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  2017اخلطاب الصحفي حنو قضية القدس بعد إعالن ترامب 
 )الواشنطن بوست ويديعوت أحرونوت واألهرام( دراسة تحليلية مقارنة لمواقع

 () د/ أحمد عادل عبد الفتاح محمد
 مقدمة:

 وأعطيت الشرعيين، أصحابها يد من انتزعت إسالمية عربية مدينة إن القدس

 خضع فلسطيني أحدهما م1948عام  لشطرين تقسم ثم م،1947دوليا عام نظاًما

ومسيحية  مقدسات إسالميةمن  والثاني إسرائيلي؛ نظًرا لما تضمه األردنية، لإلدارة

 في مهًما قضيتها محوًرا وشكلت الحضارات، من العديد بين للصراع بؤرة جعلتها

 فلوالمحا الكثير من المنظمات موضع اهتمام وأصبحت العربي اإلسرائيلي الصراع

بشأنها وآخرها قرار الرئيس  صدرت عبر كم القرارات التي جليًّا ذلك ويبدو الدولية

األميركي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية 

إليها، وتباينت مواقف الدول بين مؤيد لإلسرائيليين واعتبار كل ما تقوم به سلطات 

طبيعيا، وبين رافض للقرار  حقًّا محاوالت لتهويد القدساالحتالل من انتهاكات و

 .األمريكي والتحذير من نتائجه

وجاء هذا االعتراف ليسلط الضوء على القضية ببعديها الديني والسياسي، 

خاصة بعد أن اتفق كثير من المحللين على أن الدافع وراء اتخاذ ترامب للقرار يكمن 

والتى « نهاية الزمن»اإلنجيلية المؤمنة بنبوءة  في خوفه من خسارة قاعدته المسيحية

تشير لسيطرة اليهود على القدس بالكامل، كما أكدوا على المخاطرة والتهديدات 

الكامنة في ثنايا هذا القرار وأبرزها)خلق عقبات أمام عملية السالم، وانطالق موجات 

 جديدة من الفوضى والعنف بالمنطقة(. 

ة ومقاالت كتابها أنواًعا متباينة من الخطاب والتي ولقد رصدت المواقع الصحفي

وات لرأب الصدع في الشارع العربي في وقت تزايدت فيه ـأوضحت تزايد الدع

ية الرواية التي تدعم ـة األمريكـيـع الصحفـت المواقـية، حيث تبنـالتكهنات حول القض

ل، بينما ركز االحتال دولةـل تتبع القدس واعتبارها مدينة في ممارسات إسرائيل

ق ـيـقـلتح ةـيـاريخـــالت ائقـالحق خطاب المواقع الصحفية اإلسرائيلية على تشويه

بينما الصحافة العربية يتجلى  ل،ـرائيـإس حـالـلص عـواق رـأم رضــر وفـبـب أكـاسـمك

للقوانين  القدس والمخالفة العدوانية في والممارسات االنتهاكات دورها في كشف

 .ولية ورصد ردود الفعل العربية والعالمية نحوهاوالقرارات الد
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 الدراسات السابقة عرض نقدي:  *

 لهياتناولت العديد من الدراسات قضية القدس بخطاب الصحافة كموضوع بحثيي 

والتي حللتا خطياب  (2)2013و رجاء أبو مزيد ( 1)2012ائل المناعمة ومنها دراستا وو

 المصيالحة الفلسيطينية، وتوصيال إليى أن أطروحية الحكومية هيي أبيرزالصيحف نحيو 

للكتياب  األييدلوجي أن التوجيه عليى باالتصيال القيائمون واتفيق أطروحيات المصيالحة،

األمريكية كالنيويورك القضية، وبتحليل خطاب الصحف  نحو مواقفهم تشكيل في أسهم

تييييايمز والواشيييينطن بوسييييت نحييييو قضيييييتي أحييييداث االنتفاضيييية الفلسييييطينية الثانييييية 

 Mohammedوالممارسيييات االسيييتعمارية اإلسيييرائيلية بالقيييدس جييياءت دراسيييتا 

Mosheer A. Amer 2008 ،and Mohammad Mosheer Amer  Walid 

Mohammad Amer 2011 (3( )4)ف يييدمب بييين ، وتوصييال إلييى أن خطيياب الصييح

الهجييوم الفلسييطيني والعنييف المحييرض مقابييل ردود الفعييل واًل: اتجيياهين متناقضييين، أ

االنتقامية اإلسرائيلية وتبرير أعمالهم العسكرية بالنيويورك تايمز، ثانيًا: االعتماد عليى 

الخطابات اإلنسانية في انتقاد استخدام الجيش اإلسرائيلي "غير المتناسب" للقيوة، بينميا 

خطييياب الصيييحف Mohammed Wesam Amer 2017(5 )دراسييية  رصيييدت

، وتوصييلت إلييى أن المسيي ولين 2008األمريكييية والبريطانييية نحييو الحييرب علييى غييزة 

اإلسيرائيليين هيم أبييرز القيوا الفاعليية ويسيعون دائًميا لوقييف إطيالق النييار، بينميا كانييت 

كثيير رفًضييا حميياس هييي أكثيير القييوا الفاعليية الفلسييطينية بالخطيياب وإ هارهييا أنهييا األ

 .لوقف إطالق النار

علييى تبيياين اتجاهييات خطيياب الصييحف  2007وأكييدت دراسيية الطيياهر بصييي  

 العربيية األطر والخبر على الشعب جريدتا األقصى، فركزت انتفاضة الجزائرية نحو

وأشيارت  ،(6)والدوليية المحليية األطير ليبرتيي عليى جرييدة واإلسيالمية، بينميا ركيزت

الفلسيطيني اإلسيرائيلي احتليت أولوييات  الصيراع أن قضيية 2007لمياء سيامح دراسة 

خطييياب صيييحيفة الجييييروزاليم نحيييو قضيييايا الشييي ون الخارجيييية اإلسيييرائيلية بنسيييبة 

78.8%(7). 

، Mohammed Wesam Amer2017واتفقت الدراسات الوصفية لكيل مين )

، راميي سييلمان (8)2014، راميي خيريس 2015، محميد سيعد 2015أحميد عبيد العزييز

( فييي وجييود تفيياوت بوجهييات 2005، شييادي جبيير 2007الطيياهر بصييي   ، (9)2014

 بمقدمية المقاومية، وتصيدر إطيار الصيراع ثقافية تطيور نظير خطابيات الصيحف نحيو

سيمر خاليد عبيد المجييد االسيتيطان، واتفقيت دراسيات   لموضيوعات اإلعالميية األطير

ريس ، رامييي خيي(12)2015غييدير أحمييد علييي و، (11)2017، وأحمييد جمعيية (10)2017

وعواطيييف عبيييد اليييرحمن ( 14)2005، نشيييأت األقطيييش (13)2014، روال أكيييرم 2014
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القضيايا  تغطيية واألشيكال الخبريية عليى الصيحفي الخبير فين [ فيي هيمنية(15)2000

 وجهة نظر عرض على كبيرة ي الخطاب بنِسبةنتجم المرتبطة بالقدس، وكذلك اعتماد

 باألحداث والوقيائع، ها االستشهادتال المقاومة، تجاه أفكارهم للتأكيد على صحة واحدة

فييي اهتمييام  2017دراسيية إسييراء صييالح الشييريف ، واختلفييت التاريخييية الشييواهد ثييم

المواقع اإلخبارية الفلسطينية بسرد المعلومات حيول قضيايا الحصيار عليى غيزة بنسيبة 

62.7%(16). 

أن إسيرائيل تسيتخدم  Ahmad M.Atawneh 2009وأوضيحت نتيائب دراسية 

الكثير من التهدييدات مقابيل النيداءات الفلسيطينية التيي تعكيس ضيعفهم بوسيائل اإلعيالم 

، ووجيدت دراسية محميد سيعد (17)المحلية والعالمية خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانيية 

الصيحف،  بخطابيات العربيية الفاعلية القيوا حضيور يانخفاضيا ملحو يا في 2015

، واختليف ذليك (18) والوقائع" هي أبرز مسارات البرهنة على القضية الحقائق"وكانت 

 للتأكيد أمثلة وطرح التاريخية البرهنة استخدام في 2015مع دراسة أحمد عبد العزيز 

 .(19)قضية األسرا  على

رة توصيلت دراسية حيازم حمييد أما عن دراسات تحلييل مضيمون الميواد المصيو

إلييى أن مفاوضييات ووقييف إطييالق النييار أبييرز القضييايا بالرسييوم الكاريكاتورييية  2015

وجيياءت ، (20)، تلتهييا قضييية المقاوميية الفلسييطينية والهجمييات اإلسييرائيلية ٪21.6بنسييبة

ستكشيياف ال( 22)2018ختييام حسييين و (21)2018دراسييتا جييواد راغييب ورجيياء يييونس 

دالالتهيييا الصييريحة والكامنييية بالصيييحف الفلسيييطينية حيييول  لصيييورة عبيييرات اسيييميائي

انتفاضيية القييدس، فجيياءت المواجهييات مييع الجنييود اإلسييرائيليين والهجمييات اإلسييرائيلية 

كيييأبرز موضيييوعات  ٪20.7، ثيييم موضيييوع الشيييهداء والجرحيييى بنسيييبة٪29.1بنسيييبة 

 الصييور بالدراسييتين، كمييا جيياءت الكوفييية وعلييم فلسييطين كييأبرز الييدالالت الصييريحة

ليييدالالت الضيييمنية كانيييت النسيييبة األكبييير تشيييير إليييى الضيييحايا بالنسيييبة لو بالصيييور،

 الفلسطينيين مقارنة بداللة القتل من الجانب اإلسرائيلي.

بواقيع  والسياسيية المدنيية بيالحقوق الصيحف اهتميام فيي أجنيدة تبياينوقيد وجيد 

 قضيايا ةواالجتماعيية، وتركيزهيا عليى معالجي االقتصيادية مقارنية بيالحقوق 89.2%

 الطفل لحقوق اإلسرائيلية قضايا االنتهاكات باقي عليه حازت ما تعادل بنسبة االعتقال

دراسية منيال خمييس  ، وتوصيلت2015غيدير أحميد كميا أوضيحت دراسية الفلسيطيني 

ليم تلتيزم بياألداء المهنيي فيي  اإللكترونيية اإلخباريية إليى أن المواقيع( 23) 2013جيراد 

في تأجيجيه  سلبي بشكل وحماس وأسهمت فتح اسي لحركتيمعالجة أزمة االنقسام السي

الوطنيية، كميا أن  المصيالحة التيي تعيزز لآللييات وافتقار موادها اإلعالمية في اإلشارة

 .لفتح الحرج رسميًا يسبب ما لبث حماس استخدمت تلك المواقع

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216608001276#!
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( 25)2015ومحميد ميدحت راغيب ( 24)2016واتفقت دراسيتا طلعيت عبيد الحمييد 

الصيييراع عبييير االحتجاجيييات والمواجهيييات الشيييعبية كيييان أكثييير األطييير إطيييار  فيييي أن

المسيييتخدمة فيييي تغطيييية العيييدوان عليييى غيييزة بموقيييع النيوييييورك تيييايمز، تالهيييا إطيييار 

المس ولية واالهتمامات اإلنسانية بنسب متساوية ثيم أطير األسيباب والحليول المقترحية، 

اعتيداءات االحيتالل االحيتالل و بسيجون الطعيام نعي إضراب األسيرا قضية وتبين أن

األراضييي ثييم جييدار الفصييل العنصييري  مصييادرة اإلسييرائيلي علييى الفلسييطينيين، ثييم

اعتميادهم  فيي الخطياب الشيعبية، واتفيق منتِجيو المقاومة من أبرز قضايا القدس وتهويد

المنطقيية  واألدلية واإلنسيانية واسيتخدام الحجيب والتاريخية، السياسية، على المرجعيات

 ، واتفيق ذليك جزئيًّيا ميع ميا أكدتيه دراسية المقاومية مكاسيب زارهم وإبيفي تقديم أفكار

Bryan David Silke2007  أن إطار الصراع )العنيف وغير العنيف( أبيرز األطير

المهيمنيية علييى تغطييية الصييحف النسييحاب القييوات اإلسييرائيلية ميين غييزة، تالهييا أطيير 

ي تصييدر الشخصيييات ، كمييا اتفقييت تلييك الدراسييات فيي(26)العواقييب وإسييناد المسييؤولية 

 العربية ثم اإلسرائيلية كأبرز الشخصيات المحورية بالمواقع تلتها الفلسطينية والدولية،

( 2017وآخرهييا اإلسييالمية وتباينييت تلييك النتييائب مييع دراسيية محمييد أحمييد المنيييراوي )

مين موضيوعات العيدوان، ثيم الشخصييات  ٪36.3حيث تصدرت الشخصيات العبرية 

 Melaine Stawicki 2009واختلفيت معهيا دراسية  ،(27)%331.الفلسيطينية بنسيبة 

العسيكرية إلسيرائيل عليى  القيوة مين األمين والتخوييف لتحقييق السعي في غلبة إطاري

، (28) 2002-2000تغطيييية الصيييحف للصيييراع الفلسيييطيني اإلسيييرائيلي خيييالل عيييامي 

ة احتالل موضوعي "تهويد القدس والمكانة الديني 2009ووجدت دراسة عاطف عودة 

لها" الترتيب األول بالصحف العربية واتفاق مضامينها مع الخطاب السياسيي الرسيمي 

 .( 29)للدول المنتمية لها 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

الدراسات وصفية واستخدمت منهجي المسح اإلعالمي بشقيه  جاءت غالبية

ة المنهجية، وارتكزت )التحليلي والميداني(، والعالقات المتبادلة عبر أسلوب المقارن

موضوعاتها على قضايا القدس المتعددة  كالمصالحة والالج ين واالنتفاضة الثانية 

قضية االستيطان اإلسرائيلي والحرب على غزة واالنقسام الفلسطيني  -والمقاومة

وإضراب األسرا[ بينما لم تتناول دراسة واحدة قضية اعتراف ترامب بالقدس 

اهتمت تلك الدراسات بتحليل الخطاب النقدي وتحليل ، و2017عاصمة إلسرائيل

 Textual analysisالمضمون الكمي والكيفي ومنها ما ارتكز على التحليل النصي 

، وجمعت دراستا Walid Amer Mohammad Amer and 2011كدراسة 

[ بين تحليل المضمون والخطاب 2018ختام حسين  - جواد راغب ورجاء يونس
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لصورة ودالالتها والقوا الفاعلة المتضمنة فيها، ومدا قدرتها ورصدت سيميائيات ا

في التعبير عن السياق الثقافي واالجتماعي والسياسي للواقع الفلسطيني فيما يتعلق 

بانتفاضة األقصى، واعتمدت غالبية الدراسات على نظريات ترتيب األجندة واألطر 

 للكتاب من أهم األيدلوجي ن التوجهوأثبتت نتائب الدراسات أ الخبرية أو الجمع بينهما،

نحو قضايا القدس المتنوعة، ووجود تباين في  مواقفهم تشكيل في العوامل المؤثرة

تأطير وسائل اإلعالم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وفق توجهاتها األيديولوجية، 

 يجنتم القضايا الفلسطينية واعتماد تغطية األشكال الخبرية وتبين اتفاقها في تصدر

 الشواهد ثم باألحداث والوقائع واحدة واالستشهاد وجهة نظر الخطاب على عرض

التاريخية لتبرير أفكارهم، وإ هار خطاب وسائل اإلعالم قوة إسرائيل عبر التهديدات 

ت الدراسات في واتفقالمتعددة مقابل الضعف الفلسطيني عبر النداءات المتكررة، 

قع اإللكترونية في تغطية القضايا قيد سيطرت إطار الصراع على خطاب الموا

ثم  كانت الشخصيات اإلسرائيلية أبرز القوا الفاعلة تالها الفلسطينية،، والدراسة

وآخرها اإلسالمية، واستفاد الباحث من تلك الدراسات في تحديد  العربية، ثم الدولية،

رتكاز على ف ات تحليل الخطاب والسياق المؤسس إلنتاجه بالمواقع نحو القضية واال

 نظرية السياق لتعمق فهم متغيراتها والعالقات بينها.

 مشكلة الدراسة:

قضية القدس من القضايا البارزة على الساحتين العربية والدولية، فاالحتالل 

اإلسرائيلي يحاول إنهاء هوية تلك المدينة وجاء قرار الرئيس األمريكي إعترافا 

خطوة التي تجهز على بمثابة ال 2017سمبردي 6بالقدس كعاصمة أبدية إلسرائيل في 

عملية السالم وتفتح الباب لممارسة السيادة واالنتهاكات اإلسرائيلية بالمدينة وتحول 

دون تمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة، فضاًل 

(، 1968ة )لسن 252عن مخالفة كافة القرارات الدولية بشأن القدس منذ القرار رقم 

والتي تدين اإلجراءات اإلسرائيلية التي تستهدف  (30)(2016) 2334وانتهاء بالقرار

تغيير وضع القدس وتجرم احتالل أراضي الغير بالقوة، وهذا ما انعكس على تقديم 

القضية بخطاب المواقع الصحفية األمريكية واإلسرائيلية والعربية عينة الدراسة، ولذا 

ة للكشف عن مالمح هذا خطاب مواد الرأي بمواقع األهرام سعت الدراسة الحالي

واليديعوت أحرنوت والواشنطن بوست نحو قضية إعالن ترامب للقدس عاصمة 

إلسرائيل، ورصد العوامل السياقية المؤسسة لخطاب تلك المواقع نحو القضية في 

 ضوء السياسات واأليديولوجيات الحاكمة لها.

 -الدراسة فيما يأتي: تتمثل أهمية أهمية الدراسة:
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تتصييدا الدراسيية لقضييية إعييالن ترامييب للقييدس كعاصييمة إلسييرائيل والييذي أدا  -1

لتغيرات متسارعة وانقسام ردود الفعل العربية والعالمية حولها وصواًل لمنعطف 

تيياريخي ينبييز بأزميية حقيقييية وصييراع وشيييك، والقضييية شييهدت حضييوًرا مكثفًييا 

، ممييا اسييتوجب رصييد تلييك المرحليية بخطيياب المواقييع الصييحفية عينيية الدراسيية

 الجديدة من العالقات العربية واإلسرائيلية واألمريكية.

 Critical Discourseالدراسيية ترتكييز علييى أسييلوب تحليييل الخطيياب النقييدي  -2

Analysis  والذي ينتمي لحقل بحثي آخر عبر مقاربة تعتمد على محاولية تفكييك

وجيات المؤسسية لهيا عبير أطير وفهم األيديول -مواد الرأي –النصوص الصحفية 

 Contextualمرجعييية وآليييات جديييدة، فضيياًل عيين تو يييف نظرييية السييياق 

Theory  لتحلييييل المسيييتويات المتعيييددة للخطييياب والعواميييل السيييياقية المؤسسييية

 إلنتاجه بالمواقع عينة الدراسة.

 تهدف الدراسة الحالية إلى:أهداف الدراسة: 

مواقع األمريكية واإلسرائيلية والعربية رصد أنواع الخطاب بمواد الرأي بال .1

 عينة الدراسة في تقديم قضية القدس.

تحديد أهم االستراتيجيات التي ارتكز إليها خطاب المواقع الثالث في تقديم  .2

 القضية.

الكشف عن اتجاهات الكتاب نحو القضية بالمواقع عينة الدراسة وفق انتماءاتها  .3

 وأيديولوجياتها.

حات ومسارات البرهنة الدالة على صحتها بخطاب استخراج أهم األطرو .4

 المواقع قيد الدراسة.

تحديد أبرز القوا الفاعلة وأدوارها والصفات المنسوبة لها بخطاب المواقع تجاه  .5

 قضية القدس.

الكشف عن األطر المرجعية التي استند عليها خطاب الكتاب نحو القضية  .6

 بالمواقع والمضامين الدالة عليها.

ت السياق وإبراز العوامل السياقية المؤسسة إلنتاج خطاب المواقع تحليل ف ا .7

 وبيان موقفها من القضية.

  وتتجلى فيما يلي:: مصطلحات الدراسة

ويشييير لنظييام فكييري يشييمل جمليية ميين المفيياهيم  Discourseمصييطلح الخطيياب  (1)

ا والمقوالت النظرية حول جانب معين مين الواقيع االجتمياعي بغيية تملكيه معرفيًّي
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ومن ثم تفهم منطقه الداخلي، وتفترض دراسته وجود منتب محيدد ليه وجهية نظير 

يقدمها بشأن مسألة خالفية، ويتوجه لجمهور تتنازع بشأن إقناعه بصيحة مواقفهيا 

عدة رؤا متباينة في واقع سياسي واجتمياعي محيدد ييؤثر فيي بنيية هيذا الخطياب 

 .(31)ومضمونه 

يتبنييى الباحييث تعريييف بسيينت العقبيياوي بأنهييا  المواقععع الصععحفية ارلكترونيععة: (2)

"وسيلة من وسائل االتصال عبر شبكة اإلنترنت تستخدم فنون وآلييات ومهيارات 

العمل الصحفي مضافًا إليها مهارات اتصال مستخِدمةً في ذليك عناصير الوسيائط 

المتعددة والن  الفائق للتعامل مع محتوييات الصيحيفة ومعالجتهيا ونشيرها عليى 

، بحيث يتاح للمتلقي التفاعل بإيجابيية وسيرعة وسيهولة وفيق احتياجاتيه الجماهير

وقدراتيييه فيييي تصيييفح الموضيييوعات واستقصييياء األنبييياء ا نيييية وإمكانيييية حفظيييه 

 .(32)للمعلومات واألخبار" 

وتتجلى في إعالن تراميب القيدس عاصيمة إلسيرائيل بميواد اليرأي ( قضية القدس: 3)

 بالمواقع عينة الدراسة.

   -نظري للدراسة:ارطار ال

تتبنييى الدراسيية الحالييية "نظرييية السييياق" إللقيياء الضييوء علييى مقييوالت النظرييية 

للوحيدات اللغويية  يستهدف إعطاء وصف صريح المفسرة لسياقات إنتاج الخطاب الذي

وهيييو بنيييية الخطييياب الداخليييية المكونييية مييين  Textمييين خيييالل بعيييدين األول: الييين  

ويعنيى دراسية الخطياب فيي  Context اني: السيياقوالثي -المفردات، التراكيب والجمل

 .(33) ضوء الظروف الخارجية والمؤثرات المباشرة عليه و روف إنتاجه

إن الخطاب الصحفي خطاب اجتماعي يرتبط بالمجتمع الذي يوجه إليه ويحمل 

قيمه، فهو أكبر من الن  وأشمل من األيديولوجيا، ويتطلب تحليله استرجاع الظروف 

نتاجه؛ للتعرف على ما وراءه من افتراضات أو ميول فكرية وهو ما التي أدت إل

يسمى بتحليل السياق، والذي يُعد جزءا أساسيًّا من عملية تحليل الخطاب التي ال 

تقتصر على فهم السياق النصي فقط بل تعتمد على تغيره، وإنشاء سياقات جديدة لها 

 .(34)مسردها الخاص

ف تبعًا الهتمام كل منها بجانب معين مين الين  أنواع عديدة للسياق تختل وتوجد

على أهمية مراعاة السياق الخيارجي فيي عمليية تحلييل  firthالصحفي، وقد أكد فيرث 

المعنييى والييذي ال يتضييح إال ميين خييالل تنسيييق الوحييدة اللغوييية ووضييعها فييي سييياقات 

 مختلفة، فالسياق عند "فيرث" ينقسم لقسمين:
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لعالقيات الصييوتية والصيرفية والنحوييية والداللييية ويتمثيل فييي االسعيا  الععدا:ل :  -1

 بين الكلمات في تركيب معين.

ويتمثل في العوامل والسياقات االجتماعية والظروف  السيا  الخارج : -2

المصاحبة إلنتاج  Non linguistic Context والمالبسات غير اللغوية

، وتبنى (35)الخطاب قيد التحليل وتعد بمثابة اإلطار الخارجي للحدث الكالمي

الباحث هذا التقسيم عبر تحديد السياق الداخلي لخطاب مواد الرأي بالمواقع 

عينة الدراسة نحو قضية اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، وعبر 

 -االفتراضات -المعاني الضمنية -ف ات تحليل السياق والمتمثلة في )اإلحاالت

في العوامل االجتماعية  االستنتاجات(، وكذلك سياقها الخارجي المتمثل

 والتاريخية والسياسية والذاتية المرتبطة بإنتاج الخطاب.

 ارجراءات المنهجية للدراسة:

تنتمييي الدراسيية الحالييية للدراسييات الوصييفية والتييي  أوالً: نععوا الدراسععة ومنهجهععا: 

تُعنييى بتحليييل خطيياب المواقييع الصييحفية األمريكييية واإلسييرائيلية والعربييية تجيياه قضييية 

؛ كمحاولة لرصد األطروحيات واألطير 2017عالن ترامب للقدس عاصمة إلسرائيل إ

المرجعييية والقييوا الفاعليية التييي يقييدمها كييل خطيياب، والكشييف عيين العوامييل السييياقية 

 إلنتاجه.

اعتمييد الباحييث علييى تحليييل خطيياب مييواد الييرأي بييالمواقع ثانيًععا: عينععة الدراسععة: 

ييية؛ باعتبييار أن تلييك المييواد تتسييم بييالتنوع فييي الصييحفية األمريكييية واإلسييرائيلية والعرب

بنيتهييا وبشييكل يعكييس توجهييات الخطيياب وأطروحاتييه واسييتراتيجياته، واسييتلزم ذلييك 

التطبيق على قضية ذات أطراف وكتابات متعددة، واستقر الباحيث عليى اختييار قضيية 

ية وأكثير نظًرا لما أثارته القضية من نقاش على كافة المستويات المحلية والدول؛ القدس

القضيايا بيروًزا بخطياب ثالثية مواقيع صيحفية هيي )موقيع صيحيفة الواشينطون بوسييت 

األمريكييية، ويييديعوت أحرونييوت اإلسييرائيلية، واألهييرام المصييرية(؛ وقييد وقييع اختيييار 

الباحث لها لتنوع انتماءاتها واتجاهاتها السياسيية واأليديولوجيية، كميا أنهيا تمثيل اليدول 

واألمريكييية واإلسييرائيلية، وكييذلك تُعييد أحييد أشييكال وسييائل أطييراف الصييراع العربييية 

اإلعيييالم الجدييييدة التيييي تتسيييم بتنيييوع مضيييمونها وثيييراء معلوماتهيييا واخيييتالف الطيييرح 

اإلعالمي للقضايا بها، واعتمد الباحث على إجيراء مسيح شيامل للمقياالت التيي تناوليت 

وزيعهييا علييى ، وتييم ت6/2/2018حتييى  6/12/2017القضييية بييالمواقع فييي الفتييرة ميين 

 المواقع الثالثة كالتالي:
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 ( توصيف مواد الرأي عينة الدراسة وتوزيعها على المواقع عينة الدراسة1جدول )

 الموقع  

 

 أنواا المقاالت

 الواشنطن

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت
 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

 3 7 24 4 5 10 3 23 11 3 4.35 3 افتتاح 

 1 59 192 1 64 136 2 32 15 1 59.42 41 ةأعمدة صحفي

 2 24.6 81 2 17 35 1 45 21 2 36.23 25 مقال تحليل 

 4 6.7 22 3 10 22 - 0 0 - 0 0 مقاالت القراء

 5 2.7 9 5 4 9 - 0 0 - 0 0 مقال رئيس التحرير

 - 100 328 - 100 212 - 100 47 - 100 69 ارجمال 

رام والواشنطون بوست في اعتمادهميا عليى يوضح الجدول اتفاق صحيفتي األه

، والمقيييياالت التحليلييييية %59.42،%64األعمييييدة الصييييحفية بالترتيييييب األول بنسييييب 

، وجيياءت بالترتيييب األول بموقييع يييديعوت  %17 ،%36.23بالترتيييب الثيياني بنسييب 

تلتهيا األعميدة الصيحفية بالترتييب الثياني، وليم  %32، وبنسيبة %45أحرونوت بنسيبة 

ت القيراء ورئييس التحريير بيأي تكيرارات بالواشينطون وييديعوت، وجياءت تحظ مقاال

 بنسب ضعيفة وبمراتب متأخرة باألهرام.

 *أدوات الدراسة:

اعتمد الباحث على تحليل خطاب ميواد اليرأي بيالمواقع  أداة تحليل الخطاب: (1

الصحفية عينة الدراسة حول قضية القدس عبر رصد )أطروحيات الخطياب 

األطيير  –لقييوة الفاعليية وأدوارهييا والصييفات المنسييوبة لهيياا -واسييتراتيجياته

وكيذلك مسيارات البرهنية للتيدليل عليى مقيوالت  -المرجعية التي اسيتند إليهيا

 الكتاب واتجاهاتهم نحو القضية(.

 -المعيياني الضييمنية -بييالتركيز علييى ف ييات )اإلحيياالت أداة تحليععل السععيا : (2

 االستنتاجات(. -االفتراضات

حييث فييي بنيياء أدوات تحليييل الخطيياب والعوامييل السييياقية المؤسسيية لقييد عمييد البا     

إلنتاجييه علييى القييراءة المتعمقيية واالسييتفادة ميين الدراسييات المماثلييه بمجيياالت تحليييل 

الخطيياب والسييياق، فضيياًل عيين إجييراء تحليييل اسييتطالعي لييبعض المقيياالت المنشييورة 

 في شكلها النهائي. بالمواقع الصحفية عينة الدراسة، وبذلك تم وضع أداة التحليل

تم عرض الصورة األولية : ا:تبارا الصد  والثبات الستمارة تحليل الخطاب

مين وإجراء التعديالت المطلوبة، حيث اتفقوا  ()الستمارة التحليل على السادة المحك ِ
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( على صالحية االستمارة للتطبيق، ولحساب الثبات تم االستعانة باثنين %87بنسبة )

من المقاالت عينة الدراسة، وذلك بعد مرور  %20وإعادة تحليل  ()من الباحثين 

( 0.875-0.863أسبوعين من إجراء التحليل األول وبلغ معامل الثبات في المرتين )

 ( ويشير ذلك لثبات االستمارة.0.01عند مستوا داللة )

 نتائج الدراسة التحليلية المقارنة للمواقع الصحفية عينة الدراسة:

لييل خطياب ميواد اليرأي بيالمواقع اليثالث نحيو قضيية القيدس قييد الدراسية أسفر تح

 عما يلي:

 ( أنواا الخطاب الت   تناولت قضية القدس بالمواقع الصحفية عينة الدراسة 2) جدول

 الموقع  

 

 أنواا الخطاب

الواشنطن 

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت

 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

 6 7.6 28 7 4.5 10 4 11.8 7 4 12.9 11  تفسيري ودفاع

 1 24.8 91 1 25.2 56 1 22 13 1 25.8 22 انتقادي وهجوم 

 2 19.1 70 2 20.2 45 2 16.9 10 3 18 15 تقييم 

 8 3 10 - 0 0 3 14 8 7 2.3 2 تبريري

 3 14 50 3 15.7 35 5 10.1 6 5 10.5 9 توجيه  وارصالح 

 5 9 33 4 11 24 8 1.6 1 6 9.4 8 حيادي

 11 0.8 3 10 1.4 3 - 0 0 - 0 0 عاطف 

 7 6.2 23 5 8 18 6 5 3 7 2.3 2 تحذيري

 12 0.5 2 - 0 0 7 3 2 - 0 0 تآمري

 9 2.1 8 8 3.6 8 - 0 0 - 0 0 سا:ر

 10 1.9 7 9 3.2 7 - 0 0 - 0 0 تشاؤم 

 13 0.2 1 - 0 0 8 1.6 1 - 0 0 يغلب عليه األمل

 12 0.5 2 11 0.9 2 - 0 0 - 0 0 تنبؤي

 12 0.5 2 11 0.9 2 - 0 0 - 0 0 حواري

يجمع بين أكثر من نوا 

 للخطاب
16 18.8 2 8 14 3 12 5.4 6 36 9.8 4 

 - 100 366 - 100 222 - 100 59 - 100 85 ارجمال 

 يتبين من الجدول:

على  الخطاب االنتقادي الهجوم  سيطرة :الواشنطون بوست )أ( بالنسبة لصحيفة

بالترتيب األول وتجلى ذلك في عدة مقاالت أشارت  %25.8بنسبة واد الرأي م
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خطوة تفسد وليس له أثر قانوني والعتبار قرار ترامب بشأن القدس خاط ًا 

، وانتقاد ما يقوم به الفلسطينون من (38( )37( )36)الحياد األمريكي كوسيط للسالم 

وتهديدات ترامب بقطع ( 39)أعمال شغب وتهديدات وقتل لليهود بداًل من التفاوض

يجمع جاءت ف ة  %18.8العالقات الدبلوماسية مع المعارضين لقراره، وبنسبة 

بالترتيب الثاني حيث جمع الخطاب بين تقديم الدعم  بين أكثر من نوا للخطاب

من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة للقدس ونقد قرارات ترامب بشأن نقل 

كذلك الدفاع عن موقف الدول المؤيدة ألحقية إسرائيل السفارة األمريكية لها، و

 الخطاب التقييم جاء بالترتيب الثالث  %18، وبنسبة متقاربة (40)في القدس

 كتقييم خطة ترامب وتفاصيلها التي أغضبت مسيحي الشرق األوسط وموقف 

فضاًل عن تقييم الممارسات الفلسطينية  (41)بعض القوا الفاعلة األمريكية منها 

بالترتيب  الخطاب التفسيري والدفاع [، بينما جاء (42)التعامل مع قضيتهم  في

)حيث تم إيضاح ماذا تعني متالزمة القدس لدا أوليفر  %12.9 الرابع بنسبة

 -الدفاع عن قرار ترامب باعتباره الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله -مكافي؟ 

، بينما جاءت (44( )43)(وتفسير األسباب التي تدفع إسرائيل للسيطرة على القدس

 األنواع األخرا بنسب ض يلة وبمراتب متأخرة.

 الخطاب االنتقادي الهجوم  جاء)ب( وبالنسبة لصحيفة يديعوت أحرونوت: 

متجليًّا في )نقد احتجاجات المسلمين ومزاعمهم  %22بالترتيب األول بنسبة 

لكتاب للقرار حول القدس واعتبارهم متطرفين ال يريدون السالم، وانتقاد بعض ا

والتشكيك في حكمة ترامب ونقد حلفاء أمريكا المقربين في أوروبا الرافضين 

الخطاب ، بينما جاء (45)فشل الحكومة الفلسطينية في إدارة وحل أزمتها"  -للقرار

وتمثل في "تقييم مدا صوابية القرار  بالترتيب الثاني %16.9بنسبة التقييم 

ة الصهيونية، وكذلك تقييم عملية السالم في ودوره في تحقيق المصلحة اليهودي

يجمع الخطاب بين أكثر من  -الخطاب التبريري، تلته ف تا  (46)الفترة األخيرة" 

أحقية إسرائيل في القدس وبالترتيب الثالث كتبرير  %14بذات النسبة  نوا[

وتوضيح أهمية القرار لعملية السالم كما يراه اإلسرائيليون، وكذا اإلشارة 

، وبالتريب (47)اب إعالن ترامب له وحث قادة العالم على اتباع القرارألسب

)كتفسير صحة القرار  %11.8بنسبة  الخطاب التفسيري والدفاع الرابع جاء 

جاءت األنواع ، و(48)باعتباره اعترافًا بالواقع، والدفاع عن إسرائيل ضد أعدائها 

 األخرا بنسب ض يلة.
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بالترتيب األول كأبرز  االنتقادي الهجوم ب جاء الخطاوبصحيفة األهرام: )ج( 

وتجلى في انتقاد االدعات الباطلة ألمريكا واعتبار  %25.2أنواع الخطاب بنسبة 

 -على دول العالم Bullyingحق الفيتو نوًعا من البلطجة السياسية والتشبيح 

انتقاد التشدق السياسي الفلسطيني  -اعتبار تصريحات ترامب نوًعا من التدليس

بواقع  الخطاب التقييم ، وبالترتيب الثاني جاء (49)االنقسام في البيت العربي و

متمثاًل في تقييم نتائب القرار واعتباره بمثابة فخ الستدراج العرب  20.2%

وكذلك سقوط الهيبة األمريكية  -لمستنقع جديد وبمثابة مجاملة للجانب اإلسرائيلي

وتقييم رحلة بنس والموقف العربي  -هيةوفشل إدارتها والتهديدات الترامبية الوا

، وجاء (50)منها، تقييم مشروع القرار المصري لمجلس األمن بشأن القدس

وتجلى ذلك فيما قاله سمير  %15.7بالترتيب الثالث بنسبة  الخطاب التوجيه 

الشحات بمقاله "اطم نوا. فال القدس ستكون إلسرائيل أبدًا وال قرار السيد ترامب 

السفارة أضاف جديدًا فوفروا صرخاتكم الحياني وكفاكم بكاء  األخير بنقل

وتشنجات فمأساة القدس قديمة ولغة التهديد ونفشة الريش الكاذبة ما هي إال 

تنويعات على اللحن القديم الحزين فينبغي االصطفاف للوقوف في وجه القرار 

ر ذكر عب %11الترتيب الرابع بنسبة الخطاب الحيادي، واحتل (51)األمريكي"

الحقائق حول ما حدث في القدس ورصد مواقف دول الصراع تجاه بعضها 

 ، بينما جاءت األنواع األخرا بنسب ض يلة وبمراتب متأخرة.(52) البعض

ومما سبق يتضح اتفاق المواقع الثالثة في سيطرة الخطياب الهجيومي عليى ميواد 

لخطييورة القييرار  الييرأي نحييو القضييية فجيياء بنسييب مرتفعيية وبالترتيييب األول؛ نظييًرا

وانعكاسه على عملية السيالم، وكيذلك اتفياق ميوقعي ييديعوت أحرونيوت واألهيرام فيي 

خطابهما التقييمي للقرار وسبل التعامل معه على الصعيدين الداخلي والخيارجي، بينميا 

جمع الخطاب بين أكثر من نوع بموقع الواشينطون فاحتليت تليك الف ية الترتييب الثياني، 

اقع الثالثة في أنواع الخطاب بالترتيب الثاليث فجياء الخطياب التقييميي كما اختلفت المو

بصحيفة الواشنطون بوست، والتبرييري بموقيع ييديعوت أحرنيوت، والتيوجيهي بموقيع 

 األهرام، واختلفت المواقع الثالثة بأنواع الخطاب األخرا وترتيبها.
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 ينة الدراسة نحو قضية القدس( استراتيجيات الخطاب بالمواقع الصحفية ع3جدول)

 الموقع  

 استراتيجيات الخطاب

الواشنطن 

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت

 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

 10 2.6 10 11 2.6 6 9 1.6 1 6 3.6 3 طرح المشكلة فقط
الدعوة لموقف تجاه قرار 

 ترامب
0 0 - 1 1.6 9 4 1.7 13 5 1.3 14 

 6 5.3 20 6 5.7 13 8 3.2 2 5 6 5 الهجومية 
 14 1.3 5 14 1.3 3 9 1.6 1 8 1.2 1 حيادية

 13 1.8 7 14 1.3 3 9 1.6 1 6 3.6 3 السخرية والتهكم
 7 4.5 17 8 4.3 10 4 8.1 5 7 2.4 2 ارشادة والمدح
 15 0.8 3 15 0.8 2 9 1.6 1 - 0 0 الوعظ واررشاد

 2 12.3 46 1 15.7 36 6 6.5 4 4 7 6 التقييم العام للقضية
تحليل األحداث وطرح 

 األسباب
13 16 1 9 15 1 21 9.2 4 43 12 3 

 5 7.2 27 5 8.3 19 4 8.1 5 6 3.6 3 طرح النتائج والحلول
التساؤل حول قرار ترامب 

 وتداعياته
2 2.4 7 3 5 7 11 4.8 7 16 4.3 8 

استشراف مستقبل العالقات 

بين الدول ف  ضوء معطيات 

 الواقع

2 2.4 7 0 0 - 6 2.6 12 8 2.1 12 

 9 4 14 15 0.4 1 2 11.4 7 4 7 6 دفاعية
 14 1.3 5 14 1.3 3 9 1.6 1 8 1.2 1 الخطاب المباشر

 9 4 14 10 3 7 8 3.2 2 5 6 5 التفنيد
 4 9.4 35 3 10 22 4 8.1 5 3 10 8 التأكيد

 12 2.1 8 14 1.3 3 8 3.2 2 6 3.6 3 بث الشعور بالخطر
 11 2.4 9 9 4 8 9 1.6 1 - 0 0 راتيجية التعبويةاالست

 1 14 52 2 15.3 35 3 10 6 2 13.2 11 تشخيص الوضع الراهن
 16 0.2 1 - 0 0 - 0 0 8 1.2 1 استراتيجية بث األمل

 13 1.8 7 12 2.1 5 - 0 0 7 2.4 2 التعبير الحكائ  الرمزي
الخطاب يجمع بين أكثر من 

 استراتيجية
6 7.2 4 4 7 5 10 4.3 8 20 5.3 6 

 - 100 372 - 100 228 - 100 61 - 100 83 ارجمال 

 يتضح من الجدول:

تحليل األحداث وطرح غلبة استراتيجية  :الواشنطون بوست )أ( بالنسبة لصحيفة

كاإلشارة لمن يدعمون قرار ترامب وأسباب  %16على خطابها بنسبة  األسباب

يليين الداعمين لترامب بحملته االنتخابية اتخاذه وأهمها إرضاء المسيحيين اإلنج

، والتركيز على أن القرار لم يغلق باب عملية السالم وكذلك توضيح 2016
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وكيف يدعمه األوربيون المعادون ( 53)مخاطر تحركات ترامب في القدس 

للقضية  تشخيص الوضع الراهن ، تلتها بالترتيب الثاني استراتيجية(54) لإلسالم

 %10بالترتيب الثالث بنسبة التأكيد استراتيجيةوجاءت ، (55)%13.2بواقع 

وتمثلت في  إبراز مكانة القدس كمركز لالهتمام العالمي والحق الكامل 

إلسرائيل في القدس، والتأكيد على فرحة إسرائيل بوفاء ترامب بوعوده ودعمه 

الكامل لها، واإلشارة للمؤامرات التي تحاك للقدس ومواقف الدول الداعمة 

التقييم العام ) استراتجياتجاءت  %7، وبالترتيب الرابع وبنسبة (56)رار[ للق

وتجلى ذلك في  يجمع الخطاب بين أكثر من استراتيجية( -الدفاعية -للقضية

تقييم مدا إهدار الفلسطينيين لحقوقهم وتقييم القرار كما تراه الدول أطراف 

إسرائيل في القدس ن القرار وأحقية فضاًل عن دفاع بعض الكتاب ع -الصراع

( 57) وأيًضا الدفاع عن شرعية ممارسات الفلسطينيين لمواجهة القرار األمريكي

 ، بينما جاءت االستراتيجيات األخرا بمراتب متأخرة.

 استراتيجية تحليل األحداث وطرحجاءت بالنسبة لصحيفة يديعوت أحرونوت:  )ب(

كشف عن أسباب النزاع وتمثل ذلك في )ال %15بالترتيب األول بنسبة  األسباب

، بينما جاءت (58)حول القدس وتوضيح أسباب رفض العالم للقرار( 

من خالل )الدفاع عن  بالترتيب الثاني %11.4بنسبة  الدفاعيةاالستراتيجية 

قرار ترامب وبدونه ستصبح عملية السالم ميتة، والدفاع عن إسرائيل تجاه 

 تشخيص الوضع الراهن ، تلتها استراتيجية(59)التهديدات الفلسطينية(

بالترتيب الثالث واتضح ذلك في خداع ترامب من للعالم بإعالنه  %10بواقع

األخير، وتحديد مالمح السياسة األمريكية وسبل تعاملها مع قضايا الشرق 

ارشادة والمدح جاءت ف تا  %8.1يب الرابع وبنسبة ت، وبالتر(60) األوسط

لواقع وتنفيذًا للوعود االنتخابية(، وجاءت )باعتبار القرار اعترافًا با والتأكيد

 االستراتيجيات األخرا بمراتب متأخرة.

للقضية بنسبة  استراتيجية التقييم العامسيطرت وبالنسبة لصحيفة األهرام: )ج( 

على خطاب الصحيفة حيث تم تقييم قرارات ترامب أحادية الجانب  15.7%

، (61) ربي والدولي بشأنهاوالداعمة للجانب اإلسرائيلي وبيان الموقف الع

 %15.3بواقع تشخيص الوضع الراهنوبالترتيب الثاني جاءت استراتيجية 

الرفض العالمي لالبتزاز األمريكي  -عبر)اإلشارة للقدس هل هي نهاية المطاف؟

واالنقسام في الموقف الدولي نحو القرار كلطمة عنيفة على وجه السياسة 

 –حالي وما تشهده من انتهاكات إسرائيليةاإلشارة لوضع القدس ال -األمريكية

لفساد السياسي العالمي المبرر للقرارات المتعسفة بشأن الشرق توضيح او

، وبنسب (62)األوسط، وإ هار ممارسات األطراف المناوئة لعملية السالم(
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التأكيد وتحليل األحداث وطرح احتلت استراتيجيات  %9.2، %10متقاربة 

والرابع على التوالي فأكد الخطاب على أن القدس الترتيب الثالث  األسباب

زهر والفاتيكان في مساندة ودور األ -عربية وفند أكاذيب إسرائيل حول أورشليم

، بينما أ هر تحليل األحداث في خطاب الكتاب متمثاًل في )تطور (63)القضية

عام منذ وعد بلفور حتى قرار ترامب وكيف تالشت آفاق  100القضية عبر

 -تحليل عقبة المصالحة بين فتح وحماس -اإلبقاء على خيار االنتفاضةالسالم و

واتخاذ أمريكا لقرارات ضد الشرعية الدولية وبيان الموقف الدولي من قيام 

دولتين على أساس األرض مقابل السالم، وكان من أهم أسباب اتخاذ ترامب 

الفلسطينية وتسوية للقضية  –Fresh Thinkingللقرار أنه )بمثابة فكر جديد 

أنه هروب من األزمات القانونية التي تحاصر ترامب كما  -ومكافحة اإلرهاب

وأخيًرا الضعف  -ونتنياهو وتشتيت للرأي العام وتحقيق الصالح األمريكي

 وجاءت االستراتيجيات األخرا بمراتب متأخرة.( 64)والتشتت العربي(

ونوت في ومما سبق يتضح اتفاق موقعي واشنطون بوست ويديعوت أحر

اعتماد كتابها على تو يف استراتيجية تحليل األحداث وطرح أسباب حدوث القضية 

بالترتيب األول، واختلف كتاب موقع األهرام في اعتمادهم على استراتيجية التقييم 

العام للقضية، وركز خطاب موقعي الواشنطون بوست واألهرام بالترتيب الثاني على 

وفق أيديولوجياتها وسياساتها الحاكمة، في حين تشخي  الوضع الراهن للقضية 

استخدم كتاب موقع يديعوت أحرونوت االستراتيجية الدفاعية، وجاءت استراتيجية 

التأكيد بالترتيب الثالث بموقعي الواشنطون بوست واألهرام، وبخطاب يديعوت 

لرابع جاءت استراتيجية تشخي  الوضع الراهن، واختلفت المواقع الثالثة بالترتيب ا

فجمع موقع الواشنطون بوست بين أكثر من استراتيجية وكذلك الدفاعية والتقييم العام 

للموضوع، وجاءت استراتيجيات التأكيد وطرح النتائب والحلول بخطاب موقع 

تحليل األحداث وطرح األسباب على خطاب  إستراتيجيةوت، وسيطرت ـيديع

 األهرام.
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 المواقع الصحفية عينة الدراسة نحو قضية القدس( اتجاهات كتاب 4جدول)

 الموقع  

 اتجاه الكتاب

 نحو القضية

الواشنطن 

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت

 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

 1 42 138 1 48.5 103 4 8.5 4 1 45 31 إيجاب 

 3 16 54 3 8.5 18 1 59.5 28 3 12 8 سلب 

 2 37 120 2 40 84 2 19 9 2 39 27 محايد 

 4 5 16 4 3 7 3 13 6 4 4 3 غير محدد

 - 100 328 - 100 212 - 100 47 - 100 69 ارجمال 

 يتضح من الجدول:

على خطاب  االتجاه اريجاب سيطرة  :الواشنطون بوست )أ( بالنسبة لصحيفة

بالترتيب األول، حيث انتقدوا الممارسات  %45الكتاب نحو القضية بنسبة 

كية المتهورة واتخاذ القرارات دون مراعاة ردود الفعل وتقديم مقترحات األمري

للحد من تفاقم األزمة، كما أن تلك الخطوة بمثابة تشتيت عما يحدث في المنطقة 

من صدامات عنيفة وردود فعل معادية، وأشار بعض الكتاب لضرورة الرد على 

متعددة باألراضي النتهاكاتهم ال هذا اإلعالن وفرض عقوبات على إسرائيل

 %39دون التحيز ألي طرف بنسبة  االتجاه المحايد، تاله ف ة (65)الفلسطينية 

 بالترتيب الثالث %12للكتاب بنسبة االتجاه السلب ، وجاء (66)بالترتيب الثاني 

نحو القضية بالترتيب  االتجاه غير محددجاء  %4، وبنسبة ضعيفة بلغت(68( )67)

 األخير.

نحو القضية  اتجاًها سلبيًّاأ هر كتاب الصحيفة رونوت: صحيفة يديعوت أح )ب(

؛ حيث اعتبروا القدس حقًّا مكتسبًا إلسرائيل وملًكا %59.5بالترتيب األول بواقع 

لليهود، وانتقاد ممارسات الفصائل الفلسطينية لمواجهة القرار وردود الفعل 

المعتدا  المعارضة للمصالح اإلسرائيلية، ومحاولة إ هار إسرائيل في دور

عليها وبث مزيد من التخوف ممن يصفونهم باإلسالميين الراديكاليين والمدافعين 

عنهم في الغرب، واعتبار القرار شجاًعا وعاداًل وغير قابل للتجزئة ويعود 

بالترتيب  االتجاه المحايدجاء  %19، وبنسبة متوسطة بلغت (69)للعصور القديمة

، وبنسبة %13بالترتيب الثالث وبنسبة  الكتاب غير محدد اتجاهالثاني، تاله 

نحو القضية بالتشكيك في السيادة  االتجاه اريجاب جاء  %8.5ضعيفة 

اإلسرائيلية على الجزء الغربي للقدس ودور المجتمع الدولي في دعم القضية 

 بالترتيب األخير.
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اههم اتجحاول كتاب الصحيفة تقديم الدعم الكامل للقضية وجاء صحيفة األهرام: )ج( 

بالترتيب األول و هر ذلك عبر )اإلشادة بالموقف  %48.5بنسبة  إيجابيًّا

رفض القرار وتوضيح األطماع اإلسرائيلية  -المصري واألزهر لنصرة القدس

محاولة إثبات أوهام إسرائيل في  -واألمريكية لالستيالء على أراضي الشعوب

نتصار الدبلوماسي بمجلس أورشليم وادعاءاتها بأحقيتها في القدس واإلشادة باال

اتجاه كان  %40، وبنسبة (70) األمن والجمعية العامة وموقفها الداعم للقضية(

فجاء بالترتيب الثاني حيث تم عرض الوقائع واألحداث ودعم  الكتاب محايًدا

 %8.5بنسبة  اتجاه الكتاب سلبيًّابينما جاء  ،(71)أفكارهم باالستشهادات الواقعية

إلسرائيلية وقرارات اإلدارة األمريكية غير المدروسة والتخاذل نحو االنتهاكات ا

:طاب الكتاب ، وجاء ف ة (72)بمواقف القوا الفاعلة العربية أو األجنبية نحوها 

 .%3نحو القضية بالترتيب األخير بواقع  غير محدد

وقد لوحظ اتفاق االتجاهات اإليجابية للكتاب نحو القضية بموقعي الواشنطون 

هرام فجاءت بالترتيب األول، بينما سيطر االتجاه السلبي علي خطاب بوست واأل

كتاب يديعوت أحرونوت، والحظ الباحث سيطرة الخطاب المحايد للكتاب نحو القضية 

الثالث اتفق الكتاب في اتجاهم السلبي  على الترتيب الثاني بالمواقع الثالثة، وبالترتيب

هرام، وجاء اتجاه الكتاب باليديعوت نحو القضية بموقعي الواشنطون بوست واأل

وكان خطاب الكتاب غير محدد أحرونوت غير محدد نحو القضية في ذات الترتيب، 

الواشنطون بوست واألهرام، بينما كان إيجابيًّا بالترتيب الرابع واألخير بموقعي 

  بصحيفة يديعوت أحرونوت وبنسبة ض يلة.
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 ع الصحفية عينة الدراسة نحو قضية القدس( أطروحات :طاب المواق5جدول)

 الموقع  

 

 األطروحات الخاصة بالقضية

الواشنطن 

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت

 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

رؤية أطراف الصراا لنتائج القرار على 

 عملية السالم 
8 7 4 5 7.1 5 18 7.5 4 31 7.2 3 

مكاسب  تزوير إسرائيل للتاريخ لتحقيق

 كبرى 
2 2 9 0 0 - 8 3.3 9 10 2.3 12 

 2 8 34 5 7 17 6 6 4 1 11.2 13 ردود الفعل العربية والعالمية

تخاذل القادة األمريكيين السابقين ف  اتخاذ 

 القرار
1 0.8 10 0 0 - 0 0 - 1 0.2 21 

 16 1.4 6 14 1.2 3 - 0 0 8 2.5 3 المصالح فو  األيديولوجيا

 14 2 7 10 3 7 - 0 0 - 0 0 مشهد العرب االنقسام ف  ال

 17 1.1 5 12 2 5 - 0 0 - 0 0 سياسات اال:ترا  والدعم المشروط

القدس كمدينة للحرب والسالم ورمًزا 

 للمقاومة
1 0.8 10 0 0 - 9 3.7 8 10 2.3 12 

التنديد بممارسات إسرائيل ف  :طاب 

 الشعوب عبر التاريخ 
0 0 - 1 1.4 9 3 1.2 14 4 0.9 18 

 15 1.8 8 10 3 7 - 0 0 10 0.8 1 القدس عربية وليست يهودية 

 18 0.9 4 15 0.8 2 9 1.4 1 10 0.8 1 التعريف بتاريخ القدس

ارجراءات المتخذة لمنع تفاقم األزمة 

 وإجهاض القرار األمريك 
2 2 9 0 0 - 9 3.7 8 11 2.5 11 

تحيز اردارة األمريكية نحو إسرائيل والدعم 

 امل لهاالك
6 5 5 2 2.8 8 7 3 10 15 3.5 8 

 21 0.2 1 16 0.4 1 - 0 0 - 0 0 الدعم ارعالم  للقضية

 5 5.1 22 12 2 5 4 9 6 2 9.4 11 أطروحات األسباب

 4 7 29 3 8 19 7 4.2 3 6 6 7 أطروحات الحلول

 13 2.1 9 11 2.4 6 9 1.4 1 9 2 2 الدعم الدول  للقضية

وارشارة للمسكوت  قراءة ف  كلمة ترامب

 عنه
0 0 - 0 0 - 1 0.4 16 1 0.2 21 

االعتراف الجماع  بالسيادة الفلسطينية 

 على القدس
0 0 - 0 0 - 1 0.4 16 1 0.2 21 

 19 0.7 3 15 0.8 2 9 1.4 1 - 0 0 الوضع القانون  للقدس

 18 0.9 4 15 0.8 2 - 0 0 9 2 2 االنتهاكات ارسرائيلية بالقدس عبر التاريخ

 13 2.1 9 15 0.8 2 8 2.8 2 6 4.3 5 التحذير من نتائج القرار

 17 1.1 5 13 1.7 4 - 0 0 10 0.8 1 التخاذل ف  مواقف بعض القوى الدولية

 7 3.7 16 14 1.2 3 7 4.2 3 3 9 10 المكانة الدينية للقدس

 6 5 20 6 5 12 3 10 7 10 0.8 1 تهويد القدس

 19 0.7 3 14 0.8 2 - 0 0 10 0.8 1 الفلسطينيةالتحديات الت  تواجه القضية 
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الهجوم على القرار غير المسئول للرئيس 

 األمريك  وبيان :طأه
5 4.3 6 3 4.2 7 23 10 2 31 7.2 3 

التدابير الداعمة للقرار وارجراءات التنفيذية 

 له
6 5 5 9 13 2 1 0.4 15 16 3.7 7 

 10 2.8 12 12 2 5 8 2.8 2 6 4.3 5 تدويل القدس )تقسيمها جغرافيا(

 8 3.5 15 7 4.1 10 8 2.8 2 8 2.5 3 منح أحد الطرفين حقوقا كاملة ف  القدس

 14 2 7 16 0.4 1 7 4.2 3 8 2.5 3 السيادة الكاملة رسرائيل على القدس

 21 0.2 1 16 0.4 1 - 0 0 - 0 0 موقف دول الصراا تجاه بعضها البعض

 17 1.1 5 15 0.8 2 - 0 0 8 2.5 3 دارة أزماتهافشل الحكومات الفلسطينية ف  إ

 16 1.4 6 16 0.4 1 8 2.8 2 8 2.5 3 تقييم إدارة ترامب بعد عام من رئاسته 

الضغط على الجانب الفلسطين  والعرب  

 والدول المناهضة للقرار
0 0 - 0 0 - 2 0.8 15 2 0.4 20 

سوء اردارة األمريكية فيما يخص الشر  

 األوسط
4 3.4 7 2 2.8 8 8 3.3 9 14 3.2 9 

 1 11.4 49 1 13.3 32 1 15.7 11 5 5 6 الخطاب يجمع بين عدة أطروحات

 - 100 427 - 100 241 - 100 70 - 100 116 ارجمال 

 من الجدول:بين يت

أطروحة ردود الفعل العربية سيطرة  :الواشنطون بوست )أ( بالنسبة لصحيفة

بالترتيب األول وتمثلت في )المواقف  %11.2على الخطاب بنسبة  والعالمية

اإليجابية والسلبية لمسيحيي ومسلمي الشرق األوسط والعالم والقوا الفاعلة 

التأييد اإلسرائيلي للقرار وتهديدات ترامب  -الدولية وإقامة القمم العربية والدولية

ب بنس أطروحات األسباب والمكانة الدينية للقدس، كما برزت (73)لمن يخالفه( 

فكان من أهم أسباب اتخاذ ترامب بالترتيب الثاني والثالث  %9،%9.4متقاربة 

العوامل  -للقرار)إرضاء اإلنجيليين البيض الداعمين له باالنتخابات الرئاسية

الجيوسياسية والتاريخية واإلشارة إلسرائيل كحليف أساسي في الحرب المقدسة 

تحدة وإسرائيل تقفين على نفس كما أن الواليات الم -ضد اإلسالم الراديكالي

عدم االكتراث باحتياجات المسلمين وحقوقهم  -الجانب من االنقسامات العالمية

القرار يمثل خطوة رمزية للوصول  -والتأكيد على حق اليهود المقدس في القدس

عدم إقدام  -لتسوية إسرائيلية فلسطينية تحرك عملية الصراع المتجمد بينهم

القرار عالج للظلم التاريخي إلسرائيل  -لى هذا التحركالرؤساء السابقين ع

، (74)القيمة الدينية واالستراتيجية للقدس(  -كدولة لم يسمح لها باختيار عاصمتها

رؤية أطراف الصراا لقرار وركزت مقاالت الكتاب في الترتيب الرابع على 

شروع وتمثلت نتائجه في )فشل م %7بنسبة  ترامب ونتائجه على عملية السالم

زيادة  -استبدال جبل الهيكل والمستوطنات بالمشروع المركزي -االستيطان
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اإلرهاب الفلسطيني وتصعيد العنف واالضطرابات بين فلسطين وإسرائيل في 

 ، وجاءت بقية األطروحات بمراتب متأخرة.(75)المنطقة( 

ارتكزت خطابات مقاالت الكتاب على بالنسبة لصحيفة يديعوت أحرونوت: )ب( 

 %15.7بنسبة  فجاءت تلك الف ة بالترتيب األول طروحاتعدة أجمع بين ال

وتمثلت في تقديم )أطروحة أسباب إعالن القرار والنتائب المترتبة عليه، ورصد 

، وفي نفس السياق وبالترتيب الثاني (76)ردود الفعل الفلسطينية وتهويد القدس( 

 %13بواقع  يذية لذلكتأييد ودعم القرار واتخاذ إجراءات تنفجاءت أطروحة 

وتجلت في اإلشادة بقرار ترامب العادل والشجاع وكما قال نتنياهو "إن الشعب 

اليهودي والتاريخ سيذكر دائًما قراركم الشجاع. شكًرا لك ونأمل أن يكون مثااًل 

بنسبة  تهويد القدس، وبالترتيب الثالث جاءت أطروحة (77)لجميع دول العالم" 

ة بتفعيل القرار األمريكي واتخاذ االستعدادات لتفعيله من خالل "المنادا 10%

والوقوف بالمرصاد لكل من يصوت ضده، فالقدس المجردة حق شرعي وأصيل 

لدولة إسرائيل غير قابل للتصرف وعلى الفلسطينيين أن يدركوا أن قواعد اللعبة 

، في حين اهتم الخطاب بأطروحة (78)قد تغيرت ولقد غيرت السفينة اتجاهها"

بالترتيب الرابع فكان من أبرزها )إن  %9بنسبة متقاربة بلغت  سباب القرارأ

القرار بمثابة وعد  -االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل شرط ضروري للسالم

عمل نقلة حضارية  -قطعه ترامب لليهود يجب تنفيذه الحتياجه لدعمهم المستمر

تبارات سياسية تتمثل في اع -وجيوسياسية ومحاولة إ هار فشل الرؤساء السابقين

الضغوط األمريكية الداخلية من الحزب الجمهوري والجماعة اإلنجيلية وسعي 

، وجاءت باقي األطروحات (79)ترامب للحفا  على قاعدته المحلية المحافظة( 

 بمراتب متأخرة.

طروحات عدة أمن مقاالت الكتاب بين  %13.3جمع خطاب  صحيفة األهرام:)ج( 

بالترتيب األول حيث تم الجمع بين أطروحات األسباب ونتائب  فجاءت تلك الف ة

القرار على عملية السالم وردود الفعل العربية والعالمية وطرح الحلول البديلة 

فكانت من أكثر أسباب اتخاذ ترامب للقرار )أنه جاء امتثاال لقانون سفارة القدس 

االنتخابي وهم ، الوفاء بوعده كمرشح رئاسي واسترضاء قاعدة دعمه 1995

، ورغبته في والطوائف اإلنجيلية لتعزيز مصداقيته لديهم اللوبي الصهيوني

، (80)الظهور كرئيس قوي يتخذ قرارات لم يجرؤ على خوضها الرؤساء أسالفه( 

 هجوم الكتاب على الرئيس األمريك  وقراره غير المسئول وبيان :طأهوبرز 

ب بالنار وأقصى درجات الظلم ووصفه بأنه لع %10بالترتيب الثاني بنسبة 

والعدوان، كما أن تصريحات ترامب تتسم باالستعالء وبمثابة طعنة نافذة في قلب 

مفاوضات السالم ونوع فاضح من التدليس وقرار مش وم يفتح فرًصا جديدة 
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واعتبار القرار عنتري للرئيس الذي ارتدا رداء الكاوبوي  -للعدوان اإلسرائيلي

من  %8على  أطروحات الحلول، في حين سيطرة (81)" في أفالم الويستيرن

 حلول من الجانب العرب :مقاالت الكتاب فجاءت بالترتيب الثالث وكان أبرزها )

تمثلت في تجاهل الخالفات العربية وتشكيل قوة دفاع مشترك للتصدي لإلرهاب 

سائل المقاومة الذكية لالحتالل وإجباره على دفع الثمن بالو -واألطماع الخارجية

القدس والمياه  -المشروعة كالمقاومة وقطع العالقات وإغالق السفارات

اقتران المؤسسات الحقوقية  -والالج ين كمفاتيح إلنهاء الصراع وحل القضية

الدولية والرأي العام الدولي إلجهاض القرار الترامبوي وفرض الشرعية الدولية 

لواحدة ثنائية القومية ومتعددة التركيز على فكرة الدولة ا -االشتباك السياسي -

وضع  -األعراق عبر خيارات التوطين المتبادل وتقاسم األرض والحياة معا

جدول أعمال عربي واضح يرضى عنه الفلسطينيون كسبيل للضغط على 

تتمثل في )حصار الرئيس  حلول من الجانب األمريك إسرائيل وأمريكا( وأيضا 

تفعيل  -ح بخيار المقاطعة وإنهاء سلطتهالتلوي -أبو مازن بالدعم االقتصادي

متمثلة في )تفعيل  الحلول من الجانب ارسرائيل السالم االقتصادي(، بينما كانت 

مقترح أبو ديس كعاصمة لفلسطين وتغيير اسمها للقدس الجديدة، وأيضا التهويد 

وبالترتيب  %7.5، وركز الخطاب بنسب متقاربة (82)والتمكين والترانسفير( 

رؤية أطراف الصراا لقرار ترامب ونتائجه على والخامس على أطروحة  الرابع

وأبرزها أن "القرار يدق مسماًرا في نعش محادثات السالم واتفاق  عملية السالم

 -أوسلو وتحرير الفلسطينيين من وعد غير منجز من قبل وسيط سالم غير محايد

ل مصداقية الدور تآك -رفض الفلسطينيين مقابلة بنس نائب الرئيس األمريكي

انتشار خطاب ُمعاٍد ألمريكا  -األمريكي ووصول النزاع لمفترق طرق

 وجاءت باقي الف ات بمراتب متأخرة.( 83)وإسرائيل"

الحظ الباحث اتفاق خطاب يديعوت أحرونوت واألهرام في الجمع بين أكثر من 

ة أواًل، أطروحة وركز موقع الواشنطون بوست على ردود األفعال العربية والعالمي

الثاني اختالف أطروحات المواقع الثالثة حيث اهتم موقع الواشنطون  وبالترتيب

بوست بأطروحات الحلول، بينما ركز يديعوت أحرونوت على تأييد ودعم القرار 

حول القدس واتخاذ إجراءات تنفيذية لذلك، واعتمد موقع األهرام على مهاجمة قرار 

ان خط ه، وبالترتيب الثالث بالواشنطون بوست الرئيس األمريكي غير المس ول وبي

جاءت أطروحة التأكيد على المكانة الدينية للقدس بالديانات الثالث، وارتكز يديعوت 

على تهويد القدس، بينما ركزت مقاالت كتاب األهرام على أطروحات الحلول، 

إلى وبالترتيب الرابع اتفق خطاب موقعي الواشنطون بوست واألهرام في اإلشارة 
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رؤية أطراف الصراع لنتائب القرار على عملية السالم، فضاًل عن اعتماد كتاب 

 يديعوت على أطروحات أسباب إعالن القرار من الجانبين األمريكي واإلسرائيلي.

 ( مسارات البرهنة بخطاب المواقع الصحفية عينة الدراسة نحو قضية القدس6جدول)

 الموقع  

 مسارات

 البرهنة

واشنطن ال

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت

 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

ية
طق
من

 

 4 10.4 52 3 12 27 8 3.1 3 3 12.7 22 حقائق وأرقام وإحصائيات

 12 2 10 8 4.3 10 - 0 0 - 0 0 براهين أدبية

تجارب وشواهد من الواقع وربط 

 القضية بقضايا مماثلة
30 17.4 2 16 16.8 2 30 13.1 2 76 15.3 1 

 14 1.2 6 14 0.8 2 9 2.1 2 9 1 2 عرض جانب  الموضوا

 10 3 15 11 2.6 6 5 6.3 6 8 2 3 قرارات وقوانين

 7 5 23 5 6.9 16 8 3.1 3 7 2.3 4 براهين دينية

 3 13.1 65 1 21 47 7 4.2 4 5 8 14 براهين تاريخية

 2 13.9 69 4 11 25 3 13 12 1 18.6 32 أقوال وتصريحات أشخاص 

 13 1.6 8 13 1.7 4 9 2.1 2 9 1 2 عرض الرأي والرأي اآل:ر

استشهادات من كتب أو دراسات أو 

 تقارير أو وثائق
3 2 8 0 0 - 9 4 9 12 2.4 11 

 19 0.2 1 15 0.4 1 - 0 0 - 0 0 استشهادات علمية

 16 0.8 4 - 0 0 - 0 0 7 2.3 4 استطالعات رأي ونتائجها

 18 0.4 2 14 0.8 2 - 0 0 - 0 0 األمثلة والنماذج طرح

مواد وآراء من صحف أو وسائل 

 إعالمية
12 6.9 6 2 2.1 9 6 2.6 11 20 4 8 

ية
طق
من
ر 
غي

 

 9 3.6 18 6 6 13 9 2.1 2 8 2 3 اقتراح الحلول والبدائل

 14 1.2 6 15 0.4 1 8 3.1 3 9 1 2 عرض جانب واحد فقط للقضية

 15 1 5 14 0.8 2 9 2.1 2 10 0.5 1 شويهالتشهير والت

 13 1.6 8 - 0 0 6 5.2 5 8 2 3 التحيز

 15 1 5 12 2 5 - 0 0 - 0 0 حكم وأمثال

 16 0.8 4 15 0.4 1 8 3.1 3 - 0 0 أدلة غير مؤكدة

 17 0.6 3 - 0 0 9 2.1 2 10 0.5 1 تقديم معلومات على أنها حقائق

 5 7.4 37 14 0.8 2 1 18 17 4 10.4 18 افتراضات

 19 0.2 1 - 0 0 - 0 0 10 0.5 1 أدلة :اطئة وتزييف الحقائق

 10 3 15 10 3.4 8 7 4.2 4 8 2 3 استخدام البالغة والوصف

 6 6.3 31 7 5 12 4 7.3 7 6 6.9 12 استنتاجات

 - 100 496 - 100 229 - 100 95 - 100 172 ارجمال 

 تبين من الجدول:

عبر أقوال وتصريحات  البرهنة احتلت موقع الواشنطون بوست:)أ( بالنسبة ل

حيث انتقد السناتور "بيرني ساندرز  %18.6بنسبة  األول الترتيب األشخاص

اليهودي خطة ترامب محذًرا من أنها قد تلحق ضرًرا ال يمكن إصالحه 
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بالترتيب الثاني بنسبة  ، تالها(84)بمفاوضات السالم بين إسرائيل وفلسطين" 

وربط القضية بقضايا  التجارب والشواهد من الواقعاالعتماد على  17.4%

وبالترتيب  %12.7، وبنسبة (85)إغالق السفارة األمريكية في كوبا مماثلة ك

 العقل تخاطب والتي بالحقائق واألرقام وارحصائيات الثالث جاء االستشهاد

ثلت في )تصويت إليها وتم للوصول الخطاب بفكرة منتب اإلنساني وتقنع المتلقي

 9دولة لصالح القدس بالجمعية العامة لألمم المتحدة نحو قرار ترامب،  128عدد 

، وبالترتيب (86)دولة عن التصويت( 21دولة، وغابت 35دول ضدها، وامتناع 

وتتضح في أن  %10.4بنسبة  االفتراضاتاعتمد خطاب الكتاب على  الرابع

ايدًا في النزاع الفلسطيني واإلسرائيلي، الواليات المتحدة لم تكن أبدًا وسيًطا مح

وسعي إسرائيل لتشديد قبضتها على القدس، أن قرار ترامب بمثابة تحول في 

اإلدارة وحدثًا فريدًا، إن قرار ترامب ال يبدو وكأنه جزء من خطة رئيسة وإنما 

حركة غير متقنة لمرة واحدة، كما أن الرؤساء المستقبليين قد يشكرون ترامب 

بالترتيب  %8بنسبة  البراهين التاريخية، وجاءت (87)اره بشأن القدسعلى قر

الخامس وتمثلت في "كون الكوادر العسكرية باإلمبراطورية العثمانية من 

البلقان، وأرسل السلطان لمحمد سعيد قائد الشرطة المقدوني لقيادة شرطة القدس 

عثمانيين، وكانت بالقرن العشرين، وانحازت القبائل العربية لبريطانيا ضد ال

القدس رمًزا مرغوبًا ألكثر من ألف عام، لكن تركيا أدارت  هرها عن 

 .(88)المشاحنات بالشرق األوسط ألجل دولة علمانية" 

كأبرز  االفتراضاتاختلف الكتاب في اعتمادهم على  )ب( موقع يديعوت أحرونوت:

وتمثلت  %18المسارات غير المنطقية للبرهنة فجاءت بالترتيب األول وبنسبة 

اعتبار القرار الشيء  -في )أن نقل السفارة تحية رائعة للسالم وينبز بالمفاوضات

إن تسمية أرض فلسطين المحتلة هو  -الصحيح وليس أكثر من اعتراف بالواقع

افتراض وجود عدو دائم وبعد الحروب يأتي أمر حتمي  -اعتراف بسيادة إسرائيل

التجارب االعتماد على  %16.8وبنسبة  الثانيالترتيب  في ، تالها(89) هو السالم(

 -اإلشارة للمواجهات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عبر والشواهد من الواقع

ما قام به األسد من إطالق  -وتوضيح مواقف القوا الفاعلة بعد إعالن القرار

، وبالترتيب (90)أسلحة كيمائية ضد شعبه والتطهير العرقي لروهينجا ميانمار

مثل ما قاله مناحم بيجن  %13بنسبة  أقوال وتصريحات األشخاص لث جاءتالثا

"لقد تعلمنا من التاريخ أن الحرب يمكن تجنبها، فالسالم حتمي وال مفر منه، وقد 

حاربت العديد من البلدان بعضها البعض مستخدمة مصطلح العدو الدائم، ولكن ال 

 %7.3بنسبة  االستنتاجات جاءت ف ة الرابع ، وبالترتيبيوجد أعداء دائمون"
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"بعد القول الواضح، واعتراف الواليات  Giora Inbarمثل ما استنتجه الكاتب 

المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل، فقد حان الوقت للتحرك الشجاع وتحقيق 

الوفاء بوعود السالم، واالتفاق على حدود دولة إسرائيل، كما أن حل الدولتين 

 ، وجاءت باقي الف ات بمراتب متأخرة.(91)للقدس"  يحافظ على الطابع اليهودي

 مسارات البرهنة التاريخيةجاء خطاب الكتاب مرتكزا على  موقع األهرام:)ج( 

 القس إنجيلوس جرجس بمقاله "إلى أن حيث أشار %21بالترتيب األول وبنسبة 

ا، فيه اإلسرائيلي تواجد لالحتالل وليس التاريخ عبر إسالمية مدينة عربية القدس

فأول من سكنها هم اليبوسيون المتفرعون من الكنعانيين وسيطر عليها داود النبي 

وكذلك الحديث عن )تاريخ الحركة  (92) ق.م الذي حدد مكان بناء الهيكل" 970

والتركيز على تاريخ القدس الذي يعود ألكثر من خمسة آالف سنة  -الصهيونية

األيوبي ليسترد القدس من حيث خضعت للنفوذ الفرعوني وجاء صالح الدين 

الصليبيين ودخولها لحلقات الصراع حتى توطين اليهود بها وجاء ترامب 

 %3.1الثاني بنسبة  ، واعتمد الخطاب بالترتيب(93)(ليستكمل مسيرة الصليبيين

وربط قضية  -مثل:)ردود الفعل الفلسطينية التجارب والشواهد من الواقععلى 

ما قام به غاندي  -ليب وقطع العالقات مع قطرالقدس بموقف ترامب من أزمة الخ

مؤتمر  -1987انتفاضة الحجارة  -من مقاطعة منتجات المحتل لتحرير الهند

 %12، وبنسبة (94)المؤتمر الصهيوني المسيحي في باريس(  -2017األزهر 

 الحقائق واألرقام وارحصائياتجاء اعتماد خطاب الكتاب على  الثالث وبالترتيب

مليار دوالر  25.8حجم المساعدات األمريكية  -وطنات بالقدس)كعدد المست

، (95)اإلعاشة لمليوني فلسطيني(  -وكالة 20توزع على مائة دولة بواسطة 

مثال ما  %11بواقع  أقوال وتصريحات أشخاصوبالترتيب الرابع جاءت ف ة 

إنه ليست هناك »قاله الحاخام مير هيرش زعيم حركة ناطوري كارتا اليهودية 

ي حقوق للصهاينة وقادتهم في تمثيل الشعب اليهودي أو التحدث باسمه،  وعلى أ

قادة العالم اإلسالمى أال يلقبوهم باإلسرائيليين أو اليهود، وأنهم ليست لهم أي 

البراهين جاءت  %6.9، وبنسبة (96)« حقوق في ذرة تراب من أرض فلسطين

حاديث النبوية مثال"هلل  ألتلى بالترتيب الخامس كآيات القرآن الكريم واأل الدينية

اُف ِمن  ذ ُكوًرا"، إلى قوله تعالى "إِنَّا نلخل ي  ًا مَّ ِر للم  يلُكن شل نسان ِحيٌن ِمنل الدَّه  علللى اإل 

طلِريًرا".. ا ية: ًما علبُوًسا قلم  بِ نلا يلو  ال تشد الرحال إال  -سورة اإلنسان[ 1،10رَّ

بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى  وتشبيه الدول العربية -لثالثة مساجد

 .(97)له سائر األعضاء بالسهر والحمى( 
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وجد الباحث اختالف اعتماد المواقع الثالث على )األقوال والتصريحات 

البراهين التاريخية لألهرام( كأهم مسارات  -االفتراضات ليديعوت -للواشنطون

الثاني على التجارب والشواهد من  البرهنة بالترتيب األول، وركزت المواقع بالترتيب

الواقع، واتفق موقعا الواشنطون واألهرام بالترتيب الثالث في الحقائق واألرقام 

واإلحصائيات، واختلف موقع يديعوت بالتركيز على أقوال وتصريحات األشخاص(، 

 وجاءت الف ات األخرا بنسب ض يلة وبمراتب متأخرة.
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 :بقالجدول السا من يتضح

 :الواشنطون بوست بصحيفةتوزيع القوا الفاعلة وفق أدوارها المتنوعة )أ( 

 بالترتيب األمريكية والدولية الفاعلة القوا جاءت اريجابية فبالنسبة لألدوار

بنسبة  العربية تالها بالترتيب الثاني القوا لكل منها، %38.3بنسبة  األول

، وأخيًرا اإلسرائيلية %6اقع بالترتيب الثالث بو الفلسطينية وجاءت ،14%

 .%3.4بنسبة 

بنسبة  األول الترتيب تصدرت القوا األمريكية السلبية: وفيما يتعلق باألدوار

القوا  تالها ،%26.4بنسبة  وبالترتيب الثاني جاءت اإلسرائيلية ،47.1%

 ، ولم تحظ%9.2، والفلسطينية بنسبة %17.3الدولية بالترتيب الثالث بواقع 

بأي نسبة على اإلطالق من إجمالي األدوار السلبية؛  العربية اعلةالف القوا

ويرجع ذلك للدور السلبي إلسرائيل وأمريكا في إحداث خلل بالمنظومة 

االجتماعية للشعب الفلسطيني والقدس وعدم رغبة إسرائيل في إنهاء الحصار 

 وكذلك عرقلة الحراك الفلسطيني نحو التحرر عبر االبتعاد عن الثوابت.

 حظيت القوااريجابية  وفيما يتعلق باألدوار :يديعوت أحرونوت )ب( وبصحيفة

منها فجاءت بالترتيب األول، تلتها بالترتيب الثاني  %42الفلسطينية على نسبة 

، %15.7اإلسرائيلية، بينما احتلت الدولية الترتيب الثالث بنسبة  %20وبنسبة 

ع، وبالترتيب الخامس األمريكية بالترتيب الراب %13.1وجاءت العربية بنسبة 

 .من إجمالي تلك األدوار

األمريكية الترتيب األول  الفاعلة القوا تصدرت :السلبية وبالنسبة لألدوار

 ،%35.5بنسبة  اإلسرائيلية الفاعلة بالترتيب الثاني القوا تلتها ،%44بنسبة 

يب الرابع ، والدولية بالترت%14.9الفلسطينية بالترتيب الثالث بواقع  وجاءت

 نسبة على اإلطالق من القوا العربية على أي تحظ ، بينما لم%5.6بنسبة 

 األدوار السلبية.

حظيت القوا الفاعلة العربية  اريجابية: وبالنسبة لألدوار :األهرام )ج( وبصحيفة

فاحتلت الترتيب األول، مقارنة بالقوا الدولية التي  %47.4على النسبة األكبر 

جاءت القوا  %12، %13بالترتيب الثاني، وبنسب  %17.3 بواقعجاءت 

جاءت  %10.3األمريكية واإلسرائيلية بالترتيب الثالث والرابع، وأخيًرا بنسبة 

 القوا الفلسطينية.

الفاعلة  تم إسناد العديد من األدوار السلبية للقوا السلبية: وفيما يتعلق باألدوار

وبالترتيب األول والثاني،  %49.2، %38.6األمريكية واإلسرائيلية بواقع 

 وجاءت النسب األقل من تلك األدوار للعربية والدولية والفلسطينية.
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وباستقراء النتائب تبين اختالف المواقع الثالث في ترتيب القوا الفاعلة وفقًا 

ألدوارها اإليجابية والسلبية؛ ويرجع ذلك لموقفها المناهض للقرار ودعم الوجود 

يقي في عملية السالم، ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي بكافة السبل الفلسطيني كشريك حق

واستنكار ممارساته باألراضي الفلسطينية، ونسب منتجو الخطاب األدوار السلبية 

للقوا الفاعلة التخاذها موقفًا سلبيًا من القضية وتأييد االنتهاكات في القدس وعدم 

والدول المساندة إلسرائيل،  اتخاذ إجراءات بشأنها، وكذلك موقف بعض الجهات

ولذلك جاء خطاب الكتاب لتحديد مدا هامشية أو مركزية تلك القوا، فضاًل عن 

خصائ  وجودها بالخطاب عبر ما ينسب لها من أدوار بشكل يؤثر على اتجاهات 

الخطاب نحو القضية، والجدول التالي يوضح التحليل الكيفي لشبكة األدوار ذات 

 سلبي للقوا الفاعلة بالمواقع عينة الدراسة:التوجه اإليجابي وال

( التحليل الكيف  لشبكة األدوار المنسوبة للقوى الفاعلة بخطاب المواقع 8جدول)

 عينة الدراسة
 األدوار

 

القوى 

 الفاعلة

 األهرام يديعوت أحرونوت الواشنطون بوست

 األدوار السلبية  األدوار اريجابية  لسلبية األدوار ا األدوار اريجابية  األدوار السلبية  األدوار اريجابية 

ية
طين
س
فل
ال

 

رفض زيارة نائب الرئيس 

األمريك  بنس /نقد القرار 

األمريك /التظاهرات 

السلمية/ االحتجاجات/ 

 اردانات

ال يملكون إال 

الثرثرة/ رفض 

االنتقادات الموجهة 

لهم، ويستخدمون 

التهديدات/ معارضة 

مفاوضات السالم/ 

يشيات تنفيذ ميل

حماس ألجندات 

:اصة للخروج عن 

 القانون

رفض زيارة 

نائب الرئيس 

-األمريك 

ارشارة لمخاطر 

 -القرار ونتائجه

رفض التفاوض 

بعد هذا القرار 

 -األحادي

 -االحتجاجات

اللجوء للقانون 

 الدول 

التهديدات 

الفلسطينية وحر  

 -ارعالم والتحريض

أبو مازن كمعو  

رئيس لعملية 

إن  -السالم

المعارضين للقرار 

ال يريدون إحالل 

 -السالم ف  المنطقة

فشل وعجز السلطة 

الفلسطينية عن حل 

هجمات  -أزمتها

مسلحة للجبهة 

الشعبية على 

ارسرائيليين 

واالشتباكات معهم 

ومواجهتهم بالقوة/ 

يفتعلون القضايا/ 

السلوك اررهاب  

غير المبرر/ أبو 

مازن وإ:تياره 

لحماس بداًل من 

ضات مع المفاو

 إسرائيل

القيام باالنتفاضة 

الرابعة للتنديد بقرار 

ترامب والصمود ف  

الرئيس أبو   -القدس

مازن وسعيه الدائم 

لكسب مساندة األمة 

 -العربية وارسالمية

حماس كمنفذين 

للهجمات الليلية 

والتفجيرات االنتحارية 

ضد الجنود 

ارسرائيليين/ أبو مازن 

يتحدى سياسة األمر 

ارسرائيلية الت  الواقع 

تريد عزل المدينة 

واالستفراد بها/ 

مناهضة القوى 

الفلسطينية لالحتالل 

ومقاومته بالطر  

 السلمية والعسكرية

االنقسام وصعوبة 

المصالحة بين 

الفلسطينيين / التعويل 

على اآل:رين 

لمساعدتهم ف  حل 

القضية/ إهدار 

مواردهم / عدم قدرة 

الرئيس الفلسطين  

ض وحل على التفاو

األزمة الفلسطينية/ 

تقصير السلطة ف  

تقديم :دمات 

 للمقدسيين
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ية
ئيل
را
س
ار

 

انتقاد الشخصيات 

ارسرائيلية مثل)الحا:ام 

ميك   -إبراهام كوبر

روزنفيلد المتحدث باسم 

 الشرطة ارسرائيلية

وغيرهم( للممارسات 

ارسرائيلية غير القانونية 

بالقدس الشرقية/ انتقاد  

ت  تقوض :طط ترامب ال

فرص السالم بين 

الفلسطينيين 

وارسرائيليين/تأكيد 

علماء الدراسات اليهودية 

 على مكانة القدس الدينية

الدفع والمناورة/ 

ممارسة قوات األمن 

ارسرائيلية نهجا 

قمعيا عبر )حمالت 

اعتقال الفلسطينيين 

وإقامة المستوطنات 

وتهجيرهم(/ إقرار 

الجهات الحكومية 

انين ارسرائيلية قو

للحصول على 

مكاسب غير 

مشروعة وتحويل 

القدس لمدينة 

يهودية/ إعالء 

المصالح على 

األيديولوجيا/ عقد 

الصفقات 

والمقامرات/ ارشادة 

بقرار ترامب 

واعتباره فرصة 

 تاريخية

التشديد على 

تأجيل زيارات 

ارسرائيليين 

ارشادة  -للقدس

بالقرار األمريك  

ودعمه الكامل 

 -رسرائيل

اهو رجل نتني

سالم ملتزم 

باالتفاقيات 

الدولية ويسع  

تقديم  -لتنفيذها

الحكومة 

ارسرائيلية 

وعودا بتحسين 

حياة 

 الفلسطينيين 

:وف رئيس 

الوزراء نتنياهو 

 -على منصبة

استيالء القوات 

ارسرائيلية على 

 -أجزاء من القدس

عدم اتخاذ بعض 

المسئولين 

الحكوميين لموقف 

واضح تجاه القرار/ 

ون حمالت يشن

اعتقال واسعة/ 

يصرون على انتهاك 

القوانين الدولية/ 

يمارسون نهجا 

قمعيا كإطال  

الرصاص على 

المواطنين 

 الفلسطينيين

وصف الحا:ام 

اليهودى مير هيرش 

لدولة إسرائيل بالظلم 

والسرقة لحقو  الغير 

ووصف قرار ترامب 

بأنه قرار جائر 

استعمارى يساند اللص 

  على النهب والسرقة/

أبو اآلثار ارسرائيل  

فلنكشتاين الذي نف  

أي وجود أو صله 

 لليهود بالقدس

االحتالل يمارس 

تجاوزات صار:ة 

)كقتل وتشريد واعتقال 

الفلسطينيين والتوسع 

االستعماري وإنكار 

حقوقهم وفرض شروط 

مجحفة عليهم وتضييق 

سبل العيش والعدوان 

السافر عبر االستيطان 

والتهويد واعتماد 

كومة ارسرائيلية الح

على الفعل العسكري 

لمواجهة الهجمات 

اررهابية(/ إسرائيل 

تزور التاريخ لتحقيق 

مكاسب/ اتخاذ الكنيست 

واالئتالف الحكوم  

القرارات غير 

الشرعية/ الصهاينة 

كلصوص ينهبون 

ويسرقون الحقو / 

رئيس الوزراء الرافض 

للتفاوض ومعو  

 لعملية السالم 

ية
يك
مر
األ

 

نجيليين رفض ار

والجمعية العامة لألمم 

المتحدة والبيت األبيض 

ترامب الحام   -للقرار

لمواطن  الواليات 

المتحدة والمدافع عنهم/ 

اتباا ترامب لمقاربات 

جديدة ونبذ 

 االستراتيجيات الفاشلة

مخالفة ترامب 

للدستور/ إصدار 

قرارات غير ملزمة 

وتطبيقها بشكل 

متعسف/ غض 

الطرف عن 

الممارسات 

ارسرائيلية 

بفلسطين/ استخدام 

حق الفيتو ضد 

القرارات الداعمة 

للقضية الفلسطينية 

/تهديد الدول 

المعارضة للقرار 

بالعزل السياس  

 وقطع الدعم

مناحم بيجن 

وسعية للسالم 

الدعم   -الدائم

الكامل رسرائيل 

ومنحهم الحق 

الذي تأ:ر 

 لسنوات

الرئيس األمريك  

يلعب بالنار/ منع 

ت وتجنبها الزيارا

لمدينة القدس/ 

تخاذل القادة 

األمريكيين السابقين 

وتأجيلهم للقرار/ 

تهديد ترامب للدول 

المعارضة للقرار 

بالحصار السياس  

واالقتصادي/ 

موافقة بعض الدول 

على نقل سفارتها 

للقدس/ عدم تطبيق 

مجلس األمن نفس 

المعايير على الدول 

 الغربية

رفض مجلس األمن 

مة والجمعية العا

للقرار/ حرص بعض 

القوى الفاعلة 

األمريكية وقادة الرأي 

 على التسوية

ازدواجية المعايير لدى 

واشنطن وإضمارها 

الشر للرئيس 

الفلسطين / ترامب 

يشعل النار ف  

المنطقة/ عبثية التلويح 

بالسالم من قبل أمريكا/ 

تبن  ترامب 

استراتيجية ميكافيلية 

جديدة ف  التعامل مع 

تعقيًدا/ قضايا أقل 

:ضوا الحزب 

الديمقراط  األمريك  

للضغوط ارسرائيلية 

وصياغة اللوب  المؤيد 

 رسرائيل
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ية
ول
لد
ا

 

محاولة فضح انتهاكات 

النظام األمريك / تأييد حل 

الدولتين رسرائيل 

وفلسطين شريطة اتفا  

 الطرفين

دعم الرغبات 

الترمبوية ف  عقد 

الصفقات، ضعف 

التقدير السياس  

هتمام وعدم اال

بالقضية /إعالء 

المصلحة على 

حساب السالم 

العادل/التراجع 

والتخاذل أمام القرار 

لتحقيق أهدافها/ 

اعتبار قرار ترامب 

 :طوة فات 

أوانها واعترافا 

 بالواقع

إدانة القرار 

ورفضه من قبل 

 الجهات الدولية

حجب االعتراف 

الرسم  بأي سيادة 

إسرائيلية على 

التشكيك ف   -القدس

 -ترامب حكمة

الدفاا عن القرار 

لتحقيق مصالحهم 

مع إسرائيل 

والواليات المتحدة/ 

المطالبة باالستعداد 

الكامل للحفاظ على 

الصالح ارسرائيل  

 وأحقيته ف  القدس

الدفاا عن القدس 

ومواجهة القرار/ 

مطالبة النظام األمريك  

بإعادة النظر ف  

سياساته األمنية 

ووضع حدود 

/ للخصومة السياسية

التنديد باستعمال 

وسائل التعذيب البدن  

للفلسطينيين/ دعم 

الواعظين ف  العالم 

الصمود الفلسطين  

ومساعدتهم ف  

استعادة حقوقهم 

قيام بعض  -المشروعة

الحكومات بالضغط 

على إسرائيل لوقف 

 -عدوانها ضد فلسطين

واتخاذ بعض المنظمات 

الدولية لقرارات 

تناهض وحشية العدو 

  األماكن الصهيون  ف

مقاطعة  -المقدسة

بعض الدول وسحب 

االستثمارات من 

إسرائيل رجبارهم على 

 االمتثال للقانون

جماعة ار:وان 

كتنظيمات فاشية 

إرهابية تدعم قوى 

اررهاب/ اتخاذ محكمة 

العدل الدولية قرارات 

غير فاعلة ال تضيف 

حماية وال تصنع عدالة 

-والتخاذل ف  تنفيذها

وروب  عمل االتحاد األ

والروس والصين تحت 

مظلة الواليات 

المتحدة/تخاذل القيادات 

الدولية ف  القيام 

بفعاليات حقيقية واقعية 

 لمواجهة القرار

ية
رب
لع
ا

 

الدعوة لعقد المؤتمرات 

العربية والدولية لدعم 

القضية الفلسطينية 

ومطالبة أمريكا بالعدول 

عن القرار والتحذيرات 

المستمرة من األ:طاء 

ريخية تتسبب ف  التا

تصاعد أعمال العنف/ 

رفض زيارة نائب الرئيس 

 األمريك  واستضافته

بيع العرب المسجد 

األقصى مقابل 

الدوالر/ اعتبار 

احتجاجات الدول 

العربية مبالغة ف  

ردود الفعل وعقبة 

تحول دون تحقيق 

التفاوض وعرقلة 

 عملية السالم

رفض الدول 

العربية لخطة 

  -تقسيم القدس

حزب هللا دعوة 

والنقباء بإيران 

لدعم االنتفاضة 

الفلسطينية 

 -الجديدة

إجراءات 

محادثات وقمم 

ومؤتمرات بشأن 

اتخاذ إجراءات 

لمواجهة ووقف 

القرار ومنع 

 تنفيذه

تنظيم المظاهرات 

 -والشجب واردانة

التخاذل والوقوف 

ف  سبيل عملية 

السالم والقضاء 

 عليها

عمل بث عرب  موحد 

ية للدفاا عن القض

وضع  -الفلسطينية

مصر مشروا مقترح 

بشأن القدس أمام 

مجلس األمن/ عقد 

مبادرات ومؤتمرات 

وقمم عربية للتنديد 

بالقرار ونصرة 

موقف  -القدس

المؤسسات الدينية 

الرسمية الرافض 

للقرار األمريك  

تصميم  -وزيارة بنس

مقرر دراس  عن 

القدس الشريف 

لترسيخ الصورة 

الذهنية السليمة لدى 

العرب والمسلمين/ 

الدعم المال  

والدبلوماس  

والمعنوي للشعب 

 الفلسطين  من العرب

قطر كداعم لإلرهاب 

وتحرض على بث الشر 

ودفع األموال للمرتزقة 

 -لسفك الدم العرب 

تسليم القدس 

لإلسرائيليين والبكاء 

والتنديد واألغان  

كمحاوالت بائسة 

الستردادها وتقديم 

الشهداء كقرابين على 

مذبح الصراا 

ارسرائيل / الصراا 

والشعارات الحنجورية 

وغياب رد فعل عرب  

واضح تجاه القرار 

األمريك / امتناا 

العرب والمسلمين عن 

زيارة القدس/ ترك 

الرأي العام ارسالم  

حساب القرايا والسرايا 

لمن يتقنون ألعاب 

الجمع والطرح وفق 

 مصالحهم
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 :يتضح مما سبق

 فبالنسبة للصفات :الواشنطون بوست بصحيفة الفاعلة للقوى المنسوبة الصفات أ()

، تلتهييا %47.6الدولييية بالترتيييب األول بواقييع  الفاعليية القييوا جيياءتاريجابيععة 

، وبالترتييييب الثاليييث جييياءت القيييوا اإلسيييرائيلية بنسيييبة %24األمريكيييية بواقيييع 

لرابييع، واحتلييت القييوا بالترتيييب ا %9.5، بينمييا العربييية جيياءت بواقييع11.9%

المنسيوبة  اإليجابيية مين حييث الصيفات %7الفلسيطينية الترتييب األخيير بنسيبة 

 للقوا الفاعلة بالصحيفة.

 علييى القييوا %35غلبيية الصييفات السييلبية بواقييع السععلبية:  وبالنسععبة للصععفات

، وبالترتييب %28.2واحتلت الترتيب األول، تلتها األمريكية بواقع الدولية الفاعلة

جيييياءت  %17.3، وبنسييييبة %19.5الييييث جيييياءت القييييوا اإلسييييرائيلية بنسييييبة الث

 الفلسطينية بالترتيب الرابع، في حين لم ينسب أي صفات سلبية للقوا العربية.

 القوا حظيت فقداريجابية  بالنسبة للصفات :يديعوت أحرونوت وبصحيفة )ب(

الخطاب باعتبار من الصفات اإليجابية الواردة ب %47.7بواقع األمريكية الفاعلة

 %29.5القرار يخدم الصالح اإلسرائيلي ويعزز وجودها في القدس، وبنسبة 

وبالترتيب الثاني جاءت القوا اإلسرائيلية التي تدعم القرار وتؤكد على أهميتة 

في تلك المرحلة التاريخية الفاصلة في  ل أوضاع الشرق األوسط المضطربة، 

تحظى بصفات إيجابية من خالل  %16 بينما القوا الفلسطينية جاءت بنسبة

ردود أفعالها نحو القرار وأحقيتهم في الدفاع عن وجود دولة فلسطينية إلى جوار 

، ولم %6.8الدولة اإلسرائيلية، وأخيًرا جاءت بعض القوا الفاعلة العربية بنسبة 

 تحظ القوا الدولية على أي صفات إيجابية.

 الفلسيطينية بالترتييب األول الفاعلة قواال جاءتالسلبية:  وفيما يتعلق بالصفات

تلتهيا القيوا الدوليية بالترتييب الثياني؛ نظيًرا لوقوفهيا  %33، وبنسبة %55بواقع 

في مواجهة القرار واتخاذ إجراءات لوقف تنفيذه، وبيذات الترتييب الثاليث وبنسيبة 

جاءت القوا الفاعلة اإلسرائيلية واألمريكية، وليم تحيظ القيوا العربيية عليى  6%

 أي صفات سلبية.

 الدولية الفاعلة القوا حظيت اريجابية: بالنسبة للصفات :األهرام صحيفة وف  )ج(

القوا العربية  %30.4وجاءت بالترتيب األول، تلتها بنسبة  %37بنسبة 

من الصفات اإليجابية للقوا الفلسطينية واحتلت  %14بالترتيب الثاني، وبنسبة
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جاءت القوا  %8.6، %10بع والخامس وبنسبالترتيب الثالث، وبالترتيب الرا

 األمريكية واإلسرائيلية.

 األمريكيية بالترتييب األول الفاعلية القيوا جاءتالسلبية:  وفيما يتعلق بالصفات

، %32.4، تلتها القوا الفاعلية اإلسيرائيلية بالترتييب الثياني بنسيبة %40.1بنسبة 

، بينمييا احتلييت القييوا %11.2وبالترتيييب الثالييث جيياءت القييوا الفلسييطينية بواقييع 

، %6.3،%10الدولية والعربية الترتيب الرابع والخامس وبنسب منخفضة بلغيت 

وقييد الحييظ الباحييث التنييوع فييي توزيييع القييوا الفاعليية وفقًييا للصييفات اإليجابييية 

والسيلبية المنسييوبة لهييا بيالمواقع الييثالث، والجييدول التيالي يوضييح التحليييل الكيفييي 

 المواقع عينة الدراسة:ألبرز تلك الصفات بخطاب 

 ( التحليل الكيف  للصفات المنسوبة للقوى الفاعلة بخطاب المواقع الصحفية عينة الدراسة 10جدول)
 المواقع

 القوى والصفات
 األهرام يديعوت أحرونوت الواشنطون بوست

ية
ين
سط
فل
ال

 

ة 
بي
جا
ري
ت ا
فا
ص
ال

 

الشعب الفلسطين  الصامد والعنيد  

ثوابت/ التظاهرات السلمية/ والمتمسك بال

األجيال الفلسطينية المولودة ف  الشتات 

 النابذون لالستيطان

يشعرون باأللم/ معاناة 

 الفلسطينيين العاديين

الشعب الفلسطين  كأبرياء ومعتدى عليهم ومنتهكين 

األرض والعرض/  الصمود الفلسطين  والنضال/ 

دئ مصداقية الفلسطينيين والتزامهم بالقيم والمبا

والقانون والحق والعدل وارنصاف ف  الكفاح والمقاومة 

 والصمود

ة 
بي
سل
 ال
ت
فا
ص
ال

 

الرئيس الفلسطين  منته  الصالحية 

والمعو  لفرص حل الدولتين والخاضع 

لسيطرة الحسابات السياسية المحلية 

والدولية/التحريض الفلسطين / 

الفلسطينين عقبة تقف ف  وجه عملية 

اررهاب/السلطة التهديد و -السالم

 -الفلسطينية المفلسة والعاجزة والمتهورة

 جماعة حماس المتطرفة 

االبتزاز الفلسطين / فشل 

الحكومة الفلسطينية عن حل 

أزمتها/ منظمة حماس األصولية 

السنية الداعية للعنف/ الغضب 

والعنف الفلسطين / دعاة 

 عنف/إرهابيون/ متطرفون

عن  له وال كيان/ الدولة الفلسطينية مسخ مشوه ال م

وصف إسرائيل للفلسطينيين بالتطرف وأنهم مجرمو 

حرب/ الفلسطينيون كقطيع الثيران الذي أمن هجمة 

 الليث الذي مز  أشالءه

ية
ئيل
را
س
ار

 

ت 
فا
ص
ال

ة 
بي
جا
ري
ا

 

االحتالل ارسرائيل  الذك / القلق بشان 

 نتائج القرار

نتنياهو المتحمس للدعم 

يل  األمريك /المجتمع ارسرائ

الديمقراط / الحكومة ارسرائيلية 

 الملتزمة بخطة السالم

مناحم بيجن الداعم للسالم والرافض لالحتالل 

والمواجهات/جهاز األمن ارسرائيل   المحذر لرئيس 

الوزراء والمتخوف من تداعيات :فض المساعدات 

 األمريكية للدول

ة 
بي
سل
 ال
ت
فا
ص
ال

 

ت  إدعاءات اليمين الصهيون  القديم وال

ترافق النقاش حول القدس وتزييف 

تاريخها لتحقيق مكاسب/االحتالل 

سامسون الشخصية  –ارسرائيل  الغب  

التوراتية ذات القوة الخارقة والمصاب 

 بجنون العظمة

اليمين ارسرائيل  المتطرف/ 

ارهمال الحكوم  ارسرائيل  ف  

أ:ذ الحق المشروا لها ف  

القدس/ المتحدثون اليساريون 

متسرعون والمتخوفون ليسوا ال

 مفاوضون سالم ودائما على :طأ

دنس اليهود المغتصبين/ نتنياهو والكره الشديد لتوحد 

ديمقراطية ارسرائيليين ه  ديمقراطية  -الضفة وغزة

اللصوص/إسرائيل عصابات جاءوا لالستيالء على 

اليهود المتشددون/إسرائيل فت   -أراض  الشعوب 

ير ارسرائيل  دان  دانون رجل كاذب أمريكا المدلل/ السف

ومزور وصاحب عقلية متغطرسة/ إسرائيل كعصابات 

مهاجرة تستهدف االستيالء واالستحواذ/ الكيان 

الصهيون  كمحتل بغيض/ االحتالل ارسرائيل  

األحمق/المرتزقة والمأجورون واررهابيون والقتله 

يل والشياطين/ اللوب  ارسرائيل  ائتالفا ر:ًوا/إسرائ

 الخبيثة/ المستوطنون المتطرفين
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ية
يك
مر
األ

 

ة 
بي
جا
ري
ت ا
فا
ص
ال

 

جون مور مستشار ترامب الرجل المثال  

البارا والبراغمات  المناور والشغوف 

إدارة  -بتحقيق األهداف ومتحدث لبق

ترامب األكثر تحفًظا والحذر 

الدبلوماس /هدوء زعماء الكونجرس 

رشوة زيارة بنس  -لتفادي القرار الكارث 

 مزدوجه وفخ منصوب للعرب

االلتزام القوى بالتوصل التفا  

سالم مقبول من الطرفين/التزام 

ترامب وجرأته والوفاء بوعده 

وتعهداته/ صداقة أمريكا الحقيقية 

 مع إسرائيل

الرئيس األمريك  البالغ الدهاء/مجلس األمن الداعم 

للقضية الفلسطينية الرافض رعالن ترامب بشأن 

رأة ترامب السخ  حسب منطق األعطيات القدس/ ج

والمتمسك بمبادئه/أعضاء مجلس األمن ليسوا تالميذ 

ترتعد فرائصهم من التحذيرات التافهة/ الحا:ام  مير 

هيرش زعيم حركة ناطوري كارتا اليهودية المندد 

 بالقرار

ة 
بي
سل
 ال
ت
فا
ص
ال

 

ترامب المتشكك والكاذب المزعج وذو 

اوغ وسياسته جون مور المر -تفكير ضيق

االنتهازية المنحرفة والسكوت عن األمور/ 

 -سياسة ترامب البراجماتية الذكية

الرغبات الترامبوية المشبوهة ف  عقد 

الصفقات/االنجليكانيين اللعينيين 

 والديمقراطيون مغيروا الحرية

:روج ترامب الراديكال  عن 

موقف الرؤساء السابقين 

ة وفشلههم ف  تنفيذ القرار/ اردار

األمريكية المبررة لإلرهاب 

الدبلوماس  والعسكري/ تخوف 

ترامب من عدم التوقيع على 

التنازل عن نقل السفارة 

 أشهر 6األمريكية وتأجيله لمدة 

وساطة واشنطن المنفردة /افتراضات ترامب الفاشلة 

المشئومة والتناقضات الصار:ة والظالمة لرئيس أكبر 

الفجة وتأكيد لغطرسة  دولة ف  العالم / ممارسات ترامب

الموقف األمريك  عاريًا يعترف بقرار أحادي  -القوة

ترامب بمثابة كاوبوي العرب وبلطج  يقوم  -الجانب

بممارسات الغطرسة ومولع بالخروج عن المألوف/نيك  

هايل  مدرس فاشل يتسم بالخداا المقترن بالكذب 

لية التاريخ  واالزدواجية ف  المعايير/ العالقة ارسرائي

األمريكية عالقة شاذة تتحدى كل قواعد العالقات 

الدولية/ البلطجة األمريكية والتشبيح والبربرية/ عناد 

ترامب/ أمريكا تفقد عقلها/ وصف ترامب بالشيطان الذي 

يحكم العالم/ الهمجية األمريكية/ترامب المتجرد من 

معان  الرحمة وأ:ال  الفرسان واالنتهازية ويكرس 

 والدعوة لها Transnationalismالصفقاتية  

ية
ول
لد
ا

 

ة 
بي
جا
ري
ت ا
فا
ص
ال

 

روسيا كوسيط نزيه لعملية السالم 

التعاطف الروس  لزيادة  -المحتضرة

نفوذها وتوسعها ف  المنطقة على حساب 

مصالح الواليات المتحدة/السفارات منازل 

 الدبلوماسية الخفية والمفاوضات الهادئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضجر الدول  من السلوك الترامبوي األمريك  وتوحد 

 موقفهم لمواجهة القرار

ة 
بي
سل
 ال
ت
فا
ص
ال

 

األوربيون  -شركاء جدد -معاداة السامية

المعادون لإلسالم والمناهضون للمسلمين 

 للتقرب من ترامب

التهديد الدول  والجبن 

واشعال  الدبلوماس /الصراخ

التوترات/ توتر قادة العالم 

ونفاقهم الواضح/األنظمة 

البغيضة حول العالم/مجلس األمن 

مزدوج المعايير وال يطبق نفس 

 المعايير على الدول الغربية

 -جماعة ار:وان تنظيم دول  فاش  تكفيري وإرهاب 

 -جماعة عصية على الضغوط األمريكية لتركيع مصر

 وهة للسياسة األمريكيةالتوجهات العدوانية المش

ية
رب
لع
ا

 

ت 
فا
ص
ال

ة 
بي
جا
ري
ا

 

االلتزام ف  موقفها ضد السيطرة 

 ارسرائيلية على القدس

األصوات الشابة المعتدلة ف  

 أنحاء الشر  األوسط

السفير المصري بالواليات المتحدة وثباته على مبدأه 

واالتزان والذكاء/ رجال األزهر الشوامخ وعلمائه 

والعبقرية المصرية/ التالحم ارسالم  الكبار/السيس  

 والمسيح 

ة 
بي
سل
 ال
ت
فا
ص
ال

 

ارسالميون السنة المتطرفون 

الدول العربية الت  تتسم  –والمتشددون 

الدور  -بالهشاشة وعدم االستقرار

أكابر التاريخ وهوان  -التخريب  لقطر

 وضعف األمة ارسالمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعربية الغارقة ف  مستنقع من الدماء/ الرئيس الدول ا

التشد  بالدفاا عن ارسالم  -القطري الداعم لإلرهاب

والمسلمين/ صورة العرب المشوهة/ عبد الناصر ف  

عقول األمريكيين هو هتلر النيل وشيوع  مستتر معًا/ 

تحل  مصر بالصبر والنفس الطويل ف  التعامل مع ملف 

لتخاذل والهوان العرب  المصالحة الفلسطينية/ ا

والتفتت/أعداء الوطن والمتشدقين بعبارات وشعارات 

 هدامة/ األمة العربية المنكوبة

 



35 

( يوضح األطر المرجعية الت  استند إليها :طاب المواقع الصحفية عينة 11) جدول

 الدراسة نحو قضية القدس

 الموقع 

 األطر المرجعية

الواشنطن 

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت

 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

 6 4.9 17 5 6 13 - 0 0 6 5.33 4 دينية

 2 23 79 3 18 39 1 41 21 2 25.33 19 سياسية

 3 18.2 63 2 21.4 47 4 8 4 3 16.01 12 تاريخية

 5 11.5 40 4 12.7 28 3 11.7 6 5 8 6 قانونية

 1 30.4 105 1 29.2 64 2 31.3 16 1 33.33 25 أحداث وشواهد من الواقع

 4 12 41 4 12.7 28 4 8 4 4 12 9 الخطاب يجمع بين أكثر من إطار مرجع 

 - 100 345 - 100 219 - 100 51 - 100 75 ارجمال 

مرجعية عالمية ومنظمات  -التجارب الدولية -األمنية -االجتماعية -تم حذف فئات األطر المرجعية )االقتصادية

 يتضح من الجدول: أي تكرارات دولية( لعدم حصولها على 

 األحداث والشواهد من الواقعركز خطابها على  :الواشنطون بوست فةي)أ( صح

بالترتيب األول وتمثلت في )العالقات  %33.33كأبرز األطر المرجعية بنسبة 

التصويت على رفض القرار بالجمعية العامة لألمم  -بين الدول إثر اتخاذ القرار

تزايد اعتقاالت االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيين  -نالفلسطينييانتفاضة  -المتحدة

، (98)موافقة بعض الدول على نقل سفاراتها للقدس(  -والتوسع االستيطاني

وتجلت  %25.33بالترتيب الثاني بواقع  األطر المرجعية السياسيةوجاءت 

لسفارة إعادة النظر في نقل ا -في)الجوانب السياسية إللغاء رحلة ترامب للندن

فاحتلت الترتيب  %16.01بلغت نسبتها  التاريخية، بينما (99) األمريكية للقدس(

ومن أمثلتها "تاريخ القدس وارتباط هويتها بالعصر األيوبي عندما شجع  الثالث

الحكام المسلمون الهجرة للقدس، وأن هدف قادة الحركة الصهيونية بعد حرب 

وهويتها القومية ومحاوالت السيطرة  هو جبل الهيكل كرمز لسيادة إسرائيل1967

، وبالترتيب الرابع جمع الخطاب بين أكثر من إطار مرجعي بنسبة (100)عليه" 

 وجاءت باقي الف ات بمراتب متأخرة. 12%

على  األطر المرجعية السياسيةفقد سيطرة بالنسبة لصحيفة يديعوت أحرونوت: )ب( 

قرار وانعكاساته على بالترتيب األول عبر توصيف ال %41بنسبة  خطابها

السياسة األمريكية والظروف السياسية التي أدت إليه ورؤية أطراف الصراع 

األحداث والشواهد من تالها االعتماد على  %31.3، وبنسبة (101)للقرار ونتائجه 
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عبر اإلشارة للمواجهات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بالترتيب الثاني  الواقع

جهة ا خر، فضاًل عن توضيح ما قام به األسد ضد شعبه واستعداد كل منهم لموا

، بينما ركز خطاب الكتاب (102)في سوريا والتطهير العرقي لروهينجا ميانمار 

بالترتيب الثالث )كالقانون الذي  األطر المرجعية القانونيةعلى  %11.7بنسبة 

أوسلو اتفاق  -الخاص بنقل السفارة األمريكية للقدس 1995أقره الكونجرس عام 

 -بشأن إعالن القدس عاصمة إلسرائيل 1980القانون اإلسرائيلي عام -1993عام

الخاص بقبول عضوية إسرائيل بالجمعية العامة لألمم  1949لعام  273القرار 

األطر المرجعية التاريخية ويجمع الخطاب بين ، بينما جاءت ف ة )(103)المتحدة( 

وتناول الخطاب )تاريخ العالقات  ،%8بالترتيب الرابع وبنسبة  أكثر من إطار(

اإلسرائيلية مع دول الشرق األوسط بعد تقسيم القدس، وتاريخ ضم إسرائيل 

، ولم (104) (1948للقدس الغربية وضم األردن للقدس الشرقية في ديسمبر 

 تحصل األطر األخرا على تكرارت على اإلطالق.

أبرز األطر المرجعية ك أحداث وشواهد من الواقعجاءت ف ة صحيفة األهرام: )ج( 

 -ومن أمثلتها )رفض مجلس األمن قرار ترامب بالترتيب األول %29.2بنسبة 

 -القرارات الدولية المتخذة بشأن إسرائيل من وعد بلفور حتى وعد ترامب

 -2011إصدار وثيقة األزهر لنصرة القدس  -االنتفاضة الفلسطينية الثالثة

المخطط  -قه اإلسالمي الدوليالمؤتمرات العربية واجتماعات مجمع الف

 %21.4بنسبة  التاريخية، تلتها (105)اإلسرائيلي األخير لعزل قطاع غزة( 

وتاريخ  -بالترتيب الثاني وتجلت بعدة جوانب هي )ما حدث أثناء غزو العراق

وعالقتهم بالهنود الحمر وإبادتهم بكندا وأمريكا واختطاف  15أمريكا منذ القرن 

كتأسيس ثالث إلسرائيل بعد  2017إعالن ترامب  -بيداألفارقة وتسخيرهم كع

تاريخ حركات التحرر الوطني بفلسطين  -1967يونيو  5وعدوان  1948حرب 

بالترتيب الثالث  %18بنسبة  األطر السياسية، بينما جاءت (106) (1987منذ عام 

من خالل )اإلشارة لسبل عالج القضية دبلوماسيًّا وتصعيد الموقف على المستوا 

االستخدام الجائر  -وتقديم النصح لترامب بإعادة حساباته بشأن القدس -دوليال

األطر وبالترتيب الرابع جاءت ف ة   %12.7، وبذات النسبة (107)لحق الفيتو( 

[ حيث تطرق المرجعية القانونية والخطاب يجمع بين أكثر من إطار مرجع 

قرار منذ عام  185 خطاب الكتاب لقرارات إسرائيل بشأن القدس والبالغ عددها

لنقل السفارة األمريكية  1995قانون الكونجرس عام  -2017حتى  1947

بشأن اللجوء اإللزامي لمحكمة  1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  -للقدس

، وجمع مقال (108)العدل الدولية ضد أي دولة تخل باتفاقية العالقات الدبلوماسية 
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عية الدينية وتقديم أحداث وشواهد من الواقع عزت السعدني بين األطر المرج

واألطر التاريخية حول انتهاكات إسرائيل في القدس عبر التاريخ، وأخيًرا وبنسبة 

متمثلة في  ما حدث عندما أمر  األطر المرجعية الدينيةجاءت  %6ض يلة بلغت 

هللا موسى أن يسري ببنى إسرائيل إلى أرض الميعاد، ولكن قومه خذلوه ولم 

ُرُجوا ي تَّى يلخ  ا حل إِنَّا للن نَّد ُخللهل بَّاِرينل ول ًما جل ا قلو  دخلوا األرض )قلالُوا يلا ُموسلى إِنَّ فِيهل

(ــ المائدة ) ا فلإِنَّا دلاِخلُونل ُرُجوا ِمن هل ا فلإِن يلخ   .(109) ([22ِمن هل

وتبين للباحث اتفاق موقعي الواشنطون بوست واألهرام في اعتمادهما على 

ث والشواهد من الواقع بالترتيب األول، وجاءت األطر المرجعية السياسية األحدا

بصحيفة يديعوت أحرونوت، وبالترتيب الثاني اختلفت المواقع الثالث حيث اعتمدت 

الواشنطون بوست على األطر السياسية وفي اليديعوت جاءت األحداث وشواهد من 

لتاريخية، وبالترتيب الثالث تنوعت الواقع بينما ركزت األهرام على األطر المرجعية ا

األطر المرجعية بخطاب المواقع الثالث ما بين التاريخية للواشنطون بوست 

والقانونية ليديعوت، والسياسية بموقع األهرام، بينما جمع الخطاب بين أكثر من إطار 

لت مرجعي بالمواقع الثالث بذات الترتيب الرابع، واختلفت المواقع بباقي الف ات واحت

 مراتب متأخرة.

 ( يوضح فئات تحليل السيا  لخطاب المواقع الصحفية عينة الدراسة نحو قضية القدس12) جدول

 الموقع  

 فئات السيا 

الواشنطن 

 بوست

يديعوت 

 أحرنوت

 ارجمال  األهرام

 ت % ك ت % ك ت % ك ت % ك

 4 17 67 4 13 29 2 27.5 22 4 18 16 ارحالة

 1 39 154 1 38 86 1 42.5 34 1 38 34 المعان  الضمنية

 3 20 79 3 19.4 44 3 21 17 3 20 18 االفتراض 

 2 24 96 2 29.6 67 4 9 7 2 24 22 االستنتاج

 - 100 396 - 100 226 - 100 80 - 100 90 ارجمال 

 :تبين من الجدول

بنسبة  المعان  الضمنيةفقد ركز خطابها على   :الواشنطون بوست فةي)أ( صح

بالترتيب األول و هر ذلك في ما قاله جون مور المتحدث باسم  38%

" المستشارين اإلنجيليين لترامب "إن الذين يباركون إسرائيل سيكونوا مباركين
وما قالته نيكي هالي السفيرة األمريكية "إن الواليات المتحددة تتعهد بتذكر ( 110)

تقع متالزمة  رفض اعتراف الجمعية العامة بقرار ترامب نحو القدس"، هل

القرار بمثابة صفقة القرن ومقامرة محسوبة، وكذلك ما ، كما أن (111)؟ القدس

تعنيه األلعاب القاتلة على القدس )والتي يقصد بها ما يحاك للدولة الفلسطينية 
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والقرارات أحادية الجانب والتخاذل في الموقف الدولي، وتشبيه اجتماع الجمعية 

كما جة التي تجمع حضانتها تحت أجنحة أورشليم، العامة لألمم المتحدة كالدجا

 Edومن أمثلتها ما جاء بمقال  %24بالترتيب الثاني بواقع  االستنتاجاتبرزت 

Roger  إن قرار الرئيس بمتابعة ما تم سنه من الكونجرس خطأ فادح، وترامب"

هو الشخ  الذي يذكر العالم بأن الرؤساء يجب أن يقولوا ما يقصدونه، فمن 

، بينما طرح (112) دعمه إلسرائيل، فإن ترامب يستحق بعض الفضل" خالل

ومن أهمها "إن الواليات المتحدة لم  %20بنسبة  االفتراضاتالكتاب العديد من 

تكن أبدًا وسيط محايد في النزاع الفلسطيني واإلسرائيلي، كما أن قرار ترامب 

ل المفاوضات بمثابة تحول في اإلدارة وحدثًا فريدًا وأن تصريحه قد يعط

اإلسرائيلية الفلسطينية، وافتراض أن الرؤساء المستقبليين قد يشكرون ترامب 

ومن بالترتيب الرابع  %18بنسبة  ارحاالت، وجاءت (113)على هذا القرار( 

أمثلتها )إحالة تضرر العالقات بين الواليات المتحدة وكوبا بسبب إغالق السفارة 

مثل صراًعا جغرافيًّا؛ نظًرا للحروب الطائفية فالقرار بمثابة نكسة، وأن القدس ت

والفوضى بالمنطقة وتصور العرب أنهم مدافعون عن موقع اإليمان المقدس، كما 

أن تفاقم وتأزم األوضاع مع الدول المحيطة يعزو لقرارات ترامب كالهجوم على 

 .(114) سوريا وإلغاء صفقة إيران واالعتراف بالقدس كبدائل ضعيفة(

بنسبة  على خطاب الكتاب المعان  الضمنيةسيطرة ديعوت أحرونوت: صحيفة ي)ب( 

القرار  -بالترتيب األول ولعل أبرزها )القرار كإعالن رمزي ذي معنى 42.5%

الدول  -القرار وصفقة القرن -القدس الموحدة والمجردة -بمثابة استفزاز صارخ

يدة والتي يقصد بها التحديات القديمة والمقاربات الجد -المتحضرة المؤيدة للقرار

الحلول الجديدة للمشكالت ونبذ االفتراضات الخاط ة واالستراتيجيات الفاشلة 

العدو الدائم إشارة لمن يعادي السامية واإلسالميين األصوليين  -للرؤساء السابقين

 ارحاالتاالعتماد على  %27.5، تالها بالترتيب الثاني بواقع (115)والعرب( 

عزو النزاع بالقدس  -لتخاذل الرؤساء األمريكيين بتنفيذه )كإحالة اتخاذ القرار

والمبالغة في ردود الفعل نحو االعتراف بالقدس  -لمكانتها الدينية والتاريخية 

عاصمة إلسرائيل وعدم وجود زعيم مثل السادات ومكانته بالجانب الفلسطيني، 

للمخاطرة وكذلك شخ  يماثل مناحم بيجن على المستوا اإلسرائيلي والمستعد 

، بينما طرح الكتاب (116)بمقعده وتوديع مؤيديه لتحقيق الهدف األسمى للسالم( 

االعتراف سيحقق  وتجلت في )أن قرار %21بنسبة  االفتراضاتالعديد من 

كما أن تسمية أرض  -وأن السفارة الجديدة ستصبح تحية رائعة للسالم -سالمال

نشاء سفارة في القدس بمثابة إ -فلسطين المحتلة هو اعتراف بسيادة إسرائيل

، وجاءت (117)محادثات السالم ستكون ميتة(  -مساس بأي تسوية سياسية مستقبلية
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  Shimonبالترتيب األخير وتمثلت فيما قاله الكاتب  %9بنسبة  االستنتاجات

Shiffer" إن اإلعالن المتوقع له قيمة رمزية ولن يتغير شيء في الواقع، وال

على أن الشاحنات تستعد لقيادة معدات السفارة األمريكية ينبغي اعتباره عالمة 

 .(118) للقدس وستظل خطوة نقل السفارة حبر على ورق"

 %38كأبرز ف ات السياق بنسبة  المعان  الضمنيةجاءت صحيفة األهرام: )ج( 

 -بالترتيب األول وتجلت في جوانب عدة أبرزها )البلطجة األمريكية والتشبيح

القدس الغربية مدينة يدوية  -أراضي الضفة قضمة قضمةإسرائيل التي تنهب 

ترتيبات أوسلو تصاب بالسكتة  -التسوية النهائية األرض مقابل السالم -الصنع

ديمقراطية اللصوص وتعني سرقة إسرائيل لألرض والتاريخ من  -الدماغية

 -ينيةالدولة الثنائية القومية أي دولتين متجاورتين إسرائيلية وفلسط -شعوب العالم

الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الرابعة بعد يهود األشكيناز والسفارديم ثم عرب 

بلفور الجديد  -ثم الفلسطينيون )عرب غزة وما يتبقى من الضفة الغربية( 1948

 %29.6الترتيب الثاني بنسبة  االستنتاجات، واحتلت ف ة (119)إشارة لترامب( 

المصير  -دس أشبه بلعبة السلم والثعبانولعل أهمها  أن المشهد بعد إعالن الق

أن استصدار إسرائيل لقرار ضم األراضى  -المجهول نتيجة قرار ترامب

الفلسطينية والمستوطنات إلسرائيل ما هو إال جس نبض فإسرائيل ال تستطيع 

تحمل إعاشة مليوني فلسطيني وكذلك سقوط خيارات التوطين المتبادل وتقاسم 

" مقابل خيارات التهويد والتمكين والترانسفير من حساباتهااألراضي والحياة معًا 
فاحتلت تلك الف ة الترتيب  االفتراضاتمن  %19.4، بينما طرح الكتاب (120)

القدس أصبحت خارج  -الثالث وتجلت في )أن ترامب يغلق باب التفاوض

حل الدولتين  -اليمين اإلسرائيلي يقضي على حلم الدولة الفلسطينية -التفاوض

نقل السفارة األمريكية للقدس كتأسيس الثالث  -فظ حقوق الفلسطينيينيح

وبالترتيب األخير ركز الخطاب على تقديم  %13، وبنسبة (121)إلسرائيل(

كإحالة حكم ترامب لمعيارين أساسيين هما: مدا النجاح والفشل في  ارحاالت

مسخ ال معنى أن الدولة الفلسطينية مجرد  -تنفيذ وعوده واالستمرارية والتغيير

إحالة تصرفات إسرائيل العتبارها الفتى المدلل ألمريكا وتوفير الغطاء  -له

 .(122) الدبلوماسي لتصرفاتها غير الشرعية(

وقد الحظ الباحث اعتماد خطاب المواقع الثالثة على المعاني الضمنية بالترتيب 

ي على األول، وتبين تركيز خطاب الواشنطون بوست واألهرام بالترتيب الثان

االستنتاجات، بينما اختلف موقع يديعوت أحرونوت في اعتماده على اإلحاالت، 

الثالث اتفقت المواقع الثالثة في تقديم االفتراضات حول القضية، واشترك  وبالترتيب

خطاب موقعي الواشنطون بوست واألهرام في التركيز على اإلحاالت بالترتيب 
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حيث ركز الكتاب على االستنتاجات المفسرة الرابع واختلف معها يديعوت أحرونوت 

 لألحداث وأبعاد القضية.

تحليل المتغيرات السياقية رنتاج الخطاب المنشور بالمواقع الصحفية عينة * 

 الدراسة

رصد الباحث المتغيرات السياقية المؤثرة على إنتاج خطاب مقاالت الكتاب نحو 

 قضية القدس ومنها: 

  اصة العوامل الديموجرافية عاماًل مهًما في تشكيل خ السمات الفرديةلقد شكلت

مالمح الخطاب اإلعالمي المنشور بالمواقع الصحفية عينة الدراسة نحو قضية 

في إبراز عدة مالمح للخطاب أهمها: )شيوع ت تلك العوامل القدس، وقد أسهم

الخطاب النقدي الرافض للممارسات اإلسرائيلية بالقدس والقرارات األمريكية 

ادية الجانب والتحذير من مخاطرها، فضاًل عن انتقاد االدعاءات اإلسرائيلية أح

بأحقيتها التاريخية في القدس، كما قام الكتاب بإخراج فكرة النقد لحيز العلن 

فأصبحت عملية النقد والرفض تصل للجهات الدولية، والتقدم بمشروعات 

 القرارات لتصحيح الوضع في القدس وتقديم الحلول(.

 يمكن تفسير خطاب يما يتعلق بالسيا  االجتماع  والثقاف  المحيط بالقضية ووف

مقاالت الكتاب في ضوء األطروحات واألفكار التي تقدمها المواقع وتبنيها قيلًما 

ومعايير تنعكس على كتاباتهم وتحقق أهدافهم، وكذلك تبني المواقع الصحفية عينة 

القيم الفردية والمجتمعية والمؤسسية  الدراسة معتقدات وأفكار ناتجة عن امتزاج

والتي تسهم بتشكيل مالمح خطاب مواد الرأي بها كتعبير عن هوية مزدوجة 

تعبر عن ذاتية الكتاب والمؤسسة الصحفية التي ينتمون لها واأليديولوجيات 

 والثقافات الخاصة بها.

 روز سبتمبر وب 11وتشكلت على نحو كبير في حقبة ما بعد  الظروف السياسية

العديد من المفاهيم المرتبطة بالقضية كتزايد حدة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 

والتغييرات السياسية الراديكالية بالشرق األوسط، والحرب على اإلرهاب، كما 

تتمثل في عالقة المواقع عينة الدراسة بالنظام السياسي ومؤسساته، فضاًل عن 

ع والعالقات بين القوا العربية والدولية األحداث السياسية بالدول أطراف الصرا

 وسبل التعامل مع قضية القدس عبر التاريخ. 

  ويتمثل فيما اتخذ من قرارات وقوانين بشأن القدس منذ وعد  ارطار القانون

 .2017بلفور حتى وعد ترامب 

  وسياق األحداث المحيط بإنتاج الن  حول تطور أوضاع القدس  السيا  الزمن

 عبر التاريخ.

 من حيث اتجاهات وانتماءات المؤسسات التي  السيا  الدا:ل  للمواقع الصحفية
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تتبعها سواء أمريكية أو إسرائيلية أو عربية، وتتجلي المتغيرات السابقة في الشكل 

 المقترح التالي:

  

و خطاب المواقع الصحفية عينة الدراسة نح على إنتاج المتغيرات السياقية المؤثرة( 1)مقترح  شكل
  قضية القدس

 تطورات القضية عبر التاريخ

ويتجل  

ف  

القررات 

والقوانين  

الدولية 

بشان 

القدس 

منذ وعد 

بلفور 

حتى وعد 

ترامب 

2017 

 

األحداث السياسية بالدول أطراف الصراا والعالقات 

تعامل مع قضية وسبل الالدولية بين القوى العربية و

 ر التاريخبالقدس ع

والقيم الثقافية الفردية  اعيةجتمالظروف اال

والمجتمعية والمؤسسية الت  تشكل :طاب 

 الكتاب

 

 
السمات الفردية 

 للكتاب
 )الديموجرافية(

 
 السيا  الدا:ل  

 للمؤسسة

 الصحفية

 

 الخبرات

 الشخصية للكتاب

 

سياسات المواقع وانتماءاتها أمريكية أو إسرائيلية أو 

 عربية

 :طاب مواد الرأي

حفية بالمواقع الص

ئيلية سراية وارمريكاأل

 والعربية
 

 

السيا  
 الفردي

السيا  

 الزمن 

الظروف 

  السياسية 
 

السيا  

الدا:ل  

 للمواقع

 

السيا  
اع  جتماال

     والثقاف 

ارطار 
 القانون 
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 مناقشة النتائج العامة للدراسة  *

ون األكثر تأثيًرا مع بداية فصل جديد في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، قد يك

خطوة مستفزة ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل ك في مصير القدس، جاء اعتراف

للعرب والمسلمين مستندًا في ذلك لما ُعرف بـ "قانون القدس"، وحظي هذا االعتراف 

بالرفض من شتى الدول، بينما لقي األمر ترحيبًا داخل الواليات المتحدة كونه تنفيذًا 

ألمر الذي جعل قضية القدس تتصدر اهتمام خطاب المواقع الصحفية لوعد انتخابي، ا

 على كافة المستويات ويتفق ذلك مع الدراسة الحالية في سيطرت الخطاب الهجومي

األهرام( والمرتبطة  -يديعوت أحرونوت -مواد الرأي بمواقع )الواشنطون بوست على

بين انتقاد ترامب وتصيد بقضية القدس، فالصحافة األمريكية تنوعت في خطابها ما 

أخطائه والتركيز على الوفاء بالوعود رغم التحذيرات بما يضع الشرق األوسط على 

حافة االنفجار، والقرار بمثابة خطوة تجاه إسرائيل تفتح فصاًل من عدم اليقين حول 

دور الواليات المتحدة كوسيط حيادي للسالم، وانتقاد الصحف اإلسرائيلية ما تدعية 

الرافضة للقرار بمقاومة التغيير بما يعوق عملية السالم، فضاًل عن سلبية الدول 

رؤساء أمريكا السابقين في اتخاذ مثل تلك القرارات، بينما أكد خطاب موقع األهرام 

على تخاذل رموز النظام السياسي العالمي في اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة 

كي الكامل للممارسات اإلسرائيلية في االعتراف الترامبوي، وانتقاد الدعم األمري

استراتيجية تشخيص فلسطين، وفي إطار البناء التركيبي للخطاب فقد سيطرت 

بخطاب المواقع عينة  %14على مقاالت الكتاب نحو القضية بنسبة  الوضع الراهن

ومحمد مدحت  2016واختلف ذلك مع دراستا طلعت عبد الحميد الدراسة،

المنِطقية  واألدلة الحجب اب الكتاب على استراتيجيةفي اعتماد خط  2015راغب

 كأبرز استراتيجيات الخطاب.

وبالنسبة لالتجاه العام للكتاب بالمواقع نحو القضية فقد غلب االتجاه اإليجابي 

ويؤكد ذلك على الدعم الكامل من قبل الشعوب للقضية وسلبية القرار  %42بنسبة 

الجهود المبذولة لدعم القضية من القوا العربية  األمريكي والتعاطي اإليجابي مع كافة

والدولية، وعالوة على ذلك فقد أكد اإلجمالي العام للنتائب تركيز خطاب موقعي 

وتمثل ذلك في  الجمع بين أكثر من أطروحةيديعوت أحرنوت واألهرام على 

، أطروحات )أسباب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل والنتائب المترتبة عليه

وطرح الحلول(، بينما سيطرت وكذلك تهويد القدس وردود الفعل العربية والعالمية 

أطروحة ردود الفعل العربية والعالمية على خطاب الواشنطون بوست وتمثلت في 

ِ الشرق األوسط للقرار وإقامة القمم العربية وتصعيد  )رفض مسلمي ومسيحي 

ات ترامب لمن يعارضه(، واختلف ذلك الهجمات، والتأييد اإلسرائيلي للقرار وتهديد
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في سيطرة أطروحة  2012، وائل المناعمة 2013دراستا رجاء أبو مزيد  مع

 الحكومة كأبرز أطروحات المصالحة بخطاب الصحف الفلسطينية.

التجارب وفيما يتعلق بأبرز مسارات البرهنة اعتمد خطاب الكتاب على 

، بما يعزز من %15.3بنسبة  اثلةوالشواهد من الواقع وربط القضية بقضايا مم

مصداقية ما يقدمه الكتاب من معلومات حول القضية ويسهم في تحديد اتجاهات الرأي 

والوقائع" أبرز  الحقائق"فكانت  2015العام نحوها، واتفق ذلك مع دراسة محمد سعد 

 2015مسارات البرهنة على قضية االستيطان، وأكدت دراسة أحمد عبد العزيز 

خطاب  قضية األسرا، واعتمد على ديللتأك أمثلة وطرح ةيخيالتار البرهنة استخدام

المقاومة ثم  تجاه أفكارهم للتبرير على صحة واحدة وجهة نظر عرض على الكتاب

واألقطش  2014التاريخية بدراسات خريس والشواهد باألحداث والوقائع، االسلتشهاد

 .2015وغدير أحمد  2005

)أطر األحداث والشواهد من جعية بخطاب الكتاب وكانت أبرز األطر المر 

( %18.2بواقع، والتاريخية %23بنسبةتالها السياسية  ،%30.4بنسبة الواقع 

في اعتماد  2015ومحمد مدحت  2016واختلف ذلك مع دراستا طلعت عبد الحميد 

 واإلنسانية في تقديم العدوان والتاريخية، السياسية، الخطاب على المرجعيات منتِجي

 اإلسرائيلي على غزة والمقاومة الشعبية الفلسطينية.

فإن الميؤثر األساسيي فيي تشيكيلها وتوزيعهيا إيجابًيا أما عن أدوار القوا الفاعلة  

أو سلبًا يعزو لطبيعة العالقيات بيين تليك األطيراف وميدا توافيق أو تصيادم القيرار ميع 

والدوليية  العربيية لقيواابيية لدوار اإليجإسيناد األأهدافها، وهذا ما أ هرته النتائب حول 

، بينمييا حظيييت القييوا األمريكييية واإلسييرائيلية علييى النسييبة %23.3 ،%27.6بنسييب 

دراسيية واختلفييت تلييك النتييائب مييع  %34.3، %47األكبيير ميين األدوار السييلبية بنسييبة 

Mohammed Wesam Amer 2017  إلييى أن المسيي ولين اإلسييرائيليين هييم أبييرز

ئًما لوقف إطيالق النيار، بينميا كانيت حمياس هيي أكثير القيوا القوا الفاعلة ويسعون دا

ويفضيي الفاعلة الفلسطينية بالخطاب وإ هارها أنها األكثر رفضا لوقف إطالق النيار، 

تحليل تلك األدوار إلى أنها تجميع بيين ثالثية جوانيب أساسيية تسيهم فيي رسيم صيورتها 

صيورة الفلسيطينيين مقابيل وهي: األدوار ذات الطابع السياسيي، واألدوار التيي تعكيس 

االحيييتالل اإلسيييرائيلي واالسيييتبداد األمريكيييي، وأخييييًرا األدوار ذات الطيييابع النضيييالي 

اإلصالحي، يضاف لذلك بعض األدوار السلبية التي تأتي في سياق محاولة نقيد القيرار 

وكيان النظيام السياسيي العيالمي هيو أبيرز المحياور المهمية للخطياب، والييذي ومؤيدييه، 

لبًا في سياق انتقادي حيث يحمله الكتاب مسي ولية تيدهور األوضياع بالشيرق يعرض غا

 األوسط. 
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الفاعليية وفييق الصييفات اإليجابييية المنسييوبة لهييا فجيياءت  وبالنسييبة لترتيييب القييوا

، %19.6، ثيم العربيية بنسيبة %22.4األمريكيية بواقيع  -%30بنسيبة  القيوا )الدوليية

(، وفيميا يتعليق بالصيفات السيلبية %13، %15وأخيًرا اإلسرائيلية والفلسطينية بنسيب 

، %26، تلتهييا اإلسييرائيلية بواقييع %32.5األمريكييية بنسييبة  الفاعليية جيياءت )القييوا

( مين %4جاءت الفلسطينية والدوليية، وأخييًرا العربيية بواقيع  %18.5، %19وبنسب 

دراسيية ، واختلفييت تلييك النتييائب مييع إجمييالي الصييفات المنسييوبة لهييا بييالمواقع الييثالث

Mohammed Wesam Amer 2017  فيي إ هيار المسي ولين اإلسيرائيليين كيأبرز

القوا الفاعلة التي تسعى دائًما لوقف إطالق النار، بينما كانت حماس هيي أكثير القيوا 

 .الرافضة لذلك

ا مصاحبًا تحليل السياق باعتبار والحظ الباحث ضرورة االستناد ل أن هناك نصًّ

التمثيل اللغوي لتلك النصوص ي إطار يجمع بين لمواد الرأي حول قضية القدس ف

والظروف الخارجية التي أسهمت في إنتاجها، فأ هرت نتائب التحليل تركيز الخطاب 

، وبنسب متقاربة %24، ثم االستنتاجات بنسبة %39على المعاني الضمنية بنسبة 

عجل جاءت االفتراضات واإلحاالت على التوالي، وبذلك فإن القرار المت 17%،20%

الذي صدر عن إدارة ترامب قد وضع األساس لعدة تحوالت مرتقبة أهمها تأزيم عملية 

السالم المتعثرة، وإشعال الصراعات الدينية والقومية المتأججة في المنطقة، وإنعاش 

حركات اإلسالم السياسي والتأسيس لموجة جديدة من ثقافة "الكراهية" للواليات 

 المتحدة والغرب.
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