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 العربية ملخص الدراسة باللغة
التعرف على األطر الخبرية لتغطية مواقع الصحف  تهدف هذه الدراسة إلى هدف الدراسة:

األمريكية والبريطانية لقضية حصار غزة، ومدى اهتمام هذه المواقع بهذه القضية، باإلضافة إلى 
التعرف على الشخصيات المحورية، وأطر األسباب والحلول، وإبراز آليات وأدوات التأطير المختلفة 

تغطيتها لهذه القضية، وما هي أوجه الشبه واالختالف في  التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة في
 ة.المواقع االليكترونية للصحف عينة الدراس

 وفيالمسحية،  الدراسات هجمن مصفية باستخداو ث الو إلى البح الدراسة هذهتنتمي  :منهج الدراسة
 مفي إطاره ت يالعالقات المتبادلة الذ ومنهج، أسلوب تحليل المضمون الباحث  ماستخد إطاره

 ة.جيهالمن المقارنةلوب أس ماستخدا

استمارة تحليل المضمون المبنية على نظرية األطر استخدم الباحث أداتي  أداة وعينة الدراسة:
النيويورك تايمز، والواشنطن ، والمقابلة، واختار الباحث المواقع االلكترونية لصحيفي الخبرية
، ممثلتين لمجتمع المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، والمواقع االلكترونية لصحيفتي بوست

يونيو  14الدراسة هي: )من اقع االلكترونية للصحف البريطانية، ومدة ، عن المو زالجارديان والتايم
هي منذ بداية إعالن حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، ، و (2013يوليو  3، إلى 2007
عزل الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، وتولي الجيش لقيادة البالد، حيث تبدأ مراحل وحتى 

. وتمثلت مادة تحليل جميع المواد الخبرية التي تناولت قضية حصار غزة في جديدة من الحصار
 المواقع االلكترونية لصحف الدراسة من تقارير وأخبار.

 نتائج الدراسة:
 215غزة في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية  بلغ حجم التغطية لقضية حصار -1

 موضوًعا. 164موضوًعا، في حين بلغت في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية 
على حد  ، حملت المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانيةسبابفي إطار األ -2

 على القطاع كمسبب رئيسي لحصار غزة.حركة حماس سيطرة  سواء

وقت الشخصيات اإلسرائيلية والدولية الرئيسية كشخصيات محورية في مواقع الدراسة، تف -3
وهذا دليل على ضعف حضور الشخصيات الفلسطينية، وبالتالي، عدم االهتمام الكافي 

 بقضية الحصار من وجهة النظر الفلسطينية.

الصحف -الصحف األمريكية-االلكترونية المواقع-غزةحصار  –األطر الخبرية  كلمات مفتاحية:
 .البريطانية



 ت 

Abstract 

 

Study Aims: This study aims at identifying the news reporting frameworks for 

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

to identifying their degree of interest in the cause of the blockade as well as 

identifying the key figures, framework of reasons of blockade. Moreover the 

study also aims at identifying the mechanisms of employing news reporting 

framework and identifying points of agreement and disagreement in addressing 

the issue of the Gaza blockade 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 two tools: the first is content 

analysis, which is based on the news frames theory, the second was the 

interview. 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, and the websites of The Guardian and The Times, on 

behalf of the websites of U.K newspapers. The duration of the study was: (from 

June 14th, 2007, to July 3rd, 2013), which represents the beginning of Hamas 

takeover of the Gaza Strip, until the isolation of the Egyptian president-elect, 

Mohamed Morsi, where the Egyptian army has taken over the country, and new 

phrases of the Gaza blockade has begun. The material of the study has focused 

on analyzing all the topics relevant to Gaza blockade 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 Gaza blockade in the websites 

of U.S. newspapers, was 215 articles, while in the websites of U.K. 

newspapers was 164 articles. 

2- In the frame of reasons, both the websites of U.S. and U.K. newspapers 

have represented the frame of "Hamas takeover of the Gaza Strip" as the 

key cause of Gaza blockade. 

3- The Israeli and international key figures have outnumbered the 

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

weakness of the Palestinian presence in this vital cause, therefore, it 

indicates an insufficient attention to the issue of the Gaza blockade from 

the Palestinian point of view. 

 

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

Newspapers. 
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  ِّيل ْن تَأْوِّ َّْمَتِنِّ مِّ َن الُْمْْلِّ َوعَل َرب ِّ قَْد آ تَْيتَِنِّ مِّ

يثِّ ۚ    اْْلََحادِّ
 

 

 

[ 101يوسف:  ] 
  



 ج 

 ا إِلهَدا ءُ 
 

الرجل الذي كان لي الصديق الناصح األمين، الذي يخاف على نفسي أكثر من نفسي، بحر إلى 
 /، السيدالغالي والدي تاج رأسي،.. ةمن علمني أول حروف اإلنجليزيو ، تهيالعطاء الذي ال ين

 .رحسام منصو 
 

أمسك قلًما إلى سيدة نساء الكون، التي أسأل هللا أن تكون قدماها سقًفا لجنتي، من علمتني كيف 
والدتي الحنون، رجاًل.. تاج وقاري،  حتى غدوت   شعلة اإلصرار والصبر علي   ألكتب حرًفا،

 .منيرة علوش /مربيةال
 

إلى من أشدد وأصدق معاني االحترام، ت الطفولة، ذكريا إلى من قاسمتهم اللعب والفرح، وأجمل
 .إخوتي وأخواتي ..م في أمري ه  ك  بهم أزري، وأشر  

 
إلى نصفي اآلخر، شريكة عمري، ومفتاح البهجة إلى روحي، وخير متاٍع في دنياي، مشجعتي 

 .ة، أم الحسامزوجتي الحبيباألولى على إتمام هذه الدراسة.. 
 

إلى من أسأل هللا في عليائه أن يكونوا أفضل مني، مصدر فخري واعتزازي، مشروع نجاحي في 
 .ورائد صالحسندس، والحسام، ، أوالدي.. هذه الدنيا

 
أيقونة إعالمية فلسطينية،  في مؤسستهم إلى من أمضيت معهم عشر سنين، فجعلوا من اسمي

 .زمالئي في شبكة األقصى اإلعالميةأفخر باالنتماء إليها.. 
  

إلى شهدائك  غزة.. شهداء ثالث حروب، يتخللها حصار ظالم.. حصار قتَل من الشهداء ما 
ا، وآخر د وهو يحاول إطعامنا عبر األنفاقاستشهقتل.. فاستشهد منهم من   استشهد مريضا

 .استشهد وهو يتلمس نوراا من شمعة، وثالث ينتظر معبراا ليفتح
 

 إليكم جميعاا أهدي هذه الدراسة
  



 ح 

 شكٌر وتقديرٌ 
 

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ َصالِحًا تَرَْضاهُ وَأَْصلِحْ لِي فِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَْشكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى  "قال تعالى: 

 ] 19النمل: [". ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالالالالالالالة والسالالالالالالالم على إمام األنبياء والمرسالالالالالاللين، وخاتم النبيين، 
 علي  بإنجاز هذه الدراسة العلمية.أحمد هللا عز وجل الذي من 

 
ِْْ ِ :"بقوله تعالى وعمالً  كُرُ لِنَهْس ْْْ كُرْ فَنِنََمَا يَش ْْْ واعتراًفا لذوي الفضالالالالل بفضالالالاللهم، ، ] 12لقمان: [ "وَمَن يَش

رئيس قسالالالالم ، طلعت عبد الحميد عيســـى للدكتوروامتناًنا لمعروفهم، أتقدم بخالص الشالالالالكر الجزيل 
نعم حيث كان رمه بقبول االشالالالالالالراف على الدراسالالالالالالة، لتك، السالالالالالالالميةالصالالالالالالحافة واالعالم بالجامعة ا

 الدراسة.خالل فترة إعداد  أو نصيحة ةعن تقديم أي مشور  يتوانالمشرف، الذي لم 
، د. نبيل الطهراوي ، والعزيز د.أيمن أبو نقيرةوإلى من شالالالالالالالرفني بمناقشالالالالالالالة هذه الرسالالالالالالالالة، الحبيب 

 التي ساهمت في رفعة هذه الدراسة.اللذين لم يبخال علي بالمالحظات البناءة، 
 

والشكر موصول ألساتذة قسم الصحافة واالعالم في الجامعة اإلسالمية، كل باسمه ولقبه. 
 واألساتذة محكمي استمارة تحليل المضمون، الذين أفادت مالحظاتهم الدراسة أيما فائدة.

 
يحة، والمالحظات كما أتقدم بجزيل الشكر للزميل محمد مدحت الدلو، على إسدائه النص

التي أثرت البحث، والصديق الحبيب أحمد الديراوي، الذي وفر لي اشتراكات مواقع صحف الدراسة 
 غير المجانية، طوال فترة الدراسة، داعًيا هللا عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء.
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 الفصـــل األول
 اإلطار العام للدراسة

  



2 

 

 مقدمة
، م 2006في السادس والعشرين من يناير عام فازت حركة المقاومة االسالمية حماس 

دفع "إسرائيل" واللجنة الرباعية حول الشرق األوسط  مما، المجلس التشريعي الفلسطينينتخابات با
، وكان الشرط أن تقبل الحكومة الجديدة السلطة الوطنية الفلسطينية على قتصاديةلفرض عقوبات ا

باالتفاقيات السابقة، وهو ما  إسرائيل" والقبول“بال بشروط الرباعية، المتمثلة بنبذ العنف، واالعتراف 
 .(1)رفضته حماس

تشكيل حكومة وحدة  على فتح وحماس يمن حركت ل  ، اتفقت كم 2007عام  في مارسو 
، م 2007ها بفترة وجيزة، وفي الرابع عشر من يونيو عام بعد، لكن برئاسة إسماعيل هنيةوطنية، 
 بين الطرفين. مواجهات مسلحة، بعد على قطاع غزة سيطرتها حماس حركة بسطت

حصار ال"عرف ب على القطاع فرضت كال من "إسرائيل" ومصر، حصارًا بريًا وبحرياً وجوياً ف
األمن  ولم يعد تركت غزة السلطة الفلسطينيةأن بحجة  ،القطاعالمعابر الحدودية مع أغلقت و ، "غزة

 .على الجانب الفلسطينيمتوفرًا 
تعرض سكان القطاع للتضييق  حيث، صحفيةأصبح حصار غزة مادة ومنذ ذلك الحين 

للمياه والكهرباء عن المنازل  انقطاع مستمرة والعمل والحصول على لقمة العيش، ومن في الحرك
ة للشرب صور األطفال والعجائز، وهم يبحثون عن المياه الصالح، ناهيك عن توارد والمستشفيات

ن ثمانية من أهم منظمات حقوق وال يجدونها، فبرز الحصار كأحد أهم القضايا العالمية، بل إ
 "اإلسرائيلي"أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء االحتالل  قطاع غزة حصار االنسان في العالم اعتبرت

 .(2)م 1967عام
، باإلنجليزيةالصحف العالمية التي تحدثت عن حصار غزة، كانت الصحف الناطقة  ومن

العديد  سكان غالبية يتحدث بها كلغة أولى، من أهم اللغات العالمية واحدةً  تعتبرنجليزية إلا كون 
واألكثر ، اللغة األم الثالثة اأنهة، كما دول 60ما يقرب من لاللغة الرسمية  وهي، السياديةمن الدول 

  .(3) واإلسبانيةلماندرين الصينية في العالم، بعد ا شيوعاً 
قد ، ف(4) والتكنولوجياوسائل اإلعالم وبسبب هيمنة الواليات المتحدة على كبريات شركات 

 .(5)ن المناطقملغة مشتركة في العديد و ، اللغة الرائدة في الخطاب الدولي، اإلنجليزيةاللغة أصبحت 

                                                 

(1) The Congressional Research Service's Report, U.S. Foreign Aid to the Palestinians 
(p.5). 
(2) The Telegraph, Human crisis in Gaza 'is worst for 40 years'. (Website). 
(3) The Internet Archive, Top 100 Languages by Population. (Website). 
(4) Hjarvard, The Globalization of Language: How the Media Contribute to the Spread 
of English and the Emergence of Medialects (pp. 75-97). 
(5) Crystal, English as a Global Language (pp. 29). 
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لعام في تحريك الرأي ا كبيراً  ، دوراً باإلنجليزيةالصالالالالالالالالالالحافة الناطقة  من جهة أخرى، تمارس
في  الكبيرومع التقدم أنه  الصالالالحافةالقائمون على صالالالناعة ، ويعلم الدولي، تجاه أي قضالالالية تشالالالغله

والمواقع ، االلكترونيةنتشرت الصحف ، فقد استخدام االنترنتاوسائل االتصال والتوسع الكبير في 
وقت حدوثه، ومع ذلك تظل الصالالالحف الورقية هي األم الشالالالرعية  ئ االخبارية التي تقدم الخبر للقار 

ر ألخباره، وقد أكد الكثير من الخبراء لصالالالاحبة الجاللة وهي المصالالالدر االسالالالاسالالالي السالالالتقاء الجمهو 
فهذا ال يلغي دور الصالحف الورقية التي  واألنترنتعلى أنه بالرغم من التقدم في وسالائل االتصالال 
ن يتعايشالالا مع بعضالالهما البعا، خاصالالة وان لكل أهي المصالالدر االسالالاسالالي للصالالحافة وأنهما يمكن 

 .(1) االخبار استقاءمنهما قارئه الخاص به ومصدره في 
التعرف على كيفية تناول المواقع االلكترونية للصالالالالالالالالالالالالالحف الدراسالالالالالالالالالالالالالة إلى تسالالالالالالالالالالالالالعى هذه لذا  

وكيفية تأطيرها لهذه القضالالالالالالالالالية، ومعرفة أبرز األطر لقضالالالالالالالالالية حصالالالالالالالالالار غزة،  األمريكية والبريطانية
 .الخبرية التي استخدمتها، والمقارنة بين المواقع األمريكية والبريطانية في تأطيرها لحصار غزة

                                                 

 )موقع الكتروني(. هل انتهى عصر الصحافة الورقية وبدأ عصر االلكترونية؟، ( الجعبري 1)
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 ة:الدراسات السابقأهم أولا: 
 

حصالالالالالالالالالار غزة في المواقع في إطار موضالالالالالالالالالوع الدراسالالالالالالالالالة الخاص باألطر الخبرية لقضالالالالالالالالالية 
على أكبر قدر ممكن من  لالطالع الباحثى سالالالالالالالالالالالالعللصالالالالالالالالالالالالحف األميركية والبريطانية،  االلكترونية

، وقسالالالالالالمها إلى على عدٍد من الدراسالالالالالالات الباحث الدراسالالالالالالات المتنوعة بهدف تدعيم الدراسالالالالالالة، وعثر
 :ثالثة محاور

 
 األطر الخبريةمحور دراسات  .1
 ة في اإلعالم الغربي.القضية الفلسطيني محور دراسات .2
 محور دراسات الحصار .3

 : دراسات األطر الخبرية:المحور األول
 :)1)(2016طه ) دراسة .1

 للعدوان االسرائيلياليومية  للصحف الفلسطينيةاألطر الخبرية  وتحليلسة رصد رادفت الدهاست
 الموضوعات، والكشف عن 2009يناير  19حتى و  2008ديسمبر  27من المدة  خاللى غزة لع

الموضوع، االتفاق واالختالف بين صحف الدراسة في هذا  أوجها، ومقارنة ليهالتركيز ع مالتي ت
تقديمها للعدوان اإلسرائيلي، والتعرف على أطر األسباب والنتائج والحلول، ومع الدور الذي وطريقة 

 أن تقوم به الصحف في العدوان اإلسرائيلي. يجب

توظيف أداة  منهج المسح وفي إطاره تم واستخدمتة، الدراسة إلى البحوث الوصفيوتنتمي هذه 
المتبادلة وفي العالقات ومنهج ، دارسة تحليلية ، إلجراءطر الخبريةاألتحليل المضمون وتحليل 

الصحف الفلسطينية  بين االتفاق واالختالفإطاره تم استخدام المقارنة المنهجية للمقارنة بين أوجه 
 م.2008اإلسرائيلي على غزة في تأطيرها للعدوان ، األيام الحياة الجديدة، اليومية: القدس

 ومن أهم نتائجها:

 وبفارق كبير االسرائيليبالعدوان  ازدياد الموضوعات السياسية في صحف الدراسة المتعلقة -أ
 األخرى.عن أنواع الموضوعات 

                                                 

"دراسة تحليلية  سطينية اليوميةلالففي الصحف  م 2008ى غزة عام لع االسرائيليعدوان لاألطر الخبرية لطه، ( 1)
 مقارنة" 
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 أمااإلسرائيلي، هو وقف العدوان ، الذي حاول الجانب الفلسطيني تحقيقه األساسيلهدف ا -ب
 .ضاء على المقاومة الفلسطينيةقفكان الاالحتالل اإلسرائيلي، هدف 

ووقف ، الشعب الفلسطينيكسر إرادة ، على قطاع غزة االسرائيليأهم أسباب العدوان  -ج
 ة.ضعاف حركة حماس وتدمير بنيتها العسكريإالصواريخ الفلسطينية و  إطالق

 

 :  )Cissiel (2012))1 دراسة .2

 وتأطيرالرسمية،  وسائل اإلعالمتأطير العالقة بين على  هدفت الدراسة إلى التعرف
 يت".وول ستر احتجاجات "احتلوا ألحداث وسائل اإلعالم البديل 

الدراسالالالة إلى الدراسالالالات الوصالالالفية، وتسالالالتخدم اسالالالتمارة تحليل المضالالالمون لتحليل محتوى  وتنتمي
في وسالالالالائل اإلعالم الرئيسالالالالة والبديلة في  المواد الصالالالالحفية المتعلقة بالمظاهرات الخاصالالالالة بالقضالالالالية

ة  :ومن نتائج الدراسة، م(2011أكتوبر  17-سبتمبر 8) المد 
والخلط في مقابل اعتماد وسالالالالالالالائل اإلعالم اعتمدت وسالالالالالالالائل اإلعالم الرئيسالالالالالالالة أطر الهيمنة  -أ

 .البديلة على أطر توضيح ما يسعى المتظاهرون لتحقيقه
أبرزت جميع وسالالالائل اإلعالم الرئيسالالالة والبديلة كل مصالالالادر األخبار ذات العالقة بالقضالالالية  -ب

لكن بطرق مختلفة، حيث وضعت وسائل اإلعالم الرئيسة المتظاهرين في الموقف السلبي 
 .اإلعالم البديلة التي وضعت الشرطة في الموقف السلبي في مقابل وسائل

تبعا يختلف بشالالالالالالالالالالالالالالكل كبير ومتفاوت،  اتاالحتجاج حركة تأطيرووجدت الدراسالالالالالالالالالالالالالالالة أن  -ج
 .للمصدر

 

 :)2((2009أحمد ) دراسة .3

هدفت الدراسة إلى التعرف على أطر إنتاج الخطاب الخبري اإللكتروني في األزمات الدولية 
والعالم، بالتطبيق على أزمة احتجاز إيران خمسة عشر بحارًا  BBCفي دراسة حالة لموقعي 

 بريطانيًا.
وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، واعتمدت ثالثة مناهج هي: مسح المحتوى، 

ومنهج تحليل الخطاب، باستخدام استمارة تحليل المضمون المبني على نظرية األطر ، دراسة الحالة

                                                 

( 1 ) Cissel, Media Framing: A Comparative Content Analysis on Mainstream and 
Alternative News Coverage of Occupy Wall Street. 

 BBCلموقعي أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع اإللكترونية في األزمات الدولية: دراسالالالالالالالالالالالالالة حالة ، أحمد (2)
 .والعالم بالتطبيق على أزمة احتجاز البحارة البريطانيين
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ة ثالثة أشهر )فبرايرالخبرية واستم م(، ومن نتائج 2007ابريل -ارة تحليل الخطاب في أثناء مد 
 الدراسة:

، وقناة العالم اإلخبارية BBCاختلفت أطر إنتاج الخطاب الخبري في موقعي إذاعة  -أ
اإليرانية، حيث انعكست طبيعة كل موقع من حيث نمط ملكيته وانتماءاته إلى أحد طرفي 

 األزمة.
، حيث اهتم بالتركيز على BBCاة العالم بإنتاج أطر مختلفة عن موقع انفرد موقع قن -ب

اإلطار اإلنساني في إنتاج بعا أخباره، بجانب اإلطار العسكري، وكالهما يخدم 
 استراتيجية الموقع والدولة التابع لها في إدارة هذه األزمة.

على تعامل موقعي  انعكست القيم والسياقات االجتماعية للمجتمعين البريطاني واإليراني -ج
الدراسة مع األزمة والمفردات التي يشيع استخدامها في كل موقع وزوايا تأطير األزمة في 

 كل منهما.

 

 :)de Fatima Oliveira &Papacharissi  (2008))1 دراسة .4

في أبرز الصحف إلرهاب، ما يعرف باللألطر االخبارية على تحليل مقارن تقوم هذه الدراسة 
والبريطانية، وتنمي الدراسة للبحوث الكمية، واعتمدت منهج المسح االعالمي، باستخدام األمريكية 

" نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوستاداتي تحليل الخطاب وتحليل المضمون لصحف: "ال
، من الفترة يونيو العام على مدى ،" البريطانيتينالجارديان"و"، لندن فاينانشال تايمزاألمريكيتين، و"

 ، ومن أبرز نتائج الدراسة:2007وحتى يونيو  2006
، بينما االستطرادية بشكل غير جوهري  تغطيةالفي  أكثر الصحف األميركية تشارك -أ

 .هلإلرهاب واألحداث المتعلقة بالبريطانية، تشارك في تغطية موضوعية الصحف 
 للقضاء على اإلرهاب. العسكري بالحل األخبار المرتبطة قدمت الصحف األمريكية  -ب

 ة.ت الدبلوماسية لألحداث اإلرهابينحو التقييمافي تغطيتها  تتجهكانت  الصحف البريطانية -ج

 

 : )Yang (2003))2دراسة  .5

دراسة حاولت التعرف على األطر الخبرية المتعلقة بضربات حلف الناتو الجوية على "كوسوفو" 
في الصحف الصينية واألمريكية، وتنتمي هذه الدراسة للبحوث الكمية، مستخدمة أداة تحليل 

                                                 

(1) Papacharissi and de Fatima Oliveira, News Frames Terrorism: A Comparative 
Analysis of Frames Employed in Terrorism Coverage in U.S. and U.K. Newspapers. 
(2) Yang, Framing the NATO Air Strikes on Kosovo Across Countries: Comparison of 
Chinese and US Newspaper Coverage. 
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" األمريكيتين، واشنطن بوست"و "نيويورك تايمزقطعة خبرية من كال من صحف " 200لال المضمون، 
من  10/6وحتى  24/3في الفترة من  ،" الصينيتينتشاينا ديلي"بيبولز ديلي أون الين" و"وصحف 

 .1999العام 
 ومن أبرز النتائج التي وجدها الباحث:

الصحف أساسين: فقد أطرت  إطارينعلى  أن الصحف الصينية واألمريكية اعتمدت -أ
بينما أطرت واألراضي،  ةيوغوسالفياللسيادة في اتدخل على انها الصينية الضربات الجوية 

وسيلة مساعدة إنسانية لأللبان لوقف على انها  مريكية الضربات الجويةاأل صحفال
 ضدهم. الصرب ي بدأه ذالتطهير العرقي ال

 ةدانات واالحتجاجركزت الصحف الصينية على التقارير واألخبار، التي تتحدث عن اال -ب
 تمامًا. والالجئين رقيالع التطهيرضد الضربات العسكرية، مع غياب أخبار 

التحديثات المتعلقة بالضربات،  على اكرست الصحف األمريكية معظم مساحة أخباره -ج
أن الحرب  للجمهور األمريكيكرس للقصص االنسانية، مع التقديم الدائم  والبعا اآلخر

 ومشروعة لمساعدة األلبان. عادلة
المشحونة عاطفيًا، بينما  فيما يتعلق بالعناوين، استخدمت الصحف الصينية العناوين -د

 .طةاوبس وحاً كلمات أكثر وضاستخدمت األمريكية 

 

 : )Ibrahim (2003))1 دراسة .6

شبكات التلفزيون  ولتسعت هذه الدراسة، للبحث عن خصائص العرب والمسلمين التي أ
 من خالل قراءة وثيقة ونقداألمريكي اهتمامًا خاصًا بها، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، 

وكيف تم تأطير العرب والمسلمين في البرامج االخبارية المسائية  ة،خبارياإليديولوجي للتقارير أ
 .2001سبتمبر  25-11، في الفترة ما بين NBCو CBSو ABC شبكاتالتي بثت على 

وتنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية، مستخدمة أداتي تحليل الخطاب، وتحليل المصادر، 
 التالي:ها كان ومن أبرز نتائج

وجدت الباحثة أنه تم استخدام إطارين أساسين في القنوات موضع الدراسة، تمثال بال إطار  -أ
 وإطارًا، وكان هذا لإلسالم خارج الواليات المتحدة، عنفاً و تهديدالذي يثمل  اإلسالم المتشدد

 دين سالم.أصحاب ك، الذين يعيشون في الواليات المتحدةالمسلمون 
جغرافيًا، وبأن الخطر يأتي دائمًا  لشرق األوسطا منطقةو  اإلسالممحاولة الربط الدائم بين  -ب

 من هناك.
                                                 

(1) Ibrahim, Framing Of Arabs and Muslims after September 11th: A Close Reading of 
Network News. 
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وأفغانستان كبلدين إسالميين حازا على باكستان من ناحية أخرى تم التركيز على كال من  -ج
مثل اندونيسيا  األخرى -العربيةغير -الدول اإلسالمية أكبر قدر من التغطية، وتم تهميش 

 .ماليزيا وتركيا وإيرانو 

 

 :(1)(2009دراسة محسن ) .7

عالقة أسالالالاليب توظيف اللغة بأطر تقديم األحداث داخل هدفت الدراسالالالة إلى التعرف على 
، وذلك عن طريق 2008عام  على غزة "االسالالالالالالالالالالالالالالرائيلية"على الحرب  بالتطبيق التقارير االخبارية

اسالالالالالالالالالالالالالالتخالص مجموعة األطر التي اعتمدت عليها كل من قناة الجزيرة والعربية، في تقديم حدث 
 الحرب على غزة، ودور اللغة في بناء األطر.

 ،الرسالة االعالميةمسح على  وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، واعتمدت
 2008ديسالالالمبر  27ير االخبارية التي بثتها القناتين، خالل الفترة )في مجموعة من التقار  ةالمتمثل
لتوضالالالالالالالالالاليح -على المسالالالالالالالالالالتوى األفقي–(، موظفة أيضالالالالالالالالالالًا أسالالالالالالالالالاللوب المقارنة 2009يناير  17وحتى 

التبالالالاينالالالات واالختالفالالالات مالالالا بين القنالالالاتين في توظيف عنالالالاصالالالالالالالالالالالالالالر وأدوات التعبير اللغوي )اللفظي 
 الدراسة:ومن نتائج والبصري( في تقديم الحدث، 

ركزت التقارير االخبارية داخل قناة الجزيرة على الزاوية االنسالالالالالالالالالالالالالالالانية في معالجة الحرب  -أ
"االسالالالالالالالالالالالرائيلية" على غزة، واهتمت بإبراز الضالالالالالالالالالالالحايا من القتلى والمصالالالالالالالالالالالابين على الجانب 

 الفلسطيني.
اسالالالالالالالتندت قناة الجزيرة إلى إطارين مركزيين في تقديم الحدث، هما : "الجاني والضالالالالالالالحية"،  -ب

"مقاومة الضالالالالالالالالالالالالالالعيف للمتغطرس"، بينما اإلطار المركزي الذي اعتمدت عليه قناة العربية و
 تقديم حدث الحرب على غزة هو : "إطار غطرسة االحتالل". في

سالالالالالالاليطرت المعلومات المجردة على أسالالالالالالاللوب التقارير االخبارية بقناة العربية لحدث الحرب  -ج
 ي أو التقييمي.على غزة، في حين قلت المعلومات ذات الطابع الوصف

 
 
 

                                                 

االخبارية: دراسالالالالالالالالة تطبيقية على عالقة أسالالالالالالالالاليب توظيف اللغة بأطر تقديم األحداث داخل التقارير ، محسالالالالالالالالن (1)
 .الحرب االسرائيلية على غزة



9 

 

 :(1)(2009دراسة عبده ) .8

تناولت الدراسالالة الدور الذي تقوم به المجالت المصالالرية العامة في تناول القضالالايا العربية، 
وذلك اعتمادًا على نظرية االطر الخبرية كمدخل نظري يسالالالالالالاعد الكشالالالالالالف عن االطر الخبرية لهذه 

"االسالالالالالالرائيلية" على غزة، على اعتبار أنها المجالت، من خالل التطبيق على قضالالالالالالية: االعتداءات 
 قضية محورية نالت اهتمامًا واسعًا من جانب وسائل االعالم على فترة زمنية متصلة.

على منهج المسالالالالالالالح االعالمي، من  واعتمدت، وتنتمي الدراسالالالالالالالة إلى الدراسالالالالالالالات الوصالالالالالالالفية
بي، وروز اليوسالالالف، خالل التحليل الكمي والكيفي لمحتوى أربع مجالت مصالالالرية هي: األهرام العر 

 ومن نتائج الدراسة:(، 22/1/2009 – 27/12/2008وآخر ساعة، وأكتوبر، في الفترة الزمنية )
أبرزت األطر الخبرية للمجالت، الجهود المصالالالالالالالالالالالالالالرية المبذولة لوقف العدوان، من ناحية،  -أ

 وإلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة من ناحية أخرى.
الخبرية للمجالت، رؤية تبرز أخطاء حركة  على المسالالالالالالالالالالالالالالتوى الفلسالالالالالالالالالالالالالالطيني، تبنت األطر -ب

المقاومة االسالالالالالالالالالالالالالمية حماس، وقد تفاوتت المجالت ما بين المعارضالالالالالالالالالالالالة الشالالالالالالالالالالالالديدة والنقد 
 الالذع، واالتهام بالعمالة والخيانة مثل مجلة روز اليوسف.

أبرزت األطر الخبرية للمجالت األربع الخالفات على السالالالالالالالالالالالاحة الفلسالالالالالالالالالالالطينية، وخاصالالالالالالالالالالالة  -ج
 حركتي فتح وحماس، وان المستفيد الوحيد من هذا الخالف هو "إسرائيل".الخالفات بين 

 

 :العالم والقضية الفلسطينية : دراساتالمحور الثاني
 :)2)(2016عيسى )دراسة  .9

م في موقع 2014حللت هذه الدراسة األطر الخبرية ألحداث العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
والشخصيات المحورية المستخدمة، واستخدمت المنهج المسحي صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 

. وتنتمي من خالل تحليل الموضوعات التي تطرقت لهذا العدوان في الموقع على مدار أيام العدوان
هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمد الباحث في دراسته على منهج المسح اإلعالمي، 

تم من خاللها تحليل األطر الخبرية للعدوان، باإلضافة إلى مستخدًما أداة تحليل المضمون، التي 

                                                 

األطر الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية في المجالت المصرية: االعتداءات اإلسرائيلية على ، عبده (1)
 .قطاع غزة "نموذجًا"

نيويورك تايمز األمريكية "دراسة م في موقع صحيفة 2014األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عيسى، ( 2)
 تحليلية"
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مضمون موضوعات العدوان في صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، في الفترة الواقعة بين 
 ، ومن أبرز نتائجها كان ما يلي:26/8/2014وحتى  8/7/2014

اعتمد على أن التقرير اإلخباري كان أكثر األشكال الصحفية المستخدمة، وأن الموقع  -أ
 .المراسل الصحفي بشكل كبير جدًا، واستخدم الموقع الصور والنص الفائق والجرافيك

احتلت أطر الصراع المرتبة األولى في األطر الخبرية المستخدمة في موضوعات  -ب
م، تلتها وبفارق كبير أطر المسئولية وأطر 2014العدوان اإلسرائيلي على غزة 

 .متساويةاالهتمامات اإلنسانية بنسبة 

أن الشخصيات اإلسرائيلية هي أكثر الشخصيات المحورية المستخدمة،  للباحث تبين -ج
 .وجاءت بعدها الشخصيات الفلسطينية، ثم الشخصيات الدولية

 

 :(1)(1420) عوض هللادراسة  .10

 الفضائيات المنشورة على مواقع الخبريةمضمون المواد  وتحليلتهدف هذه الدراسة إلى رصد 
العدوان  بأحداث تعلقي ماي، ف(24والحرة، وفرنسا  ،البوم ايروس) العربيةباللغة  اإللكترونية األجنبة

في  واالختالف والوقوف على أوجه االتفاق، م 2012على قطاع غزة أواخر العام  "اإلسرائيلي"
 .سةراللعدوان على مواقع الد ةيالخبر  ةيالتغط

 الذي تم ة،يسات المسحراتخدمت منهج الدواس ،الوصفيةهذه الدراسة إلى البحوث  وتنتمي
 إطاره المضمون، وكذلك منهج دراسة العالقات المتبادلة الذي تم في لياستخدم أداة تحل إطاره في

وحتى  1/11/2012، وتم اختيار المواد االخبارية الواقع في الفترة ةيأسلوب المقارنة المنهج فيتوظ
 ، ومن أبرز نتائجها:31/12/2012

 الموقعينالعدوان بشكل مضاعف عن  أحداثبتغطية  البوم روسبااهتمام موقع  تزايد -أ
 مجتمعين. اآلخرين

)الخبر( هو  وأن(، "إسرائيلية")وكالة أنباء  أيةعدم اعتمادها على في  الثالثة المواقع قتاتف -ب
 .الدراسة ةينع ةيالمنشورة على المواقع اإللكترون ةيالخبر  للمواد الشكل الصحفي الغالب

التي تعرض  ويديالف مشاهد جدًا عن نشر ريبشكل كب حجميموقع الحرة  النتائج أن نتيب -ج
 ".ليياإلسرائ" بالعدوان المتعلقة ةيضمن المواد الخبر  نيينيالفلسط والدمار لدى ايالضحا

 

                                                 

في مواقع الفضائيات األجنبية اإللكترونية باللغة  2012األطر الخبرية للعدوان على غزة عام ، عوض هللا (1)
 .العربية: دراسة تحليلية مقارنة
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 :(1) (2014دراسة عليان ) .11

 اإللكترونية األجنبة الفضائياتالمستخدمة في مواقع  الخبريةهدفت الدراسة إلى رصد األطر 
المتحدة،  لألمم العامة الجمعية عضويةالحصول على  الفلسطينيالطلب  ةيقضحول  العربيةباللغة 

ة، استخدمت منهج ي، وهي دراسة وصفمواقع الدراسة بينوالوقوف على أوجه االتفاق واالختالف 
المسح اإلعالمي، وأسلوب المقارنة المنهجية، وتم جمع بياناتها باستخدام أداتي استمارة تحليل 
المضمون، والمقابلة الشخصية المقننة، واعتمدت الباحثة المسح الشامل للمادة الصحفية الخبرية 

عربي، وموقع  BBCالخاصة بقضية الدراسة، في موقع فضائية روسيا اليوم، وموقع فضائية 
وحتى  29/9/2012أشهر من  على مدار أربعة الزمنية العينةالحرة، وامتدت  ةيفضائ

29/1/2013. 
 عدة نتائج من أبرزها: الدراسة إلى وخلصت

مقارنة مع  المتحدة األمم عضوية نيطلب فلسط ةيبقض وميال ايروساهتمام موقع  زيادة .أ
 .اآلخرين الموقعين

مواقع الدراسة  توتجاهل ،القضية في المستخدمة الخبرية الصحفيةتصدر الخبر األشكال  .ب
 .الصحفيةذكر مصدر المادة 

 الحرة الذي قدم فضائية موقع ايم، ال سةفروقات واضحة في كل موقع على حدهناك  .ج
 ".اإلسرائيلية" الشخصيات

 

 :)Raeymaeckers &Deprez  (2010 ))2دراسة  .12

حاولت الدراسالالالالالالة التعرف على االطر الخبرية لالنتفاضالالالالالالتين األولى والثانية في الصالالالالالالحافة 
 De Morgen و De Standaardالفلمنكية، في بلجيكا، بالتطبيق على خمس صالالالحف وطنية: 

 Het Laatste NieuwK و Het Volk و De Financieel Economische Tijd/De Tijdو
ير والمقاالت التي تتحدث عن االنتفاضالالالالالالالالالالالالالالتين، وكان هذين وذلك باسالالالالالالالالالالالالالالتخدام إطارين على التقار 

 اإلطارين هما: "إطار القانون والنظام" و"إطار الظلم واالستخفاف"
تنتمي الدراسالالالالة إلى الدراسالالالالات الوصالالالالفية، معتمدة على منهج المسالالالالح االعالمي للصالالالالحف 

 الخمس، ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي:

                                                 

بة باللغة العربية: دراسة األطر الخبرية لقضية الدولة الفلسطينية في مواقع الفضائيات اإللكترونية األجن، عليان (1)
 .تحليلية مقارنة

(2) Deprez and Raeymaeckers, Framing the First and Second Intifada: A Longitudinal 
Quantitative Research Design Applied to the Flemish Press. 



12 

 

سالالالالالالالالالالالتخفاف" في االنتفاضالالالالالالالالالالالة األولى بنسالالالالالالالالالالالبة أظهرت الصالالالالالالالالالالالحف الخمس إطار "الظلم واال -أ
%، بينما كانت النتائج 15%، بينما ظهر اإلطار اآلخر "القانون والنظام" بنسالالالالالالالالالالالبة 47.9

 شبه متساوية في االنتفاضة الثانية.
صور الفلسطينيون بمظهر الضحايا األبرياء في االنتفاضة األولى، ولكن الفترة التي تلت  -ب

، تم تصالالالالالالالالالويرهم كصالالالالالالالالالناع مشالالالالالالالالالاكل 11/9هجمات فشالالالالالالالالالل محادثات السالالالالالالالالالالم، وباألخص 
 وإرهابيين.

صالالالالالالور "االسالالالالالالرائيليون" كمحتلين معتدين في االنتفاضالالالالالالة األولى، بينما صالالالالالالوروا كضالالالالالالحايا  -ج
 لإلرهاب الفلسطيني إبان االنتفاضة الثانية.

 

 :)Stawcki (2009) )1دراسة  .13

"، ياإلسرائيل” -الفلسطينيهدفت الدراسة إلى التعرف على تغطية ثالث صحف أمريكية للصراع 
م، وحوادث الذروة، 2000في أعقاب زيارة رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" آرييل شارون، للقدس عام 

وما هي األطر المستخدمة وكيفية استخدامها بما يساعد على تأجيج الصراع أو تهدئته، وتم تحليل 
وسانت لويس بوست ، مونيتورالمواد الصحفية في صحف: نيويورك تايمز، كريستيان ساينس 

م( ومن 2002ابريل  12–مارس 28م( )2000أكتوبر  12–سبتمبر 28ديسباتش، في أثناء المدد )
 نتائج الدراسة:

" ياإلسرائيل” -الفلسطينياختالف األطر المستخدمة في تغطية الصحف األمريكية للنزاع  -أ
 على نحو كبير.

تين صحف التي تم ال جانب جميع منتغير في األطر المستخدمة من  -ب تحليلها في المد 
 .م2002-م2000

التغطية موضوعية و ال طاراتإ ي الغالب" فمونيتوراستخدمت صحيفة "كريستان ساينس  -ج
 ".صحافة السالم"مفاهيم  تماشى معت تغطيتهامعظم  توكان، متوازنةال

 
 
 

                                                 

(1) Stawcki, Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study of Frames Used by Three 
American Newspapers. 
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 :)Dente Ross (2003))1دراسة  .14

"االسرائيلي" -وهي دراسة حاولت التعرف على األطر الخبرية المستخدمة للصراع الفلسطيني
بحادثة الحادي عشر محيطة  خالل فترة ثالثة عشر شهراً في افتتاحيات صحيفة "نيويورك تايمز"، 

، ووجدت الباحثة 2002، وحتى مارس 2001في الفترة من مارس  ، والواقعة2001من سبتمبر عام 
 يوم. 12تاحية بواقع افتتاحية تتعلق بالصراع كل افت 34

وتنتمي الدراسة للبحوث الوصفية، التي اعتمدت على المنهج التحليلي، باستخدام أداة تحليل 
 الخطاب في االفتتاحيات، ومن أبرز نتائج الدراسة، ما يلي: 

من جهة أخرى، ، على تقويا الهدوءيعملون  ينرهابيإ الفلسطينيين كمجرمين تم تصوير -أ
 .للسالمكرعاة شرعيين ن و السعوديصور 

ة، وهو ما اعتبرته الباحثة أهم نتيجة لاحاجة الفلسطينية إلطار العدلم تتطرق أي افتتاحية ل -ب
 في بحثها.

أرييل شارون، -آنذاك-بالكاد تم التطرق لإلجراءات "االسرائيلية"، وأفعال رئيس الوزراء  -ج
والغارات الجوية،  "االسرائيلية"الحواجز ناول االفتتاحيات %، حيث لم تت15بنسبة ال تتجاوز 

 ستعمال المفرط للقوة.االو 

 

 :(2)(2002دراسة إبراهيم ) .15

استهدفت تحديد مدى التغيير في بروز االنتفاضة الفلسطينية كقضية مسيطرة بعد أحداث 
القومية الحادي عشالالالالالالالر من سالالالالالالالبتمبر ومدى التغيير في األطر اإلعالمية في الصالالالالالالالحف المصالالالالالالالرية 

والحزبية والخاصالالالالالالالالالة، واسالالالالالالالالالتخدمت الدراسالالالالالالالالالة ثالث نظريات وهي نظرية اإلطار اإلعالمي ونظرية 
التهيئة المعرفية ونظرية االسالالالتجابة المعرفية واسالالالتخدمت منهجي المسالالالح ومنهج الدراسالالالات السالالالببية 

واسالالالالالالالالالالالالتخدمت ثالث أدوات لجمع البيانات وهي أداة تحليل المضالالالالالالالالالالالالمون وتحليل الخطاب ، المقارنة
 :واالستبيان وخلصت الدراسة إلى

، بشكل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تراجع حجم االهتمام باالنتفاضة الفلسطينية -أ
 ملحوظ

طغت أخبار "الحرب على اإلرهاب"، وردود األفعال الدولية تجاه هذا المصالالالالالالالالطلح الجديد،  -ب
 على الساحة.

                                                 

(1) Dente Ross, Framing of the Palestinian/Israeli conflict in thirteen months of New 
York Times editorials surrounding the attacks of Sept. 11, 2001. 

 .دانية على قراء الصحفاألطر الخبرية لالنتفاضة الفلسطينية وآثارها المعرفية والوج، ( إبراهيم2)
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 :)Abuishaiba (2013))1 دراسة .16

 "اإلسالالالالالرائيلي"-تحليل تغطية الصالالالالالحف األمريكية للصالالالالالراع الفلسالالالالالطينيالدراسالالالالالة  هذه اسالالالالالتهدفت
كما اتخذت أداتي تحليل المضالالالالالالالالالالالمون والخطاب لتفسالالالالالالالالالالالير تنتمي للدارسالالالالالالالالالالالات الوصالالالالالالالالالالالفية الكمية، و 

واتخذ الباحث أربع صالالالحف  "اإلسالالالرائيلي"-النصالالالوص في الصالالالحف األمريكية تجاه الصالالالراع العربي
في  ،كرونيكل( هيوسالالالالالتن-توديأي  يواس-بوسالالالالالت  واشالالالالالنطن-تايمزعينة لدراسالالالالالته وهي )نيويورك 

 :ومن أبرز نتائج الدراسة 1/1/2012وحتى  1/1/2010الفترة الواقعة ما بين 
أن الصالالالالالالالالالالالالالالحف األمريكية ال تنشالالالالالالالالالالالالالالر المواد إال بعد تحريفها ووضالالالالالالالالالالالالالالعها في إطار معاٍد  -أ

 .للفلسطينيين
 "إسالالالالالالالالرائيل"سالالالالالالالالات التغطية األمريكية للصالالالالالالالالراع تتبنى معايير مزدوجة عند الحكم على ممار  -ب

والفلسالالالالالالالالالالطينيين حيث تصالالالالالالالالالالف هجمات الفلسالالالالالالالالالالطينيين باإلرهابية بينما اعتداءات االحتالل 
 .ي في إطار ردود األفعال المشروعةتأت "اإلسرائيلي"

ومشالالالالالالالالوهة، صالالالالالالالالورة غير حقيقية  يعرض األمريكي، الذياالعالم  في جلياً  االنحياز ظهري -ج
 .اإلسرائيلي الفلسطينيع للصرا  بالكامل

 

 :)Amer &Amer  (2011))2 دراسة .17

اسالالالالالالالالالالتهدفت التعرف على كيفية تقديم التقارير الصالالالالالالالالالالحفية في وسالالالالالالالالالالائل اإلعالم األمريكية، 
وكذلك المفردات التي اختارها المراسلون واالفتراضات التي اعتمدوا عليها في تغطيتهم للوضع في 

حدته، وكذلك السالالياقات القدس، وأسالالاليب انتقاء الخبر أو حذفه أو تسالالليط الضالالوء عليه أو تخفيف 
السالالالالالالالياسالالالالالالالية واالقتصالالالالالالالادية والثقافية المؤثرة على التغطية اإلعالمية األمريكية للصالالالالالالالراع في الشالالالالالالالرق 

بحق الوجود  "اإلسرائيلية"مضامين التغطية اإلخبارية لالنتهاكات  األوسط، واهتمت الدراسة بمسح
صالالالالالالالالالالالالالالحيفتين  وذلك في واعتمدت على تحليل الخطاب النقدي، ،العربي واإلسالالالالالالالالالالالالالالالمي في القدس

من العام  31/10وحتى  1/9في الفترة ما بين  ،هما "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" مريكيتينأ
 :وأظهرت الدراسة أن، 2010

في أسالالالاليب انتقاء األخبار والمعلومات والمفردات يتناسالالالب مع المبررات  اً هناك اتجاه دائم -أ
 ".اإلسرائيلية"

                                                 

(1) Abuishaiba, The American Media Coverage of the Israel-Palestine Conflict (2010-
2012). 
(2) Amer and Amer, U.S. Media Coverage of the Situation in Jerusalem: A Discourse 
Analysis Study.   
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بحق القدس والمناقضالالالالة  "اإلسالالالالرائيلية"تعلقة بالممارسالالالالات إغفال الصالالالالحيفتين للمعلومات الم -ب
 ة.ون الدولي وقرارات األمم المتحدللقان

 التغطية اإلخبارية للوضع في القدس، تجاهلت ذكر سياقاته التاريخية، والسياسية المؤثرة. -ج

 

 :)Kempf &Maurer  (2011))1دراسة  .18

األلمانية الوطنية للنزاع اإلسالالالالالرائيلي اسالالالالالتهدفت التعرف على طريقة تقييم تقارير الصالالالالالحافة 
الطرفين وتمثيل دور الضالالالالحايا، وذلك من خالل  الفلسالالالالطيني، وكيف يتم توقيت ذلك النزاع من كال

والفلسالالالالالالالالالالالالطينية، خالل فترتي )االنتفاضالالالالالالالالالالالالة  "اإلسالالالالالالالالالالالالرائيلية"إجراء عدد من المقارنات بين المتغيرات 
 (.2008الثانية(، والحرب على غزة )

 :أن لى عينة من خمس صحف ألمانية، وتوصلت الدراسة إلىوأجريت الدراسة ع
، فكانت تظهر دائمًا "مسالالالالالالالالالالافة واحدة من جميع األطراف"الصالالالالالالالالالالحافة األلمانية كانت على  -أ

، وتهديدها من قبل الفلسالالالطينيين، ودفاعها عن النفس، وأن أفعالها ضالالالد "إسالالالرائيل")معاناة 
 .الفلسطينيين مبررة، واستعدادها للتعاون(

، واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، "اإلسرائيلية"الوقت، تنتقد )األعمال وفي نفس  -ب
وتزايد أعداد الضالالالحايا الفلسالالالطينيين، وانحسالالالار التهديد ضالالالدها( في إشالالالارة إلى تفنيد بعا 

 ."اإلسرائيلية"االدعاءات 

إلى  يزقصالالالالالالالارى جهدها لتجنب التح، -خالل حرب غزة–بذلت صالالالالالالالحافة النخبة األلمانية  -ج
 الجانب الفلسطيني.

 

 :)Hoffman (2010))2 دراسة .19

 وأخذتسالالالالالالالالالعت الدراسالالالالالالالالالة على التعرف على كيفية تأطير حركة المقاومة االسالالالالالالالالالالمية حماس، 
كحالة للدراسالالة، معتمدة على كل  ،"والتغطية االعالمية العالقة بين السالالياسالالات الخارجية األمريكية"

 من نظريات: ترتيب األولويات، وأثر وسائل االعالم، واألطر الخبرية.
 للمواد الخبرية وتتنمي الدراسالالالالالالالالالالالالالالة للدراسالالالالالالالالالالالالالالات الوصالالالالالالالالالالالالالالفية المعتمدة على أداة تحليل الخطاب،

وحتى  26/12/2005من هما "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" في الفترة  نأمريكيتيلصحفيتين 

                                                 

(1) Maurer and Kempf, Coverage of the Second Intifada and the Gaza War in the 
German quality press. 
(2) Hoffman, Framing Hamas: A Case Study of U.S. Foreign Policy & Media Coverage. 
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بشالالالالالالالالالالهر  الفلسالالالالالالالالالالطيني التشالالالالالالالالالالريعيالمجلس نتخابات أي قبل فوز حركة حماس في ا 26/2/2006
 وبعدها بشهر، ومن أبرز نتائج الدراسة:

، إال أن نخبة، صحف صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوستبالرغم من اعتبار كل من  -أ
 الناس.على عامة  كبر بكثيراأل المباشر تأثيرال ماله كان التلفزيون واإلنترنت

إال أن  بشفافية ونزاهة، المجلس التشريعي الفلسطيني، نتخاباتفوز حماس في ا حتى بعد -ب
 ذلك لم يكن كافيًا لتغيير الخطاب األمريكي الرسمي نحو الحركة.

السالالالياسالالالة  ما يتعلق بمسالالالائلعلى بسالالالط نفوذها على وسالالالائل اإلعالم في قدرةلدى الحكومة ال -ج
الم األمريكية، والحكومة على تشالالالالالالالالالالالالالالكيل إطارات الخارجية، وتلعب كل من وسالالالالالالالالالالالالالالائل اإلع

، وتتخالالالذ معظم المعلومالالالاتفي نهالالالايالالالة المطالالالاف، هي التي تمرر الحكومالالالة معينالالالة، كون 
 القرارات السياسية النهائية.

 

 :)Caballero (2010))1 دراسة .20

، في تغطية األحداث الكارثية وسائل اإلعالمانحياز  تأثيرحاولت التعرف على هذه الدراسة 
"االسرائيلي" كحالة للدراسة، -وأخذت من تغطية صحيفة نيويورك تايمز األمريكية للصراع الفلسطيني

" الذي اإلسرائيليذلك العدوان " ،"الرصاص المصبوبما يعرف بعملية " علىوتركز الدراسة أكثر 
 91 فلسطيني، وقد تم اختيار 1400أكثر من عن مقتل  أسفر، و أسابيع على قطاع غزة 3استمر 

 .18/1/2009وحتى  27/12/2008مادة خبرية في الصحيفة في الفترة من 
من وتحليل الخطاب،  المضمون،وتنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية، مستخدمة، أداة تحليل 

 أبرز نتائجها كان التالي:
٪ 17ومن الوفيات اإلسرائيلية  %431غطت ما نسبته  صحيفةالوجدت هذه الدراسة أن  -أ

الفلسطينيين من وفيات األطفال  ٪17، و1:25أي بمعدل وفيات الفلسطينية، فقط من ال
 كل المواد. في

تم رصد العديد من "التالعب االعالمي" و"التحريف" و"التأطير المائل" و"الخطاب الحتمي"  -ب
 في صحيفة نيويورك تايمز.

 من أجل تقديمي"، سرائيل"اال-يفلسطينالالصراع " في الحقائق تشويه“هناك توجه دائم لال  -ج
 حسنة عن "إسرائيل".صورة 

 

                                                 

(1) Caballero, The Impact Of Media Bias On Coverage Of Catastrophic Events: Case 
Study From The New York Times’ Coverage Of The Palestine/Israel Conflict. 
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 :)Amer (2008))1 دراسة .21

وهي دراسة استهدفت تحليل تغطية صحيفة نيويورك تايمز األمريكية لالنتفاضة الفلسطينية 
الثانية واتخذت أداة تحليل الخطاب الصحفي لتحليل المستويات النصية والسياقية على عينة من 

واالفتتاحيات ومقاالت الرأي التي نشرت على مدى أربعة أشهر منفصلة بين التقارير اإلخبارية 
 .2003وأكتوبر  2000أكتوبر 

 وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها:
غلب على الصحيفة الخطاب المضاد لشخص الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وتصويره  -أ

 ".نيعنف الفلسطيا "للراعيً ، و عقبة أمام السالمو مشكلة، أنه 

أن صحيفة نيويورك تايمز كانت تلجأ إلى تبرير األعمال العسكرية "اإلسرائيلية" ضد  -ب
 الفلسطينيين.

 .ضون على العنف ضد "اإلسرائيليين"أن الفلسطينيين هم من يحر  -ج

 

 الحصار: المحور الثالث: دراسات
 :(2)(2016دراسة مشرف ) .22

، ميةو الي سطينيةلالف فغزة في الصطر الخبرية لقضية حصار األالدراسة إلى رصد تهدف هذه 
عليها، واألشكال ى المصادر التي تعتمد لع عرفالت، و بقضية الحصار اهتمامها ىمد والكشف عن

الصحفية، مع بيان أطر األسباب والحلول والنتائج العامة واالقتصادية، إضافة إلى الشخصيات 
التعرف على أوجه االتفاق واالختالف  المحورية، وآليات توظيف األطر داخل الرسالة اإلعالمية، مع

 .في معاجلة قضية الحصار بين صحيفتي الدراسة )فلسطين، والحياة الجديدة(
ضمن نظرية  وتنتمي هذه الدراسة، إلى البحوث الوصفية باستخدام منهج الدراسات المسحية،

استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون، ومنهج العالقات المتبادلة  ضوئهاوفي اإلطار اإلعالمي، 
الذي في إطاره تم باستخدام أسلوب المقارنة المنهجية، وتم اختيار أعداد الصحيفتين بطريقة العينة 

، بواقع 14/6/2014إلى  14/6/2007العشوائية المنتظمة بأسلوب الشهر الصناعي للمدة من 
 ائجها:عدد من كل شهر، وأبرز نت

                                                 

(1) Amer, The Linguistics of Representation: The New York Times Discourse On The 2nd 
Palestinian Intifada. 

 .لحصار غزة في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة األطر الخبريةمشرف،  (2)
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موضوًعا، في بلغت في  417بلغ حجم التغطية لقضية حصار غزة في صحيفة فلسطين  -أ
 موضوًعا. 256صحيفة الحياة الجديدة 

قدم صحيفة فلسطين على صحيفة الحياة الجديدة من حيث اعتمادها على المصادر ت -ب
ت %، أما في صحيفة الحياة الجديدة فبلغ46.6الداخلية، لبلغ نسبتها في "فلسطين" 

28.3%. 
تقدم إطار االنقسام السياسي في صحيفتي الدراسة، فيما يتعلق بإطار األسباب، ويليه إطار  -ج

 رغبة إسرائيل في عزل قطاع غزة.
 

 :)Handley  & Ismail  (2010))1دراسة  .23

تناولت الدراسالالالالالالالالالة تغطية الصالالالالالالالالالحف األمريكية و"اإلسالالالالالالالالالرائيلية" لحدثين بارزين في غزة: "إغالق 
الحصار" و"اختراق الغزيين لمدينة رفح المصرية بعد تطبيق الحصار" في الفترة المعابر وتضييق 

( للحالالدث الثالالاني في صالالالالالالالالالالالالالالحف 24/1/2008-18( للحالالدث األول و)17/1/2008-1الواقعالالة )
 النيويورك تايمز والواشنطن بوست األمريكيتين والجيروزاليم بوست "االسرائيلية"

ومن ، منهج مسالالالالالح المضالالالالالمون اإلعالمي تعتمدا وتنتمي الدراسالالالالالة إلى الدراسالالالالالات الوصالالالالالفية، و 
 نتائج الدراسة:

اعتمدت صالالالالالالالالالحيفة الجيروزاليم بوسالالالالالالالالالت الرواية القومية، على حسالالالالالالالالالاب المهنية فيما يتعلق  -أ
بهذين الحدثين، ودعمت رواية المسالالالالالالالالالالئولين االسالالالالالالالالالالرائيليين بشالالالالالالالالالالكل واسالالالالالالالالالالع على حسالالالالالالالالالالاب 

 الفلسطينيين.
ي، وممارس الديمقراطية الوحيد، اعتبرت الصالالحف الثالث حركة فتح شالالريك السالالالم الحقيق -ب

رغم خسالالالالالالالالالالالالالالارتها االنتخابات التشالالالالالالالالالالالالالالريعية، وأنها تعمل بالتعاون مع الواليات المتحدة على 
 القضاء على غريمتها حركة حماس التي فازت في االنتخابات.

تبنت الصالالالالالالالالالالالالحف الثالث الرواية الرسالالالالالالالالالالالالمية األمريكية، في اعتبار الواليات المتحدة، راعي  -ج
"االسالالالالالالالرائيلي"، رغم أنها كانت عاماًل أسالالالالالالالاسالالالالالالاليا في الحرب -ع العربيالسالالالالالالالالم، في الصالالالالالالالرا 

 األهلية التي نشبت بين فتح وحماس، ورغم أنها تدعم "إسرائيل"، وتنحاز لها بشكل كبير.

 

 :(2)(2008دراسة جابر ) .24

                                                 

(1) Handley and Ismail, Territory under siege: 'their' news, 'our' news and 'ours both' 
news of the 2008 Gaza crisis.  

 .معلومات الجمهور المصري عن مشكلة حصار قطاع غزة الفلسطيني: دراسة ميدانية مصادر، جابر (2)
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هدفت الدراسة إلى التحليل والتعرف على المصادر التي يعتمد عليها الجمهور في مصر 
المعلومات عن االحداث العربية عامة، وحصالالالالار قطاع غزة خاصالالالالة، وأسالالالالباب في الحصالالالالول على 

هذا االعتماد، والدور الذي تقوم به وسالالالائل االعالم على تعددها في طرح اآلراء والمناقشالالالات حول 
 القضايا والتأثيرات الناتجة عن االعتماد عليها، خاصة التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية.

سالالالالالالالالة إطارها النظري، من نظرية االعتماد على وسالالالالالالالالائل االعالم، وأجريت واسالالالالالالالالتمدت الدرا
من االنالالاث، ومن  96من الالالذكور، و 167مفردة منهم  263على عينالالة من الجمهور مكونالالة من 

 أهم نتائج الدراسة ما يلي:
بة  -أ في األوقات العادية وأوقات االزمات، فإن التلفزيون جاء في المرتبة األولى، بالنسالالالالالالالالالالالالالال

تي يعتمد عليها الجمهور، ثم القنوات الفضالالالالالالالالالائية، ثم الصالالالالالالالالالحف القومية، ثم للمصالالالالالالالالالادر ال
 االنترنت، ثم الصحف الخاصة، ثم االذاعة، ثم المجالت، ثم الصحف الحزبية.

"االسالالالرائيلي" ممثاًل في حصالالالار غزة، القضالالالية -تعتبر القضالالالية الفلسالالالطينية والصالالالراع العربي -ب
 األولى التي يهتم بها الجمهور.

ابعة الجمهور لقضالالالالالالالية حصالالالالالالالار غزة، ألن هذا الحصالالالالالالالار جزء من مخطط أهم أسالالالالالالالباب مت -ج
"إسالالرائيلي" لالسالالتيالء على المنطقة بأسالالرها، ثم ألنها قضالالية عربية في األسالالاس، -أمريكي

 ثم لكونها قضية دينية قبل أن تكون سياسية، وأخيرًا الرتباطها باألمن القومي المصري.

 

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
راض الدراسالالالالالالات السالالالالالالابقة تظهر جوانب تشالالالالالالابه واختالف بين هذه الدراسالالالالالالة والدراسالالالالالالات باسالالالالالالتع

 السابقة، ويمكن رصد هذه الجوانب كما يأتي:
 
 :أوجه الشبه والختالف مع الدراسات السابقة (1
 نوع الدراسة:  -أ

ت صالالالالن ف هذه الدراسالالالالة ضالالالالمن الدراسالالالالات الوصالالالالفي ة، وهي تتسالالالالق في ذلك مع معظم الدراسالالالالات 
: دراسالالالالالالالالالالالالالة من مثلالسالالالالالالالالالالالالالابقة الم صالالالالالالالالالالالالالن فة أيضالالالالالالالالالالالالالًا بالوصالالالالالالالالالالالالالفي ة، باسالالالالالالالالالالالالالتثناء عدد من الدراسالالالالالالالالالالالالالات 

(Papacharissi, 2008( ودراسة ،)Yang, 2003( ودراسة ،)Abuishaiba, 2013). 
 

 المنهج المستخدم: -ب
من الدراسالالالالالالات  منهج المسالالالالالالح اإلعالمي، وهو ما يتشالالالالالالابه مع العديد اسالالالالالالتخدمت هذه الدراسالالالالالالة

ة دراسو ، (2015(، ودراسة )عيسى، 2016دراسة )مشرف، ، و (2016دراسة طه ) السابقة مثل:
 & Amer، ودراسالالالالالالالة )(Amer, 2008(، ودراسالالالالالالالة )2009(، ودراسالالالالالالالة )أحمد، 2014)عليان، 
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Amer, 2011( ودراسالالالالالالالالالالالالالالة ،)Deprez & Raeymaeckers, 2010 ،(، ودراسالالالالالالالالالالالالالالة )إبراهيم
(، ودراسالالالالالالالالة Handley & Ismail, 2010، ودراسالالالالالالالالة )(2014(، ودراسالالالالالالالالة )عوض هللا، 2002
 (.2009)عبده، 

وهو ما يتفق مع ، ، مثل باقي الدراسالالالالالالالاتكما اسالالالالالالالتخدمت الدراسالالالالالالالة أسالالالالالالاللوب المقارنة المنهجية
(، ودراسة 2014)عليان، دراسة (، و 2016دراسة )مشرف، ، و (2016دراسة طه ) دراسات مثل:

ودراسالالالالالالة  (،Papacharissi, 2008)دراسالالالالالالة ، و (Stawcki, 2009(، ودراسالالالالالالة )2009)أحمد، 
(Yang, 2003،) ( ودراسالالالالالالالالالالالالالةIbrahim, 2002) ،(، ودراسالالالالالالالالالالالالالة 2014، ودراسالالالالالالالالالالالالالة )عوض هللا
(Maurer & Kempf, 2011.) 

ودراسالالالالة (، Amer, 2008دراسالالالالة ) بينما اختلفت هذه الدراسالالالالة مع ما تبقى من دراسالالالالات مثل:
(Ross, 2003( ودراسالالالالالالالة ،) ،التي اعتمدت بصالالالالالالالورة رئيسالالالالالالالة على2009محسالالالالالالالن ) تحليل  منهج

 .ية، ودراسة الحالةمنهج تحليل السلوك، ومنهج المنفعة القومالخطاب، و 
 

 األدوات المستخدمة: -ج
في هذه الدراسالالالالالة على أداة اسالالالالالتمارة تحليل المضالالالالالمون وهو ما يتوافق مع معظم  الباحث اعتمد

(، التي اعتمدت باإلضالالالالافة 2002دراسالالالالة )إبراهيم،  :السالالالالابقة باسالالالالتثناء الدراسالالالالات اآلتيةالدراسالالالالات 
(، التي Ross, 2003دراسالالالالالالالالالالالة )ألداة تحليل المضالالالالالالالالالالالمون، أداتي تحليل الخطاب، واالسالالالالالالالالالالالتبانة، و 

(، التي اسالالالالالالالالالالتخدمت أداتي تحليل Ibrahim, 2003ودراسالالالالالالالالالالة )اسالالالالالالالالالالتخدمت أداة تحليل الخطاب، 
التي اسالالالالالالالالتخدمت أداة  (،Handley & Ismail, 2010دراسالالالالالالالالة )و الخطاب، وتحليل المصالالالالالالالالادر، 

 Amerودراسالالالة )التي اعتمدت على أداة االسالالالتبانة، ، (2010ودراسالالالة )جابر،  تحليل النصالالالوص،
& Amer, 2011 ،ودراسالالالالالالالالالالالة )(، التي اسالالالالالالالالالالالتخدمت أداة تحليل الخطاب النقديAbuishaiba, 

 ، التي اتخذت أداة تحليل الخطاب، بجانب أداة تحليل المضمون.(2013
 

 النظرية المستخدمة: -د
جميع  اسالالالالالالالالتندت هذه الدراسالالالالالالالالة إلى نظرية األطر الخبرية، وهو ما يتفق مع الدراسالالالالالالالالات اآلتية:

، (Amer & Amer, 2011دراسات المحور األول، وجميع دراسات المحور الثاني عدا: دراسة )
(، ودراسالالالالالالالالة )جابر، Caballero, 2010(، ودراسالالالالالالالالة )Maurer & Kempf, 2011دراسالالالالالالالالة )و 

لى وسالالالالالالالالالالالالالالالائل االعالم، وحارس ، التي اعتمدت على نظريات أخرى كنظريات: االعتماد ع(2009
 ( من المحور الثالث.2016البوابة، ودراسة مشرف )
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 مجتمع الدراسة والعّينة الزمنية: -ه
، وهو ما للصالالالالالالالالالالحف األمريكية والبريطانيةاإللكترونية يتمثَّل مجتمع هذه الدراسالالالالالالالالالالة في المواقع 

( التي تناولت صالالالالالحيفة 2016دراسالالالالالة )عيسالالالالالى،  يختلف مع معظم الدراسالالالالالات السالالالالالابقة، باسالالالالالتثناء
واشالالالالالنطن صالالالالالحف: "ال التي تناولت بالدراسالالالالالة (Papacharissi, 2008)دراسالالالالالة نيويورك تايمز، و 

، " البريطانيتينالجارديان"و"، فاينانشالالالالالالالالالالالالالالال تايمزلندن " األمريكيتين، و"نيويورك تايمز"، و"بوسالالالالالالالالالالالالالالت
 (Yang, 2003دراسالالالالالالة )مثل  فيما تناولت دراسالالالالالالات أخرى واجراء مقارنة منهجية تحليلية بينهما، 

مقارنة بين ( التي تناولت Ibrahim, 2003، ودراسالالالالالة )مقارنة بين الصالالالالالحف األمريكية والصالالالالالينية
(، Deprez & Raeymaeckers, 2010ودراسالالالالالالالالالة )، ةتغطية ثالث شالالالالالالالالالبكات تلفزيونية أمريكي

 ,Maurer & Kempfودراسالالالالالالالة ) التي تناولت مقارنة منهجية بين الصالالالالالالالحف النطاقة بالفلمنكية،
ودراسات أخرى تناولت بالدراسة الصحف العربية، مثل (، التي تناولت الصحف األلمانية، 2011
 قع الفضائيات األجنبية( التي تناولت موا2014، ودراسة )عوض هللا، (2002إبراهيم، دراسة )

األطر الخبرية ألبرز أحداث قضالالالية حصالالالار غزة في وعن العينة الزمنية، تتناول هذه الدراسالالالة 
ة ) ة زمنية تختلف 2013يوليو  30-م2007يونيو  14المد  ورد في الدراسالالالالالالالالالالالالالالات  عمام(، وهي مد 
 .السابقة

(، التي 2016 تتفق مع موضالالالالالالوع دراسالالالالالالة )مشالالالالالالرف،وإضالالالالالالافًة لما سالالالالالالبق فإن الدراسالالالالالالة الحالية 
المواقع االلكترونية ، لكنهالا تختلف عنهالا أن المجتمع هو تالأطير حصالالالالالالالالالالالالالالالار غزةقضالالالالالالالالالالالالالاليالة تنالاولالت 

 (.2009دراسة )جابر،  سيًا مع، مع مالحظة اتفاق موضوعها سياللصحف األمريكية والبريطانية
 
 حدود الستفادة من الدراسات السابقة: (2
ة الباحث استفاد  مستويات، وهي: من الدراسات السابقة على عدَّ
على بلورة تصور أكثر  ساهمت الدراسات السابقة في مساعدة الباحث المستوى المعرفي: -أ

وضالالالالالالالوحا عن أهمية األطر الخبرية في الدراسالالالالالالالات اإلعالمية، وكيفية بنائها، وصالالالالالالالواًل إلى 
–لم تسالالالالالالالالالهم  بالصالالالالالالالالالحافة المكتوبة، لكنهاالتعرف على أهمية اإلعالم اإللكتروني وعالقته 

 حصار غزة. قضية جوانب توضيح بعا في-كافبشكل 
باالطالع على الدراسالالالات السالالالابقة في التعرف  الباحث اسالالالتفاد مســتوى المناهج واألدوات: -ب

على أنسالالالالالالالالالالالالالالالب المناهج المسالالالالالالالالالالالالالالتخدمة في دراسالالالالالالالالالالالالالالالات األطر الخبرية، واألدوات واآلليات 
االطالع على أدوات الدراسالالالالالالالالالالالة كما أسالالالالالالالالالالالهم  ،المسالالالالالالالالالالالتخدمة لتوظيف نظرية األطر الخبرية

السابقة، السيما أداة تحليل المضمون، في المساعدة على وضع استمارة تحليل مضمون 
 بفئات واضحة ومحددة تجيب على تساؤالت الدراسة وتخدم أهدافها.
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االطالع على نتائج الدراسالالالالالات السالالالالالابقة سالالالالالاهم في التعر ف على  سالالالالالاهم مســـتوى النتائج: -ج
في القضالالالالالالالالالايا المختلفة، ما أتاح الفرصالالالالالالالالالة األنواع المختلفة لألطر الخبرية وكيفية توظيفها 

، كما اسالالتفاد الباحث من نتائج لتقديم تفسالالير وتحليل واضالالح لنتائج الدراسالالة الحالية للباحث
 الدراسات السابقة، من خالل مقارنتها مع نتائج هذه الدراسة.

إلى توظيف نظرية األطر الخبرية من  الدراسالالالالةذه هيسالالالالعى الباحث في  مســـتوى النظرية: -د
حصالالالالار  قضالالالالية حول الدراسالالالالةالصالالالالحف عينة مواقع المضالالالالامين الخبرية في  خالل تقسالالالاليم

 سالالالالالالالالالالالالالالتنكالالارااطالالار انتهالالاك القالالانون الالالدولي، اطالالار الالالدعم و قطالالاع غزة، وفقالالا لألطر اآلتيالالة "
طار إ، اطار الجهة المسالالالالالالالالالؤولة عن الحصالالالالالالالالالار، اطار االهتمامات اإلنسالالالالالالالالالانية، الحصالالالالالالالالالار

ى األطر الخبريالالالالة التي لتعرف علوذلالالالالك ل"، بالالالالاب، إطالالالالار النتالالالالائج، إطالالالالار الحلولاألسالالالالالالالالالالالالالال
في تغطية ومعالجة قضالالالية حصالالالار قطاع غزة،  الدراسالالالة الصالالالحف عينةمواقع ا هاسالالالتخدمت

 المواقع االلكترونية اهالتأطير التي تسالالالالالالالالالالالالالالتند إلي وما يتبع ذلك من رصالالالالالالالالالالالالالالالد آليات وأدوات
 .معالجة قضية حصار قطاع غزةفي تغطية و  للصحف األمريكية والبريطانية

 

 الدراسة:لستدلل على مشكلة ثانياا: ا
 حيثفي وسالالالائل االعالم العربية، منذ بدايته اهتمامًا خاصالالالًا، حصالالالار قطاع غزة كتسالالالب ا

 ثالثة اعتداءات "إسرائيلية" كبيرة.، وتخلله م 2006برز كمشكلة إنسانية منذ العام 
برزت أهمية تسالالالالليط الضالالالالوء على كيفية قضالالالالية الحصالالالالار، ومع تباين المواقف الدولية من 

التعرف على األطر  بضالالالالالالالالرورة فقد شالالالالالالالالعر الباحث، وعليه هذه القضالالالالالالالاليةمع  الغربي تعامل اإلعالم
حصالالالالالالالالالار مليون في تناولها لقضالالالالالالالالالية  الصالالالالالالالالالحف األمريكية والبريطانية مواقع الخبرية التي اعتمدتها

تعكس مواقف دول ذات أهمية وثقل أن تلك الصالالالالالالالحف  وال سالالالالالالاليماإنسالالالالالالالان في غزة،  ألف ةوثمانمائ
والواليات المتحدة األمريكية، وما قد تحمله من تباين أو اتفاق تجاه : المملكة المتحدة اسالالالالالالالالالالالتراتيجي

 ، وقد تم إجراء الدراسة االستكشافية على مرحلتين كالتالي:إنسانية كقضية الحصارقضية 
على  مسالالالحًا اسالالالتطالعياً  الباحث ى شالالالكلة أجر وبهدف االسالالالتدالل على الم المرحلة األولى:

بإدخال  الصالالالالالحف األمريكية والبريطانيةعمدي ة للمواد الصالالالالالحفية الخبرية المنشالالالالالورة في مواقع  عينة
 الفترة الواقعةفي ف، البحث الخاصالالالالالالالالالالالالالالة بالصالالالالالالالالالالالالالالح محركاتفي  (Blockade( و)Gazaكلمتي )

ة التي ( 2010-يونيو-30حتى  2010-إبريل-30) " على اإلسالالالالالرائيلياالعتداء "سالالالالالبقت وهي المد 
مايو عام  31سالالفينة "مافي مرمرة" التركية بشالالهر وتلتها بشالالهر، وكان االعتداء الذي وقع فجر يوم 



23 

 

بمسالالالالالالالالاءلة "إسالالالالالالالالرائيل" حول مشالالالالالالالالروعية  بدأالذي  ، قد أبرز قضالالالالالالالالية حصالالالالالالالالار غزة إلى العالم2010
 .(1)الحصار على القطاع

 وأظهرت الدراسة الستكشافية النتائج اآلتية:
المرتبة  األمريكية صـــحيفة النيويورك تايمزموقع احتلَّ بالنسالالالالبة للصالالالالحف األمريكية، فقد  .1

صـــــحيفة موقع في حين حلَّ % 60.16 بنسالالالالالالالالبة قضالالالالالالالالية حصالالالالالالالالار غزةاألولى في تغطية 
نيويورك ديلي  صالالحيفة وجاء موقع %21.18في المرتبة الثانية بنسالالبة  الواشــنطن بوســت

في المرتبة األخيرة بنسالالبة  نيويورك بوسالالت موقع صالالحيفة، ثم %11.01ثالثًا، بنسالالبة  نيوز
والوول سالالالالالتريت جورانال،  اليو.أس.توداي،، وتم اسالالالالالتبعاد بعا الصالالالالالحف، مثل 7.62%

لتعذر البحث في أرشالالالالالالالالالاليفهما، أما صالالالالالالالالالالحف أخرى مثل "لوس آنجلوس تايمز" فقد أظهرت 
 صفرية في فترة الدراسة االستكشافية. جنتائ

موقع صـــــــحيفة بالنسالالالالالالالالالالالبة للصالالالالالالالالالالالحف البريطانية فقد جاءت النتائج شالالالالالالالالالالالبه متقاربة، فحل  .2
بنسالالالالالبة بلغت  التايمزموقع صـــحيفة ، ثم تاله 38.26في المركز األول بنسالالالالالبة  الجارديان

بنسالالالالالالالالبة  التيليجراف، وبعده %16.60بنسالالالالالالالالبة  الفايننشالالالالالالالالال تايمز، ثم صالالالالالالالالحيفة 23.82%
وقد حصالالالالالالالالالالالالالاللت على ، واالندبندنت والديلي ميل، الديلي ميرور، ومن ثم كٍل من 7.94%

، وتم اسالالالالتبعاد الصالالالالحف ذات النتائج على التوالي %3.61، و%4.33، و%5.41نسالالالالب 
 الصفرية مثل صحف: ديلي تيلجراف، وديلي ستار، وذي سن.

عكسالالالالالت الدراسالالالالالة االسالالالالالتكشالالالالالافية عدم اعتماد مواقع الدراسالالالالالة على مصالالالالالدٍر محدد السالالالالالتقاء  .3
 .قضية الحصارأخبارها حول 

التي نشرت  ةيالخبر  موادلل تحليالً  الباحث، أجرى ةيالمرحلة الثانهذه وفي  :الثانيةالمرحلة 
في نفس مدة الدراسة االستكشافية  اهتمامًا بقضية حصار غزة، األكثر ةيعلى المواقع اإللكترون
 صحيفة الواشنطن بوستموقع و صحيفة النيويورك تايمزموقع  وهي في مرحلتها األولى،

والحظ الباحث ، البريطانيتين التايمزموقع صحيفة و الجارديانموقع صحيفة األمريكيتين، و
موقع الكتروني وآخر،  نيبقضية الحصار ًا في طرق تناول نيمن خالل النتائج أن هناك تبا

 .نينفسها من مضام ةيما تحمله المواد الخبر  اً ضيواختلفت أ

 لمجموعة من النتائج كان أبرزها: ةيوخلصت الدراسة االستكشاف
اقع ملحوظ عن المو  قضية حصار غزة، بشكل ةيبتغط صحيفة الجارديانموقع بروز اهتمام  (1

 .%39.55 بنسبة والتايمز(نيويورك تايمز، والواشنطن بوست ) الثالثة األخرى 

                                                 

(1) The Times, Israeli raid raises questions over legality of Gaza blockade. (Website) 
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 ةيللمواد الخبر  ةيهو الشكل الصحفي األبرز من األشكال الصحف التقرير االخباري كان  (2
 .%80بنسبة  الدراسة لصحف ةياإللكترون المنشورة على المواقع

من أبرز األطر التي تناولتها كال من  ا( كانإطار ردود الفعل)نتائج الحصار( و) اطار إ (3
 .%77بنسبة  مواقع الصحف األمريكية والبريطانية

الدراسة، تمثلت  نةيعلى المواقع ع ةيالمواد الخبر  نياألفعال التي وردت في مضام ردود (4
 .%32بنسبة  (القوافل االغاثية الهادفة لكسر الحصار) في

واتجاه (، معارضتهأي حصار ال رفعاتجاه ) ما بين ةيالمواد الخبر  نياتجاهات مضامتباينت  (5
 .%45% و55بنسبة  )تخفيفه من قبل "إسرائيل"(

)حكم  كانحسب المواقع االلكترونية لصحف الدراسة الحصار رز أسباب أن من أب اتضح (6
 .%63بنسبة  حماس لغزة(، وهو تب نٍ  كامل لوجهة النظر "االسرائيلية"

)سيطرة شركات خاصة على  ، وكان منحصرًا فقط فيمنعدمشبه  الحلول إطار يكاد يكون  (7
 .من وجهة نظر فلسطينية، وهو ما ترفضه أيضًا "إسرائيل"ن كا الذيالمعابر(، و 

في ( يليها لفلسطينيةا المحورية اتيكانت )للشخص ة،يالمحور  اتيأعلى مرتبة في الشخص (8
 .(االسرائيلية ةيالمحور  اتي)الشخص ةيالمرتبة الثان

 

 مشكلة الدراسة:ثالثاا: 
الصالالالالحف األمريكية  تتمثل مشالالالالكلة الدراسالالالالة في التعرف على األطر الخبرية لتغطية مواقع

ومدى اهتمام هذه المواقع بهذه القضالالالالية، باإلضالالالالافة إلى التعرف والبريطانية لقضالالالالية حصالالالالار غزة، 
التي اعتمدت  آليات وأدوات التأطير أهمو وأطر األسالالالالالالباب والحلول،  على الشالالالالالالخصالالالالالاليات المحورية،

في المواقع  أوجه الشالالالالالالالالالالالالالبه واالختالف معرفة، و الدراسالالالالالالالالالالالالالة في تغطيتها لهذه القضالالالالالالالالالالالالالية عليها مواقع
 .لصحف الدراسة في تأطيرها لقضية حصار غزةاالليكترونية 

 

  أهمية الدراسة:رابعاا: 
 تستند أهمية الدراسة إلى ما يأتي:

في العالم، وتباين مواقف الدول من هذا الصالالالراع،  "اإلسالالالرائيلي"-أهمية الصالالالراع الفلسالالالطيني .1
في هذا  اسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجي  لها ثقل   وال سالالالالالالالالالالالالالاليما فيما يتعلق بالدول الغربية، وتحديدًا الدول التي 

ا من تالالأثير في مالالومالالا له، ، والواليالالات المتحالالدة األمريكيالالةالمملكالالة المتحالالدةوهي: الصالالالالالالالالالالالالالالراع 
 الحصار.، وقضية "اإلسرائيلي"-الصراع الفلسطيني
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ية قضالالية حصالالار غزة، كقضالالية إنسالالانية عالمية، شالالغلت العديد من وسالالائل اإلعالم في أهم .2
  األعوام الماضية.

أزمات قطاع غزة، وعلى وجه الخصالالالالوص، ندرة الدراسالالالالات اإلعالمية التي تناولت قضالالالالية  .3
 .قضية الحصار

خطورة الخطالالاب الخبري الغربي، ومالالا لالاله من تالالأثير على نظرة المجتمعالالات الغربيالالة تجالالاه  .4
؛ األمر الذي يجعل من رفع الحصالالالالالارالقضالالالالالية الفلسالالالالالطينية عمومًا وحق الفلسالالالالالطينيين في 

مدخاًل لفهم اآلليات التي تسالالالالالالالتند إليها هذه  الصالالالالالالالحف األمريكية والبريطانيةدراسالالالالالالالة مواقع 
على وجه  قضالالالالالالالالالالية حصالالالالالالالالالالار القطاعالفلسالالالالالالالالالالطينية عمومًا، و  قضالالالالالالالالالاليةلالمواقع في تغطيتها ل

 الخصوص، من حيث أطر المعالجة الخبرية والشخصيات المحورية المستخدمة.

يسالالالالالالالالالاعد في  الحصالالالالالالالالالارلقضالالالالالالالالالية الصالالالالالالالالالحف األمريكية والبريطانية التنوع في تغطية مواقع  .5
 .قضيةلا هذه الوقوف على أوجه االتفاق واالختالف في الخطاب الخبري الغربي تجاه

 

ا:   أهداف الدراسة:خامسا
الصالالالالالالالحف تهدف الدراسالالالالالالالة على نحو رئيس إلى رصالالالالالالالد األطر الخبرية المسالالالالالالالتخدمة في مواقع 

، ويندرج ضالالالالالالالالالالالمن هذا الهدف الرئيس عدد من قضالالالالالالالالالالالية حصالالالالالالالالالالالار غزةحول األمريكية والبريطانية، 
 األهداف الفرعية هي:

 غزة. حصار قضيةطية اهتمامًا بتغ الصحف األمريكية والبريطانيةرصد أكثر مواقع  .1

 الصالالالحف األمريكية والبريطانيةاألشالالالكال الصالالالحفية الخبرية التي اسالالالتخدمتها مواقع  معرفة .2
 .قضية حصار غزةفي تغطية 

في  الصالالالالالالالالالالحف األمريكية والبريطانيةالكشالالالالالالالالالالف عن المصالالالالالالالالالالادر التي اعتمدت عليها مواقع  .3
 قضية حصار غزة.تغطية 

الصالالالالالالالالالالالحف  المتعددة التي اسالالالالالالالالالالالتخدمتها مواقعالتعرف على عناصالالالالالالالالالالالر اإلبراز والوسالالالالالالالالالالالائط  .4
 قضية حصار غزة.في تغطية  األمريكية والبريطانية

 .الصحف األمريكية والبريطانية في مواقعقضية حصار غزة لتغطية  رصد األطر الخبرية .5

الحلول المقالالدمالالة في تغطيالة النتالالائج و التعرف على جوانالالب التركيز من حيالالث األسالالالالالالالالالالالالالالبالالاب و  .6
 لقضية حصار غزة. والبريطانيةالصحف األمريكية مواقع 

الصالالالالحف  في مواقع قضالالالالية حصالالالالار غزةالتعرف على الشالالالالخصالالالاليات المحورية في تغطية  .7
 .األمريكية والبريطانية
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 الصالالالحف األمريكية والبريطانيةمواقع آليات وأدوات التأطير المسالالالتخدمة في تغطية  معرفة .8
 .قضية حصار غزةل

قضالالالالالالالالية  في تغطية الصالالالالالالالالحف األمريكية والبريطانية مواقع معرفة أوجه الشالالالالالالالالبه واالختالف .9
 حصار غزة.

 

ا:   تساؤلت الدراسة:سادسا
يتمثل التسالالاؤل الرئيس في "ما أهم األطر الخبرية التي في ضالالوء مشالالكلة الدراسالالة وأهميتها وأهدافها 

اسالالالالتخدمتها مواقع الصالالالالحف األمريكية والبريطانية في تغطية قضالالالالية حصالالالالار غزة" وانبثق عن هذا 
 :ؤل ما يليالتسا

 تساؤلت تحليل المضمون: أ:
 قضية حصار غزة؟بتغطية  الصحف األمريكية والبريطانية مواقعما مدى اهتمام  .1

الصالالالالالالالحف األمريكية  مواقعما األشالالالالالالالكال الصالالالالالالالحفية الخبرية األكثر اسالالالالالالالتخدامًا في تغطية  .2
 والبريطانية لقضية حصار غزة؟

الصالالالالحف األمريكية والبريطانية،  مواقعالصالالالالحفية التي حصالالالاللت من خاللها  ما المصالالالالادر .3
 قضية حصار غزة؟ على موضوعاتها في

 مواقعفي  قضالالالالية حصالالالالار غزةما عناصالالالالر اإلبراز والوسالالالالائط المتعددة المسالالالالتخدمة إلبراز  .4
 ؟الصحف األمريكية والبريطانية

ما أوجه االتفاق واالختالف في مواقع الصحف األمريكية والبريطانية في تغطية قضية  .5
 حصار غزة؟

 تساؤلت تحليل األطر الخبرية:: ب
في  صالالالحف األمريكية والبريطانيةلل االلكترونية مواقعال التي اسالالالتخدمتهاما األطر الخبرية  .1

 ؟تغطية قضية حصار غزة

االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية إلطار انتهاك القانون  مواقعما مدى استخدام ال .2
 الدولي في تغطيتها لقضية حصار غزة؟

االلكترونية للصالالالالالالالالالالالالالالحف األمريكية والبريطانية إلطار الدعم  مواقعمدى اسالالالالالالالالالالالالالالتخدام الما  .3
 واستنكار حصار غزة في تغطيتها للقضية؟

االلكترونية للصالالالالالالالالالحف األمريكية والبريطانية كجهات  مواقعما هي الجهات التي حددتها ال .4
 مسؤولة عن حصار غزة؟
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ية والبريطانية إلطار االهتمامات االلكترونية للصالالالالالالحف األمريك مواقعما مدى اسالالالالالالتخدام ال .5
 اإلنسانية في تغطيتها لقضية حصار غزة؟

االلكترونية للصالالالالالالالحف األمريكية  مواقعأسالالالالالالالباب حصالالالالالالالار غزة التي سالالالالالالالاقتها الأطر  هي ما .6
 ؟والبريطانية في تغطيتها للقضية

االلكترونية للصالالالالالالالالالالالالالالحف األمريكية  مواقعما هي أطر نتائج حصالالالالالالالالالالالالالالالار غزة التي أبرزتها ال .7
 والبريطانية؟

االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية كحل  مواقعطرحتها ال أطر الحلول التيهي  ما .8
 ؟لقضية حصار غزة

االلكترونية للصالالالالالالالالالالالحف األمريكية  مواقعالتي ركزت عليها ال ما الشالالالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالالاليات المحورية .9
 ؟والبريطانية في تغطيتها لقضية حصار غزة

االلكترونيالالة للصالالالالالالالالالالالالالالحف األمريكيالالة  مواقعاليالالات وأدوات التالالأطير المسالالالالالالالالالالالالالالتخالالدمالالة في مالالا آل .10
 ؟غزة حصار قضيةلتغطية  والبريطانية

 

 اإلطار النظري للدراسة:سابعاا: 
تسالالالالالالالالالالالتند هذه الدراسالالالالالالالالالالالة في إطارها النظري إلى نظرية األطر الخبرية، التي ت عد  واحدًة من 

تسالالالالالالمح للباحث بقياس المحتوى الضالالالالالالمني للرسالالالالالالائل الروافد الحديثة في دراسالالالالالالات االتصالالالالالالال، حيث 
م تفسالالالالاليرًا منتظمًا لدور وسالالالالالائل اإلعالم في تشالالالالالكيل  اإلعالمية التي تعكسالالالالالها وسالالالالالائل اإلعالم، وتقد 
األفكار واالتجاهات حيال القضالالالالالالايا البارزة، وعالقة ذلك باسالالالالالالتجابات الجمهور المعرفية والوجدانية 

 لتلك القضايا.
اث ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معين، وإنما تكتسب مغزاها وتفترض النظرية أن األحد

عن طريق وضالالالالعها في إطار يحددها وينظمها ويضالالالالفي عليها قدرًا من االتسالالالالاق بوسالالالالاطة التركيز 
 .(1)على بعا جوانب الموضوع وإغفال جوانب أخرى 

وقد تبلورت كما أن نظرية األطر الخبرية إحدى نظريات التأثير في مجال اإلذاعة والتلفاز، 
م، حيث أشالالالالالالالالالالالالالالالار إلى أهمية اإلطار 1974( عام Erving Goffmanعلى يد عالم االجتماع )

الخبري في تنظيم الرسالالالالالائل االتصالالالالالالية وتقديمها للجمهور في إطار له معنى محدد، ثم تطور هذا 
 .(2)المفهوم وأصبح نظرية متكاملة تطرح كيفية معالجة القضايا المختلفة

                                                 

 (.350-348ص) االتصال ونظرياته المعاصرةمكاوي، ( 1)
أطر المعالجة اإلعالمية لسياسات الرئيس األمريكي بارك أوباما: دراسة مقارنة بين قناتي الجزيرة الخطيب، ( 2)

 .والحرة
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ق نظرية األطر الخبرية في المجال اإلعالمي إلى كل من العالمين ويرجع اسالالالالالالالالالالالالالالتخدام تطبي
( الذي أكد على أن األطر تسالالالالاعد على Goffmanتوشالالالالمان وجلتين، حيث اسالالالالتعارا المفهوم من )

 .(1)تحديد القضايا في الدراسات اإلعالمية وتعريفها وإطالق المسميات عليها
متزايد من قبل الباحثين في  خبرية باهتمامالوفي السنوات األخيرة حظيت نظرية تحليل األطر 

دراسالالالالالات الرأي العام، واالتصالالالالالال السالالالالالياسالالالالالي، والدراسالالالالالات الخاصالالالالالة بالمضالالالالالمون اإلخباري بوسالالالالالائل 
اإلعالم؛ ويرجع ذلك إلى أن النظرية تتضالالالالالالالالمن إضالالالالالالالالافة نظرية التراكم العلمي لبحوث االتصالالالالالالالالال، 

 :(2)وذلك وفقًا لمستويين أساسيين
ت عد  النظرية بمنزلة الحل إلشالالالالالالكالية قياس المحتوى غير الصالالالالالالريح بوسالالالالالالائل  المســــتوى األول:

اإلعالم، وذلك انطالقًا من مراعاة السالالالالالياق المحيط بالمضالالالالالمون، فضالالالالالاًل عن تحديد المرجعية التي 
يسالالالالتند إليها القائمون باالتصالالالالال في تناولهم لألحداث والقضالالالالايا المختلفة؛ ففي النهاية يعنى تحليل 

الجوانب االجتماعية المتضالالالالالالالالمنة في الكيفية التي ينسالالالالالالالالق بها الصالالالالالالالالحفيون تصالالالالالالالالويرهم األطر بفهم 
 للعالم.

قضالالالية  تقدم بدورها إطارا نظريًا حول كيفية تشالالالكيل اتجاهات الجمهور نحو المســتوى الثاني:
 :)3(( أربع وظائف أساسية لتحليل اإلطار اإلعالمي هيRobert Entmanبعينها، ويحدد )
 لقضية بدقة.تحديد المشكلة أو ا .1
 تشخيص أسباب المشكلة. .2
 وضع أحكام أخالقية. .3
 اقتراح سبل العالج، والتنبؤ بتأثيراتها المحتملة. .4

وعليه فإن نظرية األطر الخبرية تصالالالالالالاا عمليًا من واقع ممارسالالالالالالة وسالالالالالالائل اإلعالم، حيث 
م اإلعالميون األحداث والقضايا للجمهور في إطار مواد خبرية تقدم أفكارًا أساسية تدور حولها  يقد 

المعالالالالجالالالة اإلعالميالالالة، ويتم التركيز على جوانالالالب محالالالددة فيهالالالا، واختيالالالار جمالالالل وكلمالالالات وتعبيرات 
ه اإلعالمي، وهو ما يجعل الجمهور يرى األحداث كما يراها اإلعالميون وليس كما  تعكس التوج 

 .)4(تحدث في الواقع

                                                 

وقناة العالم  BBCيا السياسية للدولة في بناء األطر اإلخبارية: دراسة مقارنة لموقعي أثر األيديولوجأحمد، ( 1)
 .اإليرانية

اتجاهات التغطية اإلخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعالقتها بالمتغيرات الخاصة عويس، ( 2)
 (.74)ص  بالصحف

(3) Entman, Framing Toward Clarification of Fractured Paradigm, p.p 51-58. 
(4)Etla, News Framing and Cueing of Issue Regimes: Explaining Clintons Public Approval 
in Spite of Scandal, pp.339-370. 
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والمقارنة بينها في القضالالالالالالالايا  وتسالالالالالالالاهم نظرية األطر الخبرية في تحليل أطر التغطية اإلخبارية
 .)1(ووسائل اإلعالم المختلفة

 مفهوم األطر الخبريةأ: 
هي العملية التي يتم بمقتضالالالالالالالاها تعريف القضالالالالالالالايا واألحداث وتقديمها األطر الخبرية: : 1

للجمهور، وكذلك توضالالالالالالالالالالالاليح أسالالالالالالالالالالالالبابها ومبرراتها، والتنبؤ ب ثارها المحتملة مسالالالالالالالالالالالالتقباًل، انطالقًا من 
مة حول األحداث المختلفةالمعالجات   .)2(اإلعالمية المتنوعة الم قدَّ
عملية اختيار الموضالالالالالالوعات من الواقع الم دَرك، وجعلها أكثَر بروزًا في النص  اإلطار: :2

االتصالالالالالالالالالي، بطريقٍة يمكن أن تضالالالالالالالالمن تعريفًا محددًا لمشالالالالالالالالكلة ما، وتفسالالالالالالالاليرها، وتقييمها، ووضالالالالالالالالع 
توصالالالاليات التعامل مع الموضالالالالوع الموصالالالالوف، فاألطر تسالالالالتدعي االنتباه لبعا الموضالالالالوعات من 

 .)3(الواقع وإغفال عوامل أخرى 
 ؟كيفية عمل األطر الخبريةب: 

يعتمالالد عمالالل اإلطالالار الخبري على التركيز على بعا المعلومالالات حول قضالالالالالالالالالالالالالاليالالة مالالا عن 
طريق إبرازها، ما يجعلها الجمهور يالحظها أكثَر من سالالالالالالالالالالالالالالواها، ويزيد من احتمال إدراك الجمهور 

ة آليالات مثالل: للمعلومالات المعروضالالالالالالالالالالالالالالالة وتخزينهالا في الالذاكرة، ويتم إبراز جزء من المعلومالات بعال دَّ
 .)4(التكرار، الموقع، وغيرها

 آليات وأدوات التأطير:ج: 
 من أهم آليات التأطير ما يأتي:

هي الركيزة الرئيسة لوضع األطر اإلعالمية بحيث ي جيب تحليلها عن  النتقائية:: 1
االختيار ليظهر المنتج  ومسالالالالالالالالالالالالو  غات هذاالمضالالالالالالالالالالالالمون الذي تم انتقاؤه، وكيفية اختياره 

( يتخلل عملية صالالنع William Watkinsاإلعالمي في شالالكله النهائي، فوفقًا للعال م )
 .)5(حداثاألخبار اتخاذ قرارات متعاقبة بشأن األطر المحيطة باأل

كما أن  المادة المصالالالالالالورة المصالالالالالالاحبة للتغطية اإلعالمية تؤدي دورًا مهمًا في لفت األنظار 
 ون المادة البصرية جاذبة لعين القارئ وذات تأثير كبير.لجوانب معينة، ك

                                                 

اإلخبارية األمريكية: دراسة تحليلية لبرنامج  CNNاألطر اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط في شبكة شاهين، ( 1)
Inside the Middle East  (.195)ص 

(2) Callaghan and Schnell, How The News Media Frame Elite Police Discourse (p 183). 
( 3 )Roefs, From Framing To Frame Theory: A research Method Turns Theoretical 
Concept (p 104). 

 (.194 ص، مرجع سابق )شاهين (4)
(5) Nelson, Toward A psychology Of Framing Effects (p 221). 
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يقصالالد به إبراز جزء من المعلومات، بما يتيح مالحظتها وإضالالفاء المعنى  البروز:: 2
عليها؛ كي يسالالالهل على الجمهور تذك رها وتخزينها، واسالالالترجاعها، وتعكس آلية اإلبراز 

 قائم باالتصال جديرًة بالتركيز.قيام وسائل اإلعالم بنوع من االختيار لجوانب يراها ال
وي عد  البروز أمرًا جوهريًا في تأطير النصوص الخبرية، حيث تبرز عناصر معينة بطريقة 
تهدف لتقديم معنى محدد، ويمكن تحقيق البروز بوسالالالالالالاطة: الموقع، والتكرار، والربط بين القضالالالالالالية 

 وقضايا وأحداث أخرى، وغيرها.
ة أسباب هي:أما عن أدوات التأطير، فما زال  ت تتصف بالغموض، وذلك لعدَّ

 تداخل هذه اآلليات معًا بصورة يصعب فصلها جميعًا عن بعضها بصورة كاملة.: 1
 وقوع بعا الباحثين في الخلط بين آليات التأطير وتعريف التأطير.: 2

لكن بعا العلماء تمكن من وضالالع تصالالنيفات ألدوات التأطير يمكن االسالالتناد إليها، منها 
مه )ما   :)1(لقياس أطر األخبار، وهي كاآلتي( عندما اقترح قائمة آليات James Tankardقدَّ

 .Headlinesالعناوين الرئيسة  .1
 .Subheadsالعناوين الفرعية  .2
 .Photosالصور  .3
 .Photo Cautionsكالم الصور  .4
 .Quotesاالقتباسات  .5
 .Logosالشعارات  .6
 .Statisticsاإلحصائيات  .7
 .Concluding statements and Paragraphsالبيانات والف قرات الختامية  .8
 .Metaphorsاالستعارات  .9

 .Key wordsالكلمات الداللية  .10
 .Imagery Languageاللغة المجازية  .11

( Entmanفاألطر الخبرية تتكون من كلماٍت دال ة واسالالالالتعارات، ومفاهيم ورموز، ويشالالالالير )
(، والمفاهيم Key wordsيلها باسالالالالالالالالالتعمال الكلمات الرئيسالالالالالالالالالة )إلى أن األطر الخبرية يمكن تشالالالالالالالالالك

والرموز، والصالالالالالالالور المرئية التي يتم التركيز عليها في األخبار، ففي أثناء التكرار والتدعيم لكلمات 
 .)2(ار معينة واستبعاد أفكار أخرى وصور معينة يتم اإلشارة إلى أفك

 
 

                                                 

(1) Tankard, The Empirical Approach to the Study of Media Framing (pp. 95-106). 
(2) Entman, Framing US. Coverage of International News. 
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 أنواع األطر الخبريةد: 
ل رة التي إلى عدٍد من األطر الخبرية المسالاليط Valkenburgو Semetkoكال من  توصالالَّ

 :)1(يتكرر استخدامها، وهي
يؤكد على عنصالالالر الصالالالراع بين األفراد والجماعات والمؤسالالالسالالالات،  إطار الصــراع:: 1

 وكثيرا ما يستخدم في أثناء الحمالت االنتخابية.
للحدث، يركز على الجانب الشالالالالالالخصالالالالالالي والعاطفي  إطار الهتمامات اإلنســــانية:: 2

م تشخيصًا دراميًا للموضوع؛ بهدف االستحواذ على اهتمام الجمهور.  حيث يقد  
يهتم بإبراز النتائج االقتصالالالالالالالالالالالالالالادية للحدث، وعادًة ما  إطار النتائج القتصـــــــــادية:: 3

 يستخدم لجعل التأثير االقتصادي الكامن أو النتائج واضحًة للجمهور.
مه الصالالالالالالالالالحفيون على نحٍو غير مباشالالالالالالالالالر في الحدث، بحيث  اإلطار األخالقي:: 4 يقد 

 أخالقية.يحتوي النص على رسالة 
 .المشكلة وحل ها على عاتق طرف ما يقدم مسؤولية التسبب في إطار المسؤولية:: 5

بغية التعرف على األطر الخبرية التي  إلى توظيف النظرية في دراسالالالالالالالالالالالالالالته سالالالالالالالالالالالالالالعى الباحثيو 
، وما يتبعه ذلك حصالالالالار غزةفي عرضالالالالها لقضالالالالية  األمريكية والبريطانيةالصالالالالحف اعتمدتها مواقع 

الصالالالالالالالالالحف من رصالالالالالالالالالد للشالالالالالالالالالخصالالالالالالالالاليات المحورية، وآليات وأدوات التأطير التي تسالالالالالالالالالتند إليها مواقع 
ورصالالالالالالالالالالالالالالالد جوانب التركيز المسالالالالالالالالالالالالالالتخدمة، بحيث يمكن إدراك كيفية تعاطي األمريكية والبريطانية، 

وأهدافه من الطريقة التي قدمها بها؛ بما ي سالالالهم في  ،قضالالالية حصالالالار قطاع غزةاإلعالم الغربي مع 
 التعرف على توجهات اإلعالم الغربي.

 

 نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:ثامناا: 
 نوع الدراسة: -1

تنتمي هذه الدراسالالة إلى الدراسالالات الوصالالفية، ومن أهم أوصالالافها وصالالف الظواهر والتعرف 
المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسالاليرها؛ بما يتيح تقديم على عناصالالرها ومكوناتها عن طريق جمع 

، وهذا النوع هو األنسالالالالالب، في توصالالالالاليف ظاهرة وقضالالالالالية (2)صالالالالالورة دقيقة وموضالالالالالوعية عن الظاهرة
 كم مربع. 360إنسان في مساحة جغرافية ال تزيد عن ا هامة، كقضية حصار مليون

 

                                                 

 (.195ص ) شاهين، مرجع سابق (1)

 (.211ص) لبحث العلمي مفهومه وإجراءاته ومناهجهأحمد عمر، ا (2)
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 ج الدراسة:همن -2
 :منهج المسح اإلعالمي

المسالالالالالالالالح جهدًا علميًا منظمًا للحصالالالالالالالالول على بيانات ومعلومات وأوصالالالالالالالالاف عن ي عد  منهج 
 .(1)الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضع البحث

، مواقع الصالالحف األمريكية والبريطانيةمنهج المسالالح للتعرف على تناول  الباحث تخدمسالالاو   
مون؛ ألنه أساللوب تحليل المضال تخدم الباحثسالا، وفي إطار هذا المنهج حصالار قطاع غزةلقضالية 

مواقع الصالالالالالالالالحف األمريكية األسالالالالالالالاللوب األنسالالالالالالالالب لتحقيق أهداف الدراسالالالالالالالالة عبر رصالالالالالالالالد مدى اهتمام 
الحصار وتبعاته، ، واألطر الخبرية األساسية المعتمدة في طرح قضية الحصاربقضية  والبريطانية

بالقضالالية إضالالافة إلى آليات وأدوات التأطير، والشالالخصالاليات المحورية في المادة اإلعالمية المتعلقة 
 الصحف األمريكية والبريطانية. في مواقع

وهي أداة  من أدوات االسالالالتقراء في تحقيق أسالالاللوب المقارنة المنهجية،  حثالبا سالالالتخدماكما   
الفروض العلميالة سالالالالالالالالالالالالالالواء في الالدراسالالالالالالالالالالالالالالالات التحليليالة، أو الميالدانيالة والمقالارنالة بين المجموعالات، أو 

نهجية تفرضالالالالالالالالالها المناهج المختلفة أو تقرير التفاعل الجماعات داخل المجتمع الواحد، والمقارنة الم
الذي تسالالالالالتهدف البحوث دراسالالالالالته، مثل ضالالالالالرورات المقارنة بين نتائج تحليل المحتوى سالالالالالواء  واألثر

عبر الزمن أو عبر الفئات المختلفة ألوعية التحليل: صالالالالالالالالالالالالالالحف، أو قنوات، وغيرها، أو ضالالالالالالالالالالالالالالرورة 
ض إلى وسالالالائل اإلعالم أنماط السالالاللوك أو التعر  المقارنة لالسالالالتدالل على االتفاق أو االختالف في

 .(2)ومحتواها
في االسالالالالالالالالالالالالالالتدالل على أوجه االتفاق أو االختالف بين  وتخدم المقارنة المنهجية الباحث

 .حصار قطاع غزةفي تناولها لقضية  الصحف األمريكية والبريطانية مواقع
 أدوات الدراسة: -3

 تين:أدا ستخدم الباحثيفي إطار هذه الدراسة 
؛ لتضالالالالالالالالالم الفئات التي تحليل المضــــــمون المبنية على نظرية األطر الخبرية اســــــتمارة: أ

، تجيب على تساؤالت الدراسة بشقيها، وهما: أسئلة تحليل المضمون، وأسئلة تحليل األطر الخبرية
من األدوات البحثية التي يكثر اسالالالالالالتخدامها لفهم طبيعة الرسالالالالالالائل  اسالالالالالالتمارة تحليل المضالالالالالالمون وتعد 

للمادة  الظاهري المنظم للمحتوى  الكمياإلعالمية؛ فأسالاللوب تحليل المضالالمون يهدف إلى الوصالالف 
 اإلعالمية.

                                                 

 (.147ص) دراسات في مناهج البحث العلميحسين،  (1)
 (.178ص) لبحث العلمي في الدراسات اإلعالميةعبد الحميد، ا (2)
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ا في بحوث ا واستخدامً أهم أدوات جمع البيانات وأكثرها انتشارً تعد واحدة من ل ة؛ب: المقابل
من حيث السهولة النسبية في  اة ويرجع ذلك للمزايا التي تمثلها هذه األد، العاماستطالعات الرأي 

 .(1)توفرت لدى الباحث الخبرة المالئمة واإلمكانيات المادية والفنية الضرورية إذاا خصوًص ، هائإجرا
تغطية اإلعالم الغربي للقضية  طبيعة واستفاد الباحث من المقابلة في التعرف أكثر على

، وحصار غزة بشكل خاص، من خالل مقابلة بعا من مراسلي مواقع ية بشكل عامالفلسطين
 صحف الدراسة، وأحد الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. 

 التحليل:فئات  -4
فَق تسالالالالالالالالاؤالت الدراسالالالالالالالالة، وعليه اسالالالالالالالالتخدم الباحث قام فئات  الباحث بتحديد فئات التحليل و 

بقضالالية حصالالار لتحليل المضالالمون، وفئات لتحليل األطر الخبرية للمواد الصالالحفية الخبرية المتعلقة 
 .الصحف األمريكية والبريطانيةالمنشورة في مواقع  غزة

 أولا: فئات تحليل المضمون:
التعرف على األشالالالالالكال الخبرية التي قدمت  الفئة إلىتهدف هذه  فئة شـــكل المادة الصـــحفية: (1

 :وتضمااللكترونية للصحف األمريكية والبريطانية، حول قضية حصار غزة،  واقعمالبها 
أبسالالالط األشالالالكال الصالالالحفية، وهو عبارة عن تقرير يضالالالفي دقة وموضالالالوعية على حادثة أو  أ. خبر:

واقعة أو فكرة صالالالالالالالالحيحة تمس أكبر عدد من القراء، وهي تثير اهتمامهم بقدر ما تسالالالالالالالالهم في تنمية 
 .(2)المجتمع وترقيته
: الفن الذي يقوم على المعلومات والمعارف حول الوقائع في سالالالالالالالالالالالالالاليرها وحركتها ب. تقرير خبري 

الديناميكية، ويقع ما بين الخبر والتحقيق، وال يستوعب جميع الجوانب الرئيسة في الحدث، ويمكن 
أن يسالالالتوعب وصالالالف الزمان والمكان والظروف المرتبطة بالحدث ويسالالالمح بإبراز اآلراء الشالالالخصالالالية 

 .(3)حررللم
التعرف على المصادر التي اعتمدت عليها  الفئة إلىتهدف هذه  فئة مصدر المادة الصحفية: (2

بقضالالالية في اسالالالتيفاء موادها الصالالالحفية اإلخبارية المتعلقة  الصالالالحف األمريكية والبريطانيةمواقع 
 ، وتضم:حصار غزة

على  اعتمدتقد صالالالاحبة الموقع االلكتروني  الصالالالحيفةأي أن تكون  نفســها: الصــحيفةمراســل  أ.
األخبار والتقارير واللقاءات الخاصة به، أو بفضل االستفادة من  همصدر عبر استخداممراسلها ك

 يتعاملون معها. آخرين صحفيينمن المعلومات التي تحصل عليها 

                                                 

 (96)ص  البحث االجتماعي المقابلة فيحميدشة،  (1)

 (.56ص) فن الخبر الصحفيأبو زيد،  (2)
 (.135ص) المرجع السابق (3)
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في مناطق هي الجهاز الذي يتولى اسالالالالالتقاء األخبار من مصالالالالالادرها األسالالالالالاسالالالالالية  وكالت أنباء:. ب
 .(1)متفرقة من العالم، وتوزيعها على الصحف واإلذاعات المرئية والمسموعة بأجهزتها الخاصة بها

 مصادر تم االعتماد عليها غير ما ذكر سابقًا. أخرى: .ج
تهدف هذه الفئة إلى التعرف على عناصالالالالالالالالر اإلبراز التي  فئة عناصـــــر اإلبراز المســـــتخدمة: (3

قضالالالالالية الحصالالالالالار اسالالالالالتخدمتها مواقع الفضالالالالالائيات األجنبية اإللكترونية باللغة العربية في تغطية 
 ، وتضم:في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية

هي الصالالالورة ذات المضالالالمون الحالي المهم، المعبرة وحدها أو مع غيرها عن األحداث  . الصــور:أ
واألشخاص أو األنشطة أو القضايا وتكون صالحة للنشر، وتنشر بهدف التأكيد والتوضيح وزيادة 

 القابلية على القراءة، وغالبًا ما تكون تفسيرية أو جمالية أو وثائقية، وتنقسم إلى:
هي الصالالالالالالالالالالالالالالورة لحالالالدث وقع في زمن معين ومكالالالان معين، وهالالالذا النوع يعطي القالالالارئ  خبريــة: -أ

 .(2)متممات للخبر وال يجعله يستفسر عن صحة ما ورد من معلومات في الخبر
هي الصالالور النصالالفية لشالالخص معين تنشالالر مع حديث أو تصالالريح له أو خبر عنه  شــخصــية: -ب

على نحٍو ناجح ذلك الحديث أو  للداللة على مكان معين، وذلك عند عدم توافر صالالورة تغطي
 .(3)الخبر

هي الصور التي تعد أحد العناصر الطباعية التي تستخدم في بناء وحدة طباعية  موضوعية: -ج
معينة، بحيث تتصالالالالالالل بما تحمله هذه الوحدة من معنى، وتعب ر عن لحظات وقوع األحداث أو 

 .(4)انعكاساتها
احية الزمنية لكنها قد تكون ذات عالقة هي صالالور من األرشالاليف غير حديثة من الن أرشــيفية: -د

 بالموضوع المعروض.
 وهي مقاطع صوت وصورة تبث عبر الموقع تضم: ب.مقاطع الفيديو:

 : وهو المقطع الذي يضم تقريرا إخباريا تلفزيونيا.تقرير -أ
 : وهو المقطع الذي يضم تصريًحا لشخصية في الغالب تكون مسؤولة أو عامة.تصريح -ب
 : وهو عكس التصريح بحيث يضم المقطع شخصية اعتيادية من عامة الناس. حديث -ج
: وهي المقاطع التي تكون عبارة عن تصالوير خام لحدث أو مادة دون وجود تصالريحات أخرى  -د

 أو أحاديث. 

                                                 

 .(10ص) رؤية جديدةوكاالت األنباء عبد اللطيف،  (1)
 (.20ص) التصوير الصحفيعلي،  (2)
 (.25ص) المرجع السابق (3)
 (.36ص) اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثةالعسكر،  (4)
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تضالالالالالم الصالالالالالور المعالجة عبر الكمبيوتر والخرائط والرسالالالالالوم البيانية والتوضالالالالاليحية، ويتم  ج.جرافيك:
 لى الكمبيوتر.تصميمها غالبًا ع

"، التي تحيل القارئ لمواقع خارجية ذات Live Linkهي روابط المواقع الحية " :روابط اإلحالة.د
 صلة بالموضوع.

 .ذكر سابقا مثل: استطالعات الرأي وهي عناصر اإلبراز المستخدمة غير ما .أخرى:ه
 فئات تحليل األطر الخبرية: :ثانيا

تهدف هذه الفئة إلى التعرف على أبرز األطر التي اسالالالالالالالالالالالالالالتخدمتها مواقع فئة األطر الخبرية: ( 1
 ، وتضم:لقضية حصار غزةفي معالجتها  الصحف األمريكية والبريطانية

أن الحصالالالالالالار المفروض على فطاع غزة، جاء انتهاكًا يقصالالالالالالد به  :انتهاك القانون الدوليأ. إطار 
 للقانون الدولي االنساني.

سمها قد قرير الحصار المفروض على قطاع غزة، و وتبيقصد به دعم  :الحصار أسبابب. إطار 
 الباحث إلى:

: وهي ذكر أن الحصالالالالالالالار كان بسالالالالالالالبب "سالالالالالالاليطرة حركة حماس سالالالالالالاليطرة حماس على قطاع غزة .1
، وفي هذا تحميل مسالالالالالالالالالالؤولية على الجانب الفلسالالالالالالالالالالطيني، وتخصالالالالالالالالالاليص أن اإلرهابية على غزة"

 .مشكلة الحصار سببها تحكم حماس بقطاع غزة
: وهي ذكر أن الحصالالالالار ضالالالالروري ومبرر من أجل "الحفاظ على محافظة إسالالالالرائيل على أمنها .2

، عن طريق منع أي مواد قد تكون بحوزة "المجموعات الفلسطينية المسلحة" دون أمن إسرائيل"
تخصالالالالالالالاليص، وهذا أقل وطأ من تخصالالالالالالالاليص أن الحصالالالالالالالالار مبرر  فقط ألن حماس التي تحكم 

 .القطاع
سالالالالالالالالالالالالالرد أحد أو بعا النتائج المترتبة عن يقصالالالالالالالالالالالالالد به  :الحصــــــــار تبة عنإطار النتائج المتر  ج.

 الحصار المفروض على القطاع، وسيقسمها الباحث إلى:
 مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. .1
 مشكلة معبر رفح المصري. .2
 مشكلة إغالق المعابر "االسرائيلية". .3
 مشكلة الصيد البحري والتعديات على الصيادين. .4
 (.2012( و)2009-2008) حربيمشكلة اعادة االعمار بعد  .5
 المشاكل الصحية. .6
 المشاكل البيئية. .7
 ازدهار تجارة األنفاق. .8
 .أخرى  .9
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في معاناة  بعا األحداث ذات البعد اإلنسالالالالالانيسالالالالالرد يقصالالالالالد به  :الهتمامات النســـانيةإطار د. 
 إخباري.، كقصة أو شخصية محورية في تقرير المواطنين في غزة نتيجة الحصار

عرض الحلول المقترحة لفك الحصالالالار عن غزة، وسالالاليقسالالالمها يقصالالالد به  :حلول الحصــارإطار  .ه
 قاط التالية:الباحث إلى الن

 إدخال المزيد من البضائع المحظورة. .1
 زيادة كميات الصادرات من غزة إلى العالم. .2
 فتح معابر تجارية مغلقة. .3
 زيادة مساحات الصيد. .4
 فتح دائم لمعبر رفح. .5
 .إدخال تسهيالت على السكان .6
الجهات المسالالالالالالؤولة عن الحصالالالالالالار بحسالالالالالالب يقصالالالالالالد به  :المســــؤولة عن الحصــــارالجهة إطار . و

 صحف الدراسة، وسيقسمها الباحث إلى الجهات التالية:
 االحتالل اإلسرائيلي. .1
 الجانب المصري. .2
 حركة حماس. .3
 السلطة الفلسطينية. .4
 .أخرى: كالمجتمع الدولي مثال .5
تغطية المظاهرات والفعاليات الرافضالالالالة والمسالالالالتنكرة يقصالالالالد به  :واســـتنكار الحصـــارالدعم إطار  .ز

 لحصار قطاع غزة.
تهدف هذه الفئة إلى التعرف على الشالالالالالخصالالالالاليات المحورية التي  فئة الشـــخصـــيات المحورية: (2

 ، وتضم:لقضية الحصارفي تغطيتها  الصحف البريطانية واألمريكيةاستعانت بها مواقع 
 الفلسطينية، وتضم:الشخصيات  أ.
هي الشالالالالخصالالالاليات المهمة ذات المناصالالالالب الرسالالالالمية في  . الشـــخصـــيات الفلســـطينية الرســـمية:1

السالالاللطة الوطنية الفلسالالالطينية مثل: رئيس السالالاللطة الفلسالالالطينية، مسالالالؤولون في السالالاللطة الفلسالالالطينية، 
 رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزراء في الحكومة الفلسطينية.

هي الشالالالالالخصالالالالاليات غير الحكومية التي تنتمي إلى  غير الرســـمية:. الشـــخصـــيات الفلســـطينية 2
الفصالالالالائل الفلسالالالالطينية والمؤسالالالالسالالالالات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وتضالالالالم: مسالالالالؤولين في 
حركة فتح، مسالالالالؤولين في حركة حماس، مسالالالالؤولين في الفصالالالالائل الفلسالالالالطينية، محللين سالالالالياسالالالاليين، 

 مسئولين في مراكز أبحاث ودراسات، وأكاديميين.
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 الشخصيات اإلسرائيلية، وتضم: ب.
: هي الشالالالخصالالاليات المهمة ذات المناصالالالب الرسالالالمية في الرســمية "اإلســرائيلية". الشــخصــيات 1 

، "اإلسالالالرائيلية"، مسالالالؤولين في الحكومة "اإلسالالالرائيلية"، وتضالالالم: رئيس الحكومة "اإلسالالالرائيلية"الحكومة 
 ."إسرائيليين"ووزراء 

هي الشالالالالخصالالالاليات غير الحكومية التي تنتمي إلى  غير الرســـمية: "اإلســـرائيلية". الشـــخصـــيات 2
األحزاب السالالالالالالياسالالالالالالية والمؤسالالالالالالسالالالالالالات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وتضالالالالالالم: مسالالالالالالؤولين في 

 ، محللين سياسيين، مسئولين في مراكز أبحاث ودراسات، وأكاديميين."اإلسرائيلية"األحزاب 
تمي للفئتين السالالابقتين، وسالاليقسالالمها الباحث إلى التي ال تن هي الشالالخصالاليات :دوليةشــخصــيات  ج.

 فئتين رئيسيتين:
أو  ذات المناصالالالب الرسالالالمية سالالالواء على مسالالالتوى الدول العربيةوهي الشالالالخصالالاليات  رســمية: .1

مثل: رؤسالالالالاء الدول، وزراء خارجية، وغيرهم، أو على مسالالالالتوى الدول اإلسالالالالالمية  األجنبية
 مثل: منظمة المؤتمر اإلسالمي وغيرها.

محللون وهي الشالالالالالالالخصالالالالالالاليات الدولية التي ال تحمل صالالالالالالالفة رسالالالالالالالمية، مثال:  غير رســــمية: .2
سالالالالياسالالالاليون، خبراء في الشالالالالرق األوسالالالالط، صالالالالحفيون سالالالالابقون، شالالالالخصالالالاليات رسالالالالمية سالالالالابقة، 

  دوليون.قانونيون 
التعرف على آليات وأدوات  إلىتهدف هذه الفئة فئة آليات وأدوات التأطير المســـــــــتخدمة:  (3

لقضية حصار في تغطيتها  الصحف األمريكية والبريطانيةمواقع من قبل  التأطير المستخدمة
 ، وتضم:غزة

يقصالالالالالالالالالالالالالالالد بها أحداث تاريخية أو معلومات ترتكز عليها قضالالالالالالالالالالالالالالية  خلفية تاريخية ومعلومات: أ.
-الفلسالالالالالطيني، معلومات عن الصالالالالالراع بإدانة الحصالالالالالار، مثل: القرارات الدولية الخاصالالالالالة الحصالالالالالار

 غيرها.، و قطاع غزة، معلومات عن "اإلسرائيلي"
االعتماد على أخبار سابقة منشورة في وسائل إعالم المكتوبة،  أخباراا وبيانات صحفية سابقة: ب.

والمرئية، واإللكترونية، أو البيانات الصالالالالالالالالالالالالالالحفية المكتوبة التي تصالالالالالالالالالالالالالالالدرها الجهات المختلفة مثل: 
 مؤسسات دولية، مؤسسات حقوقية، وغيرها.

 لة نصًا على لسان شخصيات معينة.وهي التصريحات المنقو  القتباسات: ج.
ة الصالالالالالالحفية  حولات معينة يقصالالالالالالد بها ما تحمله العناوين من اتجاه العناوين الرئيســــية: د. الماد 

 .الحصارالمتعلقة بقضية 
 معينة.استخدام كلمات معينة أو جمل ذات دالالت  كلمات دللية: ه.
أكثر من مرة في المادة الصالالالالالالالحفية  حصالالالالالالالار غزةأي عرض رواية معينة حول قضالالالالالالالية  التكرار: و.

 الواحدة.
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، وفي الغالب ال حصالالالالار القطاعتسالالالالليط الضالالالالوء على زاوية معينة ذات صالالالاللة بقضالالالالية  اإلبراز: ز.
 تكون مهمة، كقضية "فرض حماس الضرائب على األنفاق"

 غير ما ذكر سابقًا. قضية الحصارما تم االعتماد عليه في تغطية  أخرى: ح.
 

 :نتهايالدارسة وعجتمع تاسعاا: م
 مجتمع الدراسة: -1

على  ومنها االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية، مواقعالمجتمع الدراسة في  تمثلي
موقع ، و األمريكية "لنيويورك تايمز"ا سبيل المثال: مواقع الصحف األمريكية مثل موقع صحيفة

 ".نيويورك بوست"موقع صحيفة ، "نيويورك ديلي نيوز"موقع صحيفة ، و "الواشنطن بوست"صحيفة 
، وموقع "التايمز"موقع صحيفة ، و "الجارديان"موقع صحيفة مثل  لصحف البريطانيةومواقع ا

وموقع ، "الديلي ميرور"، وموقع صحيفة "التيليجراف"، وموقع صحيفة "الفايننشال تايمز"صحيفة 
 ."الديلي ميل"وموقع صحيفة  "االندبندنت"يفة حص
 
 الدراسة:عينة  -2

على نتائج الدراسة االستكشافية التي أجراها على عينة من مواقع  اختار الباحث، وبناءً 
يتبين ، ، وموقعي صحفيتين بريطانيتيننأمريكيتيالصحف األمريكية والبريطانية موقعي صحيفتين 

"الواشنطن موقع صحيفة و، موقع صحيفة "النيويورك تايمز"لنا أن االختيار وقع على كل من: 
، موقع صحيفة "الجارديان"كصحف أمريكية، ومن الصحف البريطانية تم اختيار كل من  ،بوست"

 سبب االختيار انها كانت األكثر اهتمامًا بقضية حصار غزة. ، وكانموقع صحيفة "التايمز"و
 وفيما يلي نبذة صغيرة عن صحف الدراسة:

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ
 "نيويورك"صحيفة يومية نشرْت في مدينة األمريكية، وهي  النيويورك تايمزيتبع لصحيفة 

، وهي الصحيفة  الحضرية  األكبر  في الواليات المت حدة  ، م ن ق بل سولسبيرا االبن ووز َعت عالمياً 
، ، و لق َبت "سيدة جراي" للظهور  واألسلوب  و  تعَتبر  في أغلب األحيان صحيفة وطنية م ْن السجل 

سْت في ، ها كاإلشارة الرسمية والموثوقة لألحداث  الحديثة  يي بأن ه ي عَتمد  كثيرًا علَيْعن َأس 
1851(1). 

، 1996أما بالنسبة لموقعها االلكتروني فله حضور قوي على شبكة االنترنت منذ العام 
لكن يمكن تتطلب التسجيل،  الخبرية بعا الموادتصفحًا.   على المواقعأ من  واحدك وصنف

                                                 

(1) Wikipedia, The New York Times. (Website). 
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، 2005عام  في مارسمليون زيارة  555، حصل الموقع على RSS الالالدخول إليها بتقنية 
 بحلول عام مليون زائر على األقل سنوياً  146أكثر من  nytimes.com واجتذب الموقع

 Compete.com (1) موقع أعدها لدراسة وفقاً ، 2008
 :الواشنطن بوستموقع صحيفة  -ب

هي الصحيفة األكثر تداواًل في واشنطن دي سي ، و األمريكية الواشنطن بوستيتبع لصحيفة 
تركز صحيفة واشنطن ، و 1877العاصمة، واألقدم في تلك المنطقة، تأسست الصحيفة في عام 

فضيحة بأنها هي من كشفت الصحيفة اشتهرت  بوست بشكل خاص على السياسة الوطنية المحلية
جائزة  47بال فازت الصحيفة ، ريتشارد نيكسون  ستقالة الرئيس األمريكيال قادت التي، ووترغيت

 .(2)2008بوليتزر، تشمل منها ست جوائز بوليتزر منفصلة منحت للصحيفة في عام 
، ويجذب زوارًا من حول العالم، وصنف 1996بالنسبة لموقعها االلكتروني فقد تأسس عام 

أن أعلن موقع الصحيفة  2013على مستوى الكوكب، وفي العام  253كالموقع صاحب الترتيب 
ن من يالمتصفح-يين الحكوم نوظفيالممثل  مع استثناءات كثيرةالتصفح برسوم، لبدء  اً خطط لديه

 .(3)ةاللحظ ، ولكن لم يتم تحديد السعر حتىمدارسهمالمتصفحين من  لطالبا، و همملمقر ع
 موقع صحيفة الجارديان: -ج

، وكانت 1821تأسست عام  صحيفة يوميةوهو موقع يتبع لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وهي 
 فإنه يوفر ، أما الموقع االلكتروني للصحيفة1959تعرف باسم "ذا مانشستر غارديان" حتى العام 

األخبار، وباشتراك شهري، يمكن للمتصفحين حتوي على أهم نسخة "بي.دي.أف" قابلة للطباعة ت
المواقع كثر أ ثاني صحيفةأصبح موقع ال 2012عام  ينايريل النسخة الكاملة، وبحلول األول من تنز 

إبريل عام وفي مليون متصفح،  2.93 من أكثر بمعدل يومي، المملكة المتحدة وى على مستشعبية 
 صحيفةأكثر موقع  خامس هو موقع صحيفة الجارديان، أن MediaWeek موقع ذكر 2011
 .(4)مالعالفي  شعبية
 موقع صحيفة التايمز: -د

 صحيفة نداي تايمز" البريطانيتين، وصحيفة "التايمز"صوهو موقع يتبع لصحيفتي "التايمز" و"ال
في  "التايمز"وأصبح  باسم "ديلي يونيفرسال ريجستر" 1785 عام توبدأ، لندن مقرها وطنية يومية
روبرت  رجل األعمال التي يرأسها "نيوز كورب"مجموعة ، مملوكة ل1788عام  ينايراألول من 

 .مردوخ
                                                 

(2) Business Insider, The 50 Most Popular Newspaper Blogs. (Website). 
(1) Wikipedia, The Washington Post. (Website). 
(2) Fox Business, Washington Post Plans to Charge Online Users. (Website). 
(3) The Guardian, Mail Online becomes world's second most popular newspaper site. 
(Website). 
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أصبح  ،2010منذ يوليو، و 1999بدأ الموقع االلكتروني للصحيفة في العمل منذ مارس عام 
 "صنداي تايمز"الو "التايمز" كل من في االسبوع لقراءة نالموقع غير مجاني بواقع جنيهين إسترلينيي

قارئ شهريًا مليون  21بواقع  ٪،87بنسبة الموقع  زيارات ، فأدى ذلك النخفاضعلى االنترنت
ألف قارئ يوميًا، وبحلول  750يجذب  ، كان الموقع2009في أبريل ، حيث أنه مليون  2.7ليضبح 
ألف  111وصل عدد المشتركين في منتجات الموقع الرقمية إلى أكثر من ، 2011أكتوبر 

 .(1)كمشتر 
 :الصحفمواقع  نةيع اريمبررات اخت

صاحبة أرقام قياسية في أعداد التصفح،  للدراسة هي مواقع نةيكع ارهايالمواقع التي تم اخت  -1
 وبالتالي فإن قراءها بالماليين.

وذلك من خالل لقضية حصار غزة،  ةيالخبر  ةيالتغطب المواقع تلكظهر اهتمام واضح ل -2
 الدراسة االستكشافية التي أجراها الباحث. 

 ةينشرها على الموقع، وتضع آل خيوفقًا لتار  ةيمنظمًا للمواد الخبر  فاً يالمواقع أرش تلكتوفر  -3
 متعددة متاحة أمام اراتيللبحث والوصول إلى تلك المواد بشكل منظم وفقًا لخميسرة 

 المستخدم.
 عينة الدراسة الزمنية: -3

المستمر منذ  غزة لقضية حصار ةيالصحف ةيمضمون التغط ليتركز الدراسة على تحل
فإن الباحث يرى أن المدة المناسبة لبدء الدراسة ، اتيوما تبعها من ردود أفعال وتداع، 2007العام 

 (، فترة مناسبة كعينة زمنية للدراسة.2013يوليو  3، إلى 2007يونيو  14: )من هي
زل ع، وحتى منذ بداية إعالن حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة تم اختيار هذه الفترةو 

الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، وتولي الجيش لقيادة البالد، حيث تبدأ مراحل جديدة من 
مع حملة غير مسبوقة االنقالب على الشرعية في مصر ترافق  الحصار، فحسبما يرى مراقبون، فإن

في تدمير األنفاق بين قطاع غزة ومصر، وإجراءات تشديد الحصار على القطاع؛ كما ترافق مع 
 يتعرض ، فأصبح القطاعضد  حماس -المؤيد لالنقالب-حملة تحريا واسعة في اإلعالم المصري 

 .(2) من الحصار والتضييق بهدف إفشال وإسقاط الحكومة التي تديرها حماس في القطاع مزيدٍ ل
حيث تم خالل المدة الزمنية المقررة للدراسة،  الحصر الشامل، نةياختار الباحث عوقد 

بقضية حصار المتعلقة  لصحف الدراسة ةيفي المواقع اإللكترون المنشورة ةيالمواد الخبر كافة تحليل 
 ,Gazaعن طريق إدخال بعا الكلمات المفتاحية مثل: من خالل البحث في هذه المواقع  ،غزة

                                                 

(1) BBC, Times and Sunday Times readership falls after paywall. (Website). 

تقدير استراتيجي: انعكاس االنقالب العسكري في مصر على قطاع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  (2)
 . )موقع الكتروني(.غزة
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Blockade, Siege, Tunnels, Blackout, Cast Lead, Hamas, medical 
shortages 

 

 :اسيوالق ليوحدات التحلعاشراا: 
 :ليوحدات التحل -1

 :الدراسة نةيالمنشورة على المواقع ع ةيمضمون المواد الخبر  ليوهي وحدات تحل
 وأغراض عةينها "أنسب الوحدات التي تالئم طبأ ثيح :ةيللمادة اإلعالم ةيعيالوحدة الطب -أ

 وهي التي لها،يالباحث بتحل قوميالمتكاملة التي  ةيوهي "الوحدة اإلعالم، "(1)ةيالبحث الدراسة
 ينالمشاهد أو نيهذه المادة إلى جمهور القراء أو المستمع ميلتقد ةيمنتج المادة اإلعالم ستخدمهاي

 ")2(من خاللها
األسباب أو  ثيالدراسة أو تتعلق بها من ح ةيوهي "أي فكرة تتناول قض وحدة الفكرة: -ب

حولها  دوريوهي "عبارة عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي "، )3(ةيفيالك أو النتائج
 ".(4)يلالتحل موضوع

 اتيونوع الشخص ةيالباحث تتعلق بالكشف عن جنس فيوهي حسب تعر  :ةيوحدة الشخص -ج
 الفاعلة في اتيالدراسة، وهي الشخص نةيع ةيالتي ذكرت ضمن المواد الخبر  ةيالمحور 

 .األحداث
 :أسلوب العد والقياس -2

 من خالله مكنيو  راته،يالكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغ ليهو "نظام التسج
 ريتسهم في التفس ةيبناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد على الوصول إلى نتائج كم إعادة

 ".(5) أهداف الدراسة قيواالستدالل، وتحق
 الفئات ظهري اس،يالباحث في هذه الدراسة نظام التكرار كأسلوب للعد والق واستخدم

 .والوحدات
 

                                                 

 (.209)ص  األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العامالعبد وزكي، ( 1)
 (.262 ص)ع سابق، ( سمير حسين، مرج2)
 (.211)ص  ( عاطف العبد وزكي عزمي، مرجع سابق3)
 (.260ص ) ( سمير حسين، مرجع سابق4)
 (.181ص ) تحليل المحتوى في بحوث اإلعالمعبد الحميد، محمد، ( 5)
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 :حادي عشر: الصدق والثبات
 :إجراءات الصدق -أ

المستخدمة للقياس، تقيس فعال ما هو مراد قياسه، ومن ثم األداة  انالتأكد  قيقصد بالصد
 قاختبار الصد إجراء مت التعميم، وقد االنتقال بها إلى نارتفاع مستوى الثقة بالنتائج بحيث يمك

 ي:ه، و االجراءات نبواسطة مجموعة م
عرض استمارة تحليل المضمون واألطر على مجموعة من المحكمين في مجال  ( 1

 .*الصحافة العربية واالنجليزية
 تعريف كل فئة من فئات تحليل المضمون، واألطر على نحو دقيق. ( 2
بطريقة تمكن من اإلجابة على جميع صياغة استمارة تحليل المضمون واألطر  ( 3

 تساؤالت الدراسة.
 إجراءات الثبات:  -ب

موضوًعا  15 منمكونة  صغيرةم قياس الثبات للبيانات الدراسة من خالل أخذ عينة ت
 "هولستي"استخدام معادلة  تم دوقخبريا متعلًقا بحصار غزة في كل موقع من صحف الدراسة، 

 )االتفاقفي بنود االتفاق على بنود الكلية  2تنص على قسمة لحاصل ضرب ، والتي لقياس الثبات
 واالختالف(  

1

1 2

2N

N N
 


 

 حيث 
1N بنود االتفاق : 
2N بنود االختالف : 
 

، بينما بلغ 0.875النيويورك تايمز ووفًقا لهذه المعادلة فقد بلغ معامل الثبات في صحيفة 
، وأخيًرا بلغ في صحيفة 0.798، أما الواشنطن بوست فقد بلغ 0.893 الجارديانفي صحيفة 

 0.901التايمز 

                                                 

 : أستاذ العالقات العامة المساعد بكلية اإلعالم في جامعة األقصى.نبيل الطهراوي  د.  *
 بالجامعة اإلسالمية. ة: األستاذ المشارك في قسم اللغة اإلنجليزيعامر محمد مشيرد.    
 د. أيمن أبو نقيرة: أستاذ الصحافة المساعد بكلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية.   
 د. حسن أبو حشيش: أستاذ الصحافة المساعد بكلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية.    
 في جامعة األقصى. لمساعد بكلية اإلعالمستاذ الصحافة اد. ماجد تربان: أ   
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احتساب المتوسط العام لمعامالت الثبات في ، فقد تم معامل الثبات الكليأما من حيث 
 التالية:النتائج حسب المعادلة ، لتكون صحف الدراسةمواقع 

0.875 0.893 0.901 0.798
0.866

4


  
  

الدراسة تتمتع بدرجة عالية  أن مما يدلل على، 0.866 معامل الثبات الكلي يساوي إذا ف 
 .من الثبات

 

 :المفاهيم األساسية للدراسةثاني عشر: 
 المحتوى  ميمن إعادة تنظ هايهو "ما تقوم به وسائل اإلعالم والقائمون عل األطر الخبرية: (1

أو االقتناع بالمعنى أو المغزى  إدراكهمو  نيووضعه في إطار اهتمامات المتلق اإلخباري 
 "(1)ميتستهدفه بعد إعادة التنظ الذي

على قطاع غزة إثر نجاح حركة " إسرائيل" فرضتههو حصار خانق  قضية حصار غزة: (2
" في إسرائيل" هثم عززت، 2006عام المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات التشريعية 

يشتمل الحصار على منع أو تقنين القطاع، و بعد سيطرة حماس على  2007يونيو عام 
ويرى بعا المفكرين أن مصر تشارك في ، دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع

حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم ، الحصار بشكل غير رسمي
كان القطاع دفعت منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة تردية لس، والحالة المالخارجي

 ماكسويل غيالرد بوصف الحصار قائال أنه "اعتداء على الكرامة اإلنسانية".
 التي أنشأتها ةيهي المواقع اإللكترون المواقع اللكترونية للصحف األمريكية والبريطانية: (3

 ةالتابع في هذه الدراسة، على المواقع فيالتعر  قتصريو الصحف األمريكية والبريطانية، 
"النيويورك تايمز"، و"الواشنطن بوست"، للصحف عينة الدراسة وهي مواقع كل من صحف 

تم اختيار كل من موقع فالصحف البريطانية أما مواقع صحف أمريكية، مواقع الكترونية لك
 صحيفة "الجارديان"، وموقع صحيفة "التايمز".

 

 :اسةتقسيم الدر ثالث عشر: 
جراءات اإلتناول الفصل االول  ثيحوخاتمة،  فصول ثالثة هذه الدراسة إلى ميتقس تم
 .ةياإلخبار  األطر ليتحل ةيعنوان: نظر يحمل ، والذي للدراسة المنهجية

                                                 

 (.56)ص  االعالم واتجاهات التأثير نظرياتعبد الحميد، ( 1)
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إلى  مهيتم تقس ثيح، عالم الغربيإلفي ا غزةحصار  قضيةالفصل الثاني فتناول  أما
 عالمإلا، تناول المبحث الثاني ماي، فوتداعياته الحصاروقائع وأحداث ، المبحث األول، نيمبحث

 غزة. حصار الغربي وقضية
تناول  ،ثالثة مباحثوذلك من خالل  ،ةيلينتائج الدراسة التحل الفصل الثالثناقش و 

 نتائج دراسةالمبحث الثاني  طرح مايفنتائج دراسة تحليل المضمون، ومناقشتها،  المبحث االول
أما المبحث الثالث، فتناول ومناقشتها،  ،غزة قضية حصارالتي تناولت للمواد  ةيألطر الخبر تحليل ا

 خالصة النتائج والتوصيات.



 

 
 
 
 

 لفصل الثانيا

 الغربي قضية حصار غزة في اإلعالم

 
 المبحث األول: وقائع وأحداث الحصار وتداعياته

   المبحث الثاني: اإلعالم الغربي وقضية حصار غزة
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 المبحث األول

 وقائع وأحداث الحصار وتداعياته
 

ويسرد تداعياته على مختلف مجاالت  وسوابقه، غزة، حصالالار الالفيهالالذا المبحالالث تعر يتناول 
الواليات المتحدة األمريكية الحياة، كما يختم بالمواقف الدولية من الحصار، وباألخص مواقف 

 لمواقع اإللكترونية لصحف الدراسة.ا امالتي تصدر منهوبريطانيا، وهما الدولتان 
 

 :حصار غزةأولا: 

 :حصار غزة ماهية( 1
حصالالالار غالالالزة، بأنالالاله الطالالالوق الالالالذي فرضالالالته سالالاللطات ياسر عبد الغفور،  يعرف الباحث

حركالالالة حمالالالاس الحكومالالالة العاشالالالرة،  لي، عقالالالب تشالالالكالقطاععلالالالى محافظالالالات  "اإلسرائيلي" االحالالالتالل
على حركة المعابر  اً قيود، وتضمن 2006عام  يعيالمجلس التشر  انتخابات إثالالالر فوزهالالالا فالالالي

حركتالالالالي  نيبالحقالالالالًا بعالالالالد االقتتالالالالال  تشديدهعبالالالالر البنالالالالوك، وجالالالالرى  األمالالالالوال والبضائع، وحركة تدفق
، وما أعقبه من انفالراد حمالاس بالالحكم فالي غالزة، ووصالل 2007عام  ويونيحمالالالالاس وفالالالالتح منتصالالالالف 

معبر رفح البالري،  غالقإ و ، 1948المحتلة منذ عام  راضياألمع  القطاع إلالى حالد إغالالق معالابر
 فيتخففي غزة بشكل سلبي، وجرى الحقالًا  اةيمختلف جوانب الح سوم الحصالار البحالري، ديوتشالد

 . (1)وإليها د والبضائع من غزةاعلى حركة األفر  وديالقرار اسالتمبعالا جوانباله، مالع 
الحصار الذي فرضه أما مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، فيعرف حصار غزة، بأنه 

قطاع غزة، إثر فالوز حمالاس فالي  على ةيالدول الرباعيةبمساندة من اللجنة  "رائيلياإلس"االحتالل 
الحركالالالة علالالالى القطالالالاع  طرةيسالالال بعالالالد اله،ي، ثالم شالددت حصالارها عل2006فالي  التشريعيةاالنتخابالات 

، 1948المحتلة منذ عام  راضياألو  القطالالالاع نيالمعالالالابر بالالال الالالعي، وشالالالمل إغالالالالق جم2007 الالالويونيفالالالي 
 .(2) وازداد إحكامًا بعد إغالق مصر معبر رفح

 

                                                 

دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حول حصار غزة: دراسة وصفية على عينة من عبد الغفور،  (1)
 (.124ص ) الصحف الفلسطينية اليومية

 (.5ص ) قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة، واالستشارات مركز الزيتونة للدراسات (2)
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 سوابق حصار غزة:( 2
للحصار، إال أن حصار القطاع، لم يبدأ عمليًا منذ سيطرة حركة  ينالسابق ينورغم التعريف

على تصاريح  وضعت ألول مرة قيود   1989على القطاع، فمنذ يونيو من العام  2007حماس عام 
، حيث استطاع في غزة البطاقات الممغنطة في ذلك الوقت "إسرائيل"قد استعملت و الخروج العامة، 

أو ألسرى محررين،  لم يتم إصدار البطاقات، و فقط من يحمل هذه البطاقة قطاعالالخروج من 
 .(1)حتى لفلسطينيين اعتقلوا وأطلق سراحهم بدون أي ذنبأو  لمعتقلين إداريين سابقاً 

، حيث كان يطلب من كل سكان غزة الذين الشاملبداية سياسة اإلغالق  1991ناير وشهد ي
ريح اتص، الحصول على أو الضفة الغربية 1948األراضي المحتلة عام يرغبون في السفر داخل 

 .(2)للخروج
عالالالن قطالالالاع  المسؤولية ،الفلسطينيةالسالالاللطة ، استلمت 1993وبعد اتفاق أوسلو في سبتمبر عام 

 الالالداً يتحدو مالالالن القطالالالاع،  الالالرةيعلالالالى أجالالالزاء كب راً طيمسالالالبقي  ،"اإلسرائيلي"االحالالالتالل ، لكن غالالالزة
ومرورهم عبر  ن،يينيعلى حركة تنقل الفلسط رةيكب وداً يق فرضيوبذلك كان  سابقًا، المسالالالتوطنات

قالوات االحالتالل تالتحكم بحركالة  التيالمسالتوطنات، كمالا بقتلك  طيفي مح الواقعة من الطرق  ريالكث
 الالالةيعلالالالى المعالالالابر الحدود طريمنالالاله، بالالالل إنهالالالا تسالالال نيوالخالالالارج القطالالالاعإلالى  نليالالداخ نيينيالفلسالط

 .(3)ةينيالفلسط وتالالالتحكم فالالالي المالالالوارد والمصالالالادر
 على حصاراً  "اإلسرائيلي"، فرضت قوات االحتالل 2000وعقب اندالع انتفاضة األقصى عام 

 المعابر التي تالربط القطالاع دةيعد مراتقطاع غزة، وأغلقت  مايالمحتلة، وال س ةينيالفلسط االراضي
 .(4)ياإلغالق الكلي والجزئ نيب تراوحالخارجي بشكل  بالعالم

 القطاع، ، بقالي2005سبتمبر  12من قطاع غزة فالي "اإلسرائيلي"ومع انسحاب قوات االحتالل 
 أو سالاكنوه بالالتحرر شالعريولالم  تحالرريولالم  ،"اإلسرائيلي"بشكل فعلي وقالانوني خاضالعًا لالحالتالل 

 تلفه األسالك والحواجز من كل االتجاهات، ريبسجن كب كون ياالستقالل، بل تحول إلى أشبه ما 
 .(5)ةيكل معاني الحر  هيعقاب جماعي تنعدم ف اسةياالحتالل اإلغالق كس هيف ستخدميظل واقع  في

                                                 

قيود على حرية الحركة ، -بيتسلم–موقع مركز المعلومات "اإلسرائيلي" لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ( 1)
 .والتنقل

 .المرجع السابق( 2)
 (.7)ص  أثالر الحصالار االسرائيلي علالى وسالائل اإلعالالم فالي قطالاع غالزة( حماد، 3)
 (.7ص ) المرجع السابق (4)
 (.5)ص  معابر قطاع غزة شريان حياة أم أداة حصار، للدراسات واالستشارات ( مركز الزيتونة5)
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منالالالالذ فالالالالوز حركالالالالة حمالالالالاس  لييالتالالالالي فرضالالالالها االحالالالالتالل اإلسالالالالرائ ريالقالالالالول إن التالالالالداب مكالالالالنيو 
فالالي الحصالالار، إذ أنهالالا كانالالت  الدةي، شالالكلت مرحلالالة جد2006 فبرايرفالالي  ةيعيالتشالالر  االنتخابالالات فالالالالي

 .(1)إلى خنق القطاع وعزله عالن العالالم الخالارجي وهادفة مركالالزة
فرض عقوبات  " واللجنة الرباعيةإسرائيل" كل  من وبعد الفوز الساحق لحركة حماس، قررت

دولية، على السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد رفا حماس القبول بشروط الرباعية ال اقتصادية
 .(2)وعلى رأسها االعتراف "بإسرائيل"

فبراير  19 خيبتالالالار  الالالةيعلالالالى هالالالذه اإلجالالالراءات العقاب "يلياإلسالالالرائ"وصالالالادقت حكومالالالة االحالالالتالل 
لية المسالالالالاعدات الما ميمطالبالالالالة المجتمالالالالع الالالالالدولي بوقالالالالف تقالالالالد ضالالالالاً يالتالالالالي اشالالالالتملت أو ، 2006
كمالالالا منعالالالالت ، (3)نيين العاملين داخل الخط األخضريالفلسطعلالالالى العمالالالالال  والتضييق ن،ينييللفلسالالالط

 . (4)كانت تصل إلى الحكومة ةيمساعدات غرب أي اإلسرائيلية السالالالاللطات
 

 أبرز محطات حصار غزة:( 3
بقوة السالح، ونتيجة لتصاعد الفلتان األمني، قررت  سيطرة حركة حماس على قطاع غزة: (1

أدت لتحكمها حركة حماس السيطرة على القطاع، بعد معارك مؤسفة بينها وبين حركة فتح، 
 .(5) بزمام األمور بشكل تام في غزة

القطاع  نيعزل قطاع غزة تمامًا عن العالم الخارجي، ومنع التنقل والحركة بليتم بعدها 
 خيري والبحري والجوي في التار إلى خضوعه ألشد أنواع الحصار البذلك  ؤديفي طه،يومح

 ديالمنفذ الوح –بإغالق معبر رفح  ةيبعد أن قامت السلطات المصر  خصوصاً  ث،يالحديني الفلسط
ولم تسمح بفتحه إال فترات متقطعة وألعداد محدودة من  –إلى العالم الخارجي  زةلقطاع غ

 .(6)نيالمسافر 
، قرر المجلس الوزاري المصغر في "إسرائيل" اعتبار قطاع غزة "كيانا 19/9/2007وفي 

 .(7)، زيادة إجراءات الحصار، وخنق قطاع غزة بالكاملى هذا القراررتب علليت "معادياً 

                                                 

 (.77)ص  الحصالالار: دراسة حالالول حصالالار الشالالعب الفلسالالطيني ومحالالاوالت إسالالقاط حكومالالة حمالالاس( سعد، 1)

(2) The New York Times, Hamas Leader Faults Israeli Sanction Plan. (Website). 

 (.76ص ) مرجع سابق( سعد، 3)
 (.28)ص  جريمة حصار غزة: دراسة شرعية )دراسة ماجستير غير منشورة(، حمد( أ4)

(5) The Guardian, Hamas takes control of Gaza. (Website). 

الحصار: تقرير يرصد تداعيات الحصار على ثمن ، ( مركز حماية لحقوق اإلنسان وأصدقاء اإلنسان الدولية6)
 (.3)ص  2013حقوق اإلنسان في قطاع غزة خالل عام 

(7) Haartez, Cabinet declares Gaza 'hostile territory'. (Website). 
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، فجر مسلحون مجهولون الجدار 23/01/2008في  الفلسطينية:-الحدود المصرية خرق  (2
سكان نصف ما مجموعه  األمم المتحدةالفاصل بين غزة ومصر، ليعبر حسب تقديرات 

عن الغذاء  الحدود إلى مصر بحثاً القطاع البالغ عددهم مليونًا ونصف المليون نسمة 
العريش  فيمليون دوالر أمريكي  250وقد أنفق الغزيون ما مجموعه  .(1)واإلمدادات

 .)2(، بعد شرائهم للمواد التموينية التي يحتاجونهاوحدها

 كسرمحاوالت  ىأولبدأت ، 2008 من العام في أغسطس محاولت كسر الحصار األولى: (3
على ن، اسفينت أبحرت عندما حكومية منظمات غيرمن قبل  على قطاع غزة الحصار
من قبرص والتي أبحرتا  ،"الدوليةحركة التضامن "و "حرة غزة" تينشطاء من حركمتنهما 
القاربان  صلوو ، والبالونات، وأدوات مساعدة الصم مساعداتالقطاع محملتين بالباتجاه 

" لهما المرور اإلسرائيلية"سمحت الحكومة  أن بعد 2008عام  أغسطس 23غزة في 
، 2008من أكتوبر وحتى ديسمبر وتم تنظيم أربع رحالت من قبل الحركتين . (3)بحرية

مملوك لحركة  قدم 66 يبلغ طوله يخت وهو "الكرامة"، ًا أطلق عليه اسمقاربمستخدمين 
ثالث مرات بينما كانت تبحر في المياه قد صدمتها البحرية اإلسرائيلية و ، (4)حرة غزة

 .(5)أضرار كبيرة، وألحقت بها الدولية

عدوانا على القطاع،  "إسرائيل"شنت  :2009-2008العدوان اإلسرائيلي على غزة ما بعد  (4
، والتي ادعت الحكومة 2009، وحتى يناير 2008يومًا، وتحديدا من ديسمبر  22استمر 

سبقي على  هالكن، بعا المساعدات اإلنسانيةبدخول  ستسمح"اإلسرائيلية" خالله فيه أنها 
 .(6)صادي من أجل إضعاف قوة حماسالحصار االقت

ألمم ل تابعة منظمة 38الذكرى الثانية للحصار، أصدرت  ومع مرور، 2009في يونيو و 
"للدخول الحرب والغير  يدعو مشتركاً  صحفياً  غير الحكومية بياناً و نسانية ، ومنظمات إالمتحدة
معايير ، ووفقاً لالدولية لمعترف بها عالمياً ا لالتفاقيات الدولية لجميع المساعدات اإلنسانية وفقاً المقيد 
 .(7)"إلنسانيا الدولي القانون 

 

                                                 

(1) BBC, Gazans make new border wall hole. (Website). 
(2) USA Today, Border breach temporary boost for Gaza. (Website). 
(3) BBC, Activist boats reach Gaza Strip. (Website). 
(4) Jewish Telegraphic Agency, Gaza activist boat docks. (Website). 
(5) The Guardian, Israel accused of ramming Gaza aid boat. (Website). 
(6) The New York Times, In Gaza the Wait to Rebuild Lingers. (Website). 
(7) UNRWA, Statement by Humanitarian Organizations NGOS & UN Organizations On 
2nd Anniversary of The Gaza Blockade. (Website). 
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 مدنية سفن ست ضد عسكرية عمليةنفذت إسرائيل  تداء على سفينة "مافي مرمرة":الع (5
، المتوسط األبيا بحرلل الدولية المياه في، 2010 مايو 31 في "الحرية أسطول" من

 أتراك.  نشطاء تسعة تقتلو 

 كان(، IHH) التركية اإلنسانية اإلغاثة ومؤسسة "حرة زةالذي نظمته حركة "غ سطولاأل
 ، لكن وبعدغزة قطاع على اإلسرائيلي الحصار كسر بهدف، البناء ومواد مساعدات حملي

، فاعتبر الهجوم على حصارال رفع أو لتخفيف متزايدة دولية مطالب إسرائيل واجهت الغارة،
مافي مرمرة، حدًثا مفصلًيا في الخط الزمني للحصار، ألنه ساهم ولو بشكل طفيف في تخفيف 

 .(1)الحصار
 لتخفيف اإلسرائيلي، "قراًرا الوزراء رئيس مكتب يونيو، من ذات العام، أعلن 17 وفي يوم

، لكن المجتمع الدولي اعتبر هذا اإلعالن غير كاٍف، والقى استجابة باردة، من (2)الحصار"
 .(3)دول العالم 
على نظام جديد إلدارة المصغر،  االسرائيلي الوزراء بالفعل مجلس وافق أيام، بثالثة وبعدها

استخدام  عدا تلك التي صنفت أنها "ذات المواد بإدخال كل عملًيا يسمح شأنه أن الحصار، من
ستزيد من كميات  أنها إسرائيل أو يمكن أن تستخدم في أغراض عسكرية"، كما أعلنت مزدوج

 التي تتم تحت الفلسطينية، أو تلك عليها السلطة التي وافقت للمشاريع المخصصة البناء مواد
 .(4)دولي إشراف

 االعلى المفوض أشتون، كاثرين لكن ورغم هذا، فإنه وفي نوفمبر من ذات العام، قالت
 االحتياجات التي تدخل إلى القطاع، لتلبية الكميات إن االتحاد، االوروبي في الخارجية للسياسة

 البناء، التي مواد ول المزيدبدخ للسماح اإلعمار "غير كافية"، ودعت إسرائيل وإعادة اإلنسانية
  .(5)المدارس، والسماح بتصدير البضائع خارج القطاع  بناء األونروا، إلعادة طلبتها

 

 :لمواقف الدولية من حصار غزةاثانياا: 
 األمم المتحدة: (1

دة من قبل األمم المتحدة، إال أن الموقف األممي لم يلزم الجهات رغم المطالبات المتعد
رة لغزة   24أي رفع حقيقي لهذا اإلغالق الجائر، ففي  بإنهاء الحصار، ولم يشهد القطاعالمحاص 

                                                 

(1) Haaretz, Israel to Ease Gaza Land Blockade. (Website). 
(2) Haaretz, Israel Announces Let-up to Gaza Siege - but Only in English. (Website). 
(3)The Guardian, Israel's partial easing of Gaza blockade dismissed as inadequate. 
(Website). 
(4) Ynetnews, Cabinet: All non-military items can enter Gaza freely. (Website). 
(5) Haaretz, EU's Ashton: Israel Failed to Ease Gaza Blockade. (Website). 
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لرفع  (سرائيلفيه )إيدعو  حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بياناً  ، أصدر مجلس2008يناير 
عادة فتح المعابر الغذاء والوقود والدواء، وإ  اتمواصلة إمدادبقطاع غزة، والسماح  عن حصارها
 .(1) الحدودية

الحصار بأنه "عقاب  المتحدة للشؤون اإلنسانية، جون هولمز لألممووصف وكيل االمين العام 
للناس في  العقاب الجماعي نا نعتقد أنلكن..  نفهم المشكالت األمنية : "نحن جميعاً جماعي"، قائالً 

 .(2) "الطريقة المناسبة للقيام بذلكليس  غزة
جريمة ضد اإلنسانية، ببيان الذي وصف الحصار على غزة ال وبعيد، 2008ديسمبر  15في و 

من دخول األراضي الفلسطينية من قبل السلطات ، منع المقرر الخاص لألمم المتحدة ريتشارد فولك
 .(3) ( وتم طرده بطريقة مهينةاإلسرائيلية)

رئيس مكتب حقوق اإلنسان في األمم المتحدة نافي بيالي  تانتقدفقد ، 2009في أغسطس أما 
 .(4) "لقواعد الحرب انتهاكبأنه "إياه  ةصفحة، واصف 34 منلحصار في تقرير ( بسبب اإسرائيل)

، صرح األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أن الحصار المفروض 2010 مارسفي و 
غير و مستدامة  في "ظروف غيرهناك عائالت تعيش  يسبب "معاناة غير مقبولة"، وأن على غزة

 .(5) مقبولة"
فريقي ريتشارد إبقيادة القاضي الجنوب ، التي كانت بعثة تقصي الحقائق لألمم المتحدةأما 

، "جريمة ضد اإلنسانية"ربما يكون  أن الحصارإلى  2009سبتمبر فقد خلصت في  غولدستون 
 ستة أشهر. خالللم يتحسن الوضع  إنالدولية  تيامحكمة الجنا إلى القضيةحالة بإ وأوصت

في قطاع  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن االقتصاد صرح، 2010في مايو و 
 .(6)غزة قد انهار منذ فرض الحصار

، يعتبر شكال  ن "القيود المفروضة على السكان المدنيين بسبب الحصار المستمروقال أيضًا إ
 .(7) "انتهاكا للقانون اإلنساني الدوليو لعقاب جماعي، من أشكال ا

                                                 

(1) Palestinian Center for Human Rights, Human Rights Council calls for urgent 
international action to end grave Israeli violations in Occupied Palestinian Territory. 
(Website). 
(2) Reuters, Collective punishment for Gaza is wrong -U.N. (Website). 
(3) The New York Times, U.N. Rights Investigator Expelled by Israel. (Website). 
(4) Fox News, U.N. Human Rights Chief: Israel's Blockade of Gaza Strip Is Illegal. 
(Website). 
(5) BBC, UN chief says Gaza suffering under Israeli blockade. (Website). 
(6) OCHA, U.N. Humanitarian Coordinator: Gaza Blockade Suffocating Agriculture 
Sector Creating Food Insecurity. (Website). 
(7) FAO, Farming without Land Fishing without Water: Gaza Agriculture Sector 
Struggles to Survive. (Website). 
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مبعوث االمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق ، وفي الشهر نفسه، قال روبرت سيري 
الوضع في غزة ال يمكن تحمله ، فسياسة فاشلة، هي نتيجة أزمة أسطول الحرية ن: "إاألوسط

، يتطلب استراتيجية مختلفة، أكثر إيجابيةاألمر و ، والسياسة الحالية غير مقبولة وغير مثمرة
 .(1) يجب أن ينتهيا"واإلغالق والحصار المفروض على قطاع غزة 

 التحاد األوروبي: (2
، 2011في مايو أما موقف االتحاد األوروبي، فقد كان مزاجيًا، وأقرب من أن يكون منافقًا، ف

كريستالينا ، اإلنسانية واالستجابة لألزماتلمفوضة األوروبية للتعاون الدولي والمساعدات دعت ا
فتح فوري ومستمر وغير مشروط للمعابر لتدفق المساعدات اإلنسانية والسلع التجارية "إلى  جورجيفا

منسقة الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة من  ، وكان هذا بعيد لقائها مع كلٍ األشخاصعبور و 
 .(2) في تل أبيب ايهود باراكآنذاك  )اإلسرائيلي(وزير الدفاع ، و فاليري آموس

نها تعتقد أن "األزمة اإلنسانية إ )اإلسرائيلية( "حرونوتأيديعوت صحيفة "ثم قالت في مقابلة مع 
مع لسنا نحن ه، فأسطول الحرية ليست اإلجراء الصحيح التخاذ فكرة لكن، الحصارفي غزة سببها 

 .(3) "مساعدة الناس بهذه الطريقة محاوالت
 :الوليات المتحدة (3

، والبريطانية األمريكية وكون الدراسة تتحدث عن األطر الخبرية لقضية الحصار في الصحف
الواليات المتحدة ونبدأ بفمن باب أولى أن نتعرف على المواقف الرسمية لدول تلك الصحف، 

الرئيس األمريكي سواء كان ذلك بإدارة  رسميالتي تدعم الحصار بشكل كامل، وبدعم  األمريكية،
 .(4) من سبقه جورج بوش االبن باراك أوباما، أو

ايهود باراك في فبراير  (اإلسرائيلي)وزير الدفاع  حثت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون لكن 
 .(5) "تقليل القيود المفروضة على غزةال"، داعية لعلى تخفيف الحصار 2010

غير  الوضع في غزة ن: "إكلينتون ، قالت أسطول الحريةمجزرة عن  اوفي معرض حديثه
 .)6(" ال يحتملمقبول، و 

                                                 

(1) Haaretz, Israel to unveil measures to ease Gaza blockade. (Website). 
(2) European Commission, Commissioner Kristalina Georgieva calls for the immediate 
sustained and unconditional opening of Gaza Strip crossings. (Website). 
(3) Ynetnews, EU official: No restrictions no Gaza crisis. (Website). 
(4) The New York Times, Raid Complicates U.S. Ties and Push for Peace. (Website). 
(5) Reuters, Clinton presses Barak on blockade of Gaza Strip. (Website). 
(6) U.S. Department of State, Press Availability with Romanian Foreign Minister 
Teodor Baconschi After Their Meeting. (Website). 
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ل طو من السفر على متن أس نلكنها وفي تصريحات صحفية أخرى، حذرت المواطنين األمريكيي
 .(1)ًا" ضروريالحرية، غير مفيد، وليس أسطول  نإ“لصحيفة يهودية:  الحرية، قائلة

 :بريطانيا (4
أما بريطانيا، فقد كان موقفها الرسمي يشبه بالخجول، على عكس الواليات المتحدة، التي كان 

أصدقاء : "إن على ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانيقال إذ  (إلسرائيل)موقفها مساندًا تمامًا 
قبضة من  زأن الحصار يعز  (لإلسرائيليين)القول  -(إلسرائيل) وأعتبر نفسي صديقاً  – (إسرائيل)

أن نفعل كل ما بوسعنا إن من مصلحتنا أن نرفع الحصار، و حماس على االقتصاد وعلى غزة، و 
ضرورة إنهاء الحصار وفتح بشأن  واضح تماماً  1860وقراراها رقم من خالل األمم المتحدة، 

 .(2)"غزة

السلع اإلنسانية والناس إن "، قائالً لتخفيف الحصار (إسرائيل) دعا كاميرون  ،2010في يوليو و 
 .(3)" معسكر اعتقالكغزة أن تبقى أن نسمح لال يجب ، فنحن في كال االتجاهين يتدفقوايجب أن 

أسطول البريطاني، الحصار، وقال بعد مجزرة  وزراءالانتقد نيك كليج، نائب رئيس من جانبه 
تمامًا ما تبادر إلى تؤكد التي شهدناها في األربع والعشرين ساعة الماضية  حداث"إن األ :الحرية
 .(4)" ال يمكن الدفاع عنه في شكله الحالي أن الحصار على غزةمنذ زمن، وهو  ذهني

لديها كل الحق في  (إسرائيلإنسانية، وبالطبع )كارثة  ما يجري في غزةوأضاف كليج:"  
عن غزة في نحو رفع الحصار  اآلن التحرك علينا، لكن يجب مواطنيهاعن الدفاع عن نفسها و 
 .(5) أقرب وقت ممكن "

 

 :حصار غزة ثالثاا: نتائج
 ،2008 يوليو يصدرت العديد من التقارير التي أكدت اآلثار الكارثية لحصار قطاع غزة، فف

 قطاع في التي ترزخ تحت خط الفقر األسر نسبة" ن، أغزة في الوضع حول ألونروال تقرير ذكر
 عام في% 50.7"، وقد كانت النسبة 2007 عام في% 51.8 إلى صلتل النمو فيت استمر ، غزة

                                                 

(1) The Jewish Chronicle Online, Hillary Clinton: Gaza flotilla is not necessary or useful. 
(Website). 
(2) The Independent, Flotilla attack completely unacceptable says Cameron. 
(Website). 
(3) The Guardian, David Cameron: Israeli blockade has turned Gaza Strip into a 'prison 
camp. (Website). 
(4) Channel 4, Clegg says Gaza blockade should end. (Website).  
(5) BBC, UK leader David Cameron 'deplores' Gaza aid ship deaths. (Website). 
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٪ 80قال فيها إن  دراسة الفلسطيني لإلحصاء الجهاز المركزي  أصدر نفسه، العام وفي، (1)2006
 .(2)الفقر خط تحت تعيش غزة قطاع في األسر من

 عند "األنيميا" الدم فقر مستوى  أن، 2009 عام في أجري ، العالمية الصحة منظمةل تقييم وذكر
 سكان من٪ 61 أنآخر،  تقرير ذكر حين في ،٪65 إلى صل، و (شهرا 12-9) الغزيين األطفال

% 65، اإلنسانية المساعدات على، ويعتمدون بشكل كلي الغذائي األمن انعداممن  يعانون  غزة
 .(3) 18منهم، هم أطفال دون سن 

 بسببو  أنه لى، إEUNIDA التنمية برامج تنفيذ لوكاالت األوروبية للشبكةوأشار تقرير آخر 
فإن  ،2009 يونيو في، الحصار من كجزء، غزةقطاع  حول المفروضة العازلةاألمنية  المنطقة

 .(4) الزراعية أراضيهم من٪ 46الغزيين حرموا من الوصول إلى 
وبعد مرور أربعة أعوام على تطبيق الحصار بشكله المعروف،  ،2010 عام يونيو 14في 

 ضاانخفاألسعار، مع  في ارتفاع إلى تأد السلع ندرة نإ األحمر للصليب الدولية اللجنةقالت 
 .(5)الجودةملحوظ في 

 ساعات سبعالتي أدت النقطاع التيار الكهربائي ألكثر من  ،"الحادة الكهرباء أزمة"ناهيك عن 
على  عانت قد الصحية، الخدمات خاصة، العامة الخدماتفإن  لذلك، ونتيجة، المتوسط في ايوميً 

 الصعب من كان الطبية المعداتفإن  ،هذا إلى وباإلضافة، "المرضى على اجسيمً  خطرانحو شكل "
ة لم تتمكن من السفر للحصول على مزيد من التدريب، وأضافت اللجنة الطبي اقمو والط ،هاإصالح
البنية التحتية  مشاريع متهالك، بسبب افتقار الصحي الصرف نظام أن األحمر للصليبالدولية 

 السكان من فقط٪ 60 توصيلرديئة الجودة، مما أدى ل معدات حصولها على أو الالزمة، معداتلل
 لذلك، ونتيجة، غزةل الجوفية المياه تلويثفقد تسببوا ب بقيةأما ال الصحي، الصرف مياهتجميع  نظامب

 .(6)" كبير حد إلى"غير صالح لالستهالك البشري  الماءفإن 
 إغالق في تسببالحصار  أن 2010 مايوفي  اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج تقرير في وجاء

 في ارتفاع إلى ذلك وأدى التصدير، وأسواق المواد من حرمت والتي التحويلية، الصناعات معظم
 .(7) %40 بلغ تقريًبا الذي البطالة معدل

                                                 

(1) The Electronic Intifada, Poverty in Gaza hits “unprecedented” level. (Website). 
(2) USA Today, Study shows 80% of families in Gaza live below poverty line. (Website). 
(3) FAO, Farming without Land Fishing without Water: Gaza Agriculture Sector 
Struggles to Survive. (Website). 
(4) Ibid. 
(5) Jurist, Gaza blockade violates international law: ICRC. . (Website). 
(6) ICRC, Gaza closure: not another year!. (Website). 

 (.8ص ما بعد عام واحد ): تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، غزة( 7)
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 الجوية االعتداءات فيها تسببت التي األضرار إصالح طريق في رئيسية عقبة الحصار كانو 

 منزاًل، 3425 عددها البالغ المدمرة المنازل من أي بناء إعادة يتم فلمه، خلفت الذي والدمار اإلسرائيلية

 التي األضرار قيمة ن% م17.5 إصالح وتمص، شخ ألف 20 من يقرب ما تشريد إلى أدى مما

 كاهله المثقل التعليمي الجهاز على الضغوط من مزيد فرض إلى أدى مما التعليمية، بالمرافق لحقت

 .(1) لعقود يومياً  فترتين على المدارس في التدريس حيث غزة،ل في بالفع
، فيما يشبه حرًبا اقتصادية غزة قطاع من الصادرات جميع إسرائيل أوقفت الحصار، تطبيق بعد

 ةيحكوم وثيقة على حصول، تمكنت من الاإلسرائيلية الحقوقية "غيشا" منظمةعلى القطاع، حتى أن 
 عالقات في االنخراط عدماالختيار  قررت أنإن الدولة تمتلك الحق في " نًصا تقول سرائيليةإ

، وإن رغبت، فبإمكانها نزاعأي  في اآلخر الطرف إلى االقتصادية مساعدةال تقدمأن  أو اقتصادية
 ساري على ذلك الطرف"، مما دفع بمديرة جمعية "مسلك" الحقوقية،  االقتصادية الحربممارسة 

األمنية  ألسباب"ل على غزة حصارها تفرض لم إسرائيل أنالقول إن هذه الوثيقة دليل على  باشي
 .(2)القطاع  في الفلسطينيين للسكان جماعي كعقاب كان وإنما"، المعلنة

 نمو، أصدرت "األونروا" تقريًرا حذرت فيه من اآلثار الكارثية لل2012في أغسطس من عام 
 األمم في اإلنسانية الشؤون  منسق وأوضحالقطاع، في ظل البنية التحتية المتهالكة،  في السكاني
، 2020 العام حلول قبل، ستتفاقم مشكالت عدة، إن القطاع سيواجه غيالرد ماكسويل المتحدة

 المستمر الكهرباء وانقطاع، المدارس عدد وقلة، للشرب صالحة كافية مياه وجود عدم أهمها
 .(3) واألعمال للتجارة مستقبل وجود وعدم، كبيرةبنسبة  بطالة وجود إلى باإلضافة

 (أوتشا) اإلنسانية الشؤون  لتنسيق المتحدة األمم مكتب، فقد أصدر 2013أما في نوفمبر عام 
، في سياق 2013تقريًرا قال فيه إن التدابير التي طبقتها السلطات المصرية منذ حزيران/يونيو 

غير  ا إلدخال البضائع إلى غزة عبر األنفاقتقريبً  تاموقف العمليات العسكرية في سيناء، أدت إلى 
الواقعة  القانونية، وأدى هذا إلى نقص حاد في الوقود، خالل السنوات األخيرة أصبحت األنفاق

أسفل الحدود بين مصر وغزة، المصدر الرئيسي إلمدادات الوقود إلى قطاع غزة، بسبب قلة تكاليف 
 .(4) الوقود المصري المدعوم من الحكومة المصرية مقارنة بالوقود اإلسرائيلي

وأدت أزمة الوقود إلى زيادة سوء الوضع اإلنساني السيء أصال بسبب القيود اإلسرائيلية 
ة منذ زمن طويل على تنقل األشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه، ويقدر أن أقل من المفروض

                                                 

 (. 9المرجع السابق )ص ( 1)
(2) McClatchy DC, Israeli document: Gaza blockade isn't about security. (Website). 
(3) UNRWA, Gaza In 2020: A Liveable Place? (Website). 

 الوقود عن وضع أزمة الشريكة، تقرير انياإلنس العمل منظمات مع بالتعاون  اإلنسانية الشؤون  تنسيق مكتب( 4)
 (.1غزة )ص  في
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ألف لتر من الوقود دخلت إلى قطاع غزة أسبوعًيا خالل شهر نوفمبر عبر األنفاق، مقارنة بما  20
 .(1) يقرب مليون لتر كانت تدخل يومًيا

توفرة في قطاع غزة، تعتمد % من الكهرباء الم30ظلت محطة توليد كهرباء غزة التي تنتج 
نوفمبر، بعد  1، وفي 2011حصرًيا على الديزل المصري المهرب عبر األنفاق منذ مطلع عام 

نفاذ مخزونها من الوقود، اضطرت المحطة إلى االغالق، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات 
 .(2) يومًيا قبل ذلك 12-8ساعة يومًيا بعد أن كانت  16بلغت 

 قوضت قد إسرائيل تفرضها التيطويلة األمد  القيود" ن، فقال ذات المكتب إ2015أما في
 على واالعتماد، الغذائي األمن وانعدام، البطالة مستويات ارتفاع إلى أدى مما، غزة اقتصاد

، قد أدت والمعدات األساسية البناء مواد استيراد على المفروضة اإلسرائيلية القيود" وأن" المساعدات
 .(3) المنازل وإصالح عمارإ  إعادة إعاقةو  األساسية، الخدمات نوعيةإلى تدهور 

  

                                                 

 (.2، مرجع السابق )ص مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع منظمات العمل اإلنساني الشريكة (1)
 (. 2المرجع نفسه )ص ( 2)
 األثر االنساني: غزة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، قطاع الشؤون  األمم المتحدة لتنسيق مكتب( 3)

 (.1للحصار )ص 
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 المبحث الثاني

 العالم الغربي وقضية الحصار على غزة
 

 يسبر الباحث أغوار مدى اهتمام االعالم الغربي بقضية حصار غزة،هالالذا المبحالالث  في
الدراسة في القطاع، باإلضافة للتعرف على مراسلي ثالثة من صحف ويستعين في ذلك بمقابلة 

 .على القارئ الغربي مدى حيادية تلك الصحف في تغطية تلك القضية، ومدى التأثير سلًبا أو ايجاًبا
 

 :حصارالقضية الغربي بتغطية الهتمام : أولا 
قول حازم بعلوشة، مراسل كل من صحيفة الجارديان البريطانية، والواشنطن بوست ي
، بل إلن القضية الفلسطينيةس بسبب أنه مهتم بي، لحصار غزة بقضيةاهتمام الغرب إن  األمريكية

  .(1)الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع، تعود جذوره لالهتمام بفاالهتمام بغزة، لذا تهمه أيًضا إسرائيل
أما فارس الغول، مراسل صحيفة النيويورك تايمز األمريكية، فيرى أن االهتمام الدولي 

دعم ، و بمباركة أمريكية، إسرائيلبتغطية الحصار، كان بسبب الجهات المنفذة له، فالحصار طبقته 
لذلك كان لموضوع الحصار ، وخصوصًا مصر التي تغلق معبر رفح بشكل دائم، عربي مباشر
هناك الكثير من الموضوعات جعلته محط اهتمام رئيسي، باإلضافة إلى أن وإقليمية أبعاد دولية 

 القطاع في مجاالتأثر كثيرًا على حياة الناس في ، الذي تتعلق بالحصار، و التي تم تغطيتها
وعدم قدرة المرضى على حرية التنقل، الحق في ، وباألخص مفاهيم الحقوق والحريات، و الصحةك

  .(2) السفر للعالج
فيقول مدير مكتبها في غزة، نضال المغربي إن بداية االهتمام ، لألنباءأما وكالة رويترز 

كانت في  -كما يقول–بروز مظاهر الحصار، وأوضح صوره بتغطية وكالته للحصار، كانت مع 
يل، باإلضافة بدلها حول البضاعة التي تذهب، وال يأتي  ريراتق ت رويترزغط "السوبرماركت" حيث

منتصف شهر والذي بلغ أشده ما بين قطع الغيار، ، وشح األسعار"االرتفاع الجنوني" في  إلى
 .(3)، أي قبل فتح الحدود مع مصر2008يناير  شهر ، وحتى2007يونيو 

                                                 

 ( بعلوشة، مراسل صحيفتي الجارديان والواشنطن بوست )مقابلة في مكتبه(.1)
 )مقابلة في مكتبه(. 2014و 2009( الغول، مراسل صحيفة نيويورك تايمز بين 2)

 (.مدير مكتب وكالة رويترز في غزة )مقابلة في مكتبه، ( المغربي، نضال3)
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انت مصدر اهتمام لتغطية وقود واإلسمنت، وكلل ، خاصةشكلت بدياًل  التي األنفاقباإلضافة إلى 
للدرجة التي أطلقت عليها المنظمات االغاثية  مثيرة لالنتباهظاهرة نها كانت هذه الوكاالت، "أل

 ".اقتصاد األنفاق" مصطلح "
فإنها لم تكن تركز على بعد معين في اهتمامها  ،تايمز كالنيويور وبالنسبة لصحيفة 

وقد يكون  اعتمد ذلك على حسابات الموضوع ، فقد يكون إنسانيً بالتغطية، فهي كما يقول الغول: ي
فهذا تجاوز ، بالوفود والناس الذين كانوا ينجحون في الوصول لغزةاهتمامنا  منها نذكرا، سياسيً 

و عن طريق أالوفود التي وصلت عن طريق معبر رفح المغلق ، خاصًة واختراق كبير للحصار
 .(1)البحر المغلق أيضاً 

ع االتجاه اليساري" كما يقول البريطانية، كصحيفة الجارديان مثاًل، "التي تتب وعن الصحف
بعلوشة، فإن سبب االهتمام بتغطية األخبار من غزة، يعود في األساس، ليس ألن القضية 

 . (2)الفلسطينية مهمة فقط، بل بسبب أن هناك صراًعا بين هذه المنطقة الصغيرة وإسرائيل
زرة مافي مرمرة لكن تجدر اإلشارة هنا، أن االهتمام الملحوظ بتغطية الحصار، بدأ بعد مج

، -كما يقول المغربي–، فقد أحدثت المجزرة "صدى غير طبيعي" 2010من مايو، عام  31في الال
، كنا نكتب كيف المجزرة وركزت معظم الوكاالت الغربية على دوافع الحصار، وخلفياته، وحتى بعد

عندما تصدر على الرأي العام الدولي، حينما ادعت أنها ترفعه، فمثاًل  الخداع إسرائيلمارست 
يقول  كان بدوره الذي، نجري مقابلة مع أحدهم، لمزارعينمنتوجات اتصدير ب إسرائيل قرارًا بالسماح

 يستنتجاإلجراءات التي سبقت المجزرة، ف الخلفيةفي نكتب وكنا بدورنا ، كافية خطوة ليست نهاإ
 .(3) وليست دائمةبالفعل،  أن هذه الخطوة ليست كافيةتلقائي بشكل  القارئ 

أما مراسل النيويورك تايمز في غزة، فيقول إن أبرز محطات الحصار التي قامت بتغطيتها 
 صحفيته تمثلت بالنقاط التالية:

األمر  وصل، عندما خصوصًا في األيام األخيرة لهذه األنفاق :األنفاقظاهرة  .1
كصحفيين لتلك  وكنا نعتبر ذلك، غزة من مصر إلى "كنتاكي"إلحضار وجبات 

 .اختراقًا للحصارالصحف، 
لحصار، كان لها تحول كبير للحصار وتغطيتنا للحدث كان كاشفًا ل حادثة مرمرة: .2

معبر لفتح  حبه، صاللحصار تخفيف، قد بدأ الحادثة تلكبعد و أنه وقد الحظنا 
 سابقًا.دخال بضائع جديدة لغزة لم تكن مسموحة بإرفح وسماح االحتالل 

                                                 

 سابقة. ( الغول، مقابلة1)

 ( بعلوشة، مقابلة سابقة.2)

 ( المغربي، مقابلة سابقة.3)
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: كان للحصار البحري، وما يتعرض له الصيادون في غزة، الصيادون الغزيون  .3
، جانب من تغطيتنا، خاصة وأن البحر يشكل جزًء من ةإسرائيليمن مضايقات 

 االقتصاد الغزي، المتهالك أصال.
واألزمات الكبيرة التي عاشتها القطاع وصواًل  ومنع إدخاله لغزة :لوقودأزمة ا .4

حاالت االحتراق للعائالت واألطفال نتيجة عدم "زيت القلي"، ناهيك عن الستخدم 
 ، بسبب نقص المحروقات.وجود كهرباء

تقارير حول المحاوالت الخالقة  عد ان لناك الحلول الخالقة للتغلب على الحصار: .5
ة فيما يتعلق باالختراعات التي تأتي من ، خاصألهل غزة لالنتصار على الحصار

 العدم، وفي ظل شح المواد.
 

 :في تغطية قضية الحصار انحياز العالم الغربي: ثانياا
 

معلومات أساسية تسأل من أين تستقي كنت الكاتب األمريكي روبرت رايت: " إن يقول 
سمية ما أمكنك عن وسائل اإلعالم الر  ابعيدً  لك هذه النصيحة: "ابقلدي غزة، ف حصار عن

 .(1)ذلك""
وأحد هذه األسباب، كما يقول الغول، يعود إلى تملك اليهود للعديد من وسائل اإلعالم، فصحيفة 

وكذلك النيويورك تايمز، التي يعمل كمراسلها، تمتلكها عائلة "سولزبيرجر" اليهودية األمريكية، 
، وربما يستشعر القارئ العربي انحيازها بين إسرائيل وأمريكا بيعة العالقةالقراء مسبًقا بط لمعرفة

ل: مثم، اعتداء عليه التي يعتبرها الفلسطينيون ، بعا المصطلحاتإلسرائيل، بسبب استخدامها 
، إرهابيون فلسطينيون، سلطة رام هللا، سلطة غزة، حكومة فتح، حكومة حماس، جماعة مسلحة

 الخ.
توضيح العاملين لتلك الصحف، مهما حاولوا  نسطينييالصحفيين الفل أنويوضح الغول 

يعمل على ، وهو فإن اللوبي اليهودي الموجود في العالم له مصادره وإعالمه ومؤسساته ،الصورة
 أحد أن اللوبي ىوال يخفي عل، وخصوصا حصار غزةسرائيلية، اإل األقوال والتصرفاتتبرير 

 .(2)اإلسرائيلية متغلغل في اإلعالم والمؤسسات ويعمل على تثبيت الرواية  الصهيوني
 

                                                 

(1) The Atlantic, The Mainstream Media's Biased Coverage of the Gaza Blockade. 
(Website). 

 ( الغول، مقابلة سابقة.2)
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وعلى الجانب اآلخر، فقد وجهت اتهامات االنحياز للجانب الفلسطيني أحياًنا، فالمغربي يقول: 
جهت لي أصابع االتهام باالنحياز للفلسطينيين ضد إسرائيل على مواقع مقربة من الجانب "و 

أكتفي بعدم الرد، حتى أن بعضها اتهمني شخصًيا بأنني  كنتعلى تويتر، لكن اإلسرائيلي، خاصة 
 .(1)، والمعاناة المصاحبة له"أنتمي لحركة حماس، بعد تقارير عديدة، تتعلق بالحصار

إلسرائيل أكدته أكثر من جهة مستقلة، فالكاتب األمريكي  اإلعالمي األمريكي لكن االنحياز
النيويورك تايمز – في الواليات المتحدةالثالثة األبرز  الصحف إنقال  ، في مقال لهباتريك أوكونور

 خطفحق اسرائيل في "االنتقام" بعد  بقوة وا في افتتاحياتهمدعم -والواشنطن بوست واألل إيه تايمز
 حصار اإلسرائيلي"لل -ولو بالتلميح-جلعاد شاليط، لكن دون أن تتطرق ثالثتها،  سرائيلياإلجندي ال

 .(2)الوحشي" المفروض على غزة منذ عشرة شهور
"، أن قضية حصار غزة تكاد ال تذكر نورمان فينكلشتاين من جهته يؤكد الكاتب األمريكي "

، بعد االعتداء على سفينة "مافي 2010ذكرت في عام  افي اإلعالم األمريكي والبريطاني، لكنه
 .(3)هبضرورة رفع حصار غزة، أو تخفيف ؛ عندها فقط طالب الزعماء الغربيون التركية "مرمرة

 

 :التأثير على الجمهور: ثالثاا
 

صوت غزة المحاصرة للجمهور الغربي،  نضال المغربي، عما إذا وصللعند سؤال الباحث 
 القطاععلى أن صوت  التفاعل مع غزة، لهو أكبر دليل، و فالمسيرات والمظاهراتأجاب: بالطبع، 

قد وصل، ويعتبر هذا تحواًل دراماتيكًيا، فعلى سبيل المثال لو رأيت المسيرات التي كانت  المحاصر
، فيهافي لندن، لتمنيت أن تكون في إحدى الدول العربية، بسبب ضخامتها والحشد الذي كان 

الردود على المواضيع والتقارير اإلخبارية تدل على مدى االتجاه الذي يسلكه القراء بعد  وأيًضا
 من وكالة رويترز. اءتهم لتقرير أو خبرقر 

هو هكذا فالقارئ الغربي، يتفاعل بقوة مع المواضيع اإلنسانية،  نإ يقولف، حازم بعلوشةأما 
، اهتمامها األول واألخير على العنصر البشري، أذكر كيف ساهمت تغطية صحيفتي الصحافةيفهم 

 .عالجهميطالية معي، واستعدادها لإعائلة في تواصل ومنعهم من العالج ، بكرلقضية أبناء 

                                                 

 ( المغربي، مقابلة سابقة.1)

(2) The Electronic Intifada, Crisis in US Media Coverage of Gaza. (Website). 
(3) Finkelstein, Email interview. 
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تبارات ، العبالشكل المطلوب لكن ليس، وصلبينما يرى فارس الغول، أن صوت غزة 
فالحصار مرتبط باالنقسام الفلسطيني ، جانب سياسي، يقف وراءها نسانيةاإلالمعاناة أهمها أن  رةثيك

 .على إضعاف الرواية الفلسطينية، الذي عمل الداخلي



 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة التحليلية

 
 نتائج دارسة تحليل المضمون المبحث األول: 

 نتائج دراسة تحليل األطرالمبحث الثاني: 
  ث: خالصة النتائج والتوصياتالمبحث الثال
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 المبحث األول

 دارسة تحليل المضمون  نتائج
 

ومقارنتها نتائج دراسة تحليل المضمون، ومن ثم مناقشتها وتفسيرها،  هالالذا المبحالالثيتناول 
 مصادر، والالصحفيةمع الدراسات السابقة، من حيث عدد موضوعات قضية الحصار، واألشكال 

ها المواقع التي استخدمت االبرازعناصر عليها مواقع صحف الدراسة، و اعتمدت  الصحفية التي
 .غزة بقضية حصار يتعلقفيما االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية 

 
 :قضية الحصار موضوعاتعدد أول: 

 
 للصحف اللكترونية المواقع في الحصار قضية موضوعات عدد يوضح(: 3.1) جدول 1

 والبريطانية األمريكية

 السابق يتضح اآلتي:بيانات الجدول من مراجعة 
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

بنسبة للمواد المتعلقة بقضية حصار غزة هي األكثر تغطية  مواقع الصحف األمريكية كانت
 %.43.3 االلكترونية للصحف البريطانية بفارق بسيط بلغبينما تلتها المواقع % 56.7 بلغت
 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

حظيت %، حيث 56.7 بنسبة بلغتفي المرتبة األولى،  جاءت مواقع الصحف األمريكية
 النيويورك تايمز لصحيفة المواضيع المتعلقة بقضية الحصار، باهتمام ملحوظ في الموقع االلكتروني

 بلغت نسبةكان اهتمامها أقل بهذه القضية ب%، أما موقع صحيفة الواشنطن بوست ف71.1 بلغ نسبة
29.8.% 
 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

البريطانية في المرتبة الثانية، بفارق خفيف عن نظيرتها األمريكية، جاءت مواقع الصحف 
لصحيفة الجارديان على المركز األول في  حصل الموقع االلكترونيقد و %، 43.3 بنسبة بلغت

 التجاه العام الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

153 71.1 62 28.9 215 56.7 85 51.8 79 48.2 164 43.3 379 100 
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 بنسبة بلغت في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية نشر المواضيع المتعلقة بقضية حصار غزة
بنسبة وبفارق ضئيل عن سابقه ، فقد جاء ثانًيا التايمزالموقع االلكتروني لصحيفة %، أما 51.8
 %.48.2 بلغت

بين تغطية المواقع االلكترونية للصحف األمريكية وتظهر هذه النتائج فروًقا بسيطة 
إلى االرتباط الوثيق  -ربما-والبريطانية، ويرى الباحث أن تفوق المواقع األمريكية في التغطية يعود 

النهاية،  بين الواليات المتحدة، وإسرائيل على المستوى الشعبي والحكومي وجماعات الضغط، ففي
 ا بالدرجة األولى.غزة يعتبر شأًنا إسرائيليحصار 

، التي أظهرت تفوق التغطية (Papacharissi, 2008)دراسة وتشابهت هذه النتيجة مع 
 .)1(للصحف األمريكية عن نظيرتها البريطانية، في تغطية األخبار المتعلقة باإلرهاب

(، التي تقول إن أحد أسباب تفوق تغطية Stawski, 2009وجاء متوافًقا مع نتائج دراسة )
عن أي صحيفة غربية أخرى، يعود للعدد الكبير لموظفيها،  -مثال-صحيفة النيويورك تايمز 

 .)2(ومراسليها الدوليين
 

 :شكل المادة الصحفية: ثانياا
 الدارسة مواقع في غزة حصار لقضية الخبرية الصحفية األشكال يوضح(: 3.2) جدول2

 
 

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

ءت التقارير الصحفية في مقدمة األشكال الصحفية الخبرية لقضية حصار غزة في مواقع جا
%، 8.7 تالها بفارق كبير األخبار بنسبة%، 91.3 وذلك بنسبةالصحف األمريكية والبريطانية، 

                                                 

(1) Papacharissi and de Fatima Oliveira, News Frames Terrorism: A Comparative 
Analysis of Frames Employed in Terrorism Coverage in U.S. and U.K. Newspapers, (p 
52). 
(2) Stawcki, Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A Study of Frames Used by Three 
American Newspapers, (p 36). 

شكل 
 المادة

 التجاه العام الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 91.3 346 98.2 161 97.5 77 98.8 84 86 185 87.1 54 85.6 131 تقرير

 8.7 33 1.8 3 2.5 2 1.2 1 14 30 12.9 8 14.4 22 خبر

 100 379 100 164 100 79 100 85 100 215 100 62 100 153 المجموع 
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كان اعتماد مواقع الصحف البريطانية على التقارير أكثر من اعتماد نظيرتها وبالمقارنة فقد 
 % على التوالي.86%، و98.2األمريكية، بنسب 

 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

التقارير المرتبة األولى أيضًا في األشكال الصحفية الخبرية في المواقع االلكترونية احتلت 
على حدة ل صحيفة وكانت النتائج في موقع ك ثم األخبار%، 86 للصحف األمريكية بنسبة

 كالتالي:
 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

األخبار  في موقع صحيفة النيويورك تايمز، تلتها% 85.6 ءت التقارير بنسبةجا
 %.14.4 بنسبة

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب
تالها % 87.1ءت التقارير في موقع صحيفة الواشنطن بوست في المقدمة بنسبة جا

 %.12.9 األخبار أيضًا بنسبة
 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

التقارير  قاربت نتائج مواقع الصحف البريطانية مع النتائج العامة للدراسة، حيث احتلتت
 المرتبة األولى لألشكال الصحفية الخبرية في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية بنسبة

وهي أعلى من نظيرتها األمريكية، وجاءت بعدها األخبار، وكانت النتائج في موقع كل % 98.2
 كالتالي: صحيفة على حدة

 موقع صحيفة الجارديان: -أ

المادة الصحفية في الموقع االلكتروني لصحيفة من أشكال % 98.8 بين أن ما نسبتهت
 .فقد كانت أخبار% 1.2 الجارديان هي تقارير، أما ما نسبته

 موقع صحيفة التايمز: -ب
تروني لصحيفة من أشكال المادة الصحفية في الموقع االلك% 97.5 بين أن ما نسبتهت

 .فقد كانت من األخبار% 2.5 هي تقارير، ما نسبته التايمز
مواقع الصحف عينة الدراسة، في سيطرة التقرير  النتائج عن فروق بسيطة بين وتنبئ هذه

تقارير وبعدها الغلبة للعرض قضية حصار غزة، حيث كان  األشكال الصحفية الخبرية على
 .بفارق كبير األخبار

ألهمية في ا في ترتيب ىوفن التقرير الصحفي كفن حديث أصبح يحتل المرتبة األول
المتقدمة، ويجمع بين مزايا وخصائص أكثر من فن صحفي كالخبر  المجتمعات صحافة
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والتحقيق والمقال، ويقدم في شكل موجز وغير مخل، ويحتوي في نفس الوقت على  والحديث،
 .(1) االحتماالتويتضمن التحليل وعرض  الحقائق

أن نسبة التقارير في المواقع االلكترونية للصحف  الحظ لباحثوبسبب ما سبق فإن ا
تركيز األخيرة على األحداث بشكل سردي،  نتيجة البريطانية تفوقت على نظيرتها األمريكية،

بينما البريطانية تركز على التحليل والخلفيات والنتائج، ولهذا فكانت التقارير فيها أكثر، وجاء 
طية الصحف األمريكية قارنت بين تغ ، التي(Papacharissi, 2008)دراسة مع هذا متوافًقا 
 .)2(والبريطانية

 اللتان )4)(2016ودراسة )عيسى،  ، )3((Ross, 2003دراسة )من كما تشابهت مع كل 
، أكثر من المتعلقة بالتحديثات التقاريرأن الصحف األمريكية غالًبا ما تركز على  ظهرتاأ

 التحليل.التقارير التي فيها شيء من 
 
 :مصدر المادة الصحفيةاا: لثثا
 الدارسة مواقع في غزة حصار لقضية الصحفية المادة مصدر يوضح(: 3.3) جدول3

 
 
 

                                                 

بالتطبيق  األمريكية والمصرية دراسة مقارنة لفني القصة اإلخبارية والتقرير الصحفي في الصحافتينقطب،  (1)
 (.10)ص  على مجلتي تايم وأكتوبر

(2) Papacharissi and de Fatima Oliveira, News Frames Terrorism: A Comparative 
Analysis of Frames Employed in Terrorism Coverage in U.S. and U.K. Newspapers, (p 
52). 
(3) Dente 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 "دراسة 2014األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عيسى، ( 4)
 (.154، )ص تحليلية"

  المصدر
 التجاه العام  الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 

 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 84 318 86 141 92.4 73 80 68 82.3 177 93.5 58 77.8 119 مراسل

 11.6 44 11 18 6.3 5 15.3 13 12 26 4.8 3 15 23 وكالت

 4.4 17 3 5 1.3 1 4.7 4 5.6 12 1.6 1 7.1 11 أخرى 

 100 379 100 164 100 79 100 85 100 215 100 62 100 153 المجموع
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 السابق يتضح اآلتي:بيانات الجدول من مراجعة 
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

من مصادر % 84 كان للمراسل النسبة األكبر، بنسبة، لمواقع الدراسةاالتجاه العام  في
تأتي بعده في الصحف األمريكية والبريطانية، لقضية حصار غزة في مواقع  المادة الصحفية

ثم في المرتبة األخيرة، أتت المصادر %، 11.6 المرتبة الثانية، الوكاالت وبفارق واضح، بنسبة
 Channel 4األمريكية و CNNوالقنوات التلفزيونية مثل  كالمنظمات الحقوقية، األخرى 

%، وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية، فإن 4.4 بنسبةالبريطانية 
 النتائج جاءت متقاربة.

 :اللكترونية للصحف األمريكيةالمواقع  -2

االلكترونية للصحف األمريكية، فقد حل المراسل  أما االتجاه العام للمصادر في المواقع
من مصادر المادة الصحفية، تأتي بعده في المرتبة الثانية،  %82.3 بنسبةفي المرتبة األولى، 

وقد كانت %، 5.6 ثم في المرتبة الثالثة، أتت المصادر األخرى بنسبة%، 12 الوكاالت، بنسبة
 على النحو التالي:

 :نيويورك تايمزالصحيفة موقع  -أ
االلكتروني من مصادر المادة الصحفية في الموقع % 77.8 تبين أن ما نسبته

من مصادر المادة % 15 لصحيفة النيويورك تايمز هم المراسلون، بينما ما نسبته
من مصادر المادة الصحفية كانت % 7.1 الصحفية هي الوكاالت، بينما ما نسبته

 المصادر األخرى.
 :صحيفة الواشنطن بوستموقع  -ب

صيب األسد أما الموقع االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست، فقد كان للمراسل ن
من مصادر % 4.8 من مصادر المادة الصحفية، بينما ما نسبته% 93.5 بنسبة بلغت

من مصادر المادة الصحفية فكانت % 1.6 المادة الصحفية هي الوكاالت، أما ما نسبته
 المصادر األخرى.

 :البريطانيةاللكترونية للصحف المواقع  -3

االلكترونية للصحف البريطانية على النحو التالي،  جاء االتجاه العام للمصادر في المواقع
%، 11 كانت من نصيب المراسل، تأتي بعده في المرتبة الثانية، الوكاالت، بنسبة% 86 نسبة

 وقد كانت على النحو التالي:%، 3 ثم في المرتبة الثالثة، أتت المصادر األخرى بنسبة
 :صحيفة الجارديانموقع  -أ

مصادر المادة الصحفية في الموقع االلكتروني لصحيفة من % 80 تبين أن ما نسبته
من مصادر المادة الصحفية هي % 15.3 الجارديان كانت للمراسلين، بينما ما نسبته
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من مصادر % 4.7 الوكاالت، وحلت المصادر األخرى في المركز الثالث واألخير بنسبة
 المادة الصحفية.

 :صحيفة التايمزموقع  -ب

وني في من مصادر المادة الصحفية للمواقع االلكتر % 92.4 تبين أن ما نسبته
من مصادر المادة الصحفية كانت % 6.3 هم المراسلون، بينما ما نسبته صحيفة التايمز

 ى.لمادة الصحفية كانت المصادر أخر من مصادر ا% 1.3 الوكاالت، بينما ما نسبته
والبريطانية على المراسل بالدرجة مدى اعتماد مواقع الصحف األمريكية  هذه النتائج تظهر

 األولى، كمصدر للمعلومة المتعلقة بقضية حصار غزة.
فالمراسل يعد من األدوات التي من خاللها تحصل الصحف على أخبارها، وهو من أبرز 
األدوات والمصادر اإلخبارية فيها، حيث يمدها بتفاصيل األحداث في الخارج كونه األقرب لمكان 

 .(1) وقوع الحدث
لمواقع صحف الدراسة في وضع بصمتها الخاصة عبر عين  يحسبويرى الباحث أن هذا 

 ها في سرد األحداث، واالنفراد ببعا القصص التي غطت جوانب عديدة في قضية الحصار.يمراسل
، التي تناولت األطر الخبرية للعدوان )2)(6201)عيسى،  هذه النتائج مع نتائج دراسة قاربوتت

في موقع صحيفة النيويورك تايمز، وكانت نسبة المراسل فيها كمصدر  2014على غزة اإلسرائيلي 
، التي أشارت إلى أن الصحف الغربية تعتمد  )3((Yang, 2003دراسة )ومع %، 91.8 صحفي

 بشكل كبير على المراسل كمصدر لتقاريرها.
الفلسطينية، وجاء ، التي تناولت الصحف (4)(2016دراسة )مشرف،  وتختلف نتائجها مع

المراسل في المرتبة الثانية، وربما يعود هذا في رأي الباحث إلى فرق القدرات المادية واللوجستية 
 بين الصحف الغربية والفلسطينية.

صحيفة  موقع في عيين، فمثالً و بعا المراسلين لم يكونوا موضأن  -رغم ذلك-الباحث  الحظو 
حماس دفعت مبلغ مائة شيكل "تغريد الخضري، أن  -آنذاك-النيويورك تايمز ذكرت مراسلتها 

" دون أن تذكر للمتظاهرين في وقفة نظمها أصحاب المواشي والحيوانات أمام مبنى األمم المتحدة
 .(5) مصدر هذه المعلومة

                                                 

 (.34الدليمي، الخبر في وسائل االعالم )ص  (1)
 (.155عيسى، مرجع سابق، )ص ( 2)

(3) Yang, Framing the NATO Air Strikes on Kosovo Across Countries: Comparison of 
Chinese and US Newspaper Coverage, (p 263). 

 (.132، )ص لحصار غزة في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة األطر الخبريةمشرف،  (4)
(5) The New York Times, Rocket Endangers Palestinian-Israeli Respite. (Website) 
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طانية، عبارة "الحصار وعلى الجانب اآلخر، استخدم مراسل موقع صحيفة الجارديان البري
في إشارة للعقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة، كما أن  " Punitive Blockade العقابي

، وهي الكلمة التي يفضل استخدامها Siege(1)كثر من استخدام كلمة ي موقع صحيفة الجارديان كان
، كونها تظهر مظلومية الشعب الفلسطيني ومعاناته تحت وطأة المتعاطفون مع قضية حصار غزة

غالق من لإل، هي أقرب Blockade، بينما كلمة Siegeالحصار الذي يترجم حرفًيا إلى كلمة 
 الحصار.

 
 :عناصر اإلبراز المستخدمة اا:رابع

 الصورة .1

 الدراسة مواقع في غزة حصار لقضية إبراز كعنصر الصورة استخدام يوضح(: 3.4) جدول4

 السابق يتضح اآلتي:بيانات الجدول من مراجعة 
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

هي التي وظفت عن فئة الصورة واستخدامها كعنصر إبراز، فقد كانت الصورة الخبرية 
%، 44.8 بما نسبته، الصحف األمريكية والبريطانيةقضية حصار غزة في مواقع في  بشكل أكبر

أما الصور األرشيفية، فقد تم استخدامها %، 33.1 ثم الصورة الموضوعية بفارق صغير، بنسبة
ين %، وبالمقارنة ب6.4 وجاءت أخيرا الصور الشخصية، بنسبة%، 15.7 بشكل قليل بما نسبته

ارق طفيف المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية، فإن النتائج جاءت متقاربة، ولكن بف
 لصالح األمريكية في الصور الخبرية.

                                                 

(1) The Guardian, Inside the Gaza tunnels. (Website). 

المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من صورة، * 
 أو ال يحتوي على أي صورة على االطالق.

 
 الصورة

 التجاه العام  الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 44.8 126 42.6 52 40.4 21 44.3 31 46.5 74 24.2 15 60.8 59 خبرية

 33.1 93 34.4 42 26.9 14 40 28 32.1 51 38.7 24 27.8 27 موضوعية

 15.7 44 16.4 20 26.9 14 8.6 6 15.1 24 27.4 17 7.3 7 أرشيفية

 6.4 18 6.6 8 5.8 3 7.1 5 6.3 10 9.7 6 4.1 4 شخصية

 100 281 100 122 100 52 100 70 100 159 100 62 100 97 * المجموع
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 :اللكترونية للصحف األمريكيةالمواقع  -2

المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، جاءت الصورة الخبرية في المرتبة األولى في 
أما %، 32.1 ثم الصورة الموضوعية، بنسبة%، 46.5 عنصر إبراز، بما نسبتهكاستخدامها 

وجاءت أخيرا في المرتبة %، 15.1الصور األرشيفية، فقد أتت في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 
 :على النحو التالي%، 6.3 الرابعة الصور الشخصية، بنسبة

 :نيويورك تايمزالصحيفة موقع  -أ
من فئة الصورة المستخدمة كعنصر إبراز في الموقع % 60.8 أن ما نسبته تبين

االلكتروني لصحيفة النيويورك التايمز كانت للصورة الخبرية، وحلت في المرتبة الثانية 
بينما جاءت في المرتبة الثالثة الصور األرشيفية %، 27.8 الصورة الموضوعية بنسبة

 %.4.1 بنسبةوحلت الصورة الشخصية في المركز األخير %، 7.3 بما نسبته
 :صحيفة الواشنطن بوستموقع  -ب

ما صحيفة الواشنطن بوست األمريكية فقد جاءت النسب متقاربة نسبيا في المراكز أ
 الثالث األولى، فقد حلت هذه المرة الصور الموضوعية في المركز األول بما نسبته

 تهأما ما نسب%، 27.4 وجاءت الصور األرشيفية في المركز الثاني بنسبة%، 38.7
من فئة الصور المستخدمة كعنصر إبراز فقد كانت من نصيب الصورة الخبرية، % 24.2

 %.9.7 لتحل في المركز األخير الصورة الشخصية بنسبة
 :البريطانيةاللكترونية للصحف المواقع  -3

المواقع االلكترونية للصحف البريطانية، فقد جاءت الصورة الخبرية في المرتبة األولى  أما
أما %، 34.4 ثم الصورة الموضوعية، بنسبة%، 42.6 كاستخدامها عنصر إبراز، بما نسبته

وجاءت أخيرا في المرتبة %، 16.4 الصور األرشيفية، فقد أتت في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت
 على النحو التالي:%، 6.6 ، بنسبةر الشخصيةالرابعة الصو 

 :صحيفة الجارديانموقع  -أ
ي المركز األول لفئة الصورة المستخدمة كعنصر إبراز في الموقع االلكتروني ف

 وبعدها وبفارق ضئيل بلغ%، 44.3 لصحيفة الجارديان جاءت الصورة الخبرية بنسبة
كانت % 8.6 ا ما نسبتهجاءت الصورة الموضوعية في المركز الثاني، بينم%، 40

 %.7.1 للصورة األرشيفية، وحلت الصورة الشخصية في المركز الرابع واألخير بنسبة
 :صحيفة التايمزموقع  -ب

من فئة الصورة المستخدمة كعنصر إبراز في % 40.4 ين للباحث أن ما نسبتهتب
كانت للصورة الخبرية، بينما حصلت كل من الصور  تروني لصحيفة التايمزالموقع االلك
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لتحل الصورة الشخصية %، 26.9 الموضوعية واألرشيفية على ذات النسبة التي بلغت
 %.5.8 في المرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة

هذه النتيجة أتت منطقية، فمن الطبيعي أن تتصدر الصورة الخبرية المركز األول في جميع 
 بسبب نوع المواد الخبرية التي تم تحليلها. مواقع صحف الدراسة،

الذي تنشره  مساعدًا في استكمال الخبر الصحفي وتأكيد حقائق الحدث فالصورة تعد عاماًل 
الصورة  في حين تحتلاألهمية، ولى في ألة ابفالكلمة في الخبر الصحفي تحتل المرت، الصحيفة

 .(1)المرتبة الثانية وعلى العكس من ذلك في التلفزيون 
لصورة ، التي احتلت فيها ا(2)(2014مع نتائج دراسة )عليان،  متشابهةوقد أتت هذه النتيجة 

 .الخبرية المركز األول
يها الصورة الموضوعية عن ، التي تقدمت ف(3)(2014وتختلف نتائجها مع دراسة )عوض هللا، 

فبينما مجتمع هذه الدراسة الخبرية، وربما يعود هذا االختالف، بسبب اختالف مجتمعي الدراسة، 
(، 2104يركز على المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية، تركز دراسة )عوض هللا، 

 ، والتي غالبا ما تركز على مقاطع الفيديو.الفضائيات األجنبية اإللكترونية باللغة العربية على مواقع
ورغم هذا فلم يستشعر الباحث حرص مواقع صحف الدراسة على إرفاق الصورة في كل مادة 

، وحادثة مافي مرمرة، 2008من مواد التحليل، عدا األحداث المفصلية، كاختراق الحدود، أو حرب 
قضية حصار غزة، ناهيك أن ضعف االهتمام بإبراز صور وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على 

و من الصور، ألغراض أرشيفية بحتة، تتمثل في تخفيا التايمز مثاًل، يكاد يخلموقع صحيفة 
 كمية تنسيق الخطوط، وإزالة الصور، من أجل استيعاب سعة تخزينية أكبر.

الصور كانت تركز على  ، كالنيويورك تايمزكما الحظ الباحث أن بعا مواقع صحف الدراسة
، والتأكيد على أن الحصار جاء ردا على تلك صواريخ حماسضحية ل اإلسرائيليين التي تظهر

 .(4) ، رغم أن العنوان يتحدث عن ضرورة رفع الحصارالصواريخ
 
 
 

                                                 

 (.185الخبر الصحفي )ص أبو زيد، فن  (1)
األطر الخبرية لقضية الدولة الفلسطينية في مواقع الفضائيات اإللكترونية األجنبة باللغة العربية: دراسة ، عليان (2)

 (.127، )ص تحليلية مقارنة
 في مواقع الفضائيات األجنبية اإللكترونية باللغة 2012األطر الخبرية للعدوان على غزة عام ، عوض هللا (3)

 (.167، )ص العربية: دراسة تحليلية مقارنة
(4) The New York Times, Abbas’s Premier Tells Israel to Reopen Gaza. (Website). 
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 مقاطع الفيديوأنواع . 2

 مواقع في غزة حصار لقضية إبراز كعنصر الفيديو مقاطع استخدام يوضح(: 3.5) جدول5
 الدراسة

 السابق يتضح اآلتي:بيانات الجدول من مراجعة 
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

 عن فئة مقاطع الفيديو المستخدمة كعنصر إبراز،% 46.8 التقارير المرئية بنسبة حظيت
مثل تصوير  تليها األنواع األخرى ، الصحف األمريكية والبريطانيةقضية حصار غزة في مواقع ل

 حصلتالهواتف المحمولة، وكاميرات البحرية اإلسرائيلية، خاصة في اعتداء مافي مرمرة، والتي 
بعدها بفارق ملحوظ، تأتي التصريحات في المرتبة %، 29.8 المركز الثاني بما نسبتهعلى 
 ثم األحاديث التي أتت في ذيل القائمة بما نسبته%، 17 وما قبل األخيرة بما نسبته الثالثة
، وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية، فإن البريطانية ركزت 6.4%

يكية على استخدام التقارير المرئية، أكثر من األمريكية، بينما استخدمت المواقع االلكترونية األمر 
 األنواع األخرى بشكل يفوق نظيرتها البريطانية بشكل واضح. 

 :اللكترونية للصحف األمريكيةالمواقع  -2

ي المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، جاء استخدام األنواع األخرى من مقاطع الفيديو ف
في المركز تليها التقارير المرئية %، 43.3 المستخدمة كعنصر إبراز في المركز األول بنسبة

ثم %، 13.3 بعدها في المركز الثالث، تأتي التصريحات بما نسبته%، 36.7 الثاني بما نسبته
 :التالي على النحو%، 6.7 األحاديث التي أتت في المركز الرابع واألخير بما نسبته

                                                 

مقطع المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من * 
 .على االطالق مقطع فيديو، أو ال يحتوي على أي فيديو

 
مقاطع 
 الفيديو

 التجاه العام  مواقع الصحف البريطانية الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 46.8 22 64.7 11 83.3 5 54.5 6 36.7 11 50 4 31.8 7 تقرير 

 29.8 14 5.9 1 0 0 9.1 1 43.3 13 25 2 50 11 أخرى 

 17 8 23.5 4 16.7 1 27.3 3 13.3 4 25 2 9.1 2 تصريح

 6.4 3 5.9 1 0 0 9.1 1 6.7 2 0 0 9.1 2 حديث

 100 47 100 17 100 6 100 11 100 30 100 8 100 22 * المجموع
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 :نيويورك تايمزالصحيفة موقع  -أ
تخدمة كعنصر إبراز هي األنواع األخرى لمقاطع الفيديو المس% 50 أن ما نسبتهتبين 

نيويورك تايمز، بينما حلت التقارير المرئية في المركز الفي الموقع االلكتروني لصحيفة 
 وحصلت كل من التصاريح واألحاديث على نسبة متماثلة بلغت%، 31.8 الثاني بنسبة

9.1.% 
 :صحيفة الواشنطن بوستموقع  -ب

لصحيفة النيويورك تايمز جاءت التقارير المرئية  ياإللكترونى نحو معاكس للموقع عل
في الموقع االلكتروني  في فئة مقاطع الفيديو المستخدمة كعنصر إبراز% 50 بما نسبته

، بينما حصلت كل من التصريحات واألنواع األخرى على نسبة مماثلة للواشنطن بوست
 %.25 بلغت

 :البريطانيةاللكترونية للصحف المواقع  -3

االلكترونية للصحف البريطانية، جاء استخدام التقارير المرئية في فئة مقاطع  ي المواقعف
تليها التصريحات في المركز %، 64.7 الفيديو المستخدمة كعنصر إبراز في المركز األول بنسبة

بعدها حصلت كل من األحاديث واألنواع األخرى على نسبة مماثلة %، 23.5 الثاني بما نسبته
 التالي: على النحو%، 5.9 لكل منهما بلغت

 :صحيفة الجارديانموقع  -أ
من فئة مقاطع الفيديو المستخدمة كعنصر إبراز في % 54.5 ين أن ما نسبتهتب

هي التقارير المرئية التي حصلت على المرتبة ، وقع االلكتروني لصحيفة الجارديانالم
الثاني، بينما كانت التصريحات، لتحصل على المركز % 27.3 األولى، بينما ما نسبته

 %.9.1 حصلت كل من األحادي واألنواع األخرى على نسبة مماثلة بلغت ما نسبته
 :صحيفة التايمزموقع  -ب

المستخدمة كعنصر إبراز في من فئة مقاطع الفيديو % 83.3 بين أن ما نسبتهت
كانت % 16.7 هي التقارير، بينما ما نسبته الموقع االلكتروني لصحيفة التايمز

ولم تتواجد فيها أي من األحاديث أو األنواع األخرى لتحصل بهذا على  للتصريحات،
 .نسب صفرية

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

 .(1)يجعل التغطية أكثر ثراًء وجذًبا للقارئ وتعايًشا مع الحدث، بالفيديو

                                                 

 . )موقع الكتروني(.اإللكترونية على مستقبل الصحف الورقية تأثير الصحافةمحمد سيد،  (1)
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يلها ويرى الباحث أن هذه النسب، تعتبر منخفضة نسبًيا، مقارنة بعدد الموضوعات التي تم تحل
كما في فئة –، مما يدلل تايمز التي بلغت حوالي النصف النيويوركعدا  في مواقع صحف الدراسة

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

مقاطع  استخدام أن  ، التي أظهرت)1)(6201وهذا االستنتاج مشابه لنتائج دراسة )عيسى، 
 (2)(2014ان، ومشابًها لدراسة )علي%، 50بلغ ما نسبته  في موقع صحيفة النيويورك تايمز،الفيديو 

، مما الدراسة مجمل مواقع في على نحٍو أوسع الفيديوعدم استخدام مقاطع التي أكدت على أن 
لجذب  اإللكترونية البيئة من االستفادة المثلى من مقومات هايعل القائمينًرا في قدرة قصو يعكس 

 القراء.من  ديالمز 
األنواع األخرى من مقاطع الفيديو، وكما ذكر سابًقا فإن الصحف األمريكية اعتمدت على 

وظهر هذا واضًحا في التغطية المتعلقة باعتداء مافي مرمرة، إذ أن مواقع الصحف األمريكية كانت 
ترفق فيديو االعتداء الذي صورته البحرية اإلسرائيلية، بشكل مكثف، وهذا يدل على تبني مواقع 

 ضح.الصحف األمريكية لوجهة النظر اإلسرائيلية بشكل وا
 

 :األخرى  . عناصر البراز3
 الدراسة مواقع في غزة حصار لقضية األخرى  اإلبراز عناصر يوضح(: 3.6) دولج6

 

 
 
 

                                                 

 (.156عيسى، مرجع سابق، )ص ( 1)
 (.127، مرجع سابق، )ص عليان (2)

 المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من عنصر* 
 إبراز، أو ال يحتوي على أي عنصر إبراز على االطالق.

  
عناصر 

  البراز

 التجاه العام مواقع الصحف البريطانية مواقع الصحف األمريكية
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 84.2 262 81.8 81 40 4 86.5 77 85.4 181 72.2 39 89.9 142 روابط إحالة

 9 28 16.2 16 40 4 13.5 12 5.7 12 9.3 5 4.4 7 أخرى 

 6.8 21 2 2 20 2 0 0 9 19 18.5 10 5.7 9 جرافيك 

 100 311 100 99 100 10 100 89 100 212 100 54 100 158 *المجموع
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 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

الصحف قضية حصار غزة في مواقع األخرى التي استخدمت في النسبة لعناصر اإلبراز ب
ثم %، 84.2 ، بنسبة كبيرة بلغتفي مقدمتهاروابط اإلحالة  جاءتفقد األمريكية والبريطانية، 

واستخدام الخط السميك،  ،كالعناوين الفرعية جاءت العناصر األخرى % 9 بفارق هائل، وبنسبة
 وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف%، 6.8يليها الجرافيك بفارق بسيط بما نسبته 

األمريكية والبريطانية، فإن النسب متقاربة، لكن البريطانية أظهرت استخداًما للعناصر األخرى 
 بشكل ملحوظ عن األمريكية.

 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

كان االتجاه العام للمواقع االلكترونية للصحف األمريكية بالنسبة لعناصر اإلبراز المتبقية، 
ثم بفارق %، 85.4 روابط اإلحالة على المركز األول، بنسبة كبيرة بلغت متفاوًتا، فقد حصلت

جاءت %، 5.7 جاء الجرافيك في المرتبة الثانية، وبفارق بسيط بما نسبته% 9 هائل، وبنسبة
 التالي: األنواع األخرى في المركز الثالث واألخير، على النحو

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

جاءت روابط اإلحالة، ثم بفارق ضخم، %، 89.9 بلغت نسبتفي المركز األول الذي 
حل الجرافيك في المركز الثاني عن فئة عناصر االبراز المستخدمة في الموقع 

ثم جاءت األنواع األخرى %، 5.7 االلكتروني لصحيفة النيويورك التايمز، بنسبة بلغت
 %.4.4 في المركز األخير بنسبة

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب
الموقع االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست فقد جاء في المركز األول عن  أما

ثم في %، 72.2فئة عناصر االبراز المستخدمة أيضا روابط اإلحالة بنسبة بلغت 
ثم جاءت األنواع األخرى في المركز % 18.5 المركز الثاني جاء الجرافيك بنسبة بلغت

 %.9.3 األخير بنسبة
 للصحف البريطانية:المواقع اللكترونية  -3

أما االتجاه العام للمواقع االلكترونية للصحف البريطانية بالنسبة لعناصر اإلبراز المتبقية، 
 فقد كان على النحو التالي، حصلت روابط اإلحالة على المركز األول، بنسبة كبيرة بلغت

وبفارق ملحوظ بما جاء الجرافيك في المرتبة الثانية، % 16.2 ثم بفارق كبير وبنسبة%، 81.8
 التالي: جاءت األنواع األخرى في المركز الثالث واألخير، على النحو%، 2 نسبته
 
 



76 

 

 موقع صحيفة الجارديان: -أ

نوعين فقط من عناصر االبراز  وني لصحيفة الجاردياناستخدم الموقع االلكتر 
 واألنواع%، 86.5 األخرى، وكان منقسما بين روابط اإلحالة التي حصلت على نسبة

 %.13.5 األخرى التي حصلت على نسبة
 موقع صحيفة التايمز: -ب

بينما استخدم الموقع االلكتروني لصحيفة الجارديان األنواع الثالث من عناصر 
%، 40 االبراز األخرى، فحصلت روابط اإلحالة على المركز األول بنسبة بلغت

 %، لكل منهما.20تاليا بنسبة جاءت  والجرافيك واألنواع األخرى 
من  واضحعلى نحو مغاير للصورة والفيديو، فإن مواقع صحف الدراسة، استفادت بشكل 

وهذا %، 84.2 عناصر اإلبراز األخرى، وخاصة روابط اإلحالة، التي ظهرت بنسبة عالية بلغت
يدل على محاولة مواقع صحف الدراسة إفهام القراء خلفيات أحداث الحصار، وربطها ببعضها 

ية الحصار ال تعتبر شأًنا محلًيا للدول التي تصدر منها مواقع صحف البعا، خاصة وأن قض
 الدراسة.

تعد  من ، و المعلومات كليعناصر متعددة داخل ه نيالقدرة على الربط بوتمتلك روابط اإلحالة 
أخرى  قةيما إلى وث قةيمن متابعة معلومة في وث نتقليللمستخدم أن  ح  يت ت ألنها، المهمة زاتيالمم
 .(1)ًماتما

 
  

                                                 

 .(189، الصحافة االلكترونية )ص علم الدين (1)
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 المبحث الثاني

 سة تحليل األطردار  نتائج
 

، ومن ثم مناقشتها وتفسيرها، األطر الخبريةنتائج دراسة تحليل  هالالذا المبحالالثيتناول 
إطار انتهاك القانون الدولي، وأسباب الحصار، والنتائج ومقارنتها مع الدراسات السابقة، من حيث 

المترتبة عنه، وإطار االهتمامات اإلنسانية، وإطار حلول الحصار، وإطار الجهة المسؤولة، وإطار 
التي الدعم واالستنكار، كما يتناول هذا المبحث الشخصيات المحورية، وآليات وأدوات التأطير 

 .غزة بقضية حصار يتعلقفيما للصحف األمريكية والبريطانية  ها المواقع االلكترونيةاستخدمت
 

 :فئة األطر الخبرية :أولا 
 :إطار انتهاك القانون الدولي .1

 الدراسة مواقع في الدولي للقانون  غزة حصار انتهاك إطار يوضح(: 3.7) جدول7

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

بالنسبة إلطار انتهاك القوانين الدولية، فقد كانت المواقع االلكترونية للصحف األمريكية هي 
تليها بفارق بسيط المواقع %، 55.6في المواد المتعلقة بقضية حصار غزة بنسبة  التي أبرزتها

(، التي 3.1%، وهي ذات النسبة من الجدول )44.3 االلكترونية للصحف البريطانية بنسبة بلغت
 أظهر عدد الموضوعات المتعلقة بقضية الحصار.

 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

في عرض إطار انتهاك القانون  في المرتبة األولى جاءت مواقع الصحف األمريكية
في الموقع االلكتروني  ،المتعلقة بهذا اإلطارالمواضيع  صلتحقد و %، 55.6 بنسبة بلغت، الدولي

                                                 

إطار انتهاك حصار غزة للقانون الدولي لم المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن * 
 يستخدم في كل الموضوعات.

 *التجاه العام الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
40 32.3 29 23.3 69 55.6 30 24.2 25 20.2 55 43.3 124 100 
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الواشنطن  لصحيفة الموقع االلكتروني أما%، 32.3 على نسبة بلغت النيويورك تايمز لصحيفة
 %.23.3 بوست فقد حصل على نسبة منخفضة تقدر بال

 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

البريطانية في المرتبة الثانية، بفارق خفيف عن نظيرتها األمريكية، جاءت مواقع الصحف 
صل الموقع االلكتروني ، حيث حمتقاربة وكانت النتائج في موقع كل صحيفة%، 44.3 بنسبة بلغت

حصل ينما %، ب20.4 إطار انتهاك القانون الدولي على نسبة بلغتفي نشر  لصحيفة الجارديان
 %.24.2 بلغتعلى نسبة  التايمزالموقع االلكتروني لصحيفة 

في مواقع صحف الدراسة إال كخلفية تاريخية،  يستخدموقد الحظ الباحث أن هذا اإلطار لم 
على لسان المنظمات الحقوقية التي تؤكد على انتهاك حصار غزة للقانون الدولي اإلنساني، أو 

 فعه ألغراض إنسانية.على لسان بعا الشخصيات الدولية أو الفلسطينية التي كانت تناشد ر 
ويرى الباحث أن هذه النسب تعتبر منخفضة مقارنة بتغطية قضية تمس مليوني إنسان في 

 هك أبسط الحقوق البشرية.تقطاع غزة، وهذه القضية أصبحت متعارفة أنها ال إنسانية وتن
 
 :أسباب الحصارأطر . 2

 الدراسة مواقع في غزة حصار أسباب إطار يوضح(: 3.8) جدول8

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

نتائجها فيما وجد الباحث أن المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية قد تقاربت 
من المواد التي تم تحليلها، اعتبرت أن سيطرة % 67.2 ، فما نسبتهغزة حصار يتعلق بأسباب

% 32.8 السبب الرئيسي لحصار غزة، بينما اعتبرت ما نسبته يحركة حماس على القطاع ه

                                                 

إطار أسباب الحصار لم يستخدم في كل المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن * 
 الموضوعات.

 أسباب الحصار
 مواقع الصحف البريطانية مواقع الصحف األمريكية

 التجاه العام
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 67.2 211 67.5 79 68.7 44 66 35 67 132 62.7 42 69.2 90 سيطرة حماس

 32.8 103 32.5 38 31.3 20 34 18 33 65 37.3 25 30.8 40 أمن إسرائيل

 100 314 100 117 100 64 100 53 100 197 100 67 100 130 *المجموع
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حف وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للص .أن أمن إسرائيل، هو السبب الحقيقي لفرض الحصار
 فإن النسب تكاد تكون متطابقة. األمريكية والبريطانية،

 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

كان االتجاه العام للمواقع االلكترونية للصحف األمريكية فيما يتعلق بأسباب الحصار، 
من المواد التي تم تحليلها، اعتبرت أن سيطرة حركة حماس % 67 على النحو اآلتي، ما نسبته

أن أمن إسرائيل، % 33 السبب الرئيسي لحصار غزة، بينما اعتبرت ما نسبته يلى القطاع هع
 التالي: هو السبب الحقيقي لفرض الحصار، على النحو

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

من المواد التي تم تحليلها في الموقع االلكتروني % 69.2 تبين أن ما نسبته
أن سبب الحصار على القطاع مرده سيطرة حركة  لصحيفة النيويورك تايمز، اعتبرت

 .اعتبرت أن أمن إسرائيل هو سبب الحصار% 30.8 حماس على غزة، بينما ما نسبته
 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

أما الموقع االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست، فقد بلغت نسبة المواد التي 
 حركة حماس على غزة اعتبرت أن سبب الحصار على القطاع جاء بسبب سيطرة

 .اعتبرت أن أمن إسرائيل هو سبب الحصار% 37.3 بينما ما نسبته% 62.7
 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

كان االتجاه العام للمواقع االلكترونية للصحف البريطانية فيما يتعلق بأسباب الحصار، 
% 67.5متوافقا مع الموقف السابق لنظيرتها األمريكية، بل يكاد يكون متشابها تماما، فما نسبته 

من المواد التي تم تحليلها، اعتبرت أن سيطرة حركة حماس على القطاع هو السبب الرئيسي 
أن أمن إسرائيل، هو السبب الحقيقي لفرض % 32.5 غزة، بينما اعتبرت ما نسبته لحصار

 كالتالي: الحصار، على النحو
 موقع صحيفة الجارديان: -أ

من المواد التي تم تحليلها في الموقع االلكتروني لصحيفة % 66 تبين أن ما نسبته
ر، بينما ما الجارديان، اعتبرت أن سيطرة حركة حماس على القطاع هو سبب الحصا

 .اعتبرت أن سبب الحصار على القطاع هو أمن إسرائيل% 34 نسبته
 موقع صحيفة التايمز: -ب

من المواد التي تم % 68.7 ما نسبته وبالنسبة لموقع صحيفة التايمز، فقد اعتبر
 أن سيطرة حركة حماس على القطاع هو سبب الحصار، بينما ما نسبته تحليلها
 .على القطاع هو أمن إسرائيلاعتبرت أن سبب الحصار % 31.1
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غلبة إطار "سيطرة حماس" على أسباب وكما هو واضح من النتائج، فإن الباحث يرى أن 
رغم الحصار، فيه انحياز واضح إلسرائيل، ففي هذا اإلطار تحميل للمسؤولية على الفلسطينيين، 

 .2006فوز حركة حماس في االنتخابات المحلية عام 
تجدر اإلشارة هنا أن كال السببين يتبنيان وجهة النظر اإلسرائيلية، أي أن أسباب الحصار في 
مواقع الدراسة هي ذات األسباب التي ساقها االحتالل لتبرير حصاره للقطاع، وفيها تبني لوجهة 

 نظره.
اقتباس عن  ودون أي–فمثاًل أورد موقع صحيفة التايمز تقريًرا قالت فيه مراسلتها شيرا فرينكل 

 .(1)"أن سيطرة حماس على غزة هو السبب الرئيسي لتدفق الصواريخ على رأس إسرائيل" -أحد
جملة "أن الحصار ضروري ألمن إسرائيل وإبراز رواية االحتالل  تكررتأو في مثال آخر 

 .(2)ودوافعه للحصار، وأن حماس هي المتسببة في الحصار لرفضها شروط الرباعية"
، التي حملت حركة حماس المسؤولية عن )3)(6201الدراسة مع دراسة )عيسى،  وتتشابه نتائج

التي   )4((Ross, 2003دراسة ) ومع%، 64 ، بنسبة2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
الفلسطينيين كمجرمين إرهابيين يعملون  أثبتت أن صحيفة النيويورك تايمز مثال، تعمل على تصوير

 .على تقويا الهدوء
 

  

                                                 

(1) The Times, Israeli troops re-enter Gaza, clashing with Hamas fighters. (Website). 
(2) The Times, Despite ending in disaster, Gaza aid flotilla has undermined Israel and 
its blockade. (Website). 

 (.158عيسى، مرجع سابق )ص ( 3)
(4) Dente 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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 النتائج المترتبة عن الحصارأطر  .2

 الدراسة مواقع في غزة حصار عن المترتبة النتائج إطار يوضح(: 3.9) جدول9

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

جاءت أبزر نتائج الحصار على قطاع غزة في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية 
اإلسرائيلية، التي والبريطانية على نحو متفاوت، فكانت النتيجة األبرز، هي إغالق المعابر 

من المواد التي تم تحليلها، بينما حصلت النتائج % 27.3 حصلت على المركز األول بنسبة
على المرتبة الثانية بنسبة ، وانهيار القطاعات الصناعية والزراعية وتفشي الفقر، األخرى كالبطالة

 يادين بما نسبتهيلي ذلك في المرتبة الثالثة، تعثر الصيد والتعدي على الص%، 16.7 بلغت
وقد أتى %، 9.8 رفح فقد حصل على المركز الرابع بنسبة وصلت معبر أما إغالق%، 10.8

يليه بفارق يكاد يكون %، 8.9 بعدها ازدهار تجارة األنفاق، في المركز الخامس، بما نسبته
فقد  أما المشاكل الصحية%، 8.8 ملحوًظا في المركز السادس، تأخر إعادة اإلعمار، بما نسبته

وانقطاع الكهرباء جاء في المرتبة %، 7.5ظهرت بشكل طفيف، في المركز السابع بما نسبته 
                                                 

إطار النتائج المترتبة عن الحصار لم يستخدم المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن * 
 في كل الموضوعات، كما أنه ذكرت أكثر من نتيجة في الموضوع الواحد.

 
النتائج 

المترتبة عن 
 الحصار

 التجاه العام الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 
نيويورك تايمزال  المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
إغالق المعابر 

 27.3 237 25 97 22.8 39 26.7 58 29 140 26 38 30.5 102 اإلسرائيلية

 16.7 145 18 69 17.5 30 18 39 16 76 15.1 22 16.2 54 أخرى 
صيد تعثر ال

والتعدي على 
 الصيادين

47 14.1 21 14.4 68 14 16 7.4 10 5.8 26 6.7 94 10.8 

عبر إغالق م
 9.8 85 8.8 34 10.5 18 7.4 16 11 51 6.2 9 12.6 42 رفح

تجارة ازدهار 
 8.9 77 9.5 37 6.4 11 12 26 8.3 40 10.3 15 7.5 25 األنفاق

إعادة تأخير 
 8.8 76 8.5 33 12.9 22 5.1 11 9 43 8.9 13 9 30 األعمار

حيةاكل صمش  14 4.2 13 8.9 27 5.6 19 8.8 19 11.1 38 9.8 65 7.5 
الكهرباءانقطاع   12 3.6 10 6.8 22 4.6 17 7.8 15 8.8 32 8.2 54 6.2 

بيئيةمشاكل   8 2.4 5 3.4 13 2.7 15 6.9 7 4.1 22 5.7 35 4 
 100 868 100 388 100 171 100 217 100 480 100 146 100 334 المجموع*
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كنتيجة للحصار، لتحتل المشاكل البيئية المرتبة التاسعة واألخيرة %، 6.2 قبل األخيرة بما نسبته
 ريطانية،وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والب%. 4 في النتائج بما نسبته

 فإن النسب تكاد تكون متماثلة.
 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، تفاوتت أبزر نتائج الحصار على قطاع غزة، 
إغالق المعابر اإلسرائيلية، حصل على : والتي حصرها الباحث في تسعة نتائج، على هذا النحو

من المواد التي تم تحليلها، بينما حلت النتائج األخرى في المرتبة % 29 المركز األول بنسبة
يلي ذلك في المرتبة الثالثة، تعثر الصيد والتعدي على الصيادين بما %، 16الثانية بنسبة بلغت 

وقد أتى بعدها %، 11 أما إغالق رفح فقد حصل على المركز الرابع بنسبة وصلت%، 14 نسبته
يليه بفارق يكاد يكون ملحوًظا في %، 9 في المركز الخامس، بما نسبته تأخر إعادة اإلعمار،

أما المشاكل الصحية فقد ظهرت في %، 8.3 المركز السادس، ازدهار تجارة األنفاق، بما نسبته
%، 4.6 وانقطاع الكهرباء جاء في المرتبة الثامنة بما نسبته%، 5.6 المركز السابع بما نسبته
%، 2.7 المشاكل البيئية المرتبة التاسعة واألخيرة في النتائج بما نسبتهكنتيجة للحصار، لتحتل 

 التالي: على النحو
 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

، أن أبزر نتائج الحصار نيويورك تايمزالي لصحيفة تبين في الموقع االلكترون
 على قطاع غزة، كان إغالق المعابر اإلسرائيلية، التي حصلت على المركز األول

من المواد التي تم تحليلها، بينما حلت النتائج األخرى في المرتبة % 30.5 بنسبة
يلي ذلك في المرتبة الثالثة، تعثر الصيد والتعدي على %، 16.2 الثانية بنسبة بلغت

أما إغالق رفح فقد حصل على المركز الرابع بنسبة %، 14.1 الصيادين بما نسبته
 إعادة اإلعمار، في المركز الخامس، بما نسبتهوقد أتى بعدها تأخر %، 12.6 وصلت

أما المشاكل  %، 7.5 يليه في المركز السادس، ازدهار تجارة األنفاق، بما نسبت%، 9
وانقطاع الكهرباء جاء في %، 4.2 الصحية فقد ظهرت في المركز السابع بما نسبته

بيئية المرتبة كنتيجة للحصار، لتحتل المشاكل ال%، 3.6 المرتبة الثامنة بما نسبته
 %.2.4 التاسعة واألخيرة في النتائج بما نسبته

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب
، فقد جاء مغايرا لسابقه من حيث واشنطن بوستالوني لصحيفة أما الموقع االلكتر 

ترتيب نتائج الحصار على قطاع غزة، على النحو التالي، فقد كان إغالق المعابر 
من المواد التي تم تحليلها، بينما حلت النتائج % 26النتيجة األولى بنسبة اإلسرائيلية، 

، تعثر يلي ذلك في المرتبة الثالثة%، 15.1 األخرى في المرتبة الثانية بنسبة بلغت
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أما ازدهار تجارة األنفاق فقد %، 14.4 الصيد والتعدي على الصيادين بما نسبته
وقد أتى بعدها تأخر إعادة اإلعمار %، 10.3 حصل على المركز الرابع بنسبة وصلت

لكل منها يليه في المركز %، 8.9 والمشاكل الصحية، في المركز الخامس، بما نسبته
أما إغالق رفح فقد ظهر في المركز %، 6.8 السابع، انقطاع الكهرباء، بما نسبته

خيرة في النتائج لتبقى المشاكل البيئية في المرتبة التاسعة واأل%، 6.2الثامن بما نسبته 
 %.3.4 بما نسبته

 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية، تفاوتت أبزر نتائج الحصار على قطاع غزة، 
لكنها اختلفت عن ترتيب المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، على هذا النحو، إغالق المعابر 

من المواد التي تم تحليلها، وحلت النتائج % 25 ال متصدًرا المركز األول بنسبةاإلسرائيلية، ما ز 
يلي ذلك في المرتبة الثالثة، وعلى نحو مفاجئ %، 18األخرى في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 

أما ازدهار تجارة األنفاق فقد حصل على المركز الرابع %، 9.8 المشاكل الصحية، بما نسبته
يليه %، 8.8 وقد أتى بعدها إغالق رفح، في المركز الخامس، بما نسبته%، 9.5 بنسبة وصلت

أما %، 8.5 بفارق يكاد يكون ملحوًظا في المركز السادس، تأخر إعادة اإلعمار، بما نسبته
جاء في المرتبة الثامنة بما %، 8.2 انقطاع الكهرباء فقد ظهرت في المركز السابع بما نسبته

والتعدي على الصيادين كنتيجة للحصار، لتحتل المشاكل البيئية  تعثر الصيد%، 6.7 نسبته
 التالي: على النحو%، 5.7 المرتبة التاسعة واألخيرة في النتائج بما نسبته

 موقع صحيفة الجارديان: -أ

في الموقع االلكتروني لصحيفة الجارديان فقد احتفظ إغالق المعابر اإلسرائيلية 
المواد التي تم تحليلها، بينما حلت النتائج األخرى من % 26.7 بالمركز األول بنسبة

يلي ذلك في المرتبة الثالثة، ازدهار تجارة %، 18 في المرتبة الثانية بنسبة بلغت
أما المشاكل الصحية، فقد حصلت على المركز الرابع بنسبة %، 12 األنفاق بما نسبته

 امس، بما نسبتهوقد أتى بعدها انقطاع الكهرباء، في المركز الخ%، 8.8 وصلت
يليه في المركز السادس، كل من اغالق معبر رفح، وتعثر الصيد والتعدي %، 7.8

لكل منهما، أما المشاكل البيئية فلم تأت هذه المرة %، 7.4 على الصيادين، بما نسبته
أما في المرتبة التاسعة %، 6.9 في المرتبة األخيرة، لتحتل المرتبة الثامنة بنسبة

 %.5.1 أخير إعادة االعمار، بما نسبتهواألخيرة جاء ت
 موقع صحيفة التايمز: -ب

أما الموقع االلكتروني لصحيفة التايمز، فقد جاء على نحو يختلف عن شقيقه، موقع 
صحيفة الجارديان من حيث ترتيب نتائج الحصار على قطاع غزة، على النحو التالي، 
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والنتائج %، 22.8 كز األول بنسبةفبالرغم من حصول إغالق المعابر اإلسرائيلية، على المر 
إال أن تأخر إعادة اإلعمار حصلت %، 17.5األخرى على المرتبة الثانية بنسبة بلغت 

في % 11.1 يلي ذلك المشاكل الصحية بما نسبته%، 12.9 على المرتبة الثالثة، بنسبة
 المرتبة الرابعة، أما إغالق معبر رفح فقد حصل على المركز الخامس بنسبة وصلت

يليها %، 8.8 وقد أتى بعدها انقطاع الكهرباء، في المركز السادس بما نسبته%، 10.5
أما تعثر الصيد والتعدي %، 6.4في المركز السابع، ازدهار تجارة األنفاق، بما نسبته 

لتبقى المشاكل البيئية %، 5.8 على الصيادين، فقد جاءت في المركز الثامن، بما نسبته
 %.4.1 واألخيرة في النتائج بما نسبتهفي المرتبة التاسعة 

إغالق المعابر اإلسرائيلية، الشريان من الواضح مما سبق، أن أكبر نتائج الحصار، هي 
الرئيسي إلدخال الحياة إلى قطاع غزة، وفي نظر الباحث، فهذا يدلل على أن إسرائيل، وسياساتها 

 بر التحكم بتلك المعابر.تجاه غزة، هي السبب الرئيسي لمعاناة السكان في القطاع ع
سكانه، ل ديللقطاع، والمخرج الوح ديالمتنفس الوح تشكل في قطاع غزة ةيالمعابر البر ذلك ألن 

 منها، وهو معبر ديوح مصر على معبر طريستة معابر، تس يقبالعالم الخارجي عن طر  يرتبط فهو
 .(1)إسرائيل طرةيفتخضع لس ةيالقطاع ومصر، أما المعابر الخمس الباق نيب ربطيالذي  رفح،

ومن النتائج األخرى للحصار، كانت تلك المتعلقة بالجانب االقتصادي، كانهيار القطاعين 
الصناعي والزراعي، وارتفاع األسعار، وازدياد البطالة والفقر، وهذا ما جاء مماثاًل في النسبة مع 

 " على نسبةالفقرو  البطالةارتفاع نسبة ، التي أظهرت حصول إطار "(2)(6201دراسة )مشرف، 
 الفلسطينية. في صحيفة الحياة الجديدة% 16.4
صحف الدراسة التي كانت ال في تقارب نسب نتائج الحصار، قوة في مواقع  الباحثيرى و 

 .تركز على نتيجة واحدة بعينها كالصحف العربية مثال
بوست تبنت وجهة ورغم هذا فإن نتائج الحصار لم تخل من التأطير، فصحيفة الواشنطن 

 .(3)النظر اإلسرائيلية أن "حماس تصطنع أزمة الكهرباء"
فدائية على الحدود  عمليةبعد  ةالمعابر اإلسرائيلي غالقصحيفة النيويورك تايمز إ  بررأو أن ت

، ورغم ، وذكر أسماء القتلى اإلسرائيليينمع غزة، تحت عنوان "مسلحون يقتلون مدنيين إسرائيليين" 

                                                 

 (.5، مرجع سابق )ص معابر قطاع غزة شريان حياة أم أداة حصار، ( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات1) 
 (.120، )ص لحصار غزة في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة األطر الخبريةمشرف،  (2)

(3) The Washington Post, Gaza Gripped by Cold and Darkness After Israel Blocks 
Delivery of Fuel. (Website). 



85 

 

ذكر أسماء الضحايا الفلسطينيين، يذكر أن إسرائيل ردت بقصف منزل، إال أنها لم تأن التقرير 
 .(1)من بينهم طفل، لم تذكر الصحيفة حتى عمره الذين كان

يفة النيويورك ، ذكرت صحعنوان للحصار حتى مشكلة الكهرباء التي يعتبرها الغزيون أبزر
لفلسطينية"، دون ذكر دور إسرائيل في تعميق تايمز أن سببها يعود لال"خالفات بين حماس والسلطة ا

 .(2)األزمة
مواقع الدراسة األربعة، كانت تؤكد على أن األنفاق تستخدم لتهريب السالح،  إلى أنباإلضافة 

 إلى جانب تهريب المواد الغذائية.
 

 :إطار الهتمامات اإلنسانية .3

 الدراسة مواقع فيلقضية حصار غزة  اإلنسانية الهتمامات إطار يوضح(: 3.10) جدول10

 السابق يتضح اآلتي:بيانات الجدول من مراجعة 
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

والمرتبطة بالحصار اإلسرائيلي على قطاع  ،الفلسطينية االهتمامات اإلنسانيةبالنسبة إلطار 
تليها %، 50.5 بنسبة هي التي أبرزتها البريطانيةفقد كانت المواقع االلكترونية للصحف غزة، 
 %.49.5 بنسبة بلغت األمريكيةالمواقع االلكترونية للصحف  ال يذكربفارق 
 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

، االنسانية االهتماماتفي عرض إطار  الثانيةفي المرتبة  جاءت مواقع الصحف األمريكية
في الموقع االلكتروني  طارهذا اإلحصلت المواضيع التي عرضت قد و %، 49.5 بنسبة بلغت

 %، بينما تنخفا نسبة عرضه في الموقع69.3 على نسبة بلغت النيويورك تايمزلصحيفة 
 %.30.7ال تقدر ب حصل على نسبةلي االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست

 

                                                 

(1) The New York Times, Militants Kill 2 Israeli Civilians in Gaza Attack. (Website). 
(2) The New York Times, Turkish Aid From Flotilla Begins Arriving in Gaza. (Website). 

لم يستخدم في كل  إطار االهتمامات اإلنسانيةالمجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن * 
 الموضوعات.

 *التجاه العام الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
70 69.3 31 30.7 101 49.5 72 69.9 31 30.1 103 50.5 204 100 
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 البريطانية:المواقع اللكترونية للصحف  -3

، بفارق خفيف عن نظيرتها األولىالبريطانية في المرتبة جاءت مواقع الصحف 
صل الموقع االلكتروني لصحيفة الجارديان %، وقد ح50.5 بنسبة بلغتاألمريكية، 

 ةمن بين المواقع اإللكتروني نسبة أعلى على االهتمامات االنسانيةفي نشر إطار 
التايمز على نسبة حصل الموقع االلكتروني لصحيفة ينما %، ب69.9 بلغتاألربعة، 

 %.30.1 بلغت
اإلنسانية  اتهايرى األحداث في سياق تأثير وكما ذكر سالًفا فإن إطار االهتمامات اإلنسانية، 

 تصاا الرسائل في قوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة. حيث العامة، والعاطفية
حياء الفقيرة المنسية النيويورك تايمز تقريًرا يتحدث عن األفعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة 

حصاًنا أعرًجا  قد ذبحت أن بضع عائالت فلسطينية في حي واحد غزة في ظل الحصار، وكيفب
 .(1)كي يتذوق أبناؤها طعم اللحم

 & Deprezورغم ان نتائج هذا اإلطار لم تكن مرتفعة، إال أنها تتفق مع دراسة )
2010, Raeymaeckers))2(  ، التي أظهرت فيها خمس صحف بلجيكية الفلسطينيين كضحايا

 أبرياء في االنتفاضة األولى.
التي أثبتت أن صحيفة النيويورك تايمز عملت على   )3((Ross, 2003)ومخالفة لدراسة 

، إبان هجمات الحادي عشر على تقويا الهدوءيعملون  ينرهابيإ الفلسطينيين كمجرمينتصوير 
 .2001سبتمبر عام من 

 (2016بينما زادت نسبة أطر االهتمامات اإلنسانية الفلسطينية في كل من دراسة )عيسى، 
 2014، و2012، كونهما اهتمتا بالتغطية في عدواني (5)(2014)عوض هللا،  ودراسة،)4)

 تباًعا.%، 91.7%، و75.5اإلسرائيليين على غزة، لذا كان من الطبيعي أن ترتفع النسبة إلى 
  

                                                 

(1) The New York Times, ‘Forgotten Neighborhood’ Underscores the Poverty of an 
Isolated Enclave. (Website). 
(2) Deprez and Raeymaeckers, Framing the First and Second Intifada: A Longitudinal 
Quantitative Research Design Applied to the Flemish Press, (p 3). 
(3) Dente Ross, Framing of the Palestinian/Israeli conflict in thirteen months of New 
York Times editorials surrounding the attacks of Sept. 11, 2001, (p 4). 

 (.159عيسى، مرجع سابق )ص ( 4)
 (.174)ص  مرجع سابق، عوض هللا (5)
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 :طار حلول الحصارإ .4

 الدراسة مواقع في غزة حصارقضية  حلول طارإ يوضح(: 3.11) جدول11

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

طرحت المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية عدة حلول للحصار، كان على 
يليه فتح المعابر التجارية المغلقة في المركز %، 34.7 رأسها إدخال البضائع المحظورة بنسبة

 أما إدخال التسهيالت على السكان فقد احتلت المرتبة الثالثة، بما نسبته%، 28 الثاني، بنسبة
ة أما الفتح الدائم لمعبر رفح كحل للحصار فقد جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة ضئيل%، 14.1
اعتبرت أن زيادة كميات الصادرات، % 9.4 بينما وفي المركز الخامس، وبنسبة%، 11.2 بلغت

%. 2.5 هي الحل للحصار، لتأتي زيادة مساحات الصيد في المرتبة السادسة واألخيرة بنسبة
 فإن النسب تكاد تكون متقاربة. وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية،

 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

حلول الحصار في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية جاءت على هذا النحو، إدخال 
يليه فتح المعابر التجارية المغلقة في %، 33.9 البضائع المحظورة، في المرتبة األولى، بنسبة

أما إدخال التسهيالت على السكان فقد احتلت المرتبة الثالثة، %، 25.7 المركز الثاني، بنسبة

                                                 

لم يستخدم في  إطار حلول قضية حصار غزةالمجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن * 
 كل الموضوعات، كما أنه ذكر أكثر من حل في الموضوع الواحد.

  
إطار حلول 

 الحصار

 مواقع الصحف البريطانية مواقع الصحف األمريكية
 التجاه العام 

 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

إدخال بضائع 
 34.7 207 35.8 91 38 41 34.2 50 33.9 116 40.7 33 31.8 83 محظورة

فتح معابر 
 28 167 31.1 79 29.6 32 32.2 47 25.7 88 17.3 14 28.4 74 تجارية مغلقة

إدخال تسهيالت 
 14.1 84 12.6 32 14.8 16 11 16 15.2 52 18.5 15 14.2 37 على السكان

فتح دائم لمعبر 
 11.2 67 9.8 25 10.2 11 9.6 14 12.3 42 11.1 9 12.6 33 رفح

زيادة كميات 
 9.4 56 10.2 26 7.4 8 12.3 18 8.8 30 4.9 4 10 26 الصادرات

زيادة مساحات 
 2.5 15 0.4 1 0 0 0.7 1 4.1 14 7.4 6 3.1 8 الصيد

 100 596 100 254 100 108 100 146 100.0 342 100 81 100 261 *المجموع
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أما الفتح الدائم لمعبر رفح كحل للحصار فقد جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة %، 15.2 بما نسبته
اعتبرت المواقع االلكترونية للصحف % 8.8 بينما وفي المركز الخامس، وبنسبة%، 12.3 بلغت

لصادرات، هي الحل للحصار، لتأتي زيادة مساحات الصيد في األمريكية، أن زيادة كميات ا
 :على النحو التالي%، 4.1 المرتبة السادسة واألخيرة بنسبة

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

وقد جاء ترتيب حلول الحصار في الموقع االلكتروني لصحيفة النيويورك تايمز 
%، 31.8 بة األولى، بنسبةعلى النحو التالي، إدخال البضائع المحظورة، في المرت

أما إدخال %، 28.4 يليه فتح المعابر التجارية المغلقة في المركز الثاني، بنسبة
أما الفتح الدائم %، 14.2 التسهيالت على السكان فقد احتلت المرتبة الثالثة، بما نسبته

بينما %، 12.6 لمعبر رفح كحل للحصار فقد جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة بلغت
اعتبر الموقع االلكتروني لصحيفة النيويورك % 10 ي المركز الخامس، وبنسبةوف

تايمز، أن زيادة كميات الصادرات، هي الحل للحصار، لتأتي زيادة مساحات الصيد 
 %.3.1 في المرتبة السادسة واألخيرة بنسبة

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب
لصحيفة الواشنطن بوست فقد أما ترتيب حلول الحصار في الموقع االلكتروني 

إدخال البضائع المحظورة، في المرتبة األولى، : جاء مختلفا عن سابقه على هذا النحو
يليه إدخال التسهيالت على السكان في المركز %، 40.7 بنسبة مرتفعة نسبًيا بلغت

، أما فتح المعابر التجارية المغلقة فقد احتلت المرتبة الثالثة%، 18.5 الثاني، بنسبة
أما الفتح الدائم لمعبر رفح كحل للحصار فقد جاء في المرتبة %، 17.3 بما نسبته

اعتبر % 7.4 بينما وفي المركز الخامس، وبنسبة%، 11.1الرابعة أيًضا، بنسبة بلغت 
المواقع االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست، أن زيادة مساحات الصيد، هي الحل 

 %.4.9 ات في المرتبة السادسة واألخيرة بنسبةللحصار، لتأتي زيادة كميات الصادر 
 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

ا من حلول الحصار في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية جاءت على متقارب نسبيً 
المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، فقد احتفظ حل إدخال البضائع المحظورة، بالمرتبة 

%، 31.1 يليه فتح المعابر التجارية المغلقة في المركز الثاني، بنسبة%، 35.8 األولى، بنسبة
أما زيادة %، 12.6 أما إدخال التسهيالت على السكان فقد احتلت المرتبة الثالثة، بما نسبته
، بينما وفي %10.2كميات الصادرات كحل للحصار فقد جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة بلغت

اعتبرت المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، أن الفتح الدائم % 9.8 نسبةالمركز الخامس، وب
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لمعبر رفح ، هي الحل للحصار، بينما زيادة مساحات الصيد أتت في المرتبة السادسة واألخيرة 
 :على النحو التالي%، 0.4 بنسبة ال تكاد تذكر بلغت

 موقع صحيفة الجارديان: -أ

االلكتروني لصحيفة الجارديان على النحو  جاء ترتيب حلول الحصار في الموقع
يليه فتح المعابر % 34.2 التالي، إدخال البضائع المحظورة، في المرتبة األولى، بنسبة

، أما زيادة %32.2 التجارية المغلقة في المركز الثاني، بفارق ضئيل بلغت نسبته
إدخال التسهيالت أما %، 12.3 كميات الصادرات فقد احتلت المرتبة الثالثة، بما نسبته

بينما %، 16 على السكان كحل للحصار فقد جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة بلغت
اعتبر الموقع االلكتروني لصحيفة الجارديان، أن % 11 وفي المركز الخامس، وبنسبة

الفتح الدائم لمعبر رفح، يشكل الحل للحصار، لتأتي زيادة مساحات الصيد في المرتبة 
 .%0.7 ة بنسبة صغيرة جًدا بلغتالسادسة واألخير 

 موقع صحيفة التايمز: -ب
أما ترتيب حلول الحصار في الموقع االلكتروني لصحيفة التايمز البريطانية فقد جاء 
مشابها تقريبا لسابقه على هذا النحو، إدخال البضائع المحظورة، في المرتبة األولى، بنسبة 

أما %، 29.6 في المركز الثاني، بنسبةيليه فتح المعابر التجارية المغلقة %، 38 بلغت
أما الفتح %، 14.8 إدخال التسهيالت على السكان، فقد احتلت المرتبة الثالثة، بما نسبته

بينما %، 10.2 بنسبة بلغت، الدائم لمعبر رفح كحل للحصار فقد جاء في المرتبة الرابعة
أن زيادة  لصحيفة التايمزقع االلكتروني اعتبر المو % 7.4وفي المركز الخامس، وبنسبة 

كميات الصادرات، هي الحل للحصار، ولم يأت على ذكر زيادة مساحات الصيد، كحل 
 .للحصار أبًدا

 (، الذي تصدرت فيه3.9جاءت نتائج هذا الجدول على عكس توقعات نتائج الجدول رقم )
يحل فتح المعابر إغالق المعابر اإلسرائيلية كأبرز نتيجة للحصار، والذي كان من الطبيعي أن 

، وفي رأي الباحث يعد هذا دلياًل أن مشكلة حصار المغلقة كأبرز حل، لكنه جاء في المركز الثاني
غزة تكمن في حرمانه من العديد من المواد التي تحظرها إسرائيل، ولو أنها دخلت، فإنها ستشكل 

 ركيزة أساسية في النهوض باقتصاد عدة قطاعات كالصناعة والزراعة.
التي تناولت موضوع الحصار في الصحف ، (1) (6201)مشرف، ء هذا مشابها لدراسة وجا

 مركز األول كحل لحصار قطاع غزة.جاء "رفع الحصار وفتح المعابر" في الالفلسطينية، حيث 

                                                 

 (.118)ص  مرجع سابقمشرف،  (1)
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لكن الباحث الحظ أنه ال يوجد موقع من المواقع  االلكترونية األربعة،  قد طالب برفع الحصار 
(، الذي تناول أسباب الحصار، بعد أن حصرتها 3.8بشكل كلي، وهذا متوافق مع نتائج الجدول )

 ، وهو ما يؤكد أن المواقع األربعة تتوافق مع المبرراتينالمذكور  السببينمواقع الدراسة في 
 اإلسرائيلية، وتوافق عليها.

 
 :إطار الجهة المسؤولة عن الحصار .5

 الدراسة مواقع في غزة حصار عن المسؤولة الجهة طارإ يوضح(: 3.12) جدول12

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

في تغطية المواقع االلكترونية من المواد التي تم تحليلها % 62.4 ما نسبتهاتضح للباحث أن 
عتبرت االحتالل اإلسرائيلي الجهة المسؤولة عن للصحف األمريكية والبريطانية للحصار، ا 

 بينما اعتبرت ما نسبته%، 23.1 الحصار، ليأتي الجانب المصري بفارق واضح بلغت نسبته
 عن الحصار، تليها بفارق كبير السلطة الفلسطينية، بما نسبتهحركة حماس جهة مسؤولة % 6.4
فاعتبروا أن جهات أخرى مثل الواليات المتحدة أو األمم المتحدة، % 5.7 أما ما نسبته%، 2.4

وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف األمريكية  .هي المسؤولة عن حصار القطاع
 ًبا.فإن النسب متشابهة تقري والبريطانية،

 

                                                 

لم يستخدم  عن حصار غزةإطار الجهة المسؤولة المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن * 
 في كل الموضوعات، كما أن بعا المواضيع حملت المسؤولية عن الحصار ألكثر من جهة.

إطار الجهة  
المسؤولة عن 

 الحصار

 التجاه العام  مواقع الصحف البريطانية مواقع الصحف األمريكية
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
الحتالل 
 62.4 371 64.0 162 61.6 77 66.4 85 61.3 209 62.1 59 61 150 اإلسرائيلي

 23.1 137 19.4 49 21.6 27 17.2 22 25.8 88 24.2 23 26.4 65 الجانب المصري 
 6.4 38 7.1 18 8 10 6.3 8 5.9 20 8.4 8 4.9 12 حركة حماس

 5.7 34 6.7 17 8 10 5.5 7 5.0 17 3.2 3 5.7 14 أخرى 
السلطة 

 2.4 14 2.8 7 0.8 1 4.7 6 2.1 7 2.1 2 2 5 الفلسطينية

 100 594 100 253 100 125 100 128 100 341 100 95 100 246 *المجموع
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 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

بالجهة المسؤولة عن كان االتجاه العام للمواقع االلكترونية للصحف األمريكية فيما يتعلق 
ة عن الحصار، يالمسؤول االحتالل اإلسرائيلي% قد حمل 61.3 نسبتهما  الحصار أعتبر أن

من % 5.9 بينما اعتبرت ما نسبته%، 25.8 ليأتي الجانب المصري في المركز الثاني بنسبة
 المواد حركة حماس الجهة المسؤولة عن الحصار، تليها بفارق ضئيل جهات أخرى، بما نسبته

، وقد كانت النتائج %2.1 أما السلطة الفلسطينية، فقد حصلت على المركز األخير بنسبة%، 5
 مفصلة على النحو التالي:

 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

صحيفة النيويورك تايمز االحتالل اإلسرائيلي، هو الجهة الموقع االلكتروني ل اعتبر
 ليأتي الجانب المصري في المركز الثاني%، 61.3 المسؤولة عن الحصار بنسبة

مسؤولة عن  من المواد الجهات األخرى % 5.7 بينما اعتبرت ما نسبته%، 26.4
%، 2 ركة حماس، أما ما نسبتهح%، 4.9 في المركز الرابع بما نسبته الحصار، تليها

 .فقد اعتبرت السلطة الفلسطينية، الجهة المسؤولة عن الحصار
 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

أما الموقع االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست فقد جاء متماشيا مع االتجاه 
 من المواد التي تم تحليلها في الموقع االلكتروني% 61.1 العام، فكان ما نسبته

اعتبرت االحتالل اإلسرائيلي الجهة المسؤولة عن الحصار، ، لصحيفة الواشنطن بوست
بينما اعتبرت ما نسبته %، 24.2 ليأتي الجانب المصري في المركز الثاني بنسبة

وهي أعلى نسبة في –من المواد حركة حماس الجهة المسؤولة عن الحصار % 8.4
جهات أخرى، بما البفارق واضح تليها  -اعتبار حماس كجهة مسؤولة عن الحصار

 %.2.1 أما السلطة الفلسطينية، فقد حصلت على المركز األخير بنسبة%، 3.2 نسبته
 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

لترتيب نظيرتها  تقريًبا جاء ترتيب االتجاه العام للمواقع االلكترونية للصحف البريطانية مشابها
ن المواد التي تم تحليلها في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية، م% 64 األمريكية فما نسبته

اعتبرت االحتالل اإلسرائيلي الجهة المسؤولة عن الحصار، ليأتي الجانب المصري في المركز 
من المواد حركة حماس الجهة المسؤولة % 7.1 بينما اعتبرت ما نسبته%، 19.4 الثاني بنسبة

أما السلطة الفلسطينية، فقد حصلت على %، 6.7 ى، بما نسبتهعن الحصار، تليها جهات أخر 
 كالتالي: على النحو%، 2.8 المركز األخير بنسبة
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 موقع صحيفة الجارديان: -أ

االحتالل اإلسرائيلي، هو الجهة  ان صحيفة الجارديانل الموقع االلكتروني اعتبر
وهي أعلى نسبة في اعتبار االحتالل –% 66.4 المسؤولة عن الحصار بنسبة

ليأتي الجانب المصري في المركز الثاني   -االسرائيلي كجهة مسؤولة عن الحصار
من المواد حركة حماس الجهة المسؤولة % 6.3 بينما اعتبرت ما نسبته%، 17.2بنسبة 

 هالجهات األخرى، أما ما نسبت% 5.5 في المركز الرابع بما نسبته عن الحصار، تليها
 .فقد اعتبرت السلطة الفلسطينية، الجهة المسؤولة عن الحصار%، 4.7

 موقع صحيفة التايمز: -ب
رغم أن صحيفة التايمز البريطانية اعتبرت االحتالل اإلسرائيلي، هو الجهة 

إال أنها %، 21.6 والجانب المصري بنسبة%، 61.6 المسؤولة عن الحصار بنسبة
% 8 كجهات مسؤولة عن الحصار بنسبة ساوت بين حركة حماس والجهات األخرى،

السلطة الفلسطينية فقد جاء اعتبارها كجهة مسؤولة عن الحصار في  لكل منهما، أما
 %.0.8 مادة واحدة فقط من المواد التي تم تحليلها لتشكل ما نسبته

مع  توافقياالرتفاع الملحوظ للجهتين اإلسرائيلية والمصرية في المسؤولية عن الحصار، و 
 .مصري" للقطاع-يف السابق لحصار غزة، في أنه حصار "إسرائيليالتعر 

( الذي يتحدث عن أسباب 3.8ولكن يرى الباحث أن هذه النتائج، ال تتوافق مع الجدول )
 ،ينالمذكور  السببينالذي تناول أسباب الحصار، بعد أن حصرتها مواقع الدراسة في الحصار، 
إال أنها تقر أن بأن الجهة المنفذة للحصار تكمن سرائيلية، مبررات اإللل المواقع األربعةفرغم تبني 

حتى أن صحيفة النيويورك في إسرائيل كقوة احتالل، ومصر كحليفة لها، في إضعاف حركة حماس، 
تايمز نشرت تقريرا ذكرت فيه، كيف كانت إسرائيل تعتمد على مصر في "تغطية" قطاع غزة من 

 .(1)الجنوب
تردد في أكثر من مرة أن الحصار قد شرعنته األمم المتحدة، وأن  أو كيف أن الصحيفة ذاتها

 .(2)إسرائيل لديها الحق في فرض الحصار، خاصة الحصار البحري 
  

                                                 

(1) The New York Times, Israel Shaken as Turbulence Rocks an Ally. (Website). 
(2) The New York Times, Israel Says It Won’t Apologize to Turkey for Deadly Flotilla Raid. 
(Website). 
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 :إطار الدعم واستنكار الحصار .6
 

 الدراسة مواقع في غزة حصار واستنكار السكان دعم طارإ يوضح(: 3.13) جدول13

 السابق يتضح اآلتي:بيانات الجدول من مراجعة 
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

جاء إطار دعم أهل غزة واستنكار حصارها في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية 
بنسبة  هي التي أبرزتها األمريكيةفقد كانت المواقع االلكترونية للصحف  بنسب متفاوتة،والبريطانية 

  %.41.9%، تليها بفارق بسيط المواقع االلكترونية للصحف األمريكية بنسبة بلغت 58.1
 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

دعم أهل غزة  في عرض إطار األولىفي المرتبة  جاءت مواقع الصحف األمريكية
قد حصلت المواضيع التي عرضت هذا اإلطار في و %، 58.1 بنسبة بلغتنكار حصارها، واست

%، بينما تنخفا نسبة عرضه 68.8الموقع االلكتروني لصحيفة النيويورك تايمز على نسبة بلغت 
 %.31.2في الموقع االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست ليحصل على نسبة تقدر بال 

 البريطانية:المواقع اللكترونية للصحف  -3

عن نظيرتها األمريكية،  بسيط، بفارق الثانيةالبريطانية في المرتبة جاءت مواقع الصحف 
الدعم %، وقد حصل الموقع االلكتروني لصحيفة الجارديان في نشر إطار 41.9 بنسبة بلغت
التايمز على نسبة حصل الموقع االلكتروني لصحيفة %، بينما 56.8 بلغتعلى نسبة ، واالستنكار

 .%43.2 بلغت
كانت سفن فك الحصار، والتي كانت تشكل  أبرز صور الدعم واالستنكاريرى الباحث أن 

محوًرا بارًزا في تغطية المواقع االلكترونية، وباألخص حادثة اعتداء مافي مرمرة التي كانت نقطة 
األمريكية والبريطانية  فتينعام، والصحا مفصلية في أحداث حصار غزة في الصحافة الغربية بشكل

 .بشكل خاص

                                                 

لم  إطار دعم السكان واستنكار حصار غزةالمجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن * 
 يستخدم في كل الموضوعات.

 *التجاه العام الصحف البريطانيةمواقع  األمريكية الصحفمواقع 
 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
106 68.8 48 31.2 154 58.1 63 56.8 48 43.2 111 941.  265 100 
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ورغم هذا فقد استشعر الباحث أثناء تحليل المواد بعًضا من التأطير غير المحمود في المواد 
 ةأوردت تقريًرا يتحدث عن اعتراض البحرية اإلسرائيلي ويورك تايمزالخبرية لنجد مثاًل صحيفة الني

 هيالريون كابوتشي، القسيسأحد ركابها، ، ليفرد التقرير فقرة كاملة عن إلحدى سفن فك الحصار
عام  من لبنان إلى إسرائيل السالح تهريببأدين  أنه" مع إرفاق خلفية تاريخية مؤطرة عنه تقول

 .(1)"، وقضى عامين في سجن إسرائيلي1975

                                                 

(1) The New York Times, Israeli Navy Diverts Ship Bound for Gaza. (Website). 
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عن غزة، وسفن "الهجرة اليهودية إلى  تقرير آخر يتحدث عن المقارنة بين سفن فك الحصار
-سفينة غزة والسفينة اليهودية–، وكيف "مورس الضغط على كال السفينتين 1947فلسطين عام 

 .(1)لثنيهما عن مهمتها اإلنسانية"
ديفيد  -آنذاك-حتى عندما صدر تصريح فيه إدانة للحصار من قبل رئيس الوزراء البريطاني 

ايمز انتقادا له على هذا التصريح، ألنه "من الممكن أن يأزم العالقة كاميرون، وجه موقع صحيفة الت
 . (2)بين لندن وتل أبيب"

لمؤسسات التي تدعم تلك السفن. فمثاًل وجد تقرير آخر ل اتهاًما مبطًناوالحظ الباحث أيًضا 
التي "تعتبر أحد المؤسسات التي تدعم اإلرهاب، والتي  IHHيتحدث عن خلفيات وتاريخ مؤسسة 

 .(3)"1997القوات الحكومية التركية عام مقرها  اقتحمت
 
 مجموع األطر الخبرية لحصار غزة: .7
 

 الدراسة مواقع في غزة حصار لقضية الخبرية األطر مجموع يوضح(: 3.14) جدول14

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -2

رأسها ان على فك، مواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانيةتنوعت األطر الخبرية لل
حلول الحصار وإطار الجهة المسؤولة  إطار كل من يليه%، 32.1 بنسبةنتائج الحصار  طارإ

                                                 

(1) The New York Times, Setting Sail on Gaza’s Sea of Spin. (Website). 
(2) The Times, Cameron calls Gaza a ‘prison camp’ on trip to Turkey. (Website). 
(3) The New York Times, Turkish Funds Helped Group Test Blockade. (Website). 

 شامل لكل جداول األطر الخبرية. الجدول ، ألنالمجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها* 

  
 األطر الخبرية

 مواقع الصحف البريطانية الصحف األمريكيةمواقع 
 التجاه العام 

 المجموع التايمز الجارديان المجموع الواشنطن بوست النيويورك تايمز
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 32.1 868 33.1 388 32.6 171 33.6 217 31.3 480 32.5 146 30.9 334 نتائج الحصار
 22 596 21.7 254 20.6 108 22.6 146 22.4 342 18 81 24.1 261 حلول الحصار

 22 594 21.6 253 23.9 125 19.8 128 22.3 341 21.1 95 22.8 246 الجهة المسؤولة
 11.6 314 10 117 12.2 64 8.2 53 12.9 197 14.9 67 12 130 أسباب الحصار
الهتمامات 

 7.6 204 8.8 103 5.9 31 11.1 72 6.6 101 6.9 31 6.5 70 النسانية
انتهاك القانون 

 4.6 124 4.7 55 4.8 25 4.6 30 4.5 69 6.5 29 3.7 40 الدولي

 100 2700 100 1170 100 524 100 646 100.0 1530 100 449 100 1081 *المجموع
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، الرابعةالمرتبة ل فقد احت إطار أسباب الحصارأما لكل منهما، %، 22 في المركز الثاني، بنسبة
ضئيلة ، بنسبة الخامسةفقد جاء في المرتبة إطار االهتمامات اإلنسانية، أما %، 11.6 بما نسبته

حل إطار انتهاك القانون الدولي % 4.6 ، وبنسبةاألخيربينما وفي المركز %، 7.6 بلغت
فإن النسب تكاد  وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية،. االنساني

 تكون متقاربة.
 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -4

إطار في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية جاءت على هذا النحو، األطر الخبرية 
في المركز الثاني،  إطار حلول الحصاريليه %، 31.3 ، في المرتبة األولى، بنسبةنتائج الحصار

أما %، 22.3 المرتبة الثالثة، بما نسبته فقد احتلإطار الجهة المسؤولة،  أما%، 22.4 بنسبة
بينما وفي المركز %، 12.9 د جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة بلغتفقإطار أسباب الحصار، 

المواقع االلكترونية للصحف جاء إطار االهتمامات اإلنسانية في % 6.6 الخامس، وبنسبة
 في المرتبة السادسة واألخيرة بنسبةإطار انتهاك القانون الدولي اإلنساني أتي يل، األمريكية

 :على النحو التالي%، 4.5
 صحيفة النيويورك تايمز:موقع  -أ

في الموقع االلكتروني لصحيفة النيويورك مجموع األطر الخبرية وقد جاء ترتيب 
%، 30.9 ، في المرتبة األولى، بنسبة: إطار نتائج الحصارتايمز على النحو التالي

 إطار الجهة المسؤولةأما %، 24.1 في المركز الثاني، بنسبة إطار حلول الحصاريليه 
فقد جاء في  إطار أسباب الحصارأما %، 22.8 المرتبة الثالثة، بما نسبته فقد احتل

جاء % 6.5 بينما وفي المركز الخامس، وبنسبة%، 12 المرتبة الرابعة، بنسبة بلغت
أتي يل، الموقع االلكتروني لصحيفة النيويورك تايمزإطار االهتمامات اإلنسانية في 

 %.3.7 المرتبة السادسة واألخيرة بنسبة في إطار انتهاك القانون الدولي االنساني
 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

في الموقع االلكتروني لصحيفة الواشنطن بوست فقد  األطر الخبريةأما ترتيب 
، في المرتبة األولى، كالتالي: إطار نتائج الحصار عن سابقه مشابها على نحو ماجاء 
في المركز الثاني،  عن الحصارإطار الجهة المسؤولة يليه %، 32.5 بلغت بنسبة
%، 18 لمرتبة الثالثة، بما نسبتها فقد احتل إطار حلول الحصارأما %، 21.1 بنسبة
بينما %، 14.9بنسبة بلغت ، فقد جاء في المرتبة الرابعة إطار أسباب الحصارأما 

 جاء إطار االهتمامات اإلنسانية في الموقع% 6.9 وفي المركز الخامس، وبنسبة
في  إطار انتهاك القانون الدولي االنسانيأتي يل، ني لصحيفة الواشنطن بوستااللكترو 

 %.6.5 المرتبة السادسة واألخيرة بنسبة
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 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -5

 مشابه نحو صار في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية جاءت علىللح األطر الخبرية
، بالمرتبة إطار نتائج الحصارا من المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، فقد احتفظ نسبيً 

إطار أما %، 21.7 في المركز الثاني، بنسبة إطار حلول الحصاريليه %، 33.1 األولى، بنسبة
إطار أسباب أما %، 21.6 المرتبة الثالثة، بما نسبته فقد احتلالجهة المسؤولة عن الحصار، 

 ، بينما وفي المركز الخامس، وبنسبة%10 فقد جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة بلغتالحصار، 
في المرتبة جاء إطار االهتمامات اإلنسانية، ليأتي إطار انتهاك القانون الدولي اإلنساني % 8.8

 :على النحو التالي%، 4.7 بلغت السادسة واألخيرة بنسبة
 موقع صحيفة الجارديان: -أ

في الموقع االلكتروني لصحيفة الجارديان على النحو  لخبريةاألطر اجاء ترتيب 
إطار حلول يليه % 33.6 ، في المرتبة األولى، بنسبة: إطار نتائج الحصارالتالي

 فقد احتل إطار الجهة المسؤولة، أما %22.6 بلغت بنسبةفي المركز الثاني،  الحصار
ت اإلنسانية فقد كان األعلى إطار االهتماماأما %، 19.8 المرتبة الثالثة، بما نسبته

بينما وفي المركز %، 11.1 بنسبة بلغتفي الموقع االلكتروني لصحيفة الجارديان، 
إطار انتهاك القانون الدولي أتي ي، لجاء إطار أسباب الحصار% 8.2 الخامس، وبنسبة

 %.4.6 بلغت في المرتبة السادسة واألخيرة بنسبة االنساني
 موقع صحيفة التايمز: -ب

 في الموقع االلكتروني لصحيفة التايمز البريطانية فقد جاء ية األطر الخبر أما ترتيب 
يليه %، 32.6 ، في المرتبة األولى، بنسبة بلغت: إطار نتائج الحصارعلى هذا النحو

، فقد إطار حلول الحصارأما %، 23.9 في المركز الثاني، بنسبة إطار الجهة المسؤولة
فقد جاء في المرتبة إطار أسباب الحصار، أما %، 20.6 بما نسبتهالمرتبة الثالثة،  احتل

جاء إطار % 5.9بينما وفي المركز الخامس، وبنسبة %، 12.2 بنسبة بلغت، الرابعة
االهتمامات اإلنسانية، ليحل إطار انتهاك القانون الدولي اإلنساني في المركز األخير 

 %.4.8بنسبة 
، التي حل فيها إطار الصراع في المركز (1) (2016، عن دراسة )مشرف تختلف هذه النتائج

 .األول، بينما حصل إطار النتائج العامة واالقتصادية للحصار على المركزين الرابع والخامس

                                                 

 (.112)ص  مرجع سابقمشرف،  (1)



98 

 

ويرى الباحث أن حصول إطار االهتمامات اإلنسانية على مراكز متأخرة ربما يعود لطبيعة 
خبرية، ستركز على الخبر المجرد والتقرير اإلخباري  المواد التي تم تحليلها، فهي في النهاية مواد

 أكثر من القصة ذات البعد اإلنساني.
أما عن التقارب الشديد في النتائج بين إطاري حلول الحصار والجهة المسؤولة، فهذا فيه تأكيد 
على أن الحل األساسي للحصار، يكمن في فتح المعابر، سواء من جانب إسرائيل أو الجانب 

 ، اللذين احتال المرتبة األولى والثانية، في إطار الجهة المسؤولة عن حصار غزة.المصري 
وتجدر اإلشارة أن الجدول بين عدم اهتمام كاٍف بإطار انتهاك القانون الدولي اإلنساني، ليحل 
في المرتبة األخيرة في جميع المواقع االلكترونية لصحف الدراسة، وهذا دليل على أن المواقع 

ونية للصحف األمريكية والبريطانية لم تبين أن الحصار ينتهك القانون الدولي اإلنساني االلكتر 
 بالشكل المطلوب، رغم أن أكثر من مؤسسة حقوقية أثبتت أنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

 
 :الشخصيات المحوريةفئة اا: ثاني

 
 الدراسة مواقعفي  قضية حصار غزة في المحورية لشخصياتا يوضح(: 3.15) جدول15

 
 

                                                 

شخصية المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من * 
 على االطالق. شخصية محورية، أو ال يحتوي على أي محورية

 
 الشخصيات المحورية

 التجاه العام  الصحف البريطانيةمواقع  الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع زالتايم الجارديان المجموع الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 دولية
 23.0 193 25.4 87 26.6 46 24.3 41 21.3 106 18.4 29 22.6 77 رسمية

 14.5 122 15.2 52 15.6 27 14.8 25 14.1 70 13.3 21 14.4 49 غير رسمية
 37.5 315 40.6 139 42.2 73 39.1 66 35.4 176 31.7 50 37 126 المجموع

 إسرائيلية
 

 26.1 219 21.9 75 22 38 21.9 37 28.9 144 28.5 45 29.1 99 رسمية
 8.0 67 5.3 18 6.4 11 4.1 7 9.8 49 13.3 21 8.2 28 غير رسمية

 34.1 286 27.2 93 28.4 49 26 44 38.7 193 41.8 66 37.3 127 المجموع

 فلسطينية
 

 19.8 166 24.6 84 19.7 42 24.9 42 16.5 82 17.7 28 15.9 54 غير رسمية
 9.6 81 9.9 34 9.8 17 10.1 17 9.4 47 8.9 14 9.7 33 رسمية

 29.4 247 34.5 118 29.5 59 35 59 25.9 129 26.6 42 25.6 87 المجموع
 100 840 100 342 100 173 100 169 100 498 100 158 100 340 *المجموع 
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 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

في في تغطية قضية حصار غزة صدارة الشخصيات المحورية  الدوليةاحتلت الشخصيات 
أما المرتبة الثانية %، 37.5 بما نسبته المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية

، %34.1 ، بنسبة بلغتاإلسرائيليةللشخصيات المحورية فقد كانت من نصيب الشخصيات 
وبالمقارنة بين المواقع ، %29.4 بنسبة بلغت والمركز الثالث كان للشخصيات الفلسطينية

فإن األمريكية كانت تعطي األفضلية للشخصيات  ف األمريكية والبريطانية،االلكترونية للصح
 اإلسرائيلية، بينما البريطانية منحت األفضلية للشخصيات الفلسطينية والدولية.

 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

اإلسرائيلية كشخصيات  ركزت المواقع االلكترونية للصحف األمريكية على الشخصيات
أما المرتبة الثانية للشخصيات المحورية فقد %، 38.7 محورية، لتحتل المركز األول بما نسبته

والمركز الثالث كان للشخصيات %، 35.4 الدولية، بنسبة بلغت كانت من نصيب الشخصيات
 وقد كانت النتائج مفصلة على النحو التالي:، %25.9 بنسبة بلغت الفلسطينية
 يمز:موقع صحيفة النيويورك تا -أ

مشابها لالتجاه العام للصحف األمريكية  نيويورك تايمزالجاء اتجاه موقع صحيفة 
اإلسرائيلية كانت كشخصيات محورية، في المركز  على النحو التالي، الشخصيات

أما المرتبة الثانية للشخصيات المحورية فقد كانت من %، 37.3 األول بما نسبته
والمركز الثالث كان %، 37ته بنسببلغت بفارق ضئيل الدولية،  نصيب الشخصيات

 .%25.6 بنسبة بلغت للشخصيات الفلسطينية
 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب

اإلسرائيلية على  أما في موقع صحيفة الواشنطن بوست، فقد حصلت الشخصيات
أما المرتبة الثانية للشخصيات المحورية فقد كانت ، %41.8 بما نسبته نسب مرتفعة

والمركز الثالث كان %، 31.7 الدولية، بنسبة بلغت الشخصياتمن نصيب 
 .%26.6 بنسبة بلغت للشخصيات الفلسطينية

 المواقع اللكترونية للصحف البريطانية: -3

لم يكن مماثال فأما ترتيب الشخصيات المحورية في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية 
أما %، 40.6 الدولية على المركز األول بما نسبته لنظريتها األمريكية، فقد حصلت الشخصيات

 الفلسطينية، بنسبة بلغت المرتبة الثانية للشخصيات المحورية فقد كانت من نصيب الشخصيات
 كالتالي: على النحو، %27.2 بنسبة بلغتاإلسرائيلية والمركز الثالث كان للشخصيات %، 34.5
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 موقع صحيفة الجارديان: -أ

 بما نسبتهاألول  المركز الدوليةأعطى الشخصيات  جاء موقع صحيفة الجارديان
أما المرتبة الثانية للشخصيات المحورية فقد كانت من نصيب الشخصيات %، 39.1

بنسبة اإلسرائيلية والمركز الثالث كان للشخصيات %، 35بنسبة بلغت  ،الفلسطينية
 .%26 بلغت

 موقع صحيفة التايمز: -ب
البريطانية فقد جاء فيها ترتيب الشخصيات المحورية بينما موقع صحيفة التايمز 

%، 42.2 الشخصيات الرسمية الدولية، في المركز األول بما نسبته: على هذا النحو
الفلسطينية  ية فقد كانت من نصيب الشخصياتأما المرتبة الثانية للشخصيات المحور 

 بنسبة بلغت االسرائيليةوالمركز الثالث كان للشخصيات %، 29.5 بنسبة بلغت
28.4%. 

Deprez  &)ودراسة ، )1)(2016دراسة )عيسى، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كل من 
, 2010Raeymaeckers))2( ، تغطية  التي أظهرت تفوًقا لصالح الشخصيات اإلسرائيلية في

، في 2014صيف عام اإلسرائيلي مثل العدوان اإلسرائيلي على غزة -قضايا الصراع الفلسطيني
 المواقع االلكترونية للصحف األمريكية، واالنتفاضة األولى في الصحف الفلمنكية. 

وقد حصلت الشخصيات االسرائيلية الرسمية وغير الرسمية على حد سواء في الموقع االلكتروني 
على نسب مرتفعة، بينما أعطى الموقع االلكتروني لصحيفة -مثال-لصحيفة الواشنطن بوست 

الجارديان الشخصيات المحورية الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية المراكز المتقدمة، وربما هذا 
يفسر شعور بعا القراء تعاطف الجارديان مع القضايا العربية بشكل عام، والفلسطينية بشكل 

 خاص.
الفلسطينية  الشخصيات لشخصيات اإلسرائيلية والدولية علىاتفوق ويعتقد الباحث أن 

يات محورية في تغطية حصار غزة في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية كشخص
، أما بالنسبة لغير اللغة اإلنجليزيةالشخصيات الفلسطينية الرسمية التي تتحدث محدودية يعود ل

 الرسمية، فتكاد تكون معدومة كون العربية هي اللغة األم.
، في قضية حساسة اإلسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينيةلرواية ايدعم أن  هذاويمكن ل

 كقضية حصار غزة.
  

                                                 

 (.164)ص  عيسى، مرجع سابق( 1)
(2) Deprez and Raeymaeckers, Framing the First and Second Intifada: A Longitudinal 
Quantitative Research Design Applied to the Flemish Press, (p 3). 
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 :آليات وأدوات التأطير المستخدمة: ثالثاا
 

موضوعات حصار غزة في  في المستخدمة التأطير وأدوات آليات يوضح(: 3.16) جدول16
 الدراسة مواقع

 من مراجعة بيانات الجدول السابق يتضح اآلتي:
 التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

في تغطية قضية حصار غزة  االقتباسات المركز األول في آليات وأدوات التأطيراحتلت 
فكانت أما المرتبة الثانية ، %19 بما نسبته للصحف األمريكية والبريطانية في المواقع االلكترونية

 بنسبة بلغت للتكراروالمركز الثالث كان %، 14.9 بنسبة بلغتللخلفية التاريخية والمعلومات، 
فقد اإلبراز أما %، 14.4 فقد حصلت على المرتبة الرابعة بنسبة الكلمات الدالليةأما %، 14.7
بعدها في المركز  األخبار والبيانات الصحفيةلتأتي %، 13.8 الخامس بنسبة على المركز حصل

%، وجاءت أدوات 9.1، أما العناوين الرئيسية فقد حصلت على نسبة %10.3 بنسبة السادس
وبالمقارنة بين المواقع االلكترونية للصحف %. 3.8التأطير األخرى في المركز األخير بنسبة 

 .قد جاءت النتائج شبه متقاربةاألمريكية والبريطانية، ف
 
 

                                                 

أداة المجموع هنا ال يساوي عدد الموضوعات التي تم تحليلها، ألن الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من * 
 على االطالق. أداة تأطير، أو ال يحتوي على أي تأطير

  
فئة آليات 

وأدوات التأطير 
 المستخدمة

 التجاه العام  الصحف البريطانية الصحف األمريكيةمواقع 
 المجموع  التايمز الجارديان المجموع  الواشنطن بوست نيويورك تايمزال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 19.0 348 19.3 156 20 73 19 83 18.8 192 16 52 19.9 140 اقتباسات

خلفية تاريخية 
 14.9 273 14.0 113 15 57 13 56 15.7 160 17 54 15 106 ومعلومات

 14.7 270 14.2 115 15 55 14 60 15.2 155 15 46 15.5 109 التكرار
 14.4 264 15.2 123 14 53 16 70 13.8 141 16 49 13 92 كلمات دللية

 13.8 253 12.8 104 13 48 13 56 14.6 149 15 47 14.5 102 اإلبراز
أخبار وبيانات 
 10.3 188 10.1 82 9.2 34 11 48 10.4 106 9.5 30 10.8 76 صحفية سابقة

 9.1 166 10.9 88 7.9 29 13 59 7.6 78 8.5 27 7.2 51 عناوين رئيسية
 3.8 70 3.6 29 5.4 20 2 9 4.0 41 3.8 12 4.1 29 أخرى 

 100 1832 100 810 100 369 100 441 100 1022 100 317 100 705 *المجموع
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 المواقع اللكترونية للصحف األمريكية: -2

لتحتل المركز االقتباس كأداة تأطير، ركزت المواقع االلكترونية للصحف األمريكية على 
، بنسبة الخلفية التاريخيةفقد كانت من نصيب  أما المرتبة الثانية%، 18.8 األول بما نسبته

على  فقد حصل اإلبرازأما %، 15.2 بنسبة بلغت للتكراروالمركز الثالث كان %، 15.7 بلغت
 فقد حصلت على المركز الخامس بنسبة الكلمات الدالليةأما %، 14.6 المرتبة الرابعة بنسبة

أما  %،10.4 نسبةب بعدها في المركز السادس األخبار والبيانات الصحفيةلتأتي %، 13.8
% على التوالي، 4% و7.6التأطير األخرى فقد حصلت على نسب العناوين الرئيسية وأدوات 

 وقد كانت النتائج مفصلة على النحو التالي:
 موقع صحيفة النيويورك تايمز: -أ

 ، لتحتللالتجاه العام تقريًبا موقع صحيفة نيويورك تايمز األمريكية مشابهال بالنسبة
بما  حصارالاالقتباسات المركز األول في آليات وأدوات التأطير في تغطية قضية 

%، والمركز 15.5، بنسبة بلغت تكرار%، أما المرتبة الثانية فكانت لل19.9نسبته 
على المرتبة  فقد حصل اإلبراز%، أما 15بنسبة بلغت  للخلفية التاريخيةالثالث كان 

على المركز الخامس بنسبة  تفقد حصل ت الدالليةالكلما%، أما 14.5الرابعة بنسبة 
%، 10.8%، لتأتي األخبار والبيانات الصحفية بعدها في المركز السادس بنسبة 13

%، وجاءت أدوات التأطير األخرى 7.2أما العناوين الرئيسية فقد حصلت على نسبة 
 %.4.1في المركز األخير بنسبة 

 موقع صحيفة الواشنطن بوست: -ب
الخلفية التاريخية والمعلومات أما في موقع صحيفة الواشنطن بوست، فقد حصلت 

المركز األول في آليات وأدوات التأطير في تغطية قضية الحصار بما نسبته  على
االقتباسات والكلمات  من نصيب كٍل من فكانت والثالثة %، أما المرتبة الثانية17

 واالبراز كان للتكرار الرابع والخامسالمركز و لكل منهما، %، 16، بنسبة بلغت الداللية
ا في المركز ماألخبار والبيانات الصحفية بعده ، أمالكل منهما %15بنسبة بلغت 

%، وجاءت 8.5%، أما العناوين الرئيسية فقد حصلت على نسبة 9.5السادس بنسبة 
 %.3.8أدوات التأطير األخرى في المركز األخير بنسبة 

 للصحف البريطانية: المواقع اللكترونية -3

البريطانية فكان على نحو شبه المواقع االلكترونية للصحف ترتيب أدوات التأطير في أما 
المركز األول بما نسبته على  االقتباسمماثل للمواقع االلكترونية للصحف األمريكية، فحصل 

%، 15.2 ، بنسبة بلغتالكلمات الداللية%، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب 19.3
 تفقد حصل الخلفية التاريخية والمعلومات%، أما 14.2والمركز الثالث كان للتكرار بنسبة بلغت 
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%، 12.8على المركز الخامس بنسبة  فقد حصل االبراز%، أما 14 على المرتبة الرابعة بنسبة
ات األخبار والبيان%، أما 10.9بعدها في المركز السادس بنسبة  العناوين الرئيسيةلتأتي 

وقد %، 3.6%، وأدوات التأطير األخرى حصلت على 10.1ة فقد حصلت على نسبالصحفية 
 :كانت النتائج مفصلة على النحو التالي

 موقع صحيفة الجارديان: -أ

المركز األول في آليات  على االقتباسات حصلت موقع صحيفة الجاردياني ف
%، أما المرتبة الثانية فكانت 19وأدوات التأطير في تغطية قضية الحصار بما نسبته 

%، 14أما التكرار فقد حصل على %، 16، بنسبة بلغت من نصيب الكلمات الداللية
ز، والعناوين الرئيسية على نسبة اإلبرا، و لخلفية التاريخيةحصلت كل من أدوات او 

وجاءت ، %11نسبة على  األخبار والبيانات الصحفية لكل منها، لتحصل 13%
 .%2أدوات التأطير األخرى في المركز األخير بنسبة 

 موقع صحيفة التايمز: -ب
االقتباسات المركز األول في آليات التايمز، فقد حصلت بالنسبة لموقع صحيفة 

 والثالثة %، أما المرتبة الثانية20وأدوات التأطير في تغطية قضية الحصار بما نسبته 
الكلمات أما لكل منهما،  %15 بنسبة بلغتوالخلفيات التاريخية،  لتكرارلكل من ا فكانت

على  فقد حصلاالبراز %، أما 14على المرتبة الرابعة بنسبة  تفقد حصلالداللية، 
%، لتأتي األخبار والبيانات الصحفية بعدها في المركز 13المركز الخامس بنسبة 

%، وجاءت 7.9على نسبة  %، أما العناوين الرئيسية فقد حصلت9.2السادس بنسبة 
 .%5.4أدوات التأطير األخرى في المركز األخير بنسبة 

(، التي تناولت موقع صحيفة النيويورك 2016وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة )عيسى، 
 %.77.3تايمز، وأظهرت نسبة مرتفعة لالقتباسات، وصلت إلى 

سة، حول اختيار الشخصيات المحورية، النتائج تعكس توجهات مواقع الدراويرى الباحث أن هذه 
، فعلى سبيل المثال، ارتفاع نسب فيمكن الربط بين ارتفاع نسبة االقتباسات، والشخصيات المحورية

الشخصيات المحورية اإلسرائيلية، مع ارتفاع االقتباسات، ينبئ بتوجهات موقع الصحيفة، وتبنيها 
 إما وجهة النظر اإلسرائيلية أم الفلسطينية.

انخفاض نسبة العناوين الرئيسية كأداة تأطير، يدلل على أن قضية  يعتقد الباحث أن كما
 .الحصار اإلسرائيلي على غزة، لم تنل االهتمام الكافي في مواقع الدراسة
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العناوين التي تدلل على االنحياز وعدم الموضوعية ما كتبته صحيفة التايمز عن ومن أمثلة 
الذي وصفته الصحيفة بأنه  لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليطرفع الحصار والجندي األسير 

 .(1)"وقف الهدنةتحاول  رهينةجندي  لكن عائلةالحصار خ فف  :""رهينة"
  

                                                 

(1) The Times, Gaza blockade is eased but family of hostage solder try to halt truce. 
(Website). 
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 لثالثاالمبحث 

 وتوصياتها أبرز نتائج الدراسة
 

أبرز نتائج الدراسة، التي خلصت من المبحثين األول والثاني في هذا  هالالذا المبحالالثيتناول 
الفصل، ومن ثم تقديم التوصيات التي قسمت إلى قسمين: األول، توصيات خاصة بالجهات 

 الفلسطينية، والثاني، توصيات خاصة بمواقع صحف الدراسة.
 

 :أبرز نتائج الدراسةأول: 
 

 215المواقع االلكترونية للصحف األمريكية في  بلغ حجم التغطية لقضية حصار غزة -1
 موضوًعا. 164موضوًعا، في حين بلغت في المواقع االلكترونية للصحف البريطانية 

تقدمت المواقع االلكترونية للصحف البريطانية على نظيرتها األمريكية في اعتمادها على  -2
% مقابل 98.2بنسبة التقرير الخبري كشكل من األشكال الصحفية الخبرية لقضية الحصار 

 % لألمريكية.86
بالدرجة األولى على  اعتماد المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية كان -3

 المراسل، بنسب شبه متقاربة.
ظهرت في عدة مواضيع في المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانية االنحياز  -4

 الواضح إلسرائيل من قبل مراسليها.
إطار االهتمامات اإلنسانية  حصار قطاع غزة قضية إنسانية بالدرجة األولى، إال أن رغم أن -5

، البريطانية% في المواقع االلكترونية للصحف 50.5بلغت  ظهر بنسبة منخفضة
 .مريكية% في المواقع االلكترونية للصحف األ49.5و

على حد  يطانية، حملت المواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبر سبابفي إطار األ -6
 .على القطاع كمسبب رئيسي لحصار غزةحركة حماس سيطرة  سواء

 مواقع االلكترونية للصحف األمريكية والبريطانيةالعام لل وفي إطار المسؤولية كان االتجاه -7
% ومن ثم مصر 62.4كانت المسؤولية عن الحصار تقع على عاتق إسرائيل بنسبة 

التي –%، وجهات أخرى كاألمم المتحدة 6.4%، وبعدها حماس، بنسبة 23.1بنسبة 
%، وجاءت السلطة 5.7والواليات المتحدة بنسبة  -اعتبرت الحصار البحري شرعًيا

 %2.4الفلسطينية آخرا بنسبة 
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رمرة نقطة مفصلية هامة في تغطية المواقع االلكترونية للصحف مثلت حادثة مافي م -8
األمريكية والبريطانية، ونقلت تغطية الحصار إلى مستوى جديد، يرقى لدرجة قرع ناقوس 

 الخطر حول حصار غزة.

استشعر الباحث بعًضا من عدم الموضوعية في إطار دعم السكان واستنكار الحصار،  -9
لسفن فك الحصار، أو إظهار الراكبين على متنها كمجموعة كشيطنة المؤسسات الراعية 

 من اإلرهابيين.

تفوقت الشخصيات اإلسرائيلية والدولية الرئيسية كشخصيات محورية في مواقع الدراسة،  -10
وهذا دليل على ضعف حضور الشخصيات الفلسطينية، وبالتالي، عدم االهتمام الكافي 

 .بقضية الحصار من وجهة النظر الفلسطينية

كأداة تأطير، يدلل على أن قضية الحصار  بشكل ملحوظ انخفاض نسبة العناوين الرئيسية -11
 اإلسرائيلي على غزة، لم تنل االهتمام الكافي في مواقع الدراسة.

 

 

 :توصيات الدراسة: ثانياا
 توصيات خاصة بالجهات الفلسطينية: .1

على وجه الخصوص  توصي الدراسة المراسلين الخارجيين العرب عموما والفلسطينيين -1
بإظهار مظلومية الشعب الفلسطيني وخاصة في قضية حصار غزة التي تخضع لعملية 

 تحوير مقصود لصالح االحتالل اإلسرائيلي.
مهمتها إنشاء هيئة وطنية تضم متخصصين في اإلعالم الدولي والسياسة الدولية،  -2

والبريطانية، فلوال أن أحًدا قرأ موقع المتابعة اليومية لكبريات مواقع الصحف األمريكية 
"إسرائيل تنهي  عنوان الواشنطن بوست مثاًل، النتبه أن أحد التقارير كان يحمل

في الصحيفة  هذا التقرير نشر، وقد استعداداتها لحرب على غزة وسط تساقط الصواريخ"
  .(1)بيومين 2009-2008 حرب ، أي قبل2008ديسمبر  25يوم 

جهة رقابية تدحا الرواية اإلسرائيلية الدعائية التي يتبناها ك ئة أيًضاهذه الهي تعملن أ -3
 اإلعالم الغربي في معالجة القضايا الفلسطينية.

                                                 

(1) The Washington Post, Israel Completes Preparations for Gaza Offensive Amid 
Continuing Rocket Fire. (Website). 
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مخاطبة مواقع الصحف األمريكية والبريطانية عبر قنوات االتصال الموجودة على تلك  -4
ية الحصار المواقع، والرد عليها بالحجة والبرهان حول أي تقرير أو خبر ال ينصف قض

 لصالح الفلسطينيين. 
دعوة السلطة واألحزاب الفلسطينية إلى إنشاء منابر إعالمية متعددة اللغات، بغرض  -5

خلق تمايز بين الخطاب الداخلي واآلخر الموجه للرأي العام الدولي ال يعتمد على 
 الترجمة الحرفية للرسائل اإلعالمية السياسية.

توصي الدراسة الجاليات الفلسطينية في الشتات بتفعيل دورهم اإلعالمي والعمل  -6
مواجهة اللوبي اإلسرائيلي المؤثر في السياسات اإلعالمية  ضغط فيكجماعات 

 الدولية.
تدعو الدراسة صانعي السياسات ومنتجي الخطاب اإلعالمي الفلسطيني الرسمي إلى  -7

ولية االحتالل اإلسرائيلي عن حصار قطاع صياغة رسائل إعالمية تعكس حقيقة مسؤ 
 غزة بعيدًا عن الخالفات الداخلية.

 
 توصيات خاصة بمواقع صحف الدراسة: .2

يوصي الباحث مواقع صحف الدراسة بالتزام التوازن في العرض الموضوعي لقضايا  -1
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي دون االنحياز للطرف األخير، كتحميل الشعب 

ولية الحصار إثر انتخابه لحركة حماس، وذكر أسماء القتلى الفلسطيني مسؤ 
 اإلسرائيليين وتجهيل الضحايا الفلسطينيين.

بوست، والتايمز على زيادة االعتماد على  نالواشنطتحث الدراسة موقعي صحيفتي  -2
، فيما يخص القضية الفلسطينية، وخاصة قضية حصار غزة الصحفيةموقع الصورة 

الدراسة عن االنتقائية السياسية في اختيار صور ال تتناسب مع الرسائل وابتعاد مواقع 
 اإلخبارية المطروحة.

تحث الدراسة مواقع الصحف على ضرورة عدم تجاهل الشخصيات الفلسطينية  -3
ا، المحورية غير الرسمية )الحركات واألحزاب( في معالجة القضايا الفلسطينية عمومً 

 د.ية في قطاع غزة على وجه التحديواألزمات االقتصادية واالجتماع



 

 
 
 
 

 مصادر والمراجعال
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 المصادر والمراجع

 أولا: المراجع العربية

، األطر الخبرية لالنتفاضة الفلسطينية وآثارها المعرفية والوجدانية على قراء الصحف(. 2002. )محمد سعد، إبراهيم
 ول.ورة العرب والمسلمين، الجزء األاإلعالم وصالمؤتمر العلمي السنوي الثامن 

أثر األيديولوجيا السياسية للدولة في بناء األطر اإلخبارية: دراسة مقارنة سبتمبر(. -، يوليو2007. )جمال، أحمد
 .لرأي العام، جامعة القاهرةالمجلة المصرية لبحوث ا، وقناة العالم اإليرانية BBCلموقعي 

أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع اإللكترونية في األزمات الدولية: دراسة حالة  (.2009. )جمالأحمد، 
وث اإلعالم، المجلة المصرية لبح، والعالم بالتطبيق على أزمة احتجاز البحارة البريطانيين BBCلموقعي 

 135-110(، 1) 34 ،جامعة القاهرة

)دراسة ماجستير غير منشورة(، غزة: ، شرعية جريمة حصار غزة: دراسة. (2011أحمد، ضياء عالء الدين. )
 .الجامعة اإلسالمية

 .غزة: تقرير ما بعد عام واحد. (2010مايو،  1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )

 (.2015سبتمبر  3مراسل صحيفتي الجارديان والواشنطن بوست )مقابلة في مكتبه: -بعلوشة، حازم 

معلومات الجمهور المصري عن مشكلة حصار قطاع غزة الفلسطيني: مصادر  (.2008. )عماد الدينجابر، 
 .446-359 ،جامعة األزهرب مجلة الدراسات اإلعالمية .دراسة ميدانية

على  ،هل انتهى عصر الصحافة الورقية وبدأ عصر االلكترونية؟فبراير(.  25، 2013)جعبري، محمد حسين. ال
 .https://goo.gl/qw9voV، الموقع: 2014، نوفمبر 8 :موقع جريدة الوطن، تاريخ االطالع

 .القاهرة: عالم الكتب، 3، طبحوث اإلعالم-دراسات في مناهج البحث العلمي(. 2006. )سميرحسين، 

رام هللا: المركالز ، أثالر الحصالار االسرائيلي علالى وسالائل اإلعالالم فالي قطالاع غالزة. (2010حماد، أحمد إبراهيم. )
 .الفلسالطيني للتنمية والحريات اإلعالمية

 8مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سكيكدة، (. المقابلة في البحث االجتماعي، 2012حميدشة، نبيل. )
(1 ،)96-109 

بارك أوباما: دراسة أطر المعالجة اإلعالمية لسياسات الرئيس األمريكي  ، إبريل(.2011. )فاطمة الزهراء، خطيبال
 .335-289(، 2) 39 حوليات آداب عين شمس،، مقارنة بين قناتي الجزيرة والحرة

https://goo.gl/qw9voV
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 .عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، الخبر في وسائل االعالم. (2011الرزاق محمد. )دليمي، عبد ال

 .عالم الكتب القاهرة:، 2، طفن الخبر الصحفي(. 1984. )فاروق زيد، أبو 

 الكتب.، القاهرة: عالم فن الخبر الصحفي. (2000. )فاروق  زيد،أبو 

 ،الحصالالار: دراسة حالالول حصالالار الشالالعب الفلسالالطيني ومحالالاوالت إسالالقاط حكومالالة حمالالاس. (2006سعد، وائل. )
 .، بيروت: مركز الزيتونة1ط

اإلخبارية  CNNاألطر اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط في شبكة سبتمبر(. -، يوليو2007. )هبه، شاهين
جامعة ب المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،Inside the Middle Eastاألمريكية: دراسة تحليلية لبرنامج 

 85-64(، 1) 27  القاهرة

الفلسطينية م في الصحف 2008للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام األطر الخبرية (. 2016. )عال خميس، طه
 . )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.: دراسة تحليلية مقارنةاليومية

 .ار الشروق للنشر والتوزيع، جدة: د1، ط تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم. (1983عبد الحميد، محمد. )

 .القاهرة: عالم الكتب ،2، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية(. 2004. )محمدعبد الحميد، 

 .، القاهرة: عالم الكتب3، طنظريات االعالم واتجاهات التأثير(، 2010عبد الحميد، محمد. )

دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حول حصار غزة: دراسة وصفية . (2015عبد الغفور، ياسر. )
 ، غزة: الجامعة اإلسالمية.منشورة( ، )دراسة ماجستير غيرعلى عينة من الصحف الفلسطينية اليومية

 .القاهرة: دار المعارف، ب.ط، وكاالت األنباء رؤية جديدة(. 1978. )شفيقعبد اللطيف، 

، القاهرة: 2ط ،األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام. (2002وزكي، عزمي. )عبد، عاطف ال
 .دار الفكر العربي

الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية في المجالت المصرية: االعتداءات األطر (. 2009. )سالم، عبده
 .190-133(، 1) 33 ،جامعة القاهرةب المجلة المصرية لبحوث اإلعالم. نموذجاً  اإلسرائيلية على قطاع غزة

 ن.لعبيكاا ، الرياض: مكتبة1، طاإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة(، 1998)عسكر، فهد. ال

 ، القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.1، طالصحافة االلكترونية(، 2008علم الدين، محمود. )

 .القاهرة: دار المعرفة ،1ط، التصوير الصحفي(. 1980. )عبد الجبارعلي، 
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األجنبة باللغة األطر الخبرية لقضية الدولة الفلسطينية في مواقع الفضائيات اإللكترونية (. 2014. )روال ان،يعل
 ، غزة.الجامعة اإلسالمية( ماجستير غير منشورة )رسالةة، العربية: دراسة تحليلية مقارن

 .بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، ب.ط. البحث العلمي مفهومه وإجراءاته ومناهجه(. 1994. )السيد أحمد، عمر
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 الجامعة اإلسالمية بغزة
 الدراسات العلياعمادة 

 قسم الصحافة واإلعالم-كلية اآلداب
 

 
 

 هللا،،، حفظه  ............ /لدكتورا حضرة
 وبركاته،، هللا ورحمة عليكم السالم

 حتليل املضمون ةاملوضوع/ حتكيم استمار
، التحليلية الدراسةسيعمل على تطبيقها في  هذه االستمارة التي يديك بين الباحث ضعي

األطر الخبرية لقضية حصار غزة  "صحافة، عن الرسالة الموسومة بالال:لنيل درجة الماجستير في ال
 ".: دراسة تحليلية مقارنةفي المواقع اإللكترونية للصحف األمريكية والبريطانية

مضمون األطر الخبرية للقضية فئات  تحليل استمارة بتحكيمالتفضل  لكم الباحث شكريو 
، اتجاه التغطيةوالشخصيات المحورية، ومحور  فئات األطر الخبرية واستمارة تحليل، محل البحث

 .أدوات وآليات التأطير المستخدمةو 

 حسام منصورمحمد  :باحثإعداد ال

 الحميد عيسىإشراف: الدكتور/ طلعت عبد 
 رئيس قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة

 رام والتقديرتئق االحــــالوا فـــوتقب

 مــــرفــقـــــات:
 التعريالالالالالالالالالفات اإلجالالرائية لفئات التحليل. -
 استمارة تحليل المضمون  -

 هـ 1437 -م 2016
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 المضمون  تحليلاستمارة 
 اسم الصحيفة:.......................................

 التاريخ م

فئة شكل 
المادة 
 الصحفية

 فئة مصدر المادة الصحفية
 فئة عناصر االبراز المستخدمة

 

 أخرى  وكاالت مراسل تقرير خبر
 مقاطع الفيديو الصور

 جرافيك
روابط 
 إحالة

 أخرى 
 أخرى  حديث تصريح تقرير أرشيفية موضوعية شخصية خبرية
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 ألطر الخبريةافئات  تحليلاستمارة 
 ....................................... اسم الصحيفة:

 التاريخ م

 فئة األطر الخبرية

ولي
 الد

ن و
لقان

ك ا
تها

ر ان
إطا

 

ب 
سبا

أ
صار

الح
 

 إطار النتائج المترتبة عن الحصار

نية
نسا

 اال
ات

مام
الهت

ر ا
إطا

 

 إطار الجهة المسؤولة عن الحصار إطار حلول الحصار

صار
الح

ار 
تنك

واس
عم 

 الد
طار

إ
 

ن 
أم

ئيل
سرا

إ
س 

حما
رة 

سيط
رباء 

لكه
ع ا

قطا
ان

 

ق 
غال

إ
رفح

بر 
مع

لية 
رائي

الس
ر ا

عاب
 الم

الق
إغ

دين 
صيا

ى ال
 عل

دي
لتع

د وا
صي

ر ال
تعث

 

مار
إلع

دة ا
إعا

ير 
تأخ

 

حية
ص

كل 
مشا

 

ئية
ل بي

شاك
م

فاق 
األن

رة 
تجا

ار 
زده

ا
 

ى  ر
أخ

 

ورة
حظ

ع م
ضائ

ل ب
دخا

إ
 

رات
صاد

ت ال
ميا

ة ك
زياد

لقة 
 مغ

رية
تجا

بر 
معا

ح 
فت

 

ت 
احا

مس
دة 

زيا
صيد

ال
رفح 

بر 
لمع

ئم 
 دا

فتح
كان 

الس
ى 

 عل
الت

سهي
ل ت

دخا
إ

يلي 
سرائ

 اإل
الل

الحت
ا

ي   ر
ص

 الم
نب

لجا
ا

 

س
حما

كة 
حر

نية 
سطي

الفل
طة 

لسل
ا

 

ى  ر
أخ
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 ألطر الخبرية )الشخصيات المحورية + أدوات وآليات التأطير المستخدمة(افئات  تحليلاستمارة 
 اسم الصحيفة:.......................................

 التاريخ م

 فئة آليات وأدوات التأطير المستخدمة الشخصيات المحوريةفئة 

 إسرائيلية فلسطينية
 

 دولية

ات
لوم

ومع
ية 

ريخ
ة تا

خلفي
بقة 

 سا
فية

صح
ت 

يانا
 وب

بار
أخ

 

ات
باس

اقت
سية 

 رئي
وين

عنا
اللية 

ت د
كلما

 

رار
لتك

ا
راز 

االب
ى   ر

أخ
 

مية
رس

مية 
رس

ير 
غ

 

مية
رس

مية 
رس

ير 
غ

 

مية
رس

مية 
رس

ير 
غ

 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 


