غیر الرسمیة.
  روسیا الیوم: فضائیةومن النماذج على الشخصیات المحوریة في موقع 

 شخصیات رسمیة فلسطینیة:. 1أ/

من أبرز الشخصیات الرسمیة الفلسطینیة التي استند إلیها الموقع : محمود عباس رئیس 
 ،أكد رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس السلطة الفلسطینیة، كما في المثال التالي:

، كما ظهرت شخصیات حكومیة مثل: )3(أنه ذاهب إلى األمم المتحدة لرفع تمثیل فلسطین
قالت وزیرة االتصاالت الوزراء والمسؤولین في السلطة الفلسطینیة، كما في اآلتي: 

ضویة كاملة أن الوزارة ستتوجه فورا للحصول على ع ،الفلسطینیة صفاء ناصر الدین
 .)4(خاصة في االتحاد الدولي لالتصاالت واتحاد البرید العالمي

                                                           
  425، صمرجع سابقعربي الطوخي، ) 1(
  176، ص مرجع سابق، سالم عبده) 2(
 ، موقــــع روســــیا الیــــوم،عبــــاس قبیــــل التوجــــه إلــــى األمــــم المتحــــدة: مصــــممون علــــى رفــــع تمثیــــل فلســــطین )3(

  مرجع سابق
 ، موقــــع روســــیا الیــــوم،فلســــطین تســــعى للحصــــول علــــى عضــــویة كاملــــة فــــي االتحــــاد الــــدولي لالتصــــاالت )4(

، تــــــــــــاریخ 1/12/2012: لنشــــــــــــرا ، تــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601314خبــــــــــــر، الــــــــــــرابط: 
  11/9/2013المشاهدة: 

http://arabic.rt.com/news/601314
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 شخصیات رسمیة إسرائیلیة:. 2أ/

استند موقع فضائیة روسیا الیوم إلى الشخصیات الرسمیة ذات المكانة مثل بنیامین نتنیاهو 
إلى أن بوضوح  ،أشار رئیس الوزراء نتنیاهورئیس الحكومة اإلسرائیلیة، كما في المثال: 

افة إلى ، إض)1(دولة فلسطینیة لن تقام دون اتفاق یضمن أمن المواطنین اإلسرائیلیین
بحل  ،هدد وزیر الخارجیة اإلسرائیلي افیغدور لیبرمانالوزارات ذات العالقة، كما في اآلتي: 

السلطة الفلسطینیة في حال أصر الرئیس الفلسطیني محمود عباس على التوجه لألمم 
 .)2(المتحدة

 شخصیات دولیة:. 3أ/

تنوعت الشخصیات الدولیة التي استند إلیها الموقع، والتي حملت الطابع الرسمي، كما في 
ح لوران فابیوس، وزیر الخارجیة الفرنسي إلى أن بالده ستصوت لصالح مسعى لمّ اآلتي: 

، وأیضًا: )3(السلطة الفلسطینیة للحصول على وضع دولة غیر عضو في األمم المتحدة
ر هونغ لي، المتحدث باسم وزارة الخارجیة الصینیة إن بكین تؤید جهود فلسطین في رفع ذك

 . )4(صفتها في األمم المتحدة
  عربي: BBC فضائیة موقع  . ب

تلتها الشخصیات اإلسرائیلیة  ،%36.33احتلت الشخصیات الفلسطینیة المرتبة األولى بنسبة 
 ة على غیر الرسمیة، وحّلت%، مع مالحظة تفّوق الشخصیات الرسمی29.48بنسبة 

  %.25.34الشخصیات الدولیة في المرتبة الثالثة بنسبة 

  

  

                                                           
ــــة )1( ــــة الكاذب ــــل بالدعای ــــاس عــــدائي وســــام وحاف ــــاهو: خطــــاب عب خبــــر، الــــرابط:  ، موقــــع روســــیا الیــــوم،نتانی

http://arabic.rt.com/news/601174تـــــــــــــــــاریخ المشـــــــــــــــــاهدة: ، 30/11/2012: النشـــــــــــــــــر ، تـــــــــــــــــاریخ
12/9/2013  

، موقــــع ة فــــي حــــال أصــــرت علــــى التوجــــه إلــــى األمــــم المتحــــدةلیبرمــــان یتوعــــد بحــــل الســــلطة الفلســــطینی )2(
، 6/11/2012: النشــــــــــر ، تــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/598998خبــــــــــر، الــــــــــرابط:  روســــــــــیا الیــــــــــوم،
  10/9/2013تاریخ المشاهدة: 

  مرجع سابق ، موقع روسیا الیوم،فابیوس یلمح بتأیید فرنسا لرفع مستوى تمثیل فلسطین أممیا) 3(
 ، موقــــع روســــیا الیــــوم،جیــــة الصــــینیة: بكــــین تؤیــــد عــــزم فلســــطین رفــــع صــــفتها فــــي األمــــم المتحــــدةالخار ) 4(

  مرجع سابق

http://arabic.rt.com/news/601174
http://arabic.rt.com/news/598998
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  عربي: BBC فضائیة ومن النماذج على الشخصیات المحوریة في موقع  
  شخصیات فلسطینیة:. 1ب/

 BBCظهرت العدید من الشخصیات الفلسطینیة خاصة الرسمیة في تغطیة موقع فضائیة 
الذي الفلسطیني، مثل: الرئیس الفلسطیني محمود عباس عربي لقضیة طلب العضویة 

وزیر : وأیضاً ، )1(االستعداد الستخدام عبارة دولة فلسطین في الوثائق الحكومیةطلب 
دفع  بشكل عجز فيسلطة لل الذي حذَّر من أزمة مالیةالمالیة الفلسطیني نبیل قسیس، 

  .)2(رواتب الموظفین
  شخصیات إسرائیلیة:. 2ب/

لرسمیة اإلسرائیلیة هي األكثر اعتمادًا من غیر الرسمیة في موقع فضائیة الشخصیات ا
BBC :الذي یرى أنَّ القرار في  ،رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهوعربي، ومثال ذلك

عوفیر جندلمان الناطق ، وفي مثال آخر: )3(على األرض" لن یغیر شیئاً األمم المتحدة 
  .)4( الذي تحدث عن خطورة وقف المفاوضاتیلیة باسم رئیس الحكومة اإلسرائ

  شخصیات دولیة:. 3ب/
عربي، ومن  BBCتنّوعت الشخصیات الدولیة التي تم االستناد إلیها في موقع فضائیة 

رئیس السلطة الفلسطینیة  الذي أبلغ ،الرئیس األمریكي باراك أوبامااألمثلة على ذلك: 
األمین العام لألمم المتحدة ، وأیضًا: )5(متحدةمعارضته التوجه إلى األمم ال محمود عباس
  .)6(حكومة اإلسرائیلیة بسبب نیتها بناء مستوطنات جدیدةال الذي انتقد بشدة ،بان كي مون

                                                           
الـرابط: خبـر، ، BBCموقـع ، عباس یطالب بإدراج عبارة"دولة فلسطین" فـي الوثـائق الرسـمیة بالضـفة الغربیـة )1(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/01/130107_palestine_documents.sht
ml14/9/2013، تاریخ المشاهدة: 7/1/2013: النشر ، تاریخ 

  مرجع سابق، BBCموقع ، السلطة الفلسطینیة عاجزة عن دفع رواتب الموظفین )2(
ــــي  )3( ــــم المتحــــدة، إســــرائیل تبن ــــد تصــــویت األم  الــــرابط: تقریــــر، ، BBCموقــــع ، آالف وحــــدة اســــتیطانیة 3بع

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_palestinians_bid_un_re
actions.shtml 13/9/2013، تاریخ المشاهدة: 30/11/2012: النشر ، تاریخ 

ـــاس: اســـتمرار االســـتیطان اإلســـرائیلي یعكـــس عـــدم رغبتهـــا فـــي الســـالم )4( الـــرابط: تقریـــر، ، BBCموقـــع ، عب
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121204_israel_new_settlements

_ramat_shlomo.shtml13/9/2013، تاریخ المشاهدة: 4/12/2012: النشر ، تاریخ 
الــرابط: تقریــر، ، BBCموقــع ، أوبامــا یعــرب عــن معارضــته الخطــوة الفلســطینیة بالتوجــه إلــى األمــم المتحــدة )5(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121110_palestinians_abbas_un_r
equest.shtml14/9/2013، تاریخ المشاھدة: 11/11/2012: النشر ، تاریخ 

ـــــدة) 6( ـــــاء مســـــتوطنات جدی ـــــة إســـــرائیل بن ـــــد بشـــــدة نی ـــــون ینتق ـــــي م ـــــان ك ، خبـــــر، الـــــرابط: BBC، موقـــــع ب
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121202_israel_palestinian_tax_.s

html14/9/2013، تاریخ المشاھدة: 2/12/2012 :النشر ، تاریخ 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/01/130107_palestine_documents.sht
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_palestinians_bid_un_re
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121204_israel_new_settlements
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121110_palestinians_abbas_un_r
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121202_israel_palestinian_tax_.s
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  الحرة: فضائیةموقع ج. 

 بنسبةً  أوالً التي جاءت  ؛اعتمد موقع قناة الحرة بالدرجة األولى على الشخصیات اإلسرائیلیة
بنسبة  تلتها الشخصیات الفلسطینیة ،مع تقّدم الشخصیات الرسمیة%، 45.80مرتفعة جدًا 

بنسبة  الثالثةالشخصیات الدولیة في المرتبة ثمَّ  ،%، مع تفّوق الشخصیات الرسمیة26.52
20.11%.  

  الحرة: فضائیةومن النماذج على الشخصیات المحوریة في موقع 
 شخصیات إسرائیلیة:. 1ج/

الذي أعلن عن وزیر المالیة یوفال شتینیتس  :ئیلیة مثلبرزت الشخصیات الرسمیة اإلسرا
السفیر اإلسرائیلي في ، وأیضًا: )1(تجمید مالیین الشواكل من أموال الضرائب الفلسطینیة

، الذي تحدث عن أن التحرك الفلسطیني خاطيء والتصویت األمم المتحدة رون بروزور
 .)2(لصالحة إنحیاز سلبي

 شخصیات فلسطینیة:. 2ج/
الرئیس الفلسطیني رت الشخصیات الرسمیة الفلسطینیة ، ومن األمثلة على ذلك: تصدّ 

إلى األمم المتحدة لنیل مكانة دولة مراقب في الذي أعلن عن نیته التوّجه  ،محمود عباس
ومة السلطة الفلسطینیة صفاء ـــوزیرة االتصاالت في حك، وفي مثال آخر: )3( األمم المتحدة
  .)4(رت قرارًا بإصدار طابع بریدي یحمل اسم دولة فلسطینالتي أصد، ناصر الدین

 شخصیات دولیة:. 3ج/

  الحكومة  إعالنلم تخرج الشخصیات الدولیة عن اإلطار الرسمي، كما في اآلتي: 
لصالح مشروع قرار منح فلسطین صفة دولة مراقبة غیر عضو  التصویت عزمهاسبانیة اإل

التي أكدت  ،لخارجیة األمریكیة هیالري كلینتونوزیرة ا، وأیضًا: )5(في األمم المتحدة
                                                           

ــــدات الرســــوم الضــــریبیة إلــــى الفلســــطینیین) 1( الــــرابط: خبــــر، موقــــع قنــــاة الحــــرة، ، إســــرائیل تجمــــد تحویــــل عائ
http://www.alhurra.com/content/israel-withhold-palestinian-tax-

revenue/215911.html8/9/2013، تاریخ المشاھدة: 2/12/2012: النشر ، تاریخ 
  مرجع سابق، ، موقع قناة الحرةفلسطین دولة غیر عضو بصفة مراقب في األمم المتحدة )2(
ــــــاألمم المتحــــــدة) 3( ــــــب ب ــــــة مراق ــــــى صــــــفة دول ــــــاس: سنحصــــــل عل الــــــرابط: خبــــــر،  ، موقــــــع قنــــــاة الحــــــرة،عب

http://www.alhurra.com/content/abbas-palestinian-president-un-bid/215608.html  ،
 8/9/2013، تاریخ المشاھدة: 25/11/2012: لنشرا تاریخ

الـــرابط: خبـــر،   "، موقـــع قنـــاة الحـــرة،الســـلطة الفلســـطینیة تصـــدر طابعـــا بریـــدیا یحمـــل اســـم "دولـــة فلســـطین )4(
http://www.alhurra.com/content/palestinian-authority-issues-palestine-stamps-

/218133.html8/9/2013یخ المشاھدة: ، تار29/1/2013: النشر ، تاریخ 
  مرجع سابق ، موقع قناة الحرة،اسبانیا تعلن نیتها التصویت لصالح الطلب الفلسطیني في األمم المتحدة) 5(

http://www.alhurra.com/content/israel-withhold-palestinian-tax
http://www.alhurra.com/content/abbas-palestinian-president-un-bid/215608.html
http://www.alhurra.com/content/palestinian-authority-issues-palestine-stamps
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طلب الفلسطیني للحصول على صفة مراقب في األمم للالوالیات المتحدة  معارضة
  .)1(المتحدة

روسیا الیوم قناة أظهرت النتائج تقدیم موقع  :مواقع الدراسةتحلیل وبمقارنة نتائج 
  سرائیلیة، في حین اعتمد موقع للشخصیات الرسمیة الفلسطینیة على الشخصیات الرسمیة اإل

  في استراتیجیه معكوسة باعتماد الشخصیات الرسمیة اإلسرائیلیة في المرتبة األولى،  قناة الحرة
وٕان  سطینیة واإلسرائیلیةبین الشخصیات الرسمیة الفل بیر محاولة التق عربيBBCآثر موقع  حین

  .َغَلَبت  الشخصیات الفلسطینیة

بناًء على   المواقف السیاسیة التي تتبناها مواقع الدراسة وتعكس هذه النتائج بوضوح
الجهات القائمة علیها، فموقع فضائیة روسیا الیوم یعكس وجهة النظر الرسمیة الروسیة المؤیدة 

  ، في حین یعكس موقع نیة المشهد فیهللجانب الفلسطیني؛ وعلیه تصّدرت الشخصیات الفلسطی
  بشكل تغلیب ناويء للجانب الفلسطیني ما انعكس فضائیة الحرة الموقف األمریكي الم

  عربي حاول التوازن في جانب الشخصیات  BBCالشخصیات اإلسرائیلیة، فیما موقع فضائیة 
  من الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي لكي ال یتم اتهامه باالنحیاز لطرف على حساب 

  الطرف اآلخر.

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
 ، موقـع قنـاة الحـرة،الجمعیة العامـة تصـوت علـى الطلـب الفلسـطیني وسـط انقسـام أوروبـي ومعارضـة أمریكیـة )1(

-http://www.alhurra.com/content/un-vote-on-raising-palestinian-statusال    رابط: تقریــــر، 
to-non-member-observer-state-/215775.htmlت  اریخ المش  اھدة: 29/11/2012: النش  ر ، ت  اریخ ،

8/9/2013 

http://www.alhurra.com/content/un-vote-on-raising-palestinian-status
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 جوانب التركیز:.8
  ) 8جدول رقم (

الجوانب التي ركزت علیها مواقع الدراسة في عرضها قضیة الطلب الفلسطیني لعضویة  یوضح
  الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  الموقع
  

  سبب/حل   

  اإلجمالي  موقع الحرة عربي BBCموقع   روسیا الیوم موقع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 50.80 65 66.67 24  42.50 17 46.15  24  الحلول المقترحة
 31.20 40 27.77  10 25 10 38.46 20  ینیةفلسطأسباب 

 18 23 5.56 2 32.5 13 15.39 8  أسباب إسرائیلیة
 100 128 100 36 100 40 100 52  )*(المجموع

 قضیة تغطیة في التركیز جوانب نالحظ من خالل نتائج الجدول السابق ما یلي: أكثر
 المرتبة في جاءت التي المقترحة الحلول هي المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة فلسطین طلب

 بفارق بسیط، %49.20 بنسبة ثانیاً  الفلسطینیة سباباأل جاءت في حین ،%50.80 بنسبة األولى
  .%18تلتها األسباب اإلسرائیلیة بنسبة 

األول یعود إلى طبیعة  :وترى الباحثة أن التركیز على الحلول المقترحة ناجم عن أمرین
اإلسرائیلي والمساعي إلیجاد حلول له، - على فكرة الصراع الفلسطینيالقضیة المعالجة القائمة 

 ینالثاني یتمثل في سعي كل موقع من مواقع الدراسة لتقدیم حلول للقضیة من وجهة نظر القائمو 
م الحلول وفق یقدّ  روسیا الیوم فضائیةموقع أن َّ بمعنى  ؛الذین یعكسون وجهة النظر الرسمیة علیه

فیما یعكس األمریكیة،  رؤیة اإلدارةم الحلول وفق الحرة یقدّ  فضائیةیة، وموقع الروس رؤیة الحكومة
، وطرح الحلول على األوروبیةوفقًا لرؤیة أحد أبرز األطراف اعربي الحلول BBC فضائیة موقع

المتلقي كما ترى الباحثة یدفعه للتفكیر بهذا الحل في مقابل أن طرح األسباب یبقي هامش الحریة 
لقي للتفكیر في الحلول الممكنة، وعلیه فإن التركیز على الحلول یخدم مسألة التأطیر التي أكبر للمت

یقدمها كل موقع من مواقع الدراسة وفقًا لألیدیولوجیة التي تدیره، وبما یتناغم مع باقي مفاصل 
  عملیة التأطیر من نوع اإلطار والشخصیات المحوریة واآللیات واألدوات المستخدمة.

  

  
                                                           

ألن بعض الموضوعات لم یتم فیها التركیز على المجموع هنا ال یساوي عدد الموضوعات التي تم تحلیلها،   (*)
  تماد السرد الخبري ألحداث بعینها.حلول أو أسباب، بل اع
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  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة لنتائجا وفي

  روسیا الیوم: فضائیةموقع   . أ

القضیة  حلولاعتمد في جوانب التركیز على طرح  روسیا الیوم فضائیة أظهرت النتائج أن موقع
 ،%38.46 بنسبةعرض األسباب الفلسطینیة تالها  ،%46.15 في المرتبة األولى بنسبة

وفي %، 15.39إلسرائیلیة التي جاءت أخیرًا وبفارق كبیر بنسبة متقدمًا على عرض األسباب ا
عرض األسباب الفلسطینیة للقضیة في  روسیا الیومقناة  تفصیل النتائج السابقة اتضح أن موقع

  ، من إجمالي األسباب المقّدمة.%71.43 المرتبة األولى بنسبة
  وم:. نماذج حلول القضیة المعروضة في موقع فضائیة روسیا الی1أ/

ضرورة عدم إضاعة الوقت للدخول في مفاوضات مباشرة بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین على 
مسودة ، أیضًا: عرض )2(معاودة مفاوضات السالم دون شروط مسبقة،و )1(أساس حل الدولتین

وثیقة تقترح على الفلسطینیین االعتراف الفوري بدولتهم في حدودها المؤقتة مقابل تخلیهم عن 
  ).4(، وایقاف االستیطان االسرائیلي )3(لترقیة وضع فلسطین في األمم المتحدة الجهود

  :في موقع فضائیة روسیا الیوم فلسطینیةالسباب نماذج األ. 2أ/

"یتحدث الجانب الفلسطیني منذ أمد بعید  ومن األمثلة على الحلول الفلسطینیة ما یلي:
ه عملیة المفاوضات، واستمرار عن الوضع المتأزم والطریق المسدود الذي وصلت إلی

  ).5(النشاط االستیطاني"

                                                           
ـــي الشـــرق األوســـط )1( ـــوتر ف ـــد مـــن حـــدة الت ـــة الســـالم یزی ـــاء عملی ـــي: اإلخفـــاق فـــي إحی ـــك األردن ، موقـــع المل

، 14/1/2013: النشــــــــــــــر ، تــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/604987خبــــــــــــــر، ، روســــــــــــــیا الیــــــــــــــوم
 11/9/2013تاریخ المشاهدة: 

، موقــــع صــــفة دولــــة مراقــــب فــــي األمــــم المتحــــدة مؤســــف وغیــــر مجــــدهــــیالري كلینتــــون: مــــنح فلســــطین  )2(
، : النشـــــــــــــــــــــــــر ،  تـــــــــــــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601172خبـــــــــــــــــــــــــر، ، روســـــــــــــــــــــــــیا الیـــــــــــــــــــــــــوم

 11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 30/11/2012
ــــل عــــدم  )3( ــــدولتهم فــــي الحــــدود المؤقتــــة مقاب صــــحیفة: لیبرمــــان ســــیقترح علــــى الفلســــطینیین االعتــــراف ب

، http://arabic.rt.com/news/599674تقریـــــــر، ، ، موقـــــــع روســـــــیا الیـــــــومم المتحـــــــدةتـــــــوجههم لألمـــــــ
 11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 14/11/2012: النشر تاریخ

ـــة )4( ـــة محتل ـــار فلســـطین دول ـــداعي العتب ـــدان بقـــوة مشـــروع القـــرار ال ـــات: روســـیا والصـــین تؤی ، صـــائب عریق
: النشـــــــــــــــــــر ، تـــــــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/657693، خبـــــــــــــــــــر، موقـــــــــــــــــــع روســـــــــــــــــــیا الیـــــــــــــــــــوم

 11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 9/10/2012
، تقریـــر، ، موقـــع روســـیا الیـــوموســـیة: موســـكو تـــدعم رفـــع تمثیـــل فلســـطین فـــي األمـــم المتحـــدةالخارجیـــة الر  )5(

http://arabic.rt.com/news/59962011/9/2013، تاریخ المشاهدة: 13/11/2012: النشر ، تاریخ 

http://arabic.rt.com/news/604987
http://arabic.rt.com/news/601172
http://arabic.rt.com/news/599674
http://arabic.rt.com/news/657693
http://arabic.rt.com/news/599620
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 ،"تجيء فلسطین الیوم إلى هذا المحفل الدولي الرفیع ممثل الشرعیة الدولیة وحامیها
، )1(مؤكدین قناعتنا بأن األسرة الدولیة تقف اآلن أمام الفرصة األخیرة إلنقاذ حل الدولتین

یطانیة وٕانقاذ حل الدولتین سوى التوجه إلى "لم یعد أمامنا لمواجهة الهجمة االستكذلك: 
 .)2(المؤسسة الدولیة"

  :موقع فضائیة روسیا الیوم في سرائیلیةاإلسباب نماذج عن األ. 3أ/

د بروزور على أن هذا القرار شدّ  ُقّدمت األسباب اإلسرائیلیة بأكثر من صیغة منها:
  .)3(سیحول دون تحقیق سالم دائم في الشرق األوسط

"إن إسرائیل ترید أن یتضمن الطلب بندا سباب اإلسرائیلیة أیضًا في اآلتي: وظهرت األ 
  .)4(یؤكد أن الفلسطینیین لن یطلبوا قبول دولتهم كعضو في المحكمة الجنائیة في الهاي"

وأیضا: اسرائیل ترفض الجهود الفلسطینیة في األمم المتحدة باعتبارها عقبة على سبیل 
  ).5(ن الجانبیناستئناف مفاوضات السالم بی

  :عربي BBC فضائیة موقع  . ب

القضیة  حلولاعتمد في جوانب التركیز على طرح  عربيBBC فضائیة أظهرت النتائج أن موقع
%، وتحّل 32.50لتها األسباب اإلسرائیلیة بنسبة ت ،%42.50في المرتبة األولى بنسبة 

 %.25األسباب الفلسطینیة أخیرًا بفارق ملحوظ بنسبة 

                                                           
، موقــــع العامــــة لألمــــم المتحــــدة مطالبــــة الیــــوم بإصــــدار شــــهادة مــــیالد دولــــة فلســــطین عبــــاس: الجمعیــــة )1(

: النشـــــــــــــــــر ، تـــــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601164الـــــــــــــــــرابط: خبـــــــــــــــــر، ، روســـــــــــــــــیا الیـــــــــــــــــوم
  11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 30/11/2012

، روســــیا الیــــوم، موقــــع عبــــاس: لــــن نتراجــــع عــــن ســــعینا لنیــــل عضــــویة غیــــر كاملــــة فــــي األمــــم المتحــــدة )2(
، تـــــــــــاریخ 11/11/2012: النشـــــــــــر ، تـــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/599393الـــــــــــرابط: خبـــــــــــر، 

 11/9/2013المشاهدة: 
، ، موقـــع روســـیا الیـــوممنـــدوب إســـرائیل: لـــن نقبـــل قـــرار الجمعیـــة العامـــة بـــاالعتراف بفلســـطین ألنـــه أحـــادي )3(

  مرجع سابق
الیـــــات المتحـــــدة بشـــــأن الطلـــــب الفلســـــطیني فـــــي األمـــــم صـــــحیفة: مفاوضـــــات ســـــریة بـــــین إســـــرائیل والو  )4(

: النشــــــر ، تــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/600880خبــــــر، الــــــرابط: ، موقــــــع روســــــیا الیــــــوم، المتحــــــدة
 11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 27/11/2012

، موقــــع روســــیا األمــــم المتحــــدة تــــدعو إلــــى االســــراع بعقــــد مــــؤتمر موســــكو للســــالم فــــي الشــــرق األوســــط )5(
، تــــــــــــــاریخ 1/12/2012: النشــــــــــــــر ، تــــــــــــــاریخhttp://arabic.rt.com/news/601277، خبــــــــــــــر، الیــــــــــــــوم

 11/9/2013المشاهدة: 

http://arabic.rt.com/news/601164
http://arabic.rt.com/news/599393
http://arabic.rt.com/news/600880
http://arabic.rt.com/news/601277
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  عربي:BBCن حلول القضیة المعروضة في موقع فضائیة . نماذج ع1ب/

لن ، أیضًا: )1(الحل الوحید للوصول إلى دولة مستقلة لن یكون إال من خالل المفاوضات
تكون هناك جدوى من الرجوع إلى المحادثات المباشرة ما لم یكن هناك وقف تام لبناء 

 .)2(المستوطنات في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة

"نركز على هدف سیاسي على األرض للفلسطینیین واالسرائیلیین وهو التوصل  وأیضا:
 .)3إلى دولتین یمكنهما العیش بسالم"

   :عربي BBC فضائیة في موقع سرائیلیةاإلسباب نماذج عن األ. 2ب/
قال الناطق باسم الحكومة االسرائیلیة مارك ریجیف إنتصویت األمم المتحدة ما هو إال 

  .)4ي من شأنه أن یعیق جهود السالممسرح سیاسي سلب
وأیضا: هذا ما تعارضه اسرائیل التي تعتبر الخطوة خرقًا التفاقیة أوسلو الموقعة عام  

1993)5(.  
  .)6(ب من المفاوضاتالتحرك الفلسطیني في األمم المتحدة مناورة للتهرّ 

حیلة لجأ إلیها "عارضت إسرائیل والوالیات المتحدة هذا التحرك بقوة، وقالت إنها  أیضاً 
  .)7(الفلسطینیون بعد توقف مفاوضات السالم

                                                           
  تقریر، ، BBC، موقع الفلسطینیون یستعدون للمطالبة بوضع"دولة مراقب"باألمم المتحدة )1(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestine_un_membe
rship_monitor.shtml : النشر ،   تاریخ  14/9/2013، تاریخ المشاھدة: 12/11/2012

  المرجع السابق نفسه) 2(
  الرابط: تقریر، ، BBC، موقع عشراوي: التصویت سیكون تاریخیا لصالح فلسطین) 3(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast-membership_monitor.shtml  ، ت                                          اریخ
: النشر  14/9/2013، تاریخ المشاھدة: 28/11/2012

  الرابط: تقریر، ، أمریكا تنتقد قرار إسرائیل بناء مستوطنات جدیدة) 4(
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israel_palestinian
s-.shtml : النشر ، تاریخ 1/12/2012 تاریخ المشاھدة:  ، 14/9/2013 

  خبر، ، BBC، موقع بریطانیا تحث الوالیات المتحدة على لعب دور رئیسي في الشرق األوسط)5(
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121125_uk_us_.shtml, 

: النشر تاریخ  14/9/2013، تاریخ المشاھدة: 25/11/2012
  تقریر، ، BBC، موقع اء مستوطنات جدیدة بالقدس الشرقیةإسرائیل تسرع من خطة بن )6(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israel_palestinian
s.shtml : النشر ، تاریخ  14/9/2013، تاریخ المشاھدة: 26/12/2012

  خبر، ، BBC، موقع آالف المسیحیین یحتفلون بعید المیالد في بیت لحم )7(
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121224_pilgrims_bethle
hem_christmas.shtml?MOB : النش              ر ،  ت              اریخ ، ت              اریخ المش              اھدة: 25/12/2012
14/9/2013 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestine_un_membe
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast-membership_monitor.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israel_palestinian
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121125_uk_us_.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israel_palestinian
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121224_pilgrims_bethle
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  عربي:BBCفي موقع فضائیة فلسطینیة السباب نماذج عن األ. 3ب/
الحاجة الملحة الستئناف وتسریع وتیرة المفاوضات في عملیة السالم في الشرق 

  قاطع الفلسطینیون المفاوضات احتجاجا على استمرار بناء ، )1(األوسط
 .)2(تالمستوطنا

وأیضا: قال الرئیس الفلسطیني محمود عباس إن تصویت األمم المتحدة كان الفرصة 
  .)3(األخیرة إلنقاذ حل الدولتین مع اسرائیل

  الحرة: فضائیةموقع ج. 
في جوانب التركیز على طرح حلول القضیة في  موقع فضائیة الحرة داأظهرت النتائج اعتم

تلتها األسباب الفلسطینیة بنسبة  ،%66.67لغت ب مرتفعة جداً  المرتبة األولى بنسبة
  .%5.56%، ثم األسباب اإلسرائیلیة بفارق كبیر جدًا بنسبة 27.77

  الحرة: فضائیةفي موقع  حلول القضیةنماذج عن . 1ج/
  .)4صراع الفلسطیني االسرائیلي هو األساس إلنهاء الحل الدولتین  إن         

رنا "عبَّ ، إضافة إلى )5(ة هو بدء المفاوضات المباشرةالسبیل الوحید إلى التسویة الدائم
 .)6(عن التزامنا لصالح حل یقوم على دولتین" دوماً 

 :في موقع فضائیة الحرة فلسطینیةالسباب . نماذج عن األ2ج/
من أجل ، )7(هذا التشریع هو جهد فلسطیني من الطراز األول لمحاولة إنقاذ حل الدولتین

  .)8(ل مساعینا للحصول على عضویة كاملة لفلسطینتعزیز فرص السالم سنواص
                                                           

  خبر، ، BBC، موقع السلطة الفلسطینیة تطرح مشروع تمثیلها عضوا مراقبا في األمم المتحدة )1(
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121109_un_palestine_state_
monitor.shtml : النشر ، تاریخ  14/9/2013، تاریخ المشاھدة: 9/11/2012

  مرجع سابق ،BBC، موقع أمریكا تنتقد قرار إسرائیل بناء مستوطنات جدیدة )2(

  المرجع السابق نفسه. )3(

، موقـع قنـاة الحـرة، خبـر، نئـة عبـاس علـى رفعمسـتوى التمثیـل الفلسـطینيالعاهل األردني في زیارة نادرة لـرام اهللا لته )4(
، http://www.alhurra.com/contentjordanian-king-in-ramallah-abbas- /216075.htmlالـرابط:  

 8/9/2013، تاریخ المشاھدة: 6/12/2012النشر:  تاریخ
مرجـع ، موقـع قنـاة الحـرة، روبـي ومعارضـة أمریكیـةالجمعیة العامـة تصـوت علـى الطلـب الفلسـطیني وسـط انقسـام أو  )5(

  سابق
  مرجع سابق، موقع قناة الحرة، اسبانیا تعلن نیتها التصویت لصالح الطلب الفلسطیني في األمم المتحدة) 6(
  مرجع سابق، موقع قناة الحرة، اختالف أمریكي فرنسي حول تأیید منح الفلسطینیین وضع دولة مراقب )7(
مرجـــع ، موقـــع قنـــاة الحـــرة، فـــع تمثیـــل فلســـطین إلـــى دولـــة غیـــر عضـــو فـــي األمـــم المتحـــدةعبـــاس یســـعى لر  )8(

  سابق

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121109_un_palestine_state_
http://www.alhurra.com/contentjordanian-king-in-ramallah-abbas


  ثالث                                                                          نتائج الدراسة التحلیلیةالفصل ال

] 153 [  
 

 : في موقع فضائیة الحرة سرائیلیةاإلسباب . نماذج عن األ3ج/

"إن قرار األمم المتحدة لن یدفع عملیة إقامة دولة فلسطینیة قدما بل على العكس 
إن الفلسطینیین یقومون بانتهاك فاضح لاللتزامات التي تعهدوا بها لحل ، )1(سیؤخرها"

 .)2(الصراع مع إسرائیل عبر المفاوضات ولیس عبر اإلجراءات أحادیة الجانب

فضائیة  روسیا الیوم و فضائیةموقعي  اتفاقیظهر مواقع الدراسة وبمقارنة نتائج تحلیل 
BBCفضائیةبخالف موقع  بشقیها الفلسطیني واإلسرائیلي، في التركیز على أسباب القضیة عربي 

  .للغایة مرتفعةٍ  بنسبةٍ  فیها على الحلول المقترحةالحرة التي جاء التركیز 

في التركیز على أسباب  عربيBBCوفضائیة روسیا الیوم  فضائیةورغم اتفاق موقعي 
روسیا الیوم لألسباب الفلسطینیة في  فضائیةلكن االختالف ظهر في تقدیم موقع  ،القضیة عموماً 

مد تقدیم األسباب اإلسرائیلیة بنسبة أكبر اعت عربيBBC فضائیة المرتبة األولى في حین أن موقع
  من تلك الفلسطینیة.

 روسیا الیوم یتبنى اتجاهاً  فضائیةموقع  عزز نتائج سابقة تصب في خانة أنَّ وهذه النتیجة تُ 
 ، في حین أن التباین في بعض نتائج موقعالعضویةبالمجمل إزاء قضیة طلب فلسطین  یجابیاً إ

  قدر اإلمكان. التوازنالموقع للحفاظ على  ةَ محاول رُ ظهِ یُ  عربيBBC فضائیة

لكنَّ الالفت في النتائج ما یتعلق بموقع فضائیة الحرة التي قدَّمت األسباب الفلسطینیة على 
أن موقع فضائیة الحرَّة اعتمد استراتیجیة  رُ ظهِ في المسألة تُ  متعّمقةً  نظیرتها اإلسرائیلیة، إّال أن نظرةً 

من خالل إطار  ،السلبیات رضِ عنها بعَ لة توضیح األسباب والتعویِض مسأ بمعنى تجاوزُ  ،الهجوم
في  بُّ التي تصُ  ،مع تكثیف عرض الحلول المقترحة - اتخذت منحى السلبیة -النتائج المترتبة

وضًا الدولتین عِ  مصلحة الجانب اإلسرائیلي مثل الحدیث عن العودة للتفاوض، والسعي لتحقیق حلِّ 
  .عن طلب العضویة، وغیرها

  

  

  

  

                                                           
  مرجع سابقموقع قناة الحرة،  ،نتانیاهو یقول إن الوضع الفلسطیني لن یغیر شیئا على األرض) 1(

  المرجع السابق نفسه )2(
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 التأطیر: وأدوات آلیات.9
  ) 9جدول رقم (

قضیة الطلب الفلسطیني  تأطیر التأطیر التي استخدمتها مواقع الدراسة في وأدوات آلیاتیوضح 
  لعضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  الموقع
 

  آلیات وأدوات

  اإلجمالي  موقع الحرة  عربي BBCموقع   موقع روسیا الیوم

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 25.96 241 25.60 64 29.52 93 23.14 84  كلمات داللیة

 18.96 176 18.80 47 22.54 71  16 58  اإلبراز
 17.89 166 26 65 12.38 39 17.07 62  االقتباسات

 14.43 134  12.40  31 8.57 27 20.93 76  العناوین الرئیسیة
 12.20 113 9.20  23 16.83 53 10.19 37  خلفیة تاریخیة ومعلومات

 7.11 66 4 10  3.81 12 12.12  44  خبار وتصریحات سابقةأ
 3.13 29 3.60 9 6.35 20 - -  التكرار
 0.32 3 0.40 1  -  - 0.55 2  أخرى
 100 928 100 250 100 315 100 363  )*(المجموع

  
 طلب قضیة في المستخدمة التأطیر وأدوات آلیات عتنوّ  نتائج الجدول السابق رظهِ تُ 
 األولى المرتبة في الداللیة الكلمات استخدام جاءف المتحدة، لألمم العامة عیةالجم عضویة فلسطین

 بنسبة المرتبة الثالثة االقتباسات احتّلت في حین ،%18.96 بنسبة اإلبراز ثمَّ  ،%25.96 بنسبة
17.89.%  

 دالة كلمات من تتكون الخبریة فاألطر ؛الخبریة األطر نظریة مع النتائج هذه وتتوافق
 التي األدوات وهي، )Tankard( )1( لتصنیف وفقا متعددة أدوات ولها ورموز، ومفاهیم اتواستعار 

  .متفاوتة بنسب وٕان الدراسة مواقع قبل من بالفعل استخدامها تم

 استخدام أظهرت التي م)2011، الخطیب( دراسة نتیجة مع النتیجة هذه اتفاق أیضاً  یظهر
  .)2(إلعالمیةا المعالجة إطار في مختلفة داللیة كلمات

  

                                                           
تخدام أكثر من آلیة وأداة  للتأطیر في ألنه تم اسالمجموع هنا ال یساوي عدد الموضوعات التي تم تحلیلها،   (*)

 المادة الواحدة. 
(1)Tankard .J.w, Op.,Cit., , pp. 95-106. 

  318صمرجع سابق، فاطمة الزهراء الخطیب،  )2(
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  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة النتائج وفي

  روسیا الیوم: فضائیةموقع   .أ 

 حیث ،للتأطیر مختلفةٍ  وأدواتٍ  روسیا الیوم آللیاتٍ  فضائیةأظهرت النتائج استخدام موقع 
 ،خطوة عقابیة ،دولة مراقب غیر عضو: مثل ،%23.14أوًال بنسبة  الكلمات الداللیة تجاء
وهي كلمات استخدمت في سیاق المواد الصحفیة بشكل یعزز مفاهیم  ،ر دبلوماسينص

فهي تحمل طابعًا إیجابیًا إزاء الفلسطینیین وسلبیًا إزاء نة، ومن مالحظة الكلمات الداللیة عیَّ مُ 
  اإلسرائیلیین.

  ومن النماذج على ذلك:
  ).1(. فلسطین الدولة تأیید ساحق في األمم المتحدة 1أ/

الموقع في هذه المادة الصحفیة كلمة دولة مراقب غیر عضو على لسان حنان أبرز  
عشراوي عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، وهي كلمة ذات داللة إیجابیة 
مرتبطة بشكل ال انفصام فیه مع قضیة طلب فلسطبن عضویة الجمعیة العامة لألمم 

  المتحدة.

  .)2(نسا لرفع مستوى تمثیل فلسطین أممیاً . فابیوس یلمح بتأیید فر 2أ/

أبرز الموقع كلمة دولة مراقب غیر عضو على لسان لوران فابیوس وزیر الخارجیة  
  الفرنسي، وربط الكلمة بشرح توضیحي یعكس ایجابیة الكلمة لصالح الجانب الفلسطیني.

مرار الكفاح . حماس ترحب بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة وعباس یتعهد باست3أ/ 
  .)3(الوطني

أبرز الموقع في المادة الصحفیة كلمة االنتصار في األمم المتحدة على لسان رئیس  
السلطة الفلسطینیة محمودعباس، وكلمة مكسب للشعب على لسان عزت الرشق عضو 

  المكتب السیاسي لحركة حماس.
                                                           

، موقـــــــــع روســـــــــیا الیـــــــــوم، خبـــــــــر، الـــــــــرابط: فلســـــــــطین الدولـــــــــة تأییـــــــــد ســـــــــاحق فـــــــــي األمـــــــــم المتحـــــــــدة )1(
http://arabic.rt.com/news/601038-%D9% :تــــــــــــــــــــــاریخ 28/11/2012، تــــــــــــــــــــــاریخ النشــــــــــــــــــــــر ،

   11/9/2013المشاهدة: 
  مرجع سابق، موقع روسیا الیوم، فابیوس یلمح بتأیید فرنسا لرفع مستوى تمثیل فلسطین أممیا )2(
، موقـــع تمرار الكفـــاح الـــوطنيحمـــاس ترحـــب بقـــرار الجمعیـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وعبـــاس یتعهـــد باســـ )3(

، تـــــــــــاریخ النشـــــــــــر: http://arabic.rt.com/news/601185-%D9روســـــــــــیا الیـــــــــــوم، خبـــــــــــر، الـــــــــــرابط: 
 11/9/2013، تاریخ المشاهدة: 30/11/2012

http://arabic.rt.com/news/601038-%D9
http://arabic.rt.com/news/601185-%D9
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لطلب الفلسطیني . صحیفة: مفاوضات سریة بین اسرائیل والوالیات المتحدة بشأن ا4أ/
  .)1(في األمم المتحدة

فرض عقوبات على لسان رئیس الوزراء االسرائیلي بنیامین نتنیاهو أبرز الموقع كلمة  
  وربطها بقضیة السعي للحصول على منصب دولة مراقب غیر عضو.

، وقد حملت العناوین في %20.93بنسبة  وحلَّت ثانیاً  كما اسُتخدمت العناوین الرئیسیة
ائیة روسیا الیوم دالالت تتوافق ومحتوى المواد الصحفیة الُمقدَّمة، وبالنظر إلى موقع فض

الحظ أّن االتجاه في الموقع ) نُ 5نتیجة هذه الدراسة فیما یتعلق باتجاه التغطیة جدول رقم (
وكذلك جاءت العناوین الرئیسیة متوافقة مع المحتوى  %67.82بنسبة  الروسي جاء مؤیداً 

  ، ومن النماذج على ذلك:إلیجابيلتحمل الطابع ا

. مسؤول روسي: منح فلسطین صفة دولة مراقب یعزز مواقفها في المفاوضات مع 5أ/
  .)2(اسرائیل

في هذه المادة یعكس العنوان الرئیسي توجها ایجابیًا داعمًا للموقف الفلسطیني وهو ما 
حرك الفلسطیني على التي سردت ایجابیات الت توافق مع المحتوى الصحفي للمادة الخبریة

  .صعید مفاوضات السالم

. داود أوغلو یطالب برفع صفة فلسطین في األمم المتحدة من مراقب إلى دولة غیر 6أ/
  .)3(عضو

ظهر التوافق بین العنوان والمحتوى الصحفي للمادة الخبریة وما یحمله كل من العنوان 
باعتباره  لب العضویة األممیةجاه ایجابي یدعم الموقف الفلسطیني لجهة طتوالمحتوى من ا

  .حقا  للفلسطینیین یسهم في استقرار األمن في المنطقة 

  .)4(. سفیر جامعة الدول العربیة في موسكو: الطلب الفلسطیني سیحظى بدعم كبیر7أ/

                                                           
لـــــب الفلســـــطیني فـــــي األمـــــم صـــــحیفة: مفاوضـــــات ســـــریة بـــــین اســـــرائیل والوالیـــــات المتحـــــدة بشـــــأن الط )1(

  مرجع سابق، موقع روسیا الیوم، المتحدة
ـــة مراقـــب یعـــزز  )2( ، موقـــع مـــع اســـرائیل مواقفهـــا فـــي المفاوضـــاتمســـؤول روســـي: مـــنح فلســـطین صـــفة دول

  مرجع سابقروسیا الیوم، 
ـــر عضـــو،  )3( ـــة غی ـــى دول ـــب برفـــع صـــفة فلســـطین فـــي األمـــم المتحـــدة مـــن مراقـــب إل ـــو یطال موقـــع داود أوغل

  ، مرجع سابقیا الیومروس
، موقـــع روســـیا الیـــوم، ســـفیر جامعـــة الـــدول العربیـــة فـــي موســـكو: الطلـــب الفلســـطیني ســـیحظى بـــدعم كبیـــر )4(

  مرجع سابق
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دعم ایجابي للموقف الفلسطیني عكسه كل من عنوان المادة الصحفیة والمحتوى عبر 
  أعضاء منظمة األمم المتحدة لصالح المشروع الفلسطییني.الحدیث عن الدعم من غالبیة 

، مع مالحظة أن %17.07بنسبة  كما برزت االقتباسات ضمن آلیات وأدوات التأطیر
االقتباسات تأتي على لسان الشخصیات المحوریة، التي جاءت الفلسطینیة منها في المرتبة 

القتباسات المستخدمة وهي إیجابیة األولى في موقع روسیا الیوم بشكٍل متوافٍق مع محتوى ا
  ، ومن النماذج على ذلك:بالمجمل

. عباس: الجمعیة العامة لألمم المتحدة مطالبة الیوم بإصدار شهادة میالد 8أ/
  .)1(فلسطین

عرضت المادة الصحفیة للموضوع مدعمًا بمجموعة اقتباسات على لسان محمود عباس 
لیوم مطالب بأن یسجل نقلة هامة في مسیرة رئیس السلطة الفلسطینیة ومنها، "العالم ا

تصحیح الظلم التاریخي غیر المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطیني منذ النكبة"، و "لن 
فوق جمیع األراضي التي احتلت عام نقبل إال باستقالل دولة فلسطین وعاصمتها القدس 

  " وهي اقتباسات ایجابیة جاءت على لسان شخصیة فلسطینیة.1967
  ).2(القیادة الفلسطینیة تأمل من أوباما دعم إقامة دولة فلسطینیة مستقلة. 9أ/

یقات تم تدعیم المادة الصحفیة باقتباسات على لسان شخصیات فلسطینیة منها صائب عر 
كبیر المفاوضین الفلسطینیین ومنها دعوته الرئیس األمریكي إلى " الوقوف إلى جانب هذا 

" وهي اقتباسات ایجابیة 1967لفلسطینیة على حدود عام الحق الفلسطیني وٕاقامة الدولة ا
  داعمة للطلب الفلسطیني.

  :عربيBBC فضائیة موقع  .ب 

كلمات الداللیة التي جاءت في على ال عربيBBC فضائیة عكست النتائج اعتماد موقع
، على ا  رد، دولة فلسطینیة، دولة مراقب غیر عضو: مثل% 29.52المرتبة األولى بنسبة 

وهي كلمات استخدمت بكثرة في العدید من المواد  ،عقوبات، خرق اتفاقیات، ةغیر مضمون
فعلى سبیل المثال یكون الحدیث إیجابیًا الخاصة بقضیة طلب فلسطین العضویة، الصحفیة 

                                                           
موقــــع عبــــاس: الجمعیــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة مطالبــــة الیــــوم بإصــــدار شــــهادة مــــیالد دولــــة فلســــطین،  )1(

  مرجع سابقروسیا الیوم، 
مرجــــع موقــــع روســــیا الیــــوم، مســــتقلة،  فلســــطینیة دولــــة إقامــــة دعــــم أوبامــــا مــــن مــــلتأ الفلســــطینیة القیــــادة)2(

  سابق
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لصالح القضیة ویختم الموقع الحدیث بإحدى الكلمات الداللیة ذات االتجاه السلبي بما یترك 
  ها، ومن النماذج على ذلك:مِ دَ إیجابیة القضیة من عَ حالة من الشك إزاء حقیقة 

.الرئیس الفلسطیني: مستعدون للتفاوض مع اسرائیل عقب االعتراف بفلسطین كدولة 1ب/
  .)1(مراقب

ركزت المادة الصحفیة على استخدام كلمات داللیة تشكیكیة أحیانا كما في الحدیث عن 
  ات الدولیة رغم أم األمر لن یكون مضمونًا،امكانیة زیادة فرص الفلسطینیین لالنضمام للهیئ

إضافة الستخدام كلمات سلبیة كما في الحدیث عن أن اسرائیل والوالیات المتحدة توعدتا 
  بفرض عقوبات.

  .)2(.الفلسطینیون یستعدون للمطالبة بوضع دولة مراقب باألمم المتحدة2ب/

كلمات ذات  ردت أیضاً لكن و المادة الصحفیة كلمة دولة مراقب غیر عضو، في  تكررت
  داللة سلبیة كما في القول أن السعي عبر األمم المتحدة مضیعة للوقت.

نة من عیَّ مُ  أو جوانبَ  من خالل إبراز جانبٍ  %22.54بنسبة  ثانیاً جاء اإلبراز  في حین 
  ومن النماذج على ذلك: ،كإبراز النتائج المترتبة على طلب فلسطین العضویة ،القضیة
  .)3(المستوطنات االسرائیلیة في حال قیام دولة فلسطینیة . ما مصیر3ب/

الموقع على النتائج المترتبة حال حصول الفلسطینیین على العضویة فیما یتعلق  أبرز 
  بقضیة المستوطنات والقرارات االسرائیلیة بتوسیع المد االستیطاني.

لنشاط االستیطاني الفلسطینیون یهددون باللجوء للمحكمة الجنائیة الدولیة ضد ا. 4ب/
  .)4(االسرائیلي

                                                           
ـــرئیس)1( ـــاوض مســـتعدون: الفلســـطیني ال ـــب اســـرائیل مـــع للتف ـــراف عق ـــة بفلســـطین االعت ـــب  كدول ، موقـــع مراق

BBCمرجع سابق، عربي  
ـــــة یســـــتعدون الفلســـــطینیون)2( ـــــة بوضـــــع للمطالب ـــــاألمم مراقـــــب دول مرجـــــع ، يعربـــــBBC، موقـــــع المتحـــــدة  ب

  سابق
 ط: ، الـــرابخبـــر، عربـــيBBC، موقـــع فلســـطینیة  دولـــة قیـــام حـــال فـــي االســـرائیلیة المســـتوطنات مصـــیر مـــا)3(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast،  :تـــــــــــــــــــــــــــــاریخ 5/12/2012تـــــــــــــــــــــــــــــاریخ النشـــــــــــــــــــــــــــــر ،
 14/9/2013المشاهدة: 

، موقــــع االســـرائیلي  االســـتیطاني طالنشـــا ضـــد الدولیـــة الجنائیـــة للمحكمـــة بـــاللجوء یهـــددون الفلســـطینیون)4(
BBCط: ، الـــــــــــــرابخبـــــــــــــر، عربـــــــــــــيhttp://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast،  :تـــــــــــــاریخ النشـــــــــــــر

 14/9/2013، تاریخ المشاهدة: 24/1/2013

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast
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أبرزت المادة الصحفیة الشق المتعلق بامكانیة انضمام فلسطین إلى محكمة الجنایات 
الدولیة عقب حصولها على منزلة دولة مراقب غیر عضو باعتباره أحد النتائج المترتبة 

  على مسألة العضویة.

، وهو أمر یمكن %16.83ات بنسبة الثالثة الخلفیة التاریخیة والمعلوم ظهرت في المرتبة 
قع و ) تقدیم م2ربطه بالنتائج التي توّصلت إلیها هذه الدراسة حیث أظهر الجدول رقم (

عربي للتقریر الخبري كأبرز األشكال الصحفیة المستخدمة، األمر الذي BBCفضائیة 
ما تمثَّل یوجب بطبیعة التقریر الخبري تقدیم معلومات أكثر ال یستطیع الخبر استیعابها، 

، ومن النماذج على في االستناد إلى الخلفیة التاریخیة والمعلومات كقاعدة لهذه التقاریر
  ذلك:

  .)1(. السلطة الفلسطینیة تطرح مشروع تمثیلها عضوًا مراقبًا في األمم المتحدة5ب/

ُقدمت خلفیة تاریخیة عن الوضع الفلسطیني في األمم المتحدة ومعلومات حول التوجه 
  وما یحمله الموضوع من مزایا. طیني لتحسین شروط العضویةالفلس

  .)2(. سؤال وجواب: فلسطین وصفتها كمراقب دولة غیر عضو في األمم المتحدة6ب/

عرضت المادة الصحفیة لخلفیة تاریخیة حول السعي الفلسطیني إلقامة دولة مستقلة منذ 
ومات حول ومعل 2011ومسعى العضویة الفلسطیني في مجلس األمن عام  1967العام 

  الوضع الجدید ومكتسباته.

  :الحرة فضائیة موقع  .ج 

وهي نسبة مرتفعة یسعى من  %26االقتباسات بنسبة  أوًال على داعتمالحرة  فضائیةموقع 
) من هذه الدراسة 6ا، ووفقًا لنتائج الجدول رقم (ها الموقع إلقناع الجمهور برأي مخالل

ًا وجود عالقة بین االعتماد على االقتباسات الخاص بالشخصیات المحوریة یبدو واضح
والشخصیات، حیث موقع فضائیة الحرة اعتمد بنسبة عالیة جدًا على الشخصیات اإلسرائیلیة 

                                                           
، عربـــــيBBC، موقـــــع المتحـــــدة  األمـــــم فـــــي مراقبـــــاً  عضـــــواً  تمثیلهـــــا مشـــــروع تطـــــرح الفلســـــطینیة الســــلطة)1(

  مرجع سابق
، عربــــيBBCموقــــع  ،المتحــــدة األمــــم فــــي عضــــو غیــــر دولــــة كمراقــــب وصــــفتها لســــطینف: وجــــواب ســــؤال)2(

تـــــــــــــــــــــــــــــــاریخ النشـــــــــــــــــــــــــــــــر:  ،http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeastط: ، الـــــــــــــــــــــــــــــــرابخبـــــــــــــــــــــــــــــــر
 14/9/2013، تاریخ المشاهدة: 29/11/2012

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast
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وهو ما یعني أن االقتباسات المستخدمة في غالبها سلبیة باعتبارها جاءت على لسان هذه 
  ، ومن النماذج على ذلك:الشخصیات

  .)1(إن الوضع الفلسطیني الجدید لن یغیر شیئا على األرض نتنیاهو یقول. 1ج/     

استخدمت جملة من االقتباسات السلبیة منها " التصویت المرتقب على منح فلسطین صفة 
دولة مراقب غیر عضو لن یغیر شیئا على األرض" و"إن قرار األمم المتحدة لن یدفع عملیة 

  ا" وهي تصریحات سلبیة.إقامة دولة فلسطینیة قدما بل على العكس سیؤخره

  .)2(. فلسطین دولة غیر عضو بصفة مراقب في األمم المتحدة2ج/

وردت مجموعة اقتباسات على لسان السفیر االسرائیلي في األمم المتحدة حول أن نظر 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة في المشروع الفلسطیني"یدفع بالسالم إلى الوراء"، وتصریحات 

ة في األمم المتحد "قرار مؤسف وغیر مجدي ویضع مزیدا من العراقیل في السفیرة األمریكی
  طریق السالم"، وهي كما یظهر سلبیة االتجاه.

 ،دولة غیر عضو: مثل% 25.60 لیست ببعیدة بنسبة الكلمات الداللیة ثانیاً  وجاء استخدام 
طلحات وهذه الكلمات جاءت لترسیخ مص ،خطوة أحادیة ،على ا  رد ،خطوة ضد السالم

  ، ومن النماذج على ذلك:ومفاهیم سلبیة إزاء قضیة طلب العضویة

  .)3(. أنباء عن تحرك أمریكي لعرقلة المسعى الفلسطیني في األمم المتحدة3ج/

أن تحرك رئیس السلطة الفلسطینیة لرفع تصنیف  استخدمت عدد من الكلمات الداللیة منها
ت مثل سیؤدي ذلك لعواقب سلبیة كبیرة، فلسطین یعد أمرًا غیر بناء، وكذلك وردت كلما

  وهي كلمات ذات دالالت سلبیة.

  

  
                                                           

ــــاهو)1( ــــول نتنی ــــن الجدیــــد الفلســــطیني الوضــــع إن یق ــــى شــــیئا یغیــــر ل  مرجــــع، قنــــاة الحــــرةموقــــع  ،األرض عل
  سابق

  مرجع سابق، قناة الحرةموقع  ،المتحدة  األمم في مراقب بصفة عضو غیر دولة فلسطین )2(
ــــاء)3( ــــة أمریكــــي تحــــرك عــــن أنب ــــي الفلســــطیني المســــعى لعرقل ، خبــــر، قنــــاة الحــــرةموقــــع  ،المتحــــدة  األمــــم ف

-http://www.alhurra.com/content/us-un-israel-palestiniansط: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب
eu/212843.html ،  :8/9/2013، تاریخ المشاهدة: 2/10/2012تاریخ النشر 

http://www.alhurra.com/content/us-un-israel-palestinians
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  .)1(. صحیفة: كیري یزور اسرائیل واألراضي الفلسطینیة الشهر المقبل4ج/     

ظهرت كلمات ذات دالالت سلبیة مثل حدیث وزیر الخارجیة جون كیري عن التحرك 
  ءة.الفلسطیني بأنه نوع من األفعال المنفردة غیر البنا

، وهو ما یتوافق مع إطار النتائج المترتبة %18.80اإلبراز في المرتبة الثالثة بنسبة  حلَّ و 
الذي اعتمد علیه موقع فضائیة الحرة بالمرتبة األولى، مع مالحظة أن النتائج التي تم إبرازها 

  ، ومن النماذج على ذلك:سلبیة بالمجمل

  .)2(اإلسرائیلي -اع الفلسطینيالعربي یدعو واشنطن إلى إنهاء ملف الصر . 5ج/

أبرز الخبر النتائج المترتبة على التحرك الفلسطیني ومنها زیادة االستیطان االسرائیلي 
  واألزمة المالیة للسلطة الفلسطینیة.

  .)3(وحدة استیطانیة وسط رفض دولي 2600. قرار اسرائیلي ببناء 6ج/

الفلسطیني والمفاوضات وأهمیتها  اإلبراز جاء في مجالي التوسع الستیطاني عقب التحرك
  باعتبارها السبیل لتحقیق السالم.

 وفضائیة روسیا الیوم  فضائیة اتفاق موقعي یظهرمواقع الدراسة وبمقارنة نتائج تحلیل 
BBCشدید في  ظهر تقاربٌ في حین للتأطیر، ة في اعتمادهما على استخدام الكلمات الداللی عربي
التركیز على  والكلمات الداللیة، وترى الباحثة أنَّ  االقتباسات املجهة استخدالحرة  فضائیة موقع

الكلمات الداللیة یخدم فكرة التأطیر غیر المباشر للقضایا، بمعنى عدم إظهار االتجاه الصریح 
لجهة االقناع على التأثیر في اآلراء وُقدرًة  تحمل دالالتٍ  طعیمها بكلماتٍ وتَ مة قدَّ للمادة الصحفیة المُ 

الذي عربي BBC، والحظت الباحثة األمر بصورة خاصة في موقع فضائیة أو المعارضة بالدعم
                                                           

ط: ، الــــرابخبــــر، قنــــاة الحــــرةموقــــع  ،المقبــــل  الشــــهر الفلســــطینیة واألراضــــي اســــرائیل یــــزور كیــــري: صــــحیفة)1(
http://www.alhurra.com/content/palestine-wins-historic-upgrade-at-un-

/215823.html ،  :8/9/2013خ المشاهدة: ، تاری25/1/2013تاریخ النشر 
ــــي)2( ــــدعو العرب ــــى واشــــنطن ی ــــف إنهــــاء إل ، خبــــر، قنــــاة الحــــرةموقــــع  ،اإلســــرائیلي  -الفلســــطیني الصــــراع مل

-http://www.alhurra.com/content/arab-league-peace-israelط: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب
palestinian-/217108.html ،  :8/9/2013، تاریخ المشاهدة: 29/12/2012تاریخ النشر 

ــــاء اســــرائیلي ارقــــر )3( ــــض وســــط اســــتیطانیة وحــــدة 2600 ببن ــــي  رف ط: ، الــــرابتقریــــر، قنــــاة الحــــرةموقــــع  ،دول
http://www.alhurra.com/content/palestinian-israel-peace-settlements-

jerusalem/216666.html ،  :8/9/2013، تاریخ المشاهدة: 19/12/2012تاریخ النشر 

http://www.alhurra.com/content/palestine-wins-historic-upgrade-at-un
http://www.alhurra.com/content/arab-league-peace-israel
http://www.alhurra.com/content/palestinian-israel-peace-settlements
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بالعدید من الكلمات  جَّ زَ  هإظهار التوازن في عرض قضیة طلب العضویة الفلسطیني لكنَّ  وٕان حاول
مسار المادة من جانب الموضوعیة إلى  فُ حرِ ، األمر الذي یَ السلبیة في موضوعاته ذات الدالالتِ 

  ضمنیة. المعارضة بصورةٍ جانب 
  الحرة في  وفضائیةعربي BBC فضائیة من موقعي اإلبراز في كل   ت آلیةكما ظهر 

) الخاص باألطر الخبریة 6متقدمة وهو ما یتناسب مع ما ورد سابقًا من نتائج في جدول رقم(مراتب 
  المترتبة في مواقع الدراسة. والذي أظهر تقدم إطار النتائج المترتبة بما یتوافق مع آلیة اإلبراز للنتائج

 العناوین الرئیسیة في عملیة التأطیر أداة روسیا الیوم استخدام فضائیة اعتماد موقع أماّ 
فترى فیه الباحثة أسلوبًا مغایرًا للتأطیر یعتمد على تهیئة المتلقي مسبقًا لما سیرد في المادة 

تم تعزیزه بما یرد في داخل المادة الصحفیة الصحفیة بحیث یبني ذهنیًا إطارًا عامًا للحدث المقّدم ی
من كلمات داللیة وٕایراز لجوانب معینة وغیرها آلیات وأدوات التأطیر، ویسهم هذا األسلوب في 
جذب الجمهور الذي یبحث جزء منه عن نوعیة معینة من األخبار یستدل علیها من خالل العنوان 

  الرئیسي أوًال.

  :الهدف من النشر.10
  )10جدول رقم (

  قضیة الطلب الفلسطیني لعضویة  فيمواقع الدراسة یوضح أهداف نشر  
  الجمعیة العامة لألمم المتحدة

  الموقع
  الهدف

  اإلجمالي  موقع قناة الحرة BBCموقع   موقع روسیا الیوم

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
 63.03 104 63.41 26 45.94 17 70.12 61  إخباري
 18.18 30 9.76 4 29.73 11 17.24 15  تفسیري

 12.73 21 9.76 4 16.21 6 12.64 11  أكثر من هدف
 6.06 10 17.07 7 8.12 3 -  -  تحذیري 
 100 165 100 41 100 37 100 87  المجموع

 فلسطین طلب قضیة تغطیة أهداف اإلخباري الهدف تصدُّر تعكس نتائج الجدول السابق
الذي  التفسیري الهدف عن  ق كبیر جداً بفار  ،%63.03 بنسبة المتحدة لألمم العامة الجمعیة عضویة
  .%12.73 بنسبة هدف من أكثر الثالثة المرتبة في یلیه ،%18.18 بنسبة الثانیة المرتبة جاء في

 األخبار عرض على القائمة الخبریة التغطیة تقدمه ما طبیعة مع النتائج هذه وتتفق
 تحذیر حتى أو لها، توضیحو  تفسیرمن تعریف باألحداث، و  حملهت وما ،للجمهور الخبریة والتقاریر

  .منها
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  :یأتي ما نالحظ الدراسة لمواقع التفصیلیة النتائج وفي

  روسیا الیوم: فضائیة موقع  .أ 

الهدف  یلیه بفارق ملحوظ ،%70.12بلغت  مرتفعة الهدف اإلخباري في بنسبة تصدَّر
دف غاب اله في حین ،%12.64 أكثر من هدف بنسبة ثمَّ  ،17.24% التفسیري بنسبة

  التحذیري.
  :عربي BBC فضائیة موقع  .ب 

الهدف التفسیري  یلیه بفارق متوسط ،%45.94 بنسبة المرتبة األولىاإلخباري  احتلَّ الهدف
 الهدف التحذیري بنسبةأخیرًا و  ،%16.21 أكثر من هدف بنسبة ثمَّ  ،%29.73 بنسبة
8.12.%  

  الحرة: فضائیة موقع  .ج 

 في حین ،%17.07 تاله الهدف التحذیري بنسبة ،%63.41 بنسبة جاء أوالً الهدف اإلخباري 
  منهما. لكلٍّ % 9.76 من الهدف التفسیري وأكثر من هدف بنسبة تساوى كلٌّ 

ما  ،أوالً في تقدیم الهدف اإلخباري  جمیعاً  اتفاقها یالحظ مواقع الدراسةوبمقارنة نتائج 
العامة لألمم المتحدة، لقضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة  الخبریةیتناسب مع طبیعة التغطیة 

ویسعى  ،لكتروني الساعي لتزوید المستخدمین بآخر األخبارمع طبیعة اإلعالم اإل ویتناسب أیضاً 
مة، لمالحقة التطورات في إطار التحدیث المستمر للمعلومات الواردة في المواد الصحفیة المقدَّ 

، وتتوافق الخبریةتلیها التقاریر  ،أساسي على نحوٍ وأنسب األشكال الصحفیة في هذه الحالة األخبار 
لت إلیها هذه الدراسة، حیث جاء الخبر في ُمقدِّمة األشكال  هذه النتیجة مع النتیجة التي توصَّ
الصحفیة الخبریة التي اعتمدت علیها مواقع الدراسة في تغطیتها لقضیة طلب فلسطین عضویة 

  ).2(الجمعیة العامة لألمم المتحدة، كما نرى في الجدول رقم 

، وهو ما یتناسب في المرتبة الثانیةالهدف التفسیري  عربيBBCفضائیة وقّدم موقع  
على عربي  BBC) والذي أظهر اعتماد موقع فضائیة 2ونتیجة سابقة لهذه الدراسة في جدول رقم(

% وهو ما یعكس انسجامًا واضحًا كون التقریر الخبري یساعد إلى 59.46بنسبة  التقریر الخبري 
تقدیم الهدف اإلخباري على متابعة األحداث بشكل وصفي تفسیري أكثر عمقًا من الخبر جانب 

   وبعیدًا عن تأثیرات الرأي التي یقدمها الكتاب في مواد الرأي.

، وهو ما یمكن في المرتبة الثانیةالهدف التحذیري  الحرة فضائیة موقعقدَّم مقابل الفي  
ة للتحرك الرافض الرسمیة األمریكیةن وجهة النظر عتفسیره بكون قناة الحرة أمریكیة تعبر 



  ثالث                                                                          نتائج الدراسة التحلیلیةالفصل ال

] 164 [  
 

، وهذا لذا فمن المنطقي تقدیم رسائل تحذیریة بغیة السعي لتقویض التحرك الفلسطیني ؛الفلسطیني
قضیة طلب العضویة األمر تعززه النتیجة التي أظهرها الجدول الخاص باتجاه الموقع من 

الحرة  فضائیةت النتائج أن االتجاه العام لموقع أظهر  حیث ،)5كما یظهر الجدول رقم( الفلسطیني
والتحذیر الذي ظهر في تحلیل أهداف نشر موقع  ،معارض بالدرجة األولى بشأن القضیة هو اتجاهٌ 

  ه.من هذا التوجُّ  قناة الحرة جزءٌ 
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  ثالثًا: خالصة نتائج الدراسة
  :، أهمهاالنتائج مجموعة من التحلیلیةلموضوع الدراسة الباحثة  ظهرت من خالل معالجة

حظیت قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتغطیة جیدة، ال سیما  .1
روسیا الیوم مواقع  فضائیةر موقع األسبوع الذي شهد عملیة التصویت على الطلب، وتصدَّ 

في مقابل تقارب %، 52.73بنسبة القضیة من حیث االهتمام بتغطیة بفارق كبیر الدراسة 
 فضائیة الحرةموقع و  %22.42 عربيBBCفضائیة  كلٍّ من موقعنسب التغطیة في 

24.85%.  

تصدَّر الخبر األشكال الصحفیة الخبریة المستخدمة في قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة  .2
 خاصة االلكتروني اإلعالم وخصائص یتناسب بما %،71.52العامة لألمم المتحدة بنسبة 

الخبري، مع مالحظة  التقریر یلیه أوالً  باألخبار االهتمام فجاء المستمر، والتحدیث الفوریة
عربي عن BBCالتباین في النتائج التفصیلیة لمواقع الدراسة، حیث اختلف موقع فضائیة 

  %.59.46موقعي فضائیة روسیا الیوم وفضائیة الحرة باعتمادة التقریر الخبري بنسبة 
في تغطیة قضیة طلب فلسطین عضویة  مصدر المادة الصحفیة كرَ ذِ تجاهلت مواقع الدراسة  .3

حیث تجاهل بالكامل  %،65.46الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنسبة مرتفعة جدًا بلغت 
تقدیم مقابل  في ذكر مصادر موادهما الصحفیة، الحرة وفضائیةعربي BBC فضائیة موقعي

% من إجمالي 65.52مصدر بنسبة بلغت مواد صحفیة معلومة ال روسیا الیوم موقع فضائیة
  ما قّدمته من مواد في تغطیة قضیة العضویة.

في جانب الوسائط المتعددة  إمكاناتٍ لم تستغل مواقع الدراسة ما تتیحه البیئة اإللكترونیة من  .4
 الوسائط اعُتمَدت ، حیثقضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة في األمم المتحدة إلبراز

، وهو ما یتناقض مع %22.92 بنسبة متواضعة بلغت بأنواعها الفیدیو مقاطع: المتعددة
إمكانات المواقع اإللكترونیة من الناحیة التقنیة من جهة، وارتباط مواقع الدراسة بقنوات فضائیة 

 روسیا فضائیة موقع تفوق مالحظة رة في تغطیتها للقضایا المختلفة، معتعتمد المواد المصوَّ 
 ضعیف ظهور مقابل ،%37.5 بنسبة فیدیو/المتعددة الوسائط باستخدام الجانب هذا في الیوم
 الحرة فضائیة موقع في ضعفاً  أشد وآخر ،%12.96 بنسبة عربيBBC فضائیة موقع في

في إطار  %68.06الصور بأنواعها بنسبة مرتفعة حظیت  وضًا عن ذلكوعِ  ،%2.13 بنسبة
 طیني.استخدامها إلبراز قضیة طلب العضویة الفلس

 العامة الجمعیة عضویة فلسطین طلب لقضیة الدراسة مواقع تغطیة على المؤید االتجاه سیطر .5
 االتجاه جاء حیث الدراسة، مواقع بین الفروق مالحظة مع ،%50.30 بنسبة المتحدة لألمم
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 المؤید لالتجاه واضحٍ  تصدُّرٍ  مقابل ،%39.03 بنسبة الحرة فضائیة موقع في أوالً  المعارض
 والمعارض المؤید لالتجاهین نسبي وتقارب ،%67.82 بنسبة الیوم روسیا فضائیة وقعم في
 .التوالي على% 29.72و% 35.14 بنسبة عربيBBC فضائیة موقع في

 الخبریةاألطر  % من إجمالي45.50بنسبة تقارب النصف برز استخدام إطار النتائج المترتبة  .6
بفارق كبیر عن و ، في مواقع الدراسة ةالمستخدمة في تغطیة قضیة طلب فلسطین العضوی

 .في جمیع مواقع الدراسةالدعم والمساندة و الرفض والمعارضة  يإطار 

في تغطیة  مواقع الدراسة قائمة الشخصیات التي استندت إلیها اإلسرائیلیةرت الشخصیات تصدَّ  .7
%، تلتها 33.41قضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنسبة 

على  في مواقع الدراسة كلٌّ  %، وظهرت الفروق واضحةً 32.35بنسبة الفلسطینیة  خصیات الش
بنسبة  في موقع فضائیة الحرة حیث احتّلت الشخصیات اإلسرائیلیة المرتبة األولى ،ةحد

%، مقابل موقع فضائیة روسیا الیوم 26.25% تلتها الشخصیات الفلسطینیة بنسبة 45.80
% للشخصیات 22.30% مقابل 35.81ت الفلسطینیة فیه الذي بلغت نسبة الشخصیا

 .اإلسرائیلیة 

 زت مواقع الدراسة في تغطیتها لقضیة طلب فلسطین عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةركَّ  .8
وظهرت الفروقات في تفصیل المواقع  %،50.80بنسبة  للقضیةالحلول المقترحة على تقدیم 

%، مقابل 66.67ركیز في موقع فضائیة الحرة بنسبة ر الحلول المعروضة جوانب التبتصدُّ 
م موقع فضائیة تقدیم موقع فضائیة روسیا الیوم لألسباب الفلسطینیة في جوانب التركیز، فیما قدَّ 

BBC الفلسطینیةعربي األسباب اإلسرائیلیة على نظیرتها . 

طلب لي تغطیتها ف ،مواقع الدراسة فيالتأطیر المستخدمة  وأدوات آلیات النسب في بُ تقارُ  .9
النتائج العامة  الكلمات الداللیة رصدُّ مع تَ ، عضویة الجمعیة العامة لألمم المتحدةفلسطین 

 أفضلیة الكلمات الداللیة في جمیع مواقع الدراسة. قِ %، وتوافُ 25.96للمواقع بنسبة 

، مع التفسیري الهدف تاله %،63.03بنسبة  في مواقع الدراسة بوضوحٍ  رز الهدف اإلخباريبَ  .10
%، وارتفاع 17.07بنسبة   مالحظة ارتفاع نسبة الهدف التحذیري في موقع فضائیة الحرة

 .%29.73بنسبة  يعربBBCنسبة الهدف التفسیري في موقع فضائیة 
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  :الدراسة ومقترحات توصیاترابعًا: 
دیم من خالل استعراض الباحثة ألهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة التحلیلیة، یمكن تق

  .هة للمواقع اإللكترونیة للفضائیات األجنبیة باللغة العربیةموجَّ  ومقترحاتٍ مجموعة توصیات ٍ 
  توصیات الدراسة: أ.

وتغطیة تطوراتها بما یتناسب وحجم االهتمام  ،من االهتمام بالقضیة الفلسطینیة مزیدٍ إبداء  .1
  الذي تحظى به القضیة الفلسطینیة لدى الجمهور العربي.

تقدیم مزید من المعلومات التي ال تتسع األخبار  بهدف ؛مةالمقدَّ  الخبریةالتقاریر  حجم زیادة .2
  متكاملة للقضایا المعالجة. خبریةإلى تغطیة  للوصوللتقدیمها، 

تقدیم المواد الصحفیة  بِ وتجنُّ مة للجمهور، وجوب ذكر مصدر المادة الصحفیة المقدَّ  .3
من  مصدر جزءٌ الذكر  وألنَّ  سة اإلعالمیة،یة المؤسرفع مستوى مصداقلة؛ بما یجهَّ المُ 

  األمانة المهنیة في العمل الصحفي.

مقاطع الفیدیو على /االهتمام باستخدام عناصر اإلبراز المختلفة خاصة الوسائط المتعددة .4
، بما یعكس عالقة المواقع اإللكترونیة بقنواتها الفضائیة األم، وبهدف تدعیم اختالفها

  ة القدرة على جذب الجمهور لهذه المواقع.زیاد، و النصوص الصحفیة

عن التبعیة  الدراسة على االلتزام بالتوازن في معالجة القضایا المختلفة بعیداً  تحثُّ  .5
  .ة أو الخضوع لسطوة المال السیاسياألیدیولوجی

 وضاً عِ  ،حلول، و نتائج، و أسبابالمعالجة: لى مختلف جوانب القضایا ع التوازن في التركیز .6
  .نعیَّ مُ  على جانبٍ  عن التركیز

  من خالل ، الصحفیةتغطیة الاالستناد إلیها في  مُّ التوظیف المتوازن للشخصیات التي یتِ  .7
القضیة كما في  الصراع،قضایا متساویة للشخصیات، ال سیما في  مساحاتٍ  ةِ إتاحَ 

 .الفلسطینیة
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  مقترحات الدراسة: ب:

 سیما على وسائل اإلعالم الغربیة خاصة باألطر الخبریة، ال ودراساٍت  إجراء أبحاثٍ  .1
لدراسات المستوى الثاني من نظریة  الموّجهة باللغة العربیة في مختلف القضایا، إضافةً 

  التأطیر على الجمهور. األطر الخبریة المتعلقة بتأثیر عملیاتِ 

لإلستفادة من نظریة  ؛لمنظومة اإلعالم الفضائي اإللكتروني العربي استراتیجیةٍ  وضعُ  .2
  رضًا متكافئًا للقضایا أمام الجمهور.عَ  تیحُ ر الخبریة في بناء موادها الصحفیة، بما یُ األط

وتعزیز مبدأ الموضوعیة فیها، لرفع  ،تطویر أداء المواقع اإللكترونیة للفضائیات العربیة .3
غیة دفعه لإلطالع على أكثر من وسیلة إعالمیة في القضیة مستوى ثقة الجمهور بها، بُ 

  حت تأثیر وسائل اإلعالم الموّجهة.ًا عن ترك الجمهور توضالواحدة عِ 
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  هامراجعو  الدراسة مصادر 
   مصادر الدراسة:أوًال:
  القرآن الكریم  - أ

  :المراجع العربیةثانیًا: 
 رسائل و أبحاث علمیة غیر منشورة:  - أ

 ،دكتوراه رسالة اإلسرائیلي، - العربي الصراع لقضیة اإلخباریة المعالجة صالح، إبراهیم .1
  م2006 اإلعالم، كلیة القاهرة، جامعة: القاهرة منشورة، غیر

اإلسرائیلي: حل الدولتین  -أحمد غنام، الدور األمریكي في تسویة الصراع الفلسطیني .2
كلیة العلوم  ، غیر منشورة، غزة: جامعة األزهر،رسالة ماجستیرم، 2010- 1991نموذجا 

  م2013 السیاسیة،

 مجلة مضمون تحلیل للعراق األمریكي لالحتالل اإلعالمیة ةالمعالج وهیب، إستبرق .3
 األوسط الشرق جامعة: عمان منشورة، غیر ،ماجستیر رسالة العربیة، النسخة نیوزویك
  م2009 اإلعالم، كلیة العلیا، للدراسات

أمیرة البطریق، المعالجة اإلخباریة لتطورات القضیتین الفلسطینیة والعراقیة في قناتي  .4
: دراسة 2008-2007المصریة واإلسرائیلیة الموجهة باللغة العربیة خالل عامي  الفضائیة

غیر منشورة، القاهرة: جامعة الزقازیق، كلیة اآلداب، رسالة ماجستیر، تطبیقیة مقارنة، 
2009 

أمین أبو وردة، أثر المواقع االلكترونیة اإلخباریة الفلسطینیة على التوجه واالنتماء  .5
غیر رسالة ماجستیر، ، 2007-2000عة النجاح الوطنیة نموذجا السیاسي، طلبة جام

  م2008منشورة، نابلس: جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، 

إیاد األطرش، معالجة المواقع اإلخباریة االلكترونیة العربیة لواقع األقباط في مصر، دراسة  .6
غیر منشورة، غزة: ة ماجستیر، رسالتحلیلیة مقارنة لموقعي الجزیرة نت والعربیة نت، 

 م2012جامعة األزهر، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، 

وأثرها السیاسي على القضیة الفلسطینیة  2000تیسیر أبو جمعة، انتفاضة األقصى عام  .7
غیر منشورة، غزة: جامعة األزهر، قسم العلوم رسالة ماجستیر، ، 2000-2008

  م2010السیاسیة، 
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رسالة مدرید للسالم في الشرق األوسط وأبعاده اإلقلیمیة والدولیة،  حازم زعرب، مؤتمر .8
  م2011غیر منشورة، غزة: جامعة األزهر، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، ماجستیر، 

حسام حمدان، المواقع اإلخباریة العربیة: دراسة وصفیة لموقع الجزیرة نت على الشبكة  .9
كلیة ة، الدنمارك: األكادیمیة العربیة المفتوحة، ، غیر منشور رسالة ماجستیرالعنكبوتیة، 

 م2013اإلعالم واالتصال، 

على عملیة التسویة بین  2009حسین بني جابر، أثر نتائج االنتخابات اإلسرائیلیة األخیرة  .10
غیر منشورة، نابلس: جامعة النجاح، رسالة ماجستیر، الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي، 

  م2011كلیة الدراسات العلیا، 

حنان عرفات، أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنیة الفلسطینیة وانعكاساته على التنمیة  .11
غیر منشورة، نابلس: جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر، السیاسیة، 

  م2005
غیر رسالة ماجستیر، عبد العزیز الزهراني، مقروئیة النصوص اإلعالمیة االلكترونیة،  .12

  م2009ة، الریاض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، منشور 

فارس الكیالني، أثر االعتراف بالدولة الفلسطینیة على مسؤولیة إسرائیل عن جرائمها بحق  .13
، غیر منشورة، غزة: جامعة األزهر، رسالة ماجستیرالشعب الفلسطیني: دراسة تحلیلیة، 

  م2013كلیة الحقوق، 

نترنت، دراسة تحلیلیة للصحف االلكترونیة المرتبطة فارس المهداوي، صحافة اال .14
غیر منشورة، الدنمارك: رسالة ماجستیر، بالفضائیات اإلخباریة العربیة نت نموذجا، 

  م2007األكادیمیة العربیة المفتوحة، كلیة اإلعالم واالتصال، 
یس جورج فیصل اسلیم، تطورات الموقف األمریكي تجاه القضیة الفلسطینیة خالل فترة الرئ .15

غیر منشورة، جامعة األزهر، كلیة رسالة ماجستیر، ، 2008- 2001بوش االبن 
 م2011االقتصاد والعلوم اإلداریة، 

محمد عویس، اتجاهات التغطیة اإلخباریة للشئون الخارجیة في الصحف المصریة  .16
غیر منشورة، القاهرة: جامعة رسالة ماجستیر، وعالقتها بالمتغیرات الخاصة بالصحف، 

  م2008لزقازیق، كلیة اآلداب، ا
منال جراد، معالجة المواقع اإللكترونیة اإلخباریة لحركتي فتح وحماس ألزمة االنقسام  .17

كلیة ، غیر منشورة، غزة: جامعة األزهر، رسالة ماجستیرالفلسطیني: دراسة تحلیلیة، 
  م2013اآلداب والعلوم اإلنسانیة، 
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الدولیة وقناة الجزیرة  TV5لسطینیة في قناة هبة عطیة، المعالجة اإلخباریة للقضیة الف .18
غیر منشورة، القاهرة: جامعة القاهرة، كلیة رسالة دكتوراه، القطریة، دراسة تحلیلیة، 

 م2005اإلعالم، 
رسالة ، 2003-1993هشام طافش، موقف االتحاد األوروبي تجاه القضیة الفلسطینیة  .19

  م2010 القتصاد والعلوم اإلداریة،كلیة ا غیر منشورة، غزة: جامعة األزهر،ماجستیر، 

  

 رسائل وأبحاث علمیة منشورة:  -  ب
 تحلیلیة دراسة الصحفي: الخطاب في االجتماعیة االحتجاجات معالجة أطر كمال، آمال .20

 األزهر، جامعةالقاهرة:  ،اإلعالمیة البحوث مجلة المصریة، الصحف من لعینة مقارنة
  م2008 أكتوبر ،30العدد

 العالم قناتي في واإلسالمي العربي العالمین لقضایا اإلخباریة لجةالمعا الغني، عبد أمین .21
 جامعة ،اإلعالم لبحوث المصریة المجلة مقارنة، تحلیلیة دراسة األمریكیة: والحرة اإلیرانیة
  م2007 دیسمبر/أكتوبر ،28 العدد القاهرة،

 الدولیة، األزمات في االلكترونیة المواقع في الخبري الخطاب إنتاج أطر أحمد، جمال .22
 المجلة البریطانیین، البحارة احتجاز أزمة على بالتطبیق والعالم BBC لموقعي حالة دراسة

  م2009أكتوبر/یولیو ،34 العدد القاهرة، جامعة ،اإلعالم لبحوث المصریة

 األهرام صحیفتي في العراق على أمریكیة األنجلو للحرب الصحفیة المعالجة جنید، حنان .23
 المجلة تحلیلیة، دراسة :2003 مایو 4 -مارس 20 من الفترة اللخ تایمز والنیویورك
  م2003 یونیو/ابریل ،19 العدد القاهرة، جامعة ،اإلعالم لبحوث المصریة

 انعكاسها ومدى 2010 الشعب مجلس النتخابات اإلخباریة التغطیة أطر محمد، حنفي .24
 العدد المنصورة، امعةجالقاهرة:  ،النوعیة التربیة بحوث مجلة الناخبین، اتجاهات على
  م2011فبرایر ،20

 اإلخباریة الفضائیة القنوات في الخارجیة مصر لسیاسة اإلخباریة المعالجة الشیخ، رشا .25
 القاهرة: جامعة عین شمس، ،الطفولة دراسات مجلة لها، الجامعة طالب بإدراك وعالقتها
  م2011
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 الفاعلة السیاسیة القوى بین للصراع واإلسالمیة العامة القنوات معالجة أطر مزروع، رشا .26
   ،األوسط الشرق إعالم دوریة ینایر، 25 ثورة بعد الدستور على االستفتاء بشأن
  م2013 ،9العدد ،الجمعیة العربیة األمریكیة ألساتذة االتصال :ظبيأبو 

 الفلسطینیة الدولة مشاریع على وأثرها المتباینة الفلسطینیة السیاسیة المواقف أحمد، سامي .27
غزة: جامعة  اإلنسانیة، العلوم لةسلس ،األزهر جامعة مجلة التسویة، إطار في المقترحة
  م2011 األزهر،

 المصریة، المجالت في العربیة للقضایا الصحفیة للمعالجة الخبریة األطر عبده، سالم .28
 جامعة ،اإلعالم لبحوث المصریة المجلة نموذجا، غزة قطاع على اإلسرائیلیة االعتداءات

  م2009یونیو/ینایر ،33العدد القاهرة،

 تحلیلیة دراسة العربیة: الصحافة في اللبنانیة اإلسالمیة للمقاومة خباریةاإل األطر نجم، طه .29
 لبنان على اإلسرائیلیة الحرب خالل السوریة وتشرین السعودیة الوطن صحیفتي من لعینة
 ،3العدد القاهرة، جامعة ،العام الرأي لبحوث المصریة المجلة ،2006أغسطس/یولیو
  م2007سبتمبر/یولیو

 BBC و العربیة قناتي ي المصریة الثورة ألحداث اإلخباریة معالجةال الطوخي، عربي .30
 الخبریة، األطر تحلیل نظریة إطار في األخبار نشرات من لعینة تحلیلیة دراسة العربیة:

  م2011ابریل ،2العدد حلوان، جامعةالقاهرة:  ،واجتماعیة تربویة دراسات مجلة

 مجلة العربي، للمشاهد الموجه ریكياألم التلفزیوني الخطاب في قراءة الشمري، علي .31
  م2010 العربیة، الدول جامعةالقاهرة:  ،العربیة اإلذاعات

 أوباما: باراك األمریكي الرئیس لسیاسات اإلعالمیة المعالجة أطر الخطیب، الزهراء فاطمة .32
 ،39المجلد ،شمس عین آداب حولیات والحرة، الجزیرة قناتي بین مقارنة دراسة
  م2011ابریل

 مجلة الفلسطینیة، اإلخباریة االلكترونیة المواقع في الصحفي التقریر فن تربان، ماجد .33
  م2012، یونیو2العددغزة: جامعة األقصى،  ،األقصى جامعة

 العراق في الطائفي للصراع المصریة الصحف لتغطیة الخبریة األطر المولى، جاد محمد .34
 المستقبل مجلة تحلیلیة، دراسة :2006- 2005عامي خالل واألكراد والشیعة السنة بین

  م2012 مایو ،399العدد العربیة، الوحدة دراسات مركزبیروت:  ،العربي
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 الكویتیة، الصحف في البرلمانیة لالستجوابات اإلخباریة التغطیة أطر الراجحي، مناور .35
 لبحوث المصریة المجلة ،2009 دیسمبر حتى 2000 ینایر من الفترة في تحلیلیة دراسة
  م2009دیسمبر/ یولیو ،4 العدد القاهرة، جامعة ،العام الرأي

 األمریكیة: اإلخباریة CNN شبكة في األوسط الشرق لقضایا اإلخباریة األطر شاهین، هبة .36
 ،اإلعالم لبحوث المصریة المجلة ،Inside the Middle East لبرنامج تحلیلیة دراسة
 م2007 سبتمبر/یولیو ،27 العدد القاهرة، جامعة

  

  :ةعربیكتب   - ج
، ب.ط، القاهرة: النظم السیاسیة والقانون الدستوريشیحا، محمد عبد الوهاب،  إبراهیم .37

 م2005أبو العزم للطباعة، 
 م2004، القاهرة: دار النهضة العربیة، 4، طالقانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،  .38

، نالمسار التاریخي للنضال الوطني الفلسطیني خالل القرن العشریأحمد الریماوي،  .39
 م2005ب.ط، مكة المكرمة: مكتبة الملك فهد الوطنیة، 

: الجزائر ط،.ب ،السیاسیة والمؤسسات الدستوري القانون في الوجیز بوكرا، إدریس .40
 م2003 الحدیث، الكتاب دار

، ب.ط، منظمة التحریر الفلسطینیة جذورها تأسیسها ومساراتهاأسعد عبد الرحمن،  .41
 م1987بیروت: مركز األبحاث الفلسطینیة، 

، الریاض: وكالة المطبوعات والبحث العلمي، 1، طوالدستور اإلسالمتوفیق السدیري،  .42
 م2004

، عمان: مركز دراسات الشرق 1، طالمدخل إلى القضیة الفلسطینیةجواد الحمد،  .43
 م1997األوسط، 

، القاهرة: الدار المصریة 6، طاالتصال ونظریاته المعاصرةحسن مكاوي، لیلى السید،  .44
 م2006یة، اللبنان

، ب.ط، القاهرة: كلیة الحقوق، النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي،  .45
 م2007جامعة القاهرة، 
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، ب.ط، القاهرة: عالم اإلعالمبحوث - دراسات في مناهج البحث العلميسمیر حسین،  .46
 .م2006الكتب، 

، عمان: 1توزیع، ط، عمان: دار الثقافة للنشر وال1، طالتنظیم الدوليسهیل الفتالوي،  .47
  م2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

، عمان: دار الثقافة للنشر 1، طالجزء الثاني - القانون الدولي العامسهیل الفتالوي،  .48
 م2009والتوزیع، 

، عمان: دار 1، طالقانون الدولي العام مبادئالقانون الدولي العام سهیل الفتالوي،  .49
 م2009الثقافة للنشر والتوزیع، 

، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، طفي القانون الدولي العامهیل الفتالوي، س .50
 م2009

بنغازي: منشورات ط، ب. البحث العلمي مفهومه وٕاجراءاته ومناهجه، عمر، السید أحمد .51
 م1994جامعة قاریونس، 

 م2000القاهرة: العربي للنشر والتوزیع، ، 1ط، الصحافة واالنترنتالسید بخیت،  .52

 م1978، ب.ط، القاهرة: دار المعارف، وكاالت األنباء رؤیة جدیدةق عبد اللطیف، شفی .53

، ب.ط، رام األسس القانونیة الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطینیةصائب عریقات،  .54
 م2011اهللا: دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحریر الفلسطینیة، 

، ب.ط، رام اهللا: دائرة شئون فلسطین دولة غیر عضو الیوم التاليصائب عریقات،  .55
 م2012المفاوضات في منظمة التحریر الفلسطینیة، 

، عمان: دار الشروق 1، طالجدید المفاهیم والوسائل والتطبیقات اإلعالمعباس صادق،  .56
 م2008للنشر والتوزیع، 

عاطف العبد، زكي عزمي، األسلوب اإلحصائي واستخداناته في بحوث الرأي العام،  .57
 م2004السحاب للنشر والتوزیع،  ، القاهرة:1ط

، عمان: دار الشروق 1، طالصحافة االلكترونیة في الوطن العربيعبد األمیر الفیصل،  .58
 م2006للنشر والتوزیع، 

 م1980، القاهرة: دار المعرفة، 1، طالتصویر الصحفيعبد الجبار علي،  .59
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دار النهضة  ، ب.ط، القاهرة:مقدمة لدراسة الدولة الفلسطینیةعبد العزیز سرحان،  .60
 م1989العربیة، 

، عمان: دار 1، طالجزء الرابع –الوسیط في القانون الدولي العام عبد الكریم خضیر،  .61
 م1997الثقافة للنشر والتوزیع، 

، عمان: دار الثقافة 5، طالعامة المبادئالوسیط في القانون العام عبد الكریم علوان،  .62
 م2010للنشر والتوزیع، 

، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1، طة العامة للحدود الدولیةالنظری، إبراهیمعلي  .63
 م1997

 م1997: نشأة المعارف، اإلسكندریة، 7، طالقانون الدولي العامعلي أبو هیف،  .64

، ب.ط، عمان: دار الثقافة القانون الدولي العام مبادئالوجیز في غازي صباریني،  .65
 م2009للنشر والتوزیع، 

 م2006، القاهرة: عالم الكتب، 2، طالصحفيفن الخبر فاروق أبو زید،  .66

، الریاض: 1، طخراج الصحفي أهمیته الوظیفیة واتجاهاته الحدیثةاالفهد العسكر،  .67
 م1998مكتبة العبیكان، 

 م2010، القاهرة: عالم الكتب، 1، طاإلعالم الدوليفؤادة البكري،  .68

 م2010والتوزیع،  ، عمان: دار أسامة للنشر1، طااللكتروني اإلعالمفیصل أبو عیشة،  .69

، القاهرة: الدار 1، طاالنترنت والصحافة االلكترونیة رؤیة مستقبلیةماجد تربان،  .70
 م2008المصریة اللبنانیة، 

، عمان: دار المناهج للنشر 1، طالمعاصر وتقنیاته الحدیثة اإلعالم، مجد الهاشمي .71
 م2006والتوزیع، 

، عمان: 1، طالفلسطینیة فلسطین سلسلة دراسات منهجیة في القضیةمحسن صالح،  .72
 م2003العربي،  اإلعالممركز 

 م1990: دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ب.ط، التنظیم الدوليمحمد الدقاق،  .73

، دمشق: منشورات الحلبي الحقوقیة، 6، طالقانون الدولي العاممحمد المجذوب،  .74
 م2007

 م2005، دمشق: جامعة دمشق، 9، طالقانون الدولي العاممحمد شكري،  .75
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، القاهرة: عام الكتب، 1، طعلى شبكة االنترنت واإلعالماالتصال محمد عبد الحمید،  .76
 م2007

، القاهرة: عالم الكتب، 2، طاإلعالمیةالبحث العلمي في الدراسات محمد عبد الحمید،  .77
 م2004

 م2012، عمان: دار البدایة، 1، طواالنترنت اإلعالممحمود خضر،  .78

: منشأة المعارف، اإلسكندریة، ب.ط، السیاسیة األنظمة مبادئمصطفى فهمي،  .79
 م1983

 م1999، ب.ط، عمان: دار الثقافة للنشر، الوجیز في النظم السیاسیةنعمان الخطیب،  .80

اآلثار السیاسیة لحصول فلسطین على صفة دولة "مراقب غبر عضو" في ولید المدلل،  .81
غزة: مركز ، 1ط ،ندوة القضیة الفلسطینیة مشروع تحرر أم دولة األمم المتحدة ،

 م2013الدراسات السیاسیة والتنمویة، 
، ب.ط، الدوحة: فرص الدولة الفلسطینیة: الممكن والمحتمل والمأمولولید عبد الحي،  .82

 م2012مركز الجزیرة للدراسات، 
  

  :مترجمةكتب   - د
، ترجمات بین التسویة واألزمة الجولة المقبلة من األزمة الفلسطینیةافرایم الفي،  .83

 م2010، بیروت: مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، 51ونةالزیت

، 1هربرت سترنز، المراسل الصحفي ومصادر األخبار، ترجمة سمیرة أبو سیف، ط .84
 م1988القاهرة: الدار الدولیة للنشر، 

  

  :وأوراق عمل نشراتتقاریر و   -  ه
مم المتحدة، نیویورك: األب.ط،   مذكرة اعالمیة حقوق الفلسطینیین،األمم المتحدة،  .85

 م2010

موجهة من األمین العام إلى رئیس  2003أیار/مایو 7رسالة مؤرخة األمم المتحدة،  .86
 http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf، الرابط: مجلس األمن

 في فلسطین مركز بخصوص العامة للجمعیة المقدم الفلسطیني الطلب المتحدة، األمم .87
 م2012 العامة، للجمعیة 67 الدورة: نیویورك المتحدة، األمم

http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf
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 المؤتمر مقدمة إلى عمل ورقة ،عرفات یاسر فكر في الفلسطینیة الدولة عدوان، عصام .88
 م2005: غزة عرفات، الرئیس شخصیة حول الدولي

 م2009بیروت: ب.ط، ، 2009التقریر االستراتیجي الفلسطیني لسنة ، مركز الزیتونة .89

بي من مبادرات التسویة السلمیة للقضیة تقریر حول الموقف األورو ، مركز الزیتونة .90
 م2012 بیروت:ب.ط،  ،2012- 1947الفلسطینیة 

ما بین أنابولیس والقمة  اإلسرائیلیةمسار المفاوضات الفلسطینیة ، مركز الزیتونة .91
 م2008بیروت: ، ، تقریر معلوماتالعربیة في دمشق

قراءة - ر األوروبينایف أبو خلف، اللجنة الرباعیة بین االحتواء األمریكي والضمو  .92
، رام اهللا: دراسة مقدمة إلى المؤتمر السنوي للمركز الفلسطیني للدیمقراطیةمستقبلیة، 

 م2009
رام ، ، سلسلة تقاریر قانونیةفلسطین وعضویتها كدولة في األمم المتحدة یاسر عالونة، .93

 م2011اهللا: الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، 

ونیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة مراقب االستحقاقات القانیاسر عالونة،  .94
رام اهللا: الهیئة المستقلة لحقوق ،  ، سلسلة تقاریر قانونیةفي األمم المتحدة

 م 2013اإلنسان،
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  :مواقع اإلنترنت  - ز
 واالستشـارات، للدراسـات الزیتونـة مركـز ،والتـداعیات االحتماالت: الفلسطینیة الدولة نإعال  .98

 http://www.alzaytouna.net/permalink/4346.html                   :الرابط

 المتحدة، األمم موقع ،1 رقم المادة المستعمرة، والشعوب للبلدان االستقالل منح إعالن .99
 .www.un.org:  الرابط

 االتحــــاد، صــــحیفة ،األمــــن مجلــــس إلــــى فلســــطین عضــــویة طلــــب تعیــــد المتحــــدة ألمــــما .100
 .www.alittihad.aeldetails.php:  الرابط

 : الرابط ،الدولي االعتراف الحصائري، انتصار .101
sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1375-topic. 

  الرابط: الرقمیة، سوریا نفیر مجلة ،االلكتروني اإلعالم تعریف .102
http://esmander.arabepro.com/t4-topic. 

ــب مســتقبل: اســتراتیجي تقــدیر .103 ــس مــن فلســطین عضــویة طل  الزیتونــة مركــز ،األمــن مجل
   :الرابط واالستشارات، للدراسات

http://www.alzaytouna.net/permalink/5889.html 
 لسـطینف وعضـویة غـزة علـى اإلسـرائیلي العـدوان حـول سیاسـیة ندوة تنظم الخلیل جامعة .104

 :  الرابط الخلیل، جامعة موقع ،المتحدة األمم في
http://www.hebron.edu/index.php/ar. 

 : ،الرابطواالستفتاء المصیر تقریر حق سلمان، حسن .105

www.arrasid.com/index.php/main/index. 
 التعریـــف فـــي البحـــث: اإللكترونـــي اإلعـــالم خبـــراء فریـــق اجتمـــاع فـــي االبـــراهیم، حســـین .106

 : الرابط ،واإلشكالیات والتحدیات والخصائص والنماذج
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=20&id. 

 تغطیــة فــي االسـرائیلیة للروایــة التحیــز أسـیر زال مــا واألوروبــي األمریكـي اإلعــالم: خبـراء .107
 : رابطال والسیاسیة، التنمویة الدراسات مركز ،الفلسطینیین على العدوان

http://www.cpds.ps/index.php?act=post&id=23 

 :  الرابط وفا، وكالة ،السیاسیة التطورات آخر في الرئیس السید خطاب .108
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5898. 
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http://www.un.org
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 : الرابط ،یحكمها من إمبراطوریة األمریكي اإلعالم حماد، رائد .109
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=80739. 

 واإلرهاصــــات األســــباب: المتحــــدة األمــــم إلــــى والــــذهاب الفلســــطینیون عابــــد، أبــــو رؤوف .110
       :الرابط ،والتداعیات

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/02/25/252441.html. 
 : الرابط ،جدیدة لدولة الدولي االعتراف مفهوم اوكوین، ستیفن .111

www.pachodo.org/201009121687/pachodo.org-arabic-articles/2010-9-
11-12-34html 

 :                                   الرابط ،قانونیة رؤیة المتحدة واألمم القدس الخیر، أبو السید .112
http://pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=285. 

  http://ijnet.org/ar/node/55221                 :الرابط ،الدولیین الصحفیین شبكة .113

  http://www.alarab.co.uk/?id=18976                       الرابط: ،صحیفة العرب .114

 القــانون أحكــام ضــوء علــى المتحــدة األمــم فــي فلســطین دولــة وضــعیة وادي، الحكــیم عبــد .115
 :  الرابط ،واالستثناءات االستحقاقات الدولي

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/07/302193.html. 

 : الرابط ،للدولة القانونیة والخصائص السلطة مفهوم یتشوري، الرحمن عبد .116

www.hrdiscussion.com/hr31790.html. 
   : الرابط ،الدستوري الدولي القانون في الـــــــدول أنـــــــــــواع السلمو، اهللا عبد .117

http://bara-sy.com/news-print-2495.html. 

 : الرابط روسیا، في فلسطین سفارة موقع ،السیاسیة العالقات .118
http://www.palestine.ru7. 

 : الرابط ،السیادة حیث من الدولة أنواع الشكراوي، علي .119
www.uobabylon.edu.iq. 

 :  الرابط ،عقوبات ال عقوبات.ضمانات ال ضمانات العریضي، غازي .120
http://www.alriyadh.com/2004/05/16/article15344.print. 
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 األمـــم موقــع ،1رقـــم المــادة م1948 عـــام الصـــادر المتحــدة لألمـــم العامــة الجمعیـــة قــرار .121
  .www.un.org: الرابط المتحدة،

 : الرابط نت، الجزیرة ،فلسطینیة دولة إقامة بشأن 1397 رقم األمن مجلس قرار .122
http://www.aljazeera.net/news/pages/le68ecab-9102-4614-8ad5-
7d98ace165d3 

 : الرابط المتحدة، األمم في اإلعالم شئون إدارة ،المتحدة واألمم فلسطین قضیة .123
http://www.un.org/arabic/depts/dpi/palestine 

  الرابط: الفلسطینیة، المفاوضات شئون دائرة ،العربیة السالم مبادرة .124
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=8. 
 

 : الرابط ،الحرة قناة فشلت لماذا ل،خلی مجدي .125
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55062. 

 ،الجمعیـة إلـى الـذهاب وُمخـاطرة الرباعیة اللجنة صمت بین الفلسطینیون ماضي، محمد  .126
      :  الرابط

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=30673086 
 :             الرابط لإلعالم، الفلسطیني المركز ،الفلسطینیة للقضیة سلمیةال التسویة مشاریع .127

http://www.palestine-info.com/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm. 
 .www.alhurra.com: الرابط ،الحرة فضائیة موقع .128
 .Arabic.rt.com: الرابط ،الیوم روسیا فضائیة موقع .129

 .www.bbc.co.uk/arabic:  الرابط ،عربيBBC فضائیة موقع .130

  .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A: ،الرابطویكیبیدیا موقع .131

 : الرابط ،ویكیبیدیا موقع .132

ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%2. 
  .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86:  الرابط ،ویكیبیدیا موقع .133

  .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82: الرابط ،ویكیبیدیا موقع .134

 :  الرابط المتحدة، األمم موقع ،المتحدة األمم میثاق .135
www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml. 
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 :  الرابط المتحدة، األمم موقع ،المتحدة األمم میثاق  .136
www.un.org/ar/documents/charter/chapter9..shtml. 

 : الرابط ،العربي المتلقي على وتأثیراته العربي ماإلعال الفرطوسي، نافع .137
www.kitabat.com/ar. 

 :  الرابط وفا، وكالة ،الطریق خارطة خطة نص .138
http://www.wafainfo.ps/pdf/Roadmap.pdf. 

ـــائق .139  األمـــم موقـــع م،1960 لســـنة 1514 رقـــم قـــرار ،المتحـــدة لألمـــم العامـــة الجمعیـــة وث
  .www.un.orgالرابط:  المتحدة،

  

  لثًا: المراجع األجنبیة:ثا
A-Unpublished studies: 

140. Amir Yehai, The Framing of the Egyptian revolution portrayed 
through the AL Jazeera and CNN media outlets and how they 
compare and contrast, Master Thesis, University of 
Missouri,USA, December 2011. 
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Framing Analysis Of News Linking Traditional Conceptualization 
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Carolina , October 1997. 
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 موقع فضائیة روسیا الیوم:  - أ

موقـع ، جامعة الدول العربیة في موسكو: الطلب الفلسطیني سیحظى بدعم كبیرسفیر  .169
  .http://arabic.rt.com/news/601165خبر، الرابط: روسیا الیوم، 

مسئول روسـي: مـنح فلسـطین صـفة دولـة مراقـب یعـزز مواقفهـا فـي المفاوضـات مـع  .170
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موقـع روسـیا ، إسرائیل تسرع في تنفیذ خطة جدیدة للبناء االستیطاني بالقدس الشرقیة .171
  .http://arabic.rt.com/news/603511خبر، الرابط: الیوم، 

داود أوغلو یطالب برفع صفة فلسطین في األمم المتحدة مـن "مراقـب" إلـى دولـة غیـر  .172
  .http://arabic.rt.com/news/599290خبر، الرابط: الیوم،  روسیا موقع، عضو

الفروف یؤكد لعباس الدعم الروسي للتوجه إلى األمم المتحـدة واسـتئناف المفاوضـات  .173
 خبر، الرابط: الیوم،  روسیا موقع، مع إسرائیل

http://arabic.rt.com/news/599001. 
 موقــع، الخارجیــة الصــینیة: بكــین تؤیــد عــزم فلســطین رفــع صــفتها فــي األمــم المتحــدة .174
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موقــع ، عبـاس قبیـل التوجـه إلــى األمـم المتحـدة: مصـممون علــى رفـع تمثیـل فلسـطین .175
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خبر، الیوم، موقع روسیا ، واشنطن تجدد رفضها للجهود الفلسطینیة في األمم المتحدة .176
  .http://arabic.rt.com/news/600970الرابط: 

 موقـع، مندوب إسرائیل: لن نقبل قرار الجمعیة العامة باالعتراف بفلسطین ألنه أحادي .177
  .http://arabic.rt.com/news/601167:  خبر، الرابطالیوم،  روسیا

الیــوم،  ســیارو  موقــع، فــابیوس یلمــح بتأییــد فرنســا لرفــع مســتوى تمثیــل فلســطین أممیــا .178
  .http://arabic.rt.com/news/600547خبر، الرابط: 

 موقـع، فلسطین تسـعى للحصـول علـى عضـویة كاملـة فـي االتحـاد الـدولي لالتصـاالت .179
  .http://arabic.rt.com/news/601314خبر، الرابط: الیوم،  روسیا

وم، الیــ روســیا موقــع، نتانیــاهو: خطــاب عبــاس عــدائي وســام وحافــل بالدعایــة الكاذبــة .180
  .http://arabic.rt.com/news/601174خبر، الرابط: 

ــم  .181 ــى األم ــى التوجــه إل ــي حــال أصــرت عل لیبرمــان یتوعــد بحــل الســلطة الفلســطینیة ف
 خبر، الرابط:  الیوم،  روسیا موقع، المتحدة

http://arabic.rt.com/news/598998. 
ــوم بإصــدار شــهادة .182 ــة الی ــم المتحــدة مطالب ــة العامــة لألم ــاس: الجمعی ــة  عب ــیالد دول م

 خبر، الرابط: الیوم،  روسیا موقع، فلسطین

http://arabic.rt.com/news/601164. 
 موقــع، عبــاس: لــن نتراجــع عــن ســعینا لنیــل عضــویة غیــر كاملــة فــي األمــم المتحــدة .183

  .http://arabic.rt.com/news/599393خبر، الرابط: الیوم،  روسیا

المتحدة بشأن الطلب الفلسطیني فـي  صحیفة: مفاوضات سریة بین إسرائیل والوالیات .184
 الرابط:   خبر،الیوم،  روسیا موقع، األمم المتحدة

http://arabic.rt.com/news/600880. 
الملــك األردنــي: اإلخفــاق فــي إحیــاء عملیــة الســالم یزیــد مــن حــدة التــوتر فــي الشــرق  .185

  .http://arabic.rt.com/news/604987خبر، الرابط:الیوم،  روسیا موقع، األوسط

هـیالري كلینتـون: مـنح فلسـطین صـفة دولــة مراقـب فـي األمـم المتحـدة مؤسـف وغیــر  .186
  .http://arabic.rt.com/news/601172خبر، الرابط: الیوم،  روسیا موقع، مجد

http://arabic.rt.com/news/600970
http://arabic.rt.com/news/601167
http://arabic.rt.com/news/600547
http://arabic.rt.com/news/601314
http://arabic.rt.com/news/601174
http://arabic.rt.com/news/598998
http://arabic.rt.com/news/601164
http://arabic.rt.com/news/599393
http://arabic.rt.com/news/600880
http://arabic.rt.com/news/604987
http://arabic.rt.com/news/601172
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صــحیفة: لیبرمــان ســیقترح علــى الفلســطینیین االعتــراف بــدولتهم فــي الحــدود المؤقتــة  .187
تقریــــــر، الــــــرابط: الیــــــوم،  یاروســــــ موقــــــع، مقابــــــل عــــــدم تــــــوجههم لألمــــــم المتحــــــدة
http://arabic.rt.com/news/599674.  

ــاطق أخــرى .188 ــاء المســتوطنات فــي القــدس ومن ، الــرابط: نتانیــاهو: اســرائیل ستواصــل بن
http://arabic.rt.com/news/6013952.  

 روسـیا موقـع، القیادة الفلسطینیة تأمل من أوباما دعـم إقامـة دولـة فلسـطینیة مسـتقلة .189
  .http://arabic.rt.com/news/599085رابط: الالیوم، خبر، 

 روسـیا موقـع ،عباس یتعهد بالمضي قدما فـي رفـع مكانـة فلسـطین فـي األمـم المتحـدة .190
 .http://arabic.rt.com/news/599462الرابط:  الیوم، خبر،

 فلسـطین العتبـار الـداعي القـرار وعمشـر  بقوة تؤیدان والصین روسیا: عریقات صائب .191
  http://arabic.rt.com/news/657693 خبر، الیوم، روسیا موقع ،محتلة دولة

ــدعم موســكو: الرروســیة الخارجیــة .192 ــل رفــع ت  موقــع ،المتحــدة األمــم فــي فلســطین تمثی
 http://arabic.rt.com/news/599620 تقریر، الیوم، روسیا

 موقـع ،أحادي ألنه بفلسطین باالعتراف العامة الجمعیة قرار نقبل لن: إسرائیل مندوب .193
  http://arabic.rt.com/news/601167:  الرابط خبر، الیوم، روسیا

ــة فلســطین .194 ــد الدول : الــرابط خبــر، الیــوم، روســیا موقــع ،المتحــدة األمــم فــي ســاحق تأیی
http://arabic.rt.com/news/601038-%D9% 

 الكفــاح باســتمرار یتعهــد وعبــاس المتحــدة لألمــم العامــة الجمعیــة بقــرار ترحــب حمــاس .195
  http://arabic.rt.com/news/601185-%D9: الرابط خبر، الیوم، روسیا موقع ،الوطني

 الشـرق فـي للسـالم موسـكو مـؤتمر بعقـد االسـراع إلـى تـدعو المتحدة ألمما .196
 http://arabic.rt.com/news/601277 خبر، الیوم، روسیا موقع ،األوسط

  
  عربي BBCموقع  -ب

 خبر، عربي،BBC ، موقعالموظفین رواتب دفع عن عاجزة الفلسطینیة السلطة .197
: الرابط

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/12/121212_palestin
e_financeshtml.  

http://arabic.rt.com/news/599674
http://arabic.rt.com/news/6013952
http://arabic.rt.com/news/599085
http://arabic.rt.com/news/599462
http://arabic.rt.com/news/65769
http://arabic.rt.com/news/599620
http://arabic.rt.com/news/601167
http://arabic.rt.com/news/601038-%D9
http://arabic.rt.com/news/6011
http://arabic.rt.com/news/601277
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/12/121212_palestin
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 عربي، تقریر،BBCموقع  ،المتحدة األمم في درامیة مسرحیة فلسطین: الغاردیان .198
: الرابط

http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2012/11/121128_press_th
ursdayshtml.  

 كدولـة بفلسـطین االعتـراف عقب إسرائیل مع للتفاوض مستعدون: الفلسطیني رئیسال .199
 :  الرابط عربي، تقریر،BBCموقع  ،مراقب

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestin
e_abbas_statehood.shtml. 

 فــي لتمثیــلا درجــة لرفــع مســاعیهم بســبب الفلســطینیین نعاقــب لــن: إســرائیلي مســئول .200
 : الرابط عربي، خبر،BBCموقع  ،المتحدة األمم

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121125_israle_p
alestinian_un_bid.shtml. 

: الرابط تقریر، عربي،BBC، موقع فلسطین لدولة رسمیة زیارة ثاني في عربي وفد .201
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121229_ramalla

h_arabi_amr_visit.shtml. 
ــــــاس .202 ــــــاض عب ــــــي م ــــــه ف ــــــى طریق ــــــم إل ــــــد المتحــــــدة األم ــــــرب بع موقــــــع  ،غــــــزة ح

BBC،الرابط عربي، تقریر:.  
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121124_a
bbas_un_ bid.shtml 

 ، تقریر،عربيBBCموقع  ،جدیدة مرحلة اإلسرائیلي الفلسطیني الصراع دخل هل .203
 : الرابط

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121201_palestine_i
srael_debate.shtml. 

 ،اســـــــتیطانیة وحـــــــدة آالف 3 تبنـــــــي إســـــــرائیل المتحـــــــدة، األمـــــــم تصـــــــویت بعـــــــد .204
 :  الرابط عربي، تقریر،BBCموقع 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_palestin 
ians _ bid _un_ reactions.shtml. 

 فـــــــــي رغبتهـــــــــا عـــــــــدم یعكـــــــــس اإلســـــــــرائیلي االســـــــــتیطان اســـــــــتمرار: عبـــــــــاس .205
 : الرابط عربي، تقریر،BBCموقع  ،السالم

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121204_israel_new_settle
ments_ramat_shlomo.shtml. 

http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2012/11/121128_press_th
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestin
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121125_israle_p
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121229_ramalla
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121124_a
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121201_palestine_i
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_palestin
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121204_israel_new_settle


  قائمة المصادر والمراجع 

] 188 [  
 

 الرســــــــمیة الوثــــــــائق فــــــــي طینفلســــــــ دولــــــــة عبــــــــارة بــــــــإدراج یطالــــــــب عبــــــــاس .206
 : الرابط عربي، خبر،BBCموقع  ،الغربیة بالضفة

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/01/130107_palestine_
documents.shtml. 

ـــــــرب أوبامـــــــا .207 ـــــــى بالتوجـــــــه الفلســـــــطینیة الخطـــــــوة معارضـــــــته عـــــــن یع  األمـــــــم إل
 :  الرابط تقریر،عربي، BBCموقع  ،المتحدة

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121110_palestinia
ns_abbas_un_request.shtml. 

ـــــان .208 ـــــي ب ـــــد مـــــون ك ـــــة بشـــــدة ینتق ـــــاء إســـــرائیل نی ـــــدة مســـــتوطنات بن موقـــــع  ،جدی
BBC ،الرابط تقریر،عربي  : 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121202_israel_p
alestinian_tax_.shtml . 

موقــع  ،المتحــدة األمــم فــي مراقبــا عضــوا تمثیلهــا مشــروع تطــرح الفلســطینیة ســلطةال .209
BBCخبر،الرابط،عربي: 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121109_un_palesti
ne_state_monitor.shtml. 

 :  الرابط تقریر،عربي، BBCموقع  ،جدیدة مستوطنات بناء إسرائیل قرار تنتقد أمریكا .210
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israel_
palestinians.shtml. 

موقـــــع  ،الشـــــرقیة بالقـــــدس جدیـــــدة مســـــتوطنات بنـــــاء خطـــــة مـــــن تســـــرع إســـــرائیل .211
BBC ،الرابط تقریر،عربي : 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israe
l_palestinians.shtml. 

ــــــــــون المســــــــــیحیین فآال .212 ــــــــــد یحتفل ــــــــــیالد بعی ــــــــــي الم ــــــــــت ف موقــــــــــع  ،لحــــــــــم بی
BBC ،الرابط خبر،عربي : 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121224_pilgrims_ 
bethlehem_christmas.shtml?MOB  .  

موقــــع  ،المتحــــدة بــــاألمم مراقــــب دولــــة بوضــــع للمطالبــــة یســــتعدون الفلســــطینیون .213
BBC ،بطالرا تقریر،عربي : 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestin
_un_membership_monitor.shtml. 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/01/130107_palestine_
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121110_palestinia
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121202_israel_p
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121109_un_palesti
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israel_
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121130_us_israe
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/121224_pilgrims_
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121112_palestin
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عتـــــــراف الـــــــرئیس الفلســـــــطیني: مســـــــتعدون للتفـــــــاوض مـــــــع اســـــــرائیل عقـــــــب اال .214
:  ال           رابط تقری           ر، عرب           ي،BBC موق           ع ،بفلســـــــــــطین كدولـــــــــــة مراقـــــــــــب 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast 
 ،BBC موق        ع ،فلس       طین لص       الح تاریخی       ا س       یكون التص       ویت: عش       راوي .215

  : الرابط تقریر،
216. http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast-

membership_monitor.shtml 
 الش       رق ف       ي رئیس       ي دور لع       ب عل       ى المتح       دة الوالی       ات تح       ث بریطانی       ا .217

   خبر، ،BBC موقع ،األوسط
218. http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/1211

25_uk_us_.shtml ، 
 موق     ع ، فلس     طینیة دول     ة قی     ام ح     ال ف     ي االس     رائیلیة المس     توطنات مص     یر م     ا .219

BBC،الرابط ،خبر عربي  : 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast  

 النش       اط ض       د الدولی       ة الجنائی       ة للمحكم       ة ب       اللجوء یھ       ددون الفلس       طینیون .220
 :  الرابط خبر، عربي،BBC موقع ، االسرائیلي االستیطاني

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast 
 ألم      ما ف      ي عض      و غی      ر دول      ة كمراق      ب وص      فتھا فلس      طین: وج      واب س     ؤال .221

 : الرابط خبر، عربي،BBC موقع ،المتحدة
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast 

 موقع فضائیة الحرة: -ج
 موقــــع الحــــرة، ،االســــتیطان بزیــــادة یتعهــــد وناتانیــــاهو الفلســــطینیین تعاقــــب إســــرائیل .222

 :الرابط خبر،
http://www.radiosawa.com/content/israel-netanyahu-palestinians-
taxes-settelments/215890.html. 

موقـــع الحـــرة،  ،فلســـطین دولـــة اســـم یحمـــل ســـفر جـــواز بإصـــدار البـــدء یقـــرر عبـــاس .223
-http://www.alhurra.com/content/palestine-abbas: الــــــــــــــــــــرابط خبــــــــــــــــــــر،

national-passport/217398.html .  
موقـــــع الحـــــرة،  ،المتحـــــدة األمـــــم فـــــي مراقـــــب بصـــــفة عضـــــو غیـــــر دولـــــة فلســـــطین .224

-http://www.alhurra.com/content/palestine-wins: ابطالـــــــــــــــــــــر  تقریـــــــــــــــــــــر،
historic-upgrade-at-un-/215823.html.  

موقـــــع  ،المتحـــــدة األمـــــم إلـــــى التوجـــــه الفلســـــطینیة الســـــلطة قـــــرار یعـــــارض أوبامـــــا .225
 :الرابط خبر،الحرة، 

http://www.alhurra.com/content/obamaexpresses-opposition-to-go-
to-un/214956.html. 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast
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http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/12/1211
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http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast
http://www.radiosawa.com/content/israel-netanyahu-palestinians
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 ،األرض علـــــى شـــــیئا یغیـــــر لـــــن الجدیـــــد الفلســـــطیني الوضـــــع إن یقـــــول نتانیـــــاهو .226
 : الرابط خبر،موقع الحرة، 

http://www.alhurra.com/content/netanyahu-no-palestinian-state-
until-negotiations/215800.html. 

ـــل لرفـــع یســـعى عبـــاس .227 ـــى فلســـطین تمثی ـــة إل ـــر دول  ،المتحـــدة األمـــم فـــي عضـــو غی
 : الرابط خبر، حرة،ال موقع

http://www.alhurra.com/archive/news/70/80/80.html?id=212731. 
 خبـــر، الحـــرة، موقـــع ،المتحـــدة األمـــم فـــي عبـــاس لمســـعى حمـــاس دعـــم یؤكـــد مشـــعل .228

-http://www.alhurra.com/content/abbas-un-bid:  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط
meshaal-hamas/215639.html .  

 ،المتحــــدة األمــــم فــــي الفلســــطیني الطلــــب لحلصــــا التصــــویت نیتهــــا تعلــــن اســــبانیا .229
-http://www.alhurra.com/content/un: الـــــــــــــــرابط خبـــــــــــــــر،موقـــــــــــــــع الحـــــــــــــــرة، 

bid-palestine-spain/215725.html.  

ــــي اخــــتالف .230 ــــد حــــول فرنســــي أمریك ــــنح تأیی ــــة وضــــع الفلســــطینیین م ــــب دول  ،مراق
 : الرابط تقریر،موقع الحرة، 

http://www.alhurra.com/content/israel-palestine-membership-un-
observer-/215709.html. 

ـــــد إســـــرائیل .231 ـــــل تجم ـــــدات تحوی ـــــى الضـــــریبیة الرســـــوم عائ موقـــــع  ،الفلســـــطینیین إل
 :الرابط خبر،الحرة، 

http://www.alhurra.com/content/israel-withhold-palestinian-tax-
revenue/215911.html. 

 خبـــر،موقـــع الحـــرة،  ،متحـــدةال بـــاألمم مراقـــب دولـــة صـــفة علـــى سنحصـــل: عبـــاس .232
 :الرابط

http://www.alhurra.com/content/abbas-palestinian-president-un-
bid/215608.html. 

موقـــــع  ،فلســـــطین دولـــــة اســـــم یحمـــــل بریـــــدیا طابعـــــا تصـــــدر الفلســـــطینیة الســـــلطة .233
 :الرابط خبر،الحرة، 

http://www.alhurra.com/content/palestinian-authority-issues-
palestine -stamps-/218133.html. 

http://www.alhurra.com/content/netanyahu-no-palestinian-state
http://www.alhurra.com/archive/news/70/80/80.html?id=212731
http://www.alhurra.com/content/abbas-un-bid
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ــــــب علــــــى تصــــــوت العامــــــة الجمعیــــــة .234  أوروبــــــي انقســــــام وســــــط الفلســــــطیني الطل
 : الرابط تقریر،موقع الحرة،  ،أمریكیة ومعارضة

http://www.alhurra.com/content/un-vote-on-raising-palestinian-
status-to-non-member-observer-state-/215775.html. 

 الحرة، قناة موقع ، اإلسرائیلي -الفلسطیني الصراع ملف إنهاء إلى واشنطن یدعو العربي .235
-http://www.alhurra.com/content/arab-league-peace-israel: الرابط خبر،

palestinian-/217108.html ، 29/12/2012: النشر تاریخ.  
 تقریر، الحرة، قناة موقع ، دولي رفض وسط استیطانیة وحدة 2600 ببناء اسرائیلي قرار .236

-http://www.alhurra.com/content/palestinian-israel-peace: الرابط
settlements-jerusalem/216666.html ، 19/12/2012: النشر تاریخ. 

 الحرة، قناة موقع ، المتحدة األمم في الفلسطیني المسعى لعرقلة أمریكي تحرك عن أنباء .237
-http://www.alhurra.com/content/us-un-israel-palestinians: الرابط خبر،

eu/212843.html ، 2/10/2012: النشر تاریخ. 

 الحرة، قناة موقع ، مقبلال الشهر الفلسطینیة واألراضي اسرائیل یزور كیري: صحیفة .238
-http://www.alhurra.com/content/palestine-wins-historic: الرابط خبر،

upgrade-at-un-/215823.html ، 25/1/2013: النشر تاریخ. 
 التمثیل مستوى رفع على عباس لتهنئة اهللا لرام نادرة زیارة في األردني لعاهلا .239

:  بطالرا خبر، الحرة، قناة موقع ،الفلسطیني
http://www.alhurra.com/contentjordanian-king-in-ramallah-abbas- 

/216075.html، 6/12/2012: النشر تاریخ 

http://www.alhurra.com/content/un-vote-on-raising-palestinian
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  استمارة تحلیل المضمون

  

  أوالً: فئات الشكل
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  رابعاً: فئة جوانب التركیز
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  خامساً: فئة اتجاه المادة
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  سادسًا: فئة آلیات وأدوات التأطیر المستخدمة
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 صحیفة مقابلة شخصیة عبر البرید اإللكتروني

  االسم: 

  الصفة: 

 ما أهمیة االعالم اإللكتروني وهل ُیعدُّ بدیًال لإلعالم الفضائي؟ .1

ائیات الدولیة الموّجهة للعرب ما أهمیة وجود موقع إلكتروني للقناة الفضائیة، خاصة الفض .2
 ؟، وغیرهاعربي BBCمثل:  روسیا الیوم و 

 هل تعتبر المواقع اإللكترونیة للفضائیات صورة طبق األصل عن الفضائیة أم لها دور تكمیلي؟ .3

بالنسبة للتحریر في المواقع اإللكترونیة هل یفضل أن یكون بطواقم منفصلة عن تلك العاملة  .4
 في الفضائیة، ولماذا؟

هل من دراسات تعكس نسبة اعتماد الجمهور على المواقع اإللكترونیة للفضائیات في استقاء  .5
 المعلومات؟

ما رأیك هل اإلطار الذي تعتمده في الغالب المواقع اإللكترونیة للفضائیات الدولیة الموجهة  .6
  للعرب في عرضها لألخبار العربیة، ُیعدُّ إطارًا ایجابیًا أم سلبیًا؟

  جود موقع الكتروني للقناة الفضائیة ؟ما أهمیة و  .7

  ما مدى متابعة واستخدام الجمهور للموقع، هل من احصائیة؟ .8

هل هیئة التحریر للموقع االلكتروني تختلف عن هیئة التحریر للفضائیة، وٕان كان اختالف  .9
  ما السبب؟

  هل یتم نشر كل ما تعرضه الفضائیة على الموقع االلكتروني (ذكر نسبة إن أمكن)؟ .10

  لى أي من المصادر یعتمد الموقع في استقاء األخبار( ذكرها إن أمكن)؟ع .11

لون استخدام  .12 في قضیة عضویة فلسطین أّي األشكال الصحفیة تم استخدامها، وهل تفضِّ
  صور )؟ ، أومقاطع صوتیة ، أوعناصر دعم مساندة بعینها(مقاطع فیدیو

عراض األسباب، أم استعراض في قضیة عضویة فلسطین من أي الزوایا تمت معالجتها؟ است .13
  النتائج، أم  طرح حلول للقضیة ؟

  ما هي الشخصیات التي تم التعامل معها في تناول قضیة عضویة فلسطین؟ .14
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  صورة عن طلب عضویة فلسطین
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