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 نتيجة الحكم على الرسالة 
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 باللغة العربية ةسرادخص اللم

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم األطر الخبرية لقضية  هدف الدراسة:
قضايا االستيطان  االستيطان اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، ومعرفة

عليها هذه المواقع، وأبرز آليات التأطير التي استخدمتها وأدواتها،  ركزت التي اإلسرائيلي
الخبرية واتجاهاتها، وأهم الشخصيات المحورية، وأطر األطر  واتجاهات سمات عن والكشف

باإلضافة إلى معرفة أوجه الشبه واالختالف بين المواقع اإللكترونية للصحف  األسباب والنتائج،
 األمريكية في تأطير قضية االستيطان اإلسرائيلي.

 تنتمي هذه الدارسة إلى البحوث الوصفية باستخدام منهج الدارسات منهج الدراسة:
المسحية، وفي إطاره استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون، ومنهج العالقات المتبادلة الذي 

 في إطاره تم استخدم الباحث أسلوب المقارنة المنهجية.
استخدم الباحث أداة استمارة تحليل المضمون المبنية على نظرية  أداة الدراسة وعينتها:

لكترونية لصحيفتي النيويورك تايمز، والواشنطن األطر الخبرية، واختار الباحث المواقع اإل
بوست، ممثلتين لمجتمع المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، ومدة الدارسة كانت الحصر 

(، وتمثلت مادة التحليل في جميع م2017، م2016، م2015الشامل خالل ثالثة أعوام، وهي )
 يلي في المواقع اإللكترونية لصحف الدارسة.المواد الخبرية التي تناولت قضية االستيطان اإلسرائ

 أهم نتائج الدراسة: 
موضوعًا، بواقع  365بلغ حجم تغطية قضية االستيطان اإلسرائيلي في موقعي الدراسة  -1

موضوعًا في موقع صحيفة  190موضوعا في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و 175
 بين الموقعين. الواشنطن بوست، وهو ما يعكس تقاربًا في حجم االهتمام

حازت أطر النتائج المتوقعة على المرتبة األولى لألطر الخبرية لقضية االستيطان  -2
 اإلسرائيلي في موقعي الدراسة، تالها أطر المسئولية، ثم أطر الحلول المقترحة.

تفوقت الشخصيات اإلسرائيلية باعتبارها شخصيات محورية في موقعي الدراسة على  -3
 فلسطينية بنسبة كبيرة.الشخصيات الدولية وال

المواقع  - الضفة الغربية - االستيطان اإلسرائيلي - األطر الخبرية كلمات مفتاحية:
 .اإللكترونية للصحف األمريكية

 
  



  ث 

Abstract  
Study Aims: This study aims at identifying the news reporting 

frameworks for Israeli Settlements in the websites of U.S. newspapers. This is 

in addition to identifying their degree of interest in the issue of the Israeli 

Settlements as well as identifying the key figures, framework of reasons of 

Israeli Settlements. Moreover, the study also aims at identifying the 

mechanisms of employing news reporting framework and identifying points of 

agreement and disagreement in addressing the issue of the Israeli Settlements 

between the websites of the study . 

Study Approach: The study adopted descriptive approach using the 

content analysis method, and the method of mutual relations, which using the 

systematic comparison method. 

Study Sample and Tools: The researcher has used the content 

analysis, which is based on the news frames theory. The researcher also has 

selected the websites of The New York Times and The Washington Post, 

representing the community of the websites of U.S. newspapers. The duration 

of the study was: (from January 1st, 2015, to December 31th, 2017). The 

material of the study has focused on analyzing all the topics relevant to 

interrelationships in all news manners in the websites of the study. 

The most important findings of the study:  

1. The volume of coverage of the issue of the Israeli settlements in the 

websites of U.S. newspapers, was 365 articles, 175 articles in the New 

York Times & 190 articles in the Washington Post. 

2. The frameworks of the expected results obtained the first rank of the 

news frameworks for the Israeli settlement issue at the study sites, then 

the frameworks of responsibility, and finally the frameworks of the 

proposed solutions. 

3. The Israeli key figures have outnumbered the International & 

Palestinian key figures in the websites of the study and this shows the 

weakness of the Palestinian presence in this vital issue. 

Keywords: Israeli News - Israeli Settlements - West Bank - Websites of 

American newspapers. 
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 مب خب حب جب
 

 قَۡد َءاتَۡيَتِنِّ مَِّن ِّ وِّيلِّ َرب 
ۡ
ٱلُۡمۡلكِّ وََعلَّۡمَتِنِّ مِّن تَأ

ۡنَيا  ِّۦ ِفِّ ٱدلُّ نَت َولِّ 
َ
ۡرضِّ أ

َ
َمََٰوَٰتِّ َوٱۡۡل َر ٱلسَّ ِۚ فَاطِّ َحادِّيثِّ

َ
ٱۡۡل

ِنِّ ُمۡسلِّم  
َرةِِّۖ تََوفَّ يَ َوٱٓأۡلخِّ لِّحِّ َٰ ِّٱلصَّ ۡۡلِّۡقِنِّ ب

َ
 ا َوأ
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 الهداء

ً ًا لي في هذه ا حصينً ا ودرعً إلى من كان سند  ًالدنيا، إلى من بذل س   ونصح ًيَّ ُعُمًن 
 
ا ره  رعاية

م البرَّ ألبنائه َل إلى النجاح الذي أتمنى، إلى من قدَّ ًحتى أص 

 والدي الغالي، األستاذ/ محمد أحمد الحمارنه.

إلى السيدة التي أعطت بغير حدود، وأفاضت َعليَّ من جميل صبرها وفيض حنانها، 

ًا وأتهجى فعلمتني كيف أمسك قلم ً
 
ًحرف

 
ًا حتى غدوت رجل

ة/ هدى زايد أبو زايد،   والدتي الحاجَّ

 أسأل هللا أن يجزيها الجنة أجر ما قدمت لي.
ا على حوادث األيام، إلى من شاطرتهم قسمات حياتي منذ الطفولة، إلى الذين كانوا عونً 

ًإلى رموز التعاضد والتكاتف في حياتي

 إخوتي وأخواتي.

ا لي على إتمام ا ومشجعً وشريكتي في هذه الحياة، إلى من كانت عونً إلى نصفي اآلخر، 

ْت من أزري،  ًمسيرتي التعليمية، فصبرْت وشدَّ

  (أم محمد)زوجتي املحبة/ إيمان محمود أبو شاويش 

 في بيتي.
ً
 متينا

ً
 أدامها هللا ركنا

ة البشرية، إلى ا يهدف به إفادلم ًإلى اإلنسانية جمعاء في هذا العالم، إلى كل من ابتغى عً 

كل من سعى ليغير وجه العالم بالعلم ليصل إلى حياة ملؤها العنفوان والتحدي، إلى َمن 

ًكان له قدم السبق في ركب العلم والتعليم.

هدي عبارات الشكر والتقدير
ُ
 أ

 
ًإليكم جميعا

 الباحث

 محمد الحمارنةهللا عبد 
  



  خ 

 وتقدير شكر

 
َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعََلٰ َوالَِديَّ َوأَْن َأْعَمَل َوَقاَل َربِّ ]قال تعالى: 

يَ  اِِلِ ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَباِدَك الصَّ  .(1)[َصاِِلً

اهلل الذي الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، الحمد 
 بنعمته تتم الصالحات، الحمد اهلل الذي أتم نعمته عليَّ بإنجاز هذه الدراسة العلمية.

، أسجل هنا لذوي الفضل (2)[َوَمن َيْشُكْر فإنََم َيْشُكُر لِنَْفِسهِ ]انطالقًا من قوله تعإلى 
ك المشار ، أستاذ اإلعالم للدكتور/ طلعت عبد الحميد عيسىحقهم، أتقدم بخالص شكري 

بقسم الصحافة بالجامعة اإلسالمية، لتكرمه باإلشراف على الدراسة، حيث لم يتوانى في تقديم 
النصح والمشورة خالل فترة إعداد الدراسة، وقد كان لي معينًا من العلم ال ينضب، نهلت منه 

 طوال فترة إشرافه على رسالتي.
ة اإلسالمية، واألساتذة الشكر موصول إلى أساتذتي في قسم الصحافة واإلعالم بالجامع

 الكرام الذين شرفوني بمالحظاتهم في تحكيم استمارة تحليل المضمون.

 
 الباحث

 عبد اهلل حممد احلمارنة
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 ةة الدراســـــمد  ـقـم
تعد قضية االستيطان إحدى أهم األدوات التي نفذَّت إسرائيل بها سياسة اإلحالل التي 

م، حيث عمدت إلى بناء الكيبوتسات التي 1948عام طردت الفلسطينيين من أراضيهم منذ 
َلْت إلى مفاوضات الحل النهائي، إلى جانب القدس والالجئين والمياه والحدود بحسب نص  ُرحِّ

 36م، إال أنه بعد أوسلو صادرت الحكومة اإلسرائيلية 1993إعالن المبادئ في أوسلو عام 
م، لتنص على عدم القيام 1998يفر عام ألف دونم في القدس وحولها، وجاءت اتفاقية واي ر 

بأي خطوة من شأنها، أن تغير وضع الضفة الغربية وغزة، وفًقا لالتفاق االنتقالي، وبرغم توقيع 
 بؤرة استيطانية. 27م، تم إنشاء 11/3/1999اتفاق "واي ريفر" في 

ن وشيَّدت إسرائيل مشروع االستيطان اإلسرائيلي بغرض تحقيق عدة أهداف، أهمها كا
السيطرة على األرض، وذلك يتم باستخدام القوة بكل مركَّباتها، ولتحقيق هذه الغاية، أسست 
إسرائيل عبر تياراتها الفكرية عددًا من العصابات العسكرية، كما هدفت إلى االستيالء على 
األراضي الفلسطينية بذرائع تاريخية لتطبيق المشروع القاضي باقتالع الشعب الفلسطيني من 

حالل المستوطنات مكانها، وهذا ال يتم إال بسياسة األمر الواقع للنشاط مدن ه، وقراه، وا 
 .(1)االستيطاني 

وبذلك أصبح االستيطان اإلسرائيلي مادة إعالمية يتم تداولها في وسائل اإلعالم 
ر األمريكية، وشهد العالم في أواخر القرن الماضي ثورة كبيرة في االتصاالت أدَّت إلى تحول كبي

في دور اإلعالم، ومدى اعتماد دول العالم عليه لتمرير مشاريعها، وبرامجها السياسية، 
واالقتصادية واالجتماعية، ولهذا أصبح "اإلعالم والديبلوماسية وجهين لعملة واحدة، وهي 

 .(2)السياسة الخارجية، وصورة الدولة في المجتمعين الدولي واإلقليمي" 
ي امتدادًا وتطورًا طبيعيًا لإلعالم التقليدي، حيث إن المواقع وُيعدُّ اإلعالم اإللكترون

اإلعالمية اإللكترونية بدأت منذ عدة عقود بالظهور تدرييجيًا، ومعها بدأت الصحف األمريكية 
في بث مواقعها اإللكترونية في الثمانينيات من القرن الماضي، ثم بدأت مواقع إلكترونية مثل 

 .(3)مز، واليو أس تودي وغيرها في استخدام الخدمات التفاعلية موقع صحيفة النيويورك تاي

                                                           

 (.12-11)ص ، منصور، إسرائيل واإلستيطان (1)

 الكتروني(. )موقع اإلعالم العربي المعاصرالفقيه،  (2)
 . )موقع الكتروني(.الفرق بين االعالم االلكتروني واالعالم التقليدي ( حالق،3)
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لذلك ينظر "اإلعالم الغربي مع القضية الفلسطينية على أنه نزاع بين طرفين، ومواده 
اإلعالمية تخلو تمامًا من السياق التاريخي للقضية الفلسطينية، بل ويتعاطى مع تغطية 
االعتداءات اإلسرائيلية بحروبها بشكل متساٍو ويتعمد سرد تفاصيل القتلى اإلسرائيليين أما 

 .(1)رقام في إعالمهم دون أدنى تفاصيل" شهداؤنا فهم أ
من جانب آخر، فإن تأثير وسائل اإلعالم في السياسة الخارجية األمريكية يأتي من 
مدى قوة اللوبي الصهيوني وسيطرته على اإلعالم األمريكي والتداخل والتفاعل معه، بحيث 

الصهيوني وتأثيره على  يمثل اإلعالم في الغالب إرادة ذلك اللوبي، ويمكن قياس قوة اللوبي
اإلعالم األمريكي من خالل التغلغل اإلعالمي، ووصول أعداد كبيرة من الموالين لهذا اللوبي 
إلى مراكز إعالمية مهمة، وسيطرتهم على عدد كبير من غرف التحرير في الصحف، 

تملكها الشركات  والمجالت، والقنوات التلفزيونية، والقوة اإلعالنية له حيث إن القدرة المالية التي
المرتبطة بهذا اللوبي لها القدرة على استخدام الوسائل اإلعالنية باعتبارها وسيلة ضغط لتحقيق 

 .(2)أهداف فكرية وسياسية 

ونظرًا لكون االستيطان اإلسرائيلي يشكل أحد أبرز القضايا األساسية المتعلقة بالصراع 
ل اإلعالم األمريكية؛ فإن هذه الوسائل من خالل الفلسطيني االسرائيلي التي يتم تناولها في وسائ

تعاملها مع مثل هذه القضايا هي وسائل منحازة من خالل نظرتها إلى هذه القضايا من منظار 
المصلحة األمريكية، فهي تعتمد نوعًا من االنتقائية من خالل الفرز اآللي لألخبار واألحداث، 

بح خبرًا، وُيعد حقيقة يؤخذ بها، وما يخالف فما يتفق منها مع السياسة العامة للدولة يص
التوجهات السياسية الخارجية يصبح دلياًل على أن الخصم يمثل تهديدًا للمصلحة القومية العليا، 

 .(3)ما يتطلب مواجهته والحد من خطورته 
وتأتي هذه الدراسة للتعرف على األطر الخبرية لقضية االستيطان اإلسرائيلي في المواقع 

رونية للصحف األمريكية، وذلك من خالل معرفة موضوعات قضية االستيطان، والمصادر اإللكت
التي التي اعتمدت عليها، والشخصيات المحورية، وآليات التأطير وأدواتها المستخدمة، واألشكال 
الصحفية المستخدمة مع موضوعات قضية االستيطان اإلسرائيلي، ورصد أوجه الشبه 

  ه القضية في مواقع الدراسة.واالختالف في تأطير هذ
                                                           

. يالفلسطيندور اإلعالم تجاه القضية الفلسطينية وآليات تعزيز التضامن العالمي إعالميًا مع الشعب ، شاهين (1)
 )موقع الكتروني(

 . )موقع الكتروني(وسائل اإلعالم والسياسة الخارجية األمريكيةعلي،  (2)
 المرجع السابق. (3)
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 أهم الدراسات السابقة:أواًل: 
من خالل اطالع الباحث على أهم الدراسات العلمية، والدوريات، والمجالت، رصد 
عددًا من الدراسات السابقة التي لها عالقة بقضية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 
الفلسطينية وكيفية تأطير اإلعالم األمريكي لها، وقد تم تقسيمها إلى ثالثة محاور على النحو 

 التالي: 
 .ل قضية االستيطان اإلسرائيليدراسات حو  .1
 .دراسات حول اإلعالم األمريكي والقضية الفلسطينية .2

 : دراسات حول االستيطان السرائيلي:لولالمحور ا

 :(1)( م2015) Abadjiev دراسة -1
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو انخفاض في النشاط 

اإلسرائيلي، والتعرف إلى العوامل المؤثرة في توسع المستوطنات وأهمها، وقد قام االستيطاني 
م(، وتغطي الدراسة بشكل رئيسي 2014-م1993الباحث بدراسة الفترة الزمنية بين عامي )

مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد استخدم الباحث أسلوب تحليل الخطاب السياسي 
 لت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:واستطالعات الرأي، وتوص

تدفع عوامل "اإلرهاب والعنف" و"االستثمارات المحلية" الستمرار عملية االستيطان  -أ
 اإلسرائيلي وتوسعه.

يشجع انخفاض تكاليف االستيطان اإلسرائيلي لألراضي، وفوائده األمنية، الحكومة  -ب
 اإلسرائيلية على االستمرار في عملية البناء.

ى سياسة االستيطان بدعم قوي ومهم من قطاعات المحافظين في إسرائيل، وأدَّى تحظ -ج
انخفاض التوتر بينها وبين األطراف الدولية حول هذه القضية نتيجة شراكاتها 

 االقتصادية والسياسية معهم بشكل كبير إلى رفع وتيرة االستيطان اإلسرائيلي.
 :(2)( م2015العجلة ) دراسة -2

                                                           

(1)Abadjiev, The Return to Judea and Samaria: Qualitative analysis on the Dynamics 

of Israeli Settlements in West Bank and East Jerusalem 

دراسة  :في الضفة الغربيةاإلستيطان اإلسرائيلي  نحو قضية الفلسطينيالخطاب الصحفي  محمد، العجلة، (2)
 .مقارنة تحليلية
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تهدف الدراسة إلى رصد الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطان 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية وتحليله، والوقوف على أطروحاته، تنتمي الدراسة إلى البحوث 
الوصفية، واستخدمت منهج تحليل الخطاب، ومنهج الدراسات المسحية الذي تم من خالله 

نهج دراسة العالقات المتبادلة، الذي تم في إطاره توظيف استخدام أسلوب تحليل المضمون، وم
أسلوب المقارنة المنهجية، كما استخدم الباحث نظرية اإلطار اإلعالمي، ونظرية األجندة، وتم 
جمع البيانات عن طريق أداتين، هما: استمارة تحليل المضمون، واستمارة تحليل الخطاب 

ة الجديدة، وفلسطين. أما الفترة الزمنية للدراسة الصحفي، وشملت عينة الصحف القدس، والحيا
م(، وتم اختيار عينة أعداد الصحف 2012ديسمبر  31 -م 2012يناير  1فتمثلت بالفترة من )

بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، وفق أسلوب األسبوع الصناعي، وتوصلت الدراسة إلى العديد 
 من النتائج، أهمها:

دد األطروحات الخاصة باالستيطان، وحظيت أطروحة تفوقت صحيفة القدس في ع -أ
"، بأكبر نسبة من بين جميع كافة"حكومة االحتالل تقدم أشكال الدعم للمستوطنين 

 األطروحات في صحيفتي القدس والحياة الجديدة.
انخفض حضور القوى الفاعلة العربية بشكل كبير في خطاب الصحف الثالث، وهو ما  -ب

 ربي الفعلي تجاه قضية االستيطان اإلسرائيلي.يشير إلى ضعف الدور الع
الحقائق والوقائع" في تناوله "اعتمد الخطاب الصحفي الفلسطيني بشكل أساس على  -ج

 .لالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية
 : (1)( م2014العجلة ) دراسة -3

تهدف الدراسة إلى رصد الخطاب الصحفي تجاه قضية القدس في الصحف العربية 
الدولية وتحليله، ورصد أدوار القوى الفاعلة السلبية واإليجابية، وكذلك التعرف إلى كيفية تحليل 
المضمون لتغطية صحيفتي الدراسة لقضية القدس، وتصنف الدراسة من ضمن البحوث 
الوصفية، واستخدم الباحث ثالثة مناهج، وهي: تحليل الخطاب، ومنهج الدراسات المسحية، 

المتبادلة، كما استخدم الباحث استمارة تحليل الخطاب الصحفي، واستمارة  ومنهج العالقات
تحليل المضمون الصحفي بوصفها أدوات لجمع معلومات العينة، وشملت عينة الصحف 
صحيفتي القدس العربي، والحياة اللندنية اللتين تصدران في بريطانيا، وتمتد العينة الزمنية 

م(، وجرى اختيار المواضيع بطريقة المسح  2012سمبردي 31 -م 2012للدراسة من )يناير

                                                           

 مقارنة. تحليلية دراسة الدولية: العربية صحفال في القدس قضية نحو الصحفي الخطاب رامي، العجلة، (1)
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الشامل، استخدم الباحث نظرية تحليل األطر اإلعالمية ووضع األجندة، وتوصلت الدراسة إلى 
 العديد من النتائج، أهمها:

احتلت قضية االعتداءات على المسجد األقصى، واالستيطان في األراضي الفلسطينية  -أ
التكرارات في صحيفة القدس العربي، في حين كانت التكرارات المحتلة على أعلى 

 .األعلى لصالح قضية االستيطان في صحيفة الحياة اللندنية

 ارتفعت نسبة األدوار اإليجابية للسلطة الفلسطينية في صحيفة الحياة اللندنية، في حين -ب

 .ارتفعت في صحيفة القدس العربي األدوار السلبية للسلطة الفلسطينية
ء إطار الصراع في المرتبة األولى لألطر اإلعالمية لموضوعات االستيطان بنسبة جا -ج

%، تاله اإلطار األخالقي، 13%، وجاء في المرتبة الثانية إطار المسئولية بنسبة 75.4
 ثم إطار النتائج االقتصادية.

 :(1)( م2011) Qutob دراسة -4
اإلسرائيلية من احتالل الضفة الغربية هدفت الدراسة إلى تحديد الهدف الرئيس للحكومة 

م، وبناء المستوطنات في هذه األراضي التي يعدها المجتمع الدولي غير قانونية، 1967في عام 
م( والثانية بين عامي 1977-م1967وحللت الدراسة فترتين زمنيتين، األولى بين عامي )

هودا والسامرة، وتوصلت م( ألراضي الضفة الغربية المسمَّاة عند اليهود ي1987-م1977)
 الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:

تضررت إسرائيل من سياسة توسيع المستوطنات، ولم تكن الخطوُة خطوًة إيجابية للتنمية  -أ
 وازدهارها.

ُأوِجدت المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بخطة مدروسة كونها وسيلة لخلق  -ب
 حقائق على األرض.

بمواصلة التوسع االستيطاني في األراضي التي يطالب بها  إسرائيل نفسها دولياً عزلت  -ج
 الفلسطينيون من أجل دولة مستقبلية، حيث إنَّ مستوطنات الضفة الغربية أنشأت حاجزاً 

 .طبيعياً  أمنياً 
 : (2)( م2011) Hughes دراسة -5

                                                           

(1) Qutob, An Analysis of Israel’s Settlement Policy in the Occupied West Bank 

after the Six-Day War and its Impact on the Peace-Process (1967-2002). 

( 2 ) Hughes, Territoriality, Sovereignty and the Nation-state System in Israel-

Palestine: The Creation of the Palestinian Bantustan “state” and Shifting 

Palestinian Resistance Tactics 
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هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين األرض والسيادة، وكيف أن طريقة فهم تلك 
العالقة يدفع إسرائيل إلى تبني سياسة التوسع االستيطاني، وبناء الجدار األمني في الضفة 
الغربية، حاولت الدراسة تتبع مسار الجدار الواصل إلى عمق الضفة الغربية من تقارير األمم 

حكام الصادرة في حقه من محكمة العدل العليا، باإلضافة إلى االعتماد على بعض المتحدة، واأل
المصادر الثانوية، ناقشت الدراسة جدوى تشكيل دولة دون إنهاء االستعمار، وانعدام السيادة لهذه 

 الدولة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:
صلحة إلسرائيل حتى تحافظ على التوزان إنشاء دولة البانتوستانات الفلسطينية هي م -أ

 الديموغرافي لصالح يهودية الدولة. 
الهدف من بناء الجدار العازل ليس أمنيا؛ بل يسعى لضم المستوطنات، وزيادة السيطرة  -ب

 على األراضي بهدف السيطرة على موارد طبيعية وحيوية.
واحتواء الشعب  يستهدف التوسع االستيطاني اإلسرائيلي ضم أراٍض للضفة الغربية -ج

 الفلسطيني في سلسلة من البانتوستانات غير السيادية والمعزولة.
 : (1)( م2010أبو كميل ) دراسة -6

هدفت الدراسة إلى رصد الخطاب الصحفي الفلسطيني إزاء إجالء المستوطنين من 
 ""الحياة الجديدةقطاع غزة والقضايا المترتبة عليه وتحليله، ومقارنة هذا الخطاب في صحيفتي 

الحكومية و"الرسالة" الحزبية، وصنفت هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، واعتمدت الباحثة 
على منهج المسح وفي إطاره استخدمت أسلوب مسح أساليب الممارسة، وكذلك منهج تحليل 

أسلوب الخطاب اإلعالمي، وتم اختيار عينة الصحف بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، وفق 
األسبوع الصناعي، وأداتا الدراسة هما صحيفة االستقصاء واستمارة تحليل الخطاب، وقد حللت 
الباحثة أعدادًا من صحيفتي الحياة الجديدة والرسالة، وذلك خالل الفترة الزمنية المحددة من أول 

م( وحتى تداعياته على وحدة 2003ديسمبر  1إعالن إسرائيلي عن مخطط اإلجالء في )
م(، واستخدمت الباحثة نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي، 2008يناير  30لصف الفلسطيني في )ا

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:

                                                           

دراسة تحليلية  غزة:أبو كميل، الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه خطة إجالء المستوطنين من قطاع  (1)
 2008-2003الفترة  والحزبية فيمقارنة للصحف اليومية 
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المترتبة  اختلف االهتمام في تناول قضية إجالء المستوطنين من قطاع غزة والقضايا -أ
، وذلك بحسب التوجه عليها في الخطاب الصحفي لصحيفتي الحياة الجديدة والرسالة

 .السياسي واأليديولوجي لكال الصحيفتين
تعدد األطر المرجعية التي استند عليها منتجو الخطاب الصحفي لصحيفتي الدراسة  -ب

بشأن قضية إجالء المستوطنين من قطاع غزة، والقضايا التي ترتبت عليه، وذلك وفقًا 
 .لطبيعة الحدث وأبعاده

ستند عليها منتجو الخطاب الصحفي بشأن قضية إجالء اختالف األطر المرجعية التي ا -ج
المستوطنين من قطاع غزة والقضايا التي ترتبت عليه، حيث لم يركز الخطاب 
المدروس على استخدام وتوظيف إطار واحد، بل عدد من األطر المرجعية المختلفة، 

 وذلك وفقًا لطبيعة الحدث وأبعاده.
 :(1)( م2012عواد ) دراسة -7

الدراسة إلى تسليط الضوء على مركزية القدس في الصراع العربي الفلسطيني هدفت 
اإلسرائيلي، والكشف عن المخططات االستيطانية اإلسرائيلية وأهدافها تجاه مدينة القدس 
الشرقية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج التاريخي المقارن، وتناولت 

 م(، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:2010 – م1967الدراسة الفترة من )
شكلت قضية القدس بؤرة خالف حاد في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية منذ عام  -أ

 م؛ لذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.1993

تبنَّت إسرائيل نظرية التفوق الديموغرافي الدائم لليهود في مدينة القدس، من خالل  -ب
 ة تفريغ األرض العربية ومصادرتها، وتهجير سكانها العرب بشتى السبل.سياس

م، واستجالب أعداد هائلة 1993تعمل إسرائيل على تكثيف عملية االستيطان منذ عام  -ج
 .من المستوطنين ليقيموا مكان سكانها األصليين لتهويد المدينة

 :(2)( م2011موسى ) دراسة -8
أحكام القانون الدولي العام من االستيطان اإلسرائيلي هدفت الدراسة إلى توضيح موقف 

في األراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تسارع الهجمة االستيطانية اإلسرائيلية. وهذه الدراسة 
دراسة قانونية تهدف إلى التركيز على موضوع االستيطان اإلسرائيلي، ومعرفة أثره السياسي 

                                                           

 .م(-2010م1993) قدس الشرقية وتبعاتها في ظل العملية السلمية( عواد، سياسة التهويد اإلسرائيلية في ال1)
 .حالة المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين نموذجاً  :موسى، اإلستيطان في ضوء القانون الدولي( 2)
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تلة، ومدى مشروعيته في ضوء القانون الدولي، والمنهج واألمني في األراضي الفلسطينية المح
المتبع في هذه الدراسة هو أسلوب التسلسل التاريخي لألحداث، والتحليل العلمي والقانوني وفقًا 

 لقواعد ومبادئ القانون الدولي المعاصر، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:
فلسطينية غير مشروع في ظل أحكام ميثاق األمم يعد االحتالل اإلسرائيلي لألراضي ال -أ

المتحدة، وأن السلطة الفعلية التي تمارس من االحتالل تستند فقط إلى قانون االحتالل 
 الحربي.

تخلى االحتالل اإلسرائيلي عن التزامه باالتفاقيات الدولية، خاصًة اتفاقية جنيف عام  -ب
 ه محتاًل.م، نتيجة رفض اعتبار نفس1907م، والهاي عام 1949

م وملحقاتها تثبيت مواد، ونصوص تضمن الحقوق 1993أهملت اتفاقيات أوسلو لعام  -ج
 .التاريخية، والديموغرافية، والسياسية الفلسطينية

  :(1)( م2011الجدبة ) دراسة -9

هدفت الدراسة إلى إبراز المخططات اليهودية لالستيطان في شرقي القدس، وتوضيح 
اعتمد  الحقيقية بين االستيطان اإلسرائيلي في شرقي القدس والديانة اليهودية،العالقة غير 

الباحث على المنهج التاريخي، ثم المنهج الوصفي، ثم المنهج الموضوعي، وتنحصر حدود 
الدراسة في دراسة االستيطان اإلسرائيلي في شرقي مدينة القدس، أما الحد الزماني فهو من العام 

 (، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:م2009وحتى  م1967)

استخدم الكيان الصهيوني العديد من السياسات للسيطرة على األراضي في شرقي  -أ
 القدس، وأن هذه السياسات ال تختلف كثيرًا بين حكومة ليكودية أو عمالية.

سكانها من المستوطنات اليهودية على أنها مستوطنات عنصرية بحكم أنَّ كل  تصنَّف -ب
 المتطرفين اليهود.

يهدف وجود المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية للسيطرة على األراضي  -ج
 .الفلسطينية وطرد السكان األصليين منها

 :(2) (م2010إبراهيم ) دراسة -10
هدفت الدراسة إلى تتبع أهم أشكال االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، ومدى 
تأثيرها على جوانب التنمية السياسية كافة، والوقوف على أهم المعوقات التي يضعها االستيطان 

                                                           

 .دراسة في الجغرافية السياسية: 2009-1967الجدبة، اإلستيطان اإلسرائيلي في شرقي القدس ( 1)
 اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية.إبراهيم، ( 2)
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في وجه قيام دولة فلسطينية مستقلة، واعتمدت الدراسة على منهجين هما: المنهج التاريخي، 
وصفي التحليلي، وتركزت الدراسة في حدودها المكانية في الضفة الغربية بما فيها والمنهج ال

القدس، وتناولت في حدودها الزمنية مراحل متعددة من االستيطان حسب ما تقتضيه ضرورة 
البحث، مع تسليط الضوء على االستيطان ما بعد اتفاقيات أوسلو، وتوصلت الدراسة إلى العديد 

 :من النتائج، أهمها

يحرص المشروع االستيطاني اإلسرائيلي على اقتالع السكان الفلسطينيين من الضفة  -أ
 الغربية ويحرمهم من حقوقهم كافة.

أقامت اسرائيل مشروعها االستيطاني في الضفة الغربية لدواٍع واحتياجات أمنية، أدَّت  -ب
 .إلى استبعاد قدرة الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس

حقق االستيطان األهداف اإلسرائيلية الرامية إلى منع التوصل إلى تسوية مع  -ج
 .الفلسطينيين تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات أبعاد جغرافيـة متواصلة

 : (1)( م2010العيلة وشاهين ) دراسة -11
وتحليل هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على تطورات الواقع االستيطاني في القدس، 

األبعاد السياسية واألمنية لهذا االستيطان التوسعي، ومناقشة السياسة االستيطانية اإلسرائيلية في 
القدس على ضوء القانون الدولي، وتحديد وضعية هذه السياسة التوسعية في المواثيق والعهود 

لة االستعمارية الدولية، ومدى انتهاكها للشرعية الدولية المسئولة مباشرة عن والدة هذه الدو 
التوسعية واإلحاللية، استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج التاريخي، والوصفي التحليلي. 
وتمتد الفترة الزمنية للدراسة من الربع األخير في القرن التاسع عشر حتى نشر الدراسة، 

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:
في إطار قضايا الوضع النهائي، التي أجلها  تتبوأ قضية القدس أهمية خاصة -أ

  المفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون.

تحتل مدينة القدس أهمية خاصة في مخططات االستيطان اإلسرائيلي، بحكم أبعادها  -ب
السياسية، التي تهدف إلى فرض األمر الواقع لجهة تهويد المدينة، وضمها إلى 

 االحتالل عاصمًة أبدية لها.

                                                           

 .العيلة: شاهين، األبعاد السياسية واألمنية لالستيطان اإلسرائيلي في القدس ووضعيتها القانونية( 1)
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النشاط االستيطاني في مدينة القدس رغم دخول العرب مفاوضات عملية السالم استمر  -ج
في مدريد على الرغم من قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القسم  م1991منذ نهاية 

 الشرقي من هذه المدينة محتاًل.

 
 

 :حول العالم المريكي والقضية الفلسطينية: دراسات الثاني المحور

 : (1)( 2018دراسة الزهار ) -12
ف اإللكترونية حتهدف الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مقاالت الرأي في الص

من البحوث الوصفية التي استخدمت  وتصنفاألمريكية نحو قضية االستيطان في فلسطين، 
ن ممنهجي: الدراسات المسحية وفي إطاره أسلوب تحليل المضمون، ودراسة العالقات المتبادلة و 

خالله أسلوبي المقارنة المنهجية والدراسات االرتباطية،. وتم اختيار عينة الدراسة بأسلوب 
ستريت  ولو ، النيويورك تايمز الحصر الشامل لمقاالت االستيطان في مواقع الصحف األمريكية

(، 2018-2 28الى  2013-3-1من )خالل المدة  نيويورك بوست الواشنطن بوست، ،جورنال
وتوصلت الدراسة إلى العديد ، على نظريتي تحليل األطر، وترتيب األولوياتالدراسة اعتمدت و 

 من النتائج، أهمها:

%، تاله 33.6اهتمام صحف الدراسة بموضوع االستيطان وعملية السالم" أوال بنسبة  -أ
%، ثم "منتجات المستوطنات وحمالت 15.8أوياما واالستيطان" بنسبة  إدارة باراك
  .%13.1ة" بنسبة المقاطع

غلبة االتجاه المعارض لالستيطان في مقاالت الصحف اإللكترونية األمريكية بنسبة   -ب
  .%54.5، وغلبة األهداف المناهضة لالستيطان بنسبة 44.1%

وجود عالقة ارتباطية بين موضوعات االستيطان واتجاه الكتاب نحوها، وتأثير   -ج
لمواقع صحف الدراسة األمريكية بشكل كبير على واأليدولوجية ، التوجهات الفكرية

 اتجاهاتها نحو قضية االستيطان.

 :(1)(م2017منصور ) دراسة -13

                                                           

: فلسطيناتجاهات مقاالت الرأي في الصحف اإللكترونية األمريكية نحو قضية االستيطان في ( الزهار، 1)
 .دراسة تحليلية مقارنة
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األمريكية  تهدف الدراسة إلى التعرف على األطر الخبرية لتغطية مواقع الصحف
التعرف  والبريطانية لقضية حصار غزة، ومدى اهتمام هذه المواقع بهذه القضية، باإلضافة إلى

الشخصيات المحورية، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية باستخدام منهج الدراسات  على
المسحية، وفي إطاره استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون، ومنهج العالقات المتبادلة الذي 
في إطاره تم استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، كما استخدم الباحث أداتين هما: استمارة تحليل 

مضمون والمقابلة، واختار الباحث المواقع اإللكترونية لصحيفتي النيويورك تايمز، والواشنطن ال
بوست، ممثلتين لمجتمع المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، والمواقع اإللكترونية لصحيفتي 
 الجارديان والتايمز عن المواقع اإللكترونية للصحف البريطانية، ومدة الدراسة هي من: 

م(، مستخدمًا نظرية األطر اإلعالمية، وتوصلت الدراسة 2013يوليو  3م إلى 2007يونيو  14)
 إلى العديد من النتائج، أهمها:

 215بلغ حجم التغطية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية  -أ
 موضوعا.  164موضوعا، في حين بلغت في المواقع اإللكترونية للصحف البريطانية 

في إطار األسباب، حملت المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية والبريطانية سيطرة  -ب
 رئيسًا رئيسي لحصار غزة. حركة حماس على القطاع كونها سببًا 

تفوقت الشخصيات اإلسرائيلية والدولية الرئيسية باعتبارها شخصيات محورية في مواقع  -ت
 الدراسة، في حين كان حضور الشخصيات الفلسطينية ضعيفًا.

 : (2)( م2016عيسى ) دراسة -14
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهم األطر الخبرية التي استخدمها موقع صحيفة 

م، تنتمي 2014النيويورك تايمز األمريكية في تغطيته ألحداث العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت المنهج المسحي من خالل تحليل الموضوعات 
التي تطرقت لهذا العدوان في الموقع على مدار أيام العدوان، وذلك باستخدام استمارة تحليل 

مادة خبرية من موقع صحيفة النيويورك تايمز في الفترة الزمنية  110ضمون، وحللت الدراسة الم
م( مستخدمة الحصر الشامل لكل المواد الخبرية الواردة 26/08/2014 -م 08/07/2014)

                                                                                                                                                                     

دراسة : األطر الخبرية لقضية حصار غزة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية والبريطانيةمنصور، ( 1)
 .ةنتحليلية مقار 

م في موقع صحيفة نيويورك تايمز: 2014( عيسى، األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي للعدوان على غزة 2)
 .تحليليةدراسة 
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بالموقع في هذه الفترة، واستخدم الباحث نظرية تحليل األطر اإلعالمية، وتوصلت الدراسة إلى 
 لنتائج، أهمها:العديد من ا

احتلت أطر الصراع المرتبة األولى في األطر الخبرية المستخدمة في موضوعات  -أ
م، أما الشخصيات اإلسرائيلية فكانت هي 2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

الشخصيات المحورية في التغطية، تليها الشخصيات الفلسطينية، ثم الشخصيات 
 الدولية.

ويورك تايمز المسئولية عن اندالع أحداث العدوان بشكل أساسي حمَّل موقع صحيفة الني -ب
لحركة حماس، وركز الموقع على إطار اإلهتمامات اإلنسانية الفلسطينية بنسية أكبر 

 من اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية.
م إلى األسباب المتعلقة 2014أرجع الموقع أسباب اندالع العدوان اإلسرائيلي على غزة  -ج

غزة، واختطاف المستوطنين، وكانت  الفلسطيني، منها إطالق الصواريخ من بالجانب
أهم الحلول التي اقترحها الموقع هي الحلول السلمية مثل المبادرة المصرية 

 والمفاوضات.

 : (1)( م2016) Nikou دراسة -15
م، 2014هدفت الدراسة إلى التعرف على أطر التغطية اإلخبارية للحرب على غزة عام 

تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح، واستخدم الباحث أداة حيث 
تحليل المضمون، وقد حلل الباحث موادًا خبرية من موقعي صحيفتي كيهان وكان شارغ 
اإليرانيتين، وموقعي صحيفتي النيويورك تايمز وول ستريت جورنال األمريكيتين، وذلك من 

-م08/07/2014قاالت التي غطت حرب غزة في الفترة بين )خالل القصص اإلخبارية والم
(، واستخدم الباحث نظرية األطر اإلعالمية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من م01/09/2014

 النتائج، أهمها:

أبدت الصحف اإليرانية تعاطفًا مع الفلسطينيين، ونقلت تصريحات الفلسطينيين  -أ
 . م2014مصدرًا لتغطيتها اإلخبارية حول الحرب على غزة باعتبارها 

دعمت الصحف األمريكية واإليرانية سياسة المبادرات األجنبية إلنهاء الحرب على غزة  -ب
 ر لتغطية "العنف" الفلسطيني.م، لكن الصحف األمريكية أعطت مساحة أكب2014عام 

                                                           

(1) Nikou, Depicting the other: Iranian and American Media Coverage of the 2014 

Gaza War. 
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م بأنها عدو عبر 2014اإليرانية إسرائيل أثناء الحرب على غزة عام  صورت الصحف -ج
 نقلها للتصريحات الفلسطينية.

 :(1)( م2015) Amer دراسة -16
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على الخطاب الصحفي ألربع صحف  

م(، واستكشـاف األفعال وردود األفعال على 2009-م2008عالمية حول الحرب على غزة )
الحرب ودراستها، تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت الدراسة على التحليل الكمـي 

لقصص اإلخبارية، وتحليل نص الخبر من خالل عينة عمدية، وقد والكيفي لتحليل عناوين ا
حللت الدراسة أعدادًا من أربع صحف عالمية، وهي: الجارديان، التايمز، النيويورك تايمز، 

يوما، استخدمت الدراسة نظرية  21الواشنطن بوست، أثناء تغطيتها للحرب على غزة لمدة 
 ى العديد من النتائج، أهمها:تحليل الخطاب النقدي، وتوصلت الدراسة إل

-م2008انحاز خطاب صحف الدراسة إلسرائيل أثناء تغطيتها للحرب على غزة ) -أ
سرائيَل على أنهما قوى عسكرية متكافئة.2009  م(، وصورت حماسًا وا 

تجاهلت صحف الدراسة السياقات السياسية للحرب، ودعمت السياقات األمنية  -ب
 تهديدًا أمنيًا.  اإلسرائيلية التي تصور الفلسطينيين

أبرزت صحف الدراسة رواية إسرائيل الرسمية حول مجريات الحرب، وغيبت رواية  -ج
 السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 : (2)( م2015) Sahhar دراسة -17
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد التغطية اإلعالمية الغربية على الرواية 
اإلسرائيلية، والطريقة التي فرضت بها وسائل اإلعالم على الجمهور الغربي رؤية الصراع من 

م" وعملية "الرصاص 2002خالل تحليل المواد اإلخبارية خالل عملية "السور الواقي عام 
م" االسرائيليتين، تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية وقد حلل 2009-م2008المصبوب 

ن صحف النيويورك تايمز وذا استريليان والجارديان، في الفترة الزمنية بين الباحث اعدادًا م
م(، واعتمدت الدراسة على 2009-م2008م(، وفي الفترة )31/03/2012 -م 01/03/2002)

نظرية تحليل الخطاب النقدي لتحليل آليات التأطير في تصدير األخبار، وتوصلت الدراسة إلى 
 العديد من النتائج، أهمها:

                                                           

(1) Amer, War Reporting in the International Press: A Critical Discourse Analysis of 

the Gaza War of 2008-2009 

(2) Sahhar, Occupied Narrative: On Western Media Collusion with Israel's 'Wars' 

and Recovering the Palestinian Story 
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اد انتقاد الخطاب الدولي إلسرائيل خالل عملية "الرصاص المصبوب" وعملية "السور ز  -أ
 الواقي" بسبب سياستها ضد الفلسطينيين.

تبنت صحيفة الجارديان مصطلحات مثل "جريمة حرب" و "مذابح" لوصف أفعال  -ب
 الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.

والنيويورك تايمز اإلرهاب بوصفه مصطلحًا مجازيًا؛ استخدمت صحيفتا ذا استريليان  -ج
 لتمكين المتحدثين اإلسرائيليين وصف أي عدو "الفلسطينيين" باإلرهاب.

 

 :(1)( م2015) Amer دراسة -18
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على الخطاب الصحفي ألربع صحف  

م(، واستكشـاف األفعال وردود األفعال على 2009-م2008)عالمية حول الحرب على غزة 
الحرب ودراستها، تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت الدراسة على التحليل الكمـي 
والكيفي لتحليل عناوين القصص اإلخبارية، وتحليل نص الخبر من خالل عينة عمدية، وقد 

وهي: الجارديان، التايمز، النيويورك تايمز، حللت الدراسة أعدادًا من أربع صحف عالمية، 
يوما، استخدمت الدراسة نظرية  21الواشنطن بوست، أثناء تغطيتها للحرب على غزة لمدة 

 تحليل الخطاب النقدي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:
-م2008انحاز خطاب صحف الدراسة إلسرائيل أثناء تغطيتها للحرب على غزة ) -د

سرائيَل على أنهما قوى عسكرية متكافئة.2009  م(، وصورت حماسًا وا 
تجاهلت صحف الدراسة السياقات السياسية للحرب، ودعمت السياقات األمنية  -ه

 اإلسرائيلية التي تصور الفلسطينيين تهديدًا أمنيًا. 
أبرزت صحف الدراسة رواية إسرائيل الرسمية حول مجريات الحرب، وغيبت رواية  -و

 فلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. السلطة ال
 : (2)( م2015) Sahhar دراسة -19

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد التغطية اإلعالمية الغربية على الرواية 
اإلسرائيلية، والطريقة التي فرضت بها وسائل اإلعالم على الجمهور الغربي رؤية الصراع من 

م" وعملية "الرصاص 2002اإلخبارية خالل عملية "السور الواقي عام خالل تحليل المواد 

                                                           

(1) Amer, War Reporting in the International Press: A Critical Discourse Analysis of 

the Gaza War of 2008-2009 

(2) Sahhar, Occupied Narrative: On Western Media Collusion with Israel's 'Wars' 

and Recovering the Palestinian Story 
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م" االسرائيليتين، تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية وقد حلل 2009-م2008المصبوب 
الباحث اعدادًا من صحف النيويورك تايمز وذا استريليان والجارديان، في الفترة الزمنية بين 

م(، واعتمدت الدراسة على 2009-م2008الفترة ) م(، وفي31/03/2012 -م 01/03/2002)
نظرية تحليل الخطاب النقدي لتحليل آليات التأطير في تصدير األخبار، وتوصلت الدراسة إلى 

 العديد من النتائج، أهمها:

زاد انتقاد الخطاب الدولي إلسرائيل خالل عملية "الرصاص المصبوب" وعملية "السور  -د
 لسطينيين.الواقي" بسبب سياستها ضد الف

تبنت صحيفة الجارديان مصطلحات مثل "جريمة حرب" و "مذابح" لوصف أفعال  -ه
 الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.

استخدمت صحيفتا ذا استريليان والنيويورك تايمز اإلرهاب بوصفه مصطلحًا مجازيًا؛  -و
 باإلرهاب.لتمكين المتحدثين اإلسرائيليين وصف أي عدو "الفلسطينيين" 

 : (1) (م2014) Aziz دراسة -20
هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية تأطير الصحافة المطبوعة للصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي للمساهمة في التعرف على مدى االنحياز إلسرائيل، والتحقيق في التغطية الخبرية 

الفلسطينية واإلسرائيلية خالل لصحيفة النيويورك تايمز ووكالة األسوشيتد برس حول الوفيات 
م، صنفت هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، 2006الغزو اإلسرائيلي الثاني للبنان عام 

واعتمدت على أسلوب تحليل المضمون الكيفي المستخدم في التحليالت السياسية للدعاية 
راسة على يوما، اعتمدت الد 59( أي م08/09/2006 -م 12/07/2006الخارجية في الفترة )

 نظرية اإلطار اإلعالمي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:
بررت صحيفة النيويورك تايمز، واألسوشيتد برس عمليات القتل اإلسرائيلية بحق  -أ

 الفلسطينيين، وأطَّرتها في سياق الدفاع عن النفس، وأدانت كلتاهما الجانب الفلسطيني.
األسوشيتد برس إنسانية تجاه قتلى أي من الطرفين، على عكس لم تظهر تقارير وكالة  -ب

صحيفة النيويورك تايمز التي أظهرت إنسانية تجاه القتلى الفلسطينيين أكثر من القتلى 
 اإلسرائيليين.

اعتمدت صحيفة النيويورك تايمز على المصادر اإلسرائيلية أكثر من اعتمادها على  -ج
 المصادر الفلسطينية في التغطية.

                                                           

(1) Aziz, An Analysis of Print Media Coverage of the Palestinian-Israeli Conflict 

During the Second Israeli Invasion of Lebanon in 2006 
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 : (1)( م2014) Seyoury اسةدر  -21
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى كيفية تأطير صحيفة النيويورك تايمز طلب فلسطين من 
األمم المتـحدة التحول من كيان إلى عضو مراقب، ومدى وجود عالقة بين المصالح االقتصادية 
واالستراتيجية للواليات المتحدة، وبين التغطية اإلعالمية، تصنف الدراسة بأنها دراسة حالة، 

باحث تحليل المضمون من أجل تحليل النصوص في كل القصص اإلخبارية التي استخدم ال
(، م31/12/2012إلى  م1/06/2011نشرت في صحيفة النيويورك تايمز في الفترة بين )

واعتمد الباحث على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، 
 أهمها:

ايمز في أخبارها على المصادر اإلسرائيلية أكثر من اعتمدت صحيفة النيويورك ت -أ
 اعتمادها على المصادر الفلسطينية. 

تحيزت صحيفة النيويورك تايمز في تغطيتها اإلخبارية لصالح إسرائيل أكثر من تحيزها  -ب
 في التغطية لصالح الفلسطينيين.

رية لطلب تبنت صحيفة النيويورك تايمز المصطلحات اإلسرائيلية في تغطيتها اإلخبا -ج
 فلسطين العضوية في األمم المتحدة.

 : (2)( م2012) Sabol دراسة -22
هدفت الدراسة لتحليل خطاب التغطية اإلعالمية األمريكية للصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي في االنتفاضة األولى والثانية، تصنف هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وقد قام 

خالل السنة األولى من صحيفتي النيويورك تايمز والواشنطن بوست الباحث بمسح لتغطية 
م( و 09/12/1988 -م09/12/1987لثانية التي امتدت بين )االنتفاضتين األولى وا

م(، خصوصًا التي تضمنت إشارات إلى روايات "داوود 28/09/2001 –م 28/09/2000)
وجالوت"، وتستخدم هذه الدراسة منهج دراسة الحالة، وقد استخدم الباحث نظرية تحليل 

 الخطاب، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:

يَّنت الدراسة أن تصورات الُقرَّاء تغيرت حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وانخفض بَ  -أ
 استخدام الروايات التوراتية بسبب تغير تصورات الفاعلين.

                                                           

(1) Seyoury, Media Coverage of UN Membership Request of Palestine: An Analysis 

on New York Times. 

(2) Sabol, Slingshots and Giants: The David and Goliath Narrative as Discourse in 

American News Coverage of the Israeli-Palestinian Conflict. 
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أطرت صحيفتا النيويورك تايمز والواشنطن بوست صورة الجندي اإلسرائيلي في  -ب
بشخصية جالوت، وأدَّت  االنتفاضة الثانية بأنه ضعيف، ما أدى إلى تراجع مقاربته

زيادة العنف الفلسطيني في االنتفاضة الثانية إلى تراجع مقاربة الفلسطينيين بشخصية 
 داوود.

استخدمت صحيفة النيويورك تايمز والواشنطن بوست الروايات التوراتية لتوصيف  -ج
 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بنسب متقاربة.

 : (1)( م2012) Neureiterدراسة -23

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى التحيز في تغطية مواقع الصحف األمريكية 
والبريطانية واأللمانية للصراع الفلسطيني، وما هي الصورة التي رسمتها الصحف إلسرائيل إثر 

، وتصنف هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، واعتمدت على م2010هجومها على قافلة األمل 
لتحليل النصوص، والصور، والفيديو، والمقاطع الصوتية في اثني  أسلوب تحليل المضمون

 240م( 22/06/2012 -م 27/03/2010عشر موقعًا إلكترونيًا، وقد حلل الباحث من تاريخ )
مادة إخبارية في مواقع الدراسة، المواقع األلمانية تمثلت في المواقع اآلتية: فرانكفورتر الجيميني 

داي ويلت، تاجز زيتونج داي، أما المواقع البريطانية تمثلت في زيتونج، سوديتشي زيتونج، 
المواقع اآلتية: ديلي ميل، واإلندبندنت، ديلي تليجراف، ديلي ميرور، ريتشموند تايمز ديسباتش، 
أما المواقع األمريكية فتمثلت في المواقع اآلتية: واشنطن بوست، وواشنطن تايمز، والنيويورك 

 إلى العديد من النتائج، أهمها: تايمز، وتوصلت الدراسة
انتقدت الصحف الليبرالية إسرائيل أكثر من الصحف المحافظة التي أبدت دعما لها  -أ

 م.2010أكثر من باقي الصحف في تغطيتها اإلخبارية للهجوم على قافلة األمل عام 
انحياز تغطية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في الصحف مرتبط بشكل أساسي  -ب

 بأيديولوجية الوسيلة اإلعالمية.
انتقدت الصحف البريطانية إسرائيل بشكل أكبر من الصحف األمريكية واأللمانية في  -ج

 تغطيتها لقضية قافلة األمل.

 : (2) (م2011) Amer and Amer دراسة -24

                                                           

(1) Neureiter, Sources of media bias in coverage of the Israeli-Palestinian conflict: 

The 2010 Gaza flotilla raid in German, British, and U.S. newspapers. 

( 2 ) Amer and Amer, U.S. Media Coverage of the Situation in Jerusalem: A 

Discourse Analysis Study. 
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هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم التغطية اإلخبارية لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق 
العربي واإلسالمي في مدينة القدس، تصنف الدراسة على أنها من الدراسات الوصفية، الوجود 

واعتمدت الدراسة في تحليلها على منهج تحليل الخطاب النقدي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
جميع التقارير الصحفية التي نشرتها صحيفتا النيويورك تايمز والواشنطن بوست خالل شهري 

م. على مستوى التحليل النصي ناقشت الدراسة محتوى هذه التقارير 2010كتوبرأسبتمبر و 
والمفردات التي اختارها المراسلون، واالفتراضات التي اعتمدوا عليها في تغطيتهم للوضع في 
القدس، أيضا حللت الدراسة السياقات السياسية، واالقتصادية، والثقافية المؤثرة على التغطية 

لصراع في الشرق األوسط، واستخدم الباحثان نظرية تحليل الخطاب، اإلعالمية األمريكية ل
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:

أغفلت الصحيفتان المعلومات التي تتعلق بالممارسات اإلسرائيلية بحق القدس، التي ُتعدُّ  -أ
والمعلومات  مناقضة للقانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، حيث كان انتقاء األخبار

 متناغمًا ومؤيدًا للرؤية اإلسرائيلية.
قدَّم الصحفيون في صحيفتي الدراسة األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في القدس  -ب

المحتلة والضفة الغربية على أنها تضر بما يسمى ب "مفاوضات السالم" بين 
 اإلسرائيليين والفلسطينيين.

الدراسة بأن المفردات المستخدمة فيهما عند التحدث يظهر التحليل اللغوي لصحيفتي  -ج
 عن القدس تتطابق إلى حد كبير مع المفردات التي يستخدمها اإلسرائيليون.

 :(1)( م2009) Kandil دراسة -25
هدفت الدراسة إلى التعرف الى استخدام اللغة التي تم تصوير الصراع اإلسرائيلي 

العربية، واألمريكية، والبريطانية، تصنف الدراسة بأنها من الدراسات الفلسطيني بها في المواقع 
الوصفية، حيث استخدم الباحث أسلوب تحليل الخطاب، وأسلوب تحليل بنية النص لعينة ممثلة 
لإلعالم العربي ممثاًل بموقع الجزيرة اإللكتروني الناطق بالعربية، واإلعالم األمريكي ممثاًل 

سخة األمريكية، واإلعالم البريطاني ممثاًل بموقع البي بي سي النسخة بموقع السي أن أن الن
شهرا، وتوصلت  27م( أي لمدة 2005ديسمبر  -م 2002البريطانية في الفترة بين )أكتوبر 

 الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:

                                                           

(1) Kandil, The Israeli-Palestinian Conflict in American, Arab, and British Media: 

Corpus-Based Critical Discourse Analysis. 
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قت تغطية موقع الجزيرة للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بالِضعف على تغطية م -أ وقع تفوَّ
البي بي سي وبخمسة أضعاف على تغطية الموقع اإللكتروني للسي أن أن النسخة 

 األمريكية.
احتكم الخطاب الموجه في موقع الجزيرة والسي أن أن والبي بي سي النسخة البريطانية  -ب

 للتوجهات السياسية لكل موقع.
لسطينية، استخدم موقعا السي أن أن والبي بي سي مصطلح اإلرهاب مع النشاطات الف -ج

بينما ركز موقع الجزيرة على استخدام مصطلح االحتالل في تغطيته للصراع الفلسطيني 
 اإلسرائيلي.

 : (1) (م2009) Stawicki دراسة -26
 -هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تغطية الصحف األمريكية للصراع الفلسطيني

م، 2000اإلسرائيلي، في أعقاب اقتحام رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون، لألقصى عام 
قام الباحث بتحليل المواد الصحفية في ثالٍث من الصحف األمريكية باستخدام أسلوب تحليل 

سانت لويس بوست  المضمون، وهي: صحيفة النيويورك تايمز، كريستيان ساينس مونيتور،
م(، 2002ابريل  12 –مارس (28م( و2000أكتوبر  12 –سبتمبر 28لمدة )ديسباتش خالل ا

واعتمد الباحث على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، 
 أهمها:

اإلسرائيلي  –اختلفت األطر المستخدمة في تغطية صحف الدراسة للنزاع الفلسطيني  -أ
 ).م2002-م2000المدَّتين )على نحو كبير في 

تميَّزت تغطية صحيفة كريستيان ساينس مونيتور باالتزان، بخالف صحيفتي النيويورك  -ب
تايمز وسانت لويس بوست ديسباتش، فمعظم إطاراتها تتماشى مع صحافة السالم 
 وممارسات حل النزاعات، عبر استخدامها أسلوبي السرد والوصف في عرض قصصها.

المطروحة من الحكومة اإلسرائيلية حيزًا كبيرًا في تغطية صحف الدراسة احتلت األطر  -ج
، وكان أبرزها "السعي لتحقيق األمن"، بينما كان اإلطار األكثر استخداما م2000عام 

 هو إطار يبين "اإلسرائيليين قوة عسكرية". م2002في التغطية عام 

 : (2)( م2008) Amer دراسة -27

                                                           

(1) Stawicki, Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study of Frames Used by 

Three American Newspapers. 

(2) Amer, The linguistics of representation: the New York Times’ discourse on the 

second Palestinian Intifada 
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محددات الخطاب الصحفي األمريكي نحو االنتفاضة الفلسطينية هدفت إلى التعرف إلى 
الثانية في صحيفة النيويورك تايمز، تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتعد هذه الدراسة 
هي دراسة حالة، حيث قام الباحث بتحليل التقارير اإلخباريـة والمقاالت الصحفية التي تناولت 

ة الثانية في صحيفة النيويورك تايمز، في المدة الزمنية بين أحداث االنتفاضة الفلسطيني
م(، واستخدم الباحث منهج تحليل الخطاب، واعتمدت الدراسة على أداة تحليل 2003-م2000)

األسلوب، بوصف وتحليل مستويات استخدام أدوات التعبير والتركيب، كما اعتمدت الدراسة 
 سة إلى العديد من النتائج، أهمها:على نظرية األطر اإلعالمية، وتوصلت الدرا

صورت الصحيفة العنف على أنه هجوم فلسطيني يقابله رد فعل إسرائيلي، وحملت  -أ
الفلسطينيين مسؤولية العنف، واحتلت الهجمات الفلسطينية واجهة الصفحات األولى، 

 وأماكن بارزة في الصحيفة.
ين، مع عدم التركيز استخدمت الصحيفة مفردات ذات طابع سلبي مصاحبة للفلسطيني -ب

 على ذكر الخسائر الفلسطينية، والتعامل معها على أنها مجرد أرقام، أو بعبارات مبهمة. 
إظهار أثر الهجمات الفلسطينية على اإلسرائيليين، بينما تتعمد صحيفة النيويورك تايمز  -ج

 إغفال ذكر أثر الهجمات اإلسرائيلية على الفلسطينيين.
 : (1)( م2001) Witcher دراسة -28

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة خطاب وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة 
األمريكية بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في فترة عملية أوسلو للسالم، وقد حلل الباحث 

م(، استخدم الباحث التحليل 2000سبتمبر  -م 1993موادًا إعالمية في الفترة من )سبتمبر 
نية التقارير، وتقييم يناسب كمية التقارير، وتحليل الصور المستخدمة في الصحف اللـغوي لب

والمجالت، مجتمع البحث يتمثل في وسائل اإلعالم األمريكية الرئيسية: المكتوبة والمرئية، 
وشملت العينة التي اختارها الباحث شبكات التلفزة الثالثة الكبرى، وهي سي إن إن، إي بي 

ن بي سي ب اإلضافة إلى ثالث صحف كبرى هي الواشنطن بوست، والنيويورك تايمز، سي، وا 
 وشيكاغو ترابيون، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:

تحيز الخطاب اإلعالمي لصالح إسرائيل، وكان مناهضًا للفلسطينيين والعرب، في ضوء  -أ
 "الحرب على اإلرهاب" التي أعلنها الرئيس األمريكي بوش.

                                                           

(1) Witcher, A discourse analysis of U.S. mainstream media reportage from selected 

'media frames' of the Arab/Israeli conflict throughout the Oslo peace process, 

September 1993 – September 2000: Analytical Study 
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غطى اإلعالم األمريكي منذ بداية عملية السالم في أوسلو كل ما يتعلق بالفلسطينيين  -ب
 بشكل أقل من اإلسرائيليين، مع إعطاء إسرائيل مساحة واسعة لتقول ما تريد.

أطَّرت وسائل اإلعالم األمريكية الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام بصورة  -ج
 درجة إلى أخرى في تلك الوسائل.سلبية، وقد اختلفت درجة التشويه من 

 

 

 ن الدراسات السابقة:مموقع الدراسة 

 هم أوجه الشبه واالختالف مع الدراسات السابقة:أ .1

 موضوع الدراسة:  -أ

تتناول هذه الدراسة موضوع االستيطان اإلسرائيلي، وبذلك تتفق مع معظم الدراسات 
  Nikouحصار غزة، ودراسة( التي كان موضوعها عن م2017باستثناء دراسة منصور )

( التي كان م2015)  Sahhar( التي كان موضوعها الحرب على غزة، ودراسةم2016)
م، ودراسة 2002م( وعملية السور الواقي 2009-م2008موضوعها الحرب على غزة )

Amer (2015ودراسة 2009-م2008( التي كان موضوعها الحرب على غزة )م ،)م
Aziz (2014التي كان موضو م ) م، 2006عها الوفيات الفلسطينية في حرب لبنان الثانية
( التي كان موضوعها طلب فلسطين عضوية األمم المتحدة، م2014)  Seyouryودراسة
( التي كان موضوعها الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في م2012)  Sabolودراسة

( التي كان موضوعها الهجوم م2012)  Neureiterاالنتفاضة األولى والثانية، ودراسة
( التي كان م2011) Amer and Amerاإلسرائيلي على قائمة األمل، ودراسة 

موضوعها عن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الوجود العربي واإلسالمي بالقدس، ودراسة 
Kandil (2009التي كان موضوعها الصراع الفلسطيني في اإلعالم العربي م )

( التي كان موضوعها محددات الخطاب م2008) Amer، ودراسة واألمريكي والبريطاني
( التي كان موضوعها عن القدس م2012الصحفي نحو االنتفاضة الثانية، ودراسة عواد )

( التي كان موضوعها الحرب م2014في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ودراسة عيسى )
الطلب الفلسطيني ( التي كان موضوعها قضية م2014على غزة، ودراسة عليان )

( م2009) Stawickiالحصول على عضوية الجمعية العامة لألمم المتحدة، ودراسة 
( التي م2007) Silkeم، ودراسة 2000التي كان موضوعها زيارة شارون للقدس عام 
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 O’Reganم، ودراسة 2005كان موضوعها انسحاب القوات اإلسرائيلية من غزة 
 Witcherع الفلسطيني اإلسرائيلي، ودراسة ( التي كان موضوعها الصرام2006)
( التي كان موضوعها الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في فترة عملية أوسلو م2001)

 ( التي كان موضوعها قضية القدس.م2014للسالم، ودراسة العجلة )
 

 

 نوع الدراسة:  -ب
معظم تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، وبذلك تتفق في تصنيفها مع 

(، م2011الدراسات التي تم تصنيفها على أنها دراسات وصفية، باستثناء دراسة موسى )
( م2008) Cornett(، ودراسة م2011) Hughes(، ودراسة م2011) Qutobودراسة 
 على أنها دراسات تاريخية. صنفت جميعهاحيث 

 المنهج المستخدم: -ج
استخدمت هذه الدراسة منهج المسح اإلعالمي، وبذلك تتفق مع معظم الدراسات السابقة 

 Amer( التي تستخدم المنهج التاريخي، ودراسة م2011) Qutobباستثناء دراسة 
( التي م2011) Hughes( التي تستخدم منهج تحليل الخطاب، ودراسة م2008)

( التي استخدمت منهج دراسة م2012) Sabolاستخدمت المنهج التاريخي، ودراسة 
( التي استخدمت منهج تحليل الخطاب، ودراسة الجدبة م2015)  Sahharالحالة، ودراسة

( التي استخدمت م2014( التي استخدمت المنهج التاريخي، ودراسة العجلة )م2011)
( التي استخدمت م2010منهج تحليل الخطاب ومنهج العالقات المتبادلة، ودراسة إبراهيم )

( التي استخدمت منهج تحليل الخطاب، م2010المنهج التاريخي، ودراسة أبو كميل )
( م2012( التي استخدمت المنهج التاريخي، ودراسة عواد )م2008) Cornettودراسة 

 التي استخدمت المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج التاريخي المقارن، ودراسة العيلة

 هج التاريخي، والوصفي التحليلي.( التي استخدمت المنم2010وشاهين )

 الدوات المستخدمة:  -د
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على أداة استمارة تحليل المضمون، وهو ما يتوافق مع 

( التي م2010معظم الدراسات السابقة باستثناء الدراسات اآلتية: دراسة أبو كميل )



24 

 Amerاستخدمت أداتين هما صحيفة االستقصاء واستمارة تحليل الخطاب، دراسة 
( التي م2001) Witcher( التي استخدمت أداة تحليل األسلوب، ودراسة م2008)

( التي استخدمت أداتي استمارة م2014استخدمت أداة التحليل اللغوي، ودراسة عليان )
( التي استخدمت 2017، ودراسة منصور )لمقننةتحليل المضمون، والمقابلة الشخصية ا

 .أداة المقابلة

 

 

 النظرية المستخدمة: -ه
 عالميةاإل استندت الدراسة على نظرية األطر الخبرية، وهو ما يتفق مع معظم الدراسات

 Sabol(، ودراسة م2015) Sahhar ودراسة (،م2015) Amerباستثناء دراسة 
نظرية تلك الدراسات استخدمت  حيث( م2011) Amer and Amer(، ودراسة م2012)

( التي استخدمت نظرية األجندة إلى جانب م2014تحليل الخطاب، ودراسة العجلة )
 األطر الخبرية.

 مجتمع الدراسة والعينة الزمنية: -و
يتمثَّل مجتمع هذه الدراسة في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، وهو ما يتفق مع معظم 

( التي كان مجتمعها موقع الجزيرة الناطقة م2009) kandilابقة باستثناء دراسة الدراسات الس
باللغة العربية، وموقع البي بي سي النسخة البريطانية، وموقع السي أن أن النسخة األمريكية، 

( التي كان مجتمعها صحيفتي القدس العربي، والحياة اللندنية اللتين م2014ودراسة العجلة )
( التي كان مجتمعها صحيفة نيويورك م2009) Stawickiيطانيا، ودراسة تصدران في بر 

( م2014) Azizسانت لويس بوست ديسباتش، ودراسة  تايمز، كريستيان ساينس مونيتور،
( م2015) Amerالتي كان مجتمعها صحيفة النيويورك تايمز واالسوشيتد برس، ودراسة 

التي كان مجتمعها صحف الجارديان وتايمز والنيويورك تايمز والواشنطن بوست، ودراسة 
Witcher (2001التي كان مجتمعها الواشنطن بوست والنيويورك تايمز وشيكاغو م )

( التي كان مجتمعها صحف النيويورك تايمز وذا م2015) Sahharترابيون، ودراسة 
( التي كان مجتمعها ثالث صحف من جنوب م2007) Silkeاستريليان والجارديان، دراسة 

 O'Reganأفريقيا وهي كابي تايمز، والتايمز، وميل، والجارديان، والصندي تايمز، دراسة 
( التي كان مجتمعها أربع صحف أيرلندية، وهي: آيرش تايمز، وايرش اندبندنت، م2006)
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تي كان مجتمعها موقعي ( الم2016) Nikouوصنداي اندبندنت وصندي تريبيون، ودراسة 
صحيفتي كيهان، وكان شارغ اإليرانيتين وموقعي صحيفتي النيويورك تايمز، وول ستريت 

( التي كان مجتمعها موقع فرانكفورتر الجيميني م2012) Neureiterجورنال، دراسة 
زيتونج، سوديتشي زيتونج، وداي ويلت، وتاجز زيتونج دي، وديلي ميل، واالندبندنت، وديلي 

يجراف، وديلي ميرور، وريتشموند تايمز ديسباتش، واشنطن بوست وواشنطن تايمز تل
( التي كان مجتمعها موقع فضائية روسيا اليوم، م2014والنيويورك تايمز، ودراسة عليان )

 عربي، موقع فضائية الحرة. BBCوموقع فضائية 

 

 المدة الزمنية:  -ز
طان اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية تتناول هذه الدراسة األطر الخبرية لقضية االستي

م، وهي مدة زمنية تختلف عما 2017م، 2016م، 2015للصحف األمريكية في األعوام 
 ورد في الدراسات السابقة.

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: .2

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة على عدة مستويات، وهي:

  المستوى المعرفي: -أ

ساهمت الدراسات السابقة في تطوير مفهوم األطر اإلعالمية لدى الباحث بعد اطالعه 
على العديد من الدراسات األجنبية، استطاع التعرف على كيفية تأطير الصحافة األجنبية 
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأهمية األطر للتعرف على مستوى االنحياز في التغطية 

 يطان. اإلعالمية لقضية االست

  مستوى المناهج والدوات: -ب

استفاد الباحث في التعرف على أفضل المناهج المستخدمة في دراسات األطر الخبرية 
وأنسبها، واألدوات واآلليات المستخدمة، كما ساعد االطالع على أدوات الدراسات السابقة 

إعطاء الباحث على تصميم استمارة تحليل مضمون بفئات واضحة ومحددة ما ساهم في 
 إجابات واضحة لتساؤالت الدراسة.

  مستوى النتائج: -ج
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ساهمت الدراسات السابقة في التعرف على كيفية توظيف األطر الخبرية المختلفة في 
القضايا التي تناولتها تلك الدراسات، ما أتاح فرصة للباحث لتقديم تحليل واضح للنتائج 

 الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة. التي توصلت لها هذه الدراسة، ومقارنة نتائج هذه 

  مستوى النظرية: -د

يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى االستفادة من نظرية األطر الخبرية، وتطبيق 
أطر وآليات النظرية على مواقع الصحف عينة الدراسة حول قضية االستيطان في 

اإلنسانية، إطــار األسباب،  األراضي الفلسطينية، وفقا لألطر اآلتية: "إطــار اإلهتمامات
إطــار النتائج، إطــار الحلول"، وذلك للتعرف على األطر الخبرية التي استخدمتها مواقع 
الصحف عينة الدراسة في تغطية قضية االستيطان اإلسرائيلي، وما يتبع ذلك من رصد 

ريكية في معالجة آلليات التأطير وأدواته التي تستند إليها المواقع اإللكترونية للصحف األم
 قضية االستيطان اإلسرائيلي.

 ثانًيا: االستدالل على المشكلة:
تلقى قضية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية اهتمامًا خاصا على المستوى 
العربي، واإلقليمي، والدولي، حيث شكَّلت هذه القضية عنصر توتُّر بين الفلسطينيين 

 سطينيين واالحتالل اإلسرائيلي بعد انسحاب االنتداب البريطاني والبريطانيين، ثم بين الفل
 .1948عام 

وتبرز هنا أهمية التعرف على كيفية تعامل اإلعالم األمريكي مع هذه القضية، وعليه 
كان على الباحث التعرف على األطر الخبرية التي اعتمدت عليها مواقع الصحف األمريكية في 

رائيلي، ولهذا الغرض أجرى الباحث دراسة استكشافية على عينة معالجة قضية االستيطان اإلس
 ،م2016 ،م2015)عمدية للمواقع اإللكترونية لصحيفتي النيويورك تايمز والواشنطن بوست في 

تم اختيارها بشكل  ( مواد خبرية من كل عام لكل موقع إلكتروني5، حيث اختار )(م2017
، وبلغت عدد المواد الخبرية التي أجرى الباحث عليها الدراسة االستكشافية في العينة عشوائي

 ( مادة خبرية متعلقة بقضية االستيطان اإلسرائيلي. 30العمدية من كال الموقعين )

وتم اختيار العينة خالل المدة المذكورة بسبب تصدر أخبار االستيطان وسائل اإلعالم 
قاش حول هذه القضية خالل تلك المدة، نظرًا الستمرار حكومة االحتالل األمريكية، واحتدام الن

اإلسرائيلي في تنفيذ المخططات االستيطانية، وتجاهل الضغوط الدولية التي ترنو إلى وقف 
االستيطان اإلسرائيلي، ومرت العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية بعالقات سياسية 
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اسية عديدة كان من بينها قضية االستيطان اإلسرائيلي، وانعكس ذلك على متذبذبة في قضايا سي
 اهتمام الصحف األمريكية بتغطية قضية االستيطان.

 وأظهرت الدراسة االستكشافية النتائج اآلتية:
% لتغطية 100يستخدم موقعا الدراسة التقرير الخبري في الموضوعات الخبرية بنسبة  -1

 اإلسرائيلي.أخبار االستيطان 
حاز المراسل الصحفي على المرتبة األولى لفئة مصدر المادة الصحفية في موقعي  -2

 %.3.3%، فيما حازت الوكاالت اإلخبارية على نسبة 83.3الدراسة بنسبة 
استخدم موقعا الدراسة الصورة الخبرية من فئة عناصر اإلبراز المستخدمة بنسبة  -3

%، 4.5%، ثم الصور الموضوعية بنسبة 22.8%، ثم الصور الشخصية بنسبة 72.8
%، ثم 72.8فيما ركز موقعا الدراسة على استخدام التقرير في مقاطع الفيديو بنسبة 

%، أما النص الفائق 3.3%، فيما كان استخدام الجرافيك بنسبة 27.2التصريح بنسبة 
 %.100وروابط إحالة فقد استخدمهما موقعا الصحيفتين بنسبة 

الموقع اإللكتروني لصحيفة الواشنطن بوست التعليقات على موادها الخبرية المتعلقة أتاح  -4
بقضية االستيطان اإلسرائيلي، فيما لم يتح الموقع اإللكتروني لصحيفة النيويورك تايمز 

 التعليقات على موادها الخبرية كافة.
لصحيفة  % في الموقع اإللكتروني73.3احتل إطار انتهاك القانون الدولي نسبة  -5

النيويورك تايمز، فيما احتل نفس اإلطار في الموقع اإللكتروني لصحيفة الواشنطن بوست 
 %.66.7نسبة 

مثَّل إطار السيطرة على األرض أحد أبرز أطر أسباب االستيطان التي استخدمها موقعا  -6
، ثم أخرى مثل إقامة 14.2%، يليه إطار الدوافع الدينية بنسبة 78.5الدراسة بنسبة 

%، وجاءت الدوافع األمنية 10.4شاريع اقتصادية، واستيعاب المهاجرين اليهود بنسبة م
 %.3.5بواقع 

اتضح أن أهم إطار من األطر المترتبة على االستيطان في موقعي الدراسة هو إطار  -7
%، يليه إطار سقوط حل الدولتين بنسبة 35مصادرة األراضي الفلسطينية بنسبة 

%، ثم إطار أخرى ممثلة بمقاطعة 15.7لية السالم بنسبة %، ثم إطار إعاقة عم19.2
سرائيل  دبلوماسيين يعيشون في المستوطنات اإلسرائيلية، ورفع مستوى التوتر بين أمريكا وا 

%، ثم إطار تعطيل المفاوضات 10.5%، تاله إطار فرض أمر واقع بنسبة 14بواقع 
 %.3.4%، ثم إطار سيطرة أمنية إسرائيلية بنسبة 5.7بنسبة 
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تساوى موقعا الدراسة في عرض إطار اإلهتمامات اإلنسانية بين الفلسطينيين  -8
 % لكل منهما.50واإلسرائيليين بواقع 

% كونه أحد أهم حلول االستيطان، تاله 39.4تقدَّم إطار تنفيذ القوانين الدولية بنسبة  -9
نسبة %، ثم إطار مقاطعة منتجات المستوطنات ب35.2إطار الضغوط السياسية بنسبة 

%، ثم إطار أخرى ممثال بإخالء 7%، وجاء بعده إطار دفع عملية السالم بنسبة 11.2
%، ثم إطارا الدعاوى 4.2المستوطنات بقرارات من المحكمة اإلسرائيلية العليا بنسبة 

 % لكل منهما.1.4القانونية والمنظمات الحقوقية بنسبة 
% 52.9سؤولة عن االستيطان بنسبة تصدَّرت الحكومة اإلسرائيلية أبرز أطر الجهات الم -10

%، وتساوت األحزاب 24.5في موقعي الدراسة، ثم إطار المستوطنين اإلسرائيليين بنسبة 
%، ثم 3.8%، ثم الجيش اإلسرائيلي بنسبة 7.5اإلسرائيلية والبرلمان اإلسرائيلي بنسبة 

 %.3.8جهات أخرى ممثلة بالحكومة األمريكية والكونجرس األمريكي بنسبة 
%، كما أورد الموقعان إطار 82.1ورد موقعا الدراسة إطار مناهضة االستيطان بنسبة أ -11

م 2015، فيما خلت األعوام م2017%، كان جلُّها في عام 17.9دعم االستيطان بنسبة 
 م من إطار الدعم للمستوطنات.2016و

، تالها %45.4استعان موقعا الدراسة بشكل كبير بالشخصيات اإلسرائيلية الرسمية بنسبة  -12
%، وجاءت الشخصيات الفلسطينية أخيرا بنسبة 35.3الشخصيات الدولية بنسبة 

19.1.% 
جاء التكرار واإلبراز أكثر أدوات وآليات التأطير استخدامًا في موقعي الدراسة بنسبة  -13

%، ثم األخبار والبيانات الصحفية بنسبة 20.1%، تاله الكلمات الداللية بنسبة 22.3
 %.0.8%، وأخيرًا كانت العناوين الرئيسية 15.7مات التاريخية بنسبة %، ثم المعلو 18.7

 ثالثًا: مشكلة الدراسة:
الدراسة في التعرف على أهم األطر الخبرية لقضية االستيطان  هذه تتلخص مشكلة

 موضوعاتاإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، وذلك من خالل التعرف على 
عليها، واألطر الخبرية لهذه القضية، وآليات التأطير  ركزت التي االستيطان اإلسرائيلي

باإلضافة  محورية، وأطر األسباب، والنتائج والحلول،المستخدمة وأدواتها، وأهم الشخصيات ال
إلى معرفة أوجه الشبه واالختالف بين هذه المواقع في تغطية تأطير قضية االستيطان 

 اإلسرائيلي.
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 رابًعا: أهمية الدراسة:

خطورة قضية االستيطان على القضية الفلسطينية، حيث يعد أداة من أدوات االستيالء  -1
 ي على فلسطين.السياسي والديموغراف

دور المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية في التأثير على الراي العام األمريكي،  -2
 وخصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الخارجية المهمة.

تناولت قضية االستيطان اإلسرائيلي، وتأطيرها في  التي والعربية الفلسطينية الدراسات قلة -3
 اإلعالم األمريكي.

قضية الفلسطينية يساعد في الوقوف على اقع الصحف األمريكية للالتنوع في تغطية مو  -4
 أوجه االتفاق واالختالف في الخطاب الخبري الغربي تجاه قضية االستيطان اإلسرائيلي.

ية ، خصوصا قضمحورية الدور األمريكي، وتأثيره الكبير على القضية الفلسطينية -5
 اإلستيطان اإلسرائيلي.

 الدراسة:خامًسا: أهداف 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تأطير المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية 

 لقضية االستيطان اإلسرائيلي، وينبثق عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية، وهي: 
بقضية االستيطان  المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية اهتمام مدى إلى التعرف -1

 .اإلسرائيلي
في  المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية عليها اعتمدت التي المصادر عن الكشف -2

 موضوعاتها حول قضية االستيطان اإلسرائيلي.
المواقع اإللكترونية  لقضية االستيطان اإلسرائيلي في الخبرية الصحفية األشكال إلى التعرف -3

 .للصحف األمريكية
المستخدمة في عرض قضية االستيطان اإلسرائيلي في رصد الوسائط والعناصر التفاعلية  -4

 .المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية

اإللكترونية للصحف  المواقع في الخبرية لقضايا االستيطان اإلسرائيلي األطر رصد -5
 .األمريكية

معرفة جوانب تركيز المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية في قضية االستيطان  -6
 يث أطر األسباب، والحلول، والنتائج.اإلسرائيلي من ح



30 

أوردتها المواقع  التي قضية االستيطان اإلسرائيلي، في المحورية الشخصيات إلى التعرف -7
 .اإللكترونية للصحف األمريكية

 التأطير وأدواته المستخدمة في موضوعات قضية االستيطان اإلسرائيلي آليات على التعرف -8

 .اإللكترونية للصحف األمريكيةالمواقع  في
تغطية وتأطير المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية  في واالختالف الشبه أوجه إلى التعرف -9

 .لقضية االستيطان اإلسرائيلي

 سادًسا: تساؤالت الدراسة:

 :تساؤل رئيس، وهو تحت الدراسة تساؤالت بلورة تم وأهدافها الدراسة مشكلة ضوء في
 ويتفرع ؟،للصحف المريكية أخبار قضية االستيطان السرائيلي المواقع اللكترونيةكيف أطرت 

 :التالية المحاور الباحث إلى قسمها التي الفرعية التساؤالت من مجموعة الرئيس عن هذا التساؤل

 بقضية االستيطان اإلسرائيلي؟ المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية ما مدى اهتمام -1
االستيطان اإلسرائيلي التي ركزت عليها المواقع اإللكترونية للصحف  موضوعاتما  -2

 األمريكية؟ 

في موضوعات  المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية عليها اعتمدت التي ما المصادر -3
 قضية االستيطان اإلسرائيلي؟

اإللكترونية المواقع  لقضية االستيطان اإلسرائيلي على الخبرية الصحفية ما أهم األشكال -4
 للصحف األمريكية؟

في  الوسائط والعناصر التفاعلية التي استخدمتها المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية ما -5
 قضية االستيطان اإلسرائيلي؟ عرض موضوعات

المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية لقضية االستيطان  في وردت التي الصراع أطر ما -6
 اإلسرائيلي؟

المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية لقضية  في وردت التي األفعال ردود أطر ما -7
 االستيطان اإلسرائيلي؟

المواقع اإللكترونية  في وردت التي عن قضية االستيطان اإلسرائيلي المسئولية أطر ما -8
 للصحف األمريكية؟

مريكية لقضية في المواقع اإللكترونية للصحف األ وردت التي اإلنسانية اإلهتمامات أطر ما -9
 االستيطان اإلسرائيلي؟
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المواقع اإللكترونية للصحف  التي طرحتها قضية االستيطان اإلسرائيلي أطر أسباب ما -10
 األمريكية؟

طرحتها المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية لقضية االستيطان  التي الحلول أطر ما -11
 اإلسرائيلي؟

التي أوردتها المواقع اإللكترونية للصحف  قضية االستيطان اإلسرائيلي نتائج أطر ما -12
 األمريكية؟

المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية في  عليها ركزت التي المحورية الشخصيات ما -13
 قضية االستيطان اإلسرائيلي؟ معالجة

ما آليات وأدوات التأطير التي استخدمتها المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية في  -14
 ان اإلسرائيلي؟تأطير قضية االستيط

المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية  واالختالف في تغطية وتأطير الشبه أوجه ما -15
 لقضية االستيطان اإلسرائيلي؟

 سابًعا: الطار النظري للدراسة:
، ولتوضيح مفهوم اعتمد الباحث خالل إجرائه هذه الدراسة على نظرية األطر اإلعالمية

"ثالثة مصطلحات صريحة تدل على التأطير، وهـي: التأطير عملية اتصل التأطير، فإن هناك 
وهو يشير إلى الزوايا التي يتم من خاللها  ،أو اإلطار ،جماهيري متعددة األطراف، واألطر

وتأثيراتها في الجمهور، ويرى البعض أن  ،والقضايا المختلفة ،والموضوعات ،تغطية األحداث
هذا المصطلح يعتريه نوع من القصور العلمي؛ لكونه يختزل عملية التأطير متعددة األطراف 

ذي يشير إلى إطار عمل، وهو ال لالتي تتسم بالتعقيد والتشابك ويفرغها من محتواها، واإلطار ا
 .(1)يعبر بدقة عن المقصود بعملية التأطير

 :(2)صطلح الطار في حقل االتصال في مجالين أساسين، هما ويستخدم م
أو إطار وسائل اإلعالم، وهو يدل على الكلمات، والصور،  ،اإلطار في االتصال -1

 والعبارات، وأساليب عرض القائم باالتصال للمادة اإلعالمية.

                                                           

(1)  Arowolo, Understanding Framing theory, PP (3). 

( 2 ) Watson, Media Communication: An Introduction To Theory and Process, 

(p.137). 
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لك بخالف أو الحدث، وذ ،أو الفردي، وهو يشير إلى اإلدراك المعرفي للفرد ،اإلطار الفكري -2
أطر وسائل اإلعالم التي تعبر عن تأكيدات المتحدث، ومن هنا فإن إطارات الجمهور تشير 

 إلى ما يعتقده الجمهور حتى يكون السمة األكثر بروزا في القضية.
ق التي تؤثر على ائعرف مفهوم األطر هو طريقة روتينية ومقبولة بنقل الرسائل بالطر يو 

أنه على كل إنسان ان يضع الواقع اليومي في إطار لكي فهمها من قبل الجمهور، ذلك ب
يستطيع فهم الوضع االجتماعي ويعمل حسب ما يفهم ويرى، فمصطلح "تأطير" يتطرق لكيفية 

وترتيب  ،عرض الوقائع في اإلعالم، وتأثيرها على الجمهور، ومساعدته على الفهم والتحليل
ن تكون أويشير إلى المسببات التي يمكن  ،أو المعلومات، وقد وجد التأطير ليساعد ،األحداث
 .(1)وعلى الجهات التي يمكن ان تكون الحل  ،مشكلة

 

 تعريفات الطر العالمية:  -1 ❖
تعريف التأطير مأخوذ بشكل أساسي عن العالم "إيرفنج جوفمان"، وتنظيم وتفسير "بناء 
محدد للتوقعات عرف جوفمان اإلطار بأنه: "العمليات التي يقوم بها اإلنسان في تصنيف 
وتنظيم وتفسير األحداث في الواقع، التي تسهل عملية فهم المعلومات ووضع األحداث في 

 . (2)سياقها" 
ه التعريفات تعريف جامسون وموديجليني بــ "أنها تعمل وفق تنظيم مركزي ومن هذ

أو حدود القصة الخبرية إلضفاء معنى تدريجي لألحداث المجردة، حيث يحدد اإلطار  ،للفكرة
 . (3)مسار الجدل حول جوهر القضية" 

دث، اإلطار اإلعالمي كما حدده روبرت إنتمان "هو االنتقاء المتعمد لبعض أبعاد الح
في النص اإلعالمي بطريقة تنظم القضية وتحددها وتضفي  اً وجعلها أكثر بروز  ،أو القضية
 .(4)من االتساق"  راً عليها قد

                                                           

(1) Zillmann, Dolf (et. al.), Effects of lead framing on selective exposure to internet 

news reports, pp (58). 

(2) Robert, Understanding Audiences, Learning To Use The Media Constructively, 

P. (78).  
(3) Gamson and Modigliani, Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: 

A Constructivist Approach, pp (106). 

(4) Entman, Framing Towards Clarification of a Fractured Paradigm, p (52).  
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وعرف تايلور األطر اإلعالمية على أنها: "العملية التي يمكن من خاللها لألفـراد 
عنها، وبذلك تصبح والتعبيـر  ،والسياسية ،والجماعـات تحديـد وتفسير المشكالت االجتماعية
وتحديـد المسئولية  ،وذلك بتعريف المشكالت ،السمة األساسية لعملية التأطير هي التشخيص

عملية ونه وهي إشارته للتأطير ك ،وأسبابها، وبهذا يسجل لإلطـار ميزة أساسية ،تجاهها
 .(1)تفاعلية"

صياغته من األحداث وفق نَّ الجمهور يتلقى ما يتم إعادة إويؤيد الباحث هذه الرؤية إذ 
تصورات اإلعالميين، لذلك ال تعطي هذه التصورات نتائج كاملة، فقد يقوم الجمهور برفض هذه 
التصورات لبعدها الشديد عن الواقع، لكن في غالب األحيان تكون هذه التصورات لها تأثير قوي 

 على الجمهور.

 

 

 أهمية نظرية الطر الخبرية: -2 ❖
تحليل األطر الخبرية في الدور الذي تمارسه وسائل اإلعالم في  تتجلَّى أهمية نظرية

تشكيل الواقع االجتماعي لدى الجماهير، وقد أشار "سي شيفيلي" في هذا الصدد إلى أن األطر 
الخبرية هي التي تنظم واقع الحياة اليومية، ألنها جزء ال يتجزأ من هذا الواقع، وفي مجال 

تين يومي للصحفيين يسمح لهم بسرعة تحديد المعلومات رو  بمنزلةالصحافة، تعد األطر 
تحاول دراسات  ،وتصنيفها، وفي هذا الصدد حدد "ابول دي أنجيلو" أربعة أهداف تجريبية

 :(2)وهي ، وأبحاث نظرية األطر الخبرية تحقيقها

 تحديد الوحدات الموضوعية المسماة باألطر أو القوالب. -1
 نتاج هذه األطر.إى دراسة الظروف السابقة التي أدت إل -2
دراسة كيفية تنشيط األطر الخبرية وتفاعلها مع التجارب الفردية السابقة للتأثير على  -3

 التفسيرات، واستدعاء المعلومات، واتخاذ القرارات أو تقييم المخرجات.
التعرف على كيفية تشكيل األطر الخبرية للعمليات االجتماعية مثل القضايا السياسية  -4

 لرأي العام.لالجدلية 

                                                           

(1)Taylor, The rise Of the Environmental Justice Paradigm: In Justice Framing and 

The Social Construction Of Environmental Discourse, P. (511). 

(2) Scheufele, Framing as a theory of media effects. (Website). 
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 :بناء الطار العالمي -3 ❖
هناك العديد من العوامل المؤثرة في عملية بناء اإلطار، الفهم الجيد لهذه العوامل يمكن 

ئمة للهدف المنشود، ومن أبرز هذه الجهة القائمة على عملية التوجيه من بناء رسالة مال
 العوامل:

 :العوامل اليديولوجية في بناء الطار الخبري -أ

يعبر الخطاب عن أيديولوجية األفراد والجماعات بأداء كل وظائف األيديولوجية من 
تعميم الخاص، وذلك بتقديم مصالح المجموعة المنتجة للخطاب على أنها مصالح للجميع، 

في تعبيرها عن مختلف القوى السياسية يتم إنتاج  -الخطابات  -يديولوجيات وداخل صـراع األ
المعاني التـي تقـوم بوظيفة إعادة إنتاج عالقة السيطرة والخضوع في المجتمع، كذلك عالقات 
الصراع حيث يسعى كل طرف عبر استخدامه لخطاب سياسي محدد إلى استبعاد اآلخر 

 .(1)هونفي
إلطار للقضايا، حيث إنها تقوم بإبراز القضية من خـالل وتشكل وسائل اإلعالم ا

فإنه ال يمكن تجاهل  ،التركيـز على حدث معين، وعند حدوث تنوع أيديولوجي بين الصحفيين
 .(2)إمكانية اختالط اآلراء الشخصية للصحفيين في عملية صنع اإلطار 

 :تأثير مصادر الخبار في بناء الطار العالمي -ب
تؤثر المصادر اإلخبارية على اإلطار اإلعالمي المحيط بالقضية، وبالتالي الطريقة 
التـي يقدم بها القائمون باالتصال القضية للجمهور، وتقوم المصادر الرسمية وجماعات الضغط 
بـدور بارز في بناء اإلطار اإلعالمي للقضية، حيث إنها تستخدم وسائل اإلعالم، بغرض 

هور، وبناء أطر مرجعية بعينها تدعم تأثيرها االجتماعي، ويقوم النظام تـشكيل آراء الجم
السياسي بدور كبيـر في التأثير على وسائل اإلعالم، وتحديد مضمونها، ونوعية وكم ما يتدفق 
فيها من أنباء، وما يـنشره أو حجبه، وتنعكس قيم وسمات النظام السياسي على اإلعالم بشكل 

 .(3)واضح 

 تأثير أساليب الممارسة بوسائل العالم على عملية بناء الطار الخبري: -ج

                                                           

 (.19عبد المقصود، دراسات في تحليل الخطاب )ص  (1)
(2) Callaghan and Schnell, Assessing the Democratic Debate: How the News Media 

Frame Elite Policy Discourse, P (202). 

 (3) Arowolo, Understanding Framing theory, PP (4). 
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تطرق ديترام إلى تناول عالم االتصال ريس ثالثة أنواع من التأثيرات للقائم باالتصال 
 :(1)في تشكيل األطر اإلعالمية، وهي 

 في المضمون ،ومعتقداته ،وقيمه ،تأثير االتجاهات الشخصية للقائم باالتصال -1ج/
والمركز الوظيفي الذي يحتله في  ،اإلخباري، ويعتمد ذلك على مكانة القائم باالتصال

 .المؤسسة اإلعالمية

التأثيرات الخاصة بالخبرات المهنية التي تشكل رؤية القائم باالتصال وقيمه  -2ج/
 .ومعتقداتـه فـي المضمون اإلخباري

تشكل رؤية القائم باالتـصال لألحـداث التأثيرات الخاصة بالخبرات المهنية التي  -3ج/
أداة يستخدمها القائمون باالتصال في  بمنزلةاألطر  عدوالقـضايا المختلفة، حيث ت

تناول وبلـورة الكـم الهائل من المعلومات المتاحة عن قضية ما بطريقة سريعة 
ك ومنظمـة، ويوظـف القـائمون باالتصال تلك األطر بوصفها أسلوبًا ونسقًا إلدرا

 ،وتصنيفها، فضاًل عـن تناولها بالطريقة التي تجعلها مفيدة ،وفهمها ،المعلومات
 وذات داللة للجماهير المستهدفة

 في تـشكيل هايعد األداء الذي تقوم به وسائل اإلعالم هو األكثر تعقيدًا من غيره، لدور 

 ارس البوابـة حيـثاإلطار، أو التقليل من أهميته، وهي تؤدى في سياق تشكيلها لإلطار دور ح

يضع المحررون خططًا أو آلية سير لقضية معينة، وهذه األطر تشكل النقاش العام، وتؤثر 
 .(2)الجمهور ومستوى المعلومات لديهم  علـى

 وتقدم الدراسات في موضوع اإلطار آلية نفسية لشرح آثاره، واختلف بعـض البـاحثين
 طات في الذاكرة، ما يزيـد احتماليـة اتبـاعحول عمل اإلطار من خالل عملية دخول االرتبا

الجمهور لها عند التفكير في قضية معينة، والتفسير اآلخر يشير إلى أن اإلطار يعمل من 
عالم  خـالل عملية عقلية أكثر عمقًا منه عند الدخول في القضية، وذلك عن طريق إخبار وا 

مكن لإلطار أن يـشكل المـشاكل االرتباط الذي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة، وي الناس عـن

                                                           

 (1) Detram A. Scheufele: "Framing as A Theory of Media Efficts", Journal of 

Communication, Vol.49N. 1, P.p114 -116. 

(2) Callaghan and Schnell, Assessing the Democratic Debate: How the News Media 

Frame Elite Policy Discourse, P (187).  
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حساسهم  االجتماعيـة بأسلوب موضوعي أو عرضي، وبالتالي تشكيل اتجاهات الجمهور وا 
 .(1)بالمسئولية" 

وقد طرح عالم االتصال ماكلويد أدوات الصياغة التي تشكل األطر اإلعالمية، وهـي: 
والرموز، والصور التي يتم تدعيمها مـن الكلمات الرئيسة، واالستعارات، والوصف المجازي، 

منطلق التأكيد على الفكرة المحورية في النص، فمن خالل التقديم والتكـرار المتعلـق بـبعض 
الصياغات اللفظية والصور، يمكن ترسيخ بعض األفكار دون سواها، التي تقدم تفـسيرًا أكثـر 

 .(2)ر التفسيرات الثانوية األقل بروزًا وقابلية للفهم من التفسيرات األخرى، رغم ظهو  ،تميزاً 

 التوجهات الفكرية لنظرية الطر الخبرية: -4 ❖
هات الفكرية التوجأشار بول أنجلو إلى أربعة أشكال للحدس نستطيع من خاللها فهم 

 :(3)لنظرية تحليل األطر الخبرية هي 

صر هي: "القائم يتعلق بمستوى األطر التي حصرها إنتمان في أربعة عناالحدس الول:  -أ
باالتصال، والنص المرسل، والمستقبل، والثقافة"، ويشير بول أنجلو إلى أن األطر عبارة عن 
موضوعات داخل القصص اإلخبارية يتم حملها بواسطة العديد من أدوات التأطر، وعادة ما 

واسطة والصور التي تتم معالجتها ب ،لكلمات، وايكون محتوى اإلطار مليئًا باألدوات النصية
 .أدوات األطر

يشير إلى أن األطر الخبرية عبارة عن أسباب تساعد على تشكيل الحدس الثاني:  -ب
فإن األطر تكون  ،مستويات مختلفة من الحقيقة، وأيًا كان ما يتعلق به موضوع القصة اإلخبارية

بالتالي على و  ،والجماعات ،اإلضاءات المنطقية التي يمكنها التأثير على معرفة األفراد بمنزلة
 .تشكيل الرأي العام

يتمثَّل في أن األطر الخبرية تتفاعل مع السلوكيات المعرفية واالجتماعية  الحدس الثالث: -ج
التي قامت بتشكيلها في البداية، فاألفراد يتحدثون عن القضايا السياسية باستخدام أطرهم العقلية 

أو إعادة  ،أو تجاهل ،المتوافرة لدى الفرد تعد أساسًا لقبولعن هذه القضايا، فالمعرفة السابقة 
 .تفسير األطر السائدة التي يقدمها اإلعالن

                                                           

(1) Paul, Graf and Willnat, Priming or Framing, P (496).  
دراسة ة: نحو القضايا السياسي سالم، دور الصحف المصرية في تشكيل معارف جمهور القراء واتجاهاتهم( 2)

  (.12، )ص تطبيقية
(3) D'Angelo, News framing as a multiparadigmatic research program: A response to 

Entman, P. (875). 
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يشير إلى أن األطر تشكل الحوار العام فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ويبدو  الحدس الرابع: -د
، وعلى الرغم من في هذا الحدث ان الصحافة ملتزمة أيديولوجيًا بمبادئ التعددية الكالسيكية

ن الباحثين في مجال األطر أطية الواقعية في هذه التعددية، إال ام بالمبادئ الديمقر اااللتز 
الذي يحاول تقديم المعلومات  ،اإلخبارية يتفقون على أن الصحفيين يقومون بدور الموصل

 .ومتوازنة ،للمواطنين بصورة تمكنهم من فهم السياسة بصورة مالئمة
 ؛طير يعد أسلوبا مالئما الختبار مكانة وسائل اإلعالم في السياق الدوليكما أن "التأ

ألن األطر ذات تأثير ضمني في إدراك الجمـهور ألثر الثقافات المختلفة في القضايا المطروحة، 
وتتجلى أهمية التأطير كبناء ذهني يسهم في إدراك األحداث في الصراعات الدولية، من حقيقة 

وتنطوي على العديد من  ،فهي عملية غير بسيطة على اإلطالق ،المعلومات تعقد عملية معالجة
الصعوبات والتعقيدات، كما أنها مجهدة ومكلفة نوعا ما خاصة عند محاولة معالجة معلومات 
بعيدة عن مجال الحياة اليومية لألفراد، وتتزايد هذه األهمية في الصراعات الممتدة ذات الطابع 

ي والتي تزخم بكم كبير من األحداث المتشابهة، ما يجعل األطر تبدو االستمراري والتكرار 
كتوصية برسم حدود ال غنى عنها لتحديد المعلومات المهمة أكثر من غيرها في هذه األحداث 

 . (1)وفقا لعدد من الحزم المعدة مهنيا وثقافيا" 
وتعتمد نظرية تحليل األطر الخبرية في إجراءاتها المنهجية على تحليل المحتوى غير 
الصريح للرسالة اإلعالمية، وذلك من خالل دراسة السياق الفكري الذي يندرج المضمون 
اإلعالمي في طياته، فضال عن تحديد األيديولوجية التي يستند إليها القائمون باالتصال في 

 . (2)القضايا المختلفة" تناولهم لألحداث و 

مهما في المنافسة التي تتم بين وسائل اإلعالم  راً كما أن توظيف األطر يؤدي دو 
يب جوانب يوتغ ،المعنية بتقديم األخبار، فمن خالل التأكيد على جوانب معينة في الحدث

أخرى، يمكن للمادة اإلخبارية أن تجذب المتلقي وتصرفه عن المعالجات التي تقدمها وسائل 
ر يؤدي إلى التباين في استجابة المتلقي إعالم منافسة لنفس الحدث، فاختالف أطر تقديم األخبا

 .(3)للحدث

                                                           

(1) Brewer, Priming or Framing: Media Influence on Attitudes Toward Foreign 

Countries, P. (493). 

(2) Ibid, P. (350).  
(3) Zillmann: Dolf, Op. Cit, P. (59).  
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ويرى الباحث أن هذه التوجهات تفيد بشكل واضح في تحديد اآلليات التي يتم من 
 بجميعخاللها تأطير األحداث، وتمكن من فهم طبيعة األطر، وأنها اشتملت على عالقة األطر 

 إلى التأثير ورجع الصدى.ومستقبل وصواًل  ،وسيلة ،ورسالة ،عناصر االتصال من مرسل
 

 خصاص نظرية الطر الخبرية: -5 ❖
بالحديث عن األطر الخبرية، حيث أشار إلى أنها تتسم بمجموعة من  اهتم ستيفن ريس

 :(1)الخصائص أهمها 
تنظيم المعلومات، حيث ينقل اإلطار جزءا من الوقائع، وبعضا من تفاصيل ومعلومات  -أ

طبقا للهدف الذي يرغب القائم  ،اآلني ما يعطي المعني لهذا الحدثالقضية ويربطها بالحدث 
 باالتصال بتحقيقه لدى الجمهور.

يعد اإلطار اإلعالمي فكرة يتم الترويج لها في تناول القضية باعتباره منطلقا فكريا يتم  -ب
 .هتوظيفه لشرح الحدث وتفسير 

عبير عن اإلطار وترجمته من خالل تعمل األطر من خالل أدوات رمزية ومجردة، إذ يتم الت -ج
 مجموعة من األلفاظ الرمزية التي تحمل إيماءات معينة، وتضفي داللة على النص اإلعالمي.

 ،تبرز األطر الخبرية بناءات معرفية للقضية، حيث يتناول اإلطار اإلعالمي أحد األبعاد -د
 وتفسيره.أو أكثر ويتجاهل األبعاد األخرى، ويبدو ذلك في صياغة الموضوع 

 :(2) لطار العالميامن خصائص و 
 بحيث يـصبح لهـا داللـة لـدى ،أن اإلطار اإلعالمي يضفي المعنى على المادة الصحفية -أ

 .الجمهور، ويحدد المدخل الذي يمكن تناول المادة الصحفية من خالله

يعد اإلطار اإلعالمي جزءًا ال يتجزأ من فلسفة وأيديولوجية المجتمع، حيث تمثل أنماط  -ب
 .تؤثر على القائمين باالتصال عند وضع اإلطار اإلعالمي مهمةالقيم المجتمعية مدخالت 

                                                           

(، 2003-1990) العراقي األمريكي الصراع تجاه المصري العام لرأي اإلدراكية حيدر، الخريطة ( على1)
 (.75)ص

(2)  Arowolo, Understanding Framing theory, PP (3). 
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يهتم اإلطار اإلعالمي بدراسة المحتوى الضمني غير المباشر للرسالة اإلعالمية،  -ج
أدوات رمزية ومجردة، ويهتم بدالالت األلفاظ والسياقات المستخدمة من في ذلك  ويـستخدم
 .خاللها

يعتبر اإلطار اإلعالمي أداة مساعدة لتفسير األحداث اإلعالمية بطريقة تساعد المتلقي  -د
 فهمها. علـى

 

 عناصر الطار العالمي:  -6 ❖

 :(1)هناك أربعة عناصر يركز عليها مدخل الطار في عملية االتصال 

 ،وهم يضعون أطرا حكيمة بوعي أو بدون وعي في تحديد ماذا يقال القائمون باالتصال: -أ
وهم محكومون بدورهم باألطر التي تنظم أنساقهم المعرفية والضغوط المهنية التي يعملون 

وكذا  ،والتي تحدد السياسة التحريرية ،والتمويل ،والملكية ،في ظلها كضغوط نمط السيطرة
 وسرعة العمل اإلعالمي. ،ضغوط المساحة

الذي يحتوي على أطر تظهر في غياب وحضور كلمات معينة وعبارات نمطية  النص: -ب
ومصادر للمعلومات وعبارات تقدم مجموعة من الحقائق أو معتادة وصور األحكام عن 

 موضوع يتم تناوله. 
بعد ذلك وهو المتعرض لألطر التي تقود إدراكه وحكمه وقد تعكس أطر إدراكه المتلقي:  -ج

 أطر النص ونوايا أطر القائم باالتصال أو العكس. 
وهي مصدر األطر التي يتم االستناد إليها، والثقافة يمكن أن تعرف في هذا السياق الثقافة:  -د

األطر، والتي تظهر في خطاب وتفكير معظم الناس في  نبشكل إمبريقي على أنها نظام م
 دد. داخل سياق اجتماعي معين في ظرف تاريخي مح

 مما سبق يتبين أن الصحفيين يقومون بدور في تأطير المضمون الصحفي، وذلـك مـن

برازها ،خالل تركيزهم على فكرة محورية  وتكرارها ما يؤثر على تفـسير المتلقـين لـذلك ،وا 

 المضمون، إضافة إلى أن الصحفيين خالل تأطيرهم للقضية يقدمون تفسيرًا يتعلق بها، ويظهـر

 .واألطر المهنية التي يعمل في ظلها القائم باالتصال ،األنساق المعرفيةهنا دور 

                                                           

(1) Ropert M. Entman,"Framing Towards Clarification of A Fractured Paradigm", 

Journal of Communication, Vol. 43, no. 4, 1993. 
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 ويعتقد الباحث أن االختالف في التوجهات األيديولوجية للقائم باالتصال يؤثر فـي بنـاء

اإلطار اإلعالمي، خاصة إذا أخذنا باالعتبار العالقة التي تربط عملية اإلدراك االنتقائي 
 .األيديولوجية باألبعـاد

 نقاط قوة نظرية تحليل الطار العالمي وضعفها: -7 ❖
يعرض الباحث نقاط القوة والضعف لنظرية تحليل اإلطار اإلعالمي للوصول إلى مزيد 

 النحو اآلتي:  على من الفهم لعملية تشكيل األطر، وهي

 نقاط قوة نظرية تحليل الطار العالمي: -1 •
لها مؤهلة لالستخدام في بيئات متعددة، تحتوي النظرية على نقاط قوة مختلفة ما جع

 :(1)ومن هذه النقاط
 .تتناول النظرية دور القائم باالتصال في صياغة الرسائل اإلعالمية -أ

تساعد النظرية على تقديم تحليل علمي للمعالجات اإلعالمية المقدمة حول  -ب
 .المختلفة األحداث والقضايا

 .معارف الجمهور واتجاهاتهتتناول النظرية تأثير تلك المعالجات على  -ج
تتسم النظرية بالمرونة، وتنسجم معطياتها مع النتائج الحديثة في علم النفس  -د

 .المعرفي
يمكن اختبار نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي منهجيًا بعدة مناهج علمية، حيث  -ه

األطر الخبرية في الرسائل اإلعالمية من خالل األساليب  إنه يمكن تحليل
ذلك استخدام المالحظة، أو استمارة  أو كليهما، ويفيد في ،يفيةأو الك ،الكمية

 .التحليل الكيفي، أو استمارة التحليل الكمي
من خالل  هيمكن دراسة أثر األطر الخبرية في تشكيل معارف الجمهور واتجاهات -و

 .التجريبية، أو المسحية، أو الميدانية الدراسات

 : نقاط ضعف نظرية تحليل الطار العالمي -2 •

تظهر نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي نوعًا من الغموض يلف آليات اإلطار، ويرجع 
 ذلك لألسباب اآلتية:

                                                           

الجمهور  تشكيل معارف عبد الغفار، عالقة مشاهدة نشرات األخبار التي يقدمها التلفزيون المـصري فـي (1)
 (.4)ص  العراقية،واتجاهاته نحو األزمة 
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تداخل آليات تحديد اإلطار اإلعالمي مع بعضها بصورة يصعب فصلها، حيث  -أ
هما المؤشر  هايتحدث بعض الباحثين عن أن تكرار التغطية اإلخبارية وحجم

 .قياس البروزاإلجرائي الذي يمكن من خالله 

ال تقتصر هذه اآلليات على مستوى النص اإلعالمي أو القائم باالتصال فقط،  -ب
ولذلك يتعين عند دراستهما أن يتم ذلك بصورة شاملة، تبعًا لتعدد أطراف عملية 

 االتصال، وحدوثها داخل سياق ثقافي معين.

من خالل ظهورها بصورة صريحة في النص  هايمكن رصد هذه اآلليات وقياس -ج
، أو بصورة ضمنية، هااإلعالمي، مثل: البروز من خالل موقع التغطية وحجم

مثل: نغمة التغطية، أو من خالل عدم ظهورها في النص، مثل: االستبعاد من 
 .خالل المسكوت عنه

 .عبر المستويين الكمي والكيفي هاالتضارب في رصد هذه اآلليات وقياس -د

 اتها:و هجها وأداثامًنا: نوع الدراسة ومن
 نوع الدراسة:-1

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، "التي تهدف إلى دراسة الحقائق الراهنة 
 .(1)المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف، بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها" 

النوع من الدراسات في رصد وتحليل األطر الخبرية لقضية االستيطان ويفيد هذا 
اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، والتعرف على الموضوعات والقضايا التي 

 تم التركيز عليها ومدى اهتمام هذه المواقع بقضية االستيطان اإلسرائيلي.

 منهجا الدراسة: -2

 ، وهما:نهجينمهذه الدراسة  تستخدم

 :  ةالمسحيالدراسات منهج -أ
وهو أحد المناهج التي تدخل في إطار البحوث الوصفية، ويعد جهدا علميا منظما 
للحصول على البيانات والمعلومات عن أوصاف ظاهرة ما، أو حتى مجموعة من الظواهر 

 .(2)موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية 
                                                           

 .(131لعلمي بحوث االعالم، )صحسين، دراسات في مناهج البحث ا( 1)
 .147، صسابقالمرجع ال( 2)
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أسلوب تحليل المضمون وهو: "أسلوب للبحث يهدف إلى وفي إطاره تستخدم الدراسة 
، ويفيد هذا األسلوب (1)وصف المحتوى الظاهر لالتصال وصفا موضوعيا، وكميا، ومنتظما" 

في وصف المحتوى الخبري لألطر الخبرية لقضية االستيطان اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية 
 للصحف األمريكية.

 تبادلة: العالقات الم اتمنهج دراس-ب
ويسعى الباحثون فيه إلى دراسة العالقة بين الحقائق التي تم الحصول عليها بهدف 
التعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة، والوصول إلى استنتاجات وخالصات لما 

 .(2)اإليجابي  االتجاهيمكن عمله لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في 

الباحث ضمن هذا المنهج أسلوب المقارنة المنهجية، من خالل مقارنة كما استخدم 
نتائج الدراسات المسحية التحليلية، والنسب المئوية للتكرارات التي ظهرت في وحدات، وفئات 
التحليل المختلفة بين المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية من حيث المضمون، ومن حيث 

ذلك لرصد األطر الخبرية وتحليلها، ومالحظة أوجه االختالف األطر التي توظفها الدراسة، و 
 واالتفاق في تقديم المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية عرضها.

 الدراسة:  تاو أد-3
 استمارة تحليل المضمون:-

وفي إطار هذه الدراسة يستخدم الباحث أداة واحدة، وهي: استمارة تحليل المضمون، 
كما تعتمد الدراسة على استمارة تحليل األطر الخبرية، حيث قام الباحث بتحليل جميع المواد 
الخبرية التي نشرت في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية عينة الدراسة ضمن الحد الزمني 

ذلك بهدف الكشف عن األطر الخبرية المستخدمة في التغطية الصحفية لقضية للدراسة، و 
، وقدر اهتمام كل موقع منها في متابعة قضية االستيطان، وفيما يلي اإلسرائيلياالستيطان 

عرض لفئات استمارة تحليل المضمون التي أعدَّها الباحث وتعريفاتها اإلجرائية، حيث اشتملت 
 التالية:االستمارة على الفئات 

 :االستيطان السرائيلي موضوعات ةفئ -أ

                                                           

 .233المرجع السابق، ص( 1)
 .160، صالمرجع السابق (2)
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االستيطان اإلسرائيلي التي تناولتها المواقع  موضوعاتتهدف هذه الفئة التعرف إلى 
 اإللكترونية للصحف األمريكية أثناء عملية التغطية، وتضم:

وهي قيام الحكومة اإلسرائيلية بالحجز على األراضي الخاصة بالمواطنين  مصادرة الراضي: .1
 الفلسطينيين تحت حجج متعددة مثل أهداف أمنية، أمالك الغائب ... الخ.

وهي قيام المستوطنين باالعتداء على الفلسطينيين، ومهاجمة القرى  المستوطنين:انتهاكات  .2
 واألمالك الخاصة بهدف تهجير الفلسطينيين او تصفيتهم.

تناول الصحافة األمريكية لقضية إنشاء مستوطنات بشكل قانوني من  إنشاء مستوطنات: .3
 خالل قرارات حكومية إسرائيلية.

تناول الصحافة األمريكية لقضية إخالء المستوطنات غير القانونية بقرار  إخالء مستوطنات: .4
 حكومي إسرائيلي.

مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على قانونية مستوطنات أقيمت على  قانونية االستيطان: .5
 أراٍض فلسطينية بهدف إعطائها شرعية داخليا وخارجيا.

لعالمية إلسرائيل في التأثير على دور حركة المقاطعة ا مقاطعة منتجات المستوطنات: .6
األطراف الدولية الرسمية، وغير الرسمية لمقاطعة منتجات المستوطنات، والحث على عدم 

 التعامل معها على جميع الصعد.
إقامة مستوطنات في مناطق حيوية في الضفة الغربية بهدف خلق أمر  إعاقة حل الدولتين: .7

 واقع لعدم تنفيذ حل الدولتين.
مواقف اإلدارات األمريكية المتعاقبة من  دارات المريكية من االستيطان:مواقف ال .8

 االستيطان بين مؤيد، ومعارض، ومطالب بالتجميد لفترة مؤقتة.
المواقف الرسمية وغير الرسمية التي تصدر دوليًا  المواقف الدولية من االستيطان: .9

 بخصوص قضية االستيطان سواء أكانت مؤيدة أو معارضة.
المواقف الرسمية التي تصدر عن اإلدارة األمريكية بخصوص  دعم أمريكي لالستيطان: .10

 قضية االستيطان اإلسرائيلي، وتكون داعمة له سياسيًا أو ماديًا. 
إجراءات تتخذها الحكومة اإلسرائيلية لتعزيز وجود االستيطان  إعاقة عملية السالم: .11

 إعاقة تقديم حل سياسي.اإلسرائيلي في الضفة الغربية وانتشاره بهدف 
 قضايا بخصوص قضية االستيطان غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .12

 

 :فئة مصدر المادة الصحفية -ب
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تهدف هذه الفئة التعرف إلى المصادر التي اعتمدت عليها مواقع الصحف األمريكية 
 االسرائيلي، وتضم:في استيفاء موادها الصحفية اإلخبارية المتعلقة بقضية االستيطان 

وهو مندوب الجريدة، أو المؤسسة اإلعالمية بصفة عامة خارج المدينة التي تصدر مراسل:  .1
فيها الصحيفة، أو تعمل فيها المؤسسة اإلعالمية بصرف النظر عما إذا كانت هذه داخل 

 .(1)المدينة في نفس الدولة، أو في دولة أخرى" 
افية كبيرة، أو محدودة تبعًا إلمكاناتها المادية، هي "ُتغطي مناطق جغر وكاالت النباء:  .2

والسياسية، وُتمثل أبرز أعمدة مصادر وسائل اإلعالم واالتصال  االقتصاديةوأهدافها 
قاطبًة، ويتمثل دورها الرئيس في تأطير بعض األحداث متعددة المضامين، واألماكن، 

دون سواها، وصياغة تفاعالتها لتغدو أخبارًا، ثم القيام بتوزيعها على وسائل والشخوص 
 . (2)المشتركين بخدماتها"  األفراداإلعالم، واالتصال، والمنظمات المختلفة، وبعض 

 تغطية قضية االستيطان غير ما ذكر سابقًا. مصادر أخرى: .3

 

 فئة الطر الخبرية:  -ج
الفئة التعرف إلى أبرز األطر التي استخدمتها مواقع الصحف األمريكية في  هذهتهدف 

 معالجتها لقضية االستيطان اإلسرائيلي، وتضم:

يقصد بها األسباب التي دفعت االحتالل اإلسرائيلي للقيام باالستيطان، أسباب االستيطان:  .1
 الى: الباحثوقد قسمها 

تنفيذ مشاريع االستيطان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية  سيطرة على الرض: .1.1
 الخاصة بهدف ضم المزيد منها الى المستوطنات.

وكانت داعمة لالستيطان المواقف التي صدرت عن اإلدارة األمريكية دعم أمريكي:  .1.2
  اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

قرارات اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية بتوسيع مستوطنات رد على قرارات مجلس المن:  .1.3
إسرائيلية في الضفة الغربية وبناء أخرى بعد قيام المجتمع الدولي بإدانة االستيطان في 

     مجلس األمن.

                                                           

 (.233ص)حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي بحوث االعالم، ( 1)
 . )موقع الكتروني(وكاالت األنباءعمشة،  (2)
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ت اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية لتوسيع االستيطان قرارادوافع سياسية إسرائيلية:  .1.4
اإلسرائيلي في الضفة الغربية بهدف إرضاء اليمين اإلسرائيلي للمحافظة على االئتالف 

 الحكومي معها.
هي أسباب تتعلق بحماية االستيطان اإلسرائيلي من أي دوافع أمنية إسرائيلية:  .1.5

 هجمات مسلحة أو أي خطر قد يحدق بالمستوطنين.
هي قيام عملية االستيطان اإلسرائيلي على أساس ديني يرى أن هذه وافع دينية: د .1.6

األرض هي جزء من أراضي يهودا والسامرة، وتسكين المهاجرين إلى دولة إسرائيل 
 فيها.

  دوافع لتبرير االستيطان اإلسرائيلي غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .1.7
دولي من قضية االستيطان وهي أطر توضح مواقف المجتمع الإطار ردود الفعل:  .2

 اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، وقد قسمها الباحث إلى:
يقصد بها جميع ردود األفعال التي تعبر عن تأييد ودعم عملية االستيطان مؤيدة:  .2.1

اإلسرائيلي كالتصريحات، والجهود دبلوماسية، والسياسية، والبيانات، والمؤتمرات، 
 والفعاليات، والدعاوى القانونية.

يقصد بها جميع ردود األفعال التي تعبر عن رفض ومعارضة عملية معارضة:  .2.2
االستيطان اإلسرائيلي كالتصريحات، والمقاومة الشعبية، والجهود الدبلوماسية 
السياسية، والبيانات، والتصريحات، والمؤتمرات، والمقاطعة لمنتجات المستوطنات، 

 قانونية.والدعاوى ال
ويعني ذلك اتخاذ موقف مقبول حول قضية االستيطان لدى الجهات الرسمية متوازن:  .2.3

من طرفي النزاع بحيث ال يميل فيه إلى طرف أكثر من آخر بناًء على تفهم وجهة 
 النظر لكال الطرفين.

يؤكد على عنصر الصراع بين األفراد، الجماعات، المؤسسات، ويرتبط إطار إطار الصراع:  .3
راع باستراتيجية التقرير اإلخباري، وبعوامل المكسب والخسارة باعتباره موضوعًا رئيسًا الص

 .(1)مع التركيز على طريقة أداء الفرد أو المؤسسة 
قرار اتخذته الحكومة اإلسرائيلية كونه حاًل لعملية تفكيك المستوطنات السرائيلية:  .3.1

 .البناء غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية

                                                           

 تحليليةدراسة  :في الضفة الغربيةاإلستيطان اإلسرائيلي  نحو قضية الفلسطينيالخطاب الصحفي العجلة،  (1)
 (.44، ص )مقارنة



46 

هجمات نفذها المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة اعتداءات المستوطنين:  .3.2
 الغربية بهدف دفعهم لمغادرة أراضيهم المحاذية للمستوطنات.

هي أراٍض قام االحتالل اإلسرائيلي بالسيطرة عليها  استيالء على أراٍض فلسطينية: .3.3
 عبر توسيع المستوطنات، أو ابعاد الفلسطينيين عنها بحجج أمنية.

هي عمليات نفذها فلسطينيون داخل المستوطنات عمليات ضد المستوطنين:  .3.4
 اإلسرائيلية أو بالقرب منها.

ستوطنين باقتحام القرى قيام مجموعات من الماقتحام المستوطنين للقرى الفلسطينية:  .3.5
 الفلسطينية، بهدف القتل والتخريب. 

ينصب الجيش اإلسرائيلي حواجز تفتيش في  حواجز واعتقاالت أمام المستوطنات: .3.6
 الطرق المشتركة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

 أطر صراع حول قضية االستيطان اإلسرائيلي غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .3.7

يقصد به البحث في النتائج التي ترتبت على الجانب ة عن االستيطان: إطار النتائج المترتب .4
 الفلسطيني، وقد قسمه الباحث الى:

يقصد بها تقطيع أوصال الضفة الغربية لفرض سيطرة أمنية سيطرة أمنية إسرائيلية:  .4.1
 إسرائيلية على المساحات التي اقتطعها لصالح االستيطان.

بناء المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي استمرار انتهاكات للقانون الدولي:  .4.2
الفلسطينية في الضفة الغربية على الرغم من وجود قرارات دولية في مجلس األمن 

 لوقف عمليات البناء والتوسع.

مصادرة األراضي الخاصة، والحكومية، والوقفية القريبة من  مصادرة أراٍض فلسطينية: .4.3
 المستوطنات اإلسرائيلية لصالح مشاريع إقامة المستوطنات اإلسرائيلية، او توسيعها.

عدم قبول إسرائيل وقف توسع االستيطان في الضفة الغربية، تعطيل عملية السالم:  .4.4
 حل الدولتين.يعطل استمرار عملية السالم للوصول الى اتفاق بخصوص 

تكون هذه الخسائر ناتجة عن االستيطان اإلسرائيلي مثل خسائر مادية فلسطينية:  .4.5
مصادرة أراٍض، هدم بيوت، خسارة المحاصيل، تدمير السياحة، فساد المنتوجات ... 

 الخ.  

تقطيع المناطق الفلسطينية الى كانتونات ما يصعب تواصلها جغرافيًا  فرض أمر واقع: .4.6
م دولة فلسطينية، وعدم تفكيك المستوطنات في مفاوضات الحل بهدف منع قيا

 النهائي.
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السلطة الفلسطينية تشترط الستئناف العملية التفاوضية وقفًا كاماًل  تعطيل المفاوضات: .4.7
 لالستيطان، ورفض إسرائيل لهذا الوقف يعطل المفاوضات. 

ني اإلسرائيلي، لكن اقترحته األمم المتحدة حاًل للصراع الفلسطي سقوط حل الدولتين: .4.8
إجراءات إسرائيل ستكون نتيجتها سقوط هذا الحل عبر إلغاء التواصل الجغرافي 

 والسياسي.

هجمات ينفذها المستوطنون على الفلسطينيين في  تعٍد على المدنيين الفلسطينيين: .4.9
داخل قراهم، وأعمال تستهدف القتل، أو اإلصابة مثل )دهس، خطف، وحرق، سرقة 

 ... إلخ(.

تشمل عقوبات جماعية على الفلسطينيين وبات جماعية على الفلسطينيين: عق .4.10
 بسبب المستوطنين مثل: االعتقاالت، واالقتحامات، والحواجز ... الخ.

 نتائج االستيطان اإلسرائيلي غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .4.11

وهو إطار "يركز على الجانب الشخصي والعاطفي للحدث،  إطار الهتمامات النسانية: .5
الموضوع، والمشكلة حيث يضيف تشخيص الموضوع بشكل درامي عاطفي عنصر الجذب 

 .(1)واالستحواذ على اهتمام الجمهور" 

 يرصد تشخيص اإلهتمامات اإلنسانية في الجانب الفلسطيني.فلسطينية:  .5.1

 يرصد تشخيص اإلهتمامات اإلنسانية في الجانب اإلسرائيلي. إسرائيلية: .5.2

يقصد به عرض الحلول المقترحة لتفكيك االستيطان اإلسرائيلي، إطار حلول االستيطان:  .6
 وقد قسمه الباحث الى:

إلزام إسرائيل بتنفيذ كل القرار الدولية التي صدرت إليقاف تنفيذ القوانين الدولية:  .6.1
 االستيطان اإلسرائيلي.

سرائيل استئناف عملية السالم:  .6.2 استئناف جلسات التفاوض بين السلطة الفلسطينية وا 
 للوصول إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وقف بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وقف بناء مستوطنات جديدة:  .6.3
 يق.والتوسع في المستوطنات القائمة بهدف إبقاء حل الدولتين قاباًل للتطب

استالم السلطة الفلسطينية أراضي في أماكن مختلفة من فلسطين تبادل أراٍض:  .6.4
المحتلة مقابل التخلي عن أراٍض في مناطق معينة في إطار ما يعرف بالحل النهائي 

  للقضية الفلسطينية.

                                                           

(1)  Arowolo, Understanding Framing theory, PP (3). 
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 عدم السماح لمنتجات المستوطنات بدخول الدول مقاطعة منتجات المستوطنات:  .6.5

قطع العالقات الدبلوماسية، والسياسية، والتصويت ضد تشمل ضغوط سياسية:  .6.6
 االستيطان.

سرائيل يشمل القضايا كافة بما فيها اتفاق سالم:  .6.7 اتفاق بين السلطة الفلسطينية وا 
 االستيطان.

 دعاوى في المحاكم الدولية بهدف إيقاف االستيطان.دعاوى قانونية:  .6.8

اإلسرائيلي، يقوم على إنشاء دولة واحدة للصراع الفلسطيني  حل مقترحدولة واحدة:  .6.9
 بحيث يكون للفلسطينيين واليهود حقوق متساوية. األراضي الفلسطينية المحتلة، في

 حلول لالستيطان اإلسرائيلي غير ما ذكر سابقًا.أخرى:  .6.10

يقصد به الجهات المسئولة عن االستيطان إطار الجهة المسئولة عن االستيطان:  .7
 االسرائيلي، وسيقسمها الباحث إلى الجهات التالية:

هي كيانات سياسية إسرائيلية تسعى للوصول إلى رأس السلطة  الحزاب السرائيلية: .7.1
 الحاكمة بهدف ممارسة الحكم وفق برنامجها السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي.

لعالم، ولها مصالح هي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في ا الواليات المتحدة المريكية: .7.2
 .(1)تمتد إلى جميع بقاع األرض، وقدرة على التدخل في ارجاء العالم كافة 

هو كل يهودي جاء إلى أرِض فلسطين بهدف االستيطان المستوطنون السرائيليون:  .7.3
 فيها وطرد سكانها األصليين.

الدولة  هو القوات المسلحة النظامية التي تم تأسيسها بعد إعالن الجيش السرائيلي: .7.4
 م من قبل الحكومة المؤقتة بقيادة ديفد بن غوريون.1948عام 

هي السلطة التنفيذية في دولة إسرائيل، ويقف على رأسها رئيس الحكومة السرائيلية:  .7.5
 .(2)الحكومة، وتتكون من عدد من الوزراء 

 جهات إسرائيلية مسئولة عن عملية االستيطان غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .7.6

 فئة الشخصيات المحورية:  -د
تهدف هذه الفئة التعرف إلى الشخصيات المحورية التي استعانت بها مواقع الصحف 

 األمريكية في تغطيتها لقضية االستيطان اإلسرائيلي، وتضم: 

                                                           

 معلومات اساسية عن الواليات المتحدة األمريكية. )موقع الكتروني( (1)
 . )موقع الكتروني(حكومة إسرائيلولفسون، موسوعة المصطلحات،  (2)
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 : وتضمالشخصيات الفلسطينية،  .1
هي الشخصيات المهمة ذات المناصب الرسمية في  الشخصيات الفلسطينية الرسمية: .1.1

السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضم: رئيس السلطة الفلسطينية، مسئولين في السلطة 
الفلسطينية، رئيس الوزراء الفلسطيني، وزراء في الحكومة الفلسطينية، وأعضاء 

  وغيرها. شريعي الفلسطينيالمجلس الت
هي الشخصيات غير الحكومية التي تنتمي  الشخصيات الفلسطينية غير الرسمية: .1.2

إلى الفصائل الفلسطينية، والمؤسسات األكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، وتضم: 
مسئولين في حركة فتح، مسئولين في حركة حماس، مسؤولين في الفصائل 

 وغيرهم. الفلسطينية، محللين سياسيين
 : وتضمالشخصيات السرائيلية،  .2

هي الشخصيات المهمة ذات المناصب الرسمية في لية الرسمية: الشخصيات السرائي .2.1
الحكومة اإلسرائيلية، وتضم: رئيس الوزراء اإلسرائيلي، مسؤولون في الحكومة 

 اإلسرائيلية، ووزراء في الحكومة اإلسرائيلية، وأعضاء في الكنيست اإلسرائيلي. 
مية التي تنتمي هي الشخصيات غير الحكو  الشخصيات السرائيلية غير الرسمية: .2.2

إلى األحزاب السياسية، والمؤسسات األكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، وتضم: 
مسئولين في األحزاب اإلسرائيلية"، محللين سياسيين، مسئولين في مراكز أبحاث 

  وغيرها. ودراسات، وأكاديميين
  م:هي الشخصيات التي ال تنتمي للفئتين السابقتين، وتضالشخصيات الدولية:  .3

وهي الشخصيات ذات المناصب الرسمية سواء على  الشخصيات الدولية الرسمية: .3.1
مستوى الدول العربية أو األجنبية مثل: رؤساء الدول، وزراء خارجية، وغيرهم، أو 

 على مستوى الدول اإلسالمية مثل: منظمة المؤتمر اإلسالمي وغيرها.
لية التي ال تحمل صفة وهي الشخصيات الدو  الشخصيات الدولية غير الرسمية: .3.2

رسمية، مثل: محللين سياسيين، خبراء، صحفيين سابقين، شخصيات رسمية سابقة، 
 وغيرها. خبراء في القانون الدولي

  فئة آليات وأدوات التأطير المستخدمة: -ه

تهدف هذه الفئة التعرف إلى آليات وأدوات التأطير المستخدمة من قبل مواقع الصحف 
 األمريكية في تغطيتها لقضية االستيطان اإلسرائيلي، وتضم: 
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يقصد بها أحداث تاريخية أو معلومات ترتكز عليها قضية  خلفية تاريخية ومعلومات: .1
ة بإدانة االستيطان اإلسرائيلي، االستيطان اإلسرائيلي، مثل: القرارات الدولية الخاص

 اإلسرائيلي، وغيرها. -معلومات عن الصراع الفلسطيني
االعتماد على أخبار سابقة منشورة في وسائل اإلعالم  أخبار وبيانات صحفية سابقة: .2

المكتوية، والمرئية، واإللكترونية، أو البيانات الصحفية المكتوبة التي تصدرها الجهات 
 المختلفة مثل: مؤسسات دولية، ومؤسسات حقوقية، وغيرها. 

 وهي التصريحات المنقولة نصا على لسان شخصيات معينة.  االقتباسات: .3
 استخدام كلمات معينة، أو جمل ذات دالالت معينة.  لية:كلمات دال  .4
عرض رواية معينة حول قضية االستيطان اإلسرائيلي أكثر من مرة في المادة  التكرار: .5

 الصحفية.
هي مواد، ورموز مرسومة ألجل إخراج المعلومات، وتفسيرها، والتعبير الرسوم والخرائط:  .6

 ومات.عنها بأسلوب يسهل على القارئ فهم المعل
 آليات وأدوات اسُتخِدمت لتأطير قضية االستيطان غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .7

  فئة شكل المادة الصحفية: -و

تهدف هذه الفئة التعرف إلى األشكال الخبرية التي قدمت بها المواقع اإللكترونية 
 للصحف األمريكية حول قضية االستيطان، وتضم:

هو "تقرير يصف في دقة وموضوعية حادثة، أو واقعة، أو فكرة صحيحة تمس خبر:  .1
مصالح أكبر عدد ممكن من القراء وهي تثير اهتمامهم بقدر ما تساهم في تنمية المجتمع 

 .(1)وترقيته" 
وهو "فن صحفي يقع ما بين الخبر والتحقيق الصحفي، ويقدم مجموعة من تقرير:  .2

ائع في سيرها وحركتها الديناميكية، فهو إذن يتميز بالحركة المعارف، والمعلومات حول الوق
 .(2) "والحيوية

عبر سرد مجموعة من كل جوانبه بتحتوي على تفاصيل الحدث قصة  هي " قصة صحفية: .3
 .(3)" الحقائق بطريقة إبداعية تجعل األحداث التي تم سردها مثيرة الهتمام للقاريء

 

                                                           

 .(403ص)أبو زيد، فن الخبر الصحفي،  (1)
 .135ص، سابقالمرجع ال (2)

(3)  Casano, Feature Story: Definition, Format & Examples, (Website) 
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 فئة الوسائط والعناصر التفاعلية:  -ز
وتهدف التعرف إلى أهم الوسائط والعناصر التفاعلية التي استخدمتها المواقع األمريكية 

 لتأطير عملية االستيطان األمريكي، وقد قسمها الباحث إلى:

وهي "نسخ طبق األصل عن شيء ما، تحتوي على مجموعة من األلوان المكونة الصور:  .1
لألشكال، التي تستخدم لتوثيق األحداث، تستخدمها الوسائل اإلعالمية في توضيح خبر ما، 

  ، وتنقسم إلى:(1)ونشر التفاصيل المتعلقة فيه بطريقة تجعله أقرب إلى ذهن اإلنسان" 
ال يرافقها عن حدث معين في زمان ومكان معين، وهي التي تعبر  الصور الخبرية: .1.1

عادًة محتوى لفظي، بل تعتمد على تعليق بسيط يوضح بعض الجوانب التي ال 
 .تستطيع الصور شرحها، كاألسماء والمناسبات واألماكن والتواريخ

وتتميز وهي الصورة التي تظهر وجه شخصية من الشخصيات، الصور الشخصية:  .1.2
الصور الشخصية عادة على مقطع  وتحتوينة مع غيرها، عادة بصغر حجمها مقار 

 الجسم من منتصف الصدر وحتى أعلى الرأس.
هي صور تهدف إلى نقل تفاصيل عن أحداث أقل سرعة للنشاط الصور الموضوعية:  .1.3

 اإلنساني، مثل: الصور المصاحبة للتحقيقات الصحفية.
 :وتنقسم الىمقاطع الفيديو،  .2

يستعرض أحداثًا معينة عبر تسلسل واضح مصحوب بمادة صوتية هو مقطع تقرير:  .2.1
 بهدف تزويد القارئ بمعلومة وافية. 

فيديو ينقل تصريح لشخصية بخصوص حدث ما، بهدف تدعيم المادة تصريح:  .2.2
 الخبرية المعروضة للقراء.

وهو "فن يقوم على الحوار بين الصحفي، وشخصية، أو عدة شخصيات،  حديث: .2.3
أخبار أو معلومات جديدة أو شرح وجهة نظر معينة، أو تصوير  بهدف الحصول على

 .(2)مواقف طريفة، أو مسلية في حياة الشخصية" 
 أنواع وسائط استخدمت لتغطية قضية االستيطان غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .2.4

هو "فن، ومهنة، واختيار، وتركيب العناصر البصرية مثل الخطوط، واأللوان،  جرافيك: .3
موز لعمل تمثيل مرئي لألفكار، والرسائل، وذلك لنقل الرسالة إلى الجمهور والصور، والر 

 .(1)المتلقي" 
                                                           

(1)  What is image. (Website) 

 (.9ص( الدلو، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية، )2)



52 

وهي خدمة يوفرها الموقع لقرائه للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم من األحداث  تعليقات: .4
 المختلفة.

الخبر  مشاركةوهي خدمة يوفرها الموقع لزيادة التفاعلية على الخبر، وتتيح للقارئ  مشاركة: .5
 ضمن منصات التواصل االجتماعي المختلفة.

وهي الروابط التي تنقلنا لمواد إعالمية أخرى ذات صلة بالمادة الخبرية، سواء  روابط إحالة: .6
 خارج أو داخل الموقع اإللكتروني.

هو "نص مرتبط بمصادر معلومات لها عالقة بالنص المنشور، ويعتمد على  النص الفائق: .7
مبدأ الروابط التشعبية التي تنقل القارئ داخل أو خارج الموقع للحصول على معلومات أكثر 

 .(2)تفصياًل" 
  وسائط وعناصر تفاعلية استخدمت لتغطية قضية االستيطان غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .8

 

 : وعينتهادراسة تاسًعا: مجتمع ال
 مجتمع الدراسة: -أ

 ،الكبرى اليوميةيتمثل مجتمع الدراسة في جميع المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية 
وهي: النيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، لوس أنجلوس تايمز، يو أس أيه 

 تودي.

 الدراســة: عي نة-ب

 تم تحديد العينة من خالل:

 المواقع اللكترونية:عينة  .1

األكثر  همااختار الباحث موقعي صحيفتي الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، وذلك ألنَّ 
 ،(3)انتشارًا في الواليات المتحدة األمريكية وفق موقع اليكسا 

 

 وفيما يلي نبذة مختصرة عن موقعي الدراسة:
                                                                                                                                                                     

 . (19ص)الراوي، التصميم الجرافيكي المفاهيم والتطبيقات،  (1)
 يونس، مفهوم المصطلح هايبر تكست. )موقع الكتروني( (2)
 اليكسا. )موقع الكتروني(. (3)
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 موقع صحيفة النيويورك تايمز:  .1.1
تصدر صحيفة النيويورك تايمز اليومية في مدينة نيويورك، وتوزع عالميا، وقد أسسها 

 New Yorkم. وأصدرت النيويورك تايمز اليومية )1851هنري رايموند وجورج جونز سنة 

Times Daily م، لتغير اسمها بعد ذلك إلى النيويورك تايمز سنة 1951( أول أعدادها سنة
م، وتعد شركة النيويورك تايمز إحدى أكبر المؤسسات اإلعالمية في العالم، حيث تمتلك 1957

صحيفة في أنحاء مختلفة من الواليات المتحدة منها اإلنترناشيونال هيرالد تريبيون  20أكثر من 
ضافة إلى ثماني محطات تلفزيونية في واليات مختلفة منها قناة ديسكفري. وبوستن غلوب، باإل
باإلضافة إلى صحف -من جوائز بولتزر المشهورة، وكان للصحيفة 113وقد حصلت على 

دور مهم في تأسيس وكالة األنباء العالمية أسوشيتد برس، وعرف تاريخها شخصيات -أخرى
 .(1) م1896ة بعد تعرضها لإلفالس سنة مهمة مثل أدولف أوكس الذي اشترى الجريد

 موقع صحيفة الواشنطن بوست:  .1.2
تعد صحيفة واشنطن بوست إحدى أكبر الصحف األمريكية الصادرة في واشنطن 

م، وهي جزء من شركة واشنطن بوست، التي 1877وأقدمها، أسسها ستلسون هيتشينز سنة 
تمتلك عددا من المؤسسات اإلعالمية والمحطات التلفزيونية وشركات الكوابل التلفزيونية، 

لوجيا المعلومات، وعددًا من الصحف ذات الطابع والمواقع اإللكترونية، ومجالت تكنو 
االجتماعي تصدر في والية ميريالند، ومن أهم إصداراتها مجلة نيوزويك التي تنتشر خارج 

م لإلفالس، واشتراها رجل األعمال يوجين مايرن، لتعرف 1933أميركا، تعرضت الصحيفة سنة 
ذلك حين أقدمت على شراء منافستها  بعدها فترة تطور كبير في التوزيع، وازدادت قوتها بعد

م، ويبدو اهتمام واشنطن بوست كبيرا بالقضايا 1954اليومية صحيفة واشنطن تايمز هيرالد سنة 
المتعلقة بالبيت األبيض والكونغرس والحكومة، مقارنة مع صحف أخرى ذات اهتمام اقتصادي 

بوست في مقاطعة كولومبيا  مثل وول ستريت جورنال، وتتركز النسبة المهمة من قراء واشنطن
 .(2)وميريالند وشمال فرجينيا 

 مبررات اختيار مواقع الصحف:
الموقعان اللذان تم اختيارهما ليكونا عينة للدراسة هما موقعان يمتلكان أرقامًا قياسية  -أ

 ألعداد المتصفحين، وبالتالي هي مواقع فعَّالة ومؤثرة.
                                                           

 نيويورك تايمز. )موقع الكتروني(الجزيرة، صحيفة  (1)
 الجزيرة، صحيفة واشنطن بوست. )موقع الكتروني( (2)
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بقضية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي تبيَّن اهتمام موقعي الدراسة بشكل قوي  -ب
 الفلسطينية بعد الدراسة االستكشافية التي أجراها الباحث.

يوفر موقعا الدراسة ميزة البحث المتقدم التي من خاللها تمكن الباحث من الوصول  -ج
 ألرشيف المواد الخبرية وفقا لتاريخ نشرها على المواقع بشكل مرتب زمنيا.

 
 

  العينة الزمنية: .2

م(؛ ألن هذه 31/12/2017 -م 01/01/2015اختار الباحث مدة ثالث سنوات بين )
الفترة شهدت قرارات مهمة وواضحة تجاه قضية االستيطان من جانب كثير من الدول في 
المحافل الدولية، وهي المدة الزمنية األقرب للدراسة، كما شهدت هذه الفترة اضطرابات سياسية 

متحدة األمريكية مما أثر على موقف األخيرة من الصراع الفلسطيني بين إسرائيل والواليات ال
اإلسرائيلي، ومن أهم القضايا التي كان عليها الخالف قضية االستيطان اإلسرائيلي، ما أثر على 
طبيعة تناول هذه القضية في اإلعالم األمريكي، وقام الباحث بحصر جميع الموضوعات 

 ن اإلسرائيلي في هذه الفترة الزمنية بأسلوب البحث المتقدم الخبرية المتعلقة بقضية االستيطا
في الموقعين، وذلك من خالل البحث في الكلمات المفتاحية، مثل: االستيطان اإلسرائيلي 

Israeli Settlement المستوطنون ،Settlersمصادرة األراضي ،Land Confiscation ،
، المستوطنات اليهودية Settlements، المستوطنات Separation Wallالجدار الفاصل 

Jewish Settlement. 

 

 القياس:أسلوب عاشًرا: وحدات التحليل و 
  وحدات التحليل: -1

 وهي وحدات تحليل مضمون المواد الخبرية المنشورة على المواقع عينة الدراسة:

حيث إنها "أنسب الوحدات التي تالئم طبيعة  الوحدة الطبيعية للمادة العالمية: -أ
"الوحدة اإلعالمية المتكاملة التي يقوم الباحث  وهي، (1)وأغراض الدراسة البحثية" 

بتحليلها، وهي التي يستخدمها منتج المادة اإلعالمية لتقديم هذه المادة إلى جمهور 

                                                           

 (.209)ص ، ، األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العاموعزمي العبد (1)
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وهي هنا جميع المواد الخبرية ، (1)القراء، أو المستمعين، أو المشاهدين من خاللها" 
 دراسة.الخاصة بقضية االستيطان اإلسرائيلي التي وردت بموقعي ال

وهي "أي فكرة تتناول قضية الدراسة، أو تتعلق بها من حيث  وحدة الفكرة: -ب
، وهي "عبارة عن جملة، أو عبارة تتضمن (2)األسباب، أو النتائج، أو الكيفية" 

 .(3)الفكرة التي يدور حولها موضوع التحليل" 
وهي حسب تعريف الباحث تتعلق بالكشف عن الشخصيات  وحدة الشخصية: -ج

ية التي ذكرت ضمن المواد الخبرية عينة الدراسة ونوعها، وهي الشخصيات المحور 
 الفاعلة في األحداث. 

  أسلوب العد والقياس: -2
 هو "نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتعيراته، ويمكن من خالله

نتائج كمية تسهم في إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد على الوصول إلى 
 .(4)واالستدالل، وتحقيق أهداف الدراسة"  التفسير

 استخدم الباحث في هذه الدراسة نظام التكرار بوصفه أسلوبًا للعد والقياس، يظهر الفئات

 والوحدات.

 

 الحادي عشر: إجراءات الصدق والثبات:
 إجراءات الصدق: .1

ما هو مراد قياسه، ومن ثم ارتفاع مستوى -فعال-يقصد به التأكد من أن األداة تقيس
 . (5)الثقة في النتائج، بحيث يمكن االنتقال منها إلى التعميم 

بالدقة ودرجة عالية من الصدق في تحليل  الباحث للوصول إلى نتائج تتسم اجتهدوقد 
 التالية:موضوعات صحف الدراسة، من خالل اتباعه للخطوات 

                                                           

 (.262سمير حسين، مرجع سابق، )ص  (1)
 . (211)ص ، عاطف العبد وزكي عزمي، مرجع سابق( 2)
 (.260)ص ، حسين، مرجع سابق( 3)
 (.181عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، )ص  (4)

 (.181عبد المجيد، تحليل المحتوى في بحوث االعالم، )ص  (5)
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بحيث تصميم استمارة تحليل المضمون وفق فئات محددة، بما يخدم أهداف الدراسة،  -أ
 جيب عن تساؤالتها.ت

وضع تعريفات واضحة لفئات إستمارة تحليل المضمون، باالستعانة بالمراجع العلمية  -ب
 ذات العالقه، أو تعريفها من وجهه نظر الباحث في أسلوب علمي.

عن طريق تحليل عينة محدودة من الموضوعات المنشورة في  إجراء تجريبي لالستمارة -ج
دخال أي تعديالت الزمة عليها.  موقعي الدراسة للتأكد من صحتها وسالمتها، وا 

، لفحص (1)عرض إستمارة تحليل المضمون على مجموعة من المحكمين المختصين  -د
أبدوا عدة فئاتها، والتحقق من صالحياتها لتحقيق الغرض الذي أعدت ألجله، وقد 

مالحظات تم مراعاتها بالتشاور مع المشرف، وأدخلت تعديالت على إستمارة تحليل 
 المضمون بحيث تتفق مع أهداف الدراسة وتساؤالتها.

 إجراءات الثبات: .2
ويقصد باختبار ثبات أداة جمع المعلومات والبيانات التأكد من درجة االتساق العالية بما 

ومتغيراتها بدرجة عالية الدقة، والحصول على نتائج متطابقة إذا  يتيح قياس ما تقيسه الظواهر،
 .(2)تكرر استخدامها أكثر من مرة 

مادة  36ولحساب درجة الثبات، أجرى الباحث إعادة للتحليل على عينة فرعية بلغت 
مادة  18مادة خبرية، بواقع  365% تقريبًا من إجمالي عينة الدراسة البالغه 10خبرية، بنسبة 

ية لكل موقع من مواقع الصحف عينة الدراسة، وقد اختار الباحث العينة بشكل عشوائي من خبر 
مواد خبرية واختيار المادة الحادية عشرة، وتطبيق  10خالل تحديد عدد عشوائي، ثم ترك 

 ، جاءت النتائج كما يلي:(3)معادلة "هولتسي"

 أواًل: موقع صحيفة النيويورك تايمز: ❖

                                                           

 ( المحكمون هم:1)
 .غزة-أستاذ اإلعالم المساعد في كلية اإلعالم بجامعة االقصىد. غسان حرب،  -1
 غزة.–اإلنجليزية بالجامعة اإلسالميةد. محمد مشير عامر، أستاذ اللغة  -2
 .الضفة الغربية-ةمحمود خلوف، أستاذ الصحافة بالجامعة األمريكي د. -3
 غزة.-د. نبيل الطهراوي، أستاذ اإلعالم المساعد في كلية اإلعالم بجامعة االقصى -4

 (.309( حسين، بحوث اإلعالم، )ص 2)
 (.2019م، )ص عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعال )3)
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( قضية، موزعة كما 11االستيطان اإلسرائيلي التي تم تحليلها سابقًا )بلغ عدد قضايا 
(، إنشاء 8(، مصادرة األراضي )10(، مواقف اإلدارات األمريكية )13يلي: قانونية االستيطان )

(، 8(، عمليات ضد المستوطنين )7(، المواقف الدولية من االستيطان )6المستوطنات )
(، إعاقة 0(، مقاطعة منتجات المستوطنات )0ء المستوطنات )(، إخال4انتهاكات المستوطنين )

 (.6(، دعم أمريكي لالستيطان )1عملية السالم )
قانونية  ( قضية، لكنها توزعت كما يلي:11وفي إعادة التحليل جاءت أيضًا )

(، إنشاء المستوطنات 8(، مصادرة األراضي )10(، مواقف اإلدارات األمريكية )12االستيطان )
(، انتهاكات 8(، عمليات ضد المستوطنين )7المواقف الدولية من االستيطان )(، 6)

(، إعاقة عملية 0(، مقاطعة منتجات المستوطنات )0(، إخالء المستوطنات )3المستوطنين )
 (، وهذا يعني:6(، دعم أمريكي لالستيطان )1السالم )

 .1=12-13وجود فروق بين التحليلين في قضية قانونية االستيطان  -1
 .1=3-4وجود فروق بين التحليلين في قضية انتهاكات المستوطنين  -2
 ( قضايا.9( بما مجموعه )11وجود توافق في فئة قضايا االستيطان اإلسرائيلي ال ) -3

 بالتعويض عن المعادلة اإلحصائية المتعلقة بمعامل الثبات، وهي: 

 ×  2 =معامل الثبات 
 عدد الوحدات المتفق عليها

 وحدات الترميز مجموع
 

 ×  2 =معامل الثبات 
9 

= 
18 

 ×100 = %81.9% 
11  +11 22 

 وباتباع نفس السلوب والخطوات مع بقية الفئات الخرى، كانت النتائج كما يلي:

 %.100أ. فئة األشكال الصحفية = 
 %.100=  ب. مصدر المادة الصحفية
 %.84.4ج. فئة أطر الصراع = 

 %.83.2=  األفعالردود د. فئة 
 %91.3الجهات المسئولة = ه. فئة 
 %.86=  أطر حلول االستيطانو. فئة 

 ن متوسط معامل الثبات في موقع صحيفة النيويورك تايمز= أوهذا يعني 
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= 81.9+100+100+84.4+83.2+91.3+86  =89.5 % 
7 

 
 ثانيًا: موقع صحيفة الواشنطن بوست: ❖

من خالل اتباع نفس األسلوب والخطوات التي تمت بموقع الصحيفة السابق، جاء 
 معامل الثبات لفئات التحليل في موقع صحيفة الواشنطن بوست على النحو اآلتي: 

 %.86.2أ. فئة قضايا االستيطان = 
 %.100ب. فئة األشكال الصحفية = 
 %.100=  ج. مصدر المادة الصحفية

 %.81.2الصراع = د. فئة أطر 
 %.81.7=  ردود األفعاله. فئة 
 %92.4الجهات المسئولة = و. فئة 
 %.82.9=  أطر حلول االستيطانز. فئة 

= 86.2+100+100+81.2+81.7+92.4+82.9  =89.5 % 
7 

 

 وعليه فإن متوسط معامل الثبات للدراسة =
 مجموع نسب الثبات

= 
89.5+98.2 

 =89.3% 
 2 عددها

 
 نسبة مقبولة في الدراسات اإلعالميةهذه وعليه تعد 

 ة للدراسة:عشر: المفاهيم الساسي   نيالثا
أنشأتها الصحف  التي اإللكترونية المواقع هي المواقع اللكترونية للصحف المريكية: -1

 الدراسة هذه في التعريف ويقتصر الورقية األمريكية، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي،

 صحفًا لها أصل ورقي مطبوع فقط. تتبع المواقع التي على

االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين هو استعمار استيطاني "االستيطان السرائيلي:  -2
يهودي يستهدف االستيالء على األرض وقلع الشعب الذي عاش آلالف السنين عليها 
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األرض، وغيرها له دون فيها أن هذه  بدعوى دينية، وتاريخية، وسياسية يدعي
  .(1)سواها"

 الخبرية: الطر -3

 المحتوى اإلخباري، تنظيم إعادة من عليها والقائمون اإلعالم، وسائل به تقوم ما "هو

ادراكهم، المتلقين، اهتمامات إطار في ووضعه الذي  المغزى أو بالمعنى، االقتناع أو و 
 .(2)التنظيم"  إعادة بعد تستهدفه

 

 الدراسة:صعوبات عشر:  ثالثال
 واجه الباحث مجموعة من الصعوبات أثناء اجرائه الدراسة، تمثلت فيما يلي:

التي تناولت قضية االستيطان  -على حد علم الباحث  –ندرة الدراسات اإلعالمية  -1
 اإلسرائيلي في اإلعالم األمريكي.

مطبوعة منع الحصار المفروض على قطاع غزة الباحث من الحصول على نسخ  -2
للصحف األمريكية، ما حدا بالباحث اللجوء للمواقع اإللكترونية لهذه الصحف، 

 واستخراج المواد اإلعالمية منها، وهو ما استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
عدم إتاحة المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية نسخها اإللكترونية بشكل مجاني، ما  -3

  .صعب على الباحث الحصول على العينة

أجبر الباحث على إطالة الفترة الزمنية إلجراء الدراسة بسبب أزمة انقطاع التيار  -4
 ويلة بفعل الحصار المفروض عليه.طالكهربائي في قطاع غزة لساعات 

 

 الرابع عشر: تقسيم الدراسة:
 :تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول

                                                           

 (.1984-1967غزة )( المدلل، االستعمار اإلستيطاني الصهيوني للضفة الغربية وقطاع 1)
 (.107)ص  ،التأثير واتجاهات اإلعالم نظريات ( عبد الحميد،2)
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على اإلطار العام للدراسة، ويشمل أهم الدراسات السابقة، واالستدالل على  الول الفصليحتوي 
المشكلة، ومشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتساؤالتها، واإلطار النظري للدراسة، ونوع 
جراءات الصدق والثبات، ومفاهيم الدراسة.  الدراسة، ومنهجها وأدواتها، ومجتمع وعينة الدراسة، وا 

االستيطان اإلسرائيلي"، ويحتوي على اإلعالم األمريكي و " الثاني فكان بعنوان:أما الفصل 
، أما المبحث الثاني الضفة الغربيةمبحثين، يتناول المبحث األول االستيطان اإلسرائيلي في 

 إلستيطان اإلسرائيلي. وا اإلعالم األمريكيفيتعرض 

ومناقشتها"، وشمل ثالثة مباحث، تناول  "نتائج الدراسة التحليلية وكان الفصل الثالث بعنوان:
المبحث األول نتائج تحليل المضمون، أما المبحث الثاني فعرض نتائج تحليل األطر، واحتوى 

 المبحث الثالث على ملخص ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها.
 



61 

 

 
 الفصل الثاني:  2

 االستيطان السرائيليالعالم المريكي و 
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 : المبحث الول
 االستيطان السرائيلي في الضفة الغربية

 

يستعرض هذا المبحث االستيطان اإلسرائيلي نشأة االستيطان اليهودي في فلسطين، 
اإلسرائيلية االستيطانية في ودوافع االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفليطينية، والسياسات 

 الضفة الغربية، وأخيرًا المواقف الدولية واألمريكية من االستيطان اإلسرائيلي.

 :أواًل: نشأة االستيطان اليهودي في فلسطين

 م:1948قبل نكبة عام  -1
لم يبدأ االستيطان اليهودي على أرض فلسطين ظاهرة عشوائية تعمل بدون ترتيب 

سناد مالي   ،وأصبح االستيطان يمارس كفكر ،وعسكري، بل دعمت الظاهرة أيضا سياسياوا 
ذا أردنا تأصيل بداية االستيطان في األراضي  باإلضافة إلى عملية التطبيق الممنهج، وا 
الفلسطينية فإن علينا أن نعود إلى تاريخ بداية الهجرات اإلسرائيلية التي تمت في فترات سياسية 

 .ه أهدافه واحتالل األراضي الفلسطينيةاستغلها اليهود لتحقيق

اعتبرت المستوطنات اإلسرائيلية الوسيلة األبرز التي استخدمتها إسرائيل في عملية 
نما  مصادرة األراضي الفلسطينية، حيث "ال يمكن القول إن المشروع االستيطاني جاء عفويًا، وا 

حكومات اإلسرائيلية لها جيدًا، َأعدت الحركة الصهيونية وال وسياساتوال يزال ضمن خطط  ،كان
 .(1)تم تنفيذها على مراحل تحكمها الظروف السياسية السائدة" 

وقد تميزت ظاهرة االستيطان في فلسطين في بداياتها بالبعد الديني من أجل إعطائها 
الشرعية، بحيث يتم تنفيذ هذا االستيطان من خالل مشروع استيطانُي شامل وضعت أسسه في 

، فالمبدأ الصهيوني الموظف لتحقيق هذه الغاية هو في تعامله مع م1897سويسرا -مؤتمر بازل
وتحقيق أمانيه وطموحاته  ،فلسطين على أنها أرض من حق الشعب اليهودي العيش فيها

 .(2)الدينية، السياسية، االجتماعية، الثقافية 
 فلسطين إلقامة مستوطناتوتال ذلك انتشار حركات فكرية يهودية دعت إلى الهجرة إلى 

يهودية، بعضها تحقق، وبعضها كان مصيره الفشل، ولكن التحول الكبير والخطير كان في 
                                                           

 (.70إبراهيم، اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية، )ص  1))
 (.10(، )ص 1967-2013منصور، إسرائيل واإلستيطان ) )2)
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مشروع هرتسل السياسي، أي تحويل القضية اليهودية إلى مسألة سياسية   تقض مضاجع 
 .(1)العواصم األوروبية، وبالتالي وجوب توفير حل لها 

هذا الشأن أن االستيطان الصهيوني نوع مغاير من ولذلك "يتفق معظم الباحثين في 
أشكال االستيطان المتبعة والمعروفة عبر التاريخ. رغم أن مجموعة كبيرة من أدوات تنفيذ هذا 
االستيطان ال تختلف كثيرًا عن االستيطان االستعماري األوروبي أو األمريكي في مناطق مختلفة 

 .(2)من العالم 
ة اليهود إلى فلسطين واالستيطان فيها وترحيل العرب منهـا واعتبر تيودور هرتسل هجر 

المرتكز األساس للحركة الصهيونية وإلقامة الكيـان االستيطاني. وطالـب هرتسل بترحيل العرب 
 .(3)وحرمانهم من العمل لتسهيل طردهم  ،عن دولة اليهود المزمع إقامتها وطردهم عبر الحـدود

األراضي العربية عن طريـق االنتـداب البريطاني في واتبعت الصهيونية سياسة سلب 
وعن طريق شراء األراضي  ،أول مندوب سـامي فيهـا اليهـودي "هربـرت صموئيل" عبر فلسطين

وبعض ضعاف النفوس من  ،والسورية ،من بعض العائالت اإلقطاعية الكبيـرة اللبنانية
واغتصاب األرض  ،الصهيونيةالفلسطينيين، وبالقوة العسـكرية عن طريق حروب التوسع 

 .والسيطرة العسكرية ألغراض عسكرية مزعومة ،باالحتالل
جرى االستيطان اليهودي في بادئ األمر باتجاهين، األول بالعمل على زيادة عدد 

وحيفا وطبرية وصفد، وكانت مستوطنة تل أبيب في  اليهود في المدن الفلسطينية الكبرى كالقدس
لمدينة يافا. واالتجاه الثاني بإقامة مستوطنات زراعية عسكرية في  بادئ األمر مجرد ضاحية

وقرب الحدود، بحيث أصبحت كل مستوطنة يهوديـة بمنزلة قلعـة عسـكرية  ستراتيجيةالمواقع اإل
 .(4)محصنة 

 :(5) اآلتيةقام االستعمار االستيطاني اليهودي على الركان الثالثة 
غرا بمساعدة الحركات الالسامية وألمانيـاتهجير اليهود إلى فلسطين  -1  ،هم باألراضيؤ النازية، وا 

 .واألوروبية األخرى ،واأللمانية ،األمريكية والمسـاعدات ،والممتلكـات العربيـة

                                                           

 (.11)ص  سابق، مرجع منصور،( 1)
 .16ص  سابق،ال مرجعال (2)
 (.18، )ص حسين، اإلستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار إلى االمبريالية( 3)
 (.20حسين، مرجع سابق، )ص  (4)
 .21سابق، ص المرجع ال )5)
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لبث الخوف والرعب في  ترحيل العرب عن طريق اإلرهاب والمذابح والحروب العدوانية -2
 .وتضييق الخناق عليهم، يدهملتشر  وابتكـار األسـاليب الوحشـية ،نفوسـهم

المهاجرين اليهود فيها،  إقامة المستوطنات اليهودية على األراضي الفلسطينية وتـوطين -3
والعملـي الصهيوني تشكل  ،والسياسـي ،والـديني ،وانطالقًا من هذا األساس االيـديولوجي

 ،والمقدسات فيها ،وتهويد األرض ،وترحيل العرب منها ،مشكلة تهجير اليهود إلى فلسطين
القضية األساسية في الفكر والممارسة الصهيونية وفي مخططات وحروب إسرائيل العدوانية 

 .(1)والتوسعية 

وقد طرحت المؤتمرات الصهيونية منذ انعقاد مؤتمرها األول بمدينة بال في سويسرا عام 
لممـكن، ما أدى إلى موضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطين بقوة، وقدمت لها كل الدعم ا م1897

نمو عدد ومساحة هذه المستوطنات وقاطنيها من اليهود، وعلى سبيل المثال "كان اليهود يملكون 
 .(2)م" 1948في منتصف عام  5.6%م ارتفـعت إلى 1918من أراضي فلسـطين عام  %2.5

والواضح بعد هذه المؤتمرات أن هجرة اليهود إلى فلسطين لم تكن هجرة عشوائية، بل 
كان استقرار المهاجرين اليهود في األراضي الفلسطينية بناء على أسباب أيديولوجية ودينية في "

 .(3)فترة ما قبل الدولة االستعمار" 
ونتيجة لضعف الدولة العثمانية، فقد تدخلت عدة قوى إقليمية ودولية لتنهش البالد التي 
تقع حكمها، وكانت فلسطين من أوائل وجهات االستعمار التي كان يريد وضع يده عليها لتحقيق 
الهدف الخفي أال وهو انفاذ االستيطان اليهودي، وحاولت بريطانيا عقد اتفاق مع محمد علي 

م، على أن يقوم اليهود باستئجار 1838لالنسحاب من سوريا وأراضي الشام عام  حاكم مصر
، لكن محمد رفض (4)% من الناتج 20أن يقدم اليهود له  مقابلقرية عربية بهدف الزراعة  200

 .(5)هذا العرض نتيجة إدراكه لألطماع البريطانية 

                                                           

 (.31حسين، مرجع سابق، )ص  )1)
 (.1/584)الموسوعة الفلسطينية، "تهجير عرب فلسطين"،  2))

(3) YÜKSE, Israeli settlements in the West Bank: territory before & after the peace 

process, pp (53( 
 (.354سوسة، العرب واليهود في التاريخ: حقائق تظهرها الكشفيات التاريخية، )ص  (4)
 (.50(، )ص 1909-1897حالق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ) (5)
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جراءاتها التوسعية في  وقد سارت بريطانيا بخطوات متدرجة في مسألة تأكيد مطامعها وا 
كانت أداة  ىالواليات العربية التابعة للدولة العثمانية، ونفذت هذا الدور باستخدام أداتين، األول

 .(1)بريطانية ظاهرة المعالم، أما الثانية فكانت أداة خفيَّة تمثلت في دعم الحركة الصهيونية 
اسيًا وعسكريًا، أما األداة فكانت ممارسات على أرض الواقع سي ،أما األداة األولى

فكانت عبارة عن تصريحات واتصاالت كان يقوم بها سفراء بريطانيا تحت اشراف وزير  ،الثانية
 الخارجية البريطاني بالمرستون الذي عرف بدعمه بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 

ى األراضي ويعتبر بالمرستون هو أول من حاول فتح باب الهجرة لليهود من أوروبا إل
، بالمرستون أعاد طلبه مرة م1840الفلسطينية آنذاك عبر توجيهه طلب إلى الباب العالي عام 

، حتى وصل األمر ببالمرستون أن ةم عبر القنصل البريطاني في األستان1841أخرى عام 
هم إلى الباب العالي عن طريق دولة ايطلب من القنصل البريطاني في أن يرفع اليهود شكاو 

 انيا. بريط
التأييد البريطاني لليهود وأطماعهم االستيطانية في فلسطين وصل إلى مستويات قياسية 

 ؛م بإخالء المسلمين المحمديين من فلسطين1845حتى تمثل بالطلب من الدولة العثمانية عام 
ألن إقحامهم مكان السكان الفعليين ستكون له نتائج مؤذية، كما حاولت بريطانيا استمالة الدولة 
العثمانية إلخالء السكان الفعليين )الفلسطينيين( إلى آسيا وتمليكهم مساحات وقطع أراض لها 

 . (2)ذات الحسنات 
وزارة الخارجية وبتوجيه من بالمرستون قامت صحيفة "جلوب" اللندنية الناطقة بلسان 

تدعو فيها إلى تكوين دولة يهودية  م1873قـاالت فـي نهاية عـام لمالبريطانية بنشر سلسلـة مـن ا
 مستقلة فـي فـلـسـطـينية حال توفر عدد كاف من المهاجرين اليهود يسمح بإقامة دولة لهم فيها.

تحت عنوان بنشر مقال  م1840وقد قامت جريدة التايمز اللندنية فـي أغسطس عـام 
 :جاء فيه، "إعادة توطين اليهود"

"إن اليهود الغربيين بحوزتهم القدرة المالية على شراء أو استئجار فلسطين من السلطان 
رسال أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود ليستقروا فيها شريطة أن تتكفل الدول  ،العثماني وا 

الصحيفة قائلة: "إن قيام دولة يهودية  الخمس الكـبـرى بتوفير الحماية الالزمـة لهم"، وتمضي
                                                           

(، )ص 1914-1840الوعري، دور القنصليات األجنبية في الهجرة واإلستيطان اليهودي في فلسطين) (1)
106 .) 

 (.51فلسطين، مرجع سابق، )ص  ملف وثائق (2)
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 ،وسيدعم النفوذ البريطاني في الليفإنـت )أي الشرق( سياسيا ،ومصر ،سيـفـصـل بين تـركـيـا
واقتصاديا"، بمعنى آخر فإن هذه الدولة المقترحة ستكون أداة لخدمة مصالح  ،وعسكريـا

 .(1)االستعمار البريطاني في منطقة الشرق األدنى 
الحاخام يهودا القلعي قد نادى بدولة لليهود في فلسطين عندما اشـتد التنافس وكان 

وأكد الحاخام تسفي  ،األوروبي االستعماري على النفوذ في إمبراطورية الرجـل المـريض العثمانية
 ،وال يحتاج إلى مجيء المسيح ،وموافقة األمم ،هيرش كاليشر أن الخالص يـتم بالجهـد اإلنسـاني

نشـاء ودعا إل ى تأسيس جمعية الستيطان اليهود في فلسطين تقوم بتمويل االستيطان اليهودي، وا 
 .(2)حـرس لها المستوطنين فيها 

وقد حرصت بريطانيا على تقوية الحركة الصهيونية في فلسطين والعمل على تمكينها 
مشاكل قانونية  ق الممكنة، لدرجة منح الجنسية البريطانية لليهود في حال مواجهة أيائبكل الطر 

ع الحركة الصهيونية على عمل على تسهيل عمليات  عثمانية في األراضي الفلسطينية، ما شجَّ
 الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

تعزيز بتوسَّعت بعدها األطماع الصهيونية في األراضي الفلسطينية، فقامت بريطانيا 
لتصبح قوة سياسية منظمة تستطيع العمل على تعزيز وجودها عالميا  ؛الحركة الصهيونية

 .(3)لتتمكن من تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة على أرض فلسطين 

ن أن الدولة العثمانية بشكل عام وقفت سدًا منيعا في وجه و ن والمؤرخو يؤكد الباحث
فلسطين خصوصًا السلطان عبد والغربية لتسهيل استيطان اليهود في  ،المحاوالت البريطانية

لحركة الصهيونية تشارك بفعالية في إسقاطه من منصبه، من خالل االحمـيد الثاني ما جعل 
جباره على  جمعية تركيا الفتاة وذراعها االتحاد والترقي، التي قامت باالنقالب العسكري عليه، وا 

 .(4)التنازل عن العرش 

الثاني في هذا المضمار، أنه "عندما أدرك ومما سجله التاريخ للسلطان عبد الحميد 
م، ليحول دون استيطان اليهود في  1891اليهود كتب فرمانات متوالية بخط يده سنة خطر

                                                           

 (.17محمود، مشاريع اإلستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية األولى، )ص  (1)
 (.40حسين، مرجع سابق، )ص  (2)
 (.110الوعري، مرجع سابق، )ص  (3)
 (.8)ص  ،(1993 – 2011)صالح، اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية  (4)



67 

خشية قيامهم بتشكيل حكومة يهودية عنصرية في فلسطين، وبعثه إلى الصدارة العظمى  فلسطين
 .(1)قرار عام في هذا الموضوع"  التخاذ

واعتمدت الحركة الصهيونية في هجرة اليهود إلى فلسطين نظام الموجات، ومن بين 
 :(2)هذه الموجات موجتان أثناء الحكم العثماني، وهذه الموجات هي 

م( وضمت عددًا يصل من 1930-م1882استغرقت السنوات من ) الموجة الولى: -1
ين من روسيا ( ألف مهاجر، وقد جاءت األكثرية الساحقة من المهاجر 20-30)

 .ورومانيا وبولندا

م( وضمت عددًا يتراوح بين 1914-م1904استغرقت السنوات من ) الموجة الثانية: -2
ألفًا من اليهود معظمهم من العمال الروس، وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخيًا  40)-35)

 باالضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان.

ُتعد استمرارًا لسابقتها وكانت تضم بين أعضائها غولدا مائير، وقد  لثة:الموجة الثا -3
( ألف يهودي غالبيتهم من 35م( وضمت حوالي )1923-م1919كانت بين عامي )

 .روسيا وبولندا

وُتسمى أيضًا هجرة جرابسكي نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف  الموجة الرابعة: -4
م(، وضمت حوالي 1931-م1924الموجة بين عامي )بمعاداته لليهود، وقد كانت هذه 

 .( ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا82)

م(، وضمت 1944-م1932وكانت الموجة الخامسة بين عامي ) الموجة الخامسة: -5
( ألف يهودي، وهو أعلى رقم بلغته أفواج المهاجرين إبان االنتداب 265حوالي )
 البريطاني.

بتوجيه من قرارات المؤتمر الصهيوني  م1973ي تشرين الثاني شكلت الوكالة اليهودية ف
العشرين أول لجنة لترحيل الشعب العربي الفلسطيني وطنه إلى البلدان العربية المجاورة، وعقدت 

 .م1973س في تشرين الثاني دلجنة الترحيل اجتماعا في مقر الوكالة اليهودية بالق
وبالقول: "إن ترحيل  ،رب عن أراضيهموقدم عضو اللجنة فايس مشروعا لترحيل الع

السكان العرب عن أراضي الدولة اليهودية ال يخدم هدفا وحيدا فحسب، أي إنقاص عدد السكان 

                                                           

 (.199الوعري، مرجع سابق، )ص  (1)
 (.90، )ص المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (2)
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العرب، بل إنه يخدم غرضا آخر ال يقل أهمية أال وهو تفريغ األرض المملوكة والمزروعة حاليا 
 .(1)من قبل العرب، وتحريرها لسكن اليهود" 

وتابعت الوكالة اليهودية نشاطاتها لترحيل الشعب الفلسطيني من خالل لجنة الترحيل، 
إلى  م1938فوضع ألفريد بونيه خطة سرية تحت عنوان ترحيل السكان العرب" وقدمها في تموز 

ألف عائلة من الفالحين الفلسطينيين خارج حدود دولة اليهود  26بن غوريون، وتضمنت ترحيل 
ا، واقترح بونيه أن تكون بريطانيا على استعداد للمساهمة في توفير األموال الالزمة المزمع إقامته

 لشراء األراضي في شرق األردن والبلدان األخرى المجاورة لفلسطين.

يرى الباحث من خالل اطالعه على المراجع المختلفة أن االستيطان اليهودي في ظل 
مثل بالعمل على زيادة عدد اليهود في المدن االنتداب البريطاني تميز باتجاهين، األول ت

إقامة مستوطنات فتميز بوصفد، أما االتجاه الثاني  ،وطبرية ،وحيفا ،الفلسطينية الكبرى كالقدس
زراعية عسكرية في المواقع االستراتيجية وقرب الحدود، بحيث أصبحت كل مستوطنة يهوديـة 

 بمنزلة قلعـة عسـكرية محصنة.

تمامها األساس إلى امـتالك األرض العربيـة بمساعدة سلطات ووجهت الصهيونية اه
ألنها المرتكز األساسي إلقامة المستوطنات وتحقيق االستعمار االستيطاني، ، االنتداب البريطاني

غرافية واالستيالء على أكبر مساحات ممكنة من األراضي والثـروات و وإلحداث التغييرات الديم
د فلسطين والمقدسات العربية واإلسـالمية. وأصـبح الهـدف األساسـي والممتلكـات العربيـة لتهويـ

 .(2)للصهيونية 

وقد استفاد االستيطان المدعوم من بريطانيا والغرب بشكل عام من األحداث العالمية، 
حيث استطاع االستفادة من الحرب العالمية األولى، فقد "نشط عدد من قياديي الصهيونية في 

إلنجليز خالل الحرب العالمية األولى في سبيل تحقيق إنجاز رسمي يتم أوساط السياسيين ا
بواسطته االعتراف بقضية اليهود ومطالبهم، وبالفعل حققت الصهيونية بشخص أحد أبرز 
قيادييها في ذلك الوقت وهو الدكتور حاييم وايزمن، عملية استصدار تصريح بلفور من الحكومة 

 م".1947 اإلنجليزية في الثاني من نوفمبر
وقد اتخذت بريطانيا اليهود ركيزة لتأكيد وجودها في فلسطين، من أجل ضمان 

ووصل األمر بالقنصل البريطاني توفير رواتب شهرية لهم  ،مساعدتهم في حياتهم اليومية
                                                           

  (.71)ص  ،1937 فيمصالحة، محضر لجنة ترحيل السكان  (1)
 (.20حسين، مرجع سابق، )ص  (2)
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لضمان بقائهم في فلسطين، وعملت بريطانيا عبر قنصليتها بالقدس على التدخل في الحياة 
 .(1)اليومية للسكان الفلسطينيين بشكل قوي 

م وبحضـور بـن 1942وجاء مؤتمر المنظمات الصهيونية األمريكية في بلتيمور عام 
مصراعيها أمام الهجرة  غوريون ووايزمان وناحوم غولدمان وطالب بفـتح أبـواب فلسـطين علـى

اليهودية بتحقيق الغرض األصلي لوعد بلفور وصـك االنتداب، لكي يتيحا الفرصة أمام تأسيس 
كومنولث يهودي هناك، وحددت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية في فلسطين في أعقاب 

 :ا كما يليمإقرار برنامج بلتيمور الصهيوني أهدافه

 .سيادة تشمل فلسطين وربما شرق األردندولة يهودية ذات  -1
 .نقل وترحيل سكان فلسطين العرب إلى العراق في وقت الحق -2
  قيادة يهودية للشرق األوسط بأكمله في ميـداني التنميـة والسـيطرة االقتصادية. -3

والتقى الزعماء الصهاينة ومنهم آرثـر روبـين، وسـيركين على تحقيق إستيطان يهـودي 
وتضمن تقرير الجنرال األميركي  .وترحيـل الشـعب الفلسطيني إلى سورية والعراق ،كبيـر وقـوي

م أن القادة الصهاينة مصممون 1943باتريك هـورلي، الممثـل الشخصـي للرئيس روزفلت عام 
 .(2)على إقامـة دولـة يهودية على األراضي الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين إلى العراق 

جعل فكرة ترحيل الشعب الفلسطيني همًا مـن همـوم الوزراء واألحزاب نجح الصهاينة في 
 -م، حيث طالب وزيران من حزب العمال البريطاني وهما نوئيل بيكر 1944البريطانية في عام 
الـذي تحـدث عـن تخصيص مئة مليون جنيه استرليني إلعادة توطين  -وزير المواصـالت 

الذي أدخل ترحيل الفلسطينيين في  -المالية البريطاني وزير  -الفلسطينيين، ويهودا ليـون 
 .البرنامج االنتخابي الذي صاغه لحزب العمال البريطاني

وعبَّر حاييم غرينبيرغ، الناطق الرسمي باسم المنظمة الصهيونية العالمية في المؤتمر 
ترحياًل قسريًا  عن اعتقاده أن قيام دولـة يهودية يستتبع م1946الصهيوني الثاني والعشرين عام 

 .(3)لقسم كبير من سكان هذه الدولة من العرب 

وأكد الزعيم الصهيوني في الوكالة اليهودية شموئيل زوخوفيتسي وجوب تنفيذ الترحيل 
اإلجباري قائال: "إنني مقتنع بأن من المستحيل أن ينفذ الترحيل من دون القسر، وال أرى في ذلك 

                                                           

 (.140ابق، )ص الوعري، مرجع س (1)
  (.57( حسين، مرجع سابق، )ص 2)
 (.58سابق، )ص المرجع ال( 3)
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اعد اليهود في المجيء إلى الدولة اليهودية وأن أساعد العرب أي إجراء غير أخالقي. أريد أن أس
في العبور إلى الدول العربية، كما أن مصادرة األراضي يجب أن تتم. وعلينا أن نقترح أننا 

 . (1)مستعدون لمصادرة األرض" 
وعبر حاييم غرينبيرغ، الناطق الرسمي باسم المنظمة الصهيونية العالمية في المؤتمر 

عن اعتقاده أن قيام دولة يهودية يستتبع ترحيال  م1946 الثاني والعشرين من عام الصهيوني
 .(2)قسريا لقسم كبير من سكان هذه الدولة من العرب" 

وقد حقق الزعماء اليهود والعصابات اإلرهابية اليهودية المسلحة مخطط ترحيل الشعب 
عدد ممكن من يهود العالم محله، ولكن العربي الفلسطيني عندما قامت "إسرائيل" إلحالل أكبر 

وما زالوا يعلنون أنه لم تكن لديهم نية  ،وأعلنوا ،والتضليل ،اليهود كعادتهم لجؤوا إلى الكذب
 والهرب من فلسطين.  ،ولكنهم استجابوا لنداءات زعمائهم بالنزوح ،لترحيل العرب

د في ذلك الوقت هو ما ومما يدلل على تأصُّل فكرة استخدام القوة لتحقيق أهداف اليهو 
تحدث به يغال يادين، أحد قادة عصابة الهاغاناه المسلحة التابعة للوكالة اليهودية عن ما يسمى 

التي بدأت العصابات اليهودية اإلرهابية المسلحة بتنفيذها على  - دأي الخطة  –الخطة "دالت" 
وقال: لقد أعددت نواة الخطة ، م1947تاريخ تشرين الثاني ب( 181إثر صدور قرار التقسيم رقم )

عندما كنت أترأس هيئة التخطيط في الحركة السرية، وعملت عليها  م1944"دالت" في عام 
. واقتضت الخطة السيطرة على النقاط األساسية داخل البالد وعلى م1947أكثر في صيف عام 

 .(3)الطرقات، وذلك قبل رحيل البريطانيين" 

ا بن غوريون وجوب التخلص من العرب بطردهم قررت الوكالة اليهودية وزعيمه
جبارهم على  وترحيلهم خارج وطنهم بتسخير القوة العسـكرية والمجـازر الجماعية لتخويفهم وا 

في كل " :، قائالً م1947ولقد عبر بن غوريون عن هذه االستراتيجية في كـانون أول  .الرحيل
طـرد سكانه واالستيالء على أماكن هجوم يجب توجيه ضربة حاسمة تؤدي إلى تدمير المكان و 

 .(4)سكنهم" 

 

                                                           

 (.42مصالحة، طرد الفلسطينيين، )ص  (1)

 (.58حسين، مرجع سابق، )ص  (2)
 .(48بالمبو، كيف طرد الفلسطينيون، )ص  (3)
 .(58)ص ، بن غوريون، يوميات الحرب (4)
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 م:1967-م1948االستيطان السرائيلي بين  -2
وحرق  ،بدأت العصابات اليهودية المسلحة الهاغاناه واألرغون وشتيرن بممارسـة اإلرهاب

خطة الوتحقيق  ،وقراهم ،وارتكاب المجازر الجماعيـة لترحيـل العرب من مدنهم، القرى العربية
حالل  ،وقراهم ،ومدنهم ،ومنازلهم ،والمخططات الصهيونية القـتالع العرب من أراضيهم ،دالت وا 

 والمسيحية. ،اإلسالمية ،والمقدسات العربية ،وتهويد فلسطين ،مهاجرين يهود بداًل منهم
ومن أمثلة المجازر التي كان لها نتائج سياسية واقتصادية لصالح اليهود هي مجزرة 

د قال مناحيم بيغن: "أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي ال حدود له، دير ياسين، وق
فأخذوا بالفرار للنجاة بأرواحهم. وسرعان ما تحول هذا الهرب الجماعي إلى انـدفاع هـائج جنوني 

الف عربي كـانوا يعيشون على أرض إسرائيل  800ال يمكن كبحه، أو السيطرة عليه. فمن أصل 
ألف نسمة فقـط. إن األهمية االقتصادية والسياسية لهذا التطور ال  165بق سوى الحالية لم يت

 يمكن المبالغة فيها مهما قيل".

الهجوم على مدينتي اللد والرملة  م1948واسحق رابين في تمـوز  ،وقاد موشي ديان
جبار السكان على الرحيل منهم لتحقيق لذلك كان البد من ارتكاب مجزرة كبيرة  ا،الحتاللهما وا 

وقتلهم  ،من أهالي اللد في مسجد دهمش 800هذا الهدف، فجمع الجيش اإلسرائيلي حوالي 
جميعًا داخل المسجد، فأدخلت المجزرة الرهيبة الخوف والهلع فـي نفـوس األهـالي فـي المدينتين 

تكبت ما أدى إلى ترحيلهم تحقيقًا لتعليمات بن غوريون إلى اسحق رابين، قائد الكتيبة التي ار 
 .(1)المجزرة واحتلت المدينة 

يقضي بعودة اليهود إلى أراضي إسرائيل  اً م، أقرَّت دولة إسرائيل قانون1950يوليو  5في 
يقصد اسرائيل".  –بعد إعالن االستقالل، وجاء فيه: "لكل يهودي الحق في الهجرة إلى البالد 

كبيرة من الناجين من  واجهت أعداداً و وقد أدى القانون إلى تدفق الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، 
لي الجديد؛ حيث كانت التوترات مرتفعة بين المحرقة صعوبة في االندماج مع المجتمع اإلسرائي

 االستقالل(. إعالنأفراد ما يعرف بالييشوف )اليهود الذين سكنوا فلسطين قبل 
وقد تضاعف عدد سكان دولة إسرائيل في السنوات الخمس األولى بعد إعالن 

المهاجرين، االستقالل، حيث أنفقت الدولة اإلسرائيلية الجديدة نصف ميزانيتها نحو إعادة توطين 
بدأت الوكالة اليهودية برنامجا لبناء  م1950وجاء اإلنفاق العسكري في المرتبة الثانية، وفي عام 

                                                           

 (.66حسين، مرجع سابق، )ص  (1)
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رة عن مخيمات مزدحمة منخفضة التكلفة مجهزة بالخيام اهي عب –ما يعرف ب "المعبروت" 
 .(1)وبعض المرافق الحديثة. 

را ونحميا"، حيث كانت نواًة وتزايدت أعداد المستوطنين مع تنفيذ عملية "عملية عز 
لبرنامج االستيطان الجديد الذي أصبحت دولة ترعاه الدولة اإلسرائيلية بشكل رسمي، حيث ُنقل 

م، تزايد 1954في عام و م. 1951-م1950ألف يهودي من العراق في الفترة  100أكثر من 
قة للسماح لهؤالء هجرة اليهود المغاربة إلى فلسطين، فقامت الحكومة اإلسرائيلية بوضع طري

تم  –المهاجرين بالتخلي عن أرسالهم إلى "المعبروت" كما كانوا يرسلون المهاجرين اآلخرين 
فأصبحت الحكومة ترسلهم بدال من ذلك إلى القرى والمدن  –اغالقه في أوائل الستينيات 

 لتنميتها.
فلسطين ومع أن جزءا كبيرا من إنفاق الحكومة اتجه نحو إعادة توطين اليهود في 

واالنفاق العسكري، واعتمدت إسرائيل على مساعدات الحكومة األمريكية واليهود العالميين الذين 
م، وقدم النداء اإلسرائيلي 1961-م1949مليون دوالر بين عامي  750تجاوزت مساهماتهم 

 مليون دوالر سنويا خالل الخمسينيات، وقد برزت معاهدة 60الموحد وكيرين هاياسود أكثر من 
م، على نحو بارز، ما يضمن تدفق حوالي 1952التعويضات األلمانية، التي وقعت في عام 

 عاما لمؤسسات في إسرائيل. 12مليون دوالر على مدى  800

أي  -ات من القرن الماضي، كان الدخل الحقيقي إلسرائيل يوبحلول منتصف الخمسين
ل طفرة نوعية، وبذلك فإن ارتفاع يشكِّ  –المال الذي كسبته الدولة بدال من المنح الخارجية 

معدالت إنتاج السلع وتحسين نوعية الحياة سيشجع أعدادًا كبيرة من اليهود للهجرة من األراضي 
 العربية إلى اسرائيل.
م أصدرت إسرائيل قانونا مفاده: "كل من غادر المناطق التي تحتلها 1965في عام 

أي اسرائيل"،  –رضه فإن ملكيتها تعود للدولة اسرائيل إلى خارج فلسطين مهاجرا وغائبا عن أ
مليون  2,000,990مليون دونم إضافة إلى  2,000,000وبموجب ذلك القانون تملكت إسرائيل 
محل تجاري  7800و ،ألف غرفة من بيوت السكن 73دونما من األراضي الفلسطينية مع 

لتي طرد أصحابها منها، لذلك بجميع محتوياتها من األثاث والبضائع وغيرها في المدن والقرى ا
 تملكت إسرائيل جميع أراضي القدس الغربية التي تعود ملكيتها للعرب الفلسطينيين. 

 
                                                           

(1) My Jewish Learning, Israel1948-1967. (Website)  
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 م: 1984-م1967االستيطان السرائيلي بين عامي  -3
واحتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع  ،م1967كانت النتائج التي ترتبت على حرب 

م 1967وأدَّت حرب  ،االستيطاني االسرائيلي في فلسطينغزة فرصة سانحة الستكمال المشروع 
إلى تحقيق انطالقة كبرى لعمليات االستيطان في األراضي العربية المحتلة، بعدما تطور الفكر 

 االستيطاني الصهيوني إثر احتالل إسرائيل لمساحات إضافية من األرض. 
الستيطانية عقب حرب عام ولم ينتظر قادة اسرائيل كثيرا من الوقت لتنفيذ مخططاتهم ا

م، فمنذ أيام االحتالل األولى، شرعت اسرائيل في اتخاذ سلسلة من اإلجراءات والقرارات 1967
حداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها،  الهادفة إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، وا 

قامة المستوطنا  . (1)ت عليها" والتمهيد لالستيالء على مساحة واسعة من أراضيها وا 
سرائيل 1967لم يتبع منحنى االستيطان اإلسرائيلي في أعقاب حرب  م بين مصر وا 

وحتى توقيع اتفاقية أوسلو مسارًا واحدًا، نتيجة لتأثره بالعوامل المحيطة والتطورات التي تمر بها 
 : (2) يينرئيس ينالمنطقة؛ وقسم المختصون مسارات االستيطان إلى مسار 

م، خصوصًا بعد وصول حزب الليكود 1977-م1967كانت بين عامي  المرحلة الولى: •
 23إلى السلطة بقيادة بيغن، حيث وصل عدد المستوطنات التي أقيمت في تلك الفترة إلى 

 مستوطنة، غالبيتها كانت في غور األردن. 

 100ن م، حيث أقيمت خاللها أكثر م1984-م1977كانت بين عامي  المرحلة الثانية: •
 والسورية المحتلتين. ،مستوطنة في أنحاء األراضي الفلسطينية

% 9ألف دونم أي نحو  527م ما يقارب 1967وكانت مساحة هذه األراضي في عام 
% من المساحة مع 12نحو سبعمئة ألف دونم، أي  من إجمالي مساحة الضفة، ثم ارتفعت إلى

 .(3)كأراضي دولة  ألف دونم 160من  م حيث أضافت سلطات االحتالل أكثر1973نهاية عام 

م جمدت إسرائيل عمليات تسجيل 1968عام  واستمرت سياسة نهب األراضي، ففي
فرضتها على المواطنين الفلسطينيين ما أدى  وأصدرت أوامر عسكرية ،األراضي للفلسطينيين

                                                           

 .(351عايد، الوجود اإلستيطاني في األراضي المحتلة، )ص  (1)
 (.33-32منصور، مرجع سابق، )ص  (2)
 ، موقع الكتروني.كم قضم اإلستيطان من أرض فلسطين؟ ( الموسوعة،3)
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 % من16م إلى اإلعالن عن أكثر من تسعمئة ألف دونم جديد 2002-م1979بين األعوام 
 أراضي الضفة كأراضي دولة.

، 196ومن خالل دراسة تحليلية قام بها معهد األبحاث التطبيقية لواقع المستوطنات الـ 
% منها بنيت 49منها تم بناؤها على أراض صنفتها إسرائيل ب "أراضي دولة" و %51تبين أن 

 على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.

% 73دونما،  40868في محافظة القدس كمثال وتبلغ مساحة المستوطنات اإلسرائيلية 
على أراض ذات ملكية خاصة بما فيها األراضي التي ضمتها إسرائيل بشكل غير  ةمنها مقام

 .(1)شرعي وأحادي الجانب لما يسمى بحدود بلدية القدس 
م إلى تنفيذ المخططات االستيطانية في 1967عمدت الحكومة اإلسرائيلية عقب حرب 

، حيث عرض الوزير اإلسرائيلي يغال ألون بعد نحو شهر فقط من االحتالل على الضفة الغربية
الحكومة اإلسرائيلية مشروع تسوية سياسية واستيطان، ومع أن أيا من الحكومات اإلسرائيلية لم 
تتبن هذا المشروع رسميا، فإنه ظل اإلطار األساسي للممارسة االستيطانية حتى وصل حزب 

 م.1977نة الليكود إلى الحكم س
وقد دعا هذا المشروع إلى اقامة سلسلة من المراكز االستيطانية، برعاية الجيش 
اإلسرائيلي، على امتداد غور االردن، وحول القدس وفي جبـل الخليل، وكذلك البدء فورا على 
بناء عدد من األحياء السكنية اليهودية شرقي القدس الشرقية، باإلضافة إلى إعادة بناء الحي 

هـودي في البلدة القديمة، أي في المناطق التي ستسمى أمنية، وأخذ المشروع في االعتبار الي
 . (2) ضرورة تجنب ضم عدد كبير من السكان العرب، انطالقا من االعتبار الديموغرافي

استند حزب الليكود بعد وصوله إلى السلطة على الوقائع التي أوجدتها الحكومات 
والذي يحمل اسم رئيس  -م 1978لذي ُنشر في أكتوبر االسابقة، حيث جاء مشروع دروبلس، 

ليكون عنوانا لخطة رئيسة لتطوير  -دائرة االستيطان في المنظمة الصهيونية متتياهو دروبلس 
 70م، ما أدَّى إلى إقامة نحو 1983-م1979الضفة الغربية بين عامي االستيطان في 

مستوطنة، في الضفة الغربية خالل خمسة أعوام، وتكثيف المستوطنـات القائمة، بحيث وصل 
 .(3)ألفـًا  150المستوطنين إلى  عدد

                                                           

 .المرجع السابق (1)
 (.352، )ص عايد، الوجود اإلستيطاني في األراضي المحتلة (2)
 (.355مرجع سابق، )ص عايد،  )3)
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 م: 2000-م1984االستيطان السرائيلي بين عامي  -4
م، 1984ي تطبيق سياسة استيطان ناجحة عام وتمثل نجاح حزب الليكود اإلسرائيلي ف

 اً ألف مستوطن في الضفة الغربية، وهذا يمثل عدد 45حيث وصل عدد المستوطنين إلى نحو 
بالنسبة للحكومات السابقة التي لم يكن حزب العمل قد وصل إلى السلطة بعد، حيث كانت  اً كبير 

 اعداد المستوطنين ال تزال بسيطة.
ود االستيطاني على رفع عدد المستوطنين والمستوطنات في ولم يقتصر نجاح الليك

واألحياء  ،والبلدات ،الضفة الغربية، بل شمل نواحي سياسية وأمنية، "تمثل ذلك في إقامة المدن
ورام ااهلل،  ،ونابلس ،االستيطانية، وفي االستيطان داخل المدن الفلسطينية وحولها، مثل: الخليل

بناء األطر اإلدارية الضرورية للمستوطنات، مثل: المجالس  وخصوصًا القدس، كما تمثل في
البلدية والمحلية واإلقليمية، وما رافق ذلك من خطوات مثل: مسح األراضي غير المسجلة 
قامة نظام  لمصلحة المستوطنات؛ إقامة شبكة طرق خاصة بالمستوطنات ومرتبطة بإسرائيل؛ وا 

 .(1) "لخإقانوني منفصل خاص بالمستوطنات... 
في هذه الفترة ونتيجة لألزمة السياسية في إسرائيل، تشكلت حكومة ائتالفية من الحزبين 

% من مجموع المستوطنات في 20حيث تم إقامة سبع وعشرين مستوطنة تشكل  ،الكبيرين
مستوطن  69500الضفة الغربية حتى تاريخ كتابة هذه األطروحة، وارتفع عدد المستوطنين إلى 

 % من مجموع السكان العرب.4.4تفع عدد المستوطنين إلى %، وار 14بزيادة 

جراءات االحتالل، انطلقت االنتفاضة األولى في عهد حكومة الوحدة  وبسبب سياسات وا 

 الوطنية التي كان يرأسها في ذلك الوقت إسحق رابين، "وبلغ عدد المستوطنات مع اندالع

 130من الضفة الغربية وقطاع غزة م في كل 1987االنتفاضة الفلسطينية األولى في العام 

مستوطنة رسمية وغير رسمية، وشهدت سنوات التسعينات أشكااًل متناقضة لها عالقة 
م أن 1999االستيطانية، حيث أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش األب في العام  بالنشاطات

 .(2)"إلى إسرائيل مشروط بوقف العمليات االستيطانية وتجميدها كلياً  تحويل أموال
 وكان قادة إسرائيل يدركون أنهم قد يجبرون عند توقيع اتفاقية سالم مع الفلسطينيين

 ، ولذلك كانت وتيرة االستيطان تزداد في األوقات التي تسبقهأو تجميد ،على وقف االستيطان

 التوصل ألي اتفاق.
                                                           

 (.355سابق، )ص المرجع ال (1)
 (.38)ص جوني منصور، مرجع سابق،  (2)
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 لَّت الحكمالتي تو  وعند دراسة االستيطان اإلسرائيلي في الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو
 فيها األحزاب اليمينية واليسارية، يمكن القول إن الفترة التي سبقت اتفاقيات أوسلو كانت أكثر
 الفترات التي شهدت فيها الضفة الغربية زيادة في أعداد المستوطنات والمستوطنين، خاصة تلك

 من 62.8%التي شكَّلت ما نسبته  المستوطنات التي ُأقيمت في عهد حكومات حزب الليكود
 .(1) نسبة المستوطنات في تلك الفترة

فع منها، ا، بل بدم1991على الرغم من "مفاوضات السالم" التي بدأت في مدريد سنة 
نما على العكس تسارعت وتيرته  - لم يتوقف االستيطان اليهودي في األراضي المحتلة، وا 

ذا كانت إحدى الذرائع التي جرى الترويج لها،  فلسطينًيا وعربيًا، للقبول بشروط مؤتمر إجمااًل. وا 
والتصدي لخطر التهويد، فإن الليكود الحاكم آنذاك بادر  ،مدريد هي وقف "االستيطان الزاحف"

إلى تكثيف االستيطان بهدف واضح معلن هو: فرض وقائع جديدة على  -في المقابل  -
ني وتصوغ هذه النتائج، إلى الفلسطي -األرض تستبق نتائج المفاوضات على المسار اإلسرائيلي 

 .(2)حد بعيد 

م في فترة رئيس الحكومة الليكودي 1992اشتد االستيطان اإلسرائيلي مع بداية عام 
% من مجموع المستوطنات 5اسحق شامير، ففي هذه الفترة تم إقامة سبع مستوطنات شكلت 

لمجموع العام % من ا3.5ألف مستوطن بنسبة  170في حينه، وارتفع عدد المستوطنين إلى 
 لسكان الضفة الغربية.
ألف يهودي لالستيطان في سائر أنحاء األراضي  50، انتقل نحو م1992منذ يوليو 

ألفًا في منطقة القدس، وهو ما رفع عدد المستوطنين  22، منهم م1967الفلسطينية المحتلة سنة 
 .(3)ألف مستوطن  300اليهود في هذه األراضي إلى أكثر من 

م أن هناك في مستوطنات في الضفة الفلسطينية، 1998ة السالم اآلن عام قدَّرت حرك
وحدة سكنية في مراحل البناء المتعددة، وهذه  5892وحدة سكنية شاغرة، ونحو  2888

 .(4)المعطيات ال تشمل المستوطنات داخل القدس الشرقية 

                                                           

 (.95السياسية، )ص  إبراهيم، اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية (1)
 (.1، )ص م1995 طان منذ اتفاق أوسلو وُنُذرمحصلة اإلستيعابد،  (2)

(3) Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, vol. 4, no. 6, November 

1994, [p. 8]. 

 (.10خمايسي، مرجع سابق، )ص  (4)
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غربية بعد اتفاقية وبالنظر إلى اإلحصائيات نجد تزايدًا ألعداد المستوطنين في الضفة ال
أوسلو، األمر الذي يبرهن على أن الحكومات اإلسرائيلية تستغل عملية السالم لصالح 

م لم يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة 1993االستيطان، فــــــ "عند توقيع أوسلو في العام 
ام ألف مستوطن في القدس الشرقية، لكن في نهاية ع 150أالف مستوطن ونحو 105 الغربية 
أي بزيادة تتجاوز  ،ألف مستوطن315 بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو  م2010

ذا أضيف إليهم  ،مئة في المائة حي استيطاني في القدس  50ألف مستوطن يعيشون في 201 وا 
ألف 516  إلى الشرقية يرتفع إجمالي عدد المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة

 .(1)"مستوطن

 م:2017-م2000االستيطان السرائيلي بين  -5
م اندالع انتفاضة األقصى االنتفاضة الثانية بعد أن انتاب الشعب 2000شهد العام 

الفلسطيني اليأس من نيل حقوقه الوطنية عن طريق المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، 
مناطق الفلسطينية في واستهدف المقاومون الفلسطينيون المستوطنات المحاذية أو القريبة من ال

هدفًا أساسيًا لعمليات  - كما جنود االحتالل -الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح المستوطنون 
 المقاومة.

وفي تلك الفترة "حاولت الحكومات اإلسرائيلية التظاهر بعدم تأثير االنتفاضة على وضع 
يًا جديدًا في أنحاء من المستوطنين، لذلك عمدت إلى إقامة أكثر من عشرين موقعًا استيطان

الضفة الغربية، بحيث يقيم فيها أعداد من المستوطنين بشكل مؤقت، وذلك بهدف إثبات أن 
 .(2)االنتفاضة الفلسطينية فشلت في توجيه ضربة لالستيطان اإلسرائيلي" 

على الرغم من تأكيدات الزعماء اإلسرائيليين على أهمية االستيطان إال أنَّ التطورات 
خالء  ،ثم االنسحاب من قطاع غزة ،تجت عن انتفاضة األقصى أدَّت إلى تراجع مواقفهمالتي ن وا 

جالؤهم من إم، وقد تم نقل جزء من المستوطنين الذين تم 2005المستوطنات بالكامل عام 
علنت الحكومة اإلسرائيلية عن مشروع تحويل أ قطاع غزة في مناطق الضفة الغربية، فقد

وحدة استيطانية في 30 توطنة عسكرية إلى مستوطنة مدنية إلقامة مستوطنة مسكيوت من مس

                                                           

  (.56، )ص البابا، اإلستيطان في ظل حكومة نتنياهو تجميد إعالمي وتصعيد ميداني( 1)
 (.106إبراهيم، مرجع سابق، )ص  (2)
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وتأتي هذه المصادقة في  ،غور األردن، وقد صادقت وزارة الدفاع اإلسرائيلية على هذا المخطط،
 .(1)إطار توطين المستوطنين الذين تم إخالؤهم من قطاع غزة 

وتؤكد االحصائيات الرسمية أن "نفس السنة التي أخلت السلطات اإلسرائيلية فيها 
م، ارتفع عدد المستوطنين في المستوطنات 2005مستوطن من قطاع غزة وهي سنة  8,200

 .(2)" اً مستوطن 12,000المقامة على أراض الضفة الغربية إلى ما يقرب من 

اول استثمار أي حدث على الساحة ويرى الباحث أنه الحكومات اإلسرائيلية تح
الفلسطينية أو اإلسرائيلية لتسريع وتيرة االستيطان، الشواهد كثيرة منها ما حصل من مشاريع 
وخطط استيطانية في الضفة وغزة في االنتفاضتين، كان من أبرزها خطة باراك للفصل، وخطة 

عادة احتالل إسرائيل لكامل الضفة الغربية في عام  م، وبناء جدار الفصل 2001شارون، وا 
 العنصري في الضفة الغربية وحاليا حول غزة، والكثير من الخطط االستيطانية الخطيرة.

في أنه أصبح يعمل في أكثر من تكمن ويرى الباحث أن خطورة االستيطان اإلسرائيلي 
ويتمدد أيضا في الضفة الغربية في مسارات  ،اتجاه، حيث أصبح يعمل على تهويد القدس

م عناوين األخبار في 2008زية، وقد "تصدرت وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها لسنة متوا
وسائل اإلعالم، على نحو عكس إصرار إسرائيل على فرض سياسة األمر الواقع، بدعم من 

والبناء في المستوطنات أيام  ،والمرجعية الدينية التي أفتت بجواز العمل اإلسرائيليين،الساسة 
د، ما دام األمر يسهم في السيطرة اإلسرائيلية على المزيد من األراضي واألعيا ،السبت

 .(3)الفلسطينية" 

ثم بدأ اندفاع استيطاني من أجل  ،م1970أنشئت أول مستوطنة في قطاع غزة سنة و
غرافي شكل عامل و تفتيت الوحدتين الجغرافية والديموغرافية للقطاع، خصوصًا أن العامل الديم

الصهيونية، األمر الذي دفعها للسعي إلى تقسيم القطاع إلى ثالث كتل  قلق مزمن لألوساط
رئيسة معزولة عن بعضها بواسطة أوتاد من المستوطنات الصغيرة، ولم تشكل رقعة القطاع 
الضيقة حاجزًا أمام النشاط الصهيوني طالما أن الهدف هو تفتيت الوحدة الجغرافية لهذه الرقعة 

الفلسطينيين، فإندفعت السلطات الصهيونية إلى تنفيذ حمالت المكتظة بمئات اآلالف من 
مصادرة ضخمة ألراضي القطاع بغية تحويلها إلى مستوطنات وشوارع استيطانية، ليصل حجم 

                                                           

 (.255، )ص 2008صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  (1)
 ، موقع الكتروني.منظمة التحرير الفلسطينيةفي  المستوطنات، دائرة شؤون المفاوضات (2)
 (.254صالح، مرجع سابق، )ص  (3)
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ويظهر تفحص  ،دونماً  23150م إلى 1990األراضي المصادرة لصالح االستيطان حتى أيار 
اسة تقطيع األوصال التي يطبقها الصهاينة توزيع المستوطنات في قطاع غزة نمطًا واضحًا لسي

بواسطة المستوطنات، فإلى كتلتين استيطانيتين شمال وجنوب القطاع، جرى نثر عدد من 
 .(1)المستوطنات التي تشكل حواجز تحول دون التعامل مع القطاع وحدة متكاملة 

واتبع االحتالل اإلسرائيلي مع الفلسطينيين أساليب قمعية وتعسفية بهدف مصادرة 
األراضي التي أقيمت عليها المستوطنات أو التي كانت بجوار هذه المستوطنات، و"سيطرت 

ألف دونم بحجة أنها أمالك الدولة والتي تؤلف نحو 117 قوات االحتالل على أراض مساحتها 
ة اإلجمالية، وهناك من يذكر أن األراضي التي صودرت إجماال من مساحة قطاع غز %32.5

 .(2)من مساحة القطاع  43%ما يقرب من  كانت ووفقًا لألوامر العسكرية
م برعاية أمريكية ومشاركة السلطة الفلسطينية 2007 عقد مؤتمر أنابوليس للسالم عام

سرائيل،  ال أن ذلك لم يشكل أي حاجز إلحباط عملية االستيطان في الضفة الغربية، بل إوا 
م في الكتل االستيطانية الكبرى، 2007"استمرت سياسة التوسع االستيطاني والبناء عام 

لتي تم استثناؤها في فترات سابقة، باإلضافة إلى التوسع االستيطاني في مناطق األغوار ا
وبالرغم من أن عملية السالم بين الطرفين مستمرة، لكن الجانب اإلسرائيلي اتخذ ورقة التعهدات، 

م، التي جاء فيها أن الحقائق على 2004/4/14التي قدمها رئيس الواليات المتحدة بوش بتاريخ 
التسوية ذريعًة الستمرار توسعه األرض ستؤخذ بعين االعتبار في المرحلة النهائية من 

 .(3)االستيطاني 

لم تكتف المخططات والمشاريع االستيطانية بعزل الضفة الغربية عن محيطها الخارجي 
والداخلي، ولم تكتف بسلخ مدينة القدس عن الضفة، بل قامت بإجراءات في غاية الخطورة على 

فمنذ أن "تسلمت الحكومة  ،نتنياهوكل الصعد، وتجلى ذلك بوضوح في ظل حكم الليكود بزعامة 
جراءات م2009مارس  31الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم في  ، اتخذت سياسات وا 

في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تكشف عن نية واضحة أنها استخدمت 
 .(4)االستيطان لتقويض حل الدولتين بشكل منهجي، وجعله أمرًا مستحيالً 

                                                           

 ، موقع الكتروني.وزيع اإلستيطاني في فلسطينالمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة اإلستيطان، الت (1)
 ، موقع الكتروني.عدوان، اإلستيطان اإلسرائيلي في ضوء القانون الدولي (2)
 (. 309-308صالح، مرجع سابق، )ص  (3)

(4) Peacenow, Settlements & the Netanyahu Government: A Deliberate Policy of 

Undermining the Two-State Solution, (Website). 
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أبرز اإلجراءات التي تم اتخاذها هدفت بشكل أساس إلى السيطرة على األرض بشكل 
مكثف وسريع لخلق حالة من األمر الواقع يكون المستوى السياسي اإلسرائيلي قادرا على 

 االستفادة منها في مفاوضات الحل النهائي.
االستيطان مع بداية  وقد بينت التقارير الرسمية للسلطة الفلسطينية ارتفاعا حادًا لعملية

مستوطنة، كان معظمها في  144م في الضفة الغربية، "حيث بلغ عدد المستوطنات 2009عام 
مستوطنة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة  16مستوطنة، منها  26محافظة القدس وعددها 

في نهاية  مستوطنة، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 24رام اهلل والبيرة حيث يوجد فيها 
في نهاية العام  اً مستوطن 500,670مستوطن، مقارنة بـ  517,774م ما مجموعه 2009العام 
عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد  ؛%، وعليه فإن3.4م، أي بنسبة نمو مقدارها 2008

 .(1)م" 2009 –م1972مرة خالل السنوات  40تضاعف أكثر من 

م ما مجموعه 2010بية في نهاية العام وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغر 
م، أي بنسبة نمو 2009في نهاية العام  اً مستوطن 511,739، مقارنة بـ اً مستوطن 518,974
 40، ويشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد تضاعف أكثر من %1.4مقدارها 

نَّ معظم المستوطنين يتركزون في محافظة القدس إم، حيث 2010 -م1972مرة خالل السنوات 
 262,493% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية بواقع 51حيث بلغت نسبتهم حوالي 

ذلك الجزء من محافظة القدس الذي  منطقة القدس مستوطنا في 196,178مستوطنا، منهم 
يلي ذلك عدد المستوطنين  م،1967ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 

مستوطنا في محافظة بيت  56,202مستوطنا، و 96,364في محافظة رام اهلل والبيرة بواقع 
افظات من حيث عدد المستوطنين مستوطنا في محافظة سلفيت، أما أقل المح 33,159لحم، و

 .(2)مستوطنًا  1,452فهي محافظة طوباس بواقع 

 22م بلغ عدد المستوطنات حول 2011كما أكدت التقارير الرسمية أنه في نهاية 
% من العدد الكلي لعدد 88مستوطنة، ويمثل سكان هذا النوع من المستوطنات حوالي 

 .(3)المستوطنين في الضفة الغربية 
                                                           

التقرير اإلحصائي السنوي حول المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي وفا، -مركز المعلومات الوطني (1)
 . )موقع الكتروني(2009الفلسطينية للعام 

. )موقع 2010عدد المستعمرات في الضفة الغربية حتى نهاية العام وفا، -مركز المعلومات الوطني (2)
 كتروني(ال

 (. 20-17، )ص 2011وفا، المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية -مركز المعلومات الوطني (3)
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واألشجار  ،م هجمة شرسة قامت بها دولة االحتالل على األراضي2013العام  وقد شهد
ق المصادرة، أو التجريف؛ ولتحرق ائوالمزروعات في فلسطين، لتبتلع نحو ثمانية آالف دونم بطر 

ألف شجرة مثمرة؛ األمر الذي يعني خسائر اقتصادية متواصلة  15وتدمر أكثر من  ،وتقتلع
الفلسطيني؛ فضاًل عن تدمير البيئة الفلسطينية وتحويلها إلى صحراء نكب بها أبناء الشعب يُ 

 .(1)تشهد على تبعات السكوت العالمي على جرائم االحتالل 

وقد استمرت سلطات االحتالل في تنفيذ مخططها الذي انتهجته منذ أن زرعت في هذه 
ركزت في ألف وحدة سكنية، ت 23األرض؛ فأعلنت المصادقة على إقامة ما يزيد على 

المستوطنات في محيط القدس، حسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة العالقات الدولية 
بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في 

 .(2)موقعًا  482م في الضفة الغربية 2013نهاية العام 

د المستوطنات اإلسرائيلية في أراضي الضفة الغربية، م، بلغ عد2014ومع نهاية عام 
بؤرة استعمارية جديدة، تلتهم  257مستوطنات، باإلضافة إلى  205بما فيها القدس الشرقية، 

دونم من األراضي الفلسطينية، وتغلق هذه  200,000هذه المستوطنات والبؤر حوالي 
؛ وتعتبر هذه المساحات احتياطي دونم؛ بحجة األمن 435,000المستوطنات ما مساحته حوالي

استيطاني قد سقطت بقبضة االحتالل بحكم األمر الواقع، يبلغ عدد المستوطنين اليهود الساكنين 
، وأقيمت معسكرات للجيش اإلسرائيلي على اً مستوطن 750,000في هذه المستوطنات حوالي 

زل هذا الجدار العازل دونم، ويع 55,000أراض الضفة الغربية لحماية هذه المستوطنات على 
فلسطيني،  514,400تجمًعا عزاًل كاماًل، أي حوالي  43منها  اً فلسطيني اً سكاني اً تجمع 96حوالي 

نسمة عزاًل تامًا، وبلغ مجموع مساحات األراضي الضائعة من  65,665منهم حوالي 
 1864لي والجدار العازل حوا ،وطرقها ،وحماية المستوطنات ،الفلسطينيين بسبب االستيطان

 .(3)% من مجموع مساحة الضفة الغربية  33وهذه تشكل ما نسبته  ،كم
م تم اإلعالن عن مخططات، وعطاءات، ومنح تراخيص لنحو 2016خالل عام 

وحدة استيطانية جديدة في مراحل البناء والتخطيط والمصادقة في أراضي الضفة  27335
االستيطانية تركزت في محافظات القدس،  الغربية، بما فيها القدس المحتلة، عمليات البناء

دونًما من  12326وسلفيت، وبيت لحم، والخليل، ورام اهلل، فيما تم االستيالء على أكثر من 
                                                           

 . )موقع الكتروني(م2013اإلستيطان والمستوطنات خالل عام وفا، -مركز المعلومات الوطني (1)
 سابق.المرجع ال (2)
 .2014اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية أرقام وحقائق وفا، -مركز المعلومات الوطني (3)
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األراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحيث يتم اإلعالن عنها 
أ ارتفاع حاد على مصادرة كـ"أراضي دولة"، ومن ثم تحويلها الحقا لصالح االستيطان، وطر 

م؛ فيما ارتفعت وتيرة البناء 2015% مقارنة مع العام 127م، بلغ 2016األراضي خالل عام 
. وتركزت المشاريع االستيطانية الجديدة في مدينة م2015% عن العام 57االستيطاني بنسبة 

% من عدد الوحدات الجديدة، بهدف تغيير طابعها اإلسالمي المسيحي العربي 70القدس بنسبة 
 .(1)وتهويدها 

ونتيجة للدعم المتواصل من الحكومة اإلسرائيلية لحركة االستيطان في الضفة الغربية، 
 -م2017حزيران  19حصاء اإلسرائيلية، التي نشرت في "بي نت معطيات 'الدائرة المركزية لإل

% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ العمل ببنائها في المستوطنات 70.4ارتفاعا يصل إلى 
 .(2)المقامة على أراض الضفة الغربية، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق" 

 

 لسطينية:ثانيًا: دوافع االستيطان السرائيلي في الراضي الف
ترتبط أهداف االستيطان في األراضي الفلسطينية بالفكرة العامة للمشروع الصهيوني 

قامة الهيكل المزعوم، ويوافق ذلك إحيث تتمثل في اقامة وطن قومي لليهود وقد حدث، ثم 
ديمومة هذا المشروع، ويرى  - والزالت تدعم -ر من الجهات الدولية التي دعمت يتوجهات كث
ئيل "أن االستيطان حق طبيعي لليهود، يجب المحافظة عليه واستمراره، وتوسيعه ساسة اسرا

لذلك فإن التوسع االستيطاني تصدر برامج األحزاب، وأثر  ،بشكل غير محدد برقعة واضحة
بشكل كبير على الخطاب السياسي واألمني؛ وسعت )إسرائيل( بشكل دائم لجعل ملف 

 .(3)ات أو ضمن نصوص المعاهدات واالتفاقيات الدولية" االستيطان بعيدًا عن طاولة المفاوض

 الدوافع الدينية: -1
قت الحركة الصهيونية االدعاء بأحقية اليهود في أرض فلسطيني انطالقًا من  سوَّ

عي على سياسة االستيطان جغرافيًا، قمنطلقات دينية وتاريخية لكل العالم ما انعكس بشكل وا
مدن التاريخية والدينية، التي يعتقد اليهود أحقيتهم فيها، فأقيمت "المستوطنات بالقرب من ال

                                                           

. )موقع 2016األنشطة اإلستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس للعام وفا، -مركز المعلومات الوطني (1)
 الكتروني(

 . )موقع الكتروني(2017يلية اإلستيطان مؤشرات إحصائية إسرائوفا، -مركز المعلومات الوطني (2)
 (.18، )ص المشهد السياسي الحزبي الداخليشلحت،  (3)
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إليجاد الرابطة األيديولوجية بين المستوطن والمكان، وكذلك لتحقيق الدعم السياسي الدولي في 
 .(1)ذلك" 

لم تخف الحكومات اإلسرائيلية المنطلقات الدينية في حربها المستمرة على و
السياسي اإلسرائيلي يقوم على ضرورة إيجاد دولة يهودية نقية فالفكر ، األراضي الفلسطينية

إلى تشجيع الهجرة اليهودية إلى ل لذلك فقد سعت وما تزا، فيها يهود العالم كافة تمعيج
الستيعاب ، إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربيةل وهذا يتطلب بطبيعة الحا، فلسطين

 .(2)المهاجرين الجدد

 تطرفًا في نظرتها لألراضيكثر ين اإلسرائيلي وأحزابه هي األ"تعد أفكار اليملذلك 
وإن المستوطنين في الضفة ، بحيث تعتبرها جزءًا من األراضي اليهودية الكاملة، الفلسطينية

اختاروا العيش في الضفة الغربية بدال من  كونهم، الغربية يؤدون مهمًة وطنيًة ودينيًة مقدسًة
 يعدونإال أنهم ، وف القاسية التي قد يتعرضون لهاوهم يتحملون الظر، أبيب وغيرهال ت

 .(3)اسرائيل الكبرى" أنفسهم امتدادًا لدولة 

وفا في عام  -أفادت التقارير الصادرة عن المركز الوطني الفلسطيني للمعلومات 
، حيث تم تقسيمها إلى مستوطنة 99، بأن عدد المستوطنات الريفية بالضفة الغربية بلغ م2007
حيث بلغ  ،الطابع الدينيذات ت رئيسي، المجموعة األولى هي مستوطنات مجموعاثالث 
، أما المجموعة الثانية فهي المستوطنات ذات الطابع العلماني حيث بلغ مستوطنة 38عددها 
 8مستوطنة، أما المجموعة الثالثة فهي المستوطنات المختلطة التي بلغ عددها  36عددها 

دولة تعطي البعد الديني في عملية بوصفها اسرائيل  مستوطنات، ويتضح من خالل ذلك أن
 .(4)االستيطان أهمية كبرى من خالل دعمه وتوفير مقومات الحياة له 

دخولهم أثناء  1967ردده الجنود اإلسرائيليون عام ويظهر البعد الديني واضحا  فيما 
، وأيضًا (5)"حط المشمش على التفاح دين محمد ولى وراح" ساحات المسجد األقصى المبارك 

لطالب المدارس الدينية في كوك أثناء خطاب له الحاخام تسيفي يهودا في تصريحات 
أن يساعدوا في السيطرة ، بالتوراة والبالدلإليمان قواتنا التي خلقت ل المستوطنات "لك

                                                           

 (.167، )ص سالمة، السياسة المائية اإلسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية دراسة في الجغرافيا السياسية (1)
  (.34( ابراهيم، مرجع سابق، )ص 2)
 (.159منصور، مرجع سابق، )ص  (3)
 . )موقع الكتروني(2007وفا، عدد المستوطنين عام -مات الوطني الفلسطينيمركز المعلو  (4)
  (. )موقع الكتروني(2001، القضية الفلسطينية وتطوراتها حتى العام )صالح (5)
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كما قام بذلك ملكنا المقدس داود الذي تحققت في عهده ، الفورية على المواقع الحيوية
ل كل مطلوب منا وإلى األبد احتال، مدن إلهنال ومن أج، شعبنال ومن أج ،لائيانتصارات إسر

 .(1)أمرنا به الرب ووجهنا إليه" ي وهو األمر الذ، نقطة في البالد واالستيطان بها
ركز حول المدينة المقدسة ألنه "منذ تلذلك يرى الباحث أن أكثر عمليات االستيطان ت

م، بدأت أطواق المستوطنات االستيطانية تحيط بالقدس 1967االحتالل الصهيوني للقدس عام 
مستوطنة تفصلها عن محيطها  29يهودية، وتحيط بالقدس اليوم  من أجل تحويلها إلى مدينة

 .(2)بل وتمنعها من التوسع بالمساحة والسكان"  ،الفلسطيني

أن القدس ويتضح من خالل متابعة تطورات االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، "
هي المدينة األكثر استهدافًا في قلب المشروع الصهيوني في فلسطين، وهي تشكل لب هذا 

نما لكونها مدينة  ه،الصراع الدائر وجوهر  ال ألنها مساحة من األرض العربية والفلسطينية، وا 
رسول صلى القدس التي حباها ااهلل بهذه القدسية، وهي المدينة الدينية، وأولى القبلتين، ومسرى ال

 .(3)" هااهلل عليه وسلم ومعراج

ويتبين أنَّ مطالبة اسرائيل بأن يتم االعتراف بيهودية الدولة هو قمة تمسك السياسة 
دولة بطرد كل من ال بوصفها اإلسرائيلية بالبعد الديني، فهذه المطالبة تعطي الحق السرائيل 

البعد الديني  يالسياسي االسرائيلي ذعالقة له باليهودية دين، وبذلك تكون نتيجة هذا المطلب 
 بأنَّ على الفلسطينيين ترك أرضهم لصالح االحتالل وأنه ال حقوق لهم في هذه األرض. 

 الدوافع المنية: -2
بنت اسرائيل مستوطناتها والنقاط االمنية التي تحرسها في الضفة الغربية لدوافع أمنية 

انات قد تتعرض لهجمات، وبنيت بعضت لعلمه مسبقًا أن هذه الكي ،يحتاجها هذا الكيان
وتعزز السيطرة األمنية على بعض مناطق الضفة الغربية،  ًا،بعض هاالمستوطنات لتحمي بعض

بعض المستوطنات في ل إسرائيالجدار العازل أوضح مثال على هذه السياسة، وسمَّت  عدوي
 .(4)في منطقة األغوار بالمستوطنات األمنية خاصة الضفة الغربية 

 
                                                           

 (. )موقع الكتروني(2001-1967سياد البالد المستوطنون ودولة إسرائيل )أالدار،  (1)
 (.4، )ص أبو طويلة، القدس المدينة األكثر استهدافًا من قبل االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين 2))
 (.6مرجع سابق، )ص أبو طويلة،  (3)
 (.124(، )ص 1998-1967غلمي، تاريخ اإلستيطان اليهودي في منطقة نابلس ) (4)
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 الدوافع السياسية: -3
تسعى الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة إلى فرض حقائق على األرض بهدف تعطيل 
المسار السياسي الذي اتفق عليه دوليًا بدولة فلسطينية ذات سيادة، لذلك "لجأت الحكومات 
 اإلسرائيلية إلى انتهاج أكثر من أسلوب، وتحديد أكثر من شكل لالستيطان، بهدف السيطرة على
أكبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطينية، ثم تقطيع أوصال الضفة الغربية، وذلك لتحقيق 
أهدافها السياسية الرامية إلى إعاقة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة مستقبال إذا ما تعرضت ألية 

 .(1)ضغوطات دولية" 

ية يصعب من جواء سياسأالسياسات اإلسرائيلية على مدار السنوات الماضية خلقت 
ل سلمية مع وجودها الحديث عن حلول "إذ يستحين، و يه الفلسطينيإلخاللها تحقيق ما يصبو 

أن ، كما هذا الوضع الذي تفرضه المستوطناتل مستقبلية تفضي لقيام دولة فلسطينية في ظ
السكانية التي تسعى إلى زيادتها باستمرار إنما الكثافة شبكة المستوطنات المتواصلة ذات 

الموحدة الكبرى بعاصمتها ل وهو قيام دولة إسرائي، ستراتيجي لهاإخدم الهدف السياسي اي
 .(2)معها قيام دولة فلسطينية ل على الضفة الغربية مقسمة إلى أقسام يستحيء القدس واإلبقا

 الدوافع االقتصادية: -4
غتها من خالل الشرائع والقوانين التي صا ةتظهر الدوافع االقتصادية لإلستيطان جلي

الكثير من القوانين غير القانونية ل "سنت إسرائيللسيطرة على األراضي اإلسرائيلية، حيث 
 وضعهومنها القانون الذي ، على األراضي الفلسطينيةء أصال التي تسمح لها باالستيال

هي المالك القانوني لجميع ل الذي ينص على أن إسرائي م،1980 عام اإلسرائيليالكنيست 
 .(3)كا خصوصًا" في الضفة الغربية وغزة والتي ليست أمالاألراضي الواقعة 

وعمد االحتالل االسرائيلي من خالل مستوطنيه على استنزاف موارد الشعب الفلسطيني 
% من االستيطان.  70ومحاولة السيطرة عليها، حيث تبين بأن "االستيطان االقتصادي وراء 

وموارد الضفة الغربية، حيث تركَّز السياسة ويأتي في مقدمة األهداف االقتصادية استغالل مياه 

                                                           

 (.70إبراهيم، مرجع سابق، )ص  (1)
 (.41إبراهيم، مرجع سابق، )ص  (2)
 (.38أبو عرفه، اإلستيطان التطبيق العملي للصهيونية، )ص  (3)
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اإلسرائيلية على االستيطان في الضفة الغربية بوجه عام، الستغالل مياهها، وأراضيها الزراعية، 
 .(1)وفق مخططات استيطانية مستقبلية، رغم الكثافة السكانية العربية" 

ي موارد فلسطينية هدف آخر كانت تسعى اليه الحكومة اإلسرائيلية وهو السيطرة على أ
ستراتيجي إلسرائيل تؤمنه من خالل وجود إ"هذه الموارد هي هدف يعد طبيعية، حيث 

كسارات في  2كم 16المستوطنات فيها. ويأتي من ضمن األهداف االقتصادية "اإلعالن عن 
 .(2)فترة رابين من أجل وضع اليد على المصدر الرئيسي لالقتصاد الفلسطيني وهو الحجارة" 

ودائمًا تتوسع األهداف اإلسرائيلية تباعًا بحسب الظروف السياسية التي تمر بها 
المنطقة، هذه التحوالت بدأت في عهد أرئيل شارون عندما "في بلورة رؤيته لحدود الدولة العبرية 

وضع أمامه خطة أخرى لضم  م2001، وعندما قرر بناء جدار الفصل عام م1983منذ العام 
من الضفة فور استكمال بناء الجدار، وبالنسبة إلى شارون فإن ضم األغوار  المناطق الشرقية

السيطرة على حوض المياه الجوفي الشرقي، والقضاء  :هي ،يحقق له خمسة أهداف استراتيجية
على إمكان إقامة دولة فلسطينية من خالل مصادرة مناطق التوسع العمراني المستقبلي لهذه 

غرافي بين الضفة واألردن، والقضاء على إمكانات التوسع االقتصادي الدولة، ومنع التواصل الج
حيث يمكن لهم تطوير نوع  ،الزراعي والصناعي، وحرمان الفلسطينيين من مدخل للبحر الميت

 .(3)من السياحة العالجية" 

 ثالثًا: السياسات السرائيلية االستيطانية في الضفة الغربية:
 ،ساليب على األرض لتمرير سياساتها االستيطانيةاستخدمت اسرائيل العديد من األ

ن الحصول و وبذلك ال يستطيع الفلسطيني ،وتكون المحصلة النهائية استحالة قيام دولة مستقلة
 على أي كيان سياسي خاص بهم في ظل تطبيق هذه السياسات، وأشهر هذه السياسات:

 الطرق االلتفافية: -1
االستيالء على األراضي الفلسطينية في الضفة تمثل الطرق االلتفافية أحد أهم أشكال 

الغربية، وذلك بحجة الوصل بين المستوطنات والداخل الفلسطيني المحتل، و "اختلف الشكل 
العام لشبكة الطرق في الضفة الغربية تبعًا للظروف السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، 

                                                           

 .(61)ص حسين، التوسع في االستراتيجية اإلسرائيلية،  (1)
شكاليات اإلستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلةالتفكجي،  (2)  . )موقع الكتروني(واقع وا 
صحيفة الحياة، تنفيذًا لخطة وضعها شارون في مطلع الثمانينات. ضم إسرائيل غور األردن يلغي أسس  (3)

 (.1، )ص دولة فلسطينية
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رًا من الشرق إلى الغرب، حيث كانت ، كانت شبكة الطرق تأخذ محو م1948فقبل حرب عام 
تربط األجزاء الداخلية من فلسطين بالسهل الساحلي والموانئ الفلسطينية على ساحل البحر، 

، أغلقت الطرق التي تربط المنطقة بالسهل الساحلي ووسع الجيش األردني م1948وبعد عام 
 .(1)شبكة الطرق الفرعية الغربية لتسهيل وصول قواته إلى خط الهدنة" 

وقد "تكرس هذا المصطلح بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. تستخدمه إسرائيل للطرق التي 
تبنيها لإلسرائيليين فقط وتربط المستوطنات ببعضها، وكذلك للطرق التي تربط هذه المستوطنات 

االلتفافية، باألراضي اإلسرائيلية، وتصادر إسرائيل األراضي الفلسطينية المحتلة لبناء هذه الطرق 
ويعتمد بناء هذه الطرق االلتفافية على مصادرة  ،وهي تقسم الضفة الغربية إلى "كانتونات"

وتعطل كل مشاريع التطور الفلسطينية، ُيمنع  وق،األراضي الزراعية الفلسطينية، وتع
 .(2)الفلسطينيون من استخدام معظم الطرق االلتفافية" 

 

 :(3)وهناك نوعان من الطرق في الراضي الفلسطينية 

 الطرق الرئيسة: -أ
غربية، ويشمل -ومحاور شرقية ،جنوبية-وتتكون الطرق الرئيسية من محاور شمالية

التي تمتد من جنين شمااًل عبر نابلس، رام اهلل،  ،النوع األول من هذه المحاور الطريق الجبلية
البحر الميت على طول المنطقة  -جنوبًا، وطريق األغوار بيت لحم، الخليل وحتى الظاهرية

الغربية( فتشمل بشكل  –الشرقية في الضفة الغربية؛ أما النوع الثاني من المحاور )الشرقية 
 أساسي الطرق التالية:

والتي يتفرع منها عند نابلس طريق آخر يصل  -طولكرم -نابلس -طريق جسر دامية
 القدس. –بيت سيرا، وطريق أريحا  –رام اهلل  –أريحا  –بي إلى قلقيلية، وطريق جسر أللن

، وارتفعت م1967كم في العام 424وبلغت أطوال الطرق الرئيسة في الضفة الغربية 
، بلغت م1997سنوات، وفي عام  10% خالل 11.5، أي بنسبة م1977في عام  473إلى 

كم، في حين بلغت اطوال  634.1أطوال الطرق الرئيسة في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 

                                                           

 . )موقع الكتروني(الطرق االلتفافية في األراضي الفلسطينيةوفا، -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (1)
 روني(( ريمكس فلسطين، الطريق االلتفافي. )موقع الكت2)
 . )موقع الكتروني(الطرق االلتفافية في األراضي الفلسطينيةوفا، -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (3)
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 664.2 كم، منها740.2 إلى م2010راضي الفلسطينية حتى العام، شبكات الطرق في األ
 كم في قطاع غزة. 78.0الضفة الغربية، وب

 الطرق القليمية: -ب
تتكون الطرق اإلقليمية في األراضي الفلسطينية من عدة محاور طولية وعرضية، وبلغت  

 .م2010كم، حتى العام  1.214.2اإلقليمية في األراضي الفلسطينية حوالي ل الطرق اأطو 

وتشمل شبكة الطرق باإلضافة إلى النوعين السابقين: الطرق المحلية التي بلغت أطوال 
كم  1.452.7كم، منها  1.551.7، إلى م2010شبكاتها في األراضي الفلسطينية حتى العام، 

ن عملية تطوير الطرق من قبل أقطاع غزة، ويعتقد بكم، في  99.0في الضفة الغربية، و
ارتباطها بخدمة سياسة االحتالل  سلطات االحتالل لم ترتبط بخدمة التجمعات الفلسطينية بقدر

 .(1)تعزيز السيطرة وخدمة األهداف السياسية واألمنية اإلسرائيلية  من خالل

ة: الطرق العرضية والطرق باإلضافة إلى الطرق السابقة االلتفافي ،وتشمل شبكة الطرق
العابرة، وهذه أنواع طرق استحدثتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛ لخدمة أهدافها العسكرية أو 

والبؤر المقامة على األراضي الفلسطينية؛ حيث بلغت  ،والنقاط، للوصول إلى المستوطنات
 .(2)ضفة الغربية كم، جميعها في ال332.7أطوال شبكات هذه الطرق في األراضي الفلسطينية 

 الحواجز العسكرية: -2
أو  ،تعرف الحواجز بأنها "عبارة عن حواجز اصطناعية من الكتل اإلسمنتية الضخمة

واألفراد  ،العوائق الحديدية التي تسد الطرق من االتجاهين الذهاب واإلياب، وتمنع السيارات
واالعتداء أحيانا من قبل  ،واإلهانة ،المشاة من المرور عبرها قبل االنتظار والتعرض للفحص

والترابية  ،وخلف السواتر اإلسمنتية ،متحصنين في أبراج المراقبة، و جنود إسرائيليين مسلحين
أو فرد يحاول اجتياز الحاجز دون السماح  ،على أهبة االستعداد إلطالق النار على كل سيارة

 .(3)له من قبل الجنود بذلك" 

                                                           

، مرجع سابق. )موقع الطرق االلتفافية في األراضي الفلسطينيةوفا، -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (1)
 الكتروني(

 سابق.المرجع ال( 1)
عوض، اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحواجز االحتاللية اإلسرائيلية لدى طلبة جامعة القدس  (2)

 (.8، )ص المفتوحة
 (.9عوض، مرجع سابق، )ص  (3)
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 ،، فمنها: الثابتةهاالمنتشرة في الضفة الغربية وأنواعوتتعدد أشكال الحواجز اإلسرائيلية 
وليس لها  ،والقرى الفلسطينية، ومنها الطيارة ،والبلدات ،وتكون في العادة على مداخل المدن

وتكون في العادة على مداخل القرى الفلسطينية،  ،أو زمن محدد، والسواتر الترابية ،مكان ثابت
 ،إلسمنتية وتكون في العادة داخل المدن وبين أحيائها، والحدودوالبلوكات ا ،والبوابات الحديدية

ونقاط التفتيش األخرى، ثم الجدار الفاصل، وهو أخطرها على اإلطالق كون طوله  ،والمعابر
 .(1)سيبلغ عند إنهاء العمل به ما يزيد عن سبعمائة كم 

 ،القرىل اخوالبوابات الحديدية على مد ،لجأت إلى إقامة السواتر الترابيةكذلك 
حيث أغلقت معظم  ،الغربيةم للضفة 2000عام والمدن الفلسطينية بعد االجتياح اإلسرائيلي 

وأقامت على بعضها نقاطا عسكرية لمنع المواطنين من المرور أو االقتراب ، الضفة الغربية
 .(2)منها 

 

 جدار الفصل العنصري: -3
االستيطانية التي القت انتقادا حادًا من يعد جدار الفصل العنصري من أكثر السياسات 

ألنه يخدم سياساتها االستيطانيه بشكل  ئه؛إال أن اسرائيل استمرت في بنا ،المجتمع الدولي
واسع، ويعد الجدار "من أخطر أشكال االستيطان وأكبرها، وذلك كونه يمثل شكلين من أشكال 

فإنه في الوقت  ،األراضي الفلسطينية االستيطان، ففي الوقت الذي يلتهم فيه مساحات واسعة من
مستوطنة مقامة في الضفة الغربية في الجانب  199مستوطنات من أصل  107نفسه أدخل 

أي حوالي  ،ألف مستوطن 425الغربي من الجدار، ويبلغ عدد سكان هذه المستوطنات حوالي 
ف مستوطن أل 12530% من إجمالي عدد المستوطنين في الضفة والقدس، باإلضافة ل 80.2

 .(3)في منطقة العزل الشرقية" 

موَّهت الحكومة اإلسرائيلية السبب الحقيقي لبناء الجدار الفاصل، فقد "كانت النية 
المعلنة من إنشائه هي منع الدخول غير المنضبط للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، 

بدة وأسالك شائكة، وحفر وفي معظم المناطق، سيتكون الجدار من سياج سلكي مع طرق مع
مترًا في بعض المناطق، ويبلغ  60الخنادق على كال الجانبين. ومتوسط عرض الجدار هو 

                                                           

(1)  
 (.122إبراهيم، مرجع سابق، )ص  (2)
 (.125إبراهيم، مرجع سابق، )ص  (3)



90 

كم حسب ما هو مخطط له. ومعظم 790ارتفاعه من ستة إلى ثمانية أمتار، أما طوله فهو 
 .(1)مسار الجدار يقع داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط األخضر" 

على بعض االحصائيات، يتبين أنه "قد تم االستيالء على أراض لبناء وبنظرة عامة 
أقسام الجدار داخل الضفة الغربية من أمالك األراضي الفلسطينية، وقد أنجز ما يقرب من 

% داخل الضفة الغربية، ويعرقل الجدار 85كيلومترات، منها  710% من طوله البالغ 64.2
 ،ويقوض سبل العيش ،واالجتماعية ،رقل الحياة األسريةيعكما  الوصول إلى الخدمات والموارد

 .(2)ويزيد من تجزؤ األراضي الفلسطينية المحتلة" 

 االستيطان داخل التجمعات السكنية الفلسطينية: -4
، المدن الفلسطينية عرضة لهذا النوع من االستيطان أكثرمدينة القدس كانت لقد 

وتكثيف ، (3)فهناك إجماع شعبي ورسمي إسرائيلي على ضرورة االحتفاظ بالقدس الكبرى 
التواصل وقطع ، وذلك على حساب التواجد الفلسطيني، االستيطان لتحقيق أغلبية يهودية فيها
 .(4)الجغرافي بينها وبين الضفة الغربية 

التجمعات السكانية العربية في ل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة حولقد شكلت 
، والسكاني للمواطنين الفلسطينيين ،وذلك بهدف منع التمدد العمراني، القدس أحزمة استيطانية

وذلك  ،والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين المقدسيين ،تمارس سياسة االضطهادل وما تزا
 .(5)التالي سحب هوياتهم المقدسية مغادرة المدينة وبإلجبارهم على 

 280,000بلغ أعداد المستوطنين في مدينة القدس وضواحيها االستيطانية ما يزيد عن 
، وهذا العدد قد ازداد بعد إقرارها في عهد أولمرت ونتنياهو (6)م 2008حتى عام  اً مستوطن

 .(7)مخططات لزيادة أعداد المستوطنين والمستوطنات خالل األعوام القادمة 
وتعد مدينة الخليل أكبر مثال على السياسية االستيطانية اإلسرائيلية، حيث ازدادت 

م، وماتزال الحكومة اإلسرائيلية تقوم 1997الهجمة على المدينة بعد اتفاقية الخليل عام 

                                                           

(1) Ofran and Galili, West Bank Settlements - Facts and Figures. (Website) 

(2) OCHA, West Bank Barrier. (Website) 

 (.129(، )ص 2000-1967مصالحة، إسرائيل الكبرى والفلسطينيون، سياسة التوسع ) (3)
 (. 12الهندي، مرجع سابق، )ص  (4)
 بارود، القدس اإلستيطان والتهويد. )موقع الكتروني( (5)

(6) Cost Of Conflict In The Middle East, pp (83). 

 بحاث األرض، القدس.أنشرة صادرة عن مركز  (7)
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ولربما تكون الخطوة التي  ،بإجراءات تهدف إلى إعطاء الصبغة اإلسرائيلية لبعض أجزائها
القاضية بجعل الحرم اإلبراهيمي الشريف جزءا من  م2010كومة اإلسرائيلية عام اتخذتها الح

 .(1)التراث اليهودي دليال واضحا في استمرار هذه الهجمة على المدينة 

 

 رابعًا: المواقف الدولية والمريكية من االستيطان السرائيلي:

 االستيطان في القانون الدولي: -1

يقافه ا  لدولي ركيزة أساسية في الدعوة لتفكيك االستيطان و يستخدم الفلسطينيون القانون ا
عند التوجه للمحافل الدولية أو عند لقاء شخصيات سياسية عالمية، و "تعدُّ إقامة المستوطنات، 
مناقضة لكل المبادئ الدولية، وميثاق األمم المتحدة )ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في 

ل الميثام1949عام  ق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة االحتالل، (. ويفصِّ
وجوهر الميثاق يحظر على المحتل توطين سكانه في األراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد 
عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء قرارات مجلس األمن الدولي أو الجمعية العمومية، 

 .(2)ع بالقوة ال يمكن أن يكسب حقًا وبالتالي؛ فإن خلق األمر الواق
وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية، التي تحظر 
االستيطان، وتمنع المساس بالحقوق واألمالك المدنية والعامة في البالد المحتلة، وقرارات األمم 

  :(3)المتحدة ذات العالقة 

 :م1907اتفاقية الهاي/  •

 .ر األمالك الخاصة(: الدولة المحتلة ال يجوز لها أن تصاد46المادة ) -أ

مدير لألراضي في البلد المحتل، وعليها أن  تعد بمنزلة(: الدولة المحتلة 55المادة ) -ب
 .تعامل ممتلكات البلد معاملة األمالك الخاصة

 :م1949معاهدة جنيف الرابعة/  •

(: ال يحق لسلطة االحتالل نقل مواطنيها إلى األراضي التي احتلتها، أو 49المادة ) -أ
 .القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها

                                                           

 (.131براهيم، مرجع سابق، )ص إ (1)
 . )موقع الكتروني(المستوطنات في القانون الدوليوفا، -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (2)
 المرجع السابق. (3)
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 ،أو الجماعية ،(: ال يحق لقوات االحتالل تدمير الملكية الشخصية الفردية53المادة ) -ب
 أو التابعة ألي سلطة في البلد المحتل. ،أو الدولة ،أو ملكية األفراد

والجمعية العامة لألمم المتحدة في  ،وقد أدان مجلس األمن الدولي في ستة قرارات
سرائيل بالقوانين الدولية، إ، واستنكرت عدم التزام يةخمسة عشر قرارًا سياسة إسرائيل االستيطان

 لكن الرعاية األمريكية لها عزز موقفها بعدم التعاطي بجدية مع هذه القرارات.

 قرارات مجلس المن الدولي: -2

ة قرارات بشأن االستيطان اإلسرائيلي، وأول هذه ناقش مجلس األمن الدولي أكثر من مر 
الذي أكد أن االستيطان ونقل السكان اإلسرائيليين  ،م1979لسنة  446القرار رقم  القرارات كان

م ويقضي بوقف االستيطان، 1979لسنة  452القرار رقم  ألراضي الفلسطينية غير شرعي، تالها
م الذي دعا إلى 1980لسنة  465القرار رقم  حتى في القدس، وبعدم االعتراف بضمها، ثم كان

 .(1)م 1980لسنة  478تفكيك المستوطنات، والقرار رقم 

راضي م ضد مشروع يعارض االستيطان في األ2011مريكا بالفيتو في عام أوصوتت 
م بحجة أن تمرير المشروع سيؤدي إلى اضعاف فرص السالم 1967الفلسطينية المحتلة عام 

 لمستوطنات غير قانونية. رغم اعتبارها بأن ا
دانة "جميع التدابير الرامية إم قرارًا يقضي ب2016ديسمبر  23وتبنى مجلس األمن في 
م بما فيها 1967وحالة األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،إلى تغيير التكوين الديموغرافي

، ومصادرة ، ونقل المستوطنين اإلسرائيليينهاالقدس الشرقية وبناء المستوطنات وتوسيع
األراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، ويعد ذلك انتهاكا للقانون اإلنساني 

 .(2)الدولي والقرارات ذات الصلة" 
على أن قيام إسرائيل بإنشاء المستوطنات في  2334وأكد المجلس في قراره رقم 
م تحقيق الحل القائم على وجود م يشكِّل عقبة أما1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ودائم وشامل، وطالب المجلس بأن توقف إسرائيل فورا كل األنشطة  ،وسالم عادل ،دولتين
االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم احتراما تاما 

 جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

                                                           

 المرجع السابق. (1)
( 2 ) Security Council, Israel’s Settlements Have No Legal Validity, Constitute 

Flagrant Violation of International Law, Security Council Reaffirms. (Website). 
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 الجمعية العامة لألمم المتحدة:قرارات  -3
بشكل واضح وصريح  القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة نصت جميع

م بما فيها 1967إقامة المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام "على أن 
ية المستمرة إنما تمثل القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي، كما أن اإلجراءات االستيطان

ن هذه اإلجراءات االستيطانية المستمرة لها تأثيرات أخرًقا واضحا لحقوق اإلنسان الفلسطيني، و 
ضارة على جهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما أنها تخالف ما تم االتفاق 

ورعاية  ،م بإشراف1993عليه بين الجانبين في إعالن المبادئ الموقع بين الجانبين عام 
 .(1)دولية"

ورغم انحياز بعض أطراف في األمم المتحدة السرائيل إال أنَّ موقفها "يتسق مع الموقف 
واعتباره مخالفًا للقوانين الدولية، فقد دعا األمين العام  ،الدولي شبه التام الرافض لالستيطان

في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي لألمم المتحدة بان كي مون إلى تجميد االستيطان اليهودي 
 .(2)القدس في مناسبات عديدة" 

 الموقف الوروبي من االستيطان: -4
الموقف األوروبي من االستيطان هو الموقف األوضح من كل المواقف الدولية،  يعد

ألن دول اإلتحاد األوروبي تدرك تمامًا خطورة االستيطان اإلسرائيلي على جهود السالم في 
أيضا ألنها المسؤولة من الناحية السياسية والتاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني الشرق، و 

وتهجيره، لذلك تقف دول اإلتحاد األوروبي بشكل واضح ضد سياسة االستيطان منذ اليوم األول 
 .(3)م 1967إلعالن إسرائيل إقامة مستوطنات في األراضي العربية التي احتلتها عقب حرب 

األوروبي تجاه القضية الفلسطينية تمثل بدعمه لبعض الحقوق على وقد تطور الموقف 
م كان إعالن المجموعة األوروبية في مدينة البندقية بإيطاليا 1980المستوى الدولي، ففي عام 

الذي حمل اسم "إعالن البندقية" أول موقف واضح وصريح للمجموعة األوروبية بشكل موحد، 
وعباراته الواضحة في مساندة الحق العربي ... الخ، وقد وقد تميز اإلعالن بلغته الصريحة 

                                                           

 (.45براهيم، مرجع سابق، )ص إ (1)
 (.235مرجع سابق، )ص  ،2011صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  (2)

 ، مرجع سابق. )موقع الكتروني(تطور الموقف األوروبي من قضية اإلستيطانأبو كريم،  (3)
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ووصفها بأنها عقبة أمام  ،طالب إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات، واعتبرها غير شرعية
 .(1)تحقيق السالم في الشرق األوسط 

وقد عبرت كاثرين آشتون ممثلة السياسة الخارجية في اإلتحاد األوروبي عن هذه 
على الموقف األوروبي  م2011/10/15ن مرة، حيث أكدت في بيان لها في المواقف أكثر م

طبقًا  –وقالت إنها تأسف إلضفاء صفة المشروعية ، بخصوص االستيطان اإلسرائيلي المتواصل
على المنازل التي أقيمت في مواقع في الضفة الغربية، وهذا مخالف  -للقانون اإلسرائيلي 

 .(2)لطريق، وال بد من التراجع عن هذه القرارات لاللتزامات الواردة في خريطة ا

طار الترتيب للنظام إقبل انتهاء حرب الخليج الثانية والنتائج التي ترتبت عليها، وفي 
العالمي الجديد، خرجت الواليات المتحدة ودول اإلتحاد األوروبي باإلعالن عن بدء مشروع كبير 

ق لحل القضية ائوالبحث عن طر ، طيرمي إلى إحالل السالم في منطقة الشرق األوس
 ،والالجئين ،والمستوطنات ،القدس :مثل ،والتوصل إلى تسوية لمشكالتها العالقة ،الفلسطينية

وجماعية تمهد البيئة الالزمة إلعالن قيام  ،كل ذلك من خالل مفاوضات ثنائية ،والمياه وغيرها
فكان  ،الدولة الفلسطينية، فكانت فكرة عقد مؤتمر جامع للسالم يعقد في إحدى العواصم األوربية

 .(3)م 1991مؤتمر مدريد عام 
م، اتهم اإلتحاد األوروبي اسرائيل باستخدام القوة "غير 2001مايو  21وبتاريخ 

 . (4)ة، ودعاها إلى تفكيك المستوطنات اليهودية غير القانونية المناسبة" في األراضي المحتل
ورغم أن القرارات األوروبية لم ترتق إلى المستوى المطلوب تجاه قضية االستيطان، اال 
أن المواقف األوروبية تزداد حدة تجاه االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، ف "خالل 

ألوروبي من الحقوق الفلسطينية خطوات لألمام، في سبيل ترسيخ الفترة األخيرة تطور الموقف ا
قواعد عملية السالم، ومواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية، حيث صدر بيان قوي من وزراء خارجية 

م، أكدوا فيه بشكل 2016يناير  18اإلتحاد األوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 
عة مع إسرائيل ال تسري على األراضي الفلسطينية المحتلة، ن االتفاقيات الموقأوقطعي  واضحٍ 

ووجهوا انتقادات للسياسة االستيطانية التي تتبعها إسرائيل في األراضي التي احتلتها بعد عام 

                                                           

 أبو كريم، الموقف األوروبي من الدولة الفلسطينية. )موقع الكتروني(  (1)
 (.221)ص مرجع سابق، ، 2011 صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة (2)

 األوروبي من الدولة الفلسطينية، مرجع سابق. )موقع الكتروني(أبو كريم، الموقف  (3)
(4) The Guardian, Middle East Timeline: 2001 part one. (Website) 
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م، ووصفها البيان بأنها انتهاك للقانون الدولي، وعقبة أمام عملية السالم، وتهديد لحل 1967
 .(1)الدولتين

م، رسالًة إلى   2013أبريل  12وزير خارجية في دول اإلتحاد األوروبي في  13أرسل 
كاثرين آشتون مفوضة الشؤون الخارجية في اإلتحاد األوروبي أعربوا فيها عن تأييدهم للجهد 
الذي تبذله آشتون في صوغ تعليمات لجميع دول االتحاد بشأن وضع عالمات على منتجات 

 .(2)وردها دول اإلتحاد األوروبي، وتباع في شبكات التسويق األوروبية المستوطنات التي تست
وعلى الرغم من استحالة وجود اتفاق دولي كامل حول قضية معينة نظرًا لتشابك 
المصالح بين هذه الدول، إال  أن المجتمع الدولي يوجد لديه اندفاع كبير لمعارضة االستيطان 

نه "من الناحية الرسمية، يوجد ما يشبه إم، حيث 1967 في األراضي الفلسطينية المحتلة عام
اإلجماع على عدم شرعية االستيطان اليهودي في أراضي الضفة الغربية، وذلك ألن االحتالل 
في القانون الدولي إنما هو حالة مؤقتة، وال يجوز للمحتل أن يسكن رعاياه في أراضي الدولة 

لك ضمن اتفاقيات جنيف ومعاهدة الهاي وميثاق األمم التي يقوم باحتاللها، أيًا كان السبب، وذ
 .(3) "المتحدة

م، وز عت المفوضية األوروبية تعليمات إلى جميع دول اإلتحاد 2013في أواخر يونيو 
األوروبي تقضي بحظر تمويل المستوطنات اإلسرائيلية المقامة في المناطق الفلسطينية والسورية 

وجوائز، وأشارت الوثيقة إلى أن   ،ثمار فيها، أو تقديم منح لهام، أو االست1967المحتل ة في عام 
 م.2014 عام تطبيق هذه التعليمات سيجري في األو ل من يناير

اإلتحاد األوروبي من جانبه أكد على سياسته العامة ضد المستوطنات اإلسرائيلية عام 
األراضي التي احتلت بعد عام م، حيث أصدر قرارًا بأنَّ تعامالته االقتصادية لن تشمل 2016
م، أيضا حرص بيان اإلتحاد األوروبي على توضيح أثر االستيطان على الحياة السياسية 1967

ن اإلتحاد األوروبي سيواصل مراقبة التطورات على االرض عن كثب إالفلسطينية اإلسرائيلية "
ل حماية صالحية حل جراءات من أجوانعكاساتها االوسع وسوف ينظر في اتخاذ المزيد من اإل

 .(4)الدولتين الذي يتآكل باستمرار بسبب الحقائق الجديدة على األرض" 

                                                           

 أبو كريم، الموقف األوروبي من الدولة الفلسطينية، مرجع سابق. )موقع الكتروني( (1)
 . )موقع الكتروني(على منتوجات المستوطناتمات الوضع ع تؤيد االتحاد االوروبيرفيد، نصف دول  (2)
 ، مرجع سابق. )موقع الكتروني(تطور الموقف األوروبي من قضية اإلستيطانأبو كريم،  (3)

(4) The Guardian, EU adopts resolution criticizing Israeli settlement activity. 

(Website)  
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وأصدرت وزيرة الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، يوم الثامن من 
وجاء في  ،الذي صادق عليه الكنيست ،التسوية قانون م، بيانًا شديد اللهجة ضد2017فبراير 

اإلتحاد األوروبي يدين القانون الذي صادق عليه الكنيست، لكونه يتجاوز حدا جديدا  البيان أن
 .(1) بحيث يتيح االستيالء على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة ،وخطيرا

 

 الموقف المريكي من االستيطان: -5

اإلسرائيلي، أغلب المواقف هناك العديد من المواقف األمريكية من قضية االستيطان 
كانت علنية واضحة لكنها ليست ملزمة السرائيل، لكن كانت هناك أصوات منحازة بشكل كامل 

 للمصالح اإلسرائيلية بما فيها السياسيات االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة.
ير قانونية وأثناء إدارة الرئيس جيمي كارتر، رأت الواليات المتحدة أن المستوطنات غ

بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأدلى وزير الخارجية سايروس فإنس هذا بوضوح في شهادة 
 .(2)م 1980مارس  21الكونغرس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في 

وبدءا من إدارة ريغان، امتنع صانعو السياسة األمريكية عن التعليق على شرعية 
حظوا تأثير استمرار النشاط االستيطاني على عملية السالم، وفي خطة المستوطنات، ولكنهم ال

"فإن الواليات المتحدة  :م، أعلن الرئيس ريغان رأيه على النحو التالي1982ريغان في سبتمبر 
لن تدعم استخدام أي أرض إضافية ألغراض المستوطنات خالل الفترة االنتقالية )بعد خمس 

 .(3)ينية لسلطة الحكم الذاتي(" سنوات من االنتخابات الفلسط

وفى حديث لتوماس بيكرينغ سفير الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة في عهد 
 :(4)م، قال1989في عام  -األب  –ادارة الرئيس جورج بوش 

سرائيل قوة احتالل فى االراضى إالواليات المتحدة  عدَّتم، 1967"منذ نهاية حرب 
ومرتفعات الجوالن، وتعتبر الواليات  ،والقدس الشرقية ،وغزة ،الضفة الغربية المحتلة، بما فيها

م واتفاقيات جنيف 1907المتحدة أن احتالل إسرائيل لهذه المناطق تحكمه لوائح الهاي لعام 
 م المتعلقة بحماية السكان المدنيين الخاضعين لالحتالل العسكري".1949لعام 

                                                           

 (الكتروني موقع. )سابق مرجع اإلستيطان، قضية من األوروبي الموقف تطور كريم، أبو (1)
(2  ( Kurtzer, Do Settlements Matter? An American Perspective. (Website) 

(3) Ibid. 

(4) Ibid. 
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ه وزير الخارجية األمري كي جيمس بيكر الثالث رسالة تأكيد للفلسطينيين عشية وقد وجَّ
 :(1)م، على النحو التالي 1991مؤتمر مدريد للسالم في أكتوبر 

"تعتقد الواليات المتحدة أنه ال ينبغي ألي طرف أن يتخذ إجراءات انفرادية تسعى إلى 
الصدد،  تحديد المسائل التي ال يمكن التوصل إليها إال عن طريق المفاوضات. وفي هذا

النشاط االستيطاني في األراضي المحتلة عام  - وستظل تعارض - الواليات المتحدة عارضت
 م، وهي ال تزال تشكل عقبة أمام السالم".1967

سرائيلي في مؤتمر وعبَّر الرئيس األمريكي بيل كلينتون عن معارضته لالستيطان اإل
سرائيل في ذلك الوقت إعقاب قرار أم، في 1996ديسمبر  16صحفي عقده البيت االبيض في 

ذا كانت المستوطنات تشكل عقبة للسالم أجاب إبزيادة الفوائد للمستوطنين، وعند سؤاله حول ما 
 بشكل واضح بأنها كذلك.

 دولي وليام سكرانتون:م، قال السفير المريكي في مجلس المن ال1976وفي مارس 
"إن إعادة توطين السكان المدنيين اإلسرائيليين بصورة كبيرة في األراضي المحتلة، بما 

وال يمكن اعتباره حكما مسبقا على نتيجة  ،فيها القدس الشرقية، غير قانوني بموجب االتفاقية
والواقع أن  المفاوضات المقبلة بين الطرفين بشأن مواقع حدود الدول في الشرق األوسط،

تعتبر وجود هذه المستوطنات عقبة أمام نجاح المفاوضات من  - الحكومة األمريكية -ُحُكوَمتي 
 أجل التوصل إلى سالم عادل ونهائي بين إسرائيل وجيرانها".

موقف إدارته من المستوطنات في خطابه  -األبن  –وحدد الرئيس جورج بوش 
مع توصيات لجنة ميتشيل، يجب وقف النشاط "... تماشيا م2002يونيو  24األساسي في 

 االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي المحتلة".
دارة بوش االبن جليًا في خارطة الطريق للسالم، حيث إوظهر الموقف األمريكي في 

ضمنت الواليات المتحدة وشركاؤها في اللجنة الرباعية الدولية بأنَّ على "حكومة إسرائيل أن 
تماشيا مع تقرير ميتشيل، وعلى  م2001قع االستيطانية التي أقيمت منذ مارس تزيل فورا الموا

الحكومة اإلسرائيلية تجميد جميع األنشطة االستيطانية )بما في ذلك النمو الطبيعي 
 .(2)للمستوطنات("

                                                           

(1) Ibid. 

(2) Kurtzer, Do Settlements Matter? An American Perspective. (Website)  
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إليوت أبرامز نائب مستشار األمن القومي لشؤون الشرق األدنى وشمال أفريقيا في عهد 
، أن م2009بن في مقالة على صحيفة الواشنطن بوست عام ي جورج بوش اإلالرئيس األمريك

والحاضر ليس له تأثير على ما إذا كانت آفاق  ،النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الماضي
الفلسطيني متقدمة أم ال، ال فائدة من المناقشة بأن بناء المستوطنات  -السالم اإلسرائيلي 

 .(1)أم ال" القائمة كان أمرًا صائبًا 

راضي عارضت اسرائيل في سياسة استيطان األفقد أما ادارة الرئيس األمريكي أوباما 
عالقة الواليات المتحدة األمريكية باسرائيل  وقد دخلتالفلسطينية، لكن معارضتها كانت شكلية، 

ضد قرار  -الفيتو-مرحلة من التوتر العالي عقب قرار ادارة أوباما بعدم استخدام حق النقض 
 ،مجلس األمن الذي يدين االستيطان اإلسرائيلي، اال أن اسرائيل لم تهتم كثيرا بهذا القرار

 ينيين.بحق الفلسط يةومضت قدمًا في سياستها االستيطان
  

                                                           

(1) Kurtzer, Ibid. 
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  :المبحث الثاني
 االستيطان السرائيلي العالم المريكي و 

يستعرض هذا المبحث تاريخ الصحافة األمريكية، ثم اإلعالم وارتباطه بالقضية 
 الفلسطينية، وأخيرًا يناقش عالقة اإلعالم األمريكي بقضية االستيطان اإلسرائيلي.

 : الصحافة المريكية: أواًل 
من قبل  م1492انتقلت صناعة الصحافة إلى العالم الجديد الذي تم اكتشافه عام 

وخاصة االنجليز األوائل الذين ألفوا أول  ،مبس بواسطة الوافدين األوربيينو كريستوفر كول
 ،وأخالقهم ،ودينهم ،، إذ نقلوا حياتهم الثقافية والتي تمثلت بلغتهمم1607المستوطنات هناك عام 

ال أن صنعة الصحافة التي نقلوها في تلك المستوطنات كانت نسخة باهتة منقولة وأعمالهم، إ
عن مثيالتها في أوريا، لذا فإن أمريكا لم تمتص هذا العدد الوفير من شعوب أوربا وسائر بالد 

 .(1)العالم بل أنها امتصت أرانهم وأفكارهم أيضا 
يرنسس( فكانت أول محاولة جريدة )البابلك اوك م من1690أصدر بنجامين هاريس عام 

، والتي كانت أول م1704إلصدار صحيفة أمريكية، أعقبتها جريدة )البوسطن نيوز ليز( عام 
وهما )البوسطن جازيت  م1719جريدة ناجحة استمرت بالصدور في المستوطنات، ومن ثم عام 

لغة التي والفيالدلفيا أمريكان(، ما شجع على نشر صحف خارج مستوطنة ماساشوستس، أما ال
 م1732نشرت بها هذه الصحف فكانت االنكليزية األم، إلى أن ظهرت جريدة )تسايتونج( عام 

 القصيرة األجل في فيالدلفيا والتي كانت باللغة الفرنسية.

اعتمدت الصحافة في ذلك التاريخ على دور المراسل الذي كان يقوم بدور المؤرخ 
واألنباء التي تنتج مانشيتات لها  ،ألخبار الساخنةالمعاصر، فكان يطالب من رؤساء التحرير با

الكثير من القيمة في نظر المراسل وخبرته، وقد عزف األمريكيون في هذه المستوطنات في تلك 
 يالمدة عن النظر للمشكالت األوربية المستمرة التي ال حل لها، وكان ذلك عكس اتجاه مراسل

ي إلى الصفحات األولى فكان لهم تأثير أكبر الصحف في واشنطن الذين وجدوا طريقهم اليوم
 .(2)في اتجاهات الرأي العام 

                                                           

 (.458(، )ص 1690-1945الواليات المتحدة االمريكية )تاريخ الصحافة في  ( العزاوي،1)
 .459سابق، صالمرجع ال (2)
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اتحاد للصحف الغربية التي كانت مهمتها تقديم الموضوعات التي  م1872تأسس عام 
تخص تزويد المجالت األسبوعية والصحف اليومية الصغيرة بالمواد اإلخبارية المختلفة، وقد تم 

الوطنية غير الرسمية لكثرة الصحف التي ظهرت فيها، فإنشأ تسمية نيويورك عاصمة الصحافة 
، م1878الصحفي )سكريبس( سلسلة من الصحف هناك منها جريدة كليفالند برس عام 

، وقد حرر أول قصة مصورة، وقد م1883والصحفي جوزيف بوليتزر جريدة النيويورك ورد عام 
أول درس في تاريخ الصحافة ثم تطورت لتصبح مدرسة  م1878وري عام ز أعطت جامعة مي

 .(1) م1908الصحافة في الجامعة عام 

ظهر منذ هذا التاريخ الدور اليهودي في الصحافة األمريكية بخالف السيطرة المالية 
بطبيعة الحال، فكان من بين ألف وثمانمائة صحيفة يومية ومجلة هناك خمسون يمتلكها اليهود 

ينها صحف ذات نفوذ مثل النيويورك تايمز، الواشنطن بوست، فيالدلفيا بالكامل، ومن ب
انكويرر، نيويورك بوست، وبرزت أسماء )اوتشز، آرثر هايزسولز بيرجر، جوزيف بوليتيزر( في 

وأصبح توزيعها أعلى  م،1883الصحافة األمريكية إذ اشترى األخير صحيفة نيويورك وررد عام 
ليومية على اإلطالق، وكانت السمة الظاهرة على الصحافة نسبة بين الصحف األمريكية ا

ن المحلية والخارجية ومساندة التوسع االقتصادي للواليات ئو على الش اليهودية هي التعليق
المتحدة، باإلضافة إلى نشر األفكار اليهودية، إذ تدخل عدد كبير من اليهود في إنتاج وتوزيع 

 . (2)النشر في مدينة نيويورك دورا كبيرا في صناعة  ومثلوا ،الكتب

ففي الواليات المتحدة األمريكية وحدها، متوسط توزيع الصحف اليومية ذات اإلهتمامات 
% من الصحف 38وتذكر بعض المراجع أن أوروبا تستهلك  ،مليون نسخة 59العامة يزيد عن 

ات الثالث آسيا % من تلك الصحف، وأن القار 23اليومية العالم، وأن أمريكا الشمالية تستهلك 
فريقيا وأمريكا الالتينية تستهلك حوالي  % من الصحف اليومية الدولية على الرغم من أن 26وا 

 .(3) % من سكان العالم70سكان هذه القارات يشكلون 
 3,500إختفاء حوالي  م1970وحتى عام  م1930شهدت الفترة الممتدة من عام 

عتياديًا لمشاكل خاصة بها، ابالتوقف عن الصدور صحيفة في الواليات المتحدة األمريكية، إما 
 أو عن طريق امتصاصها من قبل صحف أخرى.

                                                           

 (.462العزاوي، مرجع سابق، )ص  (1)
(2) Bishuti, The Role of the Zionist Terror in the Creation of Israel, P. (12 – 10). 

 (.115يق، )ص العويني، اإلعالم الدولي بين النظرية والتطب (3)



101 

% من المدن في الواليات األمريكية تصدر في العام 3ويذكر ريموند نيكسون أنه كانت 
ات القرن العشرين، فبلغت نسبة تلك المدن يصحيفة يومية واحدة فقط، أما في نهاية ستين 1830
ذا إال دليل على تمركز ملكية الصحف في أيدي قلة من المالكين، ما ألغى %، وما ه86,5

المنافسة القوية بين الصحف الستمالة القراء، وضمان السوق المحلية للقارئ في المدن الصغيرة 
ويمكن الخروج بتصور واضح بأن تطور  ،ألف نسمة 150التي ال يزيد عدد سكانها عن 
 .(1) م1880األمريكية من عام الصحافة في الواليات المتحدة 

( من م1894–م1893وزاد اهتمام الواليات المتحدة بتدريس مهنة الصحافة للفترة )
خالل إنشاء جامعات عدة في المدارس التجارية التابعة لها، خاصة جامعة بنسلفإنيا وبمنهاج 

 .(2)عرف ب )األيام الخمسة( 
إلى اتجاه تجاري  م1889يكية عام تحولت مهنة الصحافة في الواليات المتحدة األمر 

من خالل تأليف هيئة عرفت بـ )هيئة ناشري الصحف األمريكية(، ودخلت األلوان طريقها 
، وتم تحسين عملية الحفر الخفيف على آلواح الصب م1893للمؤسسات الصحفية الكبرى عام 

 مما جعل استعمال التصوير الفوتوغرافي في الصحف بشكل سهل. 
وتطالب بالحياد لكي تسمح لمخبريها  م،1890وأصبحت الصحافة مستقلة مع بدء عام 

هم بشكل ءجمع األخبار خاصة للمراسلين المعينين في الكونكرس الذين كانوا يخدمون عمال
رس غية، وقد استخدم هؤالء الدعاية لرجال الكونبتماشى مع ما ينم عن انغماسهم في الحز ي

من الخطب التي تلقى في أوتاوا  أفضلن ظهور خبر في صحف شيكاغو مثال أإليمانهم ب
 .(3)والتون ما يؤدي إلى زيادة عدد األصوات لهم 

ي، إذ تمكنت هيئة تنافس أصحاب الصحف بداية القرن العشرين فكان البقاء لألقو 
بعد محاربة جميع المنافسين لها  م1900سوشيتيد برس الصحفية أن تعيد تنظيمها عام األ

في ميدان جمع األنباء، األمر الذي أدى إلى ظهور منافس جديد لها عام  اً حقيقي اً وأقامت احتكار 
وكالة  (، وهي أكبرUnited Pressالحتكار مهنة الصحافة وهي مؤسسة )اليونايتد  م1907

 .(4)لألنباء في الواليات المتحدة بعد األسوشيتد برس 

                                                           

 .(461)ص  ،الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية ،كايرول( 1)
 .(17)ص  ،روبرت ديمون، صناعة الصحافة (2)

(3) Urban, Propaganda and International Relations, (P. 105). 

(4) Ibid. P. (243). 
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أما العاصمة واشنطن فلم تكن لصحافتها وزن كبير، فتصدرت الصحيفة الحرة )واشنطن 
بوست( لليهودي الثري )يوجين ماير(، الذي ينشر ما يجري وراء الستار في أوساط الكونغرس 

ج ستار( ذات األخبار الشاملة والتي تصدر ظهر ويميل نحو الحزب الديمقراطي، وجريدة )ايفنن
هيرالد( وهي جريدة إخبارية مختصة باألخبار االجتماعية المستندة إلى -كل يوم، وجريدة )تايمز

التي تصدر  تقارير الشرطة والمحاكم التي تملكها السيدة )باترسن(، أما الجريدة الرابعة اليومية
 .(1)وارد( ها-في ساعة متأخرة من الليل هي )سكريس

ازداد في هذا التاريخ الدور اليهودي في الصحافة األمريكية، ليصبحوا أصحاب نفوذ 
 ،فيها، فكانوا يدفعون أجورا عالية في إعالناتهم لكسب ود أصحاب الصحف والمجالت

هم ألغراضهم وأهدافهم التي يريدون تحقيقها، ففي نيويورك وحدها حوالي مليونان نويستخدمو 
ن نسمة من اليهود واضحة وثابتة في مدى السيطرة اليهودية على الصحف، إذ ونصف المليو 

ومنها أسماء اليهود  ،دليال على ما كان يجري في البالد م1908نشرت مجلة )كوليير( في عام 
ن اليهود لم يحرموا جني األرياح بالرغم من الذين يتعاملون بغش الخمور في البالد، وذلك أل

 .(2)مور في الواليات المتحدة األمريكية إصدار قانون حظر الخ
وقد أثرت الصحافة اليهودية وبشكل سافر في الواليات المتحدة األمريكية في هذه المدة 
على الرأي العام األمريكي لتأييد نشاط الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين من 

جويش  ،يش لونج ايالندوِ جُ  ،تكساسخالل دورياتها المتعددة في الواليات المتحدة منها )مجلة 
 .(3)بريس، جويش اليف، وغيرها( 

فقد ظهرت مجموعة من الصحف العالمية  ،ونتيجة للثورة المعلوماتية في عالم الصحافة
أو الصحافة التقليدية،  ،أو المطبوعة ،والعربية التي تنشط في االنترنت "مقابل الصحافة الورقية

 ،حيث أصبح باإلمكان قراءة الصحيفة من خالل جهاز الكمبيوتر الشخصي، سواء في المنزل
ترونية ال تعرف حدود الزمان وأي زمان، فالصحافة اإللك ،أو في أي مكان ،أو في العمل

والمكان، وأصبحت األخبار بكل أنواعها متاحة للجميع وعامة وغير مكلفة بل تكاد تكون 
 .(4)مجانية" 

                                                           

(1) Laski & Harold, Liberty in the Modern State, P (103). 

 (.201فورد، اليهودي العالمي )المشكلة األولى التي تواجه العالم(، )ص ( 2)
 (.92-91)ص م، 1987الصهيونية في الواليات األمريكية المتحدة نصيف،  (3)
  ).148)ص بد الحي، نحو المجتمع اإللكتروني، ( ع4)
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وتعتمد هذه الصحف على مختلف المصادر، وهناك صحف إلكترونية تسمح لألفراد 
حيث تهدف من هذه بنشر مقاالتهم اإلخبارية وذلك من خالل إرسالها عبر البريد اإللكتروني، 

العملية إلى نشر مختلف األخبار من حيث النص والتحليل، بشكل دوري ومستمر وتكون هذه 
العملية غالبا مجانية، وما يميز الصحافة اإللكترونية أنها سريعة جدا في نقل األخبار والتقارير 

عه جهاز والمعلومات، خاصة إذا كان الشخص يمارس مهنة الصحافة، فهو غالبا ما يحمل م
، فذلك يمكنه من كتابة ”Modem“وجهاز اإلرسال موديم ” Pc Portable“كمبيوتر متنقل 

رسال الملف بصيغة  عبر البريد اإللكتروني لمدير  Wordمقال من خالل رصد حدث معين وا 
الموقع، ليقوم هذا اآلخير بنسخه ووضعه على صفحة جريدته اإللكترونية في زمن ال يتعدى 

وعرض مقاطع  ،هذا راجع إلى التقنيات واأليقونات المعتمدة في إدراج النصوصخمس دقائق، و 
 .الفيديو بالموقع اإللكتروني

صدار نسخ الكترونية لصحفها الورقية إلى إومن أهم الصحف األمريكية التي لجأت 
صحيفة النيويورك تايمز، وتعتبر إحدى أكبر المؤسسات اإلعالمية في العالم، حيث تمتلك  يه
 ،اإلنترنشيونال هيرالد تريبيون :صحيفة في أنحاء مختلفة من الواليات المتحدة منها 20ثر من أك

 ،قناة ديسكفري :باإلضافة إلى ثماني محطات تلفزيونية في واليات مختلفة منها ،وبوستن غلوب
وهي قريبة من  ،من جوائز بولتزر المشهورة، وتعتبر ذات توجه ليبرالي 113وقد حصلت على 

يمقراطيين، وفي السياسة الخارجية مؤيدة إلسرائيل، وكتاب األعمدة فيها يتراوحون بين التأييد الد
 .(1)المطلق إلسرائيل والتأييد المخفف لها 

ويبدو عليها االنحياز إلى إسرائيل في تغطيتها للصراع العربي اإلسرائيلي. وقد كانت 
الدمار الشامل، لكنها تراجعت عن ذلك  وتروج لمقولة أسلحة ،تسوق من قبل للحرب على العراق

وهي معروفة أيضا بانتقادها للجمهوريين،  ،وقدمت اعتذارا لقرائها بعد اتضاح عدم صحة ذلك
فإنها أيضا تضم كتابا يمينيين مثل وليام سافيار وديفد بروكس، وقد  ؛ومع وصفها بالليبرالية

نسخة يوميا، وهو من أعلى  1,120,420م حوالي 2007وصل حجم مطبوعات الصحيفة سنة 
 . (2)المعدالت في أميركا 

ومن الصحف التي أنشأت أيضًا مواقع الكترونية في الواليات المتحدة األمريكية هي 
م، وهي جزء من شركة 1877صحيفة الواشنطن بوست، التي أسسها ستلسون هيتشينز سنة 

                                                           

 . )موقع الكتروني(صحيفة نيويورك تايمزالجزيرة،  (1)
 سابق.المرجع ال( 2)
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وشركات  ،المحطات التلفزيونيةو  ،واشنطن بوست، التي تمتلك عددا من المؤسسات اإلعالمية
ومجالت تكنولوجيا المعلومات، وتعرضت الصحيفة سنة ، والمواقع اإللكترونية ،الكابل التلفزيونية

واشتراها رجل األعمال يوجين مايرن، لتعرف بعدها فترة تطور كبير في  ،م لإلفالس1933
ليومية صحيفة واشنطن تايمز التوزيع، وازدادت قوتها بعد ذلك حين أقدمت على شراء منافستها ا

 ،م، ويبدو اهتمام الواشنطن بوست كبيرا بالقضايا المتعلقة بالبيت األبيض1954هيرالد سنة 
وول ستريت  :والكونغرس والحكومة، مقارنة مع صحف أخرى ذات اهتمام اقتصادي مثل

الند وشمال وتتركز النسبة المهمة من قراء واشنطن بوست في مقاطعة كولومبيا وميري ،جورنال
 .(1)فرجينيا 

زاد من شهرة صحيفة الواشنطن بوست وتعزيز  ، فقدالمشاكل السياسية مصادر للشهرة
مكانتها داخل هرم الصحافة األمريكية تطرقها لقضية ووتر جيت، إحدى أشهر القضايا السياسية 

م التي ضبطت فيها أجهزة للتنصت داخل المقر الرئيسي للحزب 1972في أميركا سنة 
وقاد التحقيق الصحفي فيها الكاتب والصحفي المشهور  ،الديمقراطي، وكانت وراء كشف خيوطها

وأيضا كارل بيرنستين. وانتهت باستقالة  ،بوب ودورد صاحب الكتاب المشهور "حالة إنكار"
سلسلة تقاريرها الخاصة، وكشفت  م1971الرئيس ريتشارد نيكسون فيما بعد، وقد نشرت سنة 

توى ما سمي "األوراق السرية للبنتاغون"، وهي دراسة أعدتها وزارة الدفاع خاللها عن مح
، وقد تعرضت م1967و م1945األمريكية تصف العالقة بين الواليات المتحدة وفيتنام بين سنة 

 .(2)أثناءها الصحيفة لضغوط عديدة لوقف نشرها 

الصحيفة حملة ن. وقد أيدت و توجهات الصحيفة منسجمة مع توجهات الديمقراطي عدوت
م، ولديها أجندة ليبرالية على 2004وحملة جون كيري سنة  م،2000قراطي آل غور سنة و الديم

مستوى الموقف من السياسة الخارجية، ويطرح عدد من كتابها البارزين عالمة استفهام على 
سنة  وأفغانستان، ويبدو عليها معارضته بعد ،الوجود العسكري األميركي في مناطق مثل العراق

م، وعلى مستوى السياسة الداخلية رفضت قانون باتريوت الذي أتاح إمكانية التنصت 2005
والتحويالت البنكية داخل الواليات المتحدة، ، على المكالمات الهاتفية ومتابعة مواقع اإلنترنت

. م2007 نسخة يوميا في أبريل 699,130ووصلت إصدارات صحيفة الواشنطن بوست الى 
 .(3) م2005ألف نسخة يوميا سنة  720منخفض مقارنة مع معدل وهو رقم 

                                                           

 واشنطن بوست. )موقع الكتروني(.صحيفة الجزيرة،  (1)
 المرجع السابق. (2)
 سابق.المرجع ال (3)
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 : العالم المريكي والقضية الفلسطينية:ثانياً 
استنتج الباحث من خالل بعض الدراسات السابقة التي وردت في مقدمة الدراسة أن 

يعتمد على طبيعة  بشكل كليو حتى للصراع أتناول اإلعالم األمريكي للقضية الفلسطينية 
جندة السياسية األمريكية ومدى ارتباطها بإسرائيل، ولذلك فإن "الصراع بين إسرائيل األ

والفلسطينيين له تأثير هائل في السياسة الخارجية للعديد من الدول، فهي ال تقوم فقط بتعبئة 
الرأي العام في الدول العربية، بل يتجاوز تأثيرها حدود الشرق األوسط للوصول إلى مناطق مثل 

 .(1)فإن هذا الصراع يغطيه اإلعالم الغربي بشكل كبير"  ،يات المتحدة أو أوروبا، لذلكالوال
لمدى انحياز الوسيلة  مهماً تغطية الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مؤشرا  تعد

اإلعالمية، "ال سيما أن المجتمعات الغربية كانت دائما على عالقة غامضة مع الشرق األوسط، 
تطور االتصال الجماهيري في الحد من سوء التفاهم بين المجتمعين، والتغطية ولم يساعد 

 .(2)اإلعالمية للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تعكس مدى االنقسام بين الشرق والغرب" 

أى نظام صحفى فيما سواها  أكثر منوتعتمد وسائل اإلعالم األمريكية على الحقائق 
ات التى يمكن التحقق من صحتها، سواء أكانت نقال عن فهى تكد من أجل المعلوم ،دولالمن 

دفتر أحوال قسم الشرطة أم تفرغ أحد المؤتمرات الصحفية. ومن الناحية النظرية، فإن المخبرين 
الصحفـيين المكلفين بتغطية إحدى القصص ال ينطلقون بحثا عن الحقائق لدعم اقتناع لديهم 

ولكن البد أن يختبروها ويعيدوا مطابقتها على بالفعل. وهم قد يسايرون إحدى الفرضيات، 
ضمن قوانين الصحافة  م1923األدلة. وأعلنت الجمعية األمريكية لمحررى الصحف فى سنة 

ينبغى أن تكون خالية من الرأى أو التحيز من أى نوع  "التقارير اإلخبارية"الخاصة بها أن 
 .(3)كان

ة بشأن فصل الحقيقة المجردة فى وما تزال بعض الصحف تحتفظ بلوائح داخلية صارم
ويقول لينارد دوانى محرر  ،أعـمدة األخبار عن الرأى والتأييد فى صفحات التعليق على األخبار

فهو ال يريد  ،في الواشنطن بوست إنه يحاول تحاشى قراءة التعليقات على األخبار فى جريدته
ر عنها وعقيدة النزاهة هذه عبَّ  ،أن يؤثر ذلك على المقاربة المنزهة عن الهوى للتغطية اإلخبارية

منذ ما يقرب من قرن ناشر النيويورك تايمز "أدولف س. أوكس" الذي قال إن هدفه هو تقـديم 

                                                           

(1) Schweitzer, The media coverage of the Israel & Palestine conflict in the United 

states & France, P. (1). 

(2) Ibid, P. (2). 

 (.26هاملتون: كريمسكي، صناعة الخبر في كواليس الصحافة األمريكية، )ص  (3)
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المصلحة التى  أو ،أو الطائفة ،األخبـار بحياد، دون خوف أو محاباة، بغض النظر عن الحزب
 .(1)تتصل بها 

وال يعنى هذا  ،الصحف فى الواليات المتحدة عمل تجارى، وعمل تجارى ربحيته عالية
أن عيون المحررين والمخبرين الصحفيين تكون على المكسب والخسارة وهم يجرون وراء قصة 

ثـيـر إلى العمل خبرية ما. وكما سيأتى فى قسم الحق، فإن الصحفـيين األمريكيـين أقل مـيـال بك
 ،لمصلحة أصحاب الصحف من التزام الصحفـيين فى االتحاد السوفيتى الشيوعى بسياسة الحزب

ولكي نفهم كيف يتم ذلك، البد من  ،إال أن االعـتبـارات التجارية تعطى الصحيفة شكلها بالتأكيد
 .(2)فهم دافع الربح فى الصحف 

 السرائيلي:ثالثًا: العالم المريكي وقضية االستيطان 
حيث  ،جعلت منه مادة دسمة للدراسةامتد النزاع الفسطيني اإلسرائيلي لفترة زمنية كافية 

، التعامل مع أخبار الصراع الفلسطيني اإلسرائيليفي تبسيط استعمل االعالم األمريكي أسلوب ال
 ذا النزاع.تأثير هائل على الطريقة التي يمكن للناس تشكيل رأيهم حول ه"  حيث لهذا األسلوب

تقارير اإلعالم األمريكي من ( فقط %4، فإن )م2001في عام ووفقا لمصادر غربية 
كما ةتعتبر ، (3)ذكرت أن قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس تحت االحتالل العسكري"

 ، (4)ن إرهابيين"يعتبران الفلسطينيت"الواليات المتحدة وأوروبا 
كثير من السياسات اإلعالمية التي تغطي "الصراع بين إسرائيل وفلسطين ال تعني أي 
شيء بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان الغربية بسبب أن هذا الصراع يحدث في 

 .(5)منطقة بعيدة وغير معروفة جيدا لهم" 

ع الدراسة، تبين له أن بعد اطالع الباحث على العديد الدراسات التي لها ارتباط بموضو 
أهمية كبيرة في وسائل اإلعالم  تالتغطيات اإلخبارية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي اكتسب

م، بل إن بعض الدراسات أوضحت أن التغطية اإلخبارية ألخبار الصراع 1975األمريكية بعد 
 الفلسطيني اإلسرائيلي أصبحت يومية.

                                                           

 (.32هاملتون: كريمسكي، مرجع سابق، )ص  (1)
 .37سابق، ص المرجع ال (2)

(3) Schweitzer, The media coverage of the Israel & Palestine conflict in the United 

states & France, P. (10). 

 (.161مرجع سابق، )ص شاهين،  (4)
(5) Ibid, P. (11). 
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ن بالحكم على القرارات و ن األمريكيو يم، اتهم الصحف1975في وقت مبكر من عام 
الفلسطينية واإلسرائيلية بطريقة مختلفة أثناء تغطيتهم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وقد أجرت 

م عدة مقابالت مع صحفيين أمريكيين شرحوا آليات التغطية 1975مجلة دراسات فلسطين عام 
بعض الصحفيين على بينة بأنهم  اإلخبارية للصراع في ذلك الوقت، لكن المفاجأة كانت أن

على سبيل المثال، مارلين روبنسون كان يعمل مراساًل إن بي سي مع العلم  ،سرائيلمتحيزون إل
 أنه كان منحازًا لسرائيل ومناهضًا للعرب في وسائل اإلعالم األمريكية. 

مها غالًبا ما تفشل المؤسسات اإلخبارية األمريكية في "اختبار التوازن" عبر استخدا
تفاصيل تحمل تعاطفًا مع اإلصابات اإلسرائيلية بينما تقوم بتعميم الخسائر في صفوف 

 الفلسطينيين أو نزع صفة إنسانيتهم، كما أنها التعطي أي وصف لألنشطة اإلسرائيلية.
كما تستخدم وسائل اإلعالم األمريكية اللغة المشحونة عاطفيًا أو المصطلحات 

ائيل، فعلى سبيل المثال تستخدم هذه الوسائل عند تغطية قضية المحرضة التي تستعملها إسر 
االستيطان مصطلحات مثل "الحاجز األمني" و"السياج المناهض لإلرهاب"، ما يساعد في 

 .(1)توسيع المستوطنات اإلسرائيلية وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم 
فيها االستيطان في اإلعالم غالبًا ما يتم تقديم قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بما 

األمريكي على أنها مجرد بحث عن دولة يهودية تعوقها "مشكلة فلسطينية" مؤسفة ومستعصية، 
التغطية اإلعالمية تؤكد على "تأثير" المشكلة على الشعب اإلسرائيلي، ويشير جيمس ففإن 

تم تقديم اإلسرائيليين زوغبي إلى أنه في هذه العملية يتم تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وي
 .(2)تاريخ مأساوي على أنه شعب ذو 

ومن أهم األسباب التي ساعدت إسرائيل في التحكم بالصورة اإلعالمية حول قضية 
االستيطان في اإلعالم األمريكي هو التواجد القوي للمؤسسات اإلخبارية األمريكية في إسرائيل، 

الوصول غير المقيد إلى المصادر اإلسرائيلية الرسمية، في ن "هذه المؤسسات لديها حق إحيث 
حين أن هناك صعوبة بالغة في التواصل مع المصادر الفلسطينية أو جمع معلومات من شهود 

ما يحرم الجمهور األمريكي دقة النظر إلى ، العيان حول األحداث داخل األراضي المحتلة
 .(3)قضايا الصراع الفلسطيني" 

                                                           

(1) Media Bias in Coverage of Israel-Palestine, P (4). 

(2) Zogby, How Israel’s Propaganda Machine Works. (Website) 

(3) Ibid, P (3). 
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ي وسائل اإلعالم األمريكية عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة نادرًا ما تغط
الغربية وال يتم وصفها باإلرهاب، وعلى النقيض من ذلك، فإن التشدد الفلسطيني يتم ابرازه في 

المقاومة الشعبية السلمية في األراضي  بالنشر حول ال يقوم اإلعالم األمريكيو الوقت الحالي، 
االحتجاجات ضد بناء جدار الضم والتوسع االسيطاني ومصادرة األراضي الفلسطينية، مثل: 

التي تحدث بشكل دوري في الضفة الغربية، حيث ينضم الدوليون إلى المظاهرات الفلسطينية 
 .(1)وتُقابل بشكل روتيني بالعنف من قبل الجيش اإلسرائيلي والشرطة اإلسرائيلية 

وقالت الكاتبة األمريكية جوديث ميلر أن قمة االنحياز في الصحافة األمريكية هو أن 
، ويرى إدموند غريب األستاذ بالجامعة األمريكية (2)يتم تحويل مصطلح "اإلرهاب" إلى "توتر" 

 عدوت ،على الرغم من أن وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة من بين أكثر الوسائل الحرةأنه 
في العالم اال أنها استسلمت لتأثير إسرائيل على المصطلحات، ولفت االنتباه إلى  األقوى

مصطلحات مثل "التنازالت" التي قدمتها إسرائيل وتم تصديرها عندما طلب الفلسطينيون في 
نها لم إ :الواقع "االمتثال" للقانون الدولي. في نقطة ذات صلة، قالت الصحفية تغريد الخضري

فت وسائل اإلعالم الدولية المستوطنات بأنها "يهودية"، بدال من أنها "إسرائيلية"، تفهم لماذا وص
هذا يضفي الشرعية على مصطلح "الدولة اليهودية"، وعالوة على ذلك، يتم تغطية الصراع من 

 .(3)قبل صحفيين لم يعيشوا الواقع الفلسطيني. وقالت: "هذا يحدث فرًقا كبيًرا". "يأتون، يغادرون" 

ك القليل من األمريكيين أن التغطية اإلعالمية السائدة في الواليات المتحدة للصراع يدر 
اإلسرائيلي الفلسطيني تمر عبر النخب السياسية األمريكية، ومنظمات العالقات العامة 

 اإلسرائيلية والمنظمات األمريكية الخاصة، قبل أن تصل إلى الجمهور.
مية"، "السالم والدعاية واألرض الموعودة: اإلعالم أحد أحدث أفالم مؤسسة "ميديا التعلي

األمريكي والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني"، من إخراج سوث جالي، يدرس كيف تشوه هذه 
الواليات المتحدة يقدمون  ييالمرشحات الحقائق على األرض. يوضح ذلك كيف أن صحف

والسياق التاريخي  ،ماتللجمهور األمريكي تغطية إخبارية محدودة من خالل اختيار الكل
 .(4)المحدود ومنظورات أحادية الجانب 

                                                           

(1) Media Bias in Coverage of Israel-Palestine, P (5). 

(2) Miller, Biased coverage of Israeli-Palestinian 'violence': When terror becomes 

'tensions'. (Website) 

( 3 ) Meeting Coverage, Participants Discuss Bias, Objectivity, Role of Social, 

Traditional Media in Covering Israel-Palestine Conflict, as International Seminar 

on Middle East Peace Concludes. (Website) 

(4) Nettnin, U.S. Media Coverage of Israel-Palestine Conflict. (Website) 
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ستراتيجيات إم(، 2003-م1935يصف هذا الفيلم الوثائقي، في ذكرى إدوارد سعيد )
العالقات العامة للشركات األمريكية والضغط على المنظمات للتالعب في التغطية اإلخبارية 

الرأي العام األميركي قابل للتغيير، فإن  لصالح أصحاب النفوذ المالي والسياسي، وبما أن
على  المعلومات الخاطئة التي يقدمها اإلعالم يمكن أن تشكل أساس التصورات العامة لديه بناءً 

 .(1)تقارير إخبارية متحيزة 

من خالل مقابالت أجريت مع الصحفيين ومحللي اإلعالم والنشطاء السياسيين 
إلعالم المختلط لإلبالغ عن قضايا الصراع وتعبئة الرأي األمريكيين، يستكشف الفيلم تقنيات ا

حدى الشبكات اإلخبارية أن يشير إم لم ترد 2001سبتمبر  3العام، على سبيل المثال، في 
الصحفيون إلى المستوطنة اإلسرائيلية "جيلو" على أنها "مستوطنة"، وصلت التعليمات المقدمة 

 .(2)وطنة، يشار اليها بمصطلح "حي سكني" مستعلى أنها للصحفيين بأن ال يشار إليها 

ألنه أزال أي  ؛مصطلح "حي سكني" غير وجهة النظر في التقرير اإلخباري بشكل كبير
تصور لإلستيطان من سياق التقرير، ومن الواضح أن استبدال الكلمات أو حذفها من التقرير 
يمكن أن يساعد في إزالة الشكوك حول طبيعة موضوعها، وعالوة على ذلك، فإنه يساعد على 

 .(3)تعديل المفاهيم العامة فيما يتعلق بمن هو المعتدي 
األمريكي مع قضية االستيطان اإلسرائيلي، حيث نشرت خر على تعامل اإلعالم آمثال 

م، تقارير عن هجمات فلسطينية وقعت في مدينة 2002قناة السي ان ان األمريكية في عام 
القدس، لكن الحقيقة أنها وقعت في مستوطنة "جيلو" لكن القناة تريد تجنب ذكر المستوطنات 

 معلومات.قدر اإلمكان أي أنها تتعامل بمبدأ حذف وتشويه ال
م ألخبار المستوطنات، فإن 2002بالنظر إلى تغطية صحيفة النيويورك تايمز في عام 

، واستعرض جون كيفنر في (4)"هذه التغطية تعكس السياسة التي تعمل بها الحكومة األمريكية" 
م، حول هجمات فلسطينية 29/05/2002تقرير له نشر في صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 

ئيليين، جهود الجيش اإلسرائيلي إلقامة الحواجز المحصنة بين مدينة بيت لحم على اإلسرا
، وهنا لم يصف مراسل (5)التي وصفها كيفنر بأنها "منطقة مجاورة للقدس الشرقية"  و"جيلو"،

                                                           

(1) Ibid. 

(2) Nettnin, U.S. Media Coverage of Israel-Palestine Conflict. (Website)  
(3) Nettnin, Ibid. 

(4) Fair, Euphemisms for Israeli Settlements Confuse Coverage. (Website) 

(5) Fair, Euphemisms for Israeli Settlements Confuse Coverage. (Website) 
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الصحيفة "جيلو" بأنها مستوطنة بنيت على أراض فلسطينية تم االستيالء عليها بعد حرب 
 م.1967

ليالت أن "التغطية اإلعالمية األمريكية لما وصفه الكثيرون وأفادت بعض التح
باالنتفاضة الثالثة كانت منحازة إلسرائيل، سي إن إن والنيويورك تايمز وول ستريت جورنال 

، ومن هنا (1)لقوات الدفاع اإلسرائيلية وحكومة نتنياهو"  اً إعالمي اً وفوكس نيوز عملت ذراع
األمريكية تتعامل بانحياز لصالح إسرائيل مع القضايا  استنتج الباحث أن وسائل اإلعالم

 الفلسطينية بشكل عام.

أنه "إذا كان مرتكب على يعتمد قانون التعامل مع قضايا النزاع في اإلعالم األمريكي 
، (2)فإن الجريمة لم تحدث"  ؛فبالغ في جريمته، أما إذا كان الجاني إسرائيلًيا اً الجريمة فلسطيني
م، فإن التقارير التي نشرت في صحيفة 22/10/2015م حتى تاريخ 2015 ومن بداية عام

النيويورك تايمز "تجاهلت أي ذكر لالحتالل العسكري اإلسرائيلي، توسيع السيطرة اإلسرائيلية 
والمستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، جدار إسرائيل في الضفة الغربية 

 .(3)أو حتى الفقر المتزايد في القدس الشرقية"  ،ت القدس الشرقيةونقاط التفتيش التي عزل
تركيز اإلعالم الغربي دائما يكون على "رد الفعل الفلسطيني وليس على اإلسرائيلي، 

ن يقع على عاتقهم اللوم حتى عندما يكونون في الحقيقة في حالة دفاع، ويعرض و الفلسطيني
 .(4)رائيلي كأنه بين طرفين متساويين" اإلعالم الغربي النزاع الفلسطيني اإلس

أما المبدأ الذي تعتمد عليه صحيفة واشنطن بوست يقضي بأنه ال توجد قصة عادلة إذا 
ُأغفلت الحقائق ذات األهمية الكبرى، وستقوم الصحيفة بإخبار كل الحقيقة، لكن "غالبًا ما يتم 

 .(5)تبرير التصرفات اإلسرائيلية"حذف الحقائق والبيانات ذات الصلة التي من شأنها أن تضر ب
النيويورك تايمز هي "واحدة من الصحف الليبرالية نسبًيا، والمتهمة أحياًنا بمعاداة 

أرثر  - إسرائيل من جانب المتطرفين الصهاينة في الواليات المتحدة، ال سيما وأن مالكها
ير من اللغط حوله بعد من اليهود المعادين للصهيونية بشكل عام، وقد أحدث الكث - سالزبرجر

بيد أن ما جرى مع الرسام ديفيد  أن نشر موضوًعا مطواًل عن يهود أمريكا المعادين للصهيونية،
                                                           

(1) Werleman, you can’t say U.S. media is reporting violence in Israel-Palestine in 

an evenhanded manner. (Website) 

(2) Werlema, Ibid. 

(3) Werlema, Ibid. 

(4) Barghouti, how mainstream media gets Palestine wrong. (Website) 

(5) 110 Examples of Post Misreporting. (Website)  



111 

موريس يحكي عن ثقافة منتشرة في الصحافة األمريكية تتسم بالحساسية الشديدة تجاه إسرائيل 
 . (1)بغض النظر عن وجود التحيز لها من عدمه" 

بوسائل اإلعالم المنحازة صراحة إلسرائيل، يمكن "أن نفهم كيف تَُتهم تغطية بمقارنتها 
التي تنتمي  النيويورك تايمز بكونها معادية إلسرائيل، فصحيفة وول ستريت جورنال المعروفة،

تايمز اإلعالمية الكبيرة، معروفة بعناوينها وتغطيتها المبهمة للصراع العربي  المجموعة ذ
أحياًنا بإطالق العنان لبعض األصوات الصهيونية المتطرفة، ففي العام الماضي اإلسرائيلي، بل و 

رغم  "قتلى على الجانبين"أثناء هجوم إسرائيل على غزة كانت عناوينها تتحدث دون حرج عن 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، ناهيك عن أن أغلب الفلسطينيين  ىالتفاوت الصارخ بين أعداد القتل

 .(2)يين" كانوا من المدن
تلك العالقات الوطيدة كانت واحدة من أسباب استقالة سام كيلي من منصبه كمراسل 

كلما كانت تأتينا شكاوى من أي مجموعة مؤيدة “في أفريقيا كما يروي بنفسه،  "تايمز"صحيفة 
ويتخذ الموقف المساند لها  ،إلسرائيل كان محرر الشؤون الخارجية ُيصاب بالُذعر الهستيري

ساب محرري الجريدة ومراسليها، وأمر كهذا ال يمكن أن تحلم به أي جماعة ضغط على ح
، هكذا يقول كيلي، والذي استقال أخيًرا بعد أن ”أخرى في صحيفة من أكبر الصحف القومية

في هذه "تلقى أوامر بأن يتجنب ذكر طفل فلسطيني اسُتشِهد برصاص القوات اإلسرائيلية، 
 .(3)فاستقلت" اللحظة لم أدر ماذا أقول 

، وأثناء م2003ومن أمثلة التحيز في صحيفة النيويورك تايمز ما حدث في صيف 
إحدى الجوالت المعتادة للصراع بين الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي، قام ديفيد موريس، وهو 

شية ظِهر عالقة االنبطاح األمريكية للوحي رس ام كاريكاتير، بإطالق العنان لمشاعره، لُيخرج برسم
على  اإلسرائيلية في هيئة نادل أمريكي يمثل الصحافة األمريكية وهو يقد م الرأي العام األمريكي

في عدة صحف رفضت  البطن هو إسرائيل، وبعد أن حاول نشره ىءطبق لزبون جشع ممتل
قسم اآلراء وبأمواله بفي صندوق اإلعالن  الرسم، قرر أن ينشره في النيويورك تايمز كإعالن

 .ةالخاص

                                                           

 .. )موقع الكتروني(جهود اللوبي أم ثقافة االنحياز اإلسرائيلي في اإلعالم األمريكي:( فريق التحرير، 1)
 .سابقالمرجع ال( 2)
 المرجع السابق. (3)
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تصال بالنيويورك تايمز ليستعلم عن األماكن المتاحة في صندوق اال بعد أن بدأ
اإلعالنات، اكتشف موريس أن المنظمات الداعمة إلسرائيل قد حجزت الصندوق لثالثين يوًما 

أسبوًعا، ليقوم بحجز أقرب موعد شاغر،  52أسبوًعا من  30من أيام األحد للعام كله، أي 
سبتمبر بعد أن أضفى بعض التعديالت عليه ليكون  21شر الرسم في ويحصل على اتفاق بن

 .مناسًبا لقواعد النشر الخاصة بالجريدة

خالل أيام، تلقى ديفيد خبًرا مفاده أن نشر الرسم قد تم إلغاؤه بأمر من الناشر بدون 
ظهر حيث تم قبوله سريًعا، لي إبداء أسباب، ليقوم بتقديم الرسم إلى جريدة يو أس أي تودي

بالفعل في صباح اليوم التالي، بيد أن ديفيد ما لبث أن تلقى اتصااًل من نائب رئيس مجلس 
نه في حياته المهنية كلها لم يتلق رد فعل عدائي كالذي تلقاه إإدارة الصحيفة، والذي قال له 

بسبب نشر الرسم، في إشارة إلى المجموعات الداعمة إلسرائيل، التي تبقي كل ما يظهر 
حافة األمريكية تحت عينيها وتغُمر أي جهة معادية إلسرائيل بالمكالمات الهاتفية والرسائل بالص

 .للضغط عليها

ويرى الباحث أن التقارير اإلخبارية إذا تضمنت حقيقة تاريخية مفادها أن المستوطنات 
علومات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية توجد على أرض فلسطينية، فإن الم

األساسية قد تجعل األمريكيين يطرحون أسئلة حول شرعية تلك المستوطنات، وقد يبدأ الناس في 
إعادة تقييم األسباب الجذرية للصراع، ولكن عندما يكون لدى مستهلكي األخبار معلومات دقيقة 

ددة، أو تفسيرات مح ي،يمكن أن يعكس الصراع بين الجنود اإلسرائيليين والفلسطينيين معانٍ 
 مختلفة عن األنماط الحالية للتغطية اإلخبارية األمريكية.
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 الفصل الثالث:  3
 ومناقشتها التحليليةنتائج الدراسة 
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 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها

 

 مقدمة
الستيطان األطر الخبرية ليعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية الخاصة ب

اإلسرائيلي في الضفة الغربية في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، حيث استخدم الباحث 
 استمارة تحليل المضمون، التي تم إعدادها بناء على أهداف وتساؤالت الدراسة.

ر، مادة إخبارية )أخبار، تقاري 365قام الباحث بتطبيق استمارة تحليل المضمون على 
قصص إخبارية(، تناولت موضوعات االستيطان اإلسرائيلي في عينة المواقع اإللكترونية 

مادة  190و ،مادة خبرية في موقع صحيفة النيويورك تايمز 175للصحف األمريكية، منها 
 م(.2017م، 2016م، 2015خبرية في موقع صحيفة الواشنطن بوست وذلك خالل األعوام )
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 :المبحث الول
 قضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  وشكل محتوى

 للصحف المريكية وشكلها
 

يهدف هذا المبحث إلى عرض نتائج محتوى وشكل قضية االستيطان اإلسرائيلي في 
، من خالل التعرف على مدى اهتمام المواقع تهاالمواقع اإللكترونية للصحف األمريكية ومناقش

ف األمريكية بقضية االستيطان اإلسرائيلي، وترتيب قضايا االستيطان اإللكترونية للصح
التي اعتمدت عليها الصحف في تأطير عملية  ،اإلسرائيلي، ومعرفة المصادر الصحفية

االستيطان، والتعرف على األشكال الصحفية وعناصر اإلبراز المستخدمة في المواقع اإللكترونية 
 للصحف عينة الدراسة.

 مدى االهتمام بقضية االستيطان السرائيلي: :أوالً 
يوضح مدى اهتمام المواقع اللكترونية للصحف المريكية بقضية االستيطان  (:3.1)جدول 

 السرائيلي

 الموقع

 االهتمام بقضية االستيطان

 العاماالتجاه  الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 100 365 100 190 100 175 عدد المواد الخبرية

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

موقع صحيفة الواشنطن بوست في المرتبة األولى في عدد المواد الخبرية المتعلقة  جاء 
مادة خبرية، ثم تالها موقع صحيفة النيويورك تايمز  190اإلسرائيلي بواقع بقضية االستيطان 

 مادة خبرية. 175بواقع 
الى اهتمام موقع صحيفة الواشنطن بوست بقضية  وتشير نتائج الجدول السابق 

وقد يعود ذلك الى رغبة صحيفة  ،النيويورك تايمز صحيفة االستيطان اإلسرائيلي أكثر من موقع
ست الى زيادة اهتمامها بقضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وهذا يفسر وجود الواشنطن بو 

 أكثر من صحيفة النيويورك تايمز.مواد خبرية على صفحاتها حول قضية االستيطان اإلسرائيلي 
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 االستيطان السرائيلي: موضوعات: ترتيب ثانياً 
 يوضح ترتيب قضايا االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية للصحف المريكية (:3.2)جدول 

 الموقع 

 االستيطانموضوعات 

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 26 208 28.8 122 22.5 85 قانونية االستيطان

 21.9 175 24.3 103 19 72 مواقف اإلدارات األمريكية

 21.7 173 23.7 100 19.4 73 مصادرة األراضي

 7.9 63 5.4 23 10.6 40 إنشاء المستوطنات

 7.1 57 3.8 16 11.1 42 المواقف الدولية من االستيطان

 5.2 42 4.8 20 5.8 22 عمليات ضد المستوطنين

 3.3 27 3.3 14 3.4 13 انتهاكات المستوطنين 

 2.1 17 1.4 6 2.9 11 إخالء المستوطنات

 1.7 14 3 13 0.3 1 مقاطعة منتجات المستوطنات

 0.3 3 - - 0.8 3 إعاقة عملية السالم 

 0.3 3 0.7 3 - - دعم أمريكي لالستيطان

 2.2 18 0.7 3 4 15 أخرى

 377 100 423 100 800 100 ()المجموع 

 بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:تشير 

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

االستيطان اإلسرائيلي موضوعات لقانونية االستيطان في المرتبة األولى  موضوعجاء  
مواقف اإلدارات  موضوع%، ثم جاء 26في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية بنسبة 

راضي مصادرة األ موضوع ها%، تال21.9األمريكية من االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 
 موضوع%، ثم جاء 7.9إنشاء المستوطنات بنسبة  موضوع%، ثم 21.7الفلسطينية بنسبة 

العمليات ضد المستوطنين بنسبة  موضوع%، ثم 7.1الدولية من االستيطان بنسبة المواقف 
% 2.2أخرى بنسبة موضوعات %، ثم 3.3انتهاكات المستوطنين بنسبة  موضوع%، ثم 5.2
وقف االستيطان اإلسرائيلي، ثم إخالء المستوطنات  وموضوع ،توسع المستوطنات موضوعمثل 

                                                           

()  يمكن أن يحتوي على أكثر  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 موضوع، أو اليوجد بها موضوع.من 
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إعاقة  موضوعا%، وأخيرًا 1.7جات المستوطنات بنسبة مقاطعة منت موضوع%، ثم 2.1بنسبة 
 %.0.3عملية السالم والدعم األمريكي لالستيطان بنسبة 

 موقع كل صحيفة على حدة: مستوىعلى  -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

 موضوع %، ثم جاء28.8قانونية االستيطان المرتبة األولى بنسبة  موضوعاحتلت 
مواقف اإلدارات األمريكية من  موضوع ها%، تال24.3راضي الفلسطينية بنسبة مصادرة األ

، %11.1المواقف الدولية من االستيطان بنسبة  موضوع%، ثم 19االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 
%، 5.8العمليات ضد المستوطنين بنسبة  موضوع%، ثم 10.6ثم إنشاء المستوطنات بنسبة 

%، 3.4انتهاكات المستوطنين بنسبة  موضوع%، ثم 4األخرى بنسبة  موضوعاتبعدها  توجاء
إعاقة عملية السالم بنسبة  موضوع%، ثم جاء 2.9إخالء المستوطنات بنسبة  موضوعثم 
 %.0.3عة منتجات المستوطنات أخيرًا بنسبة مقاط موضوع%، ثم جاء 0.8

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

 موضوع ها%، تال22.8قانونية االستيطان في المرتبة األولى بنسبة  موضوع جاء
مصادرة  موضوع %، وجاء28.8مواقف اإلدارات األمريكية من االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 

%، 5.4إنشاء المستوطنات بنسبة  موضوع%، ثم 23.7االراضي الفلسطينية ثالثًا بواقع بنسبة 
المواقف الدولية من االستيطان  موضوع%، ثم 4.8العمليات ضد المستوطنين بنسبة  موضوعثم 

مقاطعة  موضوع%، ثم 3.3انتهاكات المستوطنين بنسبة  موضوع%، ثم جاء 3.8بنسبة 
%، ثم جاء 1.4خالء المستوطنات بنسبة إ ها موضوع%، تال3توطنات بنسبة منتجات المس

نشاء 0.7الموضوعات األخرى بنسبة  موضوع % مثل حماية المستوطنين، تقسيم معالم دينية، وا 
 % لكل منهما.0.7الدعم المالي األمريكي أخيرًا بنسبة  موضوع وحدات سكنية، ثم جاء

 االتفاق واالختالف: أوجه -3

% في موقع صحيفة 22.5قانونية االستيطان في كال الموقعين بواقع  موضوع تصدر -أ
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.28.8النيويورك تايمز، و

مواقف اإلدارات األمريكية من االستيطان اإلسرائيلي في موقعي  موضوعاختلفت نسب  -ب
% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، 19 موضوع االدراسة، حيث بلغت نسبة هذ

 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.24.3و
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إنشاء المستوطنات بشكل الفت بين موقعي الدراسة، فبلغت نسبة  موضوعاختلفت نسب  -ج
% في موقع 5.4% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، وبلغت نسبته 10.6 الموضوع

 صحيفة الواشنطن بوست.

مقاطعة منتجات المستوطنات بشكل كبير جدًا بين موقعي  موضوعاختلفت نسب  -د
% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، وبلغت نسبته 0.3 الموضوعالدراسة، فبلغت نسبة 

 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.3

المواقف الدولية من االستيطان بشكل الفت بين موقعي الدراسة،  موضوعاختلفت نسب  -ه
% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، وبلغت نسبته 11.1 الموضوعفبلغت نسبة 

 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.3.8
عدم قانونية  موضوع الدراسة ركَّزا على ايستنتج الباحث من النتائج السابقة أن موقع

وكذلك  ،االستيطان اإلسرائيلي تماشيًا مع مواقف اإلدارات األمريكية المتعاقبة من االستيطان
االستيطان  موضوعاتالمواقف الدولية منه، وقد قام موقعا الدراسة بعدم التركيز على بعض 

األخرى بحسب ما تظهره النتائج السابقة، مما يفسر قيام هذه المواقع بتنفيذ سياسة تحريرية 
 تتماهى مع هذا التوجه.
حكومة بنيامين عدم قانونية االستيطان اإلسرائيلي قلقًا لدى  موضوعاتوقد شكلت 

 دنتنياهو حيث اصطدمت بشكل واضح مع الرئيس األميركي السابق باراك أوباما الذي كان يع
حد العقبات الرئيسة امام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وتوافق ذلك مع أاالستيطان 

في اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية غير مشروع ( بأن 2014نتائج دراسة )موسى، 
ظل أحكام ميثاق األمم المتحدة، وأن السلطة الفعلية التي تمارس من االحتالل تستند فقط إلى 

  .(1)قانون االحتالل الحربي 

مهمة،  موضوعات( أن صحيفة النيويورك تايمز أغفلت Amer ،2008)وأثبتت دراسة 
، وهنا يظهر واضحًا مدى اعتماد (2) ال تمس بالمصالح اإلسرائيلية موضوعاتوركزت على 

وبيَّنت دراسة  موقعي الدراسة على هذا األسلوب في التعامل مع قضية االستيطان اإلسرائيلي،
 َ(Qutob, 2011 أن ) إسرائيل تضررت من سياسة توسيع المستوطنات، كما أكدت نفس

عدم  موضوعطانية ساهمت في عزل نفسها ما أظهر الدراسة أن إسرائيل عبر سياستها االستي

                                                           

 .حالة المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين نموذجاً  :موسى، اإلستيطان في ضوء القانون الدولي )1)
(2) Amer, The linguistics of representation: the New York Times’ discourse on the 

second Palestinian Intifada 
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قانونية االستيطان اإلسرائيلي في المرتبة األولى في موقعي الدراسة نتيجة لتبني دول العالم 
 ،وقد عبر عن الموقف حتى الدول الحليفة إلسرائيل مثل فرنسا ،موقفًا ضد هذه السياسة

 . )1(والواليات المتحدة األمريكية  ،وبريطانيا
 موضوعاتالباحث أن حصول قضية مصادرة االراضي على نسبة مرتفعة من  نتجويست

االستيطان في موقعي الدراسة إنما هو استغالل أمثل من الحكومة اإلسرائيلية لثغرات قانونية 
ين، وأن مستقبل هذه وال تعود ملكيتها للفلسطيني ،تعتبر الضفة الغربية أراض متنازع عليها

األراضي سيحسم في مفاوضات الحل النهائي، وتأكد للباحث ذلك من خالل عدد كبير من 
التقارير التي تناولت قضية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أكدت هذه التقارير 

الواشنطن  على الرواية اإلسرائيلية بأن هذه األراضي هي أراض متنازع عليها، وأوردت صحيفة
 .(2)بوست تقريرًا يؤكد أن أراضي الضفة الغربية هي أراض متنازع عليها 

التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية ( أن Hughes, 2011وبيََّنت دراسة )
يهدف إلى مصادرة األراضي الفلسطينية لصالح توسيع عملية االستيطان اإلسرائيلي، وأضافت 

وهو أحد أدوات االستيطان اإلسرائيلي في  –أن الهدف من بناء الجدار العازل نفسها الدراسة 
توطنات وزيادة السيطرة على األراضي بهدف ليس أمنيا، بل يسعى لضم المس -الضفة الغربية 

 .(3)السيطرة على موارد طبيعية وحيوية 

إسرائيل أقامت ( اختلفت مع هذه التوجهات، حيث بينت أن 2010لكن دراسة )إبراهيم، 
مشروعها االستيطاني في الضفة الغربية لدواع واحتياجات أمنية، أدَّت إلى استبعاد قدرة 

 .(4)الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس 
انخفاض تكاليف االستيطان اإلسرائيلي في أن ( Abadjiev, 2015وأكدت دراسة )

قد أكدت نفس الدراسة أن االستثمار المحلي اإلسرائيلي الضفة الغربية يشجع على استمراره، و 
، ولفت انتباه الباحث من خالل التقارير الواردة في (5) األراضيساعد في زيادة عمليات مصادرة 
                                                           

(1) Qutob, An Analysis of Israel’s Settlement Policy in the Occupied West Bank 

after the Six-Day War and its Impact on the Peace-Process (1967-2002).  
(2) The Washington Post, Palestinians attack inside settlements, Israeli mother of 6 

killed. (Website) 

( 3 ) Hughes, Territoriality, Sovereignty and the Nation-state System in Israel-

Palestine: The Creation of the Palestinian Bantustan “state” and Shifting 

Palestinian Resistance Tactics. 
 إبراهيم، اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية.) 4)

(5) Abadjiev, The return to Judea and Samaria: Qualitative analysis on the dynamics 

of Israeli settlements in West Bank and East Jerusalem. 
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موقعي الدراسة أن إسرائيل شرَّعت قوانين لتسهيل مصادرة األراضي تحت عباءة القانون 
( أن الهدف من وجود المستوطنات 2011بة، ، وأكدت دراسة )الجدهااإلسرائيلي وتيسير 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية هي السيطرة على األراضي الفلسطينية وطرد السكان األصليين 
 .(1)منها 

العمليات ضد المستوطنين بشكل أكبر من  لموضوعالباحث تناول موقعي الدراسة  دويع
اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين يشكل تحيزًا لصالح رواية االحتالل اإلسرائيلي، حيث 
ركزت التقارير اإلخبارية في موقعي الدراسة على أنسنة المستوطنين الذين تعرضوا لهجمات 

 . (2)والمجرمين فلسطينية، في حين غالبًا ما يوصف منفذو الهجمات بالقتلة 
في حين انتهج موقعا الدراسة أسلوبًا متحيزًا في عرض إنتهاكات المستوطنين على 

( حيث بيَّنت أن صحيفة Amer ،2008دراسة )جمهور القراء، ويتوافق ذلك مع دراسة 
غفال إبينما تتعمد  ،النيويورك تايمز تتعمد إظهار أثر الهجمات الفلسطينية على اإلسرائيليين

 .(3)ذكر أثر الهجمات اإلسرائيلية على الفلسطينيين 

االستيطان  موضوعاتإعاقة عملية السالم نسبة متدنية بين  موضوعكما يدلل احتالل 
وهو انعكاس للفتور السياسي األمريكي  ،على ضعف اهتمام موقعي الدراسة بالعملية السلمية

تجاه حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، واهتمامها بقضايا سياسية تحتل أهمية أكبر في أجندة 
 اإلدارات األمريكية أثناء مدة الدراسة.

ويشير ارتفاع نسبة تناول موقع صحيفة النيويورك تايمز للمواقف الدولية من االستيطان 
هتمام الموقع بعدم تعارض سياسته التحريرية مع المواقف الدولية من اإلسرائيلي على ا

االستيطان اإلسرائيلي، على عكس تناول موقع صحيفة الواشنطن بوست لنفس القضية في 
التناول، وذلك نتيجة السياسة التحريرية لهذا الموقع التي عملت على إغفال هذه المواقف أثناء 

 التغطية اإلخبارية. 

باحث أن اهتمام موقعي الدراسة كان ضعيفًا في نقل التقارير اإلخبارية المتعلقة ويعتقد ال
بقضية مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، ويستنتج الباحث أن السبب يعود إلى رغبة 

                                                           

 .دراسة في الجغرافية السياسية: 2009-1967ي في شرقي القدس الجدبة، اإلستيطان اإلسرائيل) 1)
(2) The Washington Post, Netanyahu wants Palestinian violence linked to radical 

Islam. (Website) 
(3) Amer, The linguistics of representation: the New York Times’ discourse on the 

second Palestinian Intifada 
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، وقد الحظ الباحث أن بعض تهي عدم تنبيه الجمهور بأهمية هذا األسلوب وفاعليفالموقعين 
ت في موقعي الدراسة كانت حول إجراءات وقوانين أمريكية تمنع مقاطعة التقارير التي ورد

قتصادي، حيث يؤكد تقرير لموقع صحيفة الواشنطن بوست إسرائيل على الصعيد الثقافي واال
 .(1)على َسن بعض الواليات األمريكية قوانين تجرِّم مقاطعة إسرائيل 

حركات المقاطعة األمريكية سبب آخر يقف خلف التشريعات والقوانين التي تحارب 
و"مؤسسة أوقفو كاتربيلر"  ،و"الصوت اليهودي من أجل السالم" ،مؤسسة "راشيل كوري" :مثل

وسيزيد الدعم الشعبي  ،هو أن االستثمارات األمريكية في المستوطنات اإلسرائيلية ستتضرر
لي آللياتها من أجل تخدام الجيش اإلسرائيااألمريكي للفلسطينيين، خصوصًا شركة كاتربيلر بعد 

 .(2)وتدمير المباني الفلسطينية  ،وبناء الجدار ،تجريف األراضي الزراعية

 

 ثانيًا: مصدر المادة الصحفية:

يوضح المصدر الصحفي لقضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  (:3.3)جدول 
 للصحف المريكية

 الموقع

 المصدر الصحفي

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 100 365 100 190 100 175 مراسل

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

للمواد اإلخبارية الخاصة بقضية االستيطان  اً وحيد اً جاء المراسل الصحفي مصدر  
%، فيما لم يعتمد موقعا 100اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية بنسبة 

 الدراسة أي مصدر صحفي آخر، وتشابه الموقعان بذلك تشابهًا تامًا.

 يستخلص الباحث أن اعتماد موقعي الدراسة بشكل كلي على المراسل الصحفي انعكس
بشكل كبير على طبيعة التغطية اإلخبارية، حيث نتج عن ذلك اعتماد الموقعين على المصادر 

                                                           

(1) The Washington Post, Hogan signs order opposing BDS, bars state business with 

companies that boycott Israel. (Website)  

(2) Morrison, The Boycott, Divestment, and Sanctions movement: Activism Across 

Borders for Palestinian Justice, pp (91). 



122 

( التي أكدت Aziz ،2014اإلسرائيلية أكثر من المصادر الفلسطينية، وتوافق ذلك مع دراسة )
على المصادر اإلسرائيلية أكثر من اعتمادها على  اعتمدتصحيفة النيويورك تايمز أن 

طينية في تغطية أخبار الوفيات الفلسطينية واإلسرائيلية خالل الغزو اإلسرائيلي المصادر الفلس
 .(1)م 2006الثاني للبنان عام 

( التي أفادت أن صحيفة Seyoury) ،2014 وتوافقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة
النيويورك تايمز اعتمدت في أخبارها على المصادر اإلسرائيلية أكثر من اعتمادها على 
المصادر الفلسطينية، وأنها تحيزت في تغطيتها اإلخبارية لصالح إسرائيل أكثر من تحيزها في 

لحات اإلسرائيلية في التغطية لصالح الفلسطينيين، كما وتبنت صحيفة النيويورك تايمز المصط
 .(2)تغطيتها اإلخبارية لطلب فلسطين العضوية في األمم المتحدة 
( التي تناولت األطر الخبرية 2016وتتقارب هذه النتيجة مع نتائج دراسة )عيسى، 

في موقع صحيفة النيويورك تايمز، وكانت نسبة المراسل  م2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة 
(، التي أشارت إلى أن Yang ،2003، ومع دراسة )(3)% 91.8 اً صحفي اً مصدر باعتباره فيها 

 . (4)لتقاريرها  اً مصدر باعتباره الصحف الغربية تعتمد بشكل كبير على المراسل 
( التي تناولت الصحف 2016وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )مشرف، 

ورغم أن دراسة مشرف تتعلق باألوضاع ، (5)  الفلسطينية، وجاء المراسل في المرتبة الثانية
الداخلية لقضية الحصار على غزة، وهذا في رأي الباحث بسبب فرق القدرات المادية واللوجستية 

 بين الصحف الغريية والفلسطينية.

مقيمة  -إيزابيل كيرشنر  -من الجدير ذكره أن مراسلة موقع صحيفة النيويورك تايمز 
أنها تقوم بنقل وتبني المصطلحات اإلسرائيلية كافة إال  من لرغمبشكل دائم في إسرائيل، وعلى ا

نتقدت في أحد تقاريرها الديموقراطية األنها  ؛كتاب موقع تايمز أوف إسرائيل هاجمها بقوة أحدأن 

                                                           

(1) Aziz, An Analysis of Print Media Coverage of the Palestinian-Israeli Conflict 

During the Second Israeli Invasion of Lebanon in 2006 
(2) Seyoury, Media Coverage of UN Membership Request of Palestine: An Analysis 

on New York Times. 
 (.155عيسى، مرجع سابق، )ص ) 3)

(4) Yang, Framing the NATO Air Strikes on Kosovo Across Countries: Comparison 

of Chinese and US Newspaper Coverage, (p 263). 

 (.132مشرف، األطر الخبرية لحصار غزة في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة، )ص  (5)
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آالن إدلشتاين الجمهور بعدم اعتماد صحيفة طالب وبناءا عليه اإلسرائيلية وتوقعت زوالها، 
 .(1)ألن تغطيتها فقط ببعد واحد  ؛لألخبار بخصوص إسرائيل اً النيويورك تايمز مصدر 

منحازة لصالح  بأنها األمريكية كذلك وصفها جيرولد أورباتش في صحيفة ألجيمنير
الفلسطينيين حيث إنها تركز في تغطيتها الصحفية في الضفة الغربية على الضحايا الفلسطينيين 

تغطية جنازات المستوطنين الذين قتلهم خصوصًا في المواجهات مع المستوطنين وتتجاهل 
ن كما حصل مع المستوطن مالخي روزنفيلد الذي قتل أثناء عودته إلى منزله و الفلسطيني

تهمت بأنها جعلت القاتل مجهواًل ولم تقم بتغطية الجنازة، ابمستوطنة كوخاف هشهار، حيث إنها 
 .(2)حمد القصبة في نفس التوقيت تعاطفت بتغطية جنازة مهاجم فلسطيني يدعى م

ليه سابقًا، فقد اتهم هذا التقرير كيرشنر إتقرير صحفي أشار إلى النقيض مما أشير 
بأنها تجمل المسخ، وقد ساق التقرير مثااًل على ذلك تغطيتها لجنازة رئيس الموساد السابق 

ل التقرير بعد أن طالب بأكل عقول اعداء إسرائيل وتنفيذه عمليات قتل ءمائير داغان، وتسا
خارج القانون، هل يجب أن يتحول إلى إله؟ حيث نعته كيرشنر في صحيفة اليويورك تايمز 

 .(3) خفاء حقائق تثبت بأنه قاتلإفي حين أنها قامت ب، ووصفته بأنه رجل سالم 
شراك أكثر من شخصية إلى جانب إواتبع موقع صحيفة النيويورك تايمز أسلوب 

المراسل لكتابة التقارير المتعلقة باالستيطان اإلسرائيلي وأخبار العمليات الفلسطينية ضد 
المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية، مثل ضياء حديد التي تنحدر من أصول فلسطينية 

ن في الضفة الغربية، والتي شاركت إلى جانب أكثر من صحفي في كتابة تقارير عن االستيطا
مثل التقرير الذي كتبته حول استهجان وزارة الخارجية اإلسرائيلية لقيام اإلتحاد األوروبي بوضع 

 .(4) ملصق على البضائع المنتجة في المستوطنات عند تصديرها إلى اإلتحاد األوروبي
المقيمة أما موقع صحيفة الواشنطن بوست فقد اعتمد على الصحفية البريطانية األصل  

في إسرائيل روث إيغالش التي كانت تعمل في صحيفة الجيروزاليم بوست اإلسرائيلية وهي كاتبة 
متخصصة في اإلعالم الدولي، إلى جانب مدير مكتب الصحيفة وليام بوث، وأوردت تقارير 
اعالمية أن روث تزوجت من أحد الداعمين للسياسات اإلسرائيلية في أمريكا، حيث قال التقرير 

                                                           

(1) Edelstein, Isabel Kershner, the NY times and the demise of our democracy. 

(Website) 

(2) Auerback, New York Times headlines, the distort reality. (Website) 

(3) Lesher, Israeli propaganda in the New York Times: Isabel Kershner beautifies the 

beast. (Website) 

(4) Hadid, Israeli Foreign Minister Denounces E.U. Proposal to Label Settlement 

Products. (Website) 
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أن روث تواجه صعوبات في توفير تغطية عادلة وغير عاطفية تجاه الفلسطينيين، خصوصًا أن 
الصحيفة رفضت االفصاح ان كانت روث إيغالش قد أخبرت مسؤوليها عن توجهات زوجها 

 .(1)الداعمة إلسرائيل كما تنص القوانين في الصحيفة 
ويعمل منذ سنوات في دعم زوج إيغالش مقرب من شخصيات إسرائيلية حكومية 

، ويقوم الصندوق القومي اليهودي بدعم ميتشل إيغالش في هاالسياسات اإلسرائيلية وترويج
انشطته المختلفة، ويشارك الصندوق بعمق في عمليات اإلخالء القسري المستمرة للبدو 

 الفلسطينيين من أراضي أجدادهم في منطقة النقب المحتل.

ليات التي يقيمها المجتمع اليهودي في الواليات المتحدة اعروث إيغالش تشارك في الف
ميلووكي في فعالية رعاها مجلس العالقات مدينة تحدثت في  م2012األمريكية، وفي عام 

في االتحادات اليهودية ألمريكا الشمالية، العديد من هؤالء الرعاة هم  اً اليهودية حيث يعتبر عضو 
"، وهي مبادرة بماليين الدوالرات تم وضعها خصيًصا أعضاء في "شبكة العمل اإلسرائيلية

 .(2)لمواجهة الحركة المتزايدة لحقوق الفلسطينيين 

ومما يؤكد انحيازها لصالح إسرائيل هو مشاركتها قبيل انضمامها إلى صحيفة الواشنطن 
 بوست في جلسة نقاش بعنوان "قصة إسرائيل"، إلى جانب مدير اإلعالم االجتماعي في الوكالة

والمتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيتال ليبوفيتش. ترأس الجلسة أريه  ،اليهودية آفي ماير
المستشار السابق للحكومة اإلسرائيلية، لكن اللجنة التي تحدثت لم تتضمن أي شخص  -جرين

 .(3)معروف بانتقاده لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين حتى يتم توفير وجهة نظر متوازنة 

أعلنتها بشكل واضح وصريح، فوصفت نفسها في  لأن إيغالش لم تخف هويتها باألهم 
مقال لها في مدونة الهافنغتون بوست مع الصحفي األردني هاني حزيمة بأنها إسرائيلية، وأخذت 

 .(4)تتحدث بشغف عن إسرائيل وتدافع عن القيم التي تمثلها إسرائيل 

غالش لكن رئيس مكتب صحيفة الواشنطن بوست في القدس هو ويليام بوث ويشارك إي
كتابة التقارير حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي للصحيفة، اال أن بعض الجهات اإلعالمية 
المقربة من إسرائيل هاجمته واتهمته بعدم الموضوعية في النقل، نائب رئيس الصهاينة المتدينين 

                                                           

(1)Abunimah, Washington Post’s new Jerusalem correspondent married to pro-Israel 
propagandist. (Website) 

(2) Ibid.  

(3) Abunimah, Washington Post’s new Jerusalem correspondent married to pro-

Israel propagandist. (Website) 
(4) Eglash: Hazaimeh, Why We Can’t Write This Story. (Website) 

https://electronicintifada.net/people/ali-abunimah
https://electronicintifada.net/people/ali-abunimah
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في أمريكا ستيفن فالتو أشار إلى أن صحيفة الواشنطن بوست في إسرائيل فقدت كل مظاهر 
والتي تعد مقيتة  ،وأن بوث اآلن يمارس ضغوطا علنية من أجل قضية سياسية ،الموضوعية

بطريقة اليمكن تخيلها، أال وهي تبرير سياسة السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات 
 "اإلرهابيين" المسجونين وعائالتهم.

عيدة عن أضاف فالتو "لم يكن وليام بوث حريًصا جًدا على االحتفاظ بآرائه الشخصية ب
إن " :مقاالته اإلخبارية، لكنه قال في تقريره عن مدفوعات السلطة الفلسطينية إلى اإلرهابيين

إسرائيل ومؤيديها في الكونغرس يحثون الرئيس دونالد ترامب على الضغط على رئيس السلطة 
ية الفلسطينية محمود عباس" لوقف دفعات الرعاية االجتماعية التي تقدمها السلطة الفلسطين

أو قتلوا على أيدي القوات اإلسرائيلية  ،ألسر السجناء والمهاجمين الفلسطينيين الذين إما جرحوا
 خالل عمليات إرهابية".

نه "بدأ تقريره بعبارة "مدفوعات الرفاه االجتماعي"، الغرض الواضح أفالتو اتهم بوث ب
، أن تعريف القاموس من عبارة "الرعاية االجتماعية" هو جعل المدفوعات تبدو أكثر قبوال

"للرعاية االجتماعية" هو "الخدمات االجتماعية العامة أو الخاصة المنظمة لمساعدة الفئات 
المحرومة"، ويبدو أن "بوث" يريد من قراء "واشنطن بوست" أن يفكروا بأن المستفيدين من 

هاية المطاف على الذين ال ينبغي إلقاء اللوم عليهم في ن -وأيتام أبرياء  ،األموال هم أرامل
 ".(1)أعمال أقاربهم اإلرهابيين، وبالتالي يستحقون دعم الحكومة 

واتبع موقع صحيفة الواشنطن بوست أسلوب إشراك أكثر من شخصية إلى جانب 
في أحد جوانب التقرير مثل  اً المراسل لكتابة التقرير، غالبا ما يكون هذا الشخص متخصص

بعنوان ترمب يغرد داعمًا إلسرائيل عشية خطاب كيري في  األمور السياسية كما ورد في تقرير
الشرق األوسط، حيث يتناول التقرير مواقف اإلدارة األمريكية من إسرائيل في آخر عهد الرئيس 
 ،أوباما، لذلك اشترك في كتابة التقرير المراسلة روث إيغالش للكتابة عن مواقف إسرائيل

عن تغطية أخبار اإلدارة األمريكية في صحيفة  ةالمسؤول والمراسلة كارول موريلو، وهي المراسلة
 .(2)الواشنطن بوست 

                                                           

(1) Flatow, Washington Post reporter justifies paying Palestinian terrorists 

(2) Washington Post, Trump tweets support for Israel ahead of Kerry speech on 

middle east. (Website) 



126 

 ثالثًا: شكل المادة الصحفية:

يوضح شكل المادة الصحفية لقضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  (:3.4)جدول 
 للصحف المريكية

 الموقع

 شكل المادة الصحفية

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 91 332 95.3 181 88.3 151 تقرير

 9 33 4.7 9 11.7 24 خبر

 100 365 100 190 100 175 المجموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

بنسبة تقرير أول شكل من أشكال المادة الصحفية لموضوعات االستيطان اإلسرائيلي جاء ال
 أي نسبة. على القصة الصحفية تحصل%، فيما لم 9%، ثم الخبر بنسبة 91

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

بنسبة تقرير في مقدمة األشكال الصحفية لتغطية أخبار االستيطان اإلسرائيلي جاء ال
 أي نسبة.على القصة الصحفية  تحصل%، فيما لم 11.7%، تاله الخبر بنسبة 88.3

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

بنسبة تقرير في مقدمة األشكال الصحفية لتغطية أخبار االستيطان اإلسرائيلي جاء ال
 أي نسبة. على القصة الصحفية تحصل%، فيما لم 4.7%، تاله الخبر بنسبة 95.3

 واالختالف: االتفاقأوجه  -3

تطابق ترتيب االتجاه العام لشكل المادة الصحفية مع ترتيب موقعي الدراسة لشكل المادة  -أ
 ، حيث احتل التقرير الصحفي المرتبة األولى، تاله الخبر الصحفي. الصحفية

احتل التقرير الصحفي نسبة أعلى في موقع صحيفة الواشنطن بوست حيث بلغت  -ب
% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، والباقي 88.3% والباقي للخبر، وبلغت 95.3
 للخبر.

خباري في التسويق تقرير اإلويتضح مما سبق أن اعتماد موقعي الدراسة على ال 
التي تظهر  (3.3اإلعالمي لإلستيطان اإلسرائيلي يتماهى بشكل كبير مع نتائج جدول )
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المصدر الصحفي لمواد االستيطان اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية، حيث 
أو أكثر للصحيفة يجعل اعتمادها على التقرير الصحفي يشكل نسبة أكبر  ،أن وجود مراسل

 بكثير من اعتمادها على الخبر.
، ودراسة )عيسى، (1)(KRoss 2003)وتشابهت هذه الدراسة مع كل من دراسة  

ن أظهرتا أن الصحف األمريكية غالبا ما تركز على التقارير المتعلقة بالتحديثات، ي( اللت2016
 .(2)التقارير التي فيها شيء من التحليل أكثر من 

 رابعًا: الوسائط والعناصر التفاعلية:

 الصورة: -1
يوضح الصورة كونها أحدى الوسائط والعناصر التفاعلية لقضية االستيطان السرائيلي  (:3.5)جدول 

 في المواقع اللكترونية للصحف المريكية

 الموقع

 الصور
 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك
 85.2 282 92.8 169 75.8 113 الخبرية

 12.4 41 4.9 9 21.5 32 الموضوعية

 2.4 8 2.2 4 2.7 4 الشخصية

 149 100 182 100 331 100 ()المجموع 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لصحف الدراسة: -أ
جاءت الصورة الخبرية في المرتبة األولى في ترتيب الوسائط والعناصر التفاعلية لقضية 

الصورة وأخيرا %، 12.4الصورة الموضوعية بنسبة  تلتها%، 85.2االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 
 .%2.4الشخصية بنسبة 

                                                           

(1) Ross, Framing of the Palestinian/Israeli conflict in thirteen months of New York 

Times editorials surrounding the attacks of Sept. 11, 2001, (p 3) 
م في موقع صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 2014 عيسى، األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي على غزة( 2)

 (.154، )ص "تحليلية "دراسة
()  يمكن أن يحتوي على أكثر  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد

 صورة، أو اليوجد بها أي صورة.من 
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 مستوى كل صحيفة على حدة: على -ب

o :صحيفة النيويورك تايمز 

الصورة الموضوعية  تلتها%، 75.8جاءت الصورة الخبرية في المرتبة األولى بنسبة 
 .%2.7الصورة الشخصية بنسبة وأخيرا %، 21.5بنسبة 

o :صحيفة الواشنطن بوست 

الصورة الموضوعية  تلتها%، 92.8جاءت الصورة الخبرية في المرتبة األولى بنسبة 
 %.2.2الصورة الشخصية بنسبة  وأخيراً %، 4.9بنسبة 

 االتفاق واالختالف: أوجه -ج
o  اختلفت نسبة الصورة الخبرية بشكل كبير بين موقعي الدراسة، حيث حازت نسبة

% في موقع صحيفة الواشنطن 92.8% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و75.8
 بوست.

o  الصورة الموضوعية بشكل الفت بين موقعي الدراسة، حيث حازت نسبة  نسبةاختلفت
% في موقع صحيفة الواشنطن 4.9% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و21.5
 بوست.

o  في موقع 2.7تقاربت نسبة الصورة األرشيفية بين موقعي الدراسة، حيث حازت نسبة %
 نطن بوست.% في موقع صحيفة الواش2.2تايمز، و النيويوركصحيفة 

من الطبيعي أن تتصدر الصورة الخبرية لفئة الصور موقعي الدراسة، نظرًا لنتائج 
للمواد الخبرية عن االستيطان  اً مصدر باعتباره المراسل الصحفي  ( الذي بين تصدر3.3الجدول )

 ( الذي بين تصدر التقرير الصحفي أشكال المواد الخبرية.3.4اإلسرائيلي، والجدول )

الباحث أن معظم الصور الشخصية الموجودة في التقارير الصحفية هي وقد الحظ 
سرائيلية رسمية، وغير رسمية، وكانت الصور الشخصية للشخصيات الفلسطينية إلشخصيات 

 الرسمية، وغير الرسمية نادرة.



129 

( التي احتلت فيها الصورة 2014وقد أتت هذه النتيجة مشابهة لنتائج دراسة )عليان، 
( التي 2014( مع دراسة )عوض اهلل، 3.5، وتختلف نتائج جدول )(1)كز األول الخبرية المر 

 .(2)تقدمت فيها الصورة الموضوعية عن الخبرية 

 أنواع مقاطع الفيديو: -2
يوضح استخدام مقاطع الفيديو كونه أحد الوسائط والعناصر التفاعلية لقضية  (:3.6)جدول 

 االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية للصحف المريكية

 الموقع

 مقاطع الفيديو
 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك
 85 51 93 40 64.7 11 تقرير 
 11.7 7 4.6 2 29.4 5 تصريح
 3.3 2 2.3 1 5.8 1 حديث

 17 100 43 100 60 100 ()المجموع 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لصحف الدراسة: -أ
حد الوسائط ونه أالفيديو كجاءت التقارير المرئية في المرتبة األولى عن فئة مقاطع 

%، تالها التصريحات الصحفية 85بنسبة  والعناصر التفاعلية لقضية االستيطان اإلسرائيلي
 %.3.3%، وأخيرًا جاء الحديث الصحفي المصور بنسبة 11.7المصورة بنسبة 

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -ب

o :صحيفة النيويورك تايمز 

حد الوسائط ونه أالمرتبة األولى عن فئة مقاطع الفيديو كجاءت التقارير المرئية في 
%، تالها التصريحات الصحفية 64.7بنسبة  والعناصر التفاعلية لقضية االستيطان اإلسرائيلي

 %.5.8%، وأخيرًا جاء الحديث الصحفي المصور بنسبة 29.4المصورة بنسبة 
                                                           

 األطر الخبرية لقضية الدولة الفلسطينية في مواقع الفضائيات اإللكترونية األجنبة باللغة العربية: دراسة عليان،( 1)

 (.127)ص  ،تحليلية مقارنة
 في مواقع الفضائيات األجنبية اإللكترونية باللغة 2012 الخبرية للعدوان على غزة عاماألطر  وض اهلل،( ع2)

 (.167، )ص دراسة تحليلية مقارنة العربية:
()  كثر من يمكن أن يحتوي على أ ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد

 على اإلطالق. فيديو، أو قد ال يحتوي على فيديو
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o :صحيفة الواشنطن بوست 

حد الوسائط ونه أاألولى عن فئة مقاطع الفيديو كالتقارير المرئية في المرتبة  تجاء
التصريحات الصحفية  تلتها%، 93والعناصر التفاعلية لقضية االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 

 %.2.3%، وأخيرًا جاء الحديث الصحفي المصور بنسبة 4.6المصورة بنسبة 

 واالختالف: االتفاقأوجه  -ج
o  الفيديو بشكل الفت بين موقعي الدراسة، حيث اختلفت نسبة التقرير المرئي في مقاطع

% في موقع صحيفة 93% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و64.7حاز على نسبة 
 الواشنطن بوست.

o  اختلفت نسبة التصريح الصحفي المرئي في مقاطع الفيديو بشكل كبير بين موقعي
% في 4.6% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و29.4الدراسة، حيث حاز نسبة 

 موقع صحيفة الواشنطن بوست.
o  اختلفت نسبة الحديث الصحفي المرئي في مقاطع الفيديو بشكل قوي بين موقعي

% في موقع 2.3% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و5.8الدراسة، حيث حاز نسبة 
 صحيفة الواشنطن بوست.

حد أبرز ألكترونية إرفاق مقاطع الفيديو مع التقارير االخبارية في المواقع اإل ديعو 
أو لقطات مصورة  ،مميزات الصحافة اإللكترونية، فإمكانية تضمين الخبر مقاطع صوتية

 .(1)وتعايشًا مع الحدث  ،وجذبا للقاريء ،يجعل التغطية أكثر ثراءً  بالفيديو
 

يرى الباحث أن نسبة استخدام الفيديو تعد منخفضة بالمقارنة بعدد موضوعات و 
في االهتمام بهذه الفئة، واختلفت  اً االستيطان اإلسرائيلي في موقعي الدراسة، ما يعكس انخفاض

( حيث أظهرت أن نسبة استخدام الفيديو في 2016( مع دراسة )عيسى، 3.6نتائج جدول )
، وربما يعود ذلك لطبيعة دراسة عيسى التي ركزت (2)% 50صحيفة النيويورك تايمز قد احتل 

م، وهو حدث مليء بعناصر اإلثارة والتشويق التي 2014ن اإلسرائيلي على غزة عام على العدوا
يمكن تعميمها في ملفات الفيديو، وتقاربت نتيجة الفيديو في الدراسة الحالية مع دراسة )عليان، 

                                                           

 السيد، تأثير الصحافة االلكترونية على مستقبل الصحف الورقية. )موقع الكتروني(( 1)
 (.156عيسى، مرجع سابق، )ص ( 2)
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، ما (1)( التي أظهرت أن مواقع الدراسة لم تحصل على نسبة عالية في استخدام الفيديو 2014
 دم االستفادة من عناصر القوة في البيئة اإللكترونية.يدل على ع

 الوسائط والعناصر التفاعلية الخرى: -3
يوضح الوسائط والعناصر التفاعلية الخرى لقضية االستيطان السرائيلي في المواقع  (:3.7)جدول 

 اللكترونية للصحف المريكية

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لصحف الدراسة: -أ
والعناصر  ،المرتبة األولى في ترتيب الوسائطجاءت المشاركة والنص الفائق في 

%، ثم روابط اإلحالة بنسبة 100التفاعلية األخرى لقضية االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 
 %. 2.2%، وأخيرًا جاء الجرافيك بنسبة 52%، ثم التعليقات بنسبة86.3

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -ب

o :صحيفة النيويورك تايمز 

والنص الفائق في المرتبة األولى في ترتيب الوسائط والعناصر  ،المشاركةجاءت 
%، 89.7%، ثم روابط اإلحالة بنسبة  100التفاعلية األخرى لقضية االستيطان اإلسرائيلي بنسبة
 وأخيرًا لم تحصل التعليقات والجرافيك على أي نسبة.

                                                           

 (.127عليان، مرجع سابق، )ص ) 1)

 الموقع

 الوسائط والعناصر التفاعلية

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 100 365 100 190 100 175 مشاركة

 100 365 100 190 100 175 النص الفائق

 86.3 315 83.1 158 89.7 157 روابط اإلحالة

 52 190 100 190 - - التعليقات

 2.2 8 4.2 8 - - جرافيك

 365=ن 190ن= 175ن= قيمة "ن"
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o :صحيفة الواشنطن بوست 

عليقات في المرتبة األولى في ترتيب الوسائط والت، والنص الفائق ،جاءت المشاركة
%، ثم جاءت روابط 100والعناصر التفاعلية األخرى لقضية االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 

 %.4.2%، وأخيرًا جاء الجرافيك بنسبة 83.1اإلحالة بنسبة 

 أوجه االتفاق واالختالف: -3

موقعي الدراسة، حيث حازت تطابقت نسبة المشاركة والنص الفائق بشكل كامل في  -أ
 %.100نسبة 

اختلفت نسبة تحصيل التعليقات بشكل كامل في موقعي الدراسة، حيث لم تحصل على  -ب
% في موقع 100أي نسبة في موقع صحيفة النيويورك تايمز، وحصلت على نسبة 

 صحيفة الواشنطن بوست.
أي نسبة في اختلفت نسبة تحصيل الجرافيك في موقعي الدراسة، حيث لم تحصل على  -ج

% في موقع صحيفة الواشنطن 4.2موقع صحيفة النيويورك تايمز، وحصلت على نسبة 
 بوست.

وأظهرت النتائج العالية لعناصر اإلبراز المتنوعة التي استخدمها موقعا الدراسة مثل 
 ستفادةهتمام هذه الصحف باالاوالجرافيك  ،والنص الفائق ،والمشاركة ،روابط االحالة، والتعليقات

وزيادة نسبة التفاعل مع المواد  ،من خصائص البيئة اإللكترونية لجذب أكبر عدد من القراء
 وترابط هذه المواد مع بعضها البعض. ،االخبارية المنشورة حول االستيطان

لكن الباحث يرى أن عدم حصول التعليقات والجرافيك على أية نسبة في صحيفة 
الصحيفة بمميزات البيئة اإللكترونية، حيث يمكن  النيويورك تايمز دليل على عدم اهتمام

الحصول منهما على عملية التغذية الراجعة لما هو منشور على الموقع، بينما تظهر نسبة 
 اهتمام أعلى في موقع صحيفة الواشنطن بوست.

( التي أظهرت أن موقع النيويورك تايمز م2016وتتفق الدراسة مع دراسة عيسى )
وبالذات فيما ، ن اإلمكانات التي تتيحها شبكة اإلنترنت للصحف اإللكترونيةاستفاد بشكل كبير م

وملفات الفيديو، حيث ساعد هذا التنوع فى  ،والصور ،والنصوص الفائقة ،يتعلق بالتفاعلية
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ورفع مستوى المعلومات التي  ،وسائل اإلبراز على إثراء الموضوعات المتعلقة بالعدوان
 .(1)تتضمنها

م( التي بيَّنت أن المواقع الفلسطينية اإلخبارية 2017ف )يالدراسة مع دراسة الشر وتتفق 
اهتمت بخدمتى النشر والمشاركة" وخدمة "التواصل االجتماعي" فى جميع المواد الصحفية بنسبة 

( التي أظهرت أن مواقع التواصل م2016، وتتفق أيضا مع دراسة سنونو )(2)% 26.7
 .(3)نت صاحبة السيادة على شبكة اإلنترنت االجتماعى والمشاركة كا

( التي كان من نتائجها المواقع الفلسطينية ال م2014وتختلف الدراسة مع دراسة حبيب )
لبعض األدوات  اً لكترونية، وأن هناك استخدامتستغل اإلمكانات الكاملة التي تتيحها الصحافة اال

 .(4)التفاعلية بصورة غير مدروسة 

 

 

 

 

  

                                                           

  .(156تايمز األمريكية )صيورك نيو الفى موقع  م2014عيسى، االطر الخبرية للعدوان على غزة عام ( 1)
 (.187الشريف، معالجة المواقع الفلسطينية االلكترونية اإلخبارية لحصار غزة: دراسة تحليلية مقارنة، )ص  (2)
 (.171نة، )ص سنونو، واقع الصحافة االستقصائية فى المواقع الفلسطيئية االلكثروئية دراسة تحليلية مقار  (3)
 (.202اليومية الفلسطينية )صحبيب، الخدمات التفاعلية فى المواقع االلكترونية للصحف ( 4)
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 : الثانيالمبحث 
 الطر الخبرية لقضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية 

 للصحف المريكية
يهدف المبحث إلى التعرف على األطر الخبرية التي استخدمتها المواقع اإللكترونية 

خالل للصحف األمريكية لتسويق االستيطان اإلسرائيلي، ومن ثم مناقشتها وتفسيرها، وذلك من 
أطر األسباب وردود الفعل تجاه قضية االستيطان اإلسرائيلي التي اهتمت بها المواقع 
اإللكترونية، وأطر الصراع والنتائج المترتبة واإلهتمامات اإلنسانية والجهات المسؤولة عن عملية 
االستيطان، ويهدف المبحث أيضًا لعرض أهم الشخصيات المحورية التي اعتمدت عليها 

 ه، إلى جانب آليات التأطير وأدواتتهاراسة في التعليق على قضايا االستيطان ومناقشصحف الد
 التي استخدمها موقعا الدراسة.

 :أطر الصراعأواًل: 
حف يوضح أطر الصراع في قضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية للص (:3.8)جدول 

 المريكية

 الموقع

 أطر الصراع

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 56.3 202 55.9 109 56.7 93 استيالء على أراض فلسطينية

 20 72 20 39 20.1 33  عمليات ضد المستوطنين

 17.5 63 19 37 15.8 26 حواجز واعتقاالت أمام المستوطنات

 3 11 3 6 3 5 المستوطنين للقرى الفلسطينيةاقتحام 

 1.7 6 0.5 1 3 5 اعتداءات المستوطنين

 0.8 3 1.5 3 - - تفكيك المستوطنات اإلسرائيلية

 0.5 2 - - 1.2 2 أخرى

 164 100 195 100 359 100 ()المجموع 

                                                           

()  يمكن أن يحتوي على أكثر  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 .إطار، أو اليوجد بها أية أطرمن 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 الدراسة:االتجاه العام لموقعي  -1
جاءت أطر االستيالء على األراضي الفلسطينية في المرتبة األولى في أطر قضية 

%، تلتها العمليات 56.3االستيطان اإلسرائيلي في المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية بنسبة 
%، وجاء 17.5%، ثم حواجز واعتقاالت أمام المستوطنات بنسبة 20ضد المستوطنين بنسبة 

%، ثم 1.7%، ثم اعتداءات المستوطنين 3حام المستوطنين للقرى الفلسطينية بنسبة بعدها اقت
%، مثل التعدي على 0.5%، ثم جاءت أطر أخرى بنسبة 0.8تفكيك المستوطنات اإلسرائيلية 

 المدنيين الفلسطينيين. 

 مستوى كل صحيفة على حدة: على -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

 تلتها%، 56.7جاءت أطر االستيالء على أراض فلسطينية في المرتبة األولى بنسبة 
%، ثم حواجز واعتقاالت أمام المستوطنات 20.1العمليات ضد المستوطنين بنسبة 

%، وبنفس النسبة 3%، ثم جاء اقتحام المستوطنين للقرى الفلسطينية بنسبة 15.8بنسبة 
% مثل مظاهرات 1.2اءت أخرى بنسبة %، ثم ج3جاءت اعتداءات المستوطنين 

على ل أطر تفكيك المستوطنات اإلسرائيلية صفلسطينية ضد االستيطان، وأخيرًا لم تح
 أي نسبة.

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

%، ثم جاءت 55.9احتلت أطر االستيالء على أراض فلسطينية المرتبة األولى بنسبة 
، ثم حواجز واعتقاالت أمام المستوطنات %20العمليات ضد المستوطنين ثانيُا بنسبة 

%، ثم تفكيك 3%، ثم اقتحام المستوطنين للقرى الفلسطينية بنسبة 19ثالثًا بنسبة 
أخيرًا لم و %، 0.5%، ثم جاءت اعتداءات المستوطنين 1.5المستوطنات اإلسرائيلية 

 ل األطر أخرى أي نسبة.صتح

 االتفاق واالختالف: أوجه -3

حيث بلغت  ،اعتداءات المستوطنين بشكل الفت بين موقعي الدراسةاختلفت نسبة أطر  -أ
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.0.5% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و3

% في موقعي 3حيث بلغت  ،تطابقت نسبة أطر اقتحام المستوطنين للقرى الفلسطينية -ب
 الدراسة.



136 

حيث  ،ر بين موقعي الدراسةتقاربت نسبة أطر العمليات ضد المستوطنين بشكل كبي -ج
% في موقع صحيفة الواشنطن 20% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و20.1بلغت 
 بوست.

حيث لم تحصل  ،اختلفت نسبة أطر تفكيك المستوطنات بشكل فارق بين موقعي الدراسة -د
% في موقع صحيفة 1.5على أي نسبة تذكر في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

 .الواشنطن بوست

حيث  ،تقاربت نسبة أطر الحواجز واالعتقاالت أمام المستوطنات بين موقعي الدراسة -ه
% في موقع صحيفة الواشنطن 19% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و15.8بلغت 
 بوست.

يقدَّر الباحث أن حصول أطر االستيالء على األراضي الفلسطينية والعمليات ضد 
واالعتقاالت أمام المستوطنات على نسبة مرتفعة كان منطقيًا بسبب  ،والحواجز ،المستوطنيين

ويتوافق  ،التواجد الكثيف لقوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين في الحياة اليومية الفلسطينية
( التي أكدت أن القمع اإلسرائيلي الكثيف في الحياة Cornett III ،2008ذلك مع دراسة )

 .(1)كارثة إنسانية ويزيد من تفاقم الصراع  اليومية للفلسطينيين خلق
حصول أطر  يفسر سببنتائج الدراسات اآلتية  ه معأن توافق نتائج دراستويرى الباحث 

 اً اعتبار إسرائيل هذا األمر موضوعومن أهم األسباب  ،تفكيك المستوطنات على نسبة متدنية
هذا دليل على انحياز و لعملية االستيطان في الضفة الغربية،  حالً  ه، وعدم رغبتها تصدير اً داخلي

سرائيل تجاه قضية االستيطان اإلسرائيلي، ويتوافق ذلك مع دراسة إالصحف لموقف 
Qutob)،2011 التي أفادت أن المستوطنات غير القانونية ُأوِجدت في الضفة الغربية ضمن )

، واختلفت أيضًا مع دراسة (2)وسيلة لخلق حقائق على األرض ونها خطة مدروس ك
Hughes)،2011 التي أفادت أن إنشاء دولة البانتوستانات الفلسطينية هي مصلحة إلسرائيل )

حتى تحافظ على التوزان الديموغرافي لصالح يهودية الدولة، كما أقرَّت الدراسة أن السياسة 

                                                           

(1) Cornett III, Israeli West Bank Settlements: Perversion of Realism and Obstacle to 

Peace 

(2( Qutob, An Analysis of Israel’s Settlement Policy in the Occupied West Bank 

after the Six-Day War and its Impact on the Peace-Process (1967-2002). 
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لت من سياسة الضم الكامل ألراضي الضفة الغربية إ لى سياسة إنشاء دولة اإلسرائيلية تحوَّ
 .(1)بنتوستانية فلسطينية 

أن إلى ( على توجه حكومة االحتالل اإلسرائيلي 2010كما أكدت دراسة )إبراهيم،
االستيطان حقق األهداف اإلسرائيلية الرامية إلى منع التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين تفضي 

، بالتالي فإن أطر تفكيك (2)واصلةإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات أبعاد جغرافيـة مت
 همية كبيرة لدى إسرائيل.أالمستوطنات لن يحتل 

( Hoffman،2010وتوافق ترتيب أطر الصراع في االتجاه العام مع نتائج دراسة )
التي أفادت أن لدى الحكومة القدرة على بسط نفوذها على وسائل اإلعالم فيما يتعلق بمسائل 
السياسة الخارجية، وتلعب كل من وسائل اإلعالم األمريكية، والحكومة على تشكيل إطارات 
معينة، كون الحكومة في نهاية المطاف، هي التي تمرر معظم المعلومات، وتتخد القرارات 

 .(3)النهائية السياسية 

 ثانيًا: أطر ردود الفعال:
يوضح أطر ردود الفعال على قضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  (:3.9)جدول 

 للصحف المريكية

 الموقع

 أطر ردود الفعال

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 52.3 156 55.3 93 48.5 63 متوازنة

 29.5 88 25.6 43 34.6 45 مؤيدة

 18.1 54 19 32 16.9 22 معارضة

 130 100 168 100 298 100 ()المجموع 

 

                                                           

( 1 ) Hughes, Territoriality, Sovereignty and the Nation-state System in Israel-

Palestine: The Creation of the Palestinian Bantustan “state” and Shifting 

Palestinian Resistance Tactics 

 إبراهيم، اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية. )2)
(3) Hoffman, Framing Hamas: A Case Study of U.S. Foreign Policy & Media 

Coverage. 
()  حتوي على أكثر تيمكن أن  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد

 إطار، أو اليوجد بها أية أطر.من 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

جاءت ردود األفعال المتوازنة في المرتبة األولى من بين الردود على قضايا االستيطان 
%، 29.5ردود الفعل المؤيدة ثانيًا بنسبة  تلتها%، 52.3اإلسرائيلي في موقعي الدراسة بنسبة 
 %. 18.1وأخيرًا ردود الفعل المعارضة بنسبة 

 مستوى كل صحيفة على حدة: على -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

ردود الفعل  تلتها%، 48.5جاءت ردود األفعال المتوازنة في المرتبة األولى بنسبة 
 %. 16.9%، ثم جاءت أخيرًا ردود الفعل المعارضة بنسبة 34.6المؤيدة بنسبة 

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

%، وجاءت بعدها ردود 55.3جاءت ردود األفعال المتوازنة في المرتبة األولى بنسبة 
  %.19%، ثم جاءت أخيرًا ردود الفعل المعارضة بنسبة 25.6الفعل المؤيدة بنسبة 

 واالختالف: االتفاقأوجه  -3
% في 48.5تقاربت نسبة أطر ردود األفعال المتوازنة بين موقعي الدراسة حيث بلغت  -أ

 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.55.3موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

اختلفت نسبة أطر ردود األفعال المؤيدة بشكل كبير بين موقعي الدراسة حيث بلغت  -ب
% في موقع صحيفة الواشنطن 25.6فة النيويورك تايمز، و% في موقع صحي34.6
 بوست.

% في 16.9حيث بلغت  ،تقاربت نسبة أطر ردود الفعل المعارضة بين موقعي الدراسة -ج
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.19موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

وبالرغم من أن نسبة ردود الفعل المتوازنة جاءت أعلى من أطر ردود الفعل المؤيدة، إال 
أن نسبة األطر المؤيدة تحتل نسبة قوية تنم عن سياسة موقعي الدراسة، وهذه النتيجة تتوافق مع 

( التي أفادت أن التغطية األمريكية للصراع تتبنى معايير AbduIshaiba ،2013)دراسة 
بينما  ،مزدوجة عند الحكم على ممارسات إسرائيل" حيث تصف هجمات الفلسطينيين باإلرهابية
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اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي" تأتي في إطار ردود األفعال المشروعة، وأظهرت أيضًا أن 
 . (1)ي اإلعالم األمريكي، الذي يعرض صورة غير حقيقية ومشوهة االنحياز يظهر جليا ف

انحياز  يظهركما أن احتالل أطر ردود الفعل المعارضة لالستيطان نسبة منخفضة 
( التي أفادت أن Amer & Amer ،2011موقعي الدراسة، وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة )

اإلعالم األمريكية بانتقاء أساليب األخبار  دائما في التقارير الصحفية في وسائل اً هناك اتجاه
 . (2)والمعلومات والمفردات التي تتناسب مع المبررات اإلسرائيلية" 

 ثالثًا: أطر الجهات المسؤولة:
يوضح تأطير الجهات المسؤولة عن االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  (:3.10)جدول 

 للصحف المريكية

 الموقع

 أطر الجهات المسؤولة

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 65.2 352 69.2 189 72.4 163 الحكومة اإلسرائيلية

 25.1 125 27.5 75 22.2 50 األمريكيةالواليات المتحدة 

 1.2 6 0.7 2 1.8 4 نو المستوطنين اإلسرائيلي

 1 5 - - 2.2 5 االحزاب اإلسرائيلية

 0.6 3 0.7 2 0.4 1 الجيش اإلسرائيلي

 1.4 7 1.8 5 0.9 2 أخرى

 225 100 273 100 498 100 ()المجموع 

 بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:تشير 

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

الحكومة اإلسرائيلية في المرتبة األولى ألطر الجهات المسؤولة عن  جاء إطار  
الواليات المتحدة األمريكية بنسبة  تلتها%، 65.2االستيطان اإلسرائيلي في موقعي الدراسة بنسبة 

                                                           

(1 ) Abuishaiba, The American Media Coverage of the Israel-Palestine Conflict 

(2010-2012). 

(2) Amer & Amer, U. S. Media coverage of the situation in Jerusalem: A Discourse 

Analysis Study. 

()  المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن إطار الجهات المسؤولة عن اإلستيطان
اإلسرائيلي لم يستخدم في كل الموضوعات، كما أن بعض المواضيع حملت المسؤولية عن اإلستيطان 

 .ثر من جهةاإلسرائيلي ألك
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%، ثم جاءت 1.2ن بنسبة و ن اإلسرائيليو %، ثم المستوطن1.4%، ثم أخرى بنسبة 25.1
 %.0.6وأخيرًا الجيش اإلسرائيلي بنسبة %، 1األحزاب اإلسرائيلية بنسبة 

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

%، ثم الواليات المتحدة 72.4الحكومة اإلسرائيلية المرتبة األولى بنسبة  حاز إطار
%، ثم المستوطنين 2.2%، ثم األحزاب اإلسرائيلية بنسبة 22.2األمريكية بنسبة 
مثل الكنيست اإلسرائيلي والكونغرس % 0.9%، ثم أخرى بنسبة 1.8اإلسرائيليين بنسبة 

 %.0.4، ثم الجيش اإلسرائيلي بنسبة مريكياأل
 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

%، ثم الواليات المتحدة 69.2الحكومة اإلسرائيلية المرتبة األولى بنسبة  احتل إطار
مثل الكنيست اإلسرائيلي ورئيس دولة % 1.8%، ثم أخرى بنسبة 27.5األمريكية بنسبة 

 %، ثم الجيش اإلسرائيلي بنسبة0.7ن بنسبة و ن اإلسرائيليو ، ثم المستوطنإسرائيل
 %، أخيرا لم يحتل إطار األحزاب اإلسرائيلية أي نسبة.0.7

 :واالختالفأوجه االتفاق  -3

حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر الحكومة اإلسرائيلية بشكل ملحوظ بين موقعي الدراسة -أ
% في موقع صحيفة الواشنطن 67% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و72.4
 بوست.

% 1.8حيث بلغت  ،ن بين موقعي الدراسةو ن اإلسرائيليو اختلفت نسبة أطر المستوطن -ب
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.0.7في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

% في 2.2حيث بلغت  ،بين موقعي الدراسةاختلفت نسبة أطر الحكومة اإلسرائيلية  -ج
موقع صحيفة النيويورك تايمز، فيما لم تحصل على أي نسبة في موقع صحيفة 

 الواشنطن بوست.
% في موقع 0.4حيث بلغت  ،تقاربت نسبة أطر الجيش اإلسرائيلي بين موقعي الدراسة -د

 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.0.7صحيفة النيويورك تايمز، و
% في موقع 22.2حيث بلغت  ،نسبة أطر الواليات المتحدة بين موقعي الدراسة تقاربت -ه

 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.26.6صحيفة النيويورك تايمز، و
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تشابه ترتيب االتجاه العام ألطر الجهات المسؤولة مع ترتيبها في موقع صحيفة  -و
مع ترتيبها في موقع  لألطر نفسهاالنيويورك تايمز، واختلف ترتيب االتجاه العام 

 صحيفة الواشنطن بوست. 
% في موقع صحيفة 0.9حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر أخرى بين موقعي الدراسة -ز

 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.1.8النيويورك تايمز، و

ول األول عن ئتبين من خالل موقعي الدراسة أن الحكومة اإلسرائيلية هي المس
اإلسرائيلي، وهذا يتماهى بشكل كبير مع الموقف الرسمي إلدارتي الرئيسين باراك االستيطان 

أوباما ودونالد ترمب، لكن موقع صحيفة الواشنطن بوست حمَّل اإلدارة االمريكية المسئولية عن 
االستيطان بشكل أكبر من موقع صحيفة النيويورك تايمز، وبذلك يتبنى موقع صحيفة الواشنطن 

حريرية أكثر انتقادًا لسياسات الواليات المتحدة األمريكية بخصوص قضية بوست سياسة ت
 االستيطان اإلسرائيلي.

لكن ظهر بعض التناقض في المواقف الرسمية الدارة الرئيس األمريكي ترمب، ففي 
ويتناقض ذلك مع  ،ق عملية السالمو بداية حكمه أعرب عن عدم تبنيه فكرة أن المستوطنات تع

( حيث قدَّم الصحفيون في صحيفتي النيويورك تايمز Amer and Amer ،2001دراسة )
والواشنطن بوست األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية على أنها 

 .(1)بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ” مفاوضات السالم”تضر بما يسمى ب 
ي ترمب تبنى مواقف أشد قسوة من لكن بعد انقضاء فترة من حكم الرئيس األمريك

االستيطان اإلسرائيلي، وكانت مصادر إسرائيلية أعربت عن قلقها من هكذا مواقف، وأورد موقع 
رًا يتحدث فيه عن رغبة الرئيس األمريكي بعدم توسيع بقعة يصحيفة النيويورك تايمز تقر 

ع الفلسطيني االستيطان اإلسرائيلي بشكل قوي حتى يكون هناك إمكانية لحل الصرا
 . (2)اإلسرائيلي

                                                           

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

Discourse Analysis Study. 
(2) The New York Times, Trump Adopts a Harder Line on Israeli Settlements. 

(Website). 
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 رابعًا: أطر الهتمامات النسانية:
يوضح أطر الهتمامات النسانية لقضية االستيطان السرائيلي في المواقع  (:3.11)جدول 

 اللكترونية للصحف المريكية

 الموقع

 أطر الهتمامات النسانية

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 66.3 71 60 27 71 44 إسرائيلية

 33.6 36 40 18 29 18 فلسطينية

 62 100 45 100 107 100 ()المجموع 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

جاءت أطر اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية في المرتبة األولى في أطر اإلهتمامات اإل 
%، ثم جاءت اطر اإلهتمامات اإلنسانية 66.3لقضية االستيطان اإلسرائيلي بنسبة نسانية 

 %.33.6الفلسطينية ثانيًا بنسبة 

 مستوى كل صحيفة على حدة: على -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

طر أ%، ثم جاءت 71جاءت أطر اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية أوال بنسبة 
 %.29اإلهتمامات اإلنسانية الفلسطينية ثانيًا بنسبة 

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

طر أ%، ثم جاءت 60اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية أوال بنسبة  جاءت أطر
 %.40اإلهتمامات اإلنسانية الفلسطينية ثانيًا بنسبة 

 أوجه االتفاق واالختالف: -3
تطابق ترتيب االتجاه العام ألطر اإلهتمامات اإلنسانية مع الترتيب لهذه األطر في  -أ

 موقعي الدراسة.

                                                           

()  حتوي على أكثر تيمكن أن  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 .اإلهتمامات اإلنسانية من أطر أطرأية حتوي على تال  إطار اهتمام، أو أنمن 



143 

فلسطينية بشكل قوي بين موقعي الدراسة حيث بلغت اختلفت نسبة أطر اإلهتمامات ال -ب
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.40% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و29

حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر اإلهتمامات اإلسرائيلية بشكل فارق بين موقعي الدراسة -ج
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.60% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و71

يعتقد الباحث أن ارتفاع نسبة اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية في موقعي الدراسة يشير 
هم هو إظهار هذه الرواية بسياق إنساني، الى تبنيها للرواية اإلسرائيلية بشكل واضح، لكن األ

( الذي حاز فيه موضوع العمليات ضد المستوطنين نسبة 3.2ذلك مع نتائج جدول ) ويتوافق
بالموقعين التركيز على اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية، وتختلف هذه النتيجة مع  داعاليه ما ح

موقع صحيفة النيويورك تايمز ركز على إطار ( حيث أفادت أن 2016دراسة )عيسى، 
  .(1)الفلسطينية بنسية أكبر من اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية اإلهتمامات اإلنسانية 

( التي أثبتت أن صحيفة النيويورك Ross ،2003وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )
تايمز عملت على تصوير الفلسطينيين مجرمين إرهابيين يعملون على تقويض الهدوء، إبان 

 .(2)م 2001هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 

 خامسًا: أطر السباب:
 يوضح أطر أسباب االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية للصحف المريكية (:3.12)جدول 

 الموقع

 أطر أسباب االستيطان

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 53.8 191 60.8 107 47 84 سيطرة على األرض

 21.7 77 15.9 28 27.4 49 دوافع سياسية إسرائيلية

 7 25 5.7 10 8.4 15 دوافع أمنية إسرائيلية

 5.3 19 5.1 9 5.6 10 دوافع دينية

 4.5 16 6.8 12 2.2 4 مريكيأدعم 

 3.9 14 5.7 10 2.2 4 أسباب اقتصادية

 1.4 5 - - 2.8 5 األمنرد على قرارات مجلس 

                                                           

 (.159عيسى، مرجع سابق، )ص ( 1)
(2) Ross, Framing of the Palestinian/Israeli conflict in thirteen months of New York 

Times editorials surrounding the attacks of Sept. 11, 2001, (p 4). 
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 الموقع

 أطر أسباب االستيطان

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 2.2 8 - - 4.4 8 أخرى

 179 100 176 100 355 100 ()المجموع 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

%، ثم جاءت الدوافع 53.8جاء دافع السيطرة على األرض في المرتبة األولى بنسبة 
%، ثم الدوافع 7الدوافع األمنية اإلسرائيلية بنسبة  تلتها%، 21.7السياسية اإلسرائيلية بنسبة 

%، 3.9%، ثم األسباب االقتصادية بنسبة 4.5%، ثم الدعم األمريكي بنسبة 5.3الدينية بنسبة 
%، وأخيرًا لم 1.4%، ثم جاء دافع الرد على قرارات مجلس األمن بنسبة 2.2نسبة ثم أخرى ب

 .أي نسبةعلى ل دافع الحق الطبيعي صيح

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

٪، تلته الدوافع السياسية 47المرتبة األولى بنسبة  في جاء دافع السيطرة على األرض
%، ثم 8.4%، وجاءت بعدها الدوافع األمنية اإلسرائيلية بنسبة 27.4اإلسرائيلية بنسبة 

% مثل السيطرة على المياه والزيادة 4.4%، ثم أخرى بنسبة 5.6الدوافع الدينية بنسبة 
%، ثم 2.8مجلس األمن بنسبة  الطبيعية للمستوطنين، ثم جاء دافع الرد على قرارات

%، فيما لم يشكل دافع الحق الطبيعي 2.2الدعم األمريكي واألسباب االقتصادية بنسبة 
 أي نسبة.

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

الدوافع السياسية  ته%، تال60.8سيطرة على األرض المرتبة األولى بنسبة احتل دافع ال
% ثم جاءت 6.8لدعم األمريكي ثالثًا بنسبة دافع ا تالها%، 15.9اإلسرائيلية بنسبة 

%، ثم 5.7%، ثم األسباب االقتصادية بنسبة 5.7الدوافع األمنية اإلسرائيلية بنسبة 
 ،أخرى، و واألسباب ،%، فيما لم يحصل دافع الحق الطبيعي5.1الدوافع الدينية بنسبة 

 أي نسبة.على ودافع الرد على قرارات مجلس األمن 
 

                                                           

()  حتوي على أكثر تيمكن أن  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 .حتوي على أي سببتمن سبب أو قد ال 
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 االتفاق واالختالف: أوجه -3
رض بشكل قوي بين موقعي الدراسة حيث بلغت اختلفت نسبة أطر السيطرة على األ -أ

% في موقع صحيفة الواشنطن 60.8% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و47
 بوست. 

حيث  ،اختلفت نسبة أطر الدوافع السياسية اإلسرائيلية بشكل فارق بين موقعي الدراسة -ب
% في موقع صحيفة 15.9قع صحيفة النيويورك تايمز، و% في مو 27.4بلغت 

 الواشنطن بوست.

% في 5.6حيث بلغت  ،تقاربت نسبة أطر الدوافع الدوافع الدينية بين موقعي الدراسة -ج
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.5.1موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

حيث بلغت  ،الدراسة اختلفت نسبة أطر دافع الدعم األمريكي بشكل الفت بين موقعي -د
% في موقع صحيفة الواشنطن 6.8% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و2.2

 بوست.

% في موقع 4.4حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر أخرى بشكل كبير بين موقعي الدراسة -ه
صحيفة النيويورك تايمز، فيما لم تحصل على أي نسبة في موقع صحيفة الواشنطن 

 بوست.
وأطر األسباب  ،فإن حصول أطر السيطرة على األرض ؛لنتائجكما هو واضح في ا 

شارة واضحة على مالمح السياسة اإلسرائيلية إالسياسية اإلسرائيلية على نسبة مرتفعة يعطي 
حيث أثبتت أن  ،(Qutob ،2011دراسة )العامة تجاه الضفة الغربية، وتوافق ذلك مع نتائج 

وسيلة لخلق حقائق ونها المستوطنات غير القانونية ُأوِجدت في الضفة الغربية بخطة مدروس ك
السياسة أن  ( التي أفادتHughes ،2011) دراسة، وتوافق ذلك أيضًا مع (1)على األرض 

لت من سياسة الضم الكامل ألراضي الضفة الغربية إلى سياسة إنشاء دولة  اإلسرائيلية تحوَّ
 .(2)بنتوستانية فلسطينية 

                                                           

(1) Qutob, An Analysis of Israel’s Settlement Policy in the Occupied West Bank 

after the Six-Day War and its Impact on the Peace-Process (1967-2002). 

( 2 ) Hughes, Territoriality, Sovereignty and the Nation-state System in Israel-

Palestine: The Creation of the Palestinian Bantustan “state” and Shifting 

Palestinian Resistance Tactics. 
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ويعتقد الباحث أن الهدف من سياسية السيطرة على األراضي هو ما ورد في دراسة 
( بأن الهدف من االستيطان اإلسرائيلي هو منع التوصل إلى تسوية مع 2010)إبراهيم، 

 .(1)الفلسطينيين تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات أبعاد جغرافيـة متواصلة 

د الخبرية في موقعي الدراسة، تبين أن الدعم األمريكي ومن خالل تحليل الباحث للموا
لالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية بدا واضحا بشكل كبير بعد تولي ترمب الحكم في بداية 

م، حيث أورد تقرير في موقع صحيفة الواشنطن بوست أن ترمب تبرع لجامعة في 2017عام 
، وهذا يعطي قوة للتيار الداعم لالستيطان والرٍ د 10000حدى المستوطنات اإلسرائيلية بمبلغ إ

 .(2)اإلسرائيلي داخل الواليات األمريكية 

أن إسرائيل ترفض التوصل إلى حل على ( Cornett III ،2008وتدل نتائج دراسة )
لمشكلة المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وبذلك تفاقم التهديد الذي يمثله جيرانها العرب 

والسعي لحشد  ،، ما يعني أن إسرائيل تتجه لتبني سياسات مثل السيطرة على األرض(3)لها 
أكبر جهد داعم لالستيطان اإلسرائيلي خصوصًا الدعم األمريكي، كما يدل على أن األسباب 

دراسة )إبراهيم، ويتوافق ذلك مع  ،األمنية تحتل نسبة عالية من اهتمامات الحكومة األمنية
إسرائيل أقامت مشروعها االستيطاني في الضفة الغربية لدواعي  ( حيث بينت أن2010

 .(4)واحتياجات أمنية 

 ًا: أطر الحلول:دسسا
يوضح أطر حلول قضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية للصحف  (:3.13)جدول 

 المريكية

 الموقع

 أطر حلول االستيطان

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 45.1 190 50.9 113 38.7 77 حل الدولتين

 35.1 148 31 69 39.7 79 ضغوط سياسية

                                                           

 إبراهيم، اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية. )1)
(2) The Washington Post, Trump once donated 10000$ to a West Bank Israeli 

Settlement. (Website) 

(3) Cornett III, Israeli West Bank Settlements: Perversion of Realism and Obstacle to 

Peace. 

 إبراهيم، اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية.( 4)
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 الموقع

 أطر حلول االستيطان

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 4.3 18 5.8 13 2.5 5 منتجات المستوطناتمقاطعة 

 3.3 14 1.8 4 5 10 قرارات أممية

 3 13 3.6 8 2.5 5 تنفيذ القوانين الدولية

 1.7 7 1.3 3 2 4 وقف بناء مستوطنات جديدة

 1.7 7 2.2 5 1 2 دولة واحدة

 1.2 5 0.4 1 2 4 استئناف عملية السالم

 1.2 5 - - 2.5 5 دعاوي قانونية

 0.2 1 - - 0.5 1 تبادل أراضي

 3 13 2.7 6 3.5 7 أخرى

 199 100 222 100 421 100 ()المجموع 

 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

حاز إطار حل الدولتين المرتبة األولى في الحلول التي طرحها موقعا الدراسة لقضية 
%، ثم مقاطعة منتجات 35.1%، ثم ضغوط سياسية بنسبة 45.1االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 

%، ثم تنفيذ القوانين الدولية 3.3%، وجاء بعدها قرارات أممية بنسبة 4.3المستوطنات بنسبة 
%، تالها حل 1.7%، ثم وقف بناء مسوطنات جديدة بنسبة 3رى بنسبة %، ثم أخ3بنسبة 

%، ثم دعاوي قانونية بنسبة 1.2%، ثم استئناف عملية السالم بنسبة 1.7الدولة الواحدة بنسبة 
 %. 0.2%، وأخيرا تبادل األراضي بنسبة 1.2

 

 

 
                                                           

()  حتوي على أكثر تيمكن أن  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 يوجد بها أية حلول.حل من حلول االستيطان، أو المن 
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 على مستوى كل صحيفة على حدة: -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

احتل إطار الضغوط السياسية المرتبة األولى في موقع صحيفة النيويورك تايمز بنسبة 
%، تاله إطار قرارات أممية بنسبة 38.7%، ثم جاء إطار حل الدولتين بنسبة 39.7

والمقاطعة  ،والمقاطعة الثقافية ،خالء المستوطناتإ% مثل 3.5%، ثم أخرى بنسبة 5
%، وجاء بعدها إطار 2.5ات المستوطنات بنسبة االقتصادية، ثم إطار مقاطعة منتج

%، وجاء بعدها 2.5%، ثم إطار دعاوي قانونية بنسبة 2.5تنفيذ القوانين الدولية بنسبة 
%، 2%، ثم استئناف عملية السالم بنسبة 2وطنات جديدة بنسبة تإطار وقف بناء مس
 %. 0.5%، وأخيرًا تبادل أراضي بنسبة 1ثم دولة واحدة بنسبة 

 صحيفة الواشنطن بوست: موقع -ب

جاء إطار حل الدولتين في المرتبة األولى في موقع صحيفة الواشنطن بوست بنسبة 
%، ثم مقاطعة منتجات المستوطنات بنسبة 31%، ثم ضغوط سياسية بنسبة 50.9

خالء إ% مثل 2.7%، ثم أخرى بنسبة 3.6%، ثم تنفيذ القوانين الدولية بنسبة 5.8
%، ثم وقف بناء 1.8ادي الجانب، ثم قرارات أممية بنسبة حأانسحاب  ،المستوطنات

%، ثم استئناف عملية 2.2%، ثم دولة واحدة بنسبة 1.3وطنات جديدة بنسبة تمس
 %، وأخيرًا لم تحتل أطر الدعاوي القانونية وتبادل أراضي أي نسبة. 0.4السالم بنسبة 

 واالختالف: االتفاقأوجه  -3

% في 5القرارات األممية بشكل قوي بين موقعي الدراسة حيث بلغت اختلفت نسبة أطر  -أ
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.1.8موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

اختلفت نسبة أطر أطر حل الدولتين بشكل فارق بين موقعي الدراسة حيث بلغت  -ب
ن % في موقع صحيفة الواشنط50.9% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و38.7
 بوست.

% في 2تقاربت نسبة أطر وقف بناء المستوطنات بين موقعي الدراسة حيث بلغت  -ج
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.1.3موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

% في 2اختلفت نسبة أطر استئناف العملية السلمية بين موقعي الدراسة حيث بلغت  -د
 حيفة الواشنطن بوست.% في موقع ص0.4موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

% في موقع صحيفة 1حيث بلغت  ،تقاربت نسبة أطر الدولة الواحد بين موقعي الدراسة -ه
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.2.2النيويورك تايمز، و
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% في موقع 2.5اختلفت نسبة أطر الدعاوى القانونية بين موقعي الدراسة حيث بلغت  -و
 أي نسبة في موقع صحيفة الواشنطن بوست.صحيفة النيويورك تايمز، فيما لم تحز 

حازت ترتيب االتجاه العام ألطر حلول االستيطان نفس الترتيب في موقع صحيفة  -ز
 النيويورك تايمز، فيما اختلف الترتيب في موقع صحيفة الواشنطن بوست.

تبادل و  ،عاوي القانونيةوالد ،يرى الباحث أن حصول أطر استئناف عملية السالم
(، حيث 3.10على نسب منخفضة في موقعي الدراسة جاء متوافقًا مع نتائج الجدول ) األراضي

واإلدارات  ،ولة عن عملية االستيطان اإلسرائيلي هي الحكومة اإلسرائيليةئأن الجهات المس
األمريكية وبذلك فإن الحلول التي حازت نسب منخفضة ال تمثل أولوية لدى تلك الجهات، وجاء 

( التي جاء في نتائجها أن إسرائيل ترفض التوصل Cornett III،2008فقًا مع دراسة )ذلك متوا
وبذلك تفاقم التهديد الذي يمثله  ،إلى حل لمشكلة المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

 . (1)جيرانها العرب لها 
عي ( أن حيازة إطار حل الدولتين على أعلى نسبة في موق3.12وتشير نتائج جدول )

وهو أحد مفاتيح الحل السياسي  ،جماعًا دوليًا لحل قضية االستيطان اإلسرائيليإالدراسة يشكل 
نتيجة طبيعية بعد ونها وجاء إطار حل الضغوط السياسية ثانيًا ك للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،

لوقف  حل الدولتين، ورغم ذلك لم تستجب إسرائيل للضغوط السياسية التي مارستها دول العالم
 االستيطان اإلسرائيلي.

 سابعًا: أطر النتائج:

يوضح أطر النتائج المترتبة على االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  (:3.14)جدول 
 للصحف المريكية

 الموقع

 أطر النتائج المترتبة عن االستيطان

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 27.7 187 29.2 105 25.9 82 مصادرة اراض فلسطينية

 23.5 159 27.5 99 19 60 الدولتينسقوط حل 

 16.3 110 14.8 53 18 57 فرض أمر واقع

 12 81 14.5 52 9.1 29 تعد على المدنيين الفلسطينيين

                                                           

(1) Cornett III, Israeli West Bank Settlements: Perversion of Realism and Obstacle to 

Peace. 
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 الموقع

 أطر النتائج المترتبة عن االستيطان

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 7.6 52 2.8 10 13.2 42 تعطيل المفاوضات

 4.6 31 4.2 15 5 16 عقوبات جماعية على الفلسطينيين

 2.4 16 2.5 9 2.2 7 خسائر مادية فلسطينية

 2 13 1.1 4 2.8 9 تعطيل عملية السالم

 1.5 10 1.1 4 1.9 6 انتهاكات القانون الدولي

 1.1 8 1.1 4 1.3 4 سيطرة أمنية إسرائيلية

 1.3 9 1.1 4 1.6 5 أخرى

 317 100 359 100 676 100 ()المجموع 

 

 السابق إلى النتائج اآلتية:تشير بيانات الجدول 

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1

مصادرة اراض فلسطينية في المرتبة األولى في أطر النتائج المترتبة على  جاء إطار
%، ثم سقوط حل الدولتين بنسبة 27.7االستيطان اإلسرائيلي في موقعي الدراسة بنسبة 

%، 12%، ثم تعد على المدنيين الفلسطينيين بنسبة 16.3%، ثم فرض أمر واقع بنسبة 23.5
%، ثم عقوبات جماعية على الفلسطينيين بنسبة 7.6وجاء بعدها تعطيل المفاوضات بنسبة 

%، ثم 2%، تالها تعطيل عملية السالم بنسبة 2.4%، ثم خسائر مادية فلسطينية بنسبة 4.6
%، وأخيرًا إطار السيطرة 1.3%، ثم أطر أخرى بنسبة 1.5انتهاكات القانون الدولي بنسبة 

 %. 1.1األمنية اإلسرائيلية بنسبة 

 ة على حدة:على مستوى كل صحيف -2

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

%، تالها سقوط حل 25.9مصادرة اراض فلسطينية في المرتبة األولى بنسبة  جاء إطار
%، ثم تعطيل المفاوضات بنسبة 18%، ثم فرض أمر واقع بنسبة 19الدولتين بنسبة 

                                                           

()  حتوي على أكثر تيمكن أن  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 نتائج.نتيجة لالستيطان، أو اليوجد بها أية من 



151 

عقوبات %، وجاء بعدها 9.1%، ثم تعدي على المدنيين الفلسطينيين بنسبة 13.2
%، ثم 2.8%، ثم تعطيل عملية السالم بنسبة 5جماعية على الفلسطينيين بنسبة 

%، ثم 1.9%، ثم انتهاكات القانون الدولي بنسبة 2.2خسائر مادية فلسطينية بنسبة 
% مثل توتر عالقات إسرائيل الدولية والمقاطعة الثقافية 1.6أطر أخرى بنسبة 

 %.1.3منية اإلسرائيلية بنسبة إلسرائيل، وأخيرأ إطار السيطرة األ
 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

%، تاله سقوط حل 29.2اراض فلسطينية في المرتبة األولى بنسبة  مصادرة جاء إطار
%، ثم تعد على المدنيين 14.8%، ثم فرض أمر واقع بنسبة 27.5الدولتين بنسبة 

%، ثم 4.2ن بنسبة %، ثم عقوبات جماعية على الفلسطينيي14.5الفلسطينيين بنسبة 
%، وجاء 2.5%، ثم خسائر مادية فلسطينية بنسبة 2.8جاء تعطيل المفاوضات بنسبة 

بعدها أطر تعطيل عملية السالم وأطر السيطرة األمنية اإلسرائيلية وانتهاكات القانون 
مثل % 1.1% لكل منها، وأخيرًا أطر أخرى بنسبة 1.1ة بلغت يالدولي بنسب متساو 

 .ية ضد االستيطان اإلسرائيلي وتبعية االقتصاد الفلسطيني للمستوطناتالقرارات األمم
 االتفاق واالختالف: أوجه -3

حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر تعطل المفاوضات بشكل كبير بين موقعي الدراسة -أ
% في موقع صحيفة الواشنطن 2.8% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و13.2
 بوست.

حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر سقوط حل الدولتين بشكل الفت بين موقعي الدراسة -ب
% في موقع صحيفة الواشنطن 27.5% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و19

 بوست.
حيث بلغت  ،يين الفلسطينيين بين موقعي الدراسةاختلفت نسبة أطر التعدي على المدن -ج

% في موقع صحيفة الواشنطن 14.5% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و9.1
 بوست.

حيث بلغت  ،راضي الفلسطينية بين موقعي الدراسةتقاربت نسبة أطر مصادرة األ -د
% في موقع صحيفة الواشنطن 29.2% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و25.9
 ت.بوس

% في موقع 18حيث بلغت  ،تقاربت نسبة أطر فرض أمر واقع بين موقعي الدراسة -ه
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.14.8صحيفة النيويورك تايمز، و
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كأعلى نتيجة لالستيطان  راض فلسطينيةأمصادرة ويتضح من الجدول السابق أن حيازة 
 الء ي(، حيث احتل أطر االست3.12( و)3.8اإلسرائيلي جاء متوافقًا مع نتائج الجداول )

( حيث 3.2على األراضي الفلسطينية المرتبة األولى، وكذلك جاء متوافقًا مع نتائج الجدول )
احتلت قضية مصادرة األراضي المرتبة الثالثة في ترتيب قضايا االستيطان اإلسرائيلي، ويعد 

على مستقبل غير مبشر لمستقبل لعملية السالم بين السلطة الفلسطينية  اً قوي اً ذلك مؤشر 
سرائيل، وجاء ذلك متوافقًا مع  ( التي أفادت أن السياسة اإلسرائيلية Hughes)،2011دراسة وا 

لت من سياسة الضم الكامل ألراضي الضفة الغربية إلى سياسة إنشاء دولة بنتوستانية  تحوَّ
 .(1)فلسطينية 

والعقوبات  ،تعطيل المفاوضاتو  ،صول التعدي على المدنيين الفلسطينيينوتبين أن ح
، Hoffman)جاء متوافقا مع نتائج دراسة  على نسب متوسطةالجماعية على الفلسطينيين 

( التي أفادت أن لدى الحكومة القدرة على بسط نفوذها على وسائل اإلعالم فيما يتعلق 2010
بمسائل السياسة الخارجية، وتلعب كل من وسائل اإلعالم األمريكية، والحكومة على تشكيل 
إطارات معينة، كون الحكومة في نهاية المطاف، هي التي تمرر معظم المعلومات، وتتخد 

 .(2)النهائية القرارات السياسية 

إسرائيل من جانبها أمعنت في سياسات الضم والتوسع خصوصًا بعد تولي الرئيس 
نشاء دولة إ( التي أفادت أن Hughes) ،2011دونالد ترمب للحكم، جاء ذلك متوافقا لدراسة 

البانتوستانات الفلسطينية هي مصلحة إلسرائيل حتى تحافظ على التوزان الديموغرافي لصالح 
 .(3) الدولةيهودية 

 

                                                           

( 1 ) Hughes, Territoriality, Sovereignty and the Nation-state System in Israel-

Palestine: The Creation of the Palestinian Bantustan “state” and Shifting 

Palestinian Resistance Tactics. 

(2) Hoffman, Framing Hamas: A Case Study of U.S. Foreign Policy & Media 

Coverage. 
( 3 ) Hughes, Territoriality, Sovereignty and the Nation-state System in Israel-

Palestine: The Creation of the Palestinian Bantustan “state” and Shifting 

Palestinian Resistance Tactics. 
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 ثامنًا: مجموع الطر الخبرية:

يوضح مجموع الطر الخبرية لقضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  (:3.15)جدول 
 للصحف اللكترونية

 الموقع
 الطر الخبرية لقضية االستيطان

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز
 % ك % ك % ك

 25 676 24.9 359 24.9 317 أطر النتائج المتوقعة

 18.3 498 19 273 17.7 225 وليةئأطر المس

 15.5 421 15.4 222 15.5 199 أطر الحلول المقترحة

 13.2 359 13.5 195 12.9 164 أطر الصراع

 13 355 12.2 176 14 179 أطر األسباب

 11 298 11.7 168 10 130 أطر ردود األفعال

 4 107 3.1 45 4.9 62 أطر اإلهتمامات اإلنسانية

 1276 100 1438 100 2714 100 ()المجموع 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1
جاء إطار النتائج المتوقعة في المرتبة األولى لألطر الخبرية لقضية االستيطان 

%، ثم جاء بعدها 18.3ولية بنسبة ئ%، تلته أطر المس25اإلسرائيلي في موقعي الدراسة بنسبة 
 %، ثم أطر األسباب 13.2%، ثم أطر الصراع بنسبة 15.5أطر الحلول المقترحة بنسبة 

خيرًا أطر اإلهتمامات اإلنسانية أ%، و 11طر ردود األفعال بنسبة أ%، وجاء بعدها 13بنسبة 
 %.4بنسبة 

 

 :صحيفةى مستوى كل عل -2
 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

جاء إطار النتائج المتوقعة في المرتبة األولى لألطر الخبرية لقضية االستيطان 
%، ثم جاء بعدها أطر 17.7ولية بنسبة ئ%، تلته أطر المس24.9اإلسرائيلي بنسبة 

                                                           

()  يلها، ألن الجدول شامل لكل جداول األطر الخبريةالتي تم تحل المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد. 
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أطر الصراع بنسبة %، ثم 14%، ثم أطر األسباب بنسبة 15.5الحلول المقترحة بنسبة 
خيرًا أطر اإلهتمامات أ%، و 10%، وجاء بعدها اطر ردود األفعال بنسبة 12.9

 %.4.9اإلنسانية بنسبة 
 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

جاء إطار النتائج المتوقعة في المرتبة األولى لألطر الخبرية لقضية االستيطان 
%، ثم جاء بعدها أطر 19ة %، تلتها أطر المسئولية بنسب24.9اإلسرائيلي بنسبة 

%، ثم أطر األسباب 13.5%، ثم أطر الصراع بنسبة 15.4الحلول المقترحة بنسبة 
%، واخيرًا أطر 11.7%، وجاء بعدها اطر ردود األفعال بنسبة 12.2بنسبة 

 %.3.1اإلهتمامات اإلنسانية بنسبة 
 أوجه الشبه والختالف: -3

 %.24.9حيث بلغت  ،عي الدراسةتطابقت نسبة أطر النتائج المتوقعة بين موق -أ

% في موقع 17.7حيث بلغت  ،ولية بين موقعي الدراسةئاختلفت نسبة أطر المس -ب
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.19صحيفة النيويورك تايمز، و

حيث بلغت  ،بين موقعي الدراسة تقاربت نسبة أطر الحلول المقترحة بشكل كبيرٍ  -ج
% في موقع صحيفة الواشنطن 15.4يمز، و% في موقع صحيفة النيويورك تا15.5
 بوست.

% 14حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر أسباب االستيطان اإلسرائيلي بين موقعي الدراسة -د
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.12.2في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

% في 4.9حيث بلغت  ،اختلفت نسبة أطر اإلهتمامات اإلنسانية بين موقعي الدراسة -ه
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.3.1موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

ن تصدر أطر النتائج المتوقعة والمسئولية في موقعي الدراسة يظهر أيرى الباحث 
بقضية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وحتى مع قمة االنحياز األمريكي  اهتماماً 

قامة الدولة ألنه لم يبق الكثير من األرض إل ؛قف بناء مستوطنات جديدةطالب دونالد ترمب و 
الفلسطينية عليها، ويظهر ذلك حجم تأثير المستوطنات اإلسرائيلية على العملية السياسية التي 
ترعاها الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة لوضوح الموقف الدولي من المستوطنات ومسئولية 

 يلي عن هذه القضية.حتالل اإلسرائاال

كما يعد حلول أطر اإلهتمامات اإلنسانية أخيرا دلياًل على ضعف التركيز على تأثيرات 
االستيطان اإلسرائيلي على الفلسطينيين، ويعد ذلك تحيزًا واضحًا من موقعي الدراسة لصالح 
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 ،ً ثر تضرران نتائج عملية االستيطان اإلسرائيلي أظهرت أن الفلسطينيين األكإإسرائيل، حيث 
سرائيل األقل تضررًا، كما بيَّن جدول ) ( الذي أظهر أن الفلسطينيين يعانون من مصادرة 3.14وا 

وعقوبات جماعية، وتطابق  ،وتعد على المواطنيين الفلسطينيين ،وفرض ألمر واقع ،لألراضي
نشاء المستوطنات على ا  و  ،( حيث حصل موضوعا مصادرة األراضي3.2ذلك مع نتائج جدول )

نسب عالية من موضوعات االستيطان وهي موضوعات تدلل على تضرر الفلسطينيين بشكل 
 كبير.

م( حيث احتل إطار 2014( مخالفة لدراسة )العجلة، 3.15وجاءت نتائج جدول )
الصراع المرتبة األولى لألطر اإلعالمية لموضوعات االستيطان، وجاء في المرتبة الثانية إطار 

، كما جاءت هذه النتيجة مخالفة لدراسة )عيسى، (1)نتائج االقتصادية لية، ثم إطار الئو المس
( التي أفادت أن أطر الصراع احتلت المرتبة األولى في األطر الخبرية المستخدمة في 2016

( حيث 2016، واختلفت مع دراسة )مشرف، (2) 2014موضوعات العدوان اإلسرائيلي على غزة 
طر االقتصادية في المرتبة ج العامة واألاحتل إطار الصراع المرتبة األولى، ثم جاء إطار النتائ

لى إ، ويعود حصول أطر الصراع على المرتبة الرابعة في موقعي الدراسة (3)الرابعة والخامسة 
طبيعة التغطية اإلخبارية لهذه المواقع، حيث تعبر قضية االستيطان اإلسرائيلي عن صراع 

 وليس صراعًا واضحًا كالمعارك القتالية.  ،هاديء

 

 تاسعًا: الشخصيات المحورية:
يوضح الشخصيات المحورية لقضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية  (:3.16)جدول 

 للصحف المريكية

 الموقع

 الشخصيات المحورية
 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

الشخصيات 
 اإلسرائيلية

 38.3 322 42 181 34.4 141 الرسمية

 10.5 88 7 30 14.1 58 غير الرسمية

                                                           

 .مقارنة تحليلية دراسة الدولية: العربية الصحف في القدس قضية نحو الصحفي الخطاب العجلة، (1)

م في موقع صحيفة نيويورك تايمز: 2014( عيسى، األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي للعدوان على غزة 2)
 .دراسة تحليلية

 (.112صمشرف، األطر الخبرية لصار غزة في الصحف اليومية الفلسطينية: دراسة تحليلة مقارنة، )( 3)
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 الموقع

 الشخصيات المحورية
 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 48.8 410 49 211 48.5 199 المجموع

 الشخصيات الدولية
 30.6 257 35.3 152 25.6 105 الرسمية

 4.5 38 2 9 7 29 غير الرسمية
 35.1 295 37.3 161 32.6 134 المجموع

الشخصيات 
 الفلسطينية

 9.8 82 10 43 9.5 39 الرسمية

 6.3 53 3.5 15 9.3 38 غير الرسمية

 16.1 135 13.5 58 18.8 77 المجموع

 410 100 430 100 840 100 ()المجموع 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 الدراسة:االتجاه العام لموقعي  -1

الشخصيات اإلسرائيلية المرتبة األولى في الشخصيات المحورية لقضية احتلت 
ها الشخصيات الدولية بنسبة ت%، تل48.8االستيطان اإلسرائيلي في موقعي الدراسة بنسبة 

 %.16%، وأخيرًا الشخصيات الفلسطينية بنسبة 35.1

 على مستوى كل صحيفة على حدة: -2

 النيويورك تايمز:موقع صحيفة  -أ

% 34.4%، بواقع 48.5احتلت الشخصيات اإلسرائيلية المرتبة األولى بنسبة 
% للشخصيات غير الرسمية، ثم جاءت الشخصيات 14.1و ،للشخصيات الرسمية

% 7و ،% للشخصيات الرسمية25.6%، أي بواقع 37.3الدولية ثانيًا بنسبة 
%، أي بواقع 18.8للشخصيات غير الرسمية، وأخيرًا الشخصيات الفلسطينية بنسبة 

 % للشخصيات غير الرسمية.9.3% للشخصيات الرسمية و9.5

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

% للشخصيات 42%، بواقع 49احتلت الشخصيات اإلسرائيلية المرتبة األولى بنسبة 
ية، ثم جاءت الشخصيات الدولية ثانيًا بنسبة % للشخصيات غير الرسم7و ،الرسمية

% للشخصيات غير الرسمية، 2و ،% للشخصيات الرسمية35.3%، أي بواقع 37.3
                                                           

()  حتوي على أكثر تيمكن أن  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 شخصية محورية.من 
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 ،% للشخصيات الرسمية10%، أي بواقع 13.5وأخيرًا الشخصيات الفلسطينية بنسبة 
 % للشخصيات غير الرسمية.3.5و

 واالختالف: االتفاقأوجه  -3

الفلسطينية غير الرسمية بشكل كبير بين موقعي الدراسة  اختلفت نسبة أطر الشخصيات -أ
% في موقع صحيفة 3.5% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و9.3حيث بلغت 

 الواشنطن بوست.

حيث بلغت  ،تقاربت نسبة أطر الشخصيات الفلسطينية الرسمية بين موقعي الدراسة -ب
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.10% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و9.5

 ،اختلفت نسبة أطر الشخصيات اإلسرائيلية الرسمية بشكل فارق بين موقعي الدراسة -ج
% في موقع صحيفة 42% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و34.4حيث بلغت 

 الواشنطن بوست.

 عام للشخصيات المحورية مع ترتيبها في موقعي الدراسة.تطابق ترتيب االتجاه ال -د

اختلفت نسبة أطر الشخصيات اإلسرائيلية غير الرسمية بشكل الفت بين موقعي  -ه
% في موقع 7% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و14.1حيث بلغت  ،الدراسة

 صحيفة الواشنطن بوست.

حيث  ،ل بين موقعي الدراسةعا اختلفت نسبة أطر الشخصيات الدولية الرسمية بشكل -و
% في موقع صحيفة 35.3% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و25.6بلغت 

 الواشنطن بوست.

وغير الرسمية بشكل كبير بين  ،تقاربت نسبة أطر الشخصيات اإلسرائيلية الرسمية -ز
% في 49% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و48.5حيث بلغت  ،موقعي الدراسة
 الواشنطن بوست.موقع صحيفة 

 ،وغير الرسمية بين موقعي الدراسة ،اختلفت نسبة أطر الشخصيات الدولية الرسمية -ح
% في موقع صحيفة 37.3% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و32.6حيث بلغت 

 الواشنطن بوست.

اختلفت نسبة أطر الشخصيات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية بشكل كبير بين  -ط
% في 13.5% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و18.7حيث بلغت  ،الدراسةموقعي 

 موقع صحيفة الواشنطن بوست.
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يستنتج الباحث أن تصدر الشخصيات اإلسرائيلية التي تحدثت عن االستيطان 
براز للرواية اإلسرائيلية على ا  اإلسرائيلي في موقعي الدراسة هو تحيز واضح لصالح إسرائيل، و 

لإلستيطان، فإن  لفلسطيني، وعلى الرغم من معارضة المجتمع الدوليحساب الحق ا
الشخصيات الفلسطينية كانت أقل الشخصيات ظهورًا في موقعي الدراسة، وهذا تعمد واضح في 

 تغييب الرواية الفلسطينية.

على طبيعة الشخصيات  تويستنتج الباحث أن التوجهات الفكرية للصحيفتين أثر 
الشخصيات الفلسطينية المرتبة المحورية التي استضيفت في موقعي الدراسة، مما يفسر احتالل 

قلة الشخصيات الفلسطينية الرسمية التي تجيد التحدث إلى اإلعالم ، كما يؤكد ذلك األخيرة
ستيطان كقضية اال مهمة الدولي في القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصًا قضية

والدكتور  ،بالدكتورة حنان عشراوي الفلسطينية اإلسرائيلي، حيث انحصرت معظم الشخصيات
 والدكتور رياض المالكي. ،صائب عريقات

(، كما وتتوافق هذه الدراسة 3.11( وجدول )3.3وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج جدول )
ت على الشخصيات اإلسرائيلية ( حيث أفادت أن مواقع الدراسة اعتمد2014مع دراسة )عليان، 

بوصفها شخصيات محورية في تغطية قضية طلب فلسطين عضوية الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، مع ظهور فروقات واضحة في كل موقع، ال سيما موقع فضائية الحرة الذي اعتمد 

 .(1)% 45.80على الشخصيات اإلسرائيلية بالدرجة األولى بنسبة 
( حيث كانت الشخصيات 2016( مع دراسة )عيسى، 3.15)وتوافقت نتائج جدول 

اإلسرائيلية هي الشخصيات المحورية في موقع صحيفة النيويورك تايمز أثناء تغطية عدوان 
 .(2)ثم الشخصيات الدولية  ،على قطاع غزة تليها الشخصيات الفلسطينية م2014

 

                                                           

: األجنبية باللغة العربية لقضية الدولة الفلسطينية في مواقع الفضائيات اإللكترونية الخبرية( عليان، األطر 1)
 .دراسة تحليلية مقارنة

م في موقع صحيفة نيويورك تايمز: 2014( عيسى، األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي للعدوان على غزة 2)
 .دراسة تحليلية
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 :هعاشرًا: آليات التأطير وأدوات

يوضح آليات تأطير قضية االستيطان السرائيلي في المواقع اللكترونية للصحف  (:3.17)جدول 
 المريكية وأدواته

 الموقع

 آليات وأدوات التأطير

 االتجاه العام الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك

 25.1 343 25.1 188 25.2 155 كلمات داللية

 25 341 24.8 185 25.4 156 االقتباسات

 23.3 318 24.8 185 21.7 133 أخبار وبيانات صحفية سابقة

 15.1 206 16.6 124 13.2 82 التكرار

 9.8 133 6.7 52 13.2 81 خلفية تاريخية ومعلومات

 1.5 21 1.7 13 1.3 8 الرسوم والخرائط

 615 100 747 100 1362 100 ()المجموع 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى النتائج اآلتية:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: -1
في  هجاءت الكلمات الداللية في مقدمة آليات تأطير قضية االستيطان اإلسرائيلي وأدوات

%، ثم أخبار وبيانات صحفية 25%، جاء بعدها االقتباسات بنسبة 25.1موقعي الدراسة بنسبة 
%، ثم خلفية تاريخية ومعلومات بنسبة 15.1%، تالها التكرار بنسبة 23.3سابقة بنسبة 

 %. 1.5%، وأخيرًا الرسوم والخرائط بنسبة 9.8

 

 حدة: علىعلى مستوى كل صحيفة  -2

 النيويورك تايمز:موقع صحيفة  -أ

الكلمات الداللية بنسبة  تلتها%، 25.4جاءت االقتباسات في المرتبة األولى بنسبة 
%، وجاء بعدها التكرار بنسبة 21.7%، ثم أخبار وبيانات صحفية سابقة بنسبة 25.2

                                                           

()  حتوي على أكثر تيمكن أن  ةالواحد المادةالتي تم تحليلها ألن  المواد الخبريةالمجموع هنا ال يساوي عدد
 .من أداة تأطير
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%، وأخيرًا الرسوم والخرائط بنسبة 13.2%، ثم خلفية تاريخية ومعلومات بنسبة 13.3
1.3 .% 

 صحيفة الواشنطن بوست: -ب

االقتباسات بنسبة  هاتلت%، 25.1احتلت الكلمات الداللية المرتبة األولى بنسبة 
%، وجاء بعدها التكرار بنسبة 24.8%، ثم أخبار وبيانات صحفية سابقة بنسبة 24.8
%، وأخيرًا الرسوم والخرائط بنسبة 6.7%، ثم خلفية تاريخية ومعلومات بنسبة 16.6

1.7 .% 
 االتفاق واالختالف: أوجه -3

مع ترتيب األدوات  هأدواتو ليات التأطير لقضية االستيطان آلتطابق ترتيب االتجاه العام  -أ
 واآلليات في موقعي الدراسة.

حيث بلغت  ،اختلفت نسبة الخلفية التاريخية والمعلومات بشكل عال بين موقعي الدراسة -ب
% في موقع صحيفة الواشنطن 6.7% في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و13.2
 بوست.

% 25.2حيث بلغت  ،لية بشكل شبه تام بين موقعي الدراسةتقاربت نسبة الكلمات الدال -ج
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.25.1في موقع صحيفة النيويورك تايمز، و

% في موقع 25.4حيث بلغت  ،تقاربت نسبة اإلقتباسات بشكل عال بين موقعي الدراسة -د
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست24.8صحيفة النيويورك تايمز، و

% في موقع صحيفة 13.3حيث بلغت  ،ت نسبة التكرار بين موقعي الدراسةاختلف -ه
 % في موقع صحيفة الواشنطن بوست.16.6النيويورك تايمز، و

ويستنتج الباحث من احتالل الكلمات الداللية المرتبة األولى في موقعي الدراسة رغبة 
ونها اإلسرائيلية أواًل كالموقعين التأكيد على سياقات الرواية المقدمة، وبحلول الشخصيات 

وحصول اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية أيضا على المرتبة األولى في فئة  ،شخصيات محورية
اإلهتمامات اإلنسانية يدلل على تبني موقعي الدراسة استخدام ألفاظ فيها انحياز للرواية 

سرائيلي، وتتوافق هذه اإلسرائيلية في التقارير الصحفية التي تتحدث عن قضية االستيطان اإل
( حيث أظهرت أن صحيفة النيويورك تايمز استخدمت 2016الدراسة مع دراسة )عيسى، 
 Amer andدراسة )، ويتوافق ذلك أيضُا مع دراسة (1)% 77االقتباسات بنسبة عالية بلغت 

                                                           

م في موقع صحيفة نيويورك تايمز: 2014( عيسى، األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي للعدوان على غزة 1)
 .دراسة تحليلية
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Amer ،2011 حيث أظهر التحليل اللغوي لصحيفتي النيويورك تايمز والواشنطن بوست بأن )
المفردات المستخدمة في صحف الدراسة عند التحدث عن القدس تتطابق إلى حد كبير مع 

 .(1)المفردات التي يستخدمها اإلسرائيليون 
موقعي كما يدل حصول االقتباسات على نسبة مرتفعة من التكرارات على توجهات 

الدراسة، ويرتبط ذلك بالشخصيات المحورية، حيث أن نسبة االقتباسات العالية واحتالل 
براز الرواية اإلسرائيلية الشخصيات اإلسرائيلية المرتبة األولى يدل على انحياز موقعي الدراسة إل

امات للقاريء على حساب الرواية الفلسطينية، كذلك ترتبط نسبة االقتباسات العالية باإلهتم
حيث احتلت اإلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية المرتبة األولى، وترتبط هذه النتيجة  ،اإلنسانية

أيضا بحصول الشخصية اإلسرائيلية أعلى نسبة شخصيات محورية ما يدلل على أن أعلى نسبة 
 لالقتباسات كانت إسرائيلية، ويدلل ذلك على انحياز أيضا لصالح الرواية اإلسرائيلية.

غير  اً ويرى الباحث أن قلة استخدام الرسوم والخرائط في موقعي الدراسة يعطي انطباع
فمثاًل تعتمد صحيفة واشنطن بوست حقيقي للقاريء عن شكل ومسار االستيطان اإلسرائيلي، 

على إغفال الحقائق ذات األهمية الكبرى، لكن غالبًا ما يتم حذف الحقائق والبيانات ذات الصلة 
 .(2)نها أن تضر بتبرير التصرفات اإلسرائيلية التي من شأ

 
 

  
  

                                                           

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

Discourse Analysis Study. 
(2) 110 Examples of Post Misreporting. (Website)  



162 

 :المبحث الثالث
 نتائج الدراسة وتوصياتها خالصة

يتناول هذ المبحث أبرز نتائج الدراسة المستخلصة من الجداول السابقة، وتقديم 
توصيات للجهات الفلسطينية للتعامل مع ملف االستيطان اإلسرائيلي على الصعيد الداخلي 

 والخارجي.

 نتـــائج الدراســــة:أبرز : أوالً 

موضوعًا خبريًا،  365بلغ حجم تغطية قضية االستيطان اإلسرائيلي في موقعي الدراسة  -1
موضوعًا خبريًا في  190موضوعًا خبريًا في موقع صحيفة النيويرك تايمز، و 175بواقع 

الموقعين بمتابعة شئون موقع صحيفة الواشنطن بوست، وهو ما يعكس اهتمامًا من 
 االستيطان، وتقاربًا في حجم اإلهتمام بين الموقعين.

في كتابة التقارير  اً وحيد اً مصدر ونه اعتمد موقعا الدراسة على المراسل الصحفي ك -2
%، ويشير ذلك إلى 100وذلك بنسبة  ،الصحفية حول قضية االستيطان اإلسرائيلي
 .اهتمام الموقعين بقضية االستيطان اإلسرائيلي

استخدم موقعا الدراسة التقرير الصحفي في المرتبة األولى لألشكال الصحفية لقضية  -3
% 95.3% في موقع صحيفة النيويرك تايمز و88.3وذلك بنسبة  ،االستيطان اإلسرائيلي

 في موقع صحيفة الواشنطن بوست.
ال أن إن، و رغم أن المتضرر األساسي من قضية االستيطان اإلسرائيلي هم الفلسطيني -4

نسبة اإلهتمامات اإلنسانية الفلسطينية في موقعي الدراسة كانت ضعيفة حيث حازت على 
 إلهتمامات اإلنسانية اإلسرائيلية.ل %66مقابل %، 33.6نسبة 

األمريكية على السيطرة على  في إطار األسباب، ركزت المواقع اإللكترونية للصحف -5
من أجل دعم االستيطان، وهذا يدلل على السياسة التي  اً رئيسي اً هدفباعتبارها األرض 

ولة عن ئفق ذلك مع نتائج الجهات المسا، ويتو بحق الفلسطينيون تنتهجها حكومة إسرائيل
 االستيطان اإلسرائيلي في الدراسة.

ميل الحكومة اإلسرائيلية المسئولية عن توسيع كان االتجاه العام لموقعي الدراسة هو تح -6
االستيطان، حيث تبين أن نتنياهو ينتهج سياسة استيطانية ليحافظ على االئتالف 

 الحكومي مع اليمين اإلسرائيلي المتطرف.
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شخصيات محورية في موقعي الدراسة على بوصفها تفوقت الشخصيات اإلسرائيلية  -7
لل ذلك على ضعف إهتمام الجهات المسؤولة في الشخصيات الدولية والفلسطينية، ويد

 الجانب الفلسطيني بهذه القضية في اإلعالم األجنبي.
أدوات لتأطير قضية االستيطان يدل باعتبارها ارتفاع نسبة الكلمات الداللية واالقتباسات  -8

ن مساحة االقتباسات من إعلى انحياز موقعي الدراسة لصالح الرواية اإلسرائيلية، حيث 
صيات اإلسرائيلية أكبر بكثير من االقتباسات من الشخصيات الفلسطينية، وهذا الشخ

 يتوافق مع نتائج الشخصيات المحورية في موقعي الدراسة.
تصدَّرت قضية قانونية االستيطان اإلسرائيلي ترتيب قضايا االستيطان اإلسرائيلي في  -9

تماشيًا مع مواقف اإلدارات %، وذلك 26المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية بنسبة 
 له.  ةاألمريكية المتعاقبة والمواقف الدولية الرافض

ها ت%، تل85.2حصلت الصورة الخبرية على المرتبة االولى في موقعي الدراسة بنسبة  -10
 %.2.4%، ثم جاءت الصورة الشخصية بنسبة 12الصورة الموضوعية بنسبة 

المرتبة األولى في أطر الصراع في  احتلت أطر االستيالء على األراضي الفلسطينية -11
ها أطر العمليات ضد المستوطنين بنسبة ت%، تل56.3قضية االستيطان اإلسرائيلي بنسبة 

%، وجاء بعدها أطر الحواجز واالعتقاالت أمام المستوطنات االسرائيليىة، ويعكس 20
بقيام أي ذلك مالمح السياسة اإلسرائيلية في الضفة الغربية بهدف خلق واقع ال يسمح 

 كيان سياسي للفلسطينيين.
جاءت ردود األفعال المتوازنة في المرتبة األولى من بين الردود على قضايا االستيطان  -12

ها ردود الفعل المؤيدة ثانيًا بنسبة ت%، تل52.3اإلسرائيلي في موقعي الدراسة بنسبة 
 %. 18.1%، وأخيرًا ردود الفعل المعارضة بنسبة 29.5

جماعًا إولتين على أعلى نسبة في موقعي الدراسة ما يدلل على تشكيله حاز إطار حل الد -13
ونه دوليًا لحل قضية االستيطان اإلسرائيلي، وجاء إطار حل الضغوط السياسية ثانيًا ك

 .نتيجة طبيعية بعد حل الدولتين
على نسبة من نتائج االستيطان اإلسرائيلي ما يعكس أ مصادرة اراضي فلسطينيةحازت  -14

سرائيل. المستقبل  غير المبشر لعملية السالم بين السلطة الفلسطينية وا 
تصدرت أطر النتائج المتوقعة والمسئولية في موقعي الدراسة ما يعكس حجم تأثير  -15

المستوطنات اإلسرائيلية على العملية السياسية التي ترعاها الواليات المتحدة األمريكية، 
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حتالل اإلسرائيلي عن ت ومسئولية االباإلضافة لوضوح الموقف الدولي من المستوطنا
 هذه القضية.

 

 ثانيًا: توصيات الدراسة ومقترحاتها: 
جاءت هذه التوصيات والمقترحات بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وهي 

 ،اإلسرائيليموجهة للجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية والعربية التي تعنى بمجابهة االستيطان 
 والتوعية بخطورته في وسائل اإلعالم العربية والعالمية، وهي على النحو اآلتي: 

والفلسطينيين خصوصًا االهتمام بالنشر باللغات األجنبية  ،على المراسلين العرب عموماً  -1
المختلفة حول االستيطان اإلسرائيلي، حتى ال تكون هذه القضية موسمية في الصحف 

 األمريكية.ًا العالمية وخصوص
تشكيل هيئة وطنية تعنى بمتابعة النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية والنشر عنها، وتكون  -2

أولى مهماتها التشبيك مع الصحفيين العاملين في وسائل اإلعالم الدولية نظرًا لضعف 
 المصادر الفلسطينية حول هذه القضية.

لغات أجنبية متخصصين في تأهيل نشطاء إعالميين فلسطينيين وعرب ممن يجيدون  -3
 براز هذه القضية للعالم. إقضية االستيطان اإلسرائيلي، نظرًا ألهمية دورهم في 

نشر تقرير دوري شامل عن أهم النشاطات االستيطان بلغات أجنبية لجميع وسائل  -4
 ،اإلعالم المحلية والعالمية، وتوضيح مدى تأثير االستيطان على الحقوق السياسية

 نسان الفلسطيني.والشخصية لإل
تشكيل هيئة عمل اعالمية مكونة من فلسطينيي الخارج للعمل بشكل متكامل مع الهيئة  -5

الوطنية الفلسطينية في داخل فلسطين، لالستفادة من كل مكونات النسيج الفلسطيني أينما 
 كان.

برازها رَ تشكيل فِ  -6 لم عالميًا لالستفادة من انتقادات الكثير من دول العاإق قانونية وا 
 واعتباره غير قانوني وفقًا لقرارات األمم المتحدة. ،لالستيطان اإلسرائيلي

عقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول التي تعتبر االستيطان اإلسرائيلي غير قانوني بهدف  -7
 مع كل الداعمين. هاتوحيد الجهود وتكامل

اإلعالمية عالمية لمواجهة األنشطة إعقد ورش عمل متخصصة بهدف صياغة رسائل  -8
والدولي، وتشترك فيها كل مكونات الشعب  ،والفلسطيني ،على المستوى العربي

 الفلسطيني.
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والقنصليات الفلسطينية في الخارج الستخدام بروتوكوالت معمول  ،تفعيل دور السفارات -9
رسال رسائل احتجاج دبلوماسية على اإلنتهاكات اإلسرائيلية في قضية إبها مثل 

 التكامل مع الجهود العاملة على محاربة التمدد االستيطاني اإلسرائيلي.االستيطان، بهدف 
 مكانت رسمية أ اً دعم الهيئات الفلسطينية العاملة في محاربة االستيطان اإلسرائيلي سواء -10

 جلب المزيد من المتضامنين للتصدي لهذه السياسات.  شعبيه، بهدف
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم. •
 

 :جع العربيةالمراأواًل: 
، االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية .(م2010إبراهيم، بالل. )

 الوطنية، نابلس.)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح 
العالقة بين خصائص تحرير النصوص الصحفية اإلخبارية (. م2007أحمد، أحمد. )

، واهتمامات الجمهور واتجاهاته نحو بعض القضايا الداخلية في مصر: دراسة تجريبية
 ( جامعة القاهرة، القاهرة.غير منشورة )رسالة دكتوراه

ربية لشئون العالم اإلسالمي خالل عقد التغطية الصحفية الغ(. م2004إسماعيل، محمد. )
 ، )رسالة دكتوراة غير منشورة(، كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، القاهرة.التسعينات

، حكومة نتنياهو تجميد إعالمي وتصعيد ميدانيل االستيطان في ظ(. م2011ل. )جما، البابا
 .مركز التخطيط الفلسطيني: غزة، 29، السنة الثامنة

، م2018ديسمبر  27، تاريخ اإلطالع: القدس واالستيطان والتهويد. )د.ت(. بارود، نعيم
 https://goo.gl/uX6iSbالموقع: 

 ، بيروت: دار الحمراء.1، طكيف طرد الفلسطينيون. م(1990. )بالمبو، ميخائيل
، بيروت: مؤسسة 2سمير جبور، ط :، ترجمةيوميات الحرب. م(1998. )بن غوريون، دافيد
 سطينية.الدراسات الفل

، تاريخ ساسية عن الواليات المتحدة األمريكيةأمعلومات (، 17/04/2017بي بي سي، )
 http://www.bbc.com/arabic/world-39947932، الموقع: م2019يناير  20االطالع: 

شكآليات،. . )د.تالتفكجي، خليل تاريخ  االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة واقع وا 
 https://goo.gl/qdRoCz، الموقع: م2018ديسمبر  27اإلطالع: 

هيئة الموةسوعة دمشق: ،  (1مج )، الموسوعة الفلسطينيةم(، 1984) ،تهجير عرب فلسطين
 الفلسطينية.
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: دراسة في 2009-1967( االستيطان اإلسرائيلي في شرقي القدس م2005الجدبة، فوزي. )
 .125-98(، 2)5، سلسلة العلوم اإلنسانية، امعة االقصىمجلة جالجغرافية السياسية، 

ديسمبر  27، تاريخ اإلطالع: صحيفة النيويورك تايمز .(م2007أكتوبر  28نت. ) الجزيرة
 https://goo.gl/xVXfRV، الموقع: م2018

ديسمبر  27، تاريخ اإلطالع: الواشنطن بوستصحيفة  .(م2007أكتوبر  28نت. ) الجزيرة
 https://bit.ly/2CHbGRL، الموقع: م2018

أثر الخطاب الصحفي األمريكي على تناول الصحافة المصرية (. م2004جمعة، نعمان. )
ورقة مقدمة إلى ، لقضايا الهوية العربية: دراسة تطبيقية على مشروع الشرق األوسط الكبير

، 1ج، ي العاشر، اإلعالم المعاصر والهوية العربية، جامعة القاهرةالمؤتمر العلمي السنو 
147-198.  

المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي . م(2012)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني، 
 .م2011التقرير اإلحصائي السنوي رام اهلل: : الفلسطينية

، المواقع اإللكترونية للصحف اليومية الفلسطينيةالخدمات التفاعلية فى ( م2014حبيب، ماجد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

، القاهرة: عالم 3، طبحوث اإلعالم-دراسات في مناهج البحث العلمي . )د.ت(.حسين، سمير
 الكتب.

 بيروت: دار النفائس.، 1، طالتوسع في االستراتيجية اإلسرائيلية م(.1989. )حسين، عدنان

، االستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار إلى االمبريالية. م(2003. )حسين، غازي
 دمشق: اتحاد الكتاب العرب.

، بيروت: (1909-1897موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ) . )د.ت(.حالق، حسن
 دار األحد )البحيري اخوان(.

 20. تاريخ االطالع: بين اإلعالم اإللكتروني واإلعالم التقليدي الفرق. . )د.ت(حالق، يوسف
 https://bit.ly/2rczzve، الموقع: م2019يناير 

، تاريخ فلسطين تعود لإلعالم العالمي من الباب الخلفي( م02/09/2014حلس، نسرين. )
 https://goo.gl/ETJNJb، الموقع: م2018ديسمبر  27اإلطالع: 

https://goo.gl/xVXfRV
https://goo.gl/ETJNJb
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اسياد البالد المستوطنون ودولة إسرائيل  .(م2012مايو  26لعديت. ) ،زرطا :الدار، عقيبا
، الموقع: 2018ديسمبر  27، تاريخ اإلطالع: (ترجمة عليان الهندي)، (1967-2001)

https://goo.gl/KrJHs5 
، المستوطنات( م2011اذار،  16في منظمة التحرير الفلسطينية. ) دائرة شؤون المفاوضات

  https://goo.gl/SQ9WfY، الموقع: م2018ديسمبر،  27تاريخ اإلطالع: 

 ، بيروت: دار العلم للماليين.1، طصناعة الصحافة. م(1962. )ديمون، روبرت
عالمات على منتوجات نصف دول اإلتحاد األوروبي تؤيد وضع  .(30/07/2013رفيد، براك. )

 https://goo.gl/BeqGhn، الموقع: 2018ديسمبر  27، تاريخ اإلطالع: المستوطنات

، الموقع: 2018ديسمبر  27، تاريخ اإلطالع: الطريق االلتفافيريمكس فلسطين. 
https://goo.gl/XuCFyc 

  عالم الكتب.، القاهرة: 2ط، فن الخبر الصحفي(. م1992زيد، فاروق. )أبو 

دور الصحف المصرية في تشكيل معارف جمهور القراء واتجاهاتهم ( م2009م، انتصار. )سال
، )رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة الزقازيق، نحو القضايا السياسية: دراسة تطبيقية

 مصر.

. األطر الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية في المجالت م(2009. )سالم، عبده
، المجلة المصرية لبحوث اإلعالمءات اإلسرائيلية على قطاع غزة نموذجًا، المصرية: االعتدا

 ، القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة.33
السياسة المائية اإلسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية دراسة في (. 2008سالمة، ياسر. )

 نية، نابلس.، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح الوطالجغرافيا السياسية

واقع الصحافة االستقصائية فى المواقع الفلسطيئية االلكثروئية دراسة  .(م2016سنونو، نبيل. )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.تحليلية مقارنة

، 2، طالعرب واليهود في التاريخ: حقائق تظهرها الكشفيات التاريخية. م(1990. )سوسة، أحمد
 دمشق: العربي للطباعة والتوزيع.

، تأثير الصحافة اإللكترونية على مستقبل الصحف الورقية( م2013فبراير  4السيد، محمد. )
 /https://www.alukah.net/culture/0/50101 ، الموقع:م2018ديسمبر  27تاريخ اإلطالع: 

https://www.alukah.net/culture/0/50101/
https://www.alukah.net/culture/0/50101/
https://www.alukah.net/culture/0/50101/
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دور اإلعالم تجاه القضية الفلسطينية وآليات تعزيز التضامن ( م18/12/2015أحمد. )شاهين، 
، الموقع: م2018ديسمبر  27، تاريخ اإلطالع: العالمي إعالميًا مع الشعب الفلسطيني

https://bit.ly/2HbLXSl 
لحصار غزة: دراسة معالجة المواقع الفلسطينية اإللكترونية اإلخبارية ( م2017سراء. )إالشريف، 

 ، )دراسة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.تحليلية مقارنة

، المشهد 2013، تقرير مدار االستراتيجيالمشهد السياسي الحزبي الداخلي م(.2013. )شلحت
 المركز الفلسطيني للدراسات.)د.ط(، رام اهلل: ، تحرير هنيدة غانم، 2012االسرائيلي

، 1، طم2001القضية الفلسطينية، خلفياتها وتطوراتها حتى سنة (. م2002صالح، محسن. )
 بيروت: مركر الزيتونة للدراسات واالستشاراث.

، بيروت: مركز 1، ط2008التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة (. م2009صالح، محسن. )
 الزيتونة للدراسات واالستشارات.

، تقرير (1993 – 2011اإلسرائيلي في الضفة الغربية )االستيطان . م(2012. )صالح، محسن
 ، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.21معلومات 

تنفيذًا لخطة وضعها شارون في مطلع الثمانينات. ضم  م(.2006فبراير  15. )صحيفة الحياة
خليل ، حوار صحفي مع خبير االستيطان إسرائيل غور األردن يلغي أسس دولة فلسطينية

 ، لندن: دار الحياة.15657التفكجي، صحيفة الحياة، العدد 
(. القدس المدينة األكثر استهدافًا من قبل االحتالل اإلسرائيلي في م2013طويلة، جهاد. )أبو 

  مؤسسة القدس الدولية.غزة: ، 4، مجلة بيت عين المقدسفلسطين، 

مجلة الدراسات ، 1995محصلة االستيطان منذ اتفاق أوسلو وُنُذر (. م1995عابد، خالد. )
 .114(، 21) 6، الفلسطينية
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