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  إقرار
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 لنيل يقدم لم منها، جزء أي أو الدراسة، هذه وأن ورد، له حيثما  اإلشارة تم ما الخاصة، باستثناء

   . آخرعليا ألي جامعة أو معهد  درجة
  
  
  

  ............................... :التوقيع 
  

  عبد السالم محمد يوسف الخاطر : االسم 
  

  :.................................................التاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ب 
 

  وتقدير شكر

  
  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

 

 ضهير أبوفريد  الدكتور الفاضل ألستاذي والتقدير الشكر خالصب أتقدم أنانه لمن دواعي سروري 
 العنوان بهذا تليقدراسة  إلخراج األثر لها بالغ كان ،توجيهاتو حائنصمن  لي قدمه ما على
  . التي مرت على شعبنا الفلسطيني المرابط مراحلال منومفصلية  مهمة مرحلةتبحث في و
  

الذين المقدسية في جامعة القدس جميع األساتذة في برنامج الدراسات  والتقدير الشكركما اخص ب
  .طيبا أثرافي نفسي  وتركواتعلمت على أيديهم لمدة عامين 

  
  .هذه الرسالة إلخراجوالشكر موصول لكل من قدم لي يد العون والنصح 

  
  
  
  

  عبد السالم الخاطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 
 

  مصطلحات الدراسة

  

التاسع عشر، نتيجة لضعف الدولة في القرن " المسالة الشرقية"ظهر مفهوم : المسالة الشرقية .1
سعة جدا في أوروبا العثمانية التي أوشكت على االنهيار، ونتيجة لسيطرتها على أراض وا

وتهديد مصالح  1453استعادة القسطنطينية من العثمانيين بعد سقوطها في وطردهم منها و
رجل ك كما يدل المصطلح ايضا على تصفية أمال. الدول األوروبية في هذه المنطقة 

عليها البعض محاولة الدول ويطلق . في البلقان من طرف الدول األوروبية أوروبا المريض
 . وتصفية أمالكها الدولة العثمانيةلكبرى تقسيم األوربية ا

 4في  والدولة العثمانية اإلمبراطورية الروسيةحرب قامت بين  هي: حرب القرم .2
الدولة الحرب إلى جانب  وفرنسا بريطانياودخلت  .م1856، واستمرت حتى 1853أكتوبر
التي أصبحت  مملكة سردينياالتي كان قد أصابها الضعف، ثم لحقتها  م1854في  العثمانية
على  لروسياأسبابها األطماع اإلقليمية من أهم وكان  .إيطاليامملكة  )م1861( فيما بعد
ي كانت مسرح المعارك الت القرمشبه جزيرة وخاصة في  الدولة العثمانيةحساب 

وهزيمة  اتفاقية باريسبتوقيع  م1856 مارس   30وانتهت حرب القرم في والمواجهات
 ). 910ص ،1990البعلبكي، (الروس 

جيمس آرثر بلفور، وهو سياسي بريطاني محافظ، وصهيوني  "نسبة إلى : وعد بلفور .3
( بتعاليم العهد القديم اهتم بالمسالة اليهودية في الفترة بين مسيحي، تلقى تعليما مشبعا 

أثناء توليه منصب رئيس وزراء، ووعد بلفور عبارة عن رسالة موجهة )  1905-  1902
الذي أصدرته الملكية البريطانية " روتشيلد"من بلفور باسم الحكومة البريطانية إلى اللورد 
، جاء 1917\11\2لصهيونية في اء الحركة ابعد مفاوضات سرية بين البريطانيين وزعم

عن  يسعدني كثيرا أن أبلغكم باسم حكومة جاللة الملك بالتصريح التالي المعبر " فيها
تنظر : ..."والذي عرض على مجلس الوزراء وشفع بموافقته  المطامح الصهيونية اليهودية

 دي في فلسطيناليهوحكومة صاحب الجاللة بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب 
 ).560، صت. ألكيالي، ب" ( وستبذل قصارى جهدها لتسهيل بلوغ هذا الهدف 

 مانية أمتار تقوم إسرائيل ببنائههو جدار إسمنتي عازل يبلغ ارتفاعه ث: " الجدار الفاصل .4
حول مناطق الضفة الغربية ويعتبر من الناحية المادية منظومة من الوسائل والتجهيزات 

منع عمليات التسلل، واإلنذار بحصولها وهو يتكون من : اء وظيفة مزدوجةالهادفة إلى أد
طريق "ومن شرق الجدار وبجواره يتم شق . سياج الكتروني يحذر من كل محاولة الجتيازه

 مي إلى منع اقتحام السياج بمركبةقنا هاو وسيلة أخرى تر" والى جانيه سياج وبعده " خدمة



 د 
 

طريق لتقصي األثر، يرمي إلى الكشف عن آثار : "ة طرقإلقامة ثالثوغرب الجدار يخطط 
وقرب الطريق األخير ق دوريات، وطريق دوريات مجتررة، من اجتاز الجدار، وطري

 100الحاالت يصل إلى مترا وفي بعض  60سيقام سياج آخر، ويبلغ اتساع هذه المنظومة 
  ).  187،188ص  ، ص2008اشتية، ( " متر

 السياسةعلى  الجغرافيامصطلح تقليدي ينطبق في المقام األول على تأثير : جيوسياسي .5
يشير تقليديا إلى  ولكنه تطور ليستخدم على مدى القرن الماضي ليشمل دالالت أوسع، وهو

ة  الروابط والعالقات السببية بين السلطة السياسية والحيز الجغرافي، في شروط محدد

 وهي أيضا وصف للموقف السياسي المرتبط بالموقع). 2001الموسوعة الحرة ،(
الجغرافي، ويعني تأثير الخصائص الجغرافية للبلد في سياسة الدولة، وتزداد عادة قوة 

 .الدولة السياسية كلما ازدادت عناصرها الجغرافية كماً ونوعاً
 :الديموغرافية الكمية : هي علم دراسة السكان ويشتمل على ثالثة فروع : ديموغرافي .6

السكانية وهي تتكون من عرض اإلحصاءات السكانية  وتهتم بالدراسة العددية للظواهر
وتحليلها وتوزيع السكان بين مناطق األرض المختلفة أو في داخل البلد الواحد، والنوع 

هو الديموغرافية االقتصادية واالجتماعية وموضوعها دراسة العالقة بين الظواهر : الثاني
هو :ة من ناحية أخرى، والنوع الثالث السكانية من ناحية والظواهر االقتصادية واالجتماعي

دراسة القوانين الديموغرافية الستخالص واستنباط القوانين العلمية التي تحكم الظواهر 
السكانية، والفروع الثالثة السابقة أساسية كلها لالعتماد عليها في رسم السياسة السكانية التي 

 .) 750 ،ت ص.الكيالي، ب( تطبقها السلطات في أي دولة من الدول
 والتي القدسهي جميع األراضي الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة : القدس الشرقية .7

 فلسطينبعد انسحاب القوات البريطانية من  1948كانت تحت الحكم األردني منذ عام 
 مدينة القدس القديمةوتقع ضمن أراضيها  1967للمدينة عام  االحتالل اإلسرائيليوحتى 

 وكنيسة القيامة المسجد األقصىمثل  المسيحيةية واإلسالمماكن التي تحوي على أقدس األ
 . وحائط البراق

الذي وقع تحت الغربي من مدينة القدس والشطر مصطلح يطلق على هو : القدس الغربية  .8
، والذي الزال يخضع كبقية المدينة 1948 عاملحرب  الصهيونية كنتيجةسيطرة العصابات 

 .اإلسرائيليلسيطرة سلطات االحتالل 
 هو اصطالح استيطاني وتهويدي، وتسمية إسرائيلية تعبر عن أهداف سلطات: القدس الكبرى .9

 االحتالل في استيطان وتهويد وضم اكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية إلى مدينة
إال أنها ستشمل  المناطق " للقدس الكبرى" القدس، ورغم أن إسرائيل لم تعين حدودا رسمية 



 ه 
 

" إحدى ضواحي القدس"نفي سيرت شرقا والواقعة بين رام اهللا وبيت لحم جنوبا ومعاليه ادوميم 
  ).1993، 15عايد،ع (  غربا

 بينة، جمعت سريو ةمباشربعد مفاوضات  إليهاالتي تم التوصل ات تفاقالهو ا :أوسلو اتفاق .10
 أوسلوواحتضنتها العاصمة النرويجية منظمة التحرير الفلسطينية ول اإلسرائيليةممثلين للحكومة 

وتحتوي االتفاقات على الرسائل المتبادلة بين الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية 
ويوهان هولست وزير " إسرائيل"رئيس وزراء إسحاق رابين  لمنظمة التحرير الفلسطينية وبين

بشان ترتيبات  اإلسرائيلي –الفلسطيني  المبادئ إعالنخارجية النرويج كما تحتوي على وثائق 
، 1993 آب 19في  األولى باألحرفالحكومة الذاتية االنتقالية وقد وقع على مسودتها النهائية 

الحديقة وسلو في اتفاق إعالن مبادئ أ ابرم، وقد أوسلوسفير في  وأوريكل من احمد قريع 
 "إسرائيل"، ووقعه عن حكومة 13/9/1993في واشنطن يوم  األمريكيلبيت األبيض الجنوبية ل

، وذلك بحضور الرئيس ياسر عرفات، وعن الوفد الفلسطيني محمود عباس شمعون بيرس
 ، ص2008اشتية، .(، وبل كلينتون الرئيس األمريكي"إسرائيل"وإسحاق رابين رئيس وزراء 

 .)18، 17ص
هو مصطلح أطلق على حالة القطيعة والخالف التي حلت بين فتح : االنقسام الداخلي .11

وحماس نتيجة لما حصل بين الحركتين من اقتتال واستعمال للسالح وما نتج عن ذلك من 
وحتى  2007منذ عام انفصال غزة عن الضفة الغربية ووجود حكومتين تتنازعان الشرعية 

  .وقتنا الحاضر

هو وصف لما حصل في غزة من عمليات االقتتال الداخلي التي : ريالحسم العسك .12
بين حركتي فتح وحماس، حيث قامت حركة حماس بحسم الموقف، ما أدى إلى  وقعت

سيطرتها األمنية والسياسية على القطاع، حيث استخدمت حركة حماس مصطلح التطهير 
باالنقالب "س والحسم العسكري في حين وصفت حركة فتح ما قامت به حركة حما

  ". الدموي
، وهي "حركة المقاومة اإلسالمية"هو االسم المختصر لـ" حماس": حركة حماس  .13

حركة مقاومة شعبية وطنية تعمل على توفير الظروف المالئمة لتحقيق تحرر الشعب 
الفلسطيني وخالصه من الظلم، وتحرير أرضه من االحتالل الغاصب، والتصدي للمشروع 

كانون  15يانها التأسيسي في وزعت ب. الصهيوني المدعوم من قبل قوى االستعمار الحديث
، إال أن نشأة الحركة تعود في جذورها إلى األربعينات من هذا القرن، فهي 1987األول 

امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين، وقبل اإلعالن عن الحركة استخدم اإلخوان المسلمون 
رابطون على الم: "أخرى للتعبير عن مواقفهم السياسية تجاه القضية الفلسطينية منه أسماء



 و 
 

). 2011المركز الفلسطيني لإلعالم، ( وغيرها" حركة الكفاح اإلسالمي"و" أرض اإلسراء
حركة جهادية بالمعنى الواسع لمفهوم الجهاد، وهي جزء من حركة " حماس"وحركة 

النهضة اإلسالمية، وتؤمن بأنها المدخل األساسي لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، 
المنطلقات اإلسالمية أساسا ثابتا للعمل ضد عدو يحمل منطلقات عقائدية وترى في العقيدة و

 ).245، ص2008اشتية، (  ومشروعا مضادا لكل مشاريع النهوض في األمة
، ويمثل "لحركة التحرير الوطني الفلسطيني"اختصار هي حركة فتح  :حركة فتح  .14

نشأة حركة فتح التي أتت في الحقيقة من تالقي األفكار الثورية لعدد من البؤر  1957 عام
، 1956ردا على النكبة، وعلى العدوان الثالثي عام  1948التنظيمية المنتشرة منذ عام 

وعلى فقدان مصداقية األحزاب السياسية التي كانت منتشرة على الساحة آنذاك، وعلى 
عمل الوطني الفلسطيني خاصة بعد تجميد السلطات المصرية عمليات الرغبة في استقاللية ال

 ،1958وقد تبلورت كحركة سرية عام  ).249، ص2008اشتية، ( 1957الفدائيين عام 
حين أعلنت العاصفة جناحها العسكري البيان األول  1965ولم تعلن عن نفسها حتى عام 

الكفاح المسلح وسيلة لتحرير  عن عملية لها في األرض المحتلة، وعن اعتمادها مبدأ
 )226- 225ت، ص . الكيالي، ب(  28/1/1965فلسطين، أعقبه البيان السياسي لفتح في 

  ."يوم تفجر الثورة الفلسطينية"، 1965يناير  1وأعلنت انطالقتها في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ز 
 

  ملخص

  

 فالصح تغطيةعلى  ياسات االنقسام الفلسطيني الداخلعلى انعك لتعرفتهدف هذه الدراسة الى ا
 ،، والجهات المهتمة بهاكل قضيةدرجة اهتمامها بوتحديد  القدس، لقضيةالفلسطينية اليومية 

شكال الصحفية المستخدمة في واأل ،ت عليها صحف الدراسة في تغطيتهاوالمصادر التي اعتمد
لتطوير  ؛ووضع تصورات وتوصيات تستند إلى البحث العلمي ،وانعكاس االنقسام عليها عرضها

على اعتبار أنها تشكل إحدى مرتكزات الحفاظ على مكانة القدس في  ،أداء الصحافة الفلسطينية
  . اإلسرائيلي جوهر الصراع مع االحتالل

األحداث التي شهدتها  وهي فترة) 2009 -2006من عام (زت الدراسة على الفترة الممتدة ورك
وصل حد االنقسام والقطيعة، إضافة لما قامت به داخلي فلسطيني الساحة الفلسطينية من اقتتال 

وتكثيف  ،جراءات التهويدإلتصعيد  من ي مدينة القدس خالل فترة الدراسةسلطات االحتالل ف
  .والتضييق على السكان المقدسيين ،ومصادرتها وهدم البيوت ،عمليات البناء واالستيطان

    
حالة االنقسام السياسي  بين العالقة واتجاهطبيعة  عن كشفي أن دراسته وقد حاول الباحث من خالل

 ذلك، واستنادا الى، الفلسطينية اليومية حضور قضية القدس في الصحافةعلى  وتأثيره الفلسطيني
كيف اثر االنقسام الفلسطيني الداخلي : اإلجابة على سؤال الباحث الرئيسيتتعلق في  الدراسة فإن

هناك عالقة  أن :هي أساسية فرضية فحص على وارتكزت ،على التغطية اإلعالمية لقضية القدس
  .س من جهة أخرىعكسية بين االنقسام من جهة، وتغطية الصحف الفلسطينية للقد

  
استخدم الباحث منهج الدراسات المسحية، وضمن هذا المنهج استخدام أسلوب تحليل المضمون  وقد 

 .وتكرارات الكمي الذي يهتم بترجمة المحتوى إلى أرقام، ونسب
 

زاد قد  الصحف لقضايا القدس تغطيةأن حجم : اسة الى مجموعة من النتائج أهمهاوقد خلصت الدر
في القضايا التي اهتمت بها صحيفة القدس  أكثرمثلت الشؤون الرياضية وان ، أثناء االنقسام وبعده

القضايا التي اهتمت بها صحيفة  أكثرالشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية  كانتو فترة الدراسة،
 األراضيقضية االستيطان والجدار ومصادرة مثلت فيما  ،الحياة الجديدة قبل االنقسام وأثناءه وبعده

 .صحيفة فلسطينالتي اهتمت بها  القضايا أكثروتهويد المدينة 
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كما على معالجات صحف الدراسة لقضايا القدس، غلب الطابع الخبري  أن أيضا وبينت الدراسة
من غيرها من ر باكبنسبة  ينالمراسلعلى  اعتمدتافلسطين و تي القدسصحيف أنبينت الدراسة 

 أوضحتو. المحلية األنباءفيما اعتمدت صحيفة الحياة الجديدة على وكاالت  ،األخرىالمصادر 
وبعده قد نشرت على الصفحات الداخلية  وأثناءهغالبية قضايا القدس قبل االنقسام  أنالدراسة 

   .لصحف الدراسة
  

مساحات لقضايا  أفردتالتي  صحف الدراسة أكثر هي القدس صحيفة أنكما بينت نتائج الدراسة 
الشخصيات الفلسطينية والهيئات والجهات وأن  ،وبعد االنقسام وأثناءالقدس على صفحاتها قبل 

 خصوصا في صحف الضفة الغربية ،هاواهتمامات أنشطتهاالجهات التي تم تغطية  أكثر األهلية
التي الجهات  أكثرالجهات الحكومية  كانتفيما  ،قبل االنقسام وأثناءه وبعده) والحياة الجديدة القدس(

، وأن العنوان الممتد جاء في مقدمة عناصر واهتماماتها في صحيفة فلسطين أنشطتهاتم تغطية 
لم تستخدم هذه الصحف عنصر المانشيت  فيما ،التي استخدمتها الصحف الفلسطينيةاإلبـــراز 

   .طوال فترة الدراسة
  

وهذه التوصيات  ،لخدمة قضايا القدس ته الى العديد من التوصياتدراس نهاية في الباحث وخلص
وعدم تغليب بعض األخبار  ،القدس قضايااالهتمام بجميع موجهة الى الصحف الفلسطينية بضرورة 

  .أهمية األكثرالخفيفة كالشؤون الرياضية على الموضوعات 
  
والوظائف  ،اإلخباريةتوازن بين الوظائف الصحفية بان الصحف الفلسطينية يوصي الباحث  كما

 .فقط األخباربحيث ال يكون الخطاب مركزا على  ،والتثقيفية للجمهور الفلسطيني ،التفسيرية

المراسلين المحترفين والدائمين في على من اعتمادها بشكل اكبر الصحف تزيد  أن أيضايوصي و
  . لتزويد الصحف الفلسطينية بكل ما يجري في المدينة المقدسة ؛مدينة القدس
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The reflections of the internal Palestinian division (2007) on the coverage 
of the Jerusalem issues by the Palestinian dailies (2006-2009) 

Prepared by: Abdel Salam Alkhater 

Supervisor: Farid Abu Adheir.  

Abstract 

This study aims to identify the reflections of the internal Palestinian division 
on the coverage of the Jerusalem issues in the Palestinian daily written press 
(Al-Quds, Al-Hayah Al-Jadeedah, and Filisteen) newspapers, and to 
determine the degree of interest in each issue, the sides that are interested in 
these issues, and the sources on which these newspapers depended in their 
coverage, the press shapes/formats used in coverage, and the reflection of 
division on these issues.   

Furthermore, this study aims to present scenarios and recommendation that 
are based on scientific research, to further develop the performance of 
Palestinian Press as it is one of the pillars safeguarding the Jerusalem status at 
the heart of struggle against Israeli occupation.   

The study focused on the period extending from 2006 to 2009, during which 
the Palestinian arena witnessed the events of internal fighting that led to 
division and estrangement, in addition to what the occupation authorities did 
in the city of Jerusalem during the study period such as the escalation 
procedures of Judaization, intensification of settlement construction, 
demolition and confiscation of homes, and restrictions imposed on the 
Jerusalem population. 

 
In this study, the researcher attempted to uncover the nature and direction of 
the relationship between the state of the Palestinian political division on one 
hand and its impact on the presence of the Jerusalem issue in Palestinian daily 
press.  

On this basis, the study aims to answer the researcher’s main question: “How 
did the internal Palestinian division affect the media coverage of the issue of 
Jerusalem”. The study was based on the examination of the fundamental 
assumption that there is an inverse relationship between division and coverage 
of Palestinian newspapers to Jerusalem on the other. 

 The researcher used the field survey method in this study, and in this 
approach he included the use of quantitative content analysis method that 
aims to translate content  into numbers, ratios, and occurrences. 



 ي 
 

The study concluded with a set of results, the most important among which 
are:  

That the size of the press coverage to the issues of Jerusalem has increased 
during and after the division. That the Sports affairs represented most of the 
issues that Al-Quds Newspaper was concerned for the period of study.  The 
social, the health, and the educational affairs were the most issues that Al-
Hayah Al-Jadeedah Newspaper was concerned with  before, during, and after 
the division. While the settlement issue, the Wall issue, the confiscation of 
land,  and the Judaization of the city,  represented the most issues which 
Filisteen Newspaper focused on. 

The study also showed that the news nature dominated the newspapers 
handling of the issues of Jerusalem. The study also demonstrated that Al-
Quds and Filisteen newspapers depended on reporters more than other 
sources. throughout the study period. Meanwhile, Al-Hayah Al-Jadeedah 
Newspaper depended on the local news agencies. The majority of the issues 
of Jerusalem before, during, and after the division have been published on the 
inside pages of the newspapers of study. 

The results of study also showed that Al-Quds Newspaper was the most one 
that reserved areas on its pages for the coverage of Jerusalem issues before, 
during and after the division. It was also showed that the Palestinian 
authorities, bodies, and national figures were the most whose activities and 
concerns were covered, especially in the West Bank newspapers (Al-Quds 
and Al-Hayah Al-Jadeedah) before, during, and after the division. Meanwhile, 
the activities and concerns of the government departments were covered in 
Filisteen Newspaper. Additionally, the extended title came on top of the 
highlighting elements used by Palestinian newspapers, meanwhile these 
newspapers did not use the element of headline news throughout the study 
period. 
 
The researcher concluded his study with a number of recommendations aimed 
to serve the issues of Jerusalem. These recommendations are directed to the 
Palestinian newspapers to take care of all the issues of Jerusalem and not to 
give priority to less significant matters, such as sports news, over matters of 
greater importance. 

The researcher also recommends that Palestinian newspapers should maintain 
a balance between their duties of providing news versus those of providing 
interpretive and educational services for the Palestinian public. This should be 
done in a way such that the address will not only be focusing on the news. He 
also recommends for the Palestinian press to depend more on professional and 
permanent reporters stationed  in the city of Jerusalem to provide the 
Palestinian newspapers with what is going on in the holy city. 
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 المقدمة      1.1

     

تعتبر مدينة القدس إحدى أقدم مدن العالم، وشكلت عبر التاريخ مركزاً للعديد من الصراعات 
وال غرابة في ذلك؛ فهي مهبط  .ستأثرت باهتمام العالم منذ القدموا والنزاعات السياسية والدينية،

 والمعتدين الطامعين، الغزاة أطماع عند أصحاب الديانات، لذا اتجهت إليها األنبياء، ولها قدسية
 هذه في حكمه تثبيت أجل من ومتعددة بل مختلفة، وأدوات استخدام وسائل إلى يلجأ منهم كل وكان

  .النهج هذا عن" إسرائيل "     تخرج ولم المدينة،
  
 الشرقي أم م، 1967عام قبل منها الغربي ءالجز سواء المدينة، لهذه الحتاللها األول اليوم فمنذ 

 التي من الخطوات العديد اتخاذ إلى سلطات االحتالل عمدت م، 1967عام عسكريا احتالله بعد منها
حيث بدأت مدينة القدس ومنذ  فيها، والمسيحية اإلسالمية، العربية والمعالم الوقائع تغيير إلى تهدف

 الثقافية العربية، ووجها الحضاريلتغيير هويتها  سنوات طويلة تتعرض لحملة منظمة وواسعة
من خالل سن القوانين العسكرية، وتنفيذ العديد وذلك والتاريخي، والتراثي اإلسالمي، والمسيحي، 

 بدءاً من اإلجراءات الرامية إلى تهميش الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض األمر الواقع عليها
جدار الضم العنصري حولها في محاولة لخنقها، وعزلها عن من االستيطان والحفريات، وبناء 

وإغالق المؤسسات الفلسطينية  إخضاع المدينة قانونياً، وإدارياً، وقضائياً إلىمحيطها الفلسطيني، 
األراضي، وتقليص  ومصادرة البيوت، هدم إلى ،العبادة وأماكن والطرق، الشوارع أسماء وتغيير

  .الحدود خارج إلى وإبعادهم هيدا لطردهم منهاعدد المواطنين العرب فيها تم
  

 ،اإلسرائيليالفلسطيني  الصراع تاريخ في القدس تعد من القضايا المفصلية الهامة قضية أنكما 
 على واسع باهتمام حظيت وال زالت وتاريخية مهمة، حيث ،ورمزية قيمة دينية من لها لما

اإلعالم بشكل عام  له كان ال بد من وسائل، وأمام هذا كواإلقليمي والعالمي الصعيد المحلي
الشارع العربي الفلسطيني بهذه  اهتمام والصحافة الفلسطينية على وجه الخصوص، وأن تعكس

  .القضية
مدينة القدس ومنذ احتالل  والمقروءة والمسموعة المرئية :بمختلف أنواعها الوسائل هذه لذلك فان

مساحات متنوعة من األخبار والتقارير والمقاالت  ادإفر خالل منوذلك  هذه القضية، وهي تتناول
وممارسات  ،ومحاولة فضح ما تتعرض له المدينة من أسرلة وتهويد والرأي، وغيرها للتحليل

والعربي  الفلسطيني الواقع ذلك على وانعكاس ،عدوانية على أيدي سلطات االحتالل اإلسرائيلي
  .واإلسالمي والدولي
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 من كان الفلسطيني، هذه القضية، ومكانتها المتميزة في وجدان الشعبوأهمية  لخصوصية ونظرا
اإلعالم بكل ما يتعلق  وسائل من غيرها عن اليومية الفلسطينية أن تتميز الصحف البديهي

 المعالجة طبيعة التعرف على إلى الباحث بادر فمن هنا .من قضايا وأحداث بالمدينة المقدسة
 خالل االنقسام الفلسطيني، وانعكاس ذلك على هذه التغطية من لقضايا القدس في فترة الصحفية

  ). القدس، الحياة الجديدة، فلسطين(الصحف الفلسطينية اليومية  من عينة أخذ
  

وفي ظل هذا الواقع المرير الذي تمر به مدينة القدس يبرز دور الصحافة العربية بوجه عام 
ونية تجاه المدينة المقدسة، ونقل الواقع الذي خاص، في فضح الممارسات الصهي شكلوالفلسطينية ب

سكان مدينة القدس، وتوثيق صور مكابدتهم لنير فيما يتعلق بيحياه الشعب الفلسطيني، وخاصة 
  .االحتالل، وممارساته العدوانية المخالفة لكافة األعراف والمواثيق الدولية

  
 وخلفيتها الدراسة منها أهمية لالفصل األو ناقش في فصول، إلى سبعة تهالباحث دراس وقد قسم

الجذور  إلىوفي الفصل الثاني تطرق الباحث  .السابقة الدراسات إلى إضافة ومنهجها، وفرضياتها
وفي الفصل الثالث تناول  .وأهدافه وأساليبه ،في مدينة القدس اإلسرائيليالتاريخية لالستيطان 

والقدس في ظل  ،ومشاريع التقسيم ،وطروحات التسوية ،أوسلوالقدس في اتفاقية قضية الباحث 
وقضية  ،ودوافع االنقسام وتداعياته على القضية الفلسطينية وأسباب ،االنقسام الفلسطيني الداخلي

   .القدس
  

 وشمل ،تناول واقع الصحافة الفلسطينية وتطورها الذي الفصل الرابع إلى االنتقال بعدها وليتم
 نبذةب إياه نامضم ،العام الرأيوتشكيل  ،ة قضية القدسالجووظائفها، ودورها في مع للصحافة تعريفا
 ،نتائج الدراسة التحليلية المقارنة الخامس الفصل في بينو .تاريخها، والمراحل التي مرت بها عن
والمواقع  ،لقدس فيهاامدى حضور قضايا  لمعرفة؛ من الصحف الفلسطينية لعينة فيه تحليال مقدما

الصحفية المستخدمة في تغطية هذه  واألشكال ،بهاوالجهات التي اهتمت  ،التي شغلتها هذه القضايا
  .عليها والمصادر التي اعتمدت ،المستخدمة فيها اإلبرازالقضايا وعناصر 

 .فقد ناقش فيه الباحث نتائج الدراسة التحليلية المقارنة الدراسة، من واألخير السادس الفصل أما
   .التي قدمها ث نتائج دراسته والتوصياتالباح واألخير عرض السابع الفصل وفي
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 مشكلة الدراسة  2.1

  

إن اإلجراءات التي تعاني منها مدينة القدس على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ نكسة 
، تستهدف تغيير معالمها، وطمس تاريخها، وطرد سكانها، وهي تسعى من 1967) يونيو(حزيران 

  .مصيرها وضمها إليهاطرتها وتقرير خالل ذلك إلى بسط سي
    

التي تمثل جوهر القضية ويفترض في الصحافة الفلسطينية أن تولي اهتماما كبيرا للقضايا  
وقد اختار الباحث في هذه الدراسة قضية القدس ..) الالجئين، القدس، االستيطان االحتالل(

ومعالجتها ، اليومية افة الفلسطينيةلمركزيتها في القضية الفلسطينية، حيث سيدرس مدى تأثر الصح
الذي استهلك طاقة الشعب، وحرف البوصلة ، مع قضية القدس باالنقسام الداخليوتعاطيها 

هذه  معالجة كيفية على إلى التعرف أيضاالفلسطينية عن اتجاهها الصحيح، وتسعى الدراسة 
المستخدمة،  الصحفية واألشكال التغطية، في تناولتها التي القضايا وأنواع الصحف لقضية القدس،

 الصحف، هذه صفحات على هذه القضايا وموقع المستخدمة لعرض قضايا القدس، اإلبرازوعناصر 
  .المعالجة في والجهات المهتمة بقضايا القدس وعدد من القضايا األخرى ذات الصلة والمستخدمة

  
    الدراسة      أهمية  3.1

       

ي للممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة تأتي أهمية هذه الدراسة في ضوء محاوالت التصد
وتنبع أهمية هذا القدس، ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وتغيير معالمها، وطابعها الديموغرافي، 

البحث من كونه يكشف عن كيفية تغطية الصحافة الفلسطينية لقضية القدس خالل فترة االنقسام 
  . هاالفلسطيني، وتحديد درجة اهتمامها ب

  
ويفترض الباحث من خالل المالحظة أن الصحافة تأثرت سلبا في تناولها لقضية القدس، وانهمكت 

الباحث في ضوء قد عالج وت بالتراشقات اإلعالمية وغيرها، في معالجة االنقسام الداخلي وانشغل
تعزيز قضايا  االنقسام أولويات الصحافة، ووظيفتها تجاه المجتمع، والقضية الفلسطينية، ودورها في

الوطن والمواطن، وتحقيق أهداف المجتمع مقابل العمل على تجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق 
  : أمرينبمعنى أن الصحافة يفترض أن تقوم بدور ايجابي من خالل . تلك األهداف

  
 . الدفع باتجاه التصدي لسياسات االحتالل في القضايا المختلفة وعلى رأسها القدس .1
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األطراف الفلسطينية على تجاوز مرحلة االنقسام من خالل عملية التوفيق بين هذه مساعدة  .2
 والتقليل من) مثل قضية القدس وتعرضها لعملية التهويد(األطراف، وإيجاد قواسم مشتركة 

حدة الصراع الداخلي، ولكن ما يهمنا هو تغليب القضايا الوطنية التي تشكل قاسما مشتركا 
 .ة على تفاصيل االنقسام واشكالياتهبين القوى الفلسطيني

 
ويسعى الباحث أيضا لدراسة تأثيرات االنقسام الفلسطيني الداخلي على قضايا المواطن الفلسطيني 
ومجمل الساحة الفلسطينية، وعلى توجهات واهتمامات الصحافة الفلسطينية المكتوبة، خاصة وأنها 

على اهتمامها ) كما يفترض الباحث(انعكس سلبا  اهتمت كثيرا بقضية االنقسام الداخلي، األمر الذي
قضية القدس في ظل الهجمة اإلسرائيلية على المدينة  رأسهابقضايا الشعب الفلسطيني، وعلى 

  .والسعي لتهويدها وطمس معالمها بكل الوسائل
 ثيراتي يهتم بها الفلسطينيون كوتعد قضية االنقسام الفلسطيني وقضية القدس من القضايا الحساسة ال

تهمان المواطن الفلسطيني، فان هناك حاجة ماسة لألبحاث والدراسات  هاتين القضيتين نظرا الن
  .التي تغطي الجوانب المختلفة لهذه القضية

   
  هدف الدراسة وأسئلتها 4.1

   

الن القدس هي جوهر الصراع العربي الفلسطيني اإلسرائيلي، فقد أراد الباحث تحديد أشكال 
ية التي أثرت على تغطية الصحافة لقضية القدس، ومناقشة األسباب التي أدت إلى المعالجة الصحف

ذلك ومعالجتها والوقوف على أكثر الجهات اهتماما بقضايا القدس، ووضع تصورات وتوصيات 
تستند إلى البحث العلمي لتطوير أداء الصحافة الفلسطينية، على اعتبار أنها تشكل إحدى مرتكزات 

  . نة القدس في جوهر الصراع مع االحتاللالحفاظ على مكا
كيف اثر االنقسام الفلسطيني الداخلي : اإلجابة على سؤال الباحث الرئيسيوكون الدراسة تتعلق في 

  :فان أسئلة الدراسة الثانوية تدور حول هذا الدور كما يلي ؟على التغطية اإلعالمية لقضية القدس
  

 : ة من قضية القدس من حيثما هو موقف الصحافة الفلسطينية المكتوب 
  

استيطان وتهويد، مقدسات، شؤون اجتماعية، (انب قضية القدس التي اهتمت بها جو .1
 ). حواجز ومضايقات، وغيرها من القضايا

 . حجم التغطية ودرجة االهتمام وطبيعة الموضوعات .2
 . في هذه الفترة الدراسة صحف عليها اعتمدت التي المصادر .3
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 . قضايا القدس تغطية في خدمةالمست الصحفية األشكال .4
 . قضايا القدس معالجة في الدراسة صحف استخدمتها التي اإلبراز عناصر .5
 .  لماذا سلكت الصحف هذا األسلوب .6
 .  تحديد درجة االرتباط بين قضية االنقسام وقضية القدس .7

  
  حدود الدراسة الزمانية والمكانية  5.1

  
، بهدف تأطير الدراسة وحصرها، فانحصرت وضع الباحث حدودا زمانية ومكانية للدراسة

م، محددة بالفترات التي شهدت تطورات 2009م ولغاية عام  2006الحدود الزمانية من عام 
وأما الحدود . كثيرة على الساحة الفلسطينية، وأهمها تصاعد وتيرة االنقسام الفلسطيني الداخلي

في هذا التحديد هو أنه بالرغم من أن المكانية فتحددت في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسبب 
والشتات ولكن األحداث  1948عام التي احتلت الشعب الفلسطيني يعيش في فلسطين الداخل 

كانت متركزة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفاعالتها جرت في ظل السلطة الوطنية 
  .الفلسطينية

  

  معوقات الدراسة وكيفية التغلب عليها  6.1

          
  :ت معيقات الدراسة بما يلي تمثل

ويمكن تعويض هذا النقص من خالل الدراسات ( قلة المراجع المتعلقة بهذا الموضوع  .1
  ).واألبحاث، والمقاالت المنشورة في المجالت والصحف ومواقع االنترنت

الحواجز واإلجراءات اإلسرائيلية التي تحول دون وصول الباحث إلى مدينة القدس  .2
مما (االختصاص داخل المدينة المقدسة حثين بقضية القدس من ذوي للتواصل مع  البا

 ).يضطرنا إلى التواصل معهم عبر الهاتف أو االنترنت والوسائل األخرى
صعوبة التواصل مع المهتمين بقضية القدس في العالم على أن نتواصل معهم عبر الهاتف  .3

 .واالنترنت أيضا
لى الجوانب ذات األولوية واألكثر أهمية، كما مما يدفعنا إلى التركيز ع(تشعب الموضوع  .4

 ). سيظهر في سياق البحث
 .وخصوصا صحيفة القدسالفلسطينية مع محرري بعض الصحف  التواصلصعوبة  .5
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  الفرضيات 7.1

  

هناك عالقة عكسية بين االنقسام من جهة، وتغطية الصحف الفلسطينية للقدس من جهة  .1
 .نقسام ووتيرته، تراجع االهتمام بقضية القدسأخرى، بمعنى أنه كلما تصاعدت حدة اال

 . احد أهم أسباب تأثر التغطية باالنقسام هو الميول الحزبية للصحيفة .2
 . تأثرت قضية التغطية لموضوع القدس بمكان صدور الصحيفة ومكان توزيعها .3
 أقدمصحف الدراسة تغطية لقضايا القدس في فترة االنقسام كونها  أكثرصحيفة القدس هي  .4

  .صحف وتصدر من داخل المدينة وتحمل اسمهاال
  .ها الصحفية المتعلقة بقضية القدساعتمدت صحف الدراسة على مراسليها في استقاء مادت .5
الصحفية استخداما في صحف الدراسة  األشكال أكثرهي في فترة االنقسام الصحفية  األخبار .6

  .المطروحةلطبيعة القضايا  األشكالكونها انسب 
 ألنها األولىدراسة اغلب قضايا القدس في فترة االنقسام على صفحاتها نشرت صحف ال  .7

  .المواقع في الصحيفة أهممن 
   
  منهج الدراسة وأداتها 8.1

  

 وصف طبيعة وسمات"التي تركز على  يدخل هذا البحث في إطار البحوث الوصفية التحليلية
       "لظاهرات المختلفةوخصائص مجتمع معين، أو موقف جماعة أو فرد معين، وتكرارات حدوث ا

، وفي إطار هذا النوع من البحوث استخدم الباحث منهج الدراسات المسحية )3ص، 1993حسين، (
 ي يهتم بترجمة المحتوى إلى أرقاموضمن هذا المنهج استخدام أسلوب تحليل المضمون الكمي الذ

يد مواقع التركيز ونسب، وأعداد، وإحصائيات، ومعدالت، ثم حساب التكرارات والنسب؛ لتحد
عطي تفسيرات ودالالت تفيد فحضور المصطلح أو غيابه في المضمون ي. واالهتمام أو التهميش

 يفة،ثم تم تفريغ المعلومات األساسية للمادة الصحفية في جداول وفق موقع المادة في الصح .الباحث
  . وموضوعها، ونوعها، ومدى ارتباطها باالنقسام الداخلي، وهكذا ومصدرها

  
وتستند عملية القياس إلى المقارنة بين فترة ما قبل االنقسام وما بعده، حيث يركز البحث على 

لتقديم وصف  ؛عتها الصحافة قبل االنقسام وبعدهالتغطية اإلعالمية لقضية القدس، واألساليب التي اتب
أثناء حالة  موضوعي منظم لمحتوى وشكل قضايا القدس في الصحافة الفلسطينية اليومية المكتوبة

كما تم االعتماد على المقابالت الستكمال الجوانب التي يتطلبها البحث بعد التحليل النوعي ، االنقسام
  والتحليل الكمي لمضمون الصحف اليومية، حيث أن الهدف األساس للمقابالت هو تفسير نتائج 
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. ة خالل فترة االنقسامالتحليل، وتوضيح حيثيات التغطية الصحفية لقضية القدس في الصحف اليومي
وتشمل المقابالت لقاءات مع شخصيات ذات عالقة بسياسة التحرير للصحف قيد الدراسة، بهدف 

  .الحصول على إجابات جوهرية تطرحها الدراسة، وذات عالقة مباشرة بأهداف البحث
ا وفقاً لدراسة أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون التي قام الباحث بتصميمها، وحدد فئاته
من كل  أعداداستكشافية أجراها على خمسة عشر عددا من أعداد صحف الدراسة بواقع ثالثة 

، وتجريبها للتأكد من مناسبتها ومالئمتها 1صحيفة في الفترة المحددة كما قام بعد ذلك بتحكيمها
ك من اجل تفريغ ، وذلspssلتحليل مادة الدراسة، حيث استخدم الباحث برنامج التحليل اإلحصائي 

  . المعلومات المتعلقة بالمادة الصحفية تمهيدا لتحليلها
  

  : يفكانت كما يلفئات التحليل  وأما
  
 العمود واعتمدت في قياسها للمحتوى، الصحف أفردتها التي المساحة قياس وتعني: فئة المساحة -1

مدى اهتمام صحف  بقضايا القدس لمعرفة الدراسة صحف اهتمام مدى معرفة خاللها من ويمكن
  .الدراسة بها

االستيطان ومصادرة األراضي والجدار وتهويد المدينة، والمقدسات  وتشتمل على: فئة القضايا -2
اقتحام المسجد األقصى، ومصادرة وهدم البيوت الجماعات اليهودية اإلسالمية ومحاوالت 

والشهداء، واآلثار  راتوالضرائب ومصادرة البطاقات الشخصية، ومقاومة االحتالل والمسي
 ،، ودعم صمود سكان القدساألسرىشؤون واالنتهاكات و ،والحواجز والصلوات والحفريات

والمساعدات االقتصادية والمؤسسات المقدسية، واألنشطة الثقافية والفنية، والشؤون االجتماعية 
ون الرياضية، والقضايا المدنية والتعليمية والصحية، والغرب والقدس، والعرب والقدس، والشؤ

  .والقدس في المفاوضات والمؤتمرات الدولية، والمواقف وردود الفعل
 هي األولى الصفحة أن حيث قضايا القدس، تناولت التي الصفحة وهي: فئة الموقع -3

  .الداخلية الصفحات ثم األخيرة، الصفحة تليها الصحيفة، في أهمية األكثر
 وتتضمن المادة الصحفية، مضمون به الذي قُدم بالشكل ئةالف هذه وتتعلق: ئة األشكال الصحفيةف -5

والكاريكاتير،  ،والمقال والمقابلة، والصور ،الخبر، والتقرير، والتحقيق :التالية الفرعية الفئات
  . والعمود الثابت واإلعالن

 على وتشتمل الدراسة، صحف في موضوعات القدس مصادر تحديد بها ويقصد: فئة المصادر -6
ووكاالت األنباء الفلسطينية، والصحف  ،المراسل، ووكاالت األنباء العالمية: التالية الفرعية الفئات

                                                            
رئيس قسم : الدآتور عبد الجواد عبد الجواد : تم عرض هذه االستمارة على عدد من األساتذة المختصين في الصحافة واإلعالم منهم   1

موسى، مدرسان في قسم الصحافة  واإلعالم في أيمن رزق المصري، وصدقي الصحافة واإلعالم في جامعة النجاح الوطنية، واألساتذة، 
  . جامعة النجاح الوطنية
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 يذكر المصدر، والكتاب المشهورونلم  فئةأكثر من مصدر، وفئة العربية، والصحف العبرية، و
  . والمصادر األخرى

 القارئ وتستخدم إلشعار اإلعالمية، للمادة الطباعية المعالجة بها ويقصد: فئة عناصر اإلبراز -7
على  وينتشر األولى الصفحة يتصدر الذي وإبرازه وتنقسم إلى المانشيت وهو الموضوع بأهمية
 عرض إلى يصل وال عمود عن طوله يزيد الذي وهو العنوان ،، والعنوان الممتدأعمدة ثمانية

ووضع  ،لفياتبحيث شملت هذه الفئة لون النص، وتظليل الخ ،إبرازمن عنصر  وأكثرالصفحة، 
  .والصور والخرائط والرسوم ،النص داخل إطار

اهتمام  أوويقصد بها الجهات المختلفة التي كان لها دور : المهتمة بقضايا القدس فئة الجهات -8
الشخصيات والهيئات الفلسطينية الحكومية : واشتملت على الفئات التالية، لقدسمعين بقضايا ا

األهلية، والشخصيات والجماعات اليهودية، والهيئات  والشخصيات والهيئات الفلسطينية
والمجلس ، األبحاثوالشخصيات العربية والدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية ومراكز 

  .، والجهات العامة والمواطنونالتشريعي واألحزاب والحركات السياسية
  

   االطار النظري للدراسة 9.1

  

 اإلعالميةوهي من النظريات )  األجندةوضع ( األعمالول الباحث في دراسته نظرية جد استخدم
 اإلعالمأن لوسائل  :حيث تنطلق هذه النظرية من فرضية مفادها ،التي تناسب مثل هذه الدراسة

وحسب هذه . تركيز انتباه الجمهور نحو االهتمام بموضوعات وأحداث وقضايا معينة فيتأثير كبير 
ر عناوين الصحف ونشرات األخبار يعتبر موضوعا مهما االعتبارات فان الموضوع الذي يتصد

  . بنظر الجمهور
ورغم ذلك فان وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع الموضوعات والقضايا التي تحدث في 
المجتمع، وإنما يختار القائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي ستحظى بتغطية إعالمية 

 ؛ورؤيته للقضايا التي توجه للمجتمع ،كثيرا في تشكيل الرأي العام وهي بذلك تسهم. "بشكل مركز
بحيث يراها الجمهور ذات  ،الن مجرد النشر في حد ذاته يعطي أهمية مضاعفة لتلك الموضوعات

          .)6، ص2009 زكريا،" (أهمية تفوق غيرها من الموضوعات
  

في تأثير وسائل اإلعالم على الجماهير  واحدة من النظريات التي تبحث األعمالوتعد نظرية جدول 
حيث تهتم بدراسة العالقة التبادلية بين وسائل اإلعالم وهذه الجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل 

وقد أشارت العديد من الدراسات  .التي تهم المجتمع ،واالجتماعية ،لتحديد أولويات القضايا السياسية
امات وسائل اإلعالم واهتمامات المثقف يعد تطورا في دراسة العالقة بين اهتم"اإلعالمية أن 
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دراسات وضع األجندة واالتصال السياسي، وبالرغم من ذلك ينصب التركيز على دراسة العالقة 
لكن قيامها بهذه الوظيفة ال و) 24، ص1997 حمادة،" (بين أجندة وسائل اإلعالم وأجندة الرأي العام

ور بأن هذه القضية هي األكثر أهمية، ولكن يكون ذلك من يكون بطريقة مباشرة كأن تخبر الجمه
خالل تكرار تغطية هذه القضية بشكل أكبر مقارنة بالقضايا األخرى وتخصيص حيز زمني 

  .ومساحة أكبر من غيرها من القضايا
  

  مجتمع الدراسة وعينتها   10.1

    

نية المحددة للبحث الزم تمثل موضوعات وقضايا القدس المنشورة في صحف الدراسة خالل الفترة
أما عينة الدراسة فهي ثالثة أعداد من الصحف اليومية التي تصدر في مناطق مادة الدراسة، و

  : السلطة الوطنية الفلسطينية في كل شهر وهي 
  
ومؤسسها ومحررها محمود أبو الزلف،  1951صدرت في القدس عام والتي : جريدة القدس -1

من الفلسطينيين في الضفة  ) %61.3(ية انتشاراً حيث يقرأها وهي تعد أوسع الصحف الفلسطين
ومقرها الرئيسي مدينة )  1998مركز القدس لالتصال والمعلومات، آب (الغربية وقطاع غزة 

  . صفحة يومياً 36-24القدس وتتراوح صفحاتها ما بين 
 الوطنية السلطة تولي مع انطلقت التي الفلسطينية الصحف وهي أول: جريدة الحياة الجديدة  -2

 تنفيذا اإلسرائيلي االحتالل قوات منها التي انسحبت وأريحا، غزة في األمور زمام الفلسطينية
، فكانت منذ نشأتها صحيفة سياسية 10/11/1994أوسلو، وقد صدرت في رام اهللا في  التفاقية

بذلك  أصبحت يومية وهي 19/8/1995صدرت في البداية أسبوعية ثم بعد ذلك وابتداء من 
أصبحت أول صحيفة يومية تصدر في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس تحريرها حافظ 
البرغوثي، وهي الصحيفة الرسمية الوحيدة في فلسطين التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن 

، 2الفلسطينية للسلطة التابع الموظفين العام ديوان على مفرغين فيها نسبة كبيرة من العاملين
  .صفحة يومياً 28- 16وتتراوح صفحاتها ما بين 

 2007 عام الثالث من أيار في اليومفي مدينة غزة ها وقد صدر العدد األول من: سطينجريدة فل -3
س تحريرها سابقا مصطفى الصواف أوقد ر ،صفحة يومياً 31–20تتراوح صفحاتها ما بين و

   .احمد محمد ساعاتيوهو ا مجلس إدارته أعضاءاحد  تحريرها فيرأسحاليا  وأما
  

                                                            
  . م2011مقابلة مع مدير مكتب جريدة الحياة الجديدة في محافظة نابلس ، رومل شحرور السويطي    - 2
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 أي لمدة ثالث سنوات 15/6/2009تى وح 15/6/2006وقد تم تحديد الفترة الزمنية للدراسة من 
مقارنة لحضور القدس  إجراءحيث قام الباحث باختيار سنة قبل االنقسام الداخلي وسنتين بعده بهدف 

وبيان تأثر التغطية  عليه،ة الثانية في الصحافة قبل حالة االنقسام، وفي ذروته  ثم بعد مرور السن
باختيار هذه السنوات نظراً لما  أيضاوقد قام الباحث . الصحفية لقضايا القدس بحالة االنقسام الداخلي

وما تبعه من انفصال بين غزة والضفة  ،شهدته هذه الفترة من أحداث أبرزها، االنقسام الفلسطيني
 طنات القائمة فيها والقريبة منهايع وتسمين المستوالغربية، وتوسيع حدود مدينة القدس، وتوس

والمحاوالت المستمرة القتحام المسجد األقصى من قبل جماعات يهودية متطرفة، وسحب ومصادرة 
طابع المدينة الديموغرافي، وغير ذلك ن المقدسيين، والعمل على تغيير هويات اآلالف من المواطني

المقدسة، وهو ما يتطلب التعرف على كيفية معالجة صحف من األحداث التي تعاني منها المدينة 
الدراسة لها، ولقد تم اختيار عينة عشوائية منتظمة بواقع ثالثة أعداد من كل شهر، حيث تم اختيار 

وهكذا حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة  ،من كل شهر ولكل صحيفة) 27و 17و 7(   تواريخ 
ومثلها من صحيفة  أعداد من صحيفة القدس 108راسة بلغ  للبحث، وهذا يعني أن حجم عينة الد

عددا الن تاريخ صدور الصحيفة كان  80صحيفة فلسطين فكان حجم العينة منها  أما الحياة الجديدة
فاستعاض الباحث ذلك بأخذ ثمانية أعداد من شهر أيار وبداية شهر  2007يوم الثالث من أيار 

ي العينة وبالتالي يكون إجمال ،اختارها الباحث قبل االنقسام وهي الفترة التي 2007حزيران للعام 
  . عدداً 296لكل الصحف هو 

  
    الثباتوالصدق  اجراءات 11.1

بعة في دراسات تحليل تم إجراء اختبارات الثبات والصدق وفقاً لألسس المنهجية المت
 ق وحدات كل صحيفة على، إذ تم اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة نظراً لتناس)12(المضمون

، وتعريف فئات ات التحليل لتحقيق أهداف الدراسةمالءمة فئات ووحد درجة، والتأكد من حدة
، وعرض استمارة التحليل على ثالث محكمين بشكل ال يثير التضارب أو التداخلووحدات التحليل 

ى تحويل المضمون إلللتأكد من مدى صالحيتها للقياس، وتحديد أسلوب القياس الذي تم من خالله 
نتاج في حدود المعطيات ومراعاة الدقة في التحليل والحرص أن يكون االست وحدات كمية 

   .المطروحة
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         الصادر في ث قام بنفسه باعادة تحليل العددحي ،كما استخدم الباحث أسلوب اعادة االختبار
، وقد بلغت نسبة شوائيةوذلك بعد اختياره بطريقة ع، في جميع صحف الدراسة 11/2008/ 7

  .%95الثبات في الدراسة 

 

  السابقة  الدراسات 12.1

  

  :أبرزها ذات صلة بمسألة الصحافة الفلسطينية وقضية القدس قضايا قدمت في دراسات عدة هناك
حيث   (2000-1967)القدس في الصحافة العربية " بعنوان دراسة عواطف عبد الرحمن .1

وحتى عام  1967صحف العربية نحو قضية القدس منذ عام تناولت هذه الدراسة اتجاهات ال
م، وهدفت إلى رصد وتحليل أبرز االتجاهات والمواقف التي طرحتها الصحافة 2000

م، وذلك بمتابعة التطور الذي 1967منذ انتهاء معارك يونيو  ،العربية إزاء قضية القدس
قضية القدس خالل  طرأ على معالجات الصحف، متواكبا مع التطورات التي مرت بها

 أهمومن  ثالث حقب زمنية تبدأ من السبعينات مرورا بالثمانينات وصوال إلى التسعينات،
غلبة الطابع الخبري على معالجات الصحف العربية : النتائج التي توصلت إليها الدراسة

لقضية القدس في الحقب الثالث، والتوازن بين مواد الرأي والمواد الخبرية في الحقبة 
وغلبة مواد الرأي علي معالجة الصحف وقضية القدس في نهاية  ،)السبعينات(ألولى ا

وكاالت ( واعتماد الصحف العربية على المصادر األجنبية  ،)التسعينيات(الحقبة الثالثة 
 في تغطية أخبار القدس طوال الحقب الثالث بنسب متفاوتة،) األنباء الغربية بالتحديد

 .العربي من خالل الصحف حول التمسك بعروبة وإسالمية القدسواستمرار وثبات الموقف 
، حيث هدفت هذه "القدس في الدراسات اإلعالمية والفكرية" دراسة حسين أبو شنب بعنوان  .2

الدراسة إلى التعرف على مضمون المادة العلمية المتعلقة بالقدس في الدراسات اإلعالمية 
تنظمها هذه الدراسات، والتركيز على الدراسات والفكرية؛ لتحديد القضايا واألفكار التي 

التي تناولت المعالجة الصحفية لقضايا القدس في محاولة لبناء تصور مقترح لتفعيل البحث 
العلمي، والدراسات اإلعالمية في شأن القدس، كما هدفت إلى رصد وتحليل المادة العلمية 

سة؛ بغرض توسيع دائرتها وتطويرها المنشورة في الدراسات اإلعالمية والفكرية عينة الدرا
غلبة الطابع الخبري على : لنتائج التي توصلت إليها الدراسةومن أهم ا. واستنباط مضامينها

معالجات الصحف بوجه عام أكثر من المقاالت، واشتمال المجالت موضع الدراسة على 
تنوع القضايا التي عدة تقارير لمعالجة المؤتمرات والندوات واالحتفاالت الخاصة بالقدس، و
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حيث تمثلت تلك القضايا في السيادة علي القدس، والوضع بعالجتها وتناولتها الدراسة، 
المواقف العربية والدولية من والقانوني والتاريخي للقدس، والقدس في مشاريع التقسيم، 

من  تفريغ القدسو، تهويد القدسواإلجراءات اإلسرائيلية لالقدس وعملية السالم، والقدس، 
 .ينسكانها األصلي

حيث هدفت هذه  "المعالجة الصحفية لتداعيات نفق القدس" دراسة حسين أبو شنب بعنوان  .3
الدراسة إلى رصد أهداف الصحافة الفلسطينية والعربية وأساليب تغطيتها لقضية نفق القدس 

ظل من خالل ما توافر من تغطية في الصحافة العربية في وما نتج عنها من هبة شعبية 
 القدس، النهار(لسطينية المحلية حيث شملت الدراسة الصحافة الف سياسة الحصار والمنع

ومن ) البالد، األيام، الحياة الجديدة وجميعها يومية باإلضافة إلى صحيفة الكرامة األسبوعية
ومن المصرية األهرام وهي التي ) الدستور، الرأي، األسواق(الصحافة العربية األردنية 

 .ا لهذه القضيةوسبل معالجته غزة في ذلك الوقت تصل إلى
 
غلبة الطابع الخبري على معالجات الصحف بوجه  ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

  وتكثر وتقل حسب الظروف عام أكثر من المقاالت التي تثير القضايا في الغالب،
أظهرت كما . لجتها الدراساتكما تنوعت القضايا التي عا .واالهتمامات الدولية والمناسبات

 ،الدراسة اهتمام الصحف المدروسة بالهبة الشعبية الوطنية الناتجة عن حفر هذا النفق
" اإلسرائيلي"ن العربي ووتأثير هذه الغطرسة على الوضعي "اإلسرائيلية"وجوانب الغطرسة 

" اإلسرائيلية" االنتهاكاتكما أظهرت الدراسة اهتمام الصحف باألساليب المناسبة لمواجهة 
باإلضافة إلى الدروس والعبر التي كشفت عنها هذه الهبة  ،وفي مقدمتها الجبهة الموحدة

 .المتواصلة "اإلسرائيلية"الشعبية في مواجهة الممارسات واالنتهاكات 
دراسة تحليلية : قضايا القدس في الصحافة الفلسطينية"دراسة جواد راغب الدلو بعنوان  .4

هدف من خاللها وقد  )واألياموالحياة الجديدة،  ،القدس( "لصحف اليوميةمقارنة لعينة من ا
التعرف على قضايا القدس في الصحافة الفلسطينية، وتحديد درجة اهتمامها بكل قضية، 
والجهات المهتمة بها والمصادر التي اعتمدت عليها في تغطيتها لهذه القضايا، واألشكال 

قام الباحث بتحليلها والوصول إلى مدى اهتمامها وقد  الصحفية المستخدمة في عرضها،
ياضية جاءت في أن الشئون الر: ليها الدراسةاومن أهم النتائج التي توصلت . بقضايا القدس

على حساب قضايا أخرى تعاني منها المدينة المقدسة، وأشارت الدراسة  مقدمة اهتماماتها
تعتمد في نطاق تغطيتها على إلى أن ربع القضايا المنشورة في صحف الدراسة  أيضا

الموضوعات المحلية، كما أن ثلثي القضايا المنشورة تقريبا عرضت دون تقديم حلول لها، 
 .في حين لم تستخدم الكثير من العناصر التيبوغرافية إلبراز قضايا الدراسة
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 معالجة الصحف العربية والدولية"وفي دراسة للباحثة إيمان محمد حسني عبد اهللا بعنوان  .5
ت الباحثة دراسة وصفية تحليلية مقارنة على عينة من أجرحيث ". ألحداث انتفاضة األقصى

األهرام الدولي، الطبعة الدولية : مواد الرأي بالصحف التي توزع على نطاق دولي وهي
من األهرام القاهرية، القدس العربي، الحياة، الهيرالد تريبيون الدولية وذلك في الفترة من 

  . مادة 1971وبلغ عدد مواد الرأي المحللة  2001آخر ديسمبر  حتى 2000سبتمبر  29
في فترة الدراسة  األقصى تمام وتغطية هذه الصحف النتفاضةعلى مدى اه للوقوفوهدفت الدراسة 

عدة نتائج  إلىوقد توصلت هذه الدراسة  ،والوقوف على ابرز القضايا التي تناولتها هذه الصحف
في حين قدمت  ،العنف نع "إسرائيل"عربية على إبراز إطار مسئولية اتفاق الصحف ال :أهمها

ت النظر اإلسرائيلية حول صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون أطرا مضادة تقترب من وجها
الصحف العربية عن صنع حدث إعالمي كبير فجاءت أغلب  النتائج عجز أظهرتكما  ،األحداث

مما أسفر عن معالجات عشوائية متضاربة في  ،ث ذاتهامعالجاتها في شكل يخضع لتطور األحدا
انشغال الصحف العربية بإصدار معالجات دعائية للنظم التي  أيضاومن النتائج . كثير من األحيان

 . تصدر عنها ولذلك فقد فشلت في دعم الحلول العربية المطروحة
طينية على اإلشاعة اعتماد الصحافة الحزبية الفلس" وفي دراسة للباحث خلف خلف بعنوان  .6

" وأثرها على التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة حركتا فتح وحماس نموذجا
وقد حاول الباحث من خاللها الكشف عن شكل وطبيعة واتجاه العالقة بين اإلشاعة في 

   .التنمية السياسية ثم ومن الصحافة الحزبية الفلسطينية واالستقرار السياسي
أن الصحافة الحزبية  :أبرزهامن ث إلى مجموعة من النتائج والتي كان وتوصل الباح

ورسخت  ،الفلسطينية ممثلة بعينة الدراسة عملت على تأجيج األوضاع الداخلية الفلسطينية
كما ذهبت ابعد من ذلك حين أضفت  ،الفرقة بين أطراف الحياة السياسية في المجتمع

وهو ما عرقل إمكانية خلق جسد سياسي  ،سويغهشرعية على االقتتال كمقدمة لتبريره وت
وفتحت األبواب على  ،متناغم األطراف تعمل أجزاءه وعناصره بانتظام وتعاون وتكامل
 .  مصراعيها أمام الفتنة لتفعل مفعولها في الضفة الغربية وقطاع غزة

الفلسطينية اثر المواقع االلكترونية اإلخبارية "وفي دراسة للباحث أمين أبو وردة  بعنوان  .7
هدفت هذه )"  2007 - 2000عة النجاح نموذجا طلبة جام( على التوجه واالنتماء السياسي 

الدراسة إلى الوقوف على األثر الذي  يتركه االتصال واالنترنت، على اإلعالم والصحافة 
اإللكترونية، واالستخدام السياسي لإلنترنت في عملية االستقطاب، وتغيير توجهات الطلبة 

امعيين، واالنتماء السياسي بين طلبة الجامعات، وهدفت الدراسة أيضا إلى تحديد العالقة الج
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للوقوف  ؛بين المواقع االلكترونية اإلخبارية والتوجهات واالنتماءات السياسية لدى الطلبة
على اآلثار االيجابية التي تتركها تلك المواقع على المستوى الوطني عموما والساحة 

كما ناقشت ، سلبية قد تتركها على جموع الطلبةولمعرفة أي آثار  ،صاالجامعية خصو
على اإلعالم والصحافة اإللكترونية،  رنتالدراسة التأثير الذي يتركه االتصال واالنت

واالستخدام السياسي لإلنترنت في عملية االستقطاب، وتغيير توجهات الطلبة الجامعيين، 
 .ت، ومدى تأثره باإلعالم والمواقع اإللكترونيةواالنتماء السياسي بين طلبة الجامعا

 
اإللكتروني  اإلعالم تأثير أبرزهاموعة من النتائج كان من مج إلىالدراسة هذه توصلت قد و

كما  .الفلسطيني بشكل ملحوظ في التوجهات السياسية لشريحة طلبة جامعة النجاح الوطنية
مت خالل حالة االنقسام الداخلي في زيادة المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية أسه أن

 الطلبةحدة الخالفات واالنقسامات في الساحة الجامعية، والعالقات بين  نتائج ال وأظهرت.
يير انتماءات الطلبة، لكنها أن متابعة المواقع اإلخبارية االلكترونية ال تسهم في تغ أيضا
األحداث السياسية والقضايا  إزاءدورا في تغيير توجهاتهم  ما تنشرهمن خالل  تلعب

للمواقع اإللكترونية الفلسطينية دورا في  إن أيضاالدراسة  أظهرتكما . المطروحة
االستقطاب السياسي بين الطلبة، وان المواقع الحزبية ساهمت في رفع وتيرة التعصب 
 الحزبي، والتخندق خلف المواقف دون هوادة لدى أنصار الفصائل الفلسطينية وعناصرها،

وأن التمويل المالي للمواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية هو السبب في انحيازها لطرف 
  .فلسطيني دون آخر

 عام الفلسطينية من السلطة عهد في الصحافة حرية بعنوانسهيل خلف للباحث دراسة وفي  .8
) غزة وقطاع الغربية الضفة( فلسطين السياسية في التنمية على وأثرها 2004 إلى  1994

 األراضي في والتعبير والرأي الصحافة حرية واقعالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 
وحاول من خالل هذه  1994 ،العام في الفلسطينية الوطنية السلطة قيام منذ الفلسطينية
 عن نتجت التي الرئيسية اآلثارحول  التي تدور األسئلة من لعدد إجابات عن البحث الدراسة
 التأثير حجم والتعرف على ،الفلسطينية السلطة عهد في الفلسطينية لصحافةا حرية تقييد
الباحث في  تناولكما  الفلسطيني السياسي الواقع على الفلسطينية الصحافة أحدثته الذي

 السياسي الوعي أسس بناء في الفلسطينية بالصحافة المنوط واألساسي الهام الدور دراسته
  .العامة والحريات للحقوق أمان صمام تشكل وةكق المفترض دورهاو الفلسطيني

  
 المناطق في الصحافية الحالة أن :أهمهامجموعة من النتائج  إلى الباحث من خالل دراسته وتوصل

 الفترة أنو، تكون أن لها يفترض كان ما التي ،والتضييقات الهزات من للعديد تعرضت الفلسطينية
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 بالنسبة مثالية فترة تكن لم  2004 العام حتى 1994 مالعا من تمتد والتي الدراسة تغطيها التي
كما توصل ، الفلسطينية األراضي في والتعبير الرأي حرية على ذلك وانعكاس واإلعالم للصحافة

 العمل لتشريع قانونية أرضية توفير على عملت الفلسطينية السلطة أن إلىمن خالل دراسته 
 تلق لم الصحافة لكنها حريةه بنودا تتناول ينضمتو روالنش المطبوعات قانون بإصدارها اإلعالمي
 إعادة عن عجز ما غالبا القانون ان هذاو الفلسطينية، السلطة أجهزة قبل من المطلوب االحترام
 زال ما القانون أن من خالل دراسته الباحث الحظ كما ،الظلم عليهم وقع الذين للصحفيين الحقوق
  . الصحفيين بحق المرتكبة اتاالنتهاك متابعة عن ومعطال مهمشًا

 
 األراضي في الديمقراطية الحالة لتحسين التوصيات من العديد إلى دراسته نهاية في الباحث وخلص

 من تحد التي التشريعات إلغاء بضرورة التشريعي المجلس إلى موجهة التوصيات وهذه ،الفلسطينية
 الباحث أوصىكما  الصحفي، العمل حريةل اكبر هامشا تعطي جديدة قوانين وسن ة،الصحاف حرية

 قبل من خاصة الخارجية للتدخالت حد ووضع القانون سيادة احترام مبدأ زيتعزب التنفيذية األجهزة
 أوصى الفلسطيني اإلعالمي األداء تطوير أجل ومن اإلعالمية، المؤسسات عمل في األمنية األجهزة
 رجال بين وصل كحلقة يعمل ،واإلعالم للصحافة حكومي مكتب بإقامة التنفيذية السلطة الباحث
   .التنفيذية والسلطة اإلعالم

 
 لقضايا القدس، الفلسطينية اليومية المكتوبة الصحافة معالجة على للتعرف الدراسة هذه وتأتي
 في تختلف معها فهي والمنهج، الدراسة نوع حيث من السابقة هذه الدراسات مع اتفقت وإن فهي

 دراسة أي الباحث يد تحت يقع الفترة التي أجريت فيها حيث لمالمعالجة، و بعض مواضيع
  .موضوع القدس في هذه الفترة تناولت
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  مقدمة 1.2

  

يتحدث هذا الفصل عن االستيطان اإلسرائيلي في مدينة القدس حيث بدا به الباحث بلمحة تاريخية 
جذور عن الحديث  إلىثم ينتقل . والمكانة الدينية لها في الديانات السماوية ،عن تاريخ مدينة القدس

الدولة  مرحلة ثالث حقب تاريخية هي إلىه مقسما إياس، ستيطان اإلسرائيلي في مدينة القداال
أهم  إلىويتطرق كذلك  ،وأخيرا مرحلة االحتالل اإلسرائيلي ،العثمانية ومرحلة االنتداب البريطاني

 ،التي تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خاللها لتهويد وأسرلة مدينة القدساالستيطان  أهداف
دينة المقدسة لتحقيق تلك لالستيطان في الم" إسرائيل"تها ويورد فيه أيضا أهم األساليب التي اتبع

  . األهداف
  

  التفرد التاريخي لمدينة القدس 2.2
 

تعد مدينة القدس واحدة من أقدم مدن العالم، ويرجع ذلك إلى تاريخها الممتد ألكثر من خمسة آالف 
األوائل، وينتمون إلى سنة، ويعتبر اليبوسيون هم بناة القدس األولون، وهم بطن من بطون العرب 

القبائل الكنعانية، وهم أول من استوطن هذه الديار، وهم أول من وضع لبنة في بناء القدس حوالي 
أنها تعتبر من أكثر المدن التي تناوبت عليها  كما). 37، ص2007العارف،( م . ق  3000سنة 

  .امما جعلها محط أنظارها واهتمامهاألمم والشعوب بأحداثها المختلفة، 
  
انيون أقدم فالكنع" ومما يدلل على عمق تاريخها، وعلو مكانتها كثرة األسماء التي أطلقت عليها،  

 شراب(  وهو أقدم اسم عرفه البشر لها، وتعنى مدينة السالم" سالم  - أور"  سكانها وضعوا لها اسم
 الكنعانيين سيين وهم أشهر قبائلاحد ملوك اليبو" مليك صادق " وقد ذكر أن . )33، ص 1994

وقد ) يبوس ( كان أول من اختط وبني مدينة القدس، وذلك سنة ألفين قبل الميالد والتي سميت بـ 
وقد اجتمع بإبراهيم ) ملك السالم ( بالتقوى وحب السالم حتى أطلق عليه ) مليك صادق(عرف 

مدينة سالم، أو ومن هنا جاء اسم  ).37، ص2007العارف،(عليه السالم عند مجيئه إلى هذه البالد 
التي تنطق " أورشليم"شالم، أو أور شالم، أو مدينة اإلله ساليم، واشتقت من هذه التسمية كلمة 

ومعناها البيت المقدس، ثم عرفت في العصر اليوناني باسم إيليا ومعناه بيت " يروشاليم" بالعبرية 
  . دخل اإلسرائيليون هذه المدينةاهللا، مما يدلل على أن أورشليم كان اسما معروفا وموجودا قبل أن ي

   
تعذر على اليهود أن يدخلوا القدس مدة طويلة حتى جاء داود عليه السالم وفتحها عام " ويذكر انه 

بعده ولده سليمان، ثم بعد سليمان انقسمت مملكته " ثم جاء  ).12ت، ص . نجم، ب"( م . ق 1000
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والمملكة اليهودية وأسقطها نبوخذ نصر الذي  يونة اإلسرائيلية وأسقطها األشورالمملك: إلى مملكتين
  ). 6ص 1981الطيباوي، ( دخل القدس، ونفى أهلها للعراق واحرق الهيكل

 
 خضعت م، وقد 636بعد ذلك استمرت القدس تحت الحكم الروماني حتى فتحها المسلمون سنة 

 المسلمون حيث دخلها م، 636عام الموافق للهجرة عشر الخامس العام في اإلسالمي للحكم القدس
 القدس ظلت التاريخ ذلك ومنذ، مدة طويلة الجراح بن عامر أبو عبيدة القائد حاصرها أن بعد صلحا
أي المكان المطهر ) القدس الشريف(و) بيت المقدس(و ) القدس(إسالمية تعرف باسم  عربية مدينة

 وعباسيين، أمويين إلى شدينرا خلفاء من والمسلمون، الحكام العرب عليها تتابع حيث من الذنوب،
 صفو يعكر ولم الفلسطينيين، وأخيرا وأتراك ومماليك وفاطميين وسالجقة وإخشيديين وطولونيين،

وبقيت القدس تحت الحكم " ).41ص 1995شعبان،"(الصليبية "الحروب فترة سوى السلسلة هذه
ح الدين األيوبي سنة دها صالسقطت بأيدي الصليبيين، ثم استعا عندما 1099اإلسالمي حتى سنة 

، 1999كتن، ( "دخلت القدس في العهد العثماني لمدة أربعة قرون 1516وفي عام  1187
  ).49ص
  
 إلى ،األخرى العربية الدول كغيرها من عموما ومدينة القدس بشكل خاص فلسطين خضعت وقد

 دون داري،إ تغير حدوث ذلك على ترتب وقدسنة،  400والذي دام  م 1517 عامالعثماني  الحكم
على مكانتها المرموقة، وظلت مركز القدس مدينة حيث حافظت  سكاني كبير، تغير عليه يترتب أن

وفي أعقاب حرب القرم أدخلت الدولة العثمانية بعض اإلجراءات . والعلماء فينجذب للمتصو
بية اهتماما اإلصالحية التي تقضي بالمساواة بين جميع الرعايا العثمانيين، حيث أبدت الدول األورو

كبيراً بشؤون بالد الشام عامة ولواء القدس بشكل خاص، ونظرا ألهمية هذا اللواء لدى هذه الدول 
ولوجود األماكن المقدسة فيه أخذت هذه الدول تتسابق في فتح قنصليات لها في مدينة القدس، إلى أن 

يا حق االنتداب على ومنحت عصبة األمم بريطان 1917/ 9/12سقطت بيد الجيش البريطاني في " 
دخلت المدينة مرحلة جديدة بعد االنتداب البريطاني، من وقد . )25، ص 1974محمود، ("فلسطين 

م الذي  1917خاصة بعد صدور وعد بلفور عام  دة أعداد المهاجرين اليهود إليهاابرز مالمحها زيا
افا دوليا بالصهيونية ينص على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، والذي اعتبر اعتر

   .السياسية ومشاريعها االستيطانية في فلسطين
  

 1948وبرحيل االنجليز وإعالنهم إنهاء االنتداب في فلسطين وسحب قواتهم من القدس في العام 
تمكن اليهود وفي المرحلة األولى من االستيالء على القدس الجديدة وأحيائها الغربية، وذلك بعد 

والتي كان " العصابات الصهيونية المجازر العديدة واالعتداءات ضد العرب، ارتكاب المنظمات و
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حيث استغلت هذه العصابات حالة . )57، ص1997مصطفى،" (من أشهرها مجزرة دير ياسين
كانون األول  3وفي ". الدولة اإلسرائيلية " الفراغ السياسي والعسكري في البالد وأعلنت قيام 

للدولة "أن القدس الغربية عاصمة " إسرائيل"ن رئيس وزراء أعلن دافيد بن غوريو 1948
الوليدة، وفي أعقاب ذلك دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين لنصرة أهلها الفلسطينيين، " اإلسرائيلية

ما يزيد عن ثلثي مساحة " إسرائيل"والقتال معهم، حيث تم إنقاذ جزء من فلسطين في حين احتلت 
عت السلطات اإلسرائيلية، والقوات المسلحة األردنية اتفاق وقف إطالق فلسطين التاريخية، وقد وق

وهكذا . م 22/7/1948النار بعد أن تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي في 
كانت القدس قد قسمت إلى قسمين، وتوزعت خطوطها نتيجة لخط وقف  1948فانه مع نهاية عام 

 7لطات االحتالل على القطاع العربي من القدس يوم األربعاء الموافق إطالق النار، ثم استولت س
وفي اليوم التالي تم احتالل كامل الضفة الغربية من األردن، وبعد ثالثة  1948حزيران من عام 

  . أسابيع أعلنت ضمها لمدينة القدس
  
العام العالمي قانونا أساسيا أعلنت فيه تحديها للرأي سلطات االحتالل سنت  30/7/1980وفي "

واتخذتها مقرا ." )239، ص1999، كتن"( حيث ينص على أن القدس عاصمة إسرائيل األبدية 
وأصبحت منذ ) 368، ص2003 ،محاسنه"( لرئيس الدولة والكنيست، والحكومة والمحكمة العليا 

س، وهي ذلك الحين كامل المدينة تحت نير االحتالل اإلسرائيلي، لتبدأ مرحلة جديدة لمدينة القد
مرحلة التصفية الحضارية واالستيطان والتهويد، حيث شرعت سلطات االحتالل بجهد منظم لتهويد 
المدينة، وسلب تراثها الديني والحضاري، وطمس معالمها، وعملت على إخالء سكانها العرب ودفع 

فية، جغرا"اسية جيوسي" موجات الهجرة إليها، كل ذلك من أجل فرض األمر الواقع وخلق ظروف 
يصعب التراجع عنها في حال التفاوض مع الفلسطينيين، أي فرض واقع  وسياسية، وسكانية

  . استيطاني إسرائيلي على مدينة القدس يصعب التخلي عنه حال حدوث مفاوضات الحل النهائي
  

  مكانة القدس الدينية   3.2
        

عبر التاريخ كمركز سياسي وثقافي  تعتبر مدينة القدس إحدى أقدم مدن العالم، وقد تنامت مكانتها
وبفعل هذه . هام، باإلضافة إلى مكانتها الدينية الفريدة باعتبارها مركزاً للديانات السماوية الثالث

المكانة المتميزة شكلت عبر التاريخ مركزاً للعديد من النزاعات السياسية والدينية، حيث تنافست 
  . االحضارات البشرية المتعاقبة للسيادة عليه
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  :القدس في الديانة اليهودية. 1.3.2

  

لم يكن لمدينة القدس سابقا عند اليهود أي بعد أو اهتمام ديني بل كانت مدينتي صفد والرملة هما 
تؤكد التوراة بال مواربة أو غموض في نصوص " اللتان تحتالن المكانة األولى عند اليهود، حيث
، 2007العضايلة،("قدسين بالنسبة لسليمان واليهودعديدة بان القدس وهيكل سليمان لم يكونا م

كانت مدينة صفد أكثر مدن فلسطين تقديسا عند اليهود، وكانوا مستعدين لدفع " وإنما  ). 37ص
رسوم مميزة للدولة العثمانية مقابل الحصول على إذن اإلقامة فيها، وكان يهود العالم يخصون صفد 

  ).37، ص2004خاطر، "(ظى بها القدس أو الخليلبتبرعاتهم العتبارات دينية لم تكن تح
  
ومن خالل ذلك نجد أن . عتبر النصوص التوراتية المتأخرة منطلقا لرؤية اليهود للمدينة المقدسةوتُ

القدس شغلت مكانة في وجدان الشعب اليهودي، وتؤكد النصوص التوراتية أن القدس ليست عاصمة 
المكان الذي ال يمكن لإلله أن يستقر أو يعبد إال فيها، وفي  لدولة داود ومن بعده سليمان، لكنها أيضا

 حيث تضم جبل صهيون، وقبر داود" نصهيو"الموروث الديني اليهودي يطلق على القدس اسم 
وقد أصبحت المدينة مركزاً ، "حائط المبكى " والحائط الغربي للمسجد األقصى الذي يسميه اليهود 

ليهود ويذكرونها في صلواتهم، وخصوصاً في احتفاالتهم بعيد الفصح للدين اليهودي يتجه إليها ا
وهي أيضاً المدينة التي كانوا يحجون إليها " نلتقي في العام القادم في أورشليم: "يرددون "حيث 

خصت التوراة مدينة القدس بكثير من القوانين، واألساطير التي تشير إلى  وقد ثالث مرات في العام
رشليم عند خلقه العالم وأنه أقام خيمة االجتماع فيها وصلى متمنياً أال يعصيه أبناؤه أن اإلله خلق أو

  ). http://www.alquds-online.org/index.php?s=13&id=712، 2008 العمـور( "فيها
 

  :القدس في الديانة المسيحية. 2.3.2

  

حين ) 313(ي عام ف )68، ص1965الدباغ، ( "الديانة الرسمية في القدس" نيةأصبحت النصرا
اعتلى اإلمبراطور قسطنطين عرش اإلمبراطورية الرومانية، وبدأ ببناء الكنائس فكانت أول كنيسة 

القدس من المنظور المسيحي هي أم الكنائس؛ ألنها المدينة التي " وتعتبر. أقيمت هي كنيسة القيامة
كنيسة ( مته بإرادة إلهية وقياشهدت األحداث المثيرة في حياة المسيح، فقد ولد من مريم العذراء 

 pp.35-51 ,(" والتي تعتبر من اهم االماكن المقدسة عند المسيحيين )القيامة ودرب اآلالم
Sabella, 1995( . مهد النصرانية، وكل أماكنها المقدسة ومزاراتها الدينية التي " وهي أيضا

، 1999كتن، " (ودة في القدسارتبطت بميالد المسيح وحياته وصعود روحه إلى بارئها، كلها موج
قد تعلقت بمدينة "  الطوائف في أقطار األرض كما أن قلوب المسيحيين ومن جميع. )248ص
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احتوت في أكنافها ذكرى المسيح  مقدسةالقدس، تعلقا تفردت به دون سائر مدن األرض، كمدينة 
مختلف مواردهم  عليه السالم حين حمل لواء الدعوة المسيحية يدعو الناس إلى اإليمان على

نه هذه ويبدو أن المؤمنين المسيحيين قد عرفوا حقا ما هو كُ )87، ص2009عمرو،"(ومشاربهم
هي "المدينة وما هي قدسيتها، فهي المكان الذي انطلقت منه رسالة المحبة والسالم، وبنفس الوقت 

لمسيح يعاني اآلالم المكان الذي حدثت فيه التضحية والفداء من اجل اآلخرين، ففي شوارعها سار ا
إلنقاذ المؤمنين، فهي بهذا تعتبر رمزا للخالص لكل من يؤمن ويعترف بالمسيح ويبقى وفيا 

  ). 32، ص1995 حجار،"(له
  

بعد هذا االستعراض الموجز لمكانة القدس في الديانة المسيحية يتضح لنا أسباب تميز القدس بهذه 
ن الذي يحجون إليه، وتهفو قلوبهم لزيارته والتبرك به المكانة المرموقة عند المسيحيين، فهي المكا

  .وقد كان وما زال للقدس مكانة عظيمة في نفوس المؤمنين من المسيحيين وحتى يومنا هذا
  

             :القدس في اإلسالم. 3.3.2

  

، منظورابن (" التطهير والتبريك" وردت كلمة القدس في اللغة العربية بعدة معان، فالقدس تعني 
وفي اإلسالم تعني القداسة والنزاهة، والقداسة ترتبط بكل ما يتعلق بذات اهللا سبحانه  ).40ص ت.ب

وتعالى وصفاته ورسله، وبالمعتقدات واألصول الثابتة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، والقدس 
النبوية  في الوعي والفكر اإلسالمي هي قضية مركزية، ومهمة بنص القرآن الكريم، واألحاديث

  .الشريفة
 

كما يعود تقدير المسلمين واحترامهم لقدسية المدينة المقدسة إلى المكانة السامية التي اكتسبتها هذه 
المدينة في العقيدة اإلسالمية؛ فهي قبلة المسلمين األولى، حيث صلى المسلمون تجاه بيت المقدس ما 

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم "ازب فقد روى البخاري عن البراء بن ع. يقارب ستة عشر شهرا
وهي ). 333، ص1994شراب، " (صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا

مهبط األنبياء والرسل، وقد برزت هذه األهمية الدينية لبيت المقدس عند المسلمين من خالل ذكر 
ي األحاديث النبوية الشريفة، المسجد األقصى في القرآن الكريم في مناسبات عدة، وذكر كثيرا ف

وفي أقوال األئمة وأعالم المسلمين، حيث أولوه اهتماما كبيرا، فارتبط اإلسالم بالقدس والمسجد 
  . األقصى منذ أيامه األولى
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كان أول ارتباط عملي لإلسالم بالمسجد األقصى واألرض المقدسة حين اقترن بشخص نبينا محمد و
: رحلة اإلسراء والمعراج، التي وردت في القرآن الكريم بقوله تعالىصلى اهللا عليه وسلم من خالل 

كْنَا حاري بى الَّذالَْأقْص جِدسامِ ِإلَى الْمرالْح جِدسالْم نالً ملَي هدبى بِعري َأسالَّذ انحبس ﴿ هِلنُرِي لَهو
﴾يرصالْب يعمالس وه نَا ِإنَّهاتآي نومن المتفق عليه دون خالف أو تأويل أن ). 1، 17اإلسراء، ( م

القدس وما حولها ارض مباركة عند المسلمين، وان المسجد األقصى المذكور في اآلية هو في 
القدس من أرض فلسطين، كما يستدل من خطاب موسى عليه السالم لقومه في قوله تعالى ﴿ يا قومِ 

مقدسة منذ األزل، وقبل أن يحل "أن القدس وفلسطين ). 23، 5 المائدة،(ادخلوا األرض المقدسة ﴾ 
بها قوم موسى؛ الن وجود المسجد األقصى في القدس وفلسطين قبل حلول بني إسرائيل في 

  ).307، ص1994شراب، "(فلسطين، وقبل أنبياء بني إسرائيل الذين يزعم اليهود وراثتهم
  

 عد مكة المكرمة والمدينة المنورةثة عند المسلمين بن مدينة القدس هي المدينة المقدسة الثالكما ا
وهي األرض التي تحتضن المسجد األقصى المبارك ثاني مسجد بني على وجه األرض، كما بين 

 أي يا رسول اهللا" ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم حينما سأله أبو ذر الغفاري رضي اهللا عنه 
كم بينهما ؟ : ، قالاألقصى المسجد :قال؟  أيثم  :، قالالحرام المسجد : ؟ قال أول وضع مسجد
وهو المسجد الذي شُرع شد الرحال إليه مع المسجد الحرام ) .ه1418البخاري، (" أربعون سنة: قال

: والمسجد النبوي، حيث يروي أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله 
 "األقصى والمسجد، هذا ومسجدي، الحرام المسجد : دمساج ثالثة إلى إال الرحال تُشد ال" 
وأما عن فضل الصالة في المسجد األقصى فقد بينه الرسول صلى اهللا ). 81ص ه1418 ،البخاري(

:" عليه وسلم في عدة مواضع، فعن أبي الدرداء رضي اهللا عنه قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
 بيت في والصالة، صالةمسجدي بألف  في الصالةو، صالةالمسجد الحرام بمائة ألف  في الصالة
  .)451، ص.ه1395 ،ابن ماجه( "صالة بخمسمائة المقدس

  
وباإلضافة إلى االرتباط الديني للقدس في اإلسالم وعند المسلمين هناك أيضا االرتباط الحضاري  

د قبة قصى، ومسجوالثقافي، المتمثل بمباني المواقع الدينية ذات المعالم اإلسالمية مثل المسجد األ
وجود مئات العقارات  إلى باإلضافةالسبل واآلبار داخل المسجد األقصى نفسه، الصخرة، إلى جانب 

والمملوكية والتركية، ووجود العشرات من المساجد  االيوبيةالوقفية واألثرية التي تعود إلى العصور 
حيث أن  "حول المسجد األقصى، في البلدة القديمة، ومئات المدارس والمعاهد والزوايا والتكايا

" دونما تعتبر كلها المسجد األقصى المبارك وهو ما يطلق عليه اآلن  144المنطقة البالغة مساحتها 
  ). 306، ص1994شراب، ( "يساوي سدس مساحة القدس القديمةوهو "الحرم القدسي 
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أرضا وشعبا، فالمسلمون وبما أن القدس عربية النشأة والتكوين حضارة و"، اإلرثهذا منطلق  فمن 
من % 68، فشكل التواجد العربي واإلسالمي حوالي يهاأعادوا سيادتهم السياسية علهم الذين عربا 

، 2010العناني،(" م بتواصل ديموغرافي لم ينقطع1917م إلى عام .ق 3000تاريخها منذ 
  . )17ص

ظيمة لدى العرب والمسلمين سبت مدينة القدس هذه المكانة العلكل االعتبارات السابقة الذكر اك
وأولوها على مختلف العهود والعصور اهتماما كبيرا، واحترموا مكانتها الدينية وقدسيتها، وقاموا 

  .قدساتها، وأحسنوا معاملة ساكنيهابتطويرها عمرانيا واهتموا بم
  

 في مدينة القدساإلسرائيلي الجذور التاريخية لالستيطان  4.2

   

  :لمحة تاريخية  .1.4.2

  

اريخيا بدأ التسلل االستيطاني الصهيوني إلى فلسطين أواخر القرن الثامن عشر، واشتدت حملة ت 
الدعوات للمشروع االستيطاني اليهودي في فلسطين في القرن التاسع عشر، حيث انطلقت هذه 
الدعوات من أوروبا مستغلة المناخ السياسي السائد حول األطماع االستعمارية األوروبية في تقسيم 

وقد تولى أمر هذه . الدولة العثمانية، والتي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية" الرجل المريض"ممتلكات 
الدعوات عدد من زعماء اليهود وغيرهم، أمثال اللورد شاتسبوري واللورد بالمرستون، الذين دعوا 

  . إلى حل هذه المسألة عن طريق استعمـار اليهـود لفلسطيـن بدعم من الدول العظمى
  

عمل على اتخاذ عدة قرارات ) م1840- 1831(وبعد أن سيطر محمد علي على بالد الشام 
وإجراءات إدارية، وقام ببعض التعديالت الدستورية على نظام ملكية األراضي، مما ساهم في 

وقد سمح محمد علي وألول مرة للدول . تشجيع اليهود في محاوالتهم لشراء األراضي وتملكها
نصليات لها في مدينة القدس، فكانت القنصلية البريطانية أول قنصلية أوروبية أقيمت الغربية بفتح ق

وكان لهذه القنصليات األثر الكبير في . )37، ص2007ألوعري، (" م1838في القدس في عام 
ومن نتائج هذه . ممارسة مزيد من الضغوط على الدولة العثمانية والتدخل في شؤونها الداخلية

دورا بارزا "وقد لعبت القنصليات األجنبية .  للقناصل بتملك العقارات في القدس الضغوط السماح
في تقويض الحكم العثماني الرسمي لفلسطين، وتوفير األجواء المناسبة لتحقيق الرغبة اليهودية في 

مدينة وتكريس االستيطان اليهودي، خاصة في ). 38، ص 2007ألوعري، "( " الهجرة إليها
ت نفوذها وامتيازاتها، وساعدت اليهود على الهجرة إلى فلسطين والقدس من خالل فاستغل. القدس

توفير الحماية وتقديم الدعم لهم؛ لتسهيل هجرتهم إلى فلسطين والقدس، من منطلق أنهم يحملون 
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" فكان من نتائج هذه السياسة رفع وتيرة موجات هجرة اليهود إلى القدس " ، الجنسيات األوروبية
  .) 107ص ،2001بتراء،جامعة ال(

    
 وتسهيال لتتبع جذور االستيطان اإلسرائيلي في مدينة القدس نستطيع أن نقسم بدايات االستيطان

 : إلى عدة مراحل أهمها في فلسطين الصهيوني
 

  :)1917 – 1856(االستيطان الصهيوني في فلسطين في المرحلة العثمانية . 2.4.2

 

، كان هناك )م1917 -  م1517(ين، والذي امتد من عام خالل فترة الحكم العثماني في فلسط
جملة من العناصر واألدوات التي أسهمت بدور كبير في إذكاء الهجمة االستيطانية وتفعيلها 

فلقد تميزت الدولة العثمانية . وتوجيهها نحو فلسطين، الموطن األصلي والتاريخي للفلسطينيين
لى حرية الحركة والتخطيط، وخاصة في الفترة التي بسياسة التسامح مع األقليات، مما ساعد ع

تميزت فيها الدولة العثمانية بالضعف، نتيجة تكالب الدول االستعمارية عليها، باإلضافة إلى دور 
في تصفية كل من الوجود ) م1666هـ، 1077(محاكم التفتيش الكاثوليكية في أسبانيا 

   ".الدونما"خلق ما يسمى بيهود اإلسالمي واليهودي، ما أدى إلى هجرة اليهود، و

 

وتعيد معظم الدراسات المحاوالت األولى لالستيطان اليهودي في مدينة القدس إلى جهود الثري 
الذي استطاع التأثير على بريطانيا وفرنسا؛ "  (1885-1784)3مونت فيورياليهودي موشي 

مؤسسات يهودية في فلسطين  للضغط على الدولة العثمانية من اجل استصدار فرمانات تسمح بإقامة
 لليهود ببناء أول ضاحية 1857وقام في عام  ).102-101، ص 2001أبو السعود، (". والقدس
 عين باسم فيما بعد عرف والذي )شعنانيم  مشكانوت(حي  سمي وقد "القديمة، البلدة أسوار خارج
لالستيطان اليهودي  بدأت الخطوات العميلة األولىوبذلك تكون قد . )28، ص1988 حزين" (موسى

بتاح ( مستوطنة "وهكذا فقد أقيمت أول مستوطنة يهودية على ارض فلسطين، وهي  .في فلسطين
صبين دينيا من م على أيدي جماعة من المزارعين اليهود المتع1878عام  )نافذة األمل( )تكفا 

ية على ارض فشكلت هذه المستوطنة أول مركز تجمع لحركة العمل اليهود المقيمين في القدس
من أوسع وانجح المستعمرات وقد أصبحت فيما بعد ). 116، ص1997 أبو جابر( "فلسطين

  .اليهودية في فلسطين
  

                                                            
  .هو ضابط في قصر فكتوريا ملكة انجلترا ورجل األعمال المصاهر آلل روتشيلد العائلة اليهودية العريقة  - 3
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وقد ساهمت هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا في حرب القرم بتكثيف االستيطان، حيث منح 
لكية وقانون الطابو وإنشاء القانون لغير المسلمين مساواة كاملة في الشؤون الدينية، وكان لحق الم

المؤسسات الدينية والثقافية واالجتماعية، فرص ذهبية لليهود في استخدام هذه القوانين، وكذلك 
فرض على الدولة العثمانية بسبب هزائمها االستفادة من قوانين االمتيازات األجنبية التي بدأت تُ

لم ترحب باالستيطان اليهودي في فلسطين، إال "وبالرغم من أن الدولة العثمانية . العسكرية المتتالية
أن نظام حيازة األراضي في فلسطين في العهد العثماني، قد ساهم في إقامة تلك المستوطنات، حيث 

النحال، (" ظهرت طبقة من مالك األراضي من العرب، والذين جذبتهم األسعار المرتفعة لبيعها
  ).39، ص1981

  
الدولة العثمانية المليئة باألحداث والصراعات، برز دور السلطان  وفي نهاية هذه المرحلة من عمر 

العثماني عبد الحميد الثاني الذي كان على درجة عالية من الوعي المبكّر بخطورة المؤامرة 
، قانونا اعتبر بموجبه أن من دخلوا 1882فقد أصدر في عام . الصهيونية العالمية على فلسطين
يمنع بموجبه "، قانونا آخر 1887هم غير قانوني، ثم أصدر في عام فلسطين من اليهود كان دخول

إال لمدة ثالثة ).28، ص1981النحال، ("في فلسطين عامة وفي القدس خاصة  اليهود من اإلقامة
  .  أشهر، كما أمر بمنع اليهود من شراء أية أراضي في فلسطين

  
 الحركة بظهور مؤذنا سرا،بال بسوي مدينة في صهيوني مؤتمر أول م انعقد29/8/1897وفي

 طايل( فلسطين في يهودية دولة تهدف إلقامة سياسية كحركة 4)ثيودور هرتزل(بزعامة  الصهيونية
حيث بدأ اليهود بالسعي عند السلطان عبد الحميد الثاني، وحاولوا رشوته؛ إليجاد  16) ، ص1989

الدولة العثمانية وبناء موطئ قدم لهم على أرض فلسطين، حيث عرضوا عليه سداد جميع ديون 
فكان . أسطول لحمايتها، وغير ذلك من اإلغراءات، مقابل التنازل عن جزء من أرض فلسطين

من هذه العروض حازما ومتشددا، ويظهر ذلك من خالل محاوالت هرتزل  موقف السلطان
السلطان  االتصال بالسلطان عبد الحميد وعروضاته المالية المغرية، إال أنها لم تفلح في إقناع

رشوة موظفي الدولة "بالموافقة على طلبه، فقامت الصهيونية باللجوء إلى طرق أخرى منها 
العثمانية، وتحايلها بطرق غير مشروعة لشراء األراضي وتهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 

م وعلى اثر ذلك استمر النشاط االستيطاني في أواخر حقبة الحك )89-88، ص1983فهمي، (" فيها

                                                            
ألسرة يهودية غنية، وتلقى دراسته وتعليمه الجامعي في جامعة  ، ولد في بودابست عاصمة المجر)1904-  1860(هو ثيودور هرتزل  - 4

اشتغل في المحاماة والصحافة . ويعتبر مؤسس الحرآة الصهيونية الحديثة، وواضع األسس العقائدية للصهيونية السياسية. فينا، عاصمة النمسا
  ).398، ص2009سويدان، (السياسية التي يرتئيها الذي ضمنه آراءه في المسالة اليهودية والحلول " الدولة اليهودية" ، نشر آتابه



27 

العثماني، حيث أقيم عدد من المستعمرات التي يسكنها عشرات اآلالف من المستوطنين والذي كان 
  . له األثر الكبير في مراحل االستيطان الالحقة

  
  ):1948 –1917(االستيطان الصهيوني في القدس في عهد االنتداب البريطاني  .3.4.2

  

ة فلسطين، بما فيها مدينة القدس التي مع انتهاء الحرب العالمية األولى دخلت القوات البريطاني
، فوضعت القدس تحت اإلدارة 5"أللنبيأدموند "يادة الجنرال البريطاني م بق1917احتلتها عام 

ألمم في العسكرية البريطانية، إلى أن تم إقرار االنتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة ا
إال انه وقبل احتالل المدينة . "ثماني فيهاوبذلك تم وضع نهاية للحكم اإلسالمي الع م1922عام 

 ).10-9، ص1980ابن طالل، (" المقدسة بحوالي شهر واحد، في تشرين الثاني، صدر وعد بلفور
لليهود في فلسطين، " الوطن القومي"فجاءت الموافقة علنية وصريحة من قبل بريطانيا على تأسيس 

لة يهودية من قبل عصبة األمم حسب وثيقة مما جعل هذا الوعد الحقا بمثابة اعتراف دولي بدو
  .االنتداب الصادرة عنها

 
المرحلة الذهبية لالستيطان الصهيوني في فلسطين، حيث دخلت "وتعتبر مرحلة االنتداب البريطاني

وبذلك أصبح . بريطانيا فلسطين وهي ملتزمة بوعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود فيها
 2004ألدويك، (" تحت رقابة دولة عظمى عملت على مساندته وتدعيمهاالستيطان اليهودي يتم 

قد سهلت، وبمختلف الوسائل، عملية نقل " ومما ال شك فيه أن سلطات االنتداب البريطاني. )52ص
ملكية األراضي الفلسطينية إلى المنظمات الصهيونية، من أجل استيطانها، حيث تمكنت الحركة 

اب البريطاني على فلسطين من امتالك مساحات كبيرة من األراضي الصهيونية خالل فترة االنتد
تحولت القدس تدريجيا، وبفضل التواطؤ من قبل "وفي هذه الفترة أيضا . الزراعية في فلسطين

فأصبحت . )48، ص1997، رأبو جاب(" السلطات البريطانية، إلى مركز للنشاطات الصهيونية
شرات المنظمات، والمؤسسات الصهيونية الداعمة لالستيطان القدس بعد االحتالل البريطاني مقرا لع

لة اليهودية، والصندوق كاللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية، والوكا"في مدينة القدس 
خاطر، "(" والصندوق القومي اليهودي، والمجلس الوطني لليشوف، والحاخامية الرئيسية التأسيسي

  . )44ص 2004

                                                            
اشترك في الحرب العالمية االولى قاد الجيش البريطاني  1925الى  1919قائد عسكري وسياسي بريطاني ،مندوب سامي بمصر من  - 5

= واستولى على القدس ودمشق 1919الى  1917القوات البريطانية في غزو فلسطين ضد ترآيا من ، وقاد )1917- 1915(الثالث في فرنسا 
 –جيش الشريف حسين وعرب فلسطين بموجب اتفاق حسين : الفاصلة بمساعدة  العرب" مجدو"وحلب بعد هزيمة االتراك في موقعة = 

  ).263ت، ص. الكيالي، ب.( مكماهون
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 "وعد بلفور"تنفيذ على ت البريطانية العسكرية ومنذ اليوم األول الحتاللها للقدس، ت السلطالوقد عم
حيث اتخذت سلسلة إجراءات إدارية وقانونية بحق المدينة، فانتهجت سياسات عملية تهدف إلى 

إلى مدينة القدس بدأ  أللنبيوفي أعقاب دخول الجنرال . "يهودي فيها" ديموغرافي" إيجاد تفوق
ت األولى لعملية تهويد المدينة واالستيطان فيها، فقام بتكليف المهندس ماكلين، مهندس باإلجراءا

مدينة اإلسكندرية بوضع الخطط الهيكلية األولى لمدينة القدس، وفق المقاييس والمواصفات المتعلقة 
فة ، تلك المخططات التي اعتبرت العمود الفقري لكا)105ص 2001أبو السعود، " (بالبناء والتطور
وقد وضع هذا المخطط ليسهل تعزيز الوجود اليهودي في القدس، فاعتبرت هذه . الخطط الالحقة

الخطة القدس الغربية مناطق تطوير وتعمير وبناء، وكان يقصد من ذلك تعزيز وتكثيف التواجد 
والتوسع االستيطاني اليهودي في هذه المنطقة، في حين منعت منعا قاطعا البناء والتطوير في 
المنطقة المحيطة والمحاذية للبلدة القديمة، ووضعت شروطا قاسية جدا على البناء في منطقة القدس 

أول مندوب " هربرت صموئيل"ظهر ذلك جليا بعد قدوم قد و .الشرقية، والمقصود من ذلك العرب
م، الذي كان واضحا في سياسته المنحازة لالستيطان الصهيوني في 1920سامي للقدس في عام 

فبدأت تظهر بوضوح معالم تهويد المدينة، واالنحياز  سطين عامة ومدينة القدس بشكل خاصفل
: لصالح الوجود اليهودي تدريجيا، وجرى ترسيم حدود المدينة فيما بعد عدة مرات في األعوام

فكان . "ضمن مخططات تأخذ باالعتبار الوجود اليهودي في المدينة) 1946، 1931، 1921(
لى الشطر الغربي للمدينة ولعدة كيلومترات الحتواء المستوطنات واألحياء التوسع يتركز ع

اليهودية، في حين كان يتوقف الترسيم عند حدود القرى والتجمعات العربية في الجهتين الجنوبية 
وفي إطار سياساتها االستعمارية العامة، وتنفيذا لما ، )86- 85، ص2006 الخطيب،" (والشرقية

، قامت بريطانيا بتسهيل الهجرات اليهودية إلى فلسطين والقدس وتقديم كل جاء في وعد بلفور
عوامل المساندة والدعم للمستوطنين اليهود، حيث ارتفع عدد المهاجرين اليهود إلى القدس منذ انتهاء 

أالف حسب  10من "م، 1948الحرب العالمية األولى ولغاية انتهاء االنتداب البريطاني في عام 
" ألف يهودي 100إلى ما يقارب ) ألف حسب اإلحصاءات اليهودية 35و (العربية اإلحصاءات 

  ).329، ص2009الزرو، (
  

وهكذا خرجت القوات البريطانية من فلسطين والقدس بعد أن هيأت لليهود كل الظروف في السيطرة 
ذا تكون وبه. على الجزء األكبر من فلسطين تمهيدا لتنفيذ وعدها بإقامة الوطن القومي لليهود

بريطانيا قد ساهمت وساعدت بهجرة اليهود لفلسطين عامة، والقدس بشكل خاص، واالستيطان فيها، 
  .على حساب أصحاب الحق األصليين من العرب الفلسطينيينو وبشتى الوسائل والسبل،
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شكلت األمم المتحدة لجنة خاصة لبحث القضية الفلسطينية وتقديم حلول للصراع  1947في عام 
يث تم التصويت على قرار ونشرت اللجنة تقريراً تضمن موقفا لألغلبية وآخر لألقلية، ح ،فيها

، والذي تم بموجبه تقسيم فلسطين إلى 181وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  األغلبية
 ا،به المحيطة والقرى القدس، في مستقل كيان وإقامة"إحداهما يهودية، واألخرى عربية، : دولتين

سرعان ما ، لكن العرب (PASSIA,1996) "المتحدة األمم تديره عالمي حكم لنظام ذلك وإخضاع
من مساحة فلسطين وتطور الصراع  )% 56.47(ألنه منح اليهود ما يزيد على  رفضوا هذا القرار

ئيل في إلى الحرب العربية اإلسرائيلية األولى، والتي على أثرها أعلنت الوكالة اليهودية إقامة إسرا
  .)2002باسيا، ( من إجمالي مساحة فلسطين )%78(، بحيث سيطرت على 1948أيار  14
  

وبعد ذلك تمكنت القوات اليهودية من احتالل القسم الغربي من القدس مخترقةً بذلك قرار التقسيم، 
وفي . في حين تمكن الجيش األردني من السيطرة على الضفة الغربية، والقسم الشرقي من القدس

ثم أصدرت الهيئة . أعلن بن غوريون، وبشكل غير قانوني، أن القدس عاصمة إسرائيل 1949ام ع
دائم،  ، مؤكدة عزمها وضع القدس تحت إشراف نظام دولي303العامة لألمم المتحدة القرار رقم 

والذي يضمن حماية األماكن المقدسة، داخل وخارج القدس، ويؤكد على بنود قرار التقسيم رقم 
ولغاية اآلن فان المجتمع الدولي، بما فيه الواليات المتحدة، لم يعترف بسيادة إسرائيل على ". 181

  ). 2002باسيا، (القدس الغربية 
  

  :1967االستيطان اإلسرائيلي في القدس بعد عام  .4.4.2

  

 القدس، من مدينة الشرقي القسم اإلسرائيلي على سلطات االحتالل سيطرت 1967 عام بمجيء
 في ذلك وانعكس .مسبوق غير بشكل واالستيطان الضم شهية أطلق مما األراضي الفلسطينية، وبقية

من االحتالل، بل ومنذ الساعات األولى، حيث  األول اليوم منذ تنفيذها بدأ التي الخطط االستيطانية
 من أجل فرض األمر ؛بدأت السياسة اإلسرائيلية في رسم معالم تهويد القدس واالستيطان فيها

كما شرعت سلطات االحتالل أيضا بوضع أساسات األحياء اليهودية في القدس الشرقية؛ . الواقع
إلقامة  ؛يع الجهات، وإسكان مستوطنين فيهالتُقام عليها سلسلة من المستوطنات تحيط بالقدس من جم

  .واقع جغرافي جديد في القدس العربية
  

" تسمين"أطلقت عليه  ،النشاط االستيطانيوقد ابتدعت إسرائيل مفهوما جديدا لالستمرار في 
وعلى رأسها مستوطنة معاليه ، المستوطنات القائمة، بدال من اإلعالن عن إنشاء مستوطنات جديدة

 2007العضايلة، ( "وتطويق مدينة القدس ،التي شكلت نموذجا صارخا للتوسع االستيطاني ،دوميمأ
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عزل  ، تم2000، وتحديدا بعد عام"ة األقصىانتفاض"في السنوات األخيرة التي أعقبت و )107ص 
 تحت إليها الوصول من ومنع الفلسطينيون الغربية، الضفة في العربي محيطها عن بالكامل المدينة
 من باستطاعة الفلسطينيين يعد ولم المنافذ المؤدية للمدينة، كافة إغالق اإلسرائيلي، وتم األمن ذرائع
 الثابتة، والبوابات االلكترونية المقامة العسكرية الحواجز بسبب لكالدخول إليها، وذ الغربية الضفة
انتظمت في طوقين لهما مركز  المستوطنات التي أقيمت حول القدس أن كما .مداخلها كافة على
يتكون الطوق الداخلي من مجموع األحياء اليهودية التي أقيمت في القدس الشرقية، وبين  .واحد

طوق الخارجي فيحيط بالقدس من جهات الجنوب والشرق والشمال ويتألف األحياء العربية، أما ال
من سلسلة مستوطنات تحيط بمركز القدس، وهو ما يشكل حاجزا ماديا يفصل القدس عن الضفة 

 كما أن الجدار العازل شكل). .David, 1995, p. 82(الغربية، ويمنع أي عودة فلسطينية إليها 
من ) % 90 (يقارب ما ونتيجة لذلك خسرت المقدسة المدينة أن ىحت" آخر للمدينة، طوقا خارجيا

 المقدسيين من الفلسطينيين) (100.000ما يقارب  وعزلت االستيطاني، المشروع لصالح أراضيها
لحملة الشعبية لمناهضة ا("الغربية عن الضفة مقدسي فلسطيني (24,000)  وحوالي مدينتهم، عن

  ). 21ص ،ت.،بالجدار
  

بهدف تطويق المدينة "بل يوما بعد يوم،  خطيرا عاما بعد عام،اإلسرائيلي يشهد تصفاالستيطان 
وابتالعها، متزامنا مع استمرار سياسة تهجير السكان المقدسيين من أراضيهم وبيوتهم، وسحب 
هوياتهم، وتحديد إقامتهم، وفرض اإلغالق والحصار االقتصادي عليهم من حين آلخر؛ لحثهم على 

   ).   25، ص2001خطيب،(" وتحقيق أغلبية يهودية فيها ترك المدينة،
   

  أهداف االستيطان اإلسرائيلي   5.2
               

بسياستها االستعمارية، ومنذ يومها األول، لم تكن بشكل عشوائي، وإنما كانت " إسرائيل"عندما بدأت 
لي عرض ألهم هذه وفيما ي. تسير بشكل منظم وممنهج، وضمن أهداف كانت تسعى للوصول إليها

  :األهداف
 

  :أألهداف األمنية. 1.5.2

  

م هي 1948في حدودها التي أقيمت عليها نتيجة لحرب " إسرائيل"إن الخريطة األمنية التي وضعتها 
وبناء عليه، فإنه ومنذ احتالل القدس ". اإلسرائيلية"حدود يصعب الدفاع عنها من وجهة النظر 

حول موضـوع االستيطان " اإلسرائيليون"م، لم يختلف 1967والضفة الغربية وقطاع غزة عام 
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الذي سيخدم مصالحهم األمنية، سواء األحزاب اليمينية، أو اليسارية، كلها قد أقرت مبدأ البدء 
  .باستيطان القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

  
غاية اآلن، ذلك ل"  إسرائيل"كما تعتبر المشكلة األمنية من أكبر المشاكل التي عانت وتعاني منها 

ولهذا فان الفلسطينيين . ألنها احتلت واستملكت أرضاً ليست من حقها، وإنما هي سلطات محتلة
ومنذ دخول اليهود إلى فلسطين لم يتوقفوا عن مقاومتهم والدفاع عن حقوقهم وأرضهم التي احتلوها 

ين عامة وفي القدس وما بعد ذلك، ولذلك قامت سياسة بناء المستعمرات في فلسط 1948في العام 
وحتى تسهم "لتوفير حزام أمني أكثر قرباً من مناطق القدس اآلهلة بالسكان ومن الساحل،  خاصة،

من خاللها أيضا في السيطرة على المنافذ ومنع أفراد المقاومة الفلسطينية من الوصول إلى قلب 
القريبة منها يشعرون  المدينة لتنفيذ ضرباتهم ضد األهداف اإلسرائيلية، وجعل سكان المناطق

وبذلك يزول من مخيلة الفلسطينيين احتمال عودة السيطرة  لوجود اإلسرائيلي، ويحسون بهبا
  ).117-115، ص1990 عيلةال"(" الفلسطينية إلى هذه المناطق

  
  

  :األهداف السياسية .2.5.2
  

ة الصهيونية في األداة الرئيسية للحرك"منذ أن وجد اليهود على أرض فلسطين واالستيطان يشكل 
ولقد كانت حدود . فرض سيطرتها السياسية بالتدريج على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر

عايد، ".(" إسرائيل"إضافة للقوة المسلحة، تقرر إلى حد ما الحدود السياسية المقترحة لـ  طاناالستي
هدفا إن االستيطان ليس ": رئيس القيادة القطرية للهاجاناة) موشية سنيه(ويقول . )565ص 2004
  .)505- 504، ص2005العيلة وشاهين، (" بل أيضا وسيلة لالستيالء على فلسطين بحد ذاته

  

ونستطيع القول بأن االستيطان اإلسرائيلي والتوسع المستمر فيه في مدينة القدس ما هو إال وسيلة  
وفرض وقائع جديدة على ضغط يمارسها اليهود على الفلسطينيين والعرب لتحقيق مكاسب سياسية، 

وجعل هذه المستعمرات مدار البحث على طاولة ، األرض لصالح الوجود اليهودي في المدينة
المفاوضات مع الفلسطينيين لرسم مالمح الحل النهائي، وحتى يتم التعامل معها على أساس األمر 

وكذلك . ا على األرضالواقع، مما يؤدي إلى طرح حلول بديلة تنسجم مع التغيرات التي تم إحداثه
ألشغال الرأي العام العالمي عن ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية على األرض من 

  .خالل توجيه األنظار إلى قضايا المستعمرات واالستيطان
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  :األهداف االقتصادية .3.5.2
  

ار وانتقاء المناطق لقد ركزت المؤسسات الصهيونية، ومنذ بداية االستيطان في فلسطين، على اختي
حيث أن سياسة االستيطان ، التي تخدم أهدافها بدقة، وتحقق لها أوسع مدى من المكاسب االقتصادية

ومن أهمها األرض، باعتبارها القاعدة "كانت وما زالت تعتمد على أدوات عديدة لالستيطان، 
" للدراسة والبحث والتنفيذوالمياه التي خصصت من أجلها الميزانيات الضخمة ، األساسية لالستيطان

كما أنها عملت على السيطرة على الثروات األخرى المتوفرة  )7،83ص ص، 1981 أبو عرفة( 
  .في األرض والمياه وغيرها لضرب االقتصاد العربي الفلسطيني

  
  :وعزل الفلسطينيين األهداف الديموغرافية. 4.5.2

  

بحق  ع سياسة سكانية مجحفةإلى وض" سرائيلإ"منذ اليوم األول الحتاللها للقدس الشرقية لجأت 
فاعتمدت على مواقف الحكومات اإلسرائيلية المتالحقة، والتي وضعت أسسها "الفلسطينيين،  السكان

" ، منطلقة من مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس1967منذ عام " حزب العمل"حكومة 
  . )300، ص1998جرادات، (
  

حاوالت السلطات اإلسرائيلية تغيير طابع المدينة الديموغرافي، من خالل م"وتكمن الخطورة في 
 1997البابا،(" منع المواطنين من البناء، وتهجيرهم، وإبقاء نسبتهم عند حد معين وفقاً لما حددته لهم

وما  )372، ص2003وآخرون،  محاسنه(" من عدد السكان% 26ال تتجاوز نسبة "بحيث  )1ص
القدس "لك التصريحات التي أدلى به ياكير سيغف المسئول حاليا عن ملف يؤكد هذه السياسة ت

إن بناء : "، حيث قال فيها2010كانون الثاني  7في  ،اإلسرائيليةفي بلدية نير بركات " الشرقية
مقدسي ممن يعيشون خارج الجدار،  55.000الجدار العازل جاء ألغراض ديمغرافية للتخلص من 

س للحقوق االجتماعية مركز القد"( ا البلدية باعتبارها جزءا من حدودهاوفي أحياء تشرف عليه
  ) 2011 واالقتصادية

  
كما أن التفوق لصالح اليهود في القدس هو أحد أهداف االستيطان في هذه المدينة باعتباره الحلقة 

ئيل هو في أن درع إسرا: "بقوله" بن غوريون"المهمة والمكملة لعملية االستيطان، والذي عبر عنه 
ويفرق بعض الباحثين بين نوعين من ). 16ص  1981 ،فلسطين المحتلة" (ازدياد عدد سكانها

المستعمرات مستعمرات االستغالل ومستعمرات االستيطان، إذ يكون الغرض من " : المستعمرات
ن، مستعمرات االستيطاو االستغالل االقتصادي لها، أما األولى الحصول على الثروات الطبيعية أ



33 

" فهي مستعمرات ديمغرافية ينقل إليها سكانها من دولة إلى أخرى، إذا ضاقت بهم األرض
أما المستعمرات التي أقامها اليهود في فلسطين بشكل عام، و، )15، 301ص ص 1977توني،(

األرض في العقيدة  لي، حيث انحالالي نوع من االستعمار واالستيطان افه"والقدس بشكل خاص، 
وقد اعتمد قادة ) 15، ص1986أبو عرفة، " (ي أحد القواعد األساسية لالستيطانالصهيونية ه

  :مبدأين أساسيين في سياستهم االستيطانية للقدس الشرقية 1967في عام " إسرائيل"
  

ي أي زيادة عدد السكان اليهود، وتركيز أغلبية يهودية مطلقة، بحيث تكون العامل الحاسم ف: " األول
  .)32ص ،2005 ،بارود.("المدينة اتفاق مستقبلي حول

عرقلة نمو السكان العرب، ودفعهم إلى اإلقامة خارج الحدود البلدية للقدس، وإجبارهم على : والثاني
بناء منازلهم في أماكن أخرى، في الوقت الذي تقام فيه آالف الوحدات السكنية اليهودية في 

للمستعمرات لربط بعضها ببعض، فيما تقسم  وفيما تُشق الشوارع اإلسرائيلية الجديدة"المستوطنات 
  ).359 - 358، ص1997التفكجي، " (هذه الشوارع المناطق العربية وتفرقها عن بعضها البعض

  
تحويلها من مدينة إلى منطقة  تسميها ل في مدينة القدس؛على تركيز االستيطان " إسرائيل"وقد عملت 

ة جغرافيا عن باقي مناطق الضفة الغربية بإقامة عزل القدس العربي"، ما يؤدي إلى "القدس الكبرى"
تجمعات يهودية ضخمة تتحكم في حركة الفلسطينيين، بحيث تجعل الدولة الفلسطينية المرتقبة غير 

القدس "كما تأتي أهمية  .)32، ص2005بارود، ( "حياة، وسيادتها مصطنعة ومخلخلةقابلة لل
ن حلقة الوصل بين الساحل الفلسطيني ونهر األردن، من وجهة النظر اإلسرائيلية أنها ستكو" الكبرى

قاعدة الوصل والفصل، أي وصل المستعمرات مع بعضها البعض وفصل المدن "وهذا ما يسمى 
  .)569، ص004عايد، " (والقرى والتجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض

  
  :أألهداف الدينية. 5.5.2

  
   :يمكن تلخيص أهداف االستيطان الدينية باآلتي

  
طمس معالم الحضارة العربية اإلسالمية في القدس، والسعي لهدم المسجد األقصى وقبة  .1

  .الصخرة وغيرهما من رموز وشواهد الحضارة العربية اإلسالمية
إقامة الهيكل مكان األقصى؛ ليكون محل جذب وتشجيع  ليهود العالم للهجرة إلى فلسطين  .2

 .عامة، والقدس خاصة، من شتى أنحاء العالم
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الظهور أمام العالم بأن اليهود يدافعون عن أماكنهم الدينية في القدس؛ حتى يكسبوا تعاطف  .3
 .وتعاون المجتمع الدولي

وقد عملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تنفيذ هذه األهداف من خالل العديد من اإلجراءات 
المباني لتهويد ن الكنس وعلى األرض، كالحفريات أسفل المسجد األقصى وإقامة العديد م

وخاصة الدينية منها، وذلك للوصول إليها وتحقيق السيطرة اليهودية الكاملة على  األماكن
  . القدس

  
  األساليب التي اتبعتها إسرائيل في تهويد وأسرلة مدينة القدس   6.2

  

ات ، اتبعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سياس1967للقدس الشرقية عام" إسرائيل"بعد احتالل 
  :ومن أهم هذه السياسات. كانت تخفي بين ثناياها مطامعها في السيطرة على المدينة المقدسة

 
توسيع المستوطنات، وشق الطرق االلتفافية، وإقامة المعابر، وبناء الجدار العازل حول   .1

  . القدس
 :االستيطانية" إسرائيل"التحايل على القانون باستخدام قوانين تخدم سياسة   .2

  العديد من القوانين والتشريعات" اللها لمدينة القدس لجأت سلطات االحتالل إلى إصدارفبعد احت
القدس وتهويدها واالستيطان  لخدمة سياساتها وتحقيق أهدافها، وعملت على إحكام سيطرتها على

، وقوانين جديدة قامت بتشريعها بعد 1967معتمدة بذلك على قوانين قديمة صدرت قبل حرب  فيها
، الذي 1943كقانون المصادرة لألغراض العامة لسنة ).68، ص1993أبو زهرة،" (1967عام 

، والتي 1945ينص على مصادرة األراضي للمصلحة العامة، وقوانين أنظمة الطوارئ واألمن لعام 
قامت بتشريعها حكومة االنتداب البريطاني بحجة الحفاظ على النظام العام ومراعاة أمن المواطنين، 

انون العودة، وقانون الجنسية، وقانون ضم القدس إداريا وقضائيا، وقانون أمالك الغائبين، وكذلك ق
وغيرها العديد من القوانين التي سنتها سلطات االحتالل وعملت من خاللها على مصادرة المزيد 

 .من األراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها لتعزيز السيطرة على مدينة القدس
 البنية في والتقصير في الميزانيات لصالح األحياء والمستوطنات اليهودية واإلهمالالتمييز   .3

 بوضوح من يراه القديمة ما البلدة شوارع في متجول أي فال يخفى على :التحتية العربية
 البنية مجال في كوليك تيدي قبله ومن بلدية أولمرت، قبل من الفاضح والتقصير اإلهمال
 في اإلضاءة أن مكان، كما كل في مهملة، والحفر فالشوارع لمدينة المقدسةألحياء ا التحتية
 رغم واألزقة، من الحارات كثير في مصابيح توجد كافية، وال غير القديمة البلدة شوارع

مما أدى إلى وجود فجوة في البنية "سكانها بحل هذه المشاكل  من المستمرة المطالبات
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مدينة سيئة البنية التحتية، الن سياسة البلدية اقتصرت  إلىالتحتية والتطوير وتحولت القدس 
  ).20، ص2002التفكجي، " (على الخدمات اليومية

والهدف من  :الفلسطيني البناء إعادة تصميم الخرائط الهيكلية للمدينة ووضع القيود على  .4
فيه  ذلك هو الحد من النمو العمراني والسكاني لألحياء العربية، في الوقت الذي تتاح
كما . الفرصة لألحياء اليهودية بالتوسع، لإلحاطة باألحياء العربية والقرى المجاورة لها

حيث يمنع على  للفلسطينيين، المتاحة البناء مساحات تقليص إلى تهدف من ذلك أيضا
 إلى األحوال، باإلضافة أحسن في طوابق ثالثة إلى طابقين المواطن العربي البناء ألكثر من

 واألحياء المستوطنات في النسبة تصل فيما الرخص، استصدار على جدا عالية رسوم فرض
 .الواحد للبناء طوابق 8 اليهودية إلى 

فاستولت سلطات االحتالل على . وذلك بحجة المصلحة العامة :المصادرة وفرض الضرائب  .5
رب األراضي التي كانت تملكها بلدية القدس سابقاً واألراضي التي ملكها مواطنون ع

كما قامت بمصادرة عشرات آالف . م لكونها أمالك غائبين1967غادروا المدينة بعد حرب 
الدونمات في مدينة القدس أقامت عليها مئات اآلالف من الوحدات السكنية االستيطانية 

 إلجبار المختلفة؛ بأشكالها الضرائب كما كانت وال زالت تفرضإلسكان المستوطنين فيها، 
 .القريبة الغربية الضفة مدن إلى أو إلى أطرافها المدينة من لخروجا على المواطنين

أو شق طرق أو تحديد خطوط ضغط عالي،  :االستمالك بقصد إقامة محميات طبيعية  .6
وبحجة وجود أماكن أثرية وتاريخية وتوسيع المستوطنات القائمة، حيث صادرت الحكومة 

  .الحججاإلسرائيلية مساحات كبيرة تحت هذه المظلة وهذه 
  

هذه األساليب وغيرها استخدمتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وال زالت، وهي ال تألو أي جهد 
، حيث لم يتراجع الستحداث أساليب جديدة لتهويد المدينة المقدسة؛ لفرض سيطرتها الكاملة عليها

سطينيين لين الفقيات السالم الموقعة بغم اتفارو ةالدوليسة رغم التدخالت االحتالل عن هذه السيا
هذه الهجمة  أن األرضالمالحظ على  لكن، أوسلواتفاقية  أبرزهاوسلطات االحتالل والتي كان من 

بشكل اكبر مما كانت عليه قبل هذا  أوسلواالستيطانية على القدس قد ازدادت حدتها بعد اتفاقية 
  .االتفاق
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  ملخص 7.2

  

القدس واهم الحضارات والقوى التي تناوبت عليها  لتاريخ مدينة اقدم الباحث في هذا الفصل موجز
، كما المقدسة في الديانات السماويةأيضا مكانة المدينة فيه منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر، وتناول 

بين الباحث جذور ونشأة االستيطان اإلسرائيلي في مدينة القدس، واهم النشاطات االستيطانية فيها، 
االستيطان اليهودي في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص، وذلك واهم المراحل التي مر بها 

ابتداء من عهد الدولة العثمانية، وموقفها من هذه النشاطات، ومحاوالت اليهود المستمرة والحثيثة 
دية في مرحلة االنتداب لترسيخ االستيطان في القدس، مرورا بأهم النشاطات االستيطانية اليهو

 إلىانيا في دعم ومساندة المستوطنين اليهود في ارض فلسطين، وصوال ودور بريط البريطاني
المرحلة الحالية من مراحل االستيطان وهي مرحلة االحتالل اإلسرائيلي والتي الزالت مستمرة حتى 

واألساليب التي اتبعتها سلطات االحتالل لالستيطان في المدينة، وأوضح  أيضاوبين يومنا هذا، 
أهم األساليب التي اتبعتها  أيضا ، وبيناالستيطانهذا ألهداف الناجمة عن الباحث أيضا أهم ا

  .سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتهويد القدس واالستيطان فيها
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  مقدمة 1.3
  

، لم يكن هناك ما يمكن التفاوض عليه، فاليهود كانوا 1918حتى احتالل بريطانيا لفلسطين سنة 
ولكن بعد ذلك، . أقلية بالنسبة لسكان البالد األصليين، وكانوا ال يملكون إال القليل من أرض فلسطين

ني في النمو في فلسطين بدرجة خطيرة، خصوصاً في الثالثينيات أخذ المشروع اليهودي الصهيو
من القرن العشرين، وتفاقمت المشكلة عندما قامت الحركة الصهيونية وبمساعدة السلطات البريطانية 
بتهجير اليهود إلى فلسطين، وشراء األراضي من الفلسطينيين وبناء اإلسكانات والمدارس والفنادق 

تضمن إنشاء كيان يهودي " وسط"إال أن البريطانيين فضلوا التفكير في حلول  .للمهاجرين إلى القدس
لكن حركة المقاومة الفلسطينية لم تهدأ، وبدأت تُظهر أعمال المقاومة . ولو على أجزاء من فلسطين

ضد اليهود الذين كانوا بدورهم يعدون العدة ويضعون المخططات الحتالل البالد كافة، إلى أن 
الصهاينة،  العصاباتبين العرب والمنظمات الصهيونية، وانتصر فيها  1948ام وقعت حرب ع

واستطاعوا االستيالء على أكثر من ثالثة أرباع األراضي الفلسطينية، وعلى نصف مدينة القدس 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت القدس محور الصراع، ونقطة الخالف الدائمة في ). القدس الغربية(

وخالل هذه الفترة وبعدها، وضعت سلسلة مشاريع . ينيين واإلسرائيليينالمفاوضات بين الفلسط
واقتراحات لحل القضية الفلسطينية وتسويتها على الصعد الدولية والعربية واإلسرائيلية، والتي ال 

  .زالت تطرح حتى يومنا هذا
  

  القدس في إطار التسويات السياسية ومشاريع التقسيم . 2.3

          

م، والتي تعتبر في صلب الصراع، بدأ العالم بصياغة  1967دينة القدس في العام م بعد احتالل
المشاريع والمقترحات لحل القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس، حيث طرحت عدة مشاريع 

  :هاومن أهم. عربية وفلسطينية وإسرائيلية ودولية لتسوية القضية الفلسطينية وحلها حال سياسيا
  

  :العربيةوب الفلسطينية المطال  .1.2.3

  

وقد . قدم العرب والفلسطينيون عدة حلول للقضية الفلسطينية، وقضية القدس على وجه الخصوص
كانت هذه الحلول، سواء العربية أو الفلسطينية، ال تختلف عن بعضها البعض، حيث كانت في 

حرب حزيران عام مجملها تطالب باالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية المحتلة في 
. 1948م بعد أن كانت المطالبات تتركز في استعادة األراضي التي احتلت في العام 1967

يطالب على الدوام بالتمسك وهو الفلسطيني، ومنذ نشأة مشكلة فلسطين والقدس، وفالموقف العربي 
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لعربية ابعروبة وإسالمية القدس، حيث أكدت هذا الموقف كل الشخصيات الوطنية واإلسالمية 
كما انه وبعد . 1991منذ إعالن وعد بلفور وحتى انعقاد مؤتمر مدريد للسالم عام و ،الفلسطينيةو

منظمة التحرير الفلسطينية بالحل اتفاقية أوسلو التي تأسست بموجبها السلطة الفلسطينية، وقبول 
نية بالتراجع والمواقف الفلسطي لمطالبابدأت المرحلي بعد عقود من رفض كل أساليب التسوية، 

وفي الوقت ذاته لم . تجاه هذه القضية أمام التعنت اإلسرائيلي ورفض أية حلول تشمل مدينة القدس
كما أن مواقف السلطة الفلسطينية من القدس . والحلول اإلسرائيلية لالطاريحتقدم أية حلول أو بدائل 

ا تجدد تمسكها بالقدس عاصمة فهي ال تنفك على لسان ممثليها وقياداته. اتسمت بالتناقض والغموض
لدولة فلسطين، وفي الوقت ذاته تمضي في توقيع اتفاقيات تتناقض مع خطابها المعلن، وال تخدم 

ال زالت مصلحة المدينة أو أهالي القدس، وتستند في مبرراتها إلى الظروف الدولية واإلقليمية فهي 
 إلىالقدس  أوضاعبحث  تأجيل يةاألساسماضية في توقيع االتفاقيات التي يكون من نصوصها 

  .سيادة فلسطينية على المدينة  أي تأكيدالمفاوضات النهائية وعدم 
  

  :اإلسرائيلية لمبادراتا. 2.2.3

  

فقد انطلقت جميعها من اعتبار القدس بقسميها الشرقي والغربي عاصمة اإلسرائيلية  المبادرات وأما
االعتراف بسياسة األمر الواقع لالحتالل، ما يعني أن أبدية للدولة اليهودية، وكانت كلها تدعو إلى 

على أن جميع المشاريع . كانت تعزز شرعية االحتالل للمدينة المقدسة بالقوة المبادراتهذه 
والمقترحات اإلسرائيلية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي التي طرحت، بدءا من مشروع ألون 

القدس عاصمة موحدة "ر، كانت كلها تؤكد على أن ، حتى آخر المشاريع في وقتنا الحاض1968
وقد أصرت جميع هذه المشاريع والحلول  )67،ص 1997الزين والسهلي،". (وأبدية إلسرائيل

المقترحة على أن إبقاء السيطرة والسيادة في مدينة القدس بقسميها هي من اختصاص الجانب 
نسحاب العسكري اإلسرائيلي من القدس اإلسرائيلي، كما أنها لم تتطرق من قريب أو من بعيد لال

ويالحظ على هذه الطروحات والمشاريع اإلسرائيلية أن واضعيها حاولوا انتزاع اعتراف ، الشرقية
عربي وإسالمي، حكومي وشعبي، بسياسة األمر الواقع الذي أحدثته إسرائيل بعد احتاللها لمدينة 

  . م1967القدس عام 
                                                                                                                  

  :الدولية المبادرات. 3.2.3

  

وكان أهم . فقد قدمت عدة مشاريع دولية لحل القضية الفلسطينية عامة، وقضية القدس بشكل خاص 
إلى  1947مشروع التدويل الذي تقدمت به الحكومة البريطانية في العام "هذه المشاريع وأقدمها 
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الجمعية لجنة للتحقيق بالقضية الجمعية العامة لألمم المتحدة لبحث المشكلة الفلسطينية، حيث عينت 
" مشروع األكثرية ومشروع األقلية: وبعد البحث قدمت اللجنة اقتراحين لحل القضية. الفلسطينية

مشروع األكثرية في القرار الذي حمل الرقم "وقد أقرت الجمعية ).15 - 14، ص2001عواد،(
 ومنطقة ويهودية، ربية،ع :إلى دولتين فلسطين ، والقاضي بتقسيم29/11/1947الصادر في  181
  .البريطاني االنتداب دولة سيطرة تبقى تحت أن اللجنة تقترح التي ،القدس منطقة هي ثالثة

  
يجعل مدينة القدس كيانا منفصال خاضعا لنظام دولي "وقد تضمن القرار في بعض فقراته نصا 

اإلدارية نيابة عن خاص تتولى األمم المتحدة إدارته ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة 
ويمكن القول بأن أول معالجة قانونية للقدس تقدم بها ). 262، ص2001عواد،" (األمم المتحدة

وقد اعتبر أن . بشان تقسيم فلسطين 181هي ما تضمنه القسم الثالث من القرار "المجتمع الدولي 
" مقدسةتدويل القدس هي أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية في المدينة ال

ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي طرحت لحل قضية القدس، وهو ). 1997الحوراني،(
  .ما زال يشكل احد أهم المشاريع التي طرحت لحل هذه القضية المستعصية

  
الدول الغربية  بعد ذلك برزت اهتمامات كثيرة بقضية القدس لبعض الباحثين والمسئولين في

وبالرغم من انطالق العديد من المشاريع ، المشاريع لحل مشكلة القدسبتقديم االقتراحات و
والمبادرات لتسوية القضية الفلسطينية والمؤتمرات الدولية التي تسعى إلنجاح عملية السالم وإنهاء 
الصراع، إال أنه لم يتم التوصل إلى أي حل بسبب التعنت اإلسرائيلي، وتمسكهم بأن مدينة القدس 

  . ويجب أن تكون لها السيادة عليها كاملة "إسرائيل"موحدة واألبدية لدولة هي العاصمة ال
  
  السالمالقدس في المفاوضات وعملية   3.3

  
تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي جاهدة لحصر حقوق المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس في 

لمقترحات اإلسرائيلية للتفاوض ولذلك اتجهت ا). كنيسة القيامة - الحرم القدسي (األماكن الدينية 
للصراع بعيدا عن أي مطالب حول مستقبل المدينة نحو تقديم الحل الديني الذي يقدم حال رمزيا 

ويدعم التصرفات اإلسرائيلية ما تلقاه . وذلك حتى تبقى السيادة واألمن إسرائيليين في المدينة سياسية
الحالية التي اعتبرت أن االستيطان هو نمو من مساندة ثابتة ومتصاعدة من اإلدارة األمريكية 

  .طبيعي للمستعمرات
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وقد كان التركيز على القدس مسألة مركزية في الفكر اليهودي الصهيوني لما تمثله من أبعاد دينية 
فهذا نتنياهو الذي . وتاريخية، حيث صرح بذلك زعماء اليهود مرارا وتكرارا وفي كل المناسبات

، والذي يرتكز على مبادئ عدة، من أهمها "مكان تحت الشمس"ي كتابه أوضح موقفه من القدس ف
رفض بحث السيادة على القدس أو إدراجها على أعمال المفاوضات النهائية، واتخاذ إجراءات "

طوارئ لضمان السيادة اإلسرائيلية الوحيدة على القدس من خالل إغالق مؤسسات السلطة 
  ". الفلسطينية في المدينة

  
عاصمة "له بان القدس ستظل  آخرفي تصريح يقول  و، )77،83، ص ص2007ي،الدجان(

إن توحيد القدس تحت السيادة اإلسرائيلية جعلها تتطور وتزدهر، وأن القدس " : "إسرائيل األبدية
ومما يدلل على نية هؤالء الزعماء استثناء  )2011وكالة معا، ". (ستبقى موحدة وعاصمة ٍإلسرائيل

ديسمبر  15ئيل شارون بتاريخ يرأوضات، موقف وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق القدس من المفا
: م عندما أقدم على احتالل احد المنازل في مدينة القدس، حيث قال بعد إقامته في المنزل1987

األردن، وزارة ". (سكنت القدس ألشجع االستيطان فيها، وألمنع أي تنازالت أو مفاوضات حولها"
   .)5، ص1990 دنيةالخارجية األر

  
 كيان قيام إلى يؤدي ذاتيا للفلسطينيين حكما ولذلك فان االتفاقية أجلت الحديث عن القدس ومنحت

 أنها على العالم أمام تظهر إسرائيل بدأت ولذلك. الفلسطيني للشعب اليومية الشؤون يرعى فلسطيني
وعلى الرغم من " .المنطقة في راالستقرا أجل من للتنازل السالم ومستعدة وتحب تمقت الحرب دولة

، إال أن 338و 242استناد المرحلة االنتقالية من الحكم الذاتي لتسوية قضية القدس إلى قراري 
نوفل، ".(للتفسير، وليس للتنفيذ 242مذكرة الدعوة ذكرت أن المفاوضات تستند إلى القرار رقم 

  . ى القدس والضفة الغربية وغزةوقد تجاهلت االتفاقية مسألة السيادة الفلسطينية عل) 1985
  

  :  اتفاق أوسلو. 1.3.3

  

بينما كانت المحادثات المنبثقة عن مؤتمر مدريد تدور في واشنطن بين الوفد األردني الفلسطيني 
المشترك من جهة، والوفد اإلسرائيلي من جهة أخرى، كانت هناك محادثات سرية تجري في 

واإلسرائيلي برئاسة  ،الفلسطيني برئاسة محمود عباس: نبين الوفدي) أوسلو(العاصمة النرويجية 
وكان من أهم نتائج هذه المحادثات التفاوضية الثنائية والمتعددة األطراف التوقيع . شمعون بيرس

نفيذ الحكم وقد أثمر هذا االتفاق عن ت. في واشنطن 1993أيلول عام  13على إعالن المبادئ في 
ت هذه االتفاقية أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة حيث اعتبر الذاتي في غزة وأريحا
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 هو اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات غرض وتنص هذه االتفاقية على أن ،التحرير الفلسطينية
 ال انتقالية غزة لفترة وقطاع الضفة الغربية في الفلسطيني للشعب ذاتية فلسطينية سلطة إنشاء
 السلطة وخول هذا االتفاق. ومدينة أريحا غزة قطاع تبدأ في نأ على سنوات، خمس تتجاوز

 وإدارتها العسكرية اإلسرائيلية الحكومة تمارسها كانت التي الصالحيات بممارسة بعض الفلسطينية
وقد . واتفق الطرفان على استمرار المفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة". المدنية

" ى تأجيل عملية التفاوض على مدينة القدس إلى مرحلة الحل النهائينصت هذه االتفاقيات عل
فلم تُشر االتفاقية . أي مرجعية للمفاوضات"ولم يرد في هذه االتفاقية ) 111، ص1994عباس، (

حباني، " (الفلسطينية اإلسرائيلية إلى ميثاق األمم المتحدة أو قرار الجمعية العامة أو مجلس األمن
وعلى الرغم من استناد المرحلة االنتقالية من الحكم الذاتي لتسوية قضية ").118- 117، ص1980

، إال أن مذكرة الدعوة ذكرت أن المفاوضات تستند إلى القرار رقم 338و 242القدس إلى قراري 
وقد تجاهلت هذه االتفاقية مسألة السيادة الفلسطينية ) 1985نوفل، ". (للتفسير، وليس للتنفيذ 242

  . والضفة الغربية وغزة على القدس
  

  :القدس في اتفاقية أوسلو. 2.3.3

  

في تأجيل االهتمام الدولي واإلقليمي بوضع القدس إلى المرحلة النهائية من عملية ) "إسرائيل(نجحت 
كبير المفاوضين اإلسرائيليين " سبير أوري"وتأكيدا لذلك يقول ). 144، ص1991شحادة، ". (السالم

وسلو فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، والتي من ضمنها قضية القدس، حيث لمفاوضات السالم في أ
قبل كل شيء يجب على الفلسطينيين أن يوافقوا على أن القدس لن تندرج : " يقول للوفد الفلسطيني

سبير، ( "في إطار تسوية الحكم الذاتي، فإذا رفضوا ذلك يجب أن يدركوا أنه لن يحدث أي تقدم
أنها أغفلت أو تجاهلت اإلشارة إلى "واضح من خالل نصوص هذه االتفاقية ومن ال ).13ص 1998
" دس يتحدث المتفاوضون؟ما هي القدس المقصودة في هذه المفاوضات؟ وعن أي ق: حقيقة

هل هي القدس الشرقية؟ أم القدس القديمة التي تضم األماكن  ).137، ص2007 العضايلة(
  .؟"اإلسرائيلية الكبرى"المقدسة؟ أم القدس الغربية؟ أم القدس 

  
يشمل القدس  242ال تُلزم إسرائيل بتسوية وضع القدس، مع أن القرار رقم "كما أن هذه االتفاقية 

ومن المالحظ أيضاً أن االتفاق يسمح للفلسطينيين في القدس . باعتبارها جزءاً من الضفة الغربية
ا المنطلق نجد أن هذا االتفاق ومن هذ). 23 - 30، ص1995يوسف، " (باالنتخابات دون الترشيح

في نصوصه ومالحقه وبنوده قد جاء ليستجيب، وبشكل واضح، إلى ما تطمح إليه إسرائيل، من 
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المدينة، ومعها قضايا حساسة  أوضاعمفاوضات مستقبلية لبحث  أيةحيث استبعاد قضية القدس من 
  .تمس مصير الشعب الفلسطيني

  

القدس إلى المفاوضات النهائية استغالل عامل الوقت من  كما أن إسرائيل أرادت من تأجيل قضية
أجل تحقيق أغلبية سكانية يهودية، وتهويد المدينة عن طريق المزيد من االستيطان ومصادرة 

ُ طرحت قضية القدس على مائدة المفاوضات، فحينها ال. األراضي يبقى للعرب سوى  وحتى لو
  .قضية القدس ضمن منظور ديني ال سياسي فيسمح لهم بإدارتها، وتحل األماكن الدينية

 
ثم تبع اتفاق أوسلو عدد من اتفاقيات السالم األخرى، والتي كان مصيرها الفشل بسبب المواقف 

اتفاق القاهرة عام : ومن هذه االتفاقيات. اإلسرائيلية المتعنتة والتي ال تعترف بالحقوق الفلسطينية
 1999، والثاني عام 1998ألول سنة ا" ريفر واي"فاق ، وات1995، ثم تبعه اتفاق طابا سنة 1994

، 2007سنة " أنابوليس"، ومؤتمر2002، وخارطة الطريق سنة 2001وتقرير لجنة ميتشل سنة 
لكن هذه االتفاقيات لم تتطرق لحل قضية القدس بشكل مباشر ، وإنما كانت قضية القدس في معظم 

  .هذه االتفاقيات ضمن القضايا المؤجلة

  

  :القدس بعد أوسلو .3.3.3

  

لقد صدرت عشرات القرارات الدولية عن األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي برفض ضم إسرائيل 
، والذي أكد بان قرار إسرائيل ضم 14/12/1984الصادر في  146كالقرار رقم للقدس الشرقية، 
ظم هذه القرارات وقد رفضت مع ،لها باطل والغ، وتطالب بإلغائه فورا) عاصمة(القدس وإعالنها 

كما أنها . أية إجراءات مادية أو إدارية أو قانونية تغير من واقع القدس، واعتبرت ذلك الغياً
ورغم . قوة احتالل يجب أن تخرج من القدس ومن الضفة الغربية وقطاع غزة إسرائيلاعتبرت 

ى الذين عملوا على وعلى اثر ذلك نر. ذلك، فإن إسرائيل ما زالت ماضية في تغيير معالم المدينة
قد وجدوا أنفسهم في موقف صعب وحرج  ووقعوا عليها هندسة اتفاقية أوسلو ورسموا معالمها،

شديد بعد توقيع اتفاقيتي أوسلو والقاهرة، خصوصا وهم يرون استمرار إسرائيل في سياسة التوسع 
 إلىها العربي وتغيير طابع على ضمها وحسمها هاإصرارمضيها في تهويد القدس واالستيطاني و

  ).52، ص1997شفيق،(طابع ذو صبغة يهودية بحتة 
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كان يجب أن تكون معه "وفي المقابل فإنه، وعند تأجيل قضية القدس لمفاوضات الوضع النهائي، 
ولذلك فإن عدم التخطيط . إلزامية بعدم إجراء تغييرات على األرض، وبالحصول على ضمانات

عريقات، " (ات التي تقوم بها إسرائيل حاليا من جانب واحدالمسبق أدى إلى عدم الحد من الخطو
لكنه، وعلى أرض الواقع نالحظ مدى انتهاز إسرائيل لهذه االتفاقيات لتتابع تنفيذ ). 16ص 1997

  . مخططاتها في إنشاء المزيد من المستوطنات وبشكل خاص ومركز في مدينة القدس ومحيطها
  
  

  :م الفلسطينياتفاقية أوسلو تؤسس لالنقسا. 4.3.3

   

منذ اليوم األول لتوقيع اتفاق أوسلو كان من المتوقع أن يحصل اقتتال فلسطيني داخلي، ألن االتفاقية 
 إطالقعلى " إسرائيل" دأبت، حيث "اإلرهاب"في نصوصها تحوي التزاما فلسطينيا بمحاربة 

، بل إن رسالة دافهاأهالمقاومة التي يقوم بها الفلسطينيون ضد  أشكالعلى كل  اإلرهابمصطلح 
عرفات إلى رابين والتي أرسلت قبل توقيع االتفاق بعدة أيام تؤسس لالقتتال واالنقسام؛ ألنها تعهدت 

حيث نصت الرسالة على أن منظمة التحرير الفلسطينية تنبذ استخدام "، "اإلرهاب"بمقاومة 
ظمة التحرير وأعمال العنف األخرى، وسوف تتحمل مسؤولية جميع عناصر من" اإلرهاب"

" الفلسطينية وموظفيها؛ من أجل ضمان االمتثال اللتزاماتها ومنع الخروقات ومعاقبة المنتهكين
فهذه االتفاقات والتعهدات وضعت الفلسطيني ضد الفلسطيني، وحرضت وولدت ). 2011الريفي،(

الفلسطينية وقد حصل عمليا، وال زال، أن قامت السلطة . الكراهية والبغضاء بين الفلسطينيين
باعتقال مئات الفلسطينيين، وزجت بهم في السجون لقيامهم بمقاومة االحتالل أو التخطيط لعمليات 

  .ضد أهداف إسرائيلية
  

، وحصولها على أغلبية مقاعد المجلس 2006وبعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عام 
كافة القوى والفصائل الفلسطينية التشريعي، قامت بتشكيل أول حكومة لها، وذلك بعد رفض 

المشاركة في حكومة ائتالف وطني سعت حماس لتشكيلها، حيث منحت األغلبية المطلقة الثقة لهذه 
ولكن هذه الحكومة لم تحصل . الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس
رافضة لالعتراف باتفاقيات أوسلو على االعتراف الدولي واإلقليمي؛ بسبب مواقف ومبادئ حماس ال

التي تعترف بوجود االحتالل اإلسرائيلي على أرض فلسطين، ووضعت الحركة وحكومتها تحت 
مستمرا لغاية  الزال ضغوط داخلية وإقليمية ودولية، وتعرضت لحصار اقتصادي وسياسي خانق

  .اآلن
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طنين في فلسطين إزاء عجز وبفعل الحصار وتردي األوضاع االقتصادية وتدهور أوضاع الموا 
الحكومة عن دفع رواتبهم، سادت حالة من الفوضى في الشارع الفلسطيني، وتطورت إلى استخدام 
السالح واندالع اشتباكات دموية في قطاع غزة بين مناصري حركتي فتح وحماس، أدت إلى سقوط 

لتصعيد الذي حصل على ورغم كل هذا التأزم وا ،العديد من القتلى والجرحى من أبناء الحركتين
الساحة الفلسطينية، تمكنت حركة فتح وحكومة حماس من وضع حد للنزاع بينهما عن طريق 

إال أن هذا االتفاق . م بوساطة المملكة العربية السعودية2007فبراير  8التوقيع على اتفاق مكة في 
وظلت تداعيات . ليلم يصمد طويال، وسرعان ما انهار تحت تأثير المناوشات واالقتتال الداخ

ى صعيد إغالق االنقسام بين غزة والضفة قائمة، سواء على صعيد االعتقاالت السياسية، أو عل
إلى منع كل طرف للطرف اآلخر من القيام بأي نشاط مهما كان نوعه في  المؤسسات والجمعيات

ير شيء على حيث لم يتغ. 4/5/2011مناطق نفوذهما، حتى بعد أن تم توقيع اتفاق المصالحة في 
  .األرض حتى اآلن

  
  الفلسطيني الداخليالسياسي القدس في ظل االنقسام   4.3

  

  :مقدمة. 1.4.3

   

تمر القضية الوطنية الفلسطينية بواحدة من أصعب وأخطر مراحلها على اإلطالق، خاصة في ظل 
ء وتوسيع استمرار العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة نهب األرض وبنا

المستوطنات، وإقامة جدار الفصل العنصري، وتركيز االستيطان وتكثيفه في مدينة القدس، وتزايد 
  .مخاطر طرد اآلالف من أبناء مدينة القدس وخلق وقائع جديدة على األرض

  
والمجتمع الفلسطيني يعيش حالة من االنقسام واالستقطاب الحاد بين " أوسلو"توقيع اتفاقية  نذوم

" نهج التسوية"ورؤيتين، والذي تم التعبير عنه من طرفي االنقسام بمقوالت متعددة، كـ ينتوجه
، مما عمق الهوة بين أكبر فصيلين عاملين على "الممانعة"و" طريق االستسالم"، و"المقاومة نهج"و

هذه الحالة دفعت هذه الثنائيات نحو صراع حاد . الساحة الفلسطينية، وهما حركتي فتح وحماس
إقصاء وتشويه ورفض كل طرف لآلخر، وانعكس ذلك سلباً على الخطاب  انقسام ومحاوالتو

  . السياسي الفلسطيني، وعلى التصدي لالحتالل
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ولغاية كتابة هذه السطور، والساحة الفلسطينية تعيش أخطر حالة  2007وقوع االنقسام عام  بعدو
ضاف هذا االنقسام في النظام السياسي انقساما يهدد القضية الفلسطينية برمتها، حيث أ 6انقسام داخلي

الذي قامت به  7جغرافيا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة بعد عملية الحسم العسكري
 ن وجود حكومتين تتنازعان الشرعيةم في قطاع غزة، ما أسفر ع14/6/2007حركة حماس في 

  .ولكل منهما برنامجها السياسي المختلف عن األخرى
  

   :أسباب ودوافع االنقسام .2.4.3
  

" الخالف أسباب مقدمة في يأتي حركتي حماس وفتح بين األيديولوجي الخالف أن"يرى الكثيرون 
تختلف مع فتح وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام في رؤيتها للحل "فحركة حماس 

). 32، ص2009سالمة، ("لتحالفاتواألسلوب واألدوات وفهم المرحلة وترتيب األولويات وبناء ا
وليد السنوات ) حماس وفتح(ولم يكن الخالف الذي وصل حد الشقاق والتقاتل بين طرفي االنقسام 

. وليس مفاجئا أن ينتهي إلى ما انتهى إليه، وإنما جاء هذا االنقسام كنتيجة لتراكمات سابقة األخيرة
حظة بوادر االنقسام عندما اندلعت االنتفاضة فإذا عدنا إلى الوراء عقدين من الزمان يمكننا مال

عن بداية تفجيرها، وكان لكل طرف موعد وتاريخ لبدايتها  مسؤوليتهاألولى والتي ادعى كل طرف 
  .وانطالقتها، كما برز االختالف بينهما في إدارة االنتفاضة وتنظيم فعاليات المواجهة مع االحتالل

  
تختلف في حركة كل ج بين حركتي فتح وحماس، حيث أن كما أن هناك اختالف في الرؤى والبرام

ومن خالل ميثاقها  فحركة حماس. لحل القضية الفلسطينية يختلف عن األخرىورؤيتها برنامجها 
على  إسالميارض وقف فلسطين ارض تعتقد بأن  "حيث في الباب الثالث المادة الحادية عشرة 

ريط بها أو بجزء منها، أو التنازل عنها أو عن جزء ، ال يصح التفيوم القيامة إلىالمسلمين  أجيال
 أو ملك أو رئيس، أو منظمة سواء كانت فلسطينية ، وال يملك ذلكمنها، وال تملك ذلك دولة عربية

                                                            
 ومواقع والصحف المجالت عبر الفلسطيني االنقسام موضوع حول نشرت التي واألبحاث المقاالت نم العديد إلى الرجوع ويمكن - 6

االنقسام الفلسطيني والمصير : في الذكرى الستين للنكبة( مقال للكاتب جميل هالل، بعنوان : (ومنها على سبيل المثال ال الحصر االنترنت
تداعيات (؛ مقال للكاتب والصحفي الفلسطيني طالل عوكل، بعنوان 57، ص2008شتاء ، 73، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد )الوطني

؛ مقال الكاتب 59، مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، ص2008، السنة السادسة، آذار 20مجلة تسامح، عدد ،)انقسام الحالة الفلسطينية
، مركز رام اهللا 2008، السنة السادسة، آذار 20مجلة تسامح، عدد) ونتيجةمقدمات : االنقسام الفلسطيني(والصحفي أكرم عطا اهللا، بعنوان 

للكاتب وليد العوض، عضو المكتب ) خطر االنقسام على المشروع الوطني الفلسطيني(؛ مقال بعنوان 81لدراسات حقوق اإلنسان، ص 
  ).89، ص 2008، 6ات العامة، رام اهللا، العدد السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مجلة سياسات، فصلية سياسية تصدر عن معهد السياس

استخدم آل طرف منهما تسمية مختلفة آوصف لحالة االنقسام التي حدثت في قطاع غزة، فحرآة حماس استخدمت مصطلح التطهير ،  - 7
  . والحسم العسكري، بينما استخدمت حرآة فتح مصطلح االنقالب الدموي



47 

وفي المقابل، نجد أن حركة فتح ترى أن الحل المرحلي  )100، ص1989،نعبد الرحم( عربية
رغم أن هذه المفاوضات ال . مع االحتالل اإلسرائيليللقضية الفلسطينية يكون من خالل المفاوضات 

ذلك كبار  عاما دون أن يتم التوصل ألي نتيجة، كما وصف 18زالت مستمرة منذ ما يزيد على 
  . إال أن السلطة الفلسطينية ما زالت تؤمن بهذا الطريق كخيارٍ استراتيجي المفاوضين الفلسطينيين

  
  :الحركتينأسباب االنقسام من وجهة نظر . 3.4.3

 

أحداث  وراء تقف التي والدوافع لألسباب متناقضتان روايتان االنقسام ظهرت خطوة بعد
وجهة نظر  الثانية وسردت حماس، حركة نظر وجهة األولى الرواية سردت حيث 2007حزيران

  .الفلسطينية الوطنية السلطة حركة فتح ممثلة في

  

  : من وجهة نظر حركة حماس. 1.3.4.3

 

 رؤية في مهمة وتوضيحية سياسية كوثيقة "الكتاب األبيض"حماس  لحركة اإلعالمي تبالمك أصدر
 من حيث انطلقت هذه الرؤية ،2007حزيران  أحداث وراء تقف التي والدوافع لألسباب الحركة

 منحرف، أمني لمسار تصحيح عملية"فهي  .ال اختيارية اضطرارية، عملية  هي األحداث أن مبدأ 
 بين الجغرافي التواصل على الحرص كل حريصة بالمطلق، فالحركة سياسية بعادأ أية لها وليس
 منبتا سياسيا كيانا لتنشئ بغزة تستقل أن اإلطالق على في إستراتيجيتها واردا وليس والضفة غزة
 األبيض الكتاب لحماس اإلعالمي المكتب أصدر وقد، )5، ص2007حماس،(" فلسطين كلِّ عن

  : لهدفين
 لتأكيد: والعالمي، والثاني واإلسالمي والعربي الفلسطيني العام الرأي ض الحقائق أماملعر: "األول

 أرضية من ينطلق أن االنقسام، على لمعالجة المناسب المدخل هو الحوار أن وهو موقف الحركة،
   ). 8، ص2007حماس،(السابقة  الحوار جوالت في عليه بناؤه واالتفاق تم ما
  

  :ظر حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينيةمن وجهة ن. 2.3.4.3

  

 تقرير لجنة"بعنوان  توضيحية وثيقة الفلسطينية اإلعالم وسائل عبر الفلسطينية السلطة نشرت
 القانون الخارجة عن المليشيات النقالب التصدي في الفلسطينية المسلحة القوات تقصير عن التحقيق

 األولى، :أساسيتين بنقطتين حدث ما مسؤولية ريرالتق حصر وقد ) 2008وكالة معا، ".(غزة في
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 في القيادية المؤسسة غياب والثانية حماس، حركة توجه حيال قيادة السلطة لدى الرؤية ضبابية
 أرجع فقد. السلطة إلسقاط سعيا حماس، لحركة التراكمي التدريجي المشروع والمخطط مواجهة
 حركة توجه على مؤشرات تدلل من سبقها لما طبيعية نتيجة أنها إلى األخيرة الحسم مسألة التقرير
  .البديل المشروع خلفية على بديلة كسلطة موازية سلطة إلنجاز حماس

    
إحداث  العنف ورفع السالح في الستخدام والدوافع لألسباب السابقتين النظر وجهتي ويظهر من

نهما رؤيته وبرنامجه السياسي الطرفين، ألن لكل م بين الصراع  عمق عن تعبيرا السياسي التغيير
 على تنافسا وليس السياسية، الرؤية تثبيت على قائم بينهما أن التنافس المختلف عن اآلخر، حيث

  .وجوده شرعية على انقالبا اآلخر خطوات يرى فكال الطرفين. السياسية الشراكة
  

  تداعيات االنقسام على القضية الفلسطينية وقضية القدس  5.3

   

نقسام والتضاد في المواقف والتوجهات، تبرز الكثير من المخاطر التي تحيط بمجمل في ظل هذا اال
فهذا االنقسام الذي جعل القضية والحالة . "القضية الفلسطينية عامة، وقضية القدس بشكل خاص

). 30، ص2008 آذار الفطافطة،" (الفلسطينية كالثوب المثقوب تتداخل فيه أصابع دولية وإقليمية
أدى ويؤدي إلى إضعاف "أن االنقسام الفلسطيني الداخلي  اتب الفلسطيني طالل عوكلويرى الك

وانقسام حركة التضامن العربي واإلسالمي والدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ويلحق الكثير 
مما يعني االنشغال في ) 60، صآذار 2008عوكل،" (من األذى والتشوهات على صورة الفلسطيني

 وعن التناقض األساسي مع االحتاللي والتناقضات الثانوية عن القضايا الوطنية، الصراع الداخل
  . وأدى إلى تغيير األولويات وتراجع قضية الفلسطينيين األولى إلى مراتب خلفية

  
أثر سلبا على وضع مدينة القدس التي تتعرض  لحملة محمومة من التهويد  كما أن هذا االنقسام
ومع . أمام الصراعات الفلسطينية الداخليةاالهتمام بها بالمستوى المطلوب  لم يعدواالستيطان، حيث 

ففي الوقت الذي انشغلت . "تعدد ضحايا هذا االنقسام، فإن القدس هي واحدة من ضحاياه البارزين
باقتتالهما الداخلي عبر السالح، نرى أن االحتالل اإلسرائيلي ومنذ حدوث " حماس"و" فتح"فيه حركتا 

م الداخلي يقوم بأكبر حملة استيطانية للمدينة، حيث انه وبعد أشهر من ذروة االقتتال االنقسا
الفلسطيني الداخلي واحتدامه بين الحركتين افتتحت إسرائيل أول كنيس يهودي في الحي اإلسالمي 

  . بالقدس أسفل المسجد األقصى
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بناء  رعت من وتيرةوقد واصلت إسرائيل سياستها فيما يتعلق بالتوسع االستيطاني، وسا
سلطات  أن. " ف.ت.تقرير لدائرة العالقات القومية في م أشارحيث  المستوطنات وتوسيعها، 

وحدة استيطانية داخل القدس  ألف 20على المباشرة في بناء  2008االحتالل عملت خالل سنة 
ونم لصالح د) 1.500(مصادرة  إلى باإلضافةوحدة منها  آالف أربعةوفي محيطها، وقد تم بناء 

 )3.515(تم بناء نحو  2008وخالل عام "أظهرت المعطيات أنه  كما )2009وكالة معا،("الجدار
الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، نحو  وحدة استيطانية، ليبلغ بذلك عدد المستوطنين في

نية لعام المعطيات االستيطا أشارتبينما ) 256ص ،2008مركز الزيتونة،" (نصف مليون مستوطن
ألف  20نية سلطات االحتالل إقامة مستعمرة جديدة تضم "عن 8حسب تقرير نشرته اوتشا 2009

وحدة استيطانية جنوبي القدس المحتلة، باإلضافة إلى بناء سبعة آالف وحدة استيطانية جديدة في 
  .)2009اوتشا، " (مستعمرات بات عاين وجفعوت في كتلة عتصيون االستيطانية

  
باتوا كالعجزة تجاه قضيتهم في ظل هذه األجواء الملبدة  يون، بانقسامهم وغياب وحدتهم،فالفلسطين

ويالحظ أن لهذا االنقسام تأثيرات . الداخلي على الصراع مع االحتالل باألحقاد وطغيان الصراع
هية اجتماعية، من أهمها تفتت العالقات بين اإلخوة وأبناء الشعب الفلسطيني الواحد، وانتشار الكرا

قتصادي االأيضا على المستوى ومن أهم تأثيراته . والتعصب الحزبي، وانعدام األمن واالستقرار
عمليات اإلقصاء الوظيفي التي تعرض لها العديد من الموظفين على خلفية انتمائهم السياسي، حيث 
ذا تم فصل العديد منهم من وظائفهم، وحرمت العديد من األسر والعائالت من الدخل بسبب ه

  .االنقسام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
يهدف إلى تحسين األوضاع   .2000ي أواخر عام ف انشيء" اوتشا"األراضي الفلسطينية المحتلة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في  - 8

آما أنه يعزز التنسيق واتخاذ القرارات من خالل  .اإلنسانية عن طريق تعزيز التنسيق بين الوآاالت لضمان التوزيع الفعال للمساعدة اإلنسانية
تأسس المكتب في استجابة لتدهور الوضع اإلنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة الناجمة عن ، نشره للمعلومات اإلنسانية وتحليل الوقائع

  )http://www.ochaopt.org/about.aspx( القيود المفروضة على تنقل المدنيين الفلسطينيينوعمليات التوغل العسكري واإلغالق 
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  ملخص  6.3

 

التسويات السياسية  إطار، ووضعها في أوسلوتناول الباحث في هذا الفصل قضية القدس في اتفاقية 
ومشاريع التقسيم التي طرحت منذ نشأت قضية القدس وحتى وقتنا الحاضر، وبين من خالل ذلك 

الدولية، ثم تطرق و اإلسرائيليةقترحات ، والحلول والمات الفلسطينية والعربية لحلهاابرز الطروح
على قضية القدس، حيث بين الباحث من خالل هذا الفصل كيف  أوسلواتفاقية  آلثار أيضاالباحث 

المراحل  إلىلسطيني هذه القضية المصيرية بالنسبة للشعب الف تأجيلعملت هذه االتفاقية على 
الواضح في  ودورها ،نسيج الشعب الفلسطينيعلى سلبيا هذه االتفاقية  أثرتكيف  وأوضح .النهائية
 ،كما استعرض الباحث موضوع االنقسام الفلسطيني الداخليلالنقسام الفلسطيني الداخلي،  التأسيس

حيث تناول من خالل ذلك  ،وتداعياته على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى قضية القدس بشكل 
  .تينقسام من وجهة نظر الحركودوافع هذا االن أسباب
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  لمحة تاريخية 1.4

  

عرفت المجتمعات البشرية األساليب البدائية للتواصل واالتصال فيما بينها، ثم تطورت هذه 
األساليب مع تقدم وتطور هذه المجتمعات بما يناسب احتياجاتها ومتطلباتها، ومع تقدم الزمن وازدياد 

رها، وإذاعتها بين الناس، الحاجات البشرية للتواصل ظهرت الحاجة إلى نقل األخبار وسردها ونش
وقد عرفت القبائل قديما نوعا من الترابط والتجمع والتماسك، . "وخاصة في البيئات المتحضرة نسبيا

األمر الذي أوجد شكال من أشكال الرأي العام، حيث برزت الحاجة إلى أشخاص معنيين يبلغون 
هذه النشاطات والتفاعالت  ىكإحدوقد عرفت الصحافة قديما ) 29، ص2000خضور، ". (األوامر
  . البشرية

  
وكان . وفي المراحل القبلية كانت مراقبه العدو وكشف تحركاته هي صيغه من الصيغ اإلعالمية

وكانت ترتفع بين مضارب القبائل . يعبر عن وجود العدو بإشعال النار أو بقرع صنج أو طبل
ثم تطورت وم بإعالم القبيلة بكل ما يحدث، يق، وهو المراقب الذي "المنادي"أبراج عاليه يقف عليها 

حامل " الماراثون"صيغه رجل : منها"هذه الصيغة اإلعالمية، فشهدنا صيغا مختلفة عبر التاريخ 
يلة إعالمية، ثم كوس" الحمام الزاجل"حامل الرسائل المكتوبة، و" المراسل"وصيغه  الرسائل الشفهية

ومع تطور اإلنسان ونمو حضارته . اسطة إعالميةبحيث أصبح الخيال أسرع و "الخيل والحصان"
  ).92، ص1979ذيبان، ". (برز الشكل الحالي لإلعالم الصحفي

  
  تعريف الصحافة  2.4

  

وجمعها صحائف . والصحيفة هي التي يكتب فيها" "صحف"الصحافة في اللغة مشتقة من المصدر 
، يعني الكتب المنزلة "وموسىإن هذا لفي الصحف األولى، صحف إبراهيم : "وصحف، وفي التنزيل

 .)203، صت.ابن منظور، ب". (المصحف الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين: عليهما، ومنها
 المنجد". (اتخذ الصحافة مهنة له والصحافي هو الذي. كتابة الجرائد"والصحافة اصطالحا، هي 

ينشرها في صحيفة أو مهنة من يجمع األخبار واآلراء، و"والصحافة أيضا هي ) 417، ص1992
ب ت، أنيس، ". (والنسبة إليها صحفي، وهو من يأخذ العلم من الصحيفة ال عن أستاذ. مجلة
 غنام". (الثوان لألحداث العالميةبأنها عقرب "بينما يسمي الفيلسوف شوبنهاور الصحافة )  508ص

صحافة تشمل أن لفظة ال" مدخل إلى الصحافة"فريزر بوند في كتابه . ويرى ف.)12، ص1977
جميع الطرق التي تصل بواسطتها األنباء والتعليقات عليها إلى الجمهور، وكل ما يجري في "اليوم 
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،  1964بوند، ".(العالم مما يهم الجمهور، وكل فكر وعمل ورأي يكون المادة األساسية للصحفي 
كلمة تستخدم أن الصحافة " مدخل إلى علم الصحافة"وقد ذكر فاروق أبو زيد في كتابه ) 13ص

ة التي تنشرها الصحيفة، فقد تأتي بمعنى الحرفة أو المهنة، أو بمعنى الماد :للداللة على أربعة معان
وقد تأتي أيضا بمعنى الشكل الذي تصدر فيه، أو بمعنى . والتحقيقات الصحفية، والمقاالت كاألخبار

أبو (. خدمة المجتمع واإلنسان الوظيفة التي تؤديها في المجتمع الحديث، أي كونها رسالة تستهدف
  ).51 -48، ص1986 زيد
  

اضمامة من الصفحات، تصدر يوميا، أو في "وهي  ما يكتب من ورق ونحوه، وأما الصحيفة فهي
 ب تأنيس، ". (مواعيد منتظمة، بأخبار السياسة واالجتماع واالقتصاد والثقافة وما يتصل بذلك

 ، والورقة من الكتاب بوجهيهاطاس المكتوبصحائف وصحف، وهي القر"وتأتي بمعنى ) 508ص
) 166ت، ص.بالفيروز أبادي، (، "الكتاب: والصحيفة")417، ص1992المنجد،". (وهي الجريدة

والصحيفة يقال لها الجريدة أيضا، وهي النشرة الدورية التي تحمل األخبار السياسية واالقتصادية "
  ).94، ص 1979ذيبان، ". (المتنوعة

  
  صحافة ووظائفهامميزات ال 3.4

  

أصبحت الصحافة لما لها من خصائص ومميزات، تحتل مكانا مرموقا ومتميزا عن سائر وسائل 
اإلعالم األخرى، ألنه بإمكاننا أن نوجهها في الوقت ذاته إلى عدد كبير من الجماهير والقراء، وفي 

إلعالم األخرى، وفي الوقت ذاته هي متاحة للجميع، وأقل تكلفة من وسائل ا. "مختلفة أماكن
. كما أنها تمكن القارئ من اإللمام باألخبار والمعلومات بالطريقة التي تالئمه. كاإلذاعة والتلفزيون

 )114، ص 2004عبده،". (يضاف إلى ذلك أن القارئ هو الذي يحدد سرعة وإيقاع القراءة ووقتها
  .كما يمكن أرشفتها بما يتيح استرجاعها وقراءتها عدة مرات

 
الغذاء الفكري اليومي في تنوير عقول الناس، بإطالعهم على مجريات الحوادث "الصحافة  وتعتبر

 ناتوت". (ة واالجتماعية واألدبيةوالمعارف من خالل تناولها لشؤون الحياة السياسية واالقتصادي
وال تقتصر وظائف الصحافة على نقل األخبار وشرحها ومناقشتها وتقديمها  )13، ص2006

وقد نمت هذه الوظائف . التي تؤديها داخل المجتمع ل إن للصحافة الكثير من الوظائفللجمهور، ب
تضيف كل "وازدادت بتعدد المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة، حيث 
أبو زيد، ". (مرحلة تاريخية وظائف جديدة للصحافة تلبي احتياجات التطور خالل هذه المرحلة

مراقبة أداء الموظفين "على أن البعض يرى أن من أهم وظائف الصحافة وأدوارها  )55ص 1998
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ونتيجة لذلك تمتد مساحة النشاط الصحافي . السياسيين العاملين ضمن السلطة التشريعية والتنفيذية
فتقوم بمراقبة أدائها ) 2009الرفاعي، (، "واإلعالمي بصورة أفقية لتشمل المجتمع ومؤسسات الدولة

؛ 1998؛ أبو زيد، 19، ص1964بوند، (ويعتبر بعض الباحثين . الكشف عن أي خلل أو تجاوزو
   : أن من أهم وظائف الصحافة )17، ص2006 ناتوت 56ص

اإلخبار واإلعالم، بحيث تزود الصحافة القارئ باألخبار الداخلية والخارجية التي تهم بالده  •
التعبير عن والتأثير في الرأي العام، و الكشف عن الحقيقة،بصفة عامة، كما أنها تقوم ب

 . جمهور الشعب
فالصحافة الحديثة مسئولة عن تقديم معلومات إلى . تقوم الصحافة بوظيفة الشرح والتفسير •

 .  المجتمع بصورة مبسطة ومألوفة
وظائف أخرى تؤديها للمجتمعات، كالتوجيه واإلرشاد، واإلمتاع والتسلية، والتثقيف،  •

 .كما أنها تعتبر مصدرا مهما من مصادر التاريخ. اعيةوالتنشئة االجتم
 

  الصحافة والرأي العام 4.4
  

عرخالصة الرأي السائد بين مجموعة من البشر تجاه قضية معينة في وقت "ف الرأي العام بأنه ي
 فقد يكون في البداية رأي فرد أو عدد قليل من األفراد، وبالتفاعل بين األفراد يتطور ليكون. معين

وال يتشكل الرأي العام من فراغ، أو وفقا ألمزجة معينة ") 115، ص1981العويني، "(رأيا عاما
الموروث التراثي : ومن أهمها. كما يظن البعض، بل تلعب عوامل ومبادئ كثيرة دورا في تشكيله

ير والسلوك كما أن طرائق التفكير والتعب. والتاريخي والسياسي، والتقاليد االجتماعية والثقافة العامة
وعموما يمكن  .)شباط 24، 2006اإلمام، ". (من قبل األفراد والجماعات تعد عوامل مهمة أيضا

تقوم بدور المؤكد لآلراء واالتجاهات أكثر من  اإلعالميةحافة كغيرها من الوسائل بأن الص"القول 
غنام، ". (التجاهاتالتغيير فيها، مما يدلل على وجود استعدادات سابقة عند القراء لتغيير هذه ا

حيث ال توجد صحافة حرة ال يوجد رأي عام، "وقد اتفقت آراء عديدة على أنه ) 281، ص1977
  ).141، ص2004عبده، "(وال يوجد إنسان قادر على المعرفة والتفاعل مع مجتمعه

  
مع وخالصة األمر أن الصحافة تحتل دوراً كبيراً في التأثير على الرأي العام تجاه قضايا المجت

العامة وذلك ألنها تهتم أكثر من غيرها بالخوض في القضايا السياسية واالجتماعية ومناقشتها 
  . بإسهاب، كما تقوم بعرض وجهات النظر المختلفة
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التأثير على الرأي العام يقف على رأس االهتمامات اإلعالمية، كان ال بد وأن تضطلع  نوال
بالدور المنوط بها على أكمل وجه  _كونها إحدى وسائل اإلعالم  _لمكتوبةالصحافة الفلسطينية ا

تجاه القضية الفلسطينية، ألنها تستطيع أن تلعب دورا أساسيا في التوعية لمواجهة سياسات االحتالل 
تجاه القضايا المصيرية بشكل عام، وتهويد مدينة القدس على وجه الخصوص، كواجب ديني 

   . ووطني
. بينهما الصحافة بالرأي العام من العالقات الحميمة التي تترجم مدى الترابط والتفاعل وتعد عالقة

فالصحافة في أيامنا هذه ليست مجرد وسيلة لنقل األخبار السياسية والثقافية، وإنما هي أداة فعالة 
اسي، بل ومفصلية في توجيه الرؤى والمفاهيم والمواقف، وبالتالي تشكيل سلوك األمة الثقافي والسي

  . تشكيل الرأي العام تجاه أي قضية من القضايا المحورية التي تدور في الساحة
  

ولما كانت المهمة األولى للصحافة هي اإلعالم، أي الحصول على األخبار ونقلها، ثم تفسيرها، فإن 
هناك مهمة أساسية أخرى تقوم بها الصحافة في المجتمعات، وهي اإلسهام في تكوين رأي عام 

. تنير يمكن شعوب هذه المجتمعات من اتخاذ المواقف السليمة المبنية على المعلومات الصحيحةمس
أن الصحافة تقع في المرتبة األولى كأهم مصدر للمعلومات في "فقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة 

وضع األجندة السياسية للجمهور، وخاصة على المستوى المحلي، وكأهم العوامل المؤثرة على 
ما وجدت إال لتكون أداة لخدمة الرأي العام، "والصحافة ) 217، ص1994شومان، ". (لرأي العاما

فهي عندما تولي اهتمامها لقضية ما أو موضوع معين، إنما تعمل تلقائيا على وضع هذا الموضوع 
  .)169- 168، ص 2004عبده، "(أو الحدث على أجندة الجمهور

   
لزاوية في أي رأي عام ينتظر منه أن يكون فاعالً تجاه القضايا وتعتبر الصحافة الفلسطينية حجر ا

والصحافة عبر تبنيها أولويات ...). كالقدس، والالجئين، واالستيطان، واألسرى، والحدود(الوطنية 
المجتمع الفلسطيني من خالل اختيار الخبر والفن الصحفي القادر على استيعاب جوانب هذه القضايا 

 المتلقي بمجمل األفكار المطروحة ومنطق وموضوعية، تستطيع بذلك إن تقنع كافة بدراية وتفاعل
وحينها تستطيع أن تكون قادرة على خلق اتجاهات . وتسهم في توعية إيجابية تجاه القضايا الكبرى

  . لدى المجتمع الفلسطيني بشأن قضية معينة أو قضايا مهمة كقضية القدس
  

 ي طرح القضايا العامة ومعالجتهادور الصحافة الفلسطينية المكتوبة ف 5.4

  

ال يخفى على احد الدور الخطير الذي تلعبه الصحافة في التأثير على مسيرة األمم، فهي التي  تبعد 
األمة أو تقربها من قيمها وتطلعاتها وأهدافها، فهي إما أن تسعى لتطوير كيان األمة وأصالتها، وأما 
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خاصة وان اإلعالم المعاصر تميز "ا وشخصيتها، أن تكون معول هدم لها، والقضاء على هويته
) 33، ص1979ذيبان، ". (بقدرته على التأثير في المجتمعات بكافة هيئاتها ومؤسساتها وسلطاتها

عين الشعب، "ففي وقتنا الحاضر ال يمكن ألي دولة أو مجتمع االستغناء عن الصحافة التي هي 
". حياة الدولة والشعب واإلنسان بوجه أعم وعين الحق والعدل والمنطق، على كل ما يجري في

والصحافة الفلسطينية ال بد لها وأن تتناول القضايا الوطنية ذات األبعاد  ).1ت ص. بإدريس، (
الجوهرية والمصيرية في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته؛ ألن ذلك من أهم وظائفها في تناول 

قافية، وغيرها، قتصادية، واالجتماعية، والثهموم المجتمع وقضاياه الجوهرية، السياسية، واال
وخاصة القضايا الكبرى التي تتعلق بمصير األمة وحاضرها ومستقبلها،  وعرضها ومناقشتها

  .كقضية القدس على وجه الخصوص
 
عند نقل الحدث اليومي بعموميته وسطحيته، بل يقع على عاتقها  الصحافة الفلسطينية ال يقف دورو

بل إن هناك واجباً وطنياً يتطلب . الدقيقة، بما يتناسب وحجم الحدث وأهميتهأيضا نقل التفاصيل 
أن "لفتح هذا الملف أو ذاك، حيث  منها القيام به من ذات نفسها غير منتظرة الحالة الموسمية

اإلعالم عموما، والصحافة بشكل خاص، يتجاوب بالضرورة مع واقع المجتمع، ويعكس بنيته 
من "فالصحافة كانت وال تزال  )63، ص 1993الحصري، ". (االقتصاديةالسياسية والثقافية و

اخطر وسائل التوجيه والتثقيف، وهي بأبوابها المختلفة قادرة على تقديم مفاهيم من شأنها أن تحمل 
  ).8، ص1980الجندي، "(قراءها على تقبلها واالقتناع بها

  

ألعمال وتأثير االنقسام على دور الصحافة في معالجة قضية القدس ووضعها على جدول ا 6.4

 : عليها

  

كمركز سياسي وثقافي، ) كما ذكرنا في الفصل الثاني(برزت أهمية مدينة القدس عبر التاريخ 
باإلضافة إلى مكانتها الدينية، فهي تنفرد عن بقية مدن العالم بمكانتها الروحية والتاريخية 

وبسبب هذه . ها مركزاً للديانات السماويةوالحضارية، لما تجمعه من آثار وتراث وذكريات باعتبار
ولهذا استأثرت المدينة بهذه . عليها للسيطرة الصراعات من المكانة المتميزة، شهدت القدس العديد

  . المكانة المرموقة عبر التاريخ ولدى أصحاب الديانات في شتى أصقاع األرض

  

فحسب،  1967و 1948نتيجة حربي لم يكن وقوع المدينة المقدسة في قبضة االحتالل اإلسرائيلي 
بل جاء تتويجا لسلسلة من المخططات الدقيقة والمدروسة التي كان يجري تنفيذها، وما زال، على 
مراحل متعددة تتالءم مع القدرات اإلسرائيلية، البشرية والمادية والسياسية والعسكرية، وقد بدأت 
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أعقاب المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد أولى هذه المراحل، وقبل ظهور الصهيونية السياسية في 
، وحتى يومنا هذا، والمدينة المقدسة 1948فمنذ نكبة عام . 1897في مدينة بال بسويسرا عام 

تتعرض ألشكال مختلفة من االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية التي تسعى لطمس معالم المدينة 
انها، وتغيير طابعها الديموغرافي للوصول إلى وتغيير هويتها العربية اإلسالمية، وإفراغها من سك

ومتواصل  ممنهج وبشكل المتعاقبة، اإلسرائيلية حيث قامت الحكومات. التهويد الكامل للمدينة
يهودية، والتي تمثلت بثالثة  استيطان بأطواق القدس في الفلسطينية السكنية المراكز بمحاصرة"

اطة السوار بالمعصم، وذلك لعزلها عن تحيط بالمدينة إح) 133، ص1981جريس، "(أطواق
هذا الوضع وهذه الممارسات اإلسرائيلية تجاه مدينة القدس،  وأمام، محيطها العربي واإلسالمي

والصحافة المكتوبة على وجه الخصوص، االهتمام  ن وسائل اإلعالم الفلسطينية عامةيتطلب م
عرض لها على أيدي قوات االحتالل، بقضية القدس، وإبراز معاناة أهلها، واالنتهاكات التي تت

وتسليط األضواء على جوانب التهويد  بحق المقدسات والمواطنين وبيوتهموالجرائم التي تُقترف 
ومن هنا تأتي أهمية دراسة تغطية الصحافة الفلسطينية المكتوبة ، التي تتعرض لها المدينة المقدسة

التي يمر بها الشعب الفلسطيني والمتمثلة  لقضية القدس بشكل عام، وفي ظل الحالة االستثنائية
  .باالنقسام بين حركتي فتح وحماس بشكل خاص

  
وغني عن البيان أن الواجب على الصحافة الفلسطينية أن ال يصبح اهتمامها بقضية القدس اهتماما 
موسميا، يرتبط بالمناسبات واألحداث، يزداد وينقص وفقا لهذا المعيار، وان كان لألحداث 

وال بد أن يتحول هذا االهتمام إلى صفة الديمومة والثبات في . اسبات خصوصيتها وأهميتهاوالمن
الشارع  اهتمام تعكس أن الصحافة ألن المطلوب مناألجندة الخاصة بهذه المؤسسات اإلعالمية، 

 ،بقضية القدس، وأن تعبر عن مكانة المدينة المقدسة في وجدان الجماهير، حتى أثناء حالة االنقسام
 والعربي الفلسطيني الواقع ذلك على انعكاس استقراء ومحاولة والرأي، والتركيز عليها بالتحليل

واإلسالمي، حيث تطرأ على القضية أحداث ومستجدات تفرض استمرار االهتمام بالقدس وعدم 
 فلسطينية، وكونها إحدى أهم ناحية قضية القدس ومحوريتها من  لخصوصية ونظرا .االنشغال عنها

 الفلسطينية الصحف اهتمام يزداد يفترض أن القضايا المركزية في القضية الفلسطينية، ومن هنا
  .اليومية بما يتناسب وحجم وأهمية هذه القضية

  
وفي ظل هذا الواقع المرير الذي تمر به مدينة القدس كما أسلفنا، يبرز دور الصحافة الفلسطينية، 

 ناة التي يعيشها الشعب الفلسطينيمدينة المقدسة، ونقل المعافي فضح الممارسات الصهيونية تجاه ال
وبالرغم من تناول الصحافة لقضايا القدس، إال أن الحاجة وعلى وجه الخصوص المواطن المقدسي، 

ماسة لصياغة سياسة إعالمية موحدة، تقوم على أسس علمية مدروسة، تليق بهذه المدينة المقدسة 
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الل تعمل بكل قوة إلى فسلطات االحت. الدينية والروحية والتاريخية وبرمزيتها الوطنية، وأهميتها
وإقصاء الصوت الفلسطيني، من خالل عزل المدينة عن محيطها العربي، حيث أدى  عزل القدس"

هذا العزل إلى عزل الصحافة والصحفيين عنها، وأصبحت نوعية األخبار الخاصة بها قائمة على 
  ).531، ص2010العمري، ". (عل المبادرردة الفعل، لغياب الخطاب والف

في الصحافة الفلسطينية أن تركز، في مواضيع الصحافة واإلعالم المختلفة، على مدينة  ويفترض
تُفرد لها مساحة أكبر في القدس وما يمارس ضدها من انتهاكات واعتداءات متواصلة، بحيث 

إال . مرحلة النهائية من المفاوضاتخصوصا وأن قضية القدس هي من القضايا المؤجلة لل" اإلعالم
، 1988،التلحمي("حتى اللحظة في المدينة المقدسة أن إسرائيل ظلت تطبق قوانين الرقابة العسكرية

  ).81ص
  

 نشأة وتطور الصحافة الفلسطينية 7.4

 

ارتبطت نشأة الصحافة في العالم العربي، وخصوصا المشرق العربي، بتأسيس المطابع الرسمية 
وقد عرفت فلسطين . سع عشرالحكومة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاالتي أقامتها 

ومرت بتجاربها المبكرة، حيث تعد من أقدم الدول العربية في هذا المجال، ويعزى ذلك إلى  الطباعة
مهبط الديانات السماوية، حيث ارتبطت الطباعة في بدايات عهدها  باعتبارهامركزها الديني المهم، 

  .ة الكتب المقدسة ونشر الفكر الدينيبطباع
   

تتطور  فلم. بنشأة الصحافة في البالد العربية األخرى كما أن نشأة الصحافة الفلسطينية ارتبطت
في البالد العربية،  الصحافة في فلسطين خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر كما تطورت

واللبنانية والمصرية، التي  لصحافة السوريةبل اعتمد القارئ الفلسطيني في هذه المرحلة على ا
وقد اعتمدت على ما يمكن استنباطه من آلية العمل في . سبقت نشأتها نشأة الصحافة الفلسطينية

صحف الدول العربية، أو التشبه بالصحف التي تصدر في تركيا سواء من ناحية الحجم أو 
، 2006ناتوت، (رى بعض الباحثين وي .اإلخراج، وذلك بسبب افتقارها إلى الخبرة والتجربة

أن انتشار العلم والتقدم اآللي التقني، وتزايد عدد السكان، تعد من أهم العوامل التي ) 49 -44ص
  .تساعد على تطور الصحافة

  
وقد تأثرت الصحافة الفلسطينية عبر العصور بالعديد من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

، والتي أثرت بشكل مباشر على تقدم وتطور الصحافة في فلسطين، ومن التي مرت بها البالد
ظالمية العهد التركي فيما يتعلق بالنظام السياسي الذي كان متبعا في البالد العربية، ومن : "أهمها
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". تعليم أو البحث العلميوهذا العهد عرف بالجهل والتخلف، سواء على صعيد ال. ضمنها فلسطين
الحرب كما أن االستعمار البريطاني الذي حل على فلسطين في أعقاب . )32، ص1966 العقاد(

كان له الدور األكبر أيضا في  تأخر الصحافة، حيث توقفت الصحف  1917العالمية األولى، عام 
وشهدت هذه الفترة بداية نشاط الصهيونية في فلسطين في محاولة لتحويلها . وُأعلنت حالة الطوارئ

منذ نشأة الصحافة الفلسطينية وهي تمر بالعديد من المراحل المختلفة متأثرة و ،إلى وطن لليهود
لذا، فإننا في هذا الفصل سنقوم باستعراض . بالظروف السياسية واالجتماعية التي تعاقبت عليها

موجز لهذه المراحل وبيان الظروف التي مرت بها كل مرحلة، وابرز الصحف الصادرة فيها، بدءا 
  .ماني وانتهاء بعهد السلطة الفلسطينيةمن العهد العث

  
  )1918 -1518(الدولة العثمانية عهد الصحافة الفلسطينية في  8.4

  

تأخر ظهور الصحافة الوطنية في فلسطين حتى مطلع القرن العشرين؛ بسبب سياسة الظلم 
أواخر  واالستبداد والمالحقات التي كانت تمارس على المواطنين من الحكومة التركية، خاصة في

ية متخلفة في ظلت فلسطين كغيرها من البلدان التابعة لإلمبراطورية العثمان"ونتيجة لذلك . حكمها
فباالستناد  .)8- 7، ص1984الموسوعة الفلسطينية، "(" ومنها الطباعة والنشر الكثير من الميادين

يقية للصحافة لحقيعد نقطة االنطالق والبداية ا" 1908يمكن القول أن عام  إلى عدد من المراجع
ر العثماني في حيث شكل إعالن الدستو)   15، ص1983يعقوب، ( "العربية في فلسطين

  .قفزة نوعية في فلسطين بالنسبة للمطبوعات )37ص 1968 ،سليمان( 11/7/1908
  

القدس "أن أول صحيفة صدرت في فلسطين في العهد العثماني كانت بعنوان  إلىوتشير الدراسات 
بإشراف الحكومة العثمانية باللغتين العربية في مدينة القدس وصدرت . م1876ك عام ، وذل"الشريف

وكانت ) "80،ص1966العقاد، ". (والتركية، وكانت تنشر الفرمانات واألنظمة واألوامر الحكومية
وقد ضمت صفحتين باللغة ) 31، ص1974يعقوب، ". (تعتبر الجريدة الرسمية لمتصرفية القدس

وكانت تطبع في المطبعة الحكومية في السراي القديمة، وهي . ن باللغة التركيةالعربية وصفحتي
ثم صدرت في العام نفسه في مدينة ) 66، ص1933طرازي،( ". مبنى دار األيتام اإلسالمية حاليا

القدس صحيفة الغزال وقد صدرت باللغة العربية وحررها علي الريماوي، وكانت صحيفة شهرية 
الشوملي، (الرسمية والقوانين التي تصدرها الحكومة العثمانية باللغة العربية  تهتم بنشر األنظمة

صحيفة، ثالث من  29"وأما في الفترة المتأخرة من الحكم العثماني فقد ظهرت )  20، ص1983
بينها كانت تصدر مرتين في األسبوع، وثالث عشرة كانت أسبوعية، واثنتان نصف شهرية، وأربع 

   .)432- 430، ص1984، الموسوعة الفلسطينية".(قية لم يكن صدورها منتظماكانت شهرية، والب
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وتكمن أهمية إعالن الدستور العثماني بالنسبة للصحافة الفلسطينية في وجود قوانين تضبط عملية 
كما أن هذا اإلعالن أثر على الصحافة الفلسطينية في بعض الجوانب، كتنوع . النشر والطباعة

ن، والتطور الفني، وتطور لتي صدرت بها ومن أجلها الصحف في فلسطياللغات واألهداف ا
بتنامي النزعة  كإضافة الصور، واالستغناء عن كتابة اليد، وكذلك ارتباط الدستور العثماني المحتوى

حيث تأثر الخطاب اإلعالمي الفلسطيني في تلك الفترة وبشكل مباشر بالخطاب  الوطنية العروبية
، "صحافة محلية"وقد تميزت الصحافة في هذه المرحلة بأنها ي الشرق العربي، اإلعالمي العربي ف

وكانت كل جريدة تولي . فكان من النادر أن تجد صحيفة تغطي األخبار والوقائع الدولية باهتمام"
يعقوب، "(جرائد المتصرفيات"وكانت إذا صح التعبير، . االهتمام لما يجري في منطقتها

  ).  16،ص1974
  

نتيجة لتضافر عدة عوامل   إالدخول الصحافة إلى الواليات العربية الخاضعة للحكم العثماني  لم يكن
فرضت على السلطة العثمانية القبول بدخول الطباعة، وما تال ذلك من ظهور للصحافة في الواليات 

ويمكن القول بأن الصحف .  العثمانية في فلسطين بشكل عام، وفي مدينة القدس بشكل خاص
ثمانية تأثرت بآلية العمل في صحف الدول العربية من ناحية اإلخراج والتأليف، حيث اعتمدت الع

في بداية عهدها على الترجمة والنقل عن الصحف األخرى، وخاصة اللبنانية منها، ألن بيروت 
  .كانت تعتبر مركزاً ثقافيا في تلك الفترة، وكانت كذلك مركزا للطباعة العربية في الشرق

  
 في فلسطين، وخاصة في مدينة القدسان النتشار المطابع أثر كبير على انتشار الصحافة كما ك

ت، . بصابات، " (حيث تعتبر فلسطين ثاني بلد يستخدم المطابع الدوارة في طباعة الصحف
، بحيث أصبح لكل 1908ثم سرعان ما انتشرت المطابع في المدن الفلسطينية بعد عام  )110ص

  .النفير والكرمل وفلسطين واألخبار: بها، ومنهاجريدة مطبعة خاصة 
  

وكانت السلطات العثمانية وخصوصا في المراحل النهائية من حكمها تنظر إلى المطابع كخطر 
وتوقفت الصحف في فلسطين . ولهذا قامت بمحاربتها، وفرض عقوبات على من يمتلك مطبعة. بالغ

ستمر هذا الحال حتى قبيل االنتداب البريطاني عن الظهور حتى بداية الحرب العالمية األولى، وا
  .)163، ص1974يعقوب، ". (م 1909عام 

  
 أووخالصة القول، فإن الصحافة في هذه المرحلة رغم صغر حجمها، وقلة إمكاناتها، سواء المادية 

 والضغوطات التي تعرضت لها من قبل التأهيليةالعملية، أو من الناحية الفنية، أو في مجال الخبرة 
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السلطات العثمانية التي أدت في أحيان كثيرة إلغالقها، إال أنها استطاعت أن تشق طريقها، وتقدم 
 ح العمل الوطني، واإلحساس بالوعيفقد كان لها دور كبير في بث رو. خدمات للشعب الفلسطيني

إن تضع  كما أن الصحافة في هذه المرحلة استطاعت. واالنتماء للقضايا التي تهم مجتمعها وقضيتها
اللبنات األولى للصحافة في المراحل التي تلت هذه المرحلة في فلسطين، واستمرت بالتطور، ولو 

  .1918بشكل بطيء، وحسب اإلمكانات المتوافرة، إلى إن احتل االنجليز فلسطين عام 
  
  

  )م1948 – 1918(نتداب البريطاني الصحافة الفلسطينية تحت اال  9.4

  

لمية األولى وضعت فلسطين تحت االنتداب البريطاني الذي عمل على تطبيق بعد انتهاء الحرب العا
، أحد "هربرت صموئيل"وعينت بريطانيا . وعد بلفور القاضي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

وكانت الحكومة البريطانية معنية بترقية وتعميم . زعماء الصهيونية مندوباً سامياً على فلسطين
لذلك حاولت في البداية الظهور بمظهر المتوازن ". بما يخدم مصالحها"االت المواصالت واالتص

تجاه العرب الفلسطينيين واليهود، الذين بدأت الحركة الصهيونية بتوريدهم إلى فلسطين بعد أن 
فاعتمدت بريطانيا مجموعة من السياسات التي تتالءم مع . رفضوا االستيطان في أوغندا واألرجنتين

المنطقة تعزيزا لالنتداب البريطاني، وتجسيدا ألهدافها المتمثلة في تحقيق األهداف مصالحها في 
  .االستعمارية البريطانية، وإنشاء وطن قومي لليهود على ارض فلسطين العربية

  
وكانت معنية بشكل أساسي بالصحافة، كإحدى أشكال االتصال الجماهيري، حيث شجع االحتالل  

من الصحف بمختلف االتجاهات بهدف ترسيخ واقع االحتالل وإزالة البريطاني إصدار العشرات 
فشهدت هذه . لذا عادت الصحف في فلسطين إلى الظهور". مفاهيم الحكم العثماني من أذهان الناس

المرحلة تطورا ونموا سريعا في الصحافة، حيث ظهرت بعض الصحف في فلسطين رغم الظروف 
  .)9، ص1984،  عة الفلسطينيةالموسو".(المضطربة التي سادت البالد

  

فقد ظلت في عهد االنتداب . وعلى الرغم من هذا االهتمام، إال أن الصحافة عاشت ظروفاً قاسية
ثم وضعت بعدها حكومة . 1932مجموعة القوانين العثمانية ضد الصحافة قائمة حتى العام 

تقضي بتحديد حرية الصحافة، التي كانت أكثر تصلباً، والتي  9االنتداب مجموعة أخرى من القوانين
وطريقة النشر، ووسائل التوزيع، واقتناء المطابع، إضافة إلى القوانين التي تراها مناسبة وتخدم 

  .مصالحها االستعمارية في البالد
                                                            

 )147، ص1976، خوري: (ي واالنتداب البريطانيانظر قوانين المطبوعات في فلسطين خالل فترة الحكم العثمان -  9
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وفي عهد االنتداب أيضا لم تختلف الصحافة كثيراً في هيئتها وطباعتها عنها أيام الحكم العثماني، إال 
يراً في المضمون، خصوصاً في لهجتها وطريقة طرح آرائها في المواضيع السياسية أنها اختلفت كث

وقد بدأت طالئع الصحف العربية بالصدور في النصف الثاني من العام . واالجتماعية واالقتصادية
فقد صدرت فيها العديد من . ، واحتلت مدينة القدس مكانة مرموقة في مجال إصدار الصحف1919

التي أصدرها عارف العارف ومحمد البديري " سورية الجنوبية"صحيفة "ت، مثل الصحف والمجال
 1919أيلول   17وفي. ، التي كانت من أوائل الصحف الجديدة التي ظهرت آنذاك1919في أيلول 

التي كانت من أقوى الصحف الوطنية، ثم أغلقتها " مرآة الشرق"أصدر بولس شحادة صحيفة 
  ).  29-28، ص1976خوري، ( "1939السلطات البريطانية عام 

    
ويمكن القول أنه ال يوجد فروق كبيرة بين الحكم التركي في نهاياته من حيث االستبداد والظلم، 

إال إن فترة االنتداب البريطاني شهدت تعسفا وتضييقا شمل كل نواحي . وبين االحتالل البريطاني
بات إلى التعدي على حرية الرأي حياة المواطن الفلسطيني، حتى وصل هذا التعسف والعقو

والتعبير، حيث عملت سلطة االنتداب، ممثلة في المندوب السامي على فلسطين، على إخضاع 
. الصحافة والصحافيين وكل ما يتعلق بالنشر والمطبوعات في فلسطين للمراقبة المستمرة والتضييق

ياسية تجاه القضايا الوطنية، فتمت مالحقة الصحافيين، وسجن بعضهم بسبب آرائهم ومواقفهم الس
وتبصير الناس بمخاطر هذا االحتالل لبالدهم، والتي عبروا عنها من خالل مقاالتهم المنشورة في 

كما قامت سلطة االنتداب البريطاني بإخضاع الصحافة الفلسطينية ألحكام . الصحف الفلسطينية
ومن . ن إجراء تعديالت جديدة عليهاالقوانين التركية التي أعلنوا أنها ستظل سارية المفعول لحي

الواضح أن مثل هذا اإلجراء بإبقاء هذه القوانين سارية المفعول، ما كانت حكومة االنتداب 
البريطاني لتتخذه لوال انه يحمل في ثناياه الكثير من مصالحها، مما ألحق أضرارا كبيرة على تطور 

  . الصحافة وتقدمها
  

الذي "بقانون الطوارئ  1948 - 1918الفترة الواقعة ما بين  وقد عرف القانون المعمول به في
يشمل جميع نواحي الحياة المدنية والعسكرية واالجتماعية في فلسطين، حيث ركزت القوانين 
االنتدابية البريطانية في الصحافة على تأسيس مكتب رقابة انجليزي خاص لإلشراف على الكتب 

مادة ) 41(وقد خصص من فصوله األربعة . 1933عام والمطبوعات  أسمته قانون المطبوعات ل
ومن الواضح أن تأسيس مثل هذا المكتب ) 59، ص1968سليمان، ". ( خاصة بالصحف وطباعتها

الخاص لإلشراف والرقابة على الكتب والمطبوعات ال يكون إال من أجل تضييق الخناق على 
التي قام االنتداب البريطاني بوضعها  وحتى القوانين. الصحافة، والحيلولة دون تطورها وتقدمها
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جعلها متوافقة مع أهدافه الخاصة في إخضاع الشعب المالءاته وما يحقق غاياته في السيطرة 
  .واالستعمار

 
مرحلة اندالع وتواصل الحرب العالمية (وأما في المرحلة األخيرة من عمر االنتداب البريطاني 

واستمر . أيضا لمعاملة قاسية، خاصة فيما يتعلق بالرقابةفقد تعرضت الصحافة الفلسطينية ) الثانية
ورغم ذلك، واصلت الصحافة . الحال كذلك حتى انتهاء الحرب حيث نظمت عملية مراقبة الصحف

في هذه الفترة القيام  بدورها الرئيس على أكمل وجه، حيث نبهت من مخاطر المؤسسة الصهيونية 
تتغير بسبب الكفاءة المهنية التي واكبت فيها تطورات الوضع كما بدأت مكانتها . العاملة في فلسطين
  . الوطني الفلسطيني

ويمكن للمراقب لمواقف الصحف من االحتالل البريطاني وممارساته في هذه الفترة أن يالحظ أنه 
تميز بالجرأة في فضح ممارسات وأهداف االحتالل البريطاني، والتصدي لمشاريع التقسيم والهجرة 

كما تميزت أيضا في هذه المرحلة بتوجهاتها النقدية والجريئة في المسائل الذاتية التي .  اليهودية
فقد قامت الصحف في تلك الفترة أيضا بتوجيه النقد الالذع للقيادة . تتعلق بالمجتمع الفلسطيني نفسه

ه الصحافة وقد لعبت هذ. الوطنية كلما تقاعست عن القيام بدورها في مواجهة الصهيونية واالنتداب
  .دورا أساسيا في تنظيم اإلضراب والترويج له

  
وبإجراء مقارنة بين الصحافة في العهد العثماني والصحافة في فترة االنتداب البريطاني من حيث 
. أجواء التضييق والرقابة يمكن القول إلى أن السلطتين اشتركتا في كثير من األمور في هذا المجال

أن من أهم الموضوعات التي اشتركت فيها الصحف في العهدين  فيرى الدكتور حسن أبو شنب
كانت في موضوعات وقف الهجرة، ومنع امتالك األراضي، ونشر الوعي الوطني والتحريض "

ابوشنب، ". (الجماهيري وكشف األهداف الصهيونية ومخاطرها، وتشكيل جبهة عمل وطني موحدة
  ). 62، ص1988

  
  )م1967 – 1948(إدارة الحكم األردني الصحافة الفلسطينية تحت  10.4 
  

تمكنت الحركة الصهيونية، وبعد الحرب "بعد انسحاب قوات االحتالل البريطاني من فلسطين 
من %)  74(على معظم مساحة فلسطين، " إسرائيل"، من إنشاء 1948العربية اإلسرائيلية عام 

. كانت قائمة، إلى مدنالتي ) 25، ص1978أيوب، " (وحولت المستعمرات اليهودية. األرض
وقد نالت الصحافة حظا وافرا من هذه . "وشنت حربا ال هوادة فيها ضد كل ما هو فلسطيني

الحرب، حيث انقطعت العديد من الصحف عن الصدور فترة من الزمن بسبب النكبة الفلسطينية عام 
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)  25، ص2000عبد الهادي، (، "، حتى عادت للظهور في الضفة الغربية كصحف أردنية1948
  1952.10باعتبار أن الضفة ضمت لألردن بعد مؤتمر أريحا عام 

  
، وتهجير اآلالف من الفلسطينيين، خضعت "إسرائيل"بعد هذه النكبة، وما نتج عنها من إعالن قيام و

مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس للحكم األردني، وألحق قطاع غزة بالجمهورية العربية المتحدة 
عكست هذه الظروف على واقع الصحافة الفلسطينية، فارتبطت الصحافة في مناطق وقد ان). مصر(

وقد ت في قطاع غزة بالقوانين المصرية، الضفة الغربية بالقوانين والتشريعات األردنية، وارتبط
، إصدار الصحف 1948حاول الشبان الفلسطينيون، الذين بقوا في األراضي المحتلة بعد عام 

ة نشرات كنشرة األرض، فصدرت عد. الحتالل، وإبراز الشخصية الفلسطينيةالوطنية لمقاومة ا
وكان عمرها قصيرا بسبب مطاردة السلطات اإلسرائيلية للمثقفين الذين يرفضون  ونشرة آفاق

  ). 12، ص1984الموسوعة الفلسطينية، (". االحتالل
  

 ي صحافة فلسطينيةه 1967و 1948مي وال يمكن اعتبار الصحافة في الضفة الغربية بين عا
بمعنى خضوعها لقانون فلسطين أو توجه فلسطيني خالص، بل كانت تخضع للقوانين األردنية 

وأما عن أهم الصحف التي واصلت الصدور في الضفة الغربية، . بصفتها جزء من األردن سياسيا
قانون عد صدور ثم دمجت صحيفتا الدفاع والجهاد ب. صحيفة فلسطين، والدفاع، والشعب: "فهي

والتي الزالت )  7، ص1987أبو عياش،" (وعرفت فيما بعد بصحيفة القدس المطبوعات األردني
  .تصدر حتى اآلن

  
ونستطيع القول بان هذه المرحلة من عمر الصحافة الفلسطينية لم تتطور بالشكل الذي كان يطمح 

والعقبات التي واجهتها   إال أنها ورغم العديد من المصاعب. ويتطلع إليه العاملون في هذا المجال
  .ظلت متواصلة وبروح االنتماء والعمل الجاد بما يخدم القضايا الوطنية الكبرى

 
 
 
 
 
  

                                                            
شرقي (في مدينة اريحا بالضفة الغربية حيث نودي بالملك عبد اهللا االول ملكا على الضفة الشرقية  1952مؤتمر اريحا عقد عام ( -  10

  ).والضفة الغربية) االردن
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  )م1994 – 1967(  الصحافة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي  11.4
  

 :اإلسرائيلي بداية ظهور الصحافة الفلسطينية بعد االحتالل. 1.11.4

  

م، كانت  1967اع غزة في قبضة االحتالل اإلسرائيلي في العام عندما وقعت الضفة الغربية وقط
توقفت الصحف التي كانت تصدر فيها قبل وقوع االحتالل "مدينة القدس تعيش بال صحافة، حيث 

، وتم 1/2/1967بتاريخ  16ببضعة أشهر عندما صدر قانون المطبوعات األردني المؤقت رقم 
  ). 213، ص2001أبو عرجه، "(القدسبموجبه دمج الصحف اليومية الصادرة في 

  
واجهت الصحافة الفلسطينية في بداية االحتالل اإلسرائيلي العديد من المصاعب والمتاعب، وقمع 

وكان من أبرز هذه المتاعب تعرضها لمقص الرقابة . األقالم الحرة والتضييق على حرية الصحافة
لى التحريض ضد االحتالل، وتنمي الروح العسكرية اإلسرائيلية، لقناعتها بأن تلك الصحف تعمل ع

فعمدت سلطات االحتالل مع بداية االحتالل إلى إغالق العديد . الوطنية لدى أبناء الشعب الفلسطيني
  .من الصحف اليومية والمنابر اإلعالمية، خاصة في مدينة القدس

على  1968عام ثم ما لبثت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أن قامت بتغيير سياستها فعملت بعد 
تشجيع إنشاء الصحف العربية في المناطق المحتلة إلعطاء االحتالل صفة شرعية، واإليهام بوجود 

 إلىالديمقراطية وتمرير ما تريده من خالل فرض الرقابة العسكرية على كل الصحف بحيث يؤدي 
حتالل هدفت من تشويه األخبار والوقائع واألحداث وبالتالي إرباك وتشتيت القراء، فسلطات اال

خالل تراجعها عن موقفها والموافقة على إصدار الصحف الفلسطينية؛ لخلق صحافة فلسطينية النشأة 
أوامرها العسكرية على هذه إسرائيلية المضمون، وذلك من خالل تحكمها بكل ما ينشر عبر 

  .الصحف
 ، وهي1968م وعليه وبعد موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي صدرت صحيفة القدس في عا 

 من بسبب صدروها اإلسرائيلية، العسكرية للرقابة تخضع زالت ال التي الوحيد الفلسطينية الصحيفة
، وصدرت في 1972ثم صدرت الشعب عام  )93، ص1993ألحصري، (المحتلة  القدس مدينة
عملت سلطات االحتالل "وفي الوقت نفسه ) 11- 10،ص1988شينار، " (جريدة النهار 1987عام 
ى إصدار صحف لها باللغة العربية بغية دراسة الرأي العام، وتوجيهه حسب سياستها، ومنها عل

فشلت في خدمة "والتي ) 12، ص1984الموسوعة الفلسطينية، ("1968جريدة األنباء السياسية 
سياسة االحتالل، ولم تلق قبوال فلسطينيا، األمر الذي أدى إلى توقفها نهائيا عن الصدور في بداية 

  ). 215- 214ص ،2001أبو عرجه، ". (1985ام ع
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 : االسرائيلي معوقات الصحافة الفلسطينية تحت االحتالل .2.11.4

  

منذ اللحظة األولى الحتاللها فلسطين، سعت سلطات االحتالل إلى ضرب كل ما هو فلسطيني   
وكان للصحافة نصيبها من هذه الهجمة، حيث تعرضت الصحافة في القدس إلى . والقضاء عليه

ضربات كبيرة، سواء على صعيد المواد المطبوعة والصحفيين والمؤسسات الصحفية، أو على 
صعيد فرض قيود حديدية على حرية الرأي والتعبير، والتي تجلت في فرض الرقابة العسكرية 

ورغم هذه اإلجراءات، إال . اإلسرائيلية على جميع الصحف الفلسطينية التي كانت تصدر في القدس
  .ة الفلسطينية شقت طريقها بنجاح رغم قلة اإلمكانات المتوفرةأن الصحاف

  
وقد تنوعت االنتهاكات اإلسرائيلية لحرية الصحافة في فلسطين، وأخذت صوراً متعددة ضد 

بإغالق الصحف "وتمثلت تلك االنتهاكات . الصحافة الفلسطينية بشكل عام، والمقدسية بشكل خاص
ينية، ومنع توزيعها في مدينة القدس والضفة الغربية، وإبعاد والمجالت والمكاتب الصحفية الفلسط

عدد من الصحفيين إلى خارج الوطن المحتل، واالعتقاالت اإلدارية وفرض االقامات الجبرية 
وعلى الرغم من الشروط الصعبة، والقيود التي عمد ).  42، ص1987أبو عياش، ". (عليهم

لمجالت، كاإلغالق المؤقت والدائم، وتقييد وحصر االحتالل من خاللها التضييق على الصحف وا
عملية التوزيع، واالعتداء على العاملين في حقل الصحافة، والتحكم في عملية النشر من خالل 

م وحتى يومنا 1967الصحفيين الفلسطينيين استطاعوا بجهودهم، منذ عام  الرقيب العسكري، إال أن
وقد أدت تلك . لمحتلة، منها اليومية واألسبوعيةهذا، إصدار العديد من الصحف داخل القدس ا

الصحف رسالتها في حدود إمكانياتها، وعالجت القضايا الوطنية، وركزت على شحذ الهمم، 
كما أن الصحافة الفلسطينية في القدس ظلت . والتعبئة، وتوعية المواطنين باألخطار المحدقة بهم

كبقية جوانب الحياة األخرى،  1967احتاللها عام محكومة بالقانون اإلسرائيلي الساري عليها منذ 
  .وظلت إسرائيل تعامل صحافة القدس الفلسطينية حسب قوانين الرقابة العسكرية

  
 )2011- 1994(الفلسطينية  السلطة الوطنية عهدالصحافة في  12.4

  

ي انتقل الشعب الفلسطين 1994بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الضفة الغربية، عام  
ونظرا ألهمية الصحافة في معركة التحرير والبقاء، . إلى مرحلة جديدة من مراحل تاريخه

عملت السلطة الفلسطينية على تنظيم قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم العالقة بين السلطة 
والصحافة، وبدأت تتبلور الحركة الصحفية في ظل السلطة بإعطاء تراخيص إلصدار صحف 

، شريتحم لصاحبها طاهر 23/9/1994التي صدرت في " فلسطين"ولها صحيفة جديدة، وكان أ
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( ثم توقفت عن الصدورعددا  14ولم تدم تلك الصحيفة طويالً حيث صدر منها عدة أعداد بلغت 
   .)13ص 2007تربان، 

  
وهي مقربة من السلطة، ويرأس " الحياة الجديدة " ، صحيفة 19/8/1995كما صدرت في 
م 8/12/1994، وبدأت أسبوعية ثم تحولت يومية، كما صدرت في لبرغوثياتحريرها حافظ 

الفلسطينية وأغلقتها السلطة " حماس " الناطقة باسم حركة المقاومة اإلسالمية " الوطن " صحيفة 
حركة الجهاد اإلسالمي عـام  باسمالناطقة " االستقالل " صحيفةصدرت ألسباب سياسية، و

تحولت  ثماليوميتان، " البالد واأليام " م صدرت صحيفتي1995م وفـي نهـاية عام 1995
، "الرسالة " م صدرت صحيفة 1997، وفي عام ثم توقفت عن الصدور البالد إلى أسبوعية

الناطقة باسم حزب الخالص الوطني اإلسالمي، وهي أسبوعية تصدر كل يوم خميس ، ويرأس 
م صحيفة فلسطين المقربة 2007، كما وصدرت في قطاع غزة عام البردويلتحريرها صالح 

  .يومية ويرأس تحريرها مصطفى الصواف من حركة حماس وهي صحيفة
  

وبذلك تكون الصحافة قد انتقلت إلى مرحلة جديدة زالت معها كل المعيقات والمضايقات التي 
كانت تتعرض لها من قبل سلطات االحتالل طوال المراحل السابقة من عمرها، وخاصة فيما 

ورغم أن هذه المرحلة من عمر الصحافة لمطبوعات والرقابة الصارمة عليها، انين ايتعلق بقو
اتسمت بنوع من الحرية، إال إن قانون المطبوعات الذي وضعته السلطة الفلسطينية ال يخلو من 

 إفرازاتبعض القيود على حرية وعمل الصحافة الفلسطينية، ذلك ألن هذه السلطة هي من 
" إسرائيل"أن هذه االتفاقية وغيرها من االتفاقيات األخرى الموقعة بين اتفاقية أوسلو، حيث 

والسلطة الفلسطينية فرضت على الصحافة الفلسطينية بعض القيود بحجة عدم التحريض، كما 
إضافة  4/5/1994من اتفاقية غزة أريحا أوال التي وقعت في القاهرة في ) 12(جاء في المادة 

  ).15، ص2005دية،  أبو" (في إطار تنفيذ هذه االتفاقية للمرسوم الرئاسي الذي يأتي
  

وخالصة القول أن هذه الحالة التي وصلت إليها الصحافة ما كانت لتتم لوال صمود وتضحيات 
العاملين في هذا المجال، وعبر جميع المراحل السابقة، ما كان له كبير األثر في تطور الصحافة 

متدادا لوظيفة الصحافة الفلسطينية منذ نشأتها، فإنها ما وا. ووصولها إلى ما وصلت إليه اآلن
زالت تتحمل مسؤولية كبيرة في ظل استمرار االحتالل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية 

. بحيث تقوم بطرحها ومعالجتها بكل جرأة وموضوعية...) القدس، الالجئين، االستيطان(الكبرى 
طة في المرحلة الحالية واجبات كبيرة تجاه هذه الصحافة وفي المقابل، فإنه يقع على عاتق السل

  .الوطنية التي أدت رسالتها على أكمل وجه، رغم كل ما واجهها وال زال من معيقات
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  صملخ 13.4

  

قدم الباحث في هذا الفصل تعريفا للصحافة، وبين أهم ميزاتها، ووظائفها كما أعطى مقدمة 
عام، وبين فيه أيضا عالقة الصحافة بالرأي العام، وتطور الصحافة بشكل  نشأةتاريخية حول 

وتأثيرها عليه وتناول أيضا دور الصحافة الفلسطينية المكتوبة في طرح القضايا العامة بشكل 
تاريخ الصحافة الفلسطينية ونشأتها، مقسما إياه  عرضثم . عام وإبراز قضية القدس بشكل خاص

العثمانية، ومرحلة االنتداب البريطاني، ومرحلة مرحلة الدولة : ثالث مراحل تاريخية هي إلى
الحكم األردني للضفة الغربية، وقد تناول الباحث أيضا في هذا الفصل واقع الصحافة تحت 

 نشأةاالحتالل اإلسرائيلي والمعيقات التي تعرضت لها الصحافة في هذه المرحلة، ثم تناول 
  .  1994الصحافة بعد قدوم السلطة  الفلسطينية في العام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



69 

  نتائج الدراسة التحليلية المقارنة: سـامـخل الــالفص.  5 
  

  المساحة المخصصة لقضايا القدس في صحف الدراسة 1.5
  الفئات الفرعية لقضايا القدس في صحف الدراسة 2.5

  الفئات الفرعية لقضايا القدس في صحيفة القدس. 1.2.5
  القدس في صحيفة الحياة الجديدة الفئات الفرعية لقضايا. 2.2.5
  الفئات الفرعية لقضايا القدس في صحيفة فلسطين. 3.2.5

  مواقع نشر قضايا القدس في صحف الدراسة 3.5
  مواقع نشر قضايا القدس في صحيفة القدس. 1.3.5
  مواقع نشر قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.3.5
  ة فلسطينمواقع نشر قضايا القدس في صحيف. 3.3.5

  .األشكال الصحفية المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحف الدراسة 4.5
  .األشكال الصحفية المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحيفة القدس. 1.4.5
  .األشكال الصحفية المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.4.5
  .ضايا القدس في صحيفة فلسطيناألشكال الصحفية المستخدمة في عرض ق. 3.4.5

  مصادر قضايا القدس في صحف الدراسة 5.5
  مصادر قضايا القدس في صحيفة القدس. 1.5.5
  مصادر قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.5.5
  مصادر قضايا القدس في صحيفة فلسطين. 3.5.5

  في صحف الدراسة اإلبرازعناصر  6.5
  في صحيفة القدس اإلبرازعناصر . 1.6.5
  في صحيفة الحياة الجديدة اإلبرازعناصر . 2.6.5
  في صحيفة فلسطين اإلبرازعناصر . 3.6.5

  الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحف الدراسة  7.5
  الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة القدس. 1.7.5
  الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.7.5
  هتمة بقضايا القدس في صحيفة فلسطينالجهات الم. 3.7.5
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 فئاتسبع  الصحف الثالث وذلك من خالل في التحليلية الدراسة نتائج الفصل هذا في الباحث يتناول
 الفئات الرئيسية للدراسة كل من وتشمل أخرى فئات إلى كل منها تنقسمحددها الباحث بحيث 

ات الفرعية لقضايا القدس ومواقع المساحة المخصصة لقضايا القدس في صحف الدراسة والفئ
في صحف الدراسة  اإلبرازنشرها واألشكال الصحفية المستخدمة في عرضها ومصادرها وعناصر 

التحليلية  الدراسة نتائجلوفيما يلي عرض  والجهات المهتمة بقضايا القدس في صحف الدراسة
 المقارنة

  
  ة لقضايا القدس في صحف الدراسة المساحة المخصص: 1.5

  

  المساحة المخصصة لقضايا القدس في صحف الدراسة: 1.5جدول 
  

 المجموع-7/2008  6/2008-6/20077/2007-6/2006  السنة

النسبة  العمودالنسبة  العمودالنسبة العمودالنسبة 11العمود  الصحيفة 

 %172964.30%25.10 675 %23.70 637%15.50 417 القدس
 %26.30 708%12.20 328 %8.00 216 %6.10 164 الجديدة الحياة

 %9.30 251 %4.50 120 %4.30 115 %0.60 16 فلسطين 
%2688100.00%112341.80 %36.00 968%22.20 597 المجموع

  
 دراسة الثالثال صحف خصصتها التي المساحة أن) 1.5(توضح نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 

 597منها في السنة التي سبقت االنقسام  ،عمودا 2688قدس طيلة فترة الدراسة بلغت لقضايا ال
السنة  أما%) 36.0(عمودا بنسبة  968لالنقسام فقد بلغت  األولىالسنة  أما%) 22.2(عمودا بنسبة 

  %).41.8(عمودا بنسبة  1123الثانية لالنقسام فقد بلغت 
جدول السابق يتضح تكرار ونسب المساحات المخصصة لقضايا القدس في وبدراسة بيانات ال

  :التاليصحف الدراسة على النحو 
  

الدراسة ولها فترة في من بين صحف الدراسة  األولىصحيفة القدس جاءت في المرتبة  -1
عمودا  417تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 64.3(عمودا بنسبة  1729

                                                            
  .تقسم جريدة فلسطين الى ستة اعمدة تقسم صحيفتا القدس والحياة الجديدة صفحاتها الى ثمانية اعمدة بينما -  11
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السنة  أما%)  23.7(عمودا بنسبة  637لالنقسام بلغت  األولىي السنة وف%) 15.5(بنسبة 
 %). 25.1(عمودا بنسبة  675الثانية لالنقسام فقد بلغت 

 أعمدة 708جاءت في المرتبة الثانية من بين صحف الدراسة ولها : صحيفة الحياة الجديدة -2
%) 6.1(دا بنسبة عمو 164تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 26.3( بنسبة 

السنة الثانية لالنقسام فقد  أما%) 8.0(عمودا بنسبة  216لالنقسام بلغت  األولىوفي السنة 
 %). 12.2(عمودا بنسبة  328بلغت 

عمودا  251ولها  ،جاءت في المرتبة الثالثة من بين صحف الدراسة: صحيفة فلسطين -3
وفي %) 0.6(بنسبة  ،عمودا 16 تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام%) 9.3( بنسبة 
السنة الثانية لالنقسام فقد بلغت  أما%) 4.3(عمودا بنسبة  115لالنقسام بلغت  األولىالسنة 
 . من مجموع مساحة قضايا القدس في صحف الدراسة الثالث%) 4.5(عمودا بنسبة  120

  
  الفئات الفرعية لقضايا القدس في صحف الدراسة: 2.5

  

  لفرعية لقضايا القدس في صحف الدراسةالفئات ا :2.5 جدول

  

 الموضوع

القدس 
6/2006-
6/2007 

القدس
7/2007-
6/2008 

القدس 
7/2008-
6/2009 

 المجموع

نسبةالعدد
 مئوية

نسبةالعدد
 مئوية

نسبة  العدد
 مئوية

نسبة  العدد
 مئوية

مصادرةووالجدار االستيطان 
 لمدينةاوتهويد  األراضي

291.7%482.9%69 4.1% 146 8.7% 

مقدسات ومحاوالتال
 اقتحامالجماعات اليهودية 

  األقصىالمسجد 

211.3%402.4%50 3.0% 111 6.6% 

بيوتومصادرة الهدم 
 بطاقاتال والضرائب وسحب

 الشخصية 

150.9%281.7%56 3.3% 99 5.9% 

ومسيرات مواجهات
 ومقاومةومهرجانات 

 االحتالل 

281.7%171.0%38 2.3% 83 5.0% 
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 %4.1 68 %1.0 16%291.7%231.4 حفرياتالو اآلثار

وشؤونصلواتوالحواجز ال
 شهداءوال األسرى

492.9%432.6%101 6.0% 193 11.5% 

دعم ومساعدات اقتصادية 
 ومؤسسات مقدسية

19 1.1% 35 2.1% 39 2.3% 93 5.6% 

 %7.9 133 %4.9 82%332.0%181.1فنيةالثقافية والشؤون ال

الشؤون االجتماعية والقضايا
 يةتعليمالصحية والوالمدنية 

402.4%845.0%72 4.3% 196 11.7% 

 %1.6 27 %0.7 12%80.5%70.4 الغرب والقدس
 %0.1 1 %0.0 0 %0.0 0 %0.1 1 العرب والقدس

 %25.9 433%10.9 183%1368.1%1146.8 رياضيةالشؤون ال
القدس في المفاوضات

 تمرات السالمومؤ
30.2%20.1%12 0.7% 17 1.0% 

 %4.5 75 %2.1 35%291.7%110.7فعلالمواقف وردود ال
%100.0 1675%45.7 765%31.8 532%22.6 378 المجموع

   جريدة فلسطين
االستيطان والجدار ومصادرة

 وتهويد المدينة األراضي
32.1%1611.3%19 13.5%38 27.0% 

سات ومحاوالت المقد
الجماعات اليهودية اقتحام 

  األقصىالمسجد 

0 0.0% 9 6.4% 10 7.1% 19 13.5% 

هدم ومصادرة البيوت
البطاقات  والضرائب وسحب

 الشخصية 

10.7%32.1%10 7.1% 14 9.9% 

مواجهات ومسيرات
ومهرجانات ومقاومة 

 االحتالل 

10.7%53.5%9 6.4% 15 10.6% 

 %6.4 9 %2.8 4%42.8%10.7 توالحفريا اآلثار
الحواجز والصلوات وشؤون

 والشهداء األسرى
00.0%85.7%5 3.5% 13 9.2% 

دعم ومساعدات اقتصادية
 ومؤسسات مقدسية

00.0%53.5%4 2.8% 9 6.4% 

 %5.0 7 %4.3 6%10.7%00.0الشؤون الثقافية والفنية
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 %5.7 8 %3.5 5%21.4%10.7الشؤون االجتماعية والصحية
 %1.4 2 %0.7 1%10.7%00.0 الغرب والقدس
 %1.4 2 %0.0 0%10.7%10.7 العرب والقدس

 %2.8 4 %0.7 1%32.1%00.0 الشؤون الرياضية
القدس في المفاوضات

 ومؤتمرات السالم
00.0%10.7%0 0.0% 1 0.7% 

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 المواقف وردود الفعل
%100.0 141%52.5 74%5941.8%85.7 المجموع

   جريدة الحياة الجديدة
االستيطان والجدار ومصادرة

 وتهويد المدينة األراضي
192.7%324.6%40 5.8% 91 13.2% 

المقدسات ومحاوالت
الجماعات اليهودية اقتحام 

  األقصىالمسجد 

81.2%152.2%16 2.3% 39 5.6% 

ادرة البيوتهدم ومص
البطاقات  والضرائب وسحب

 الشخصية 

91.3%142.0%35 5.1% 58 8.4% 

مواجهات ومسيرات
ومهرجانات ومقاومة 

 االحتالل 

111.6%81.2%21 3.0% 40 5.8% 

 %5.8 40 %0.9 6%152.2%192.7 والحفريات اآلثار
الحواجز والصلوات وشؤون

 والشهداء األسرى
213.0%355.1%66 9.5% 122 17.6% 

دعم ومساعدات اقتصادية
 ومؤسسات مقدسية

91.3%91.3%24 3.5% 42 6.1% 

 %2.3 16 %1.0 7%81.2%10.1الشؤون الثقافية والفنية
 %29.3 203%10.4 72%679.7%649.2الشؤون االجتماعية والصحية

 %0.3 2 %0.1 1%10.1%00.0 الغرب والقدس
 %2.3 16 %0.7 5%71.0%40.6 دسالعرب والق

 %1.7 12 %0.9 6 %0.6 4 %0.3 2 الشؤون الرياضية
القدس في المفاوضات

 ومؤتمرات السالم
10.1%50.7%4 0.6% 10 1.4% 

 %0.1 1 %0.1 1%00.0%00.0المواقف وردود الفعل
%100.0 692%43.9 304%31.8 220%24.3 168 المجموع
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    :الفرعية لقضايا القدس في صحيفة القدس الفئات. 1.2.5

  

القدس قد بلغ في  قضايا القدس في صحيفة إجمالي أن) 2.5(تبين نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
حيث كانت نسبة السنة التي سبقت  ،تكرارا موزعة على سنوات الدراسة 1675 السنوات الثالث

وفي السنة الثانية %) 31.8(قد بلغت نسبة لالنقسام ف األولىفي السنة  أما%) 22.6(االنقسام 
  .تكرارا 1675من حجم العينة البالغة %) 45.7(لالنقسام بلغت نسبة 

وبدراسة بيانات الجدول السابق يتضح تكرار ونسب فئات قضايا القدس في صحيفة القدس على 
  :النحو التالي 

  
يا القدس في صحيفة من بين قضا األولىجاءت هذه القضية المرتبة  :الرياضيةالشؤون  .1

، تكرر منها في السنة التي %)25.9( مرة بنسبة  433القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 
 136لالنقسام  األولىفيما تكرر منها في السنة %) 6.8(مرة بنسبة  114سبقت االنقسام 

مرة بنسبة  183السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة  أما%)  8.1(مرة بنسبة 
)10.9(%. 

جاءت هذه القضية في المرتبة الثانية من بين : الشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية  .2
، %)11.7(مرة بنسبة  196قضايا القدس في صحيفة القدس في فترة الدراسة بتكرار 

بينما تكررت في السنة %) 2.4(مرة بنسبة  40تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام 
في السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه  أما%)  5.0(مرة بنسبة  84لالنقسام  األولى
 %).4.3(مرة بنسبة  72الجهة 

احتلت هذه القضية المرتبة : الحواجز والمضايقات والصلوات والزيارات وشؤون األسرى .3
، تكرر %)11.5(مرة بنسبة  193الثالثة من بين قضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 

 األولىبينما كان في السنة %) 2.9(مرة بنسبة  49السنة التي سبقت االنقسام منها في 
 101السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة  أما%)  2.6(مرة بنسبة  43لالنقسام 

  .%)6.0(مرة بنسبة 
شغلت هذه القضية المرتبة الرابعة : االستيطان والجدار وتهويد القدس ومصادرة األراضي .4

، تكرر منها %)8.7( مرة بنسبة  146ن قضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار من بي
لالنقسام  األولىبينما كان في السنة %) 1.7(مرة بنسبة  29في السنة التي سبقت االنقسام 

مرة بنسبة  69السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة  أما%)  2.9(مرة بنسبة  48
)4.1(%.  
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جاءت هذه القضية في المرتبة الخامسة من بين قضايا : قافيـة والفنيـةاألنشطـة الث .5
، تكرر منها في السنة التي %)7.9(مرة بنسبة  133القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 

مرة  33لالنقسام  األولىبينما تكررت في السنة %) 1.1(مرة بنسبة  18سبقت االنقسام 
 %). 4.9(مرة بنسبة  82ام فقد تكررت هذه الجهة السنة الثانية لالنقس أما%) 2.0(بنسبة 

جاءت هذه الجهة في المرتبة السادسة من : ت ومحاوالت اقتحام المسجد األقصىالمقدسا .6
، %)6.6(مرة بنسبة  111بين الجهات المهتمة بقضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 

كما تكررت في السنة ) %1.3(مرة بنسبة  21تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام 
السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة  أما%)  2.4(مرة بنسبة  40األولى لالنقسام 

 %).3.0(مرة بنسبة  50
شغلت هذه الجهة المرتبة السابعة : لضرائب ومصادرة البطاقات الشخصيةهدم البيوت وا .7

مرة بنسبة  99تكرار من بين الجهات المهتمة بقضايا القدس طوال مدة الدراسة ب
كما تكررت %) 0.9(مرة بنسبة  15، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)5.9(

السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%) 1.7(مرة بنسبة  28في السنة األولى لالنقسام 
 %).3.3(مرة بنسبة  56هذه الجهة 

ذه القضية المرتبة الثامنة من دعم صمود سكان القدس والمساعدات والمؤسسات وجاءت ه .8
( مرة بنسبة  93بين قضايا القدس في صحيفة فلسطين طوال مدة الدراسة بتكرار 

فيما تكررت %) 1.1(مرة بنسبة  19، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)5.6
رت السنة الثانية لالنقسام فقد تكر أما%)  2.1(مرة بنسبة  35لالنقسام  األولىفي السنة 
 %).2.3(مرة بنسبة  39هذه الجهة 

جاءت هذه القضية المرتبة التاسعة من بين : ة االحتالل والمواجهات والمسيراتمقاوم .9
تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 5.0( مرة بنسبة  83قضايا القدس بتكرار 

%) 1.0(بة مرة بنس 17لالنقسام  األولىبينما تكررت في السنة %) 1.7(مرة بنسبة  28
 %). 2.3(مرة بنسبة  38السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه القضية  أما

ايا القدس وردت هذه القضية في المرتبة العاشرة من بين قض: المواقف وردود الفعل .10
مرة بنسبة  11تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 4.5(مرة بنسبة  75بتكرار 

في السنة  أما%) 1.7(مرة بنسبة  29لالنقسام  األولىة كما تكرت في السن%) 0.7(
 %).2.1(مرة بنسبة  35الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه القضية 

احتلت هذه القضية المرتبة الحادية عشرة من بين : اآلثار والحفريات واألنفاق والتنقيب .11
بقت االنقسام ، تكرر منها في السنة التي س%)4.1(مرة بنسبة  68ايا القدس بتكرار قض
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%) 1.7(مرة بنسبة  29لالنقسام  األولىكما تكررت في السنة %) 1.4(مرة بنسبة  23
 %).1.0(مرة بنسبة  16السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة  أما

وجاءت هذه القضية المرتبة الثانية عشرة من بين قضايا القدس طوال مدة : الغرب والقدس .12
 7، كما تكررت في السنة التي سبقت االنقسام %)1.6(بنسبة  مرة 27الدراسة بتكرار

%) 0.5(مرات بنسبة  8لالنقسام فقد تكررت  األولىفي السنة  أما%) 0.4(مرات بنسبة 
 %).0.7(مرة بنسبة  12وفي السنة الثانية لالنقسام تكررت هذه القضية 

في المرتبة الثالثة  جاءت هذه القضية: وليةالقدس في مفاوضات السالم والمؤتمرات الد .13
، تكرر %)1.0( مرة بنسبة   17عشرة من بين قضايا القدس في صحيفة القدس بتكرار 

 األولىكما تكررت في السنة %) 0.2(مرات بنسبة  3منها في السنة التي سبقت االنقسام 
مرة  12السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة  أما%)  0.1(لالنقسام مرتين بنسبة 

 %).0.7(بنسبة 
لم ترد هذه القضية في صحيفة القدس وطوال مدة الدراسة إال مرة واحدة : العرب والقدس .14

 %).0.1(في السنة التي سبقت االنقسام وبنسبة 
     

  :الفئات الفرعية لقضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.2.5
  

ة الحياة الجديدة قد بلغ في السنوات قضايا القدس في صحيف إجمالي أن) 2.5(كما يبين الجدول رقم 
تكرارا موزعة على سنوات الدراسة حيث كانت نسبة السنة التي سبقت االنقسام  692الثالث  

وفي السنة الثانية لالنقسام بلغت %) 31.8(لالنقسام فقد بلغت نسبة  األولىفي السنة  أما%) 24.3(
  .تكرارا 692من حجم العينة البالغة %) 43.9(نسبة 

الحياة الجديدة بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح تكرار ونسب فئات قضايا القدس في صحيفة و
  :على النحو التالي

  
من بين قضايا  األولىالشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية جاءت هذه القضية المرتبة  -1

، %)29.3(مرة بنسبة  203الدراسة بتكرار  القدس في صحيفة الحياة الجديدة طوال مدة
بينما تكررت في السنة %) 9.2(مرة بنسبة  64تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام 

مرة  72في السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%)  9.7(مرة بنسبة  67لالنقسام  األولى
 %).10.4(بنسبة 

رتبة احتلت هذه القضية الم: الحواجز والمضايقات والصلوات والزيارات وشؤون األسرى -2
، تكرر %)17.6(مرة بنسبة  122الثانية من بين قضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 
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 األولىبينما تكررت في السنة %) 3.0(مرة بنسبة  21منها في السنة التي سبقت االنقسام 
مرة بنسبة  66السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%) 5.1(مرة بنسبة  35لالنقسام 

)9.5 .(% 
شغلت هذه القضية المرتبة الثالثة من بين قضايا القدس : ستيطان والجدار وتهويد القدساال -3

، تكرر منها في السنة التي سبقت %)13.2(مرة بنسبة  91ة الدراسة بتكرار طوال مد
مرة بنسبة  32لالنقسام  األولىتكرر منها في السنة %) 2.7(مرة بنسبة  19االنقسام 

 %).  5.8(مرة بنسبة  40لالنقسام فقد تكررت هذه القضية  السنة الثانية أما%) 4.6(
جاءت هذه القضية في المرتبة  :لضرائب ومصادرة البطاقات الشخصيةهدم البيوت وا -4

، تكرر %)8.4(مرة بنسبة  58الرابعة من بين قضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 
كما تكررت في السنة األولى %) 1.3(مرة بنسبة  9منها في السنة التي سبقت االنقسام 

مرة بنسبة  35السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%) 2.0(مرة بنسبة  14لالنقسام 
)5.1.(% 

جاءت هذه القضية المرتبة الخامسة من : دعم صمود سكان القدس والمساعدات والمؤسسات -5
ر في كل من ، تكر%)6.1( مرة  بنسبة  42بين قضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 

السنة الثانية  أما%) 1.3(مرات بنسبة  9لالنقسام  األولىالسنة التي سبقت االنقسام والسنة 
 %). 3.5(مرة بنسبة  24لالنقسام فقد تكررت 

احتلت هذه القضية المرتبة السادسة من بين قضايا : اآلثار والحفريات واألنفاق والتنقيب -6
مرة  19كررت في السنة التي سبقت االنقسام ، ت%)5.8( مرة بنسبة  40القدس بتكرار 

السنة  أما%)  2.2(مرة بنسبة  15لالنقسام  األولىكما تكرت في السنة %) 2.7(بنسبة 
 %).0.9(مرات بنسبة  6الثانية لالنقسام فقد تكررت 

جاءت هذه القضية في المرتبة السابعة من بين : ة االحتالل والمواجهات والمسيراتمقاوم -7
تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 5.8( مرة بنسبة  40س بتكرار قضايا القد

 أما%) 1.2(مرات بنسبة  8لالنقسام  األولىبينما كانت في السنة %) 1.6(مرة بنسبة  11
 %). 3.0(مرة بنسبة  21السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت 

تبة الثامنة من بين قضايا وجاءت في المر: ت ومحاوالت اقتحام المسجد األقصىالمقدسا -8
، تكرر منها في السنة التي سبقت %)5.6(مرة بنسبة  39القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 

مرة بنسبة  15كما تكررت في السنة األولى لالنقسام %) 1.2(مرات بنسبة  8االنقسام 
 ).%2.3(مرة بنسبة  16السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه القضية  أما%)  2.2(

جاءت هذه القضية في المرتبة التاسعة من بين قضايا القدس : األنشطـة الثقافيـة والفنيـة -9
، تكرر منها في السنة التي سبقت %)2.3( مرة بنسبة  16طوال مدة الدراسة بتكرار 
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مرات بنسبة  8لالنقسام  األولىبينما تكررت في السنة %) 0.1(االنقسام مرة واحدة بنسبة 
 %). 1.0(مرات بنسبة  7سنة الثانية لالنقسام فقد تكررت ال أما%) 1.2(
جاءت هذه القضية في المرتبة العاشرة من بين قضايا القدس طوال : العرب والقدس - 10

 4، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)2.3(مرة بنسبة  16مدة الدراسة بتكرار 
 أما%) 1.0(مرات بنسبة  7ام لالنقس األولىكما تكررت في السنة %) 0.6(مرات بنسبة 

 %). 0.7(مرات بنسبة  5السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه القضية 
جاءت هذه القضية في المرتبة الحادية عشرة من بين قضايا القدس : الشؤون الرياضية - 11

، تكرر %)1.7( مرة بنسبة  12في صحيفة الحياة الجديدة طوال مدة الدراسة بتكرار 
 األولىفيما تكرر منها في السنة %) 0.3(ة التي سبقت االنقسام مرتين بنسبة منها في السن

مرات بنسبة  6السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%)  0.6(مرات  بنسبة  4لالنقسام 
)0.9 .(% 
جاءت هذه القضية المرتبة الثانية : اوضات السالم والمؤتمرات الدوليةالقدس في مف - 12

، تكرر %)1.4( مرات بنسبة  10لقدس في صحيفة القدس بتكرار عشرة من بين قضايا ا
فيما تكررت في السنة %) 0.1(منها في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة بنسبة 

السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه  أما%)  0.7(مرات بنسبة  5لالنقسام  األولى
 %).0.6(مرات بنسبة  4القضية 

ذه القضية في المرتبة الثالثة عشرة من بين قضايا القدس الغرب والقدس جاءت ه - 13
والثانية لالنقسام بتكرار واحد بنسبة  األولىفي السنة  إالطوال مدة الدراسة حيث لم ترد 

 .لكل منها، فيما لم ترد هذه القضية في السنة التي سبقت االنقسام%) 0.1(
حياة الجديدة وطوال مدة لم ترد هذه القضية في صحيفة ال: المواقف وردود الفعل - 14

  %).0.1(مرة واحدة في السنة الثانية لالنقسام وبنسبة  إالالدراسة 
 

  :الفئات الفرعية لقضايا القدس في صحيفة فلسطين. 3.2.5
  

قضايا القدس فيها قد بلغ في  إجمالي أن) 2.5(صحيفة فلسطين فيتضح من الجدول رقم  أما
سنوات الدراسة حيث كانت نسبة السنة التي سبقت  تكرارا موزعة على 692السنوات الثالث  

وفي السنة الثانية لالنقسام %) 41.8(لالنقسام بلغت نسبة  األولىوفي السنة %) 5.7(االنقسام 
  .من حجم العينة%) 52.2( إلىوصلت نسبتها 

حيفة فلسطين على وبدراسة بيانات الجدول السابق يتضح تكرار ونسب فئات قضايا القدس في ص
  :حو التاليالن
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شغلت هذه القضية المرتبة األولى من بين قضايا القدس : االستيطان والجدار وتهويد القدس -1
، تكرر منها في )27.0( مرة بنسبة 38دة الدراسة بتكرار في صحيفة فلسطين طوال م

لالنقسام  األولىبينما تكررت في السنة %) 2.1(مرات بنسبة  3السنة التي سبقت االنقسام 
 %). 13.5(مرة بنسبة  19السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%) 11.3(بنسبة مرة  16

جاءت هذه القضية في المرتبة الثانية من بين : ت ومحاوالت اقتحام المسجد األقصىالمقدسا -2
، تكرر منها في السنة %)13.5(مرة بنسبة  19قضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 

مرات  10السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%) 6.4(بنسبة مرات  9لالنقسام  األولى
 . بينما لم يكن لها في السنة التي سبقت االنقسام أي تكرار%) 7.1(بنسبة 

جاءت هذه القضية في المرتبة الثالثة من بين : ة االحتالل والمواجهات والمسيراتمقاوم -3
، %)10.6(مرة بنسبة  15ار ة الدراسة بتكرقضايا القدس في صحيفة فلسطين طوال مد

بينما تكررت في السنة %) 0.7(تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة بنسبة 
مرات  9السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%) 3.5(مرات بنسبة  5لالنقسام  األولى
 %). 6.4(بنسبة 

القضية المرتبة الرابعة  جاءت هذه: هدم البيوت والضرائب ومصادرة البطاقات الشخصية -4
مرة بنسبة  14ة الدراسة بتكرار من بين قضايا القدس في صحيفة فلسطين طوال مد

بينما كان لها %) 0.7(تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة بنسبة %) 9.9(
ررت السنة الثانية لالنقسام فقد تك أما%) 2.1(مرات بنسبة  3لالنقسام  األولىفي السنة 

 %).  7.1(مرات بنسبة  10هذه القضية 
احتلت هذه القضية المرتبة : الحواجز والمضايقات والصلوات والزيارات وشؤون األسرى -5

 13راسة وجاءت بتكرارالخامسة من بين قضايا القدس في صحيفة فلسطين طوال فترة الد
 أما%) 5.7(بة مرات بنس 8لالنقسام  األولىبينما تكررت في السنة %) 9.2(مرة بنسبة 

فيما لم ترد هذه القضية في %) 3.5(مرات بنسبة  5السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت 
 . السنة التي سبقت االنقسام

جاءت هذه القضية في المرتبة السادسة من بين قضايا : اآلثار والحفريات واألنفاق والتنقيب -6
تكرر منها %) 6.4(بنسبة مرات  9ن طوال مدة الدراسة بتكرارالقدس في صحيفة فلسطي

فيما تساوى حضور هذه القضية %) 0.7(في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة بنسبة 
  %).2.8(مرات بنسبة  4نقسام بتكرار والثانية لال األولىفي كل من السنة 

جاءت هذه القضية في المرتبة السابعة : دعم صمود سكان القدس والمساعدات والمؤسسات -7
لالنقسام  األولى، تكرر منها في السنة %)6.4(مرات بنسبة  9 لدراسة بتكرارة اطوال مد
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%) 2.8(مرات بنسبة  4السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت  أما%) 3.5(مرات بنسبة  5
 . بينما لم يكن لهذه القضية أي تكرار في السنة التي سبقت االنقسام

ه القضية في المرتبة الثامنة من بين جاءت هذ: الشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية -8
مرات بنسبة  8دراسة، حيث تكررت قضايا القدس في صحيفة فلسطين، وطوال مدة ال

بينما %) 0.7(، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة بنسبة %)5.7(
قسام فقد في السنة الثانية لالن أما%) 1.4(ن بنسبة لالنقسام مرتي األولىتكررت في السنة 

 %).3.5(مرات بنسبة  5تكررت 
جاءت هذه القضية في المرتبة التاسعة من بين قضايا القدس : األنشطـة الثقافيـة والفنيـة -9

، تكرر منها %)5.0(مرات بنسبة  7وال فترة الدراسة في صحيفة فلسطين حيث تكررت ط
نية لالنقسام فقد تكررت السنة الثا أما%) 0.7(قسام مرة واحدة بنسبة لالن األولىفي السنة 

 . السنة سبقت االنقسام فلم يكن لها أي تكرار أما%) 4.3(مرات بنسبة  6
جاءت هذه القضية في المرتبة العاشرة من بين قضايا القدس في : الشؤون الرياضية - 10

، تكرر منها في %)2.8(نسبة مرات ب 4صحيفة فلسطين حيث تكررت طوال مدة الدراسة 
السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت مرة  أما%) 2.1(مرات بنسبة  3سام لالنق األولىالسنة 

 .سبقت االنقسام فلم يكن لها أي تكرارالتي السنة  أما%) 0.7(واحدة بنسبة 
الغرب والقدس جاءت هذه القضية في المرتبة الحادية عشرة من بين قضايا القدس بتكرار  - 11

 األولىتساوت هذه القضية في السنة ، حيث %)1.4(مرتين طوال فترة الدراسة بنسبة 
السنة التي سبقت  أمالكل منهما، %) 0.7(والثانية  لالنقسام بتكرار مرة واحدة بنسبة 

 .  االنقسام فلم يكن لها أي تكرار
جاءت هذه القضية في المرتبة الثانية عشرة من بين قضايا القدس في : العرب والقدس - 12

، حيث تساوت هذه %)1.4(ار مرتين بنسبة دة الدراسة بتكرصحيفة فلسطين طوال م
لالنقسام بتكرار مرة واحدة وبنسبة  األولىالقضية  في السنة التي سبقت االنقسام والسنة 

 . السنة الثانية لالنقسام فلم يكن لها أي تكرار أمالكل منهما، %) 0.7(
بة الثالثة جاءت هذه القضية في المرت :الدوليةالقدس في مفاوضات السالم والمؤتمرات  - 13

مرة  إالعشرة من بين قضايا القدس في صحيفة فلسطين حيث لم ترد طوال مدة الدراسة 
، في حين لم يكن لها أي حضور قبل %)0.7(لالنقسام وبنسبة  األولىواحدة في السنة 

 .االنقسام وفي السنة الثانية لالنقسام
تكرار طوال مدة  أيبلم ترد هذه القضية في صحيفة فلسطين : ردود الفعلالمواقف و - 14

 .الدراسة
   



81 

  مواقع نشر قضايا القدس في صحف الدراسة   3.5

  

  مواقع نشر قضايا القدس في صحف الدراسة : 3.5 جدول

 الموقع
6/2006-6/20077/2007-6/2008 7/2008-6/2009   

صحيفة القدس المجموع

 العدد  
النسبة

 العدد المئوية 
النسبة

 العدد المئوية 
ة النسب

 العدد المئوية 
النسبة 
 المئوية 

الصفحة 
 %9.3 163 %3.9 68 %3.4 59 %2.1 36 األولى

الصفحات 
 %85.3 1496 %23.4 411 %43.0 755 %18.8 330 الداخلية

الصفحة 
 %5.4 95 %0.9 15 %3.4 60 %1.1 20 األخيرة
 %100.0  1754 %49428.2%87449.8%22.0 386 المجموع
 المجموعـــطينفلسصحيفة الموقع

الصفحة 
 %14.0 34 %0.8 2 %9.5 23 %3.7 9 األولى

الصفحات 
 %83.9 204 %25.9 63 %39.1 95 %18.5 45 الداخلية

الصفحة 
 %2.5 6 %0.8 2 %1.2 3 %0.4 1 األخيرة
 %100.4 244 %6727.6%12149.8%22.6 55 المجموع
 المجموع  الحياة الجديدةصحيفة  الموقع

الصفحة 
 %11.1 72 %4.3 28 %4.6 30 %2.2 14 ولىاأل

الصفحات 
 %88.1 570 %41.6 269 %27.4 177 %19.2 124 الداخلية

الصفحة 
 %0.8 5 %0.5 3 %0.0 0 %0.3 2 األخيرة
 %100.0 647 %30046.4%20732.0%21.6 140 المجموع
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  :مواقع نشر قضايا القدس في صحيفة القدس. 1.3.5

    

حجم الصفحات التي تم عرض قضايا القدس  أن) 3.5(ة حسب الجدول رقم تؤكد نتائج الدراس
في السنة  أما%) 22.0(عليها في صحيفة القدس قد بلغت في السنة التي سبقت االنقسام نسبة 

من %) 28.2(وفي السنة الثانية لالنقسام بلغت نسبة %) 49.8(لالنقسام فقد بلغت نسبة  األولى
  .حجم العينة

يفة القدس نسب مواقع نشر قضايا القدس في صحالتالي  ت الجدول السابق يتضحوبدراسة بيانا
  : وذلك على النحو التالي

  
من بين صفحات جريدة  األولىجاءت الصفحات الداخلية في المرتبة  :الداخليةالصفحات  1

القدس حيث بلغت الموضوعات الخاصة بقضايا القدس والتي نشرت على الصفحات 
نشر منها في السنة التي %) 85.3(موضوعاً بنسبة  1496ات الثالث الداخلية في السنو

 755لالنقسام نشر منها  األولىوفي السنة %) 18.8(موضوعاً بنسبة  330سبقت االنقسام 
 23.4(موضوعا بنسبة  411وفي السنة الثانية لالنقسام بلغت %) 43.0(موضوعاً بنسبة 

.(% 
لثانية من بين صفحات جريدة د جاءت في المرتبة افق األولىالصفحة  أما: الصفحة األولى  2

في السنوات الثالث  األولىحيث بلغت قضايا القدس التي نشرت على الصفحة ، القدس
موضوعاً  36نشر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 9.3(موضوعاً بنسبة  163

وفي السنة الثانية %) 3.4(موضوعاً بنسبة  59لالنقسام  األولىو في السنة %) 2.1(بنسبة 
 %).3.9(موضوعا بنسبة  68من االنقسام بلغت 

 
جاءت في المرتبة الثالثة من بين صفحات جريدة القدس حيث بلغت : الصفحة األخيرة 3

موضوعاً بنسبة  95في السنوات الثالث  األخيرةقضايا القدس التي نشرت على الصفحة 
وفي السنة %) 1.1(موضوعاً بنسبة  20نشر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 5.4(

 15وفي السنة الثانية من االنقسام بلغت %) 3.4(موضوعاً بنسبة  60لالنقسام  األولى
 %). 0.9(موضوعا بنسبة 
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  قضايا القدس التي نشرت على صفحات صحيفة القدس في فترة  الدراسة:  4.5جدول 

الموقع  الموضوع
الصفحة
 األولى

الصفحات 
 الداخلية 

لصفحة ا
   األخيرة

االستيطان والجدار ومصادرة 
 وتهويد المدينة األراضي

 156 3 29124العدد
 %8.89 %0.17 %7.07 %1.65النسبة  

المقدسات ومحاوالت الجماعات 
   األقصىاليهودية اقتحام المسجد 

 111   8103العدد
 %6.33 %0.00 %5.87%0.46النسبة 

ضرائب هدم ومصادرة البيوت وال
 وسحب البطاقات الشخصية

 109   2386العدد
 %6.21 %0.00 %4.90%1.31النسبة 

مواجهات ومسيرات ومهرجانات 
 ومقاومة االحتالل

 83   1964العدد
 %4.73 %0.00 %3.65 %1.08النسبة  

 64   1945العددوالحفريات اآلثار
 %3.65 %0.00 %2.57%1.08النسبة 

والصلوات وشؤون  الحواجز
 والشهداء األسرى

 193   26167العدد
 %11.00 %0.00 %9.52%1.48النسبة 

اقتصادية  مساعداتودعم 
 مقدسيةمؤسسات       و

 160 89 467العدد
 %9.12 %5.07 %3.82%0.23النسبة 

  الفنية    ثقافية والشؤون ال
 133 2 3128العدد

 %7.58 %0.11 %7.30%0.17النسبة 

  الجتماعية والصحيةاالشؤون 
 195 1 191 3 العدد

 %11.12 %0.06%10.89%0.17النسبة 

 غرب والقدس   ال
 27   720العدد

 %1.54 %0.00 %1.14%0.40النسبة 

 عرب والقدس      ال
 1  1العدد

 %0.06 %0.00 %0.06%0.00النسبة 

 رياضة          الشؤون ال
 430   1429العدد

 %24.52 %0.00%24.46%0.06النسبة 
القدس في المؤتمرات ومفاوضات 

  السالم
 17  89العدد

 %0.97 %0.00 %0.51 %0.46النسبة  

 فعل   المواقف وردود ال
 75   1362العدد

 %4.28 %0.00 %3.53%0.74النسبة 
 المجموع

 
 1754 95 1631496العدد
%100.00 %5.42%85.29%9.29نسبة ال
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لصحيفة القدس  األولىالقضايا التي نشرت على الصفحة  أكثر أن )4.5(كما يتضح من الجدول 
 األراضيوالجدار ومصادرة  ،كانت في معظمها قضايا تتعلق باالستيطان ،وطيلة فترة الدراسة

وهي قضايا تتكرر بشكل  ،سرىاألوقضايا تتعلق بالحواجز والصلوات وشؤون  ،وتهويد المدينة
، التي يوميةال اإلحداث لهذهتكثر الصحيفة من تناولها  أنفكان من الطبيعي  ،أسبوعي أويومي 

قضايا  إلى باإلضافة ،اإلحداثموقع هذه  إلىالصحيفة القريبة هذه التي تصدر منها وتهم المدينة 
بمجملها قضايا مهمة وهي  ،وتهجير السكان والضرائب وسحب الهويات ،هدم ومصادرة البيوت

  . القضايا التي طرحت على نفس الصفحة  مقارنة ببقية
 

  :مواقع نشر قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.3.5
  

حجم الصفحات التي تم عرض قضايا القدس  أن) 3.5(كما تشير نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
وفي السنة %) 21.6(سبقت االنقسام بلغت نسبتها  عليها في صحيفة الحياة الجديدة في السنة التي

من حجم %) 46.4(وفي السنة الثانية لالنقسام بلغت نسبة %) 32.0(لالنقسام بلغت نسبة  األولى
  .العينة

الحياة وبدراسة بيانات الجدول السابق يتضح تكرار ونسب مواقع نشر قضايا القدس في صحيفة 
  : الجديدة على النحو التالي

  
من بين صفحات جريدة  األولىجاءت الصفحات الداخلية في المرتبة : ت الداخليةالصفحا 1

حيث بلغت قضايا القدس التي نشرت على صفحاتها الداخلية في السنوات  ،الحياة الجديدة
 124نشر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 88.1(موضوعاً بنسبة  570 ،الثالث

موضوعاً بنسبة  177لالنقسام  األولىفي السنة نشر منها %) 19.2(موضوعاً بنسبة 
 %).41.6(موضوعا بنسبة  269وفي السنة الثانية لالنقسام نشر منها %) 27.4(

حيث  ،وجاءت في المرتبة الثانية من بين صفحات جريدة الحياة الجديدة :األولىالصفحة  2
%) 11.1(بة موضوعا بنس 72بلغت قضايا القدس التي نشرت عليها في السنوات الثالث 

 األولىوفي السنة %) 2.2(موضوعاً بنسبة  14نشر عليها في السنة التي سبقت االنقسام 
 28بينما نشر في السنة الثانية لالنقسام %) 4.6(موضوعاً بنسبة  30لالنقسام نشر 

 %).4.3(موضوعا بنسبة 
حيث  ،جديدةوجاءت في المرتبة الثالثة من بين صفحات جريدة الحياة ال: الصفحة األخيرة 3

نشر عليها في السنة التي %) 0.8(موضوعات بنسبة  5نشر عليها في السنوات الثالث 
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لالنقسام لم ينشر عليها أي  األولىوفي السنة %) 0.3(بنسبة  ،سبقت االنقسام موضوعين
  %).0.5(مواضيع بنسبة  3موضوع على هذه الصفحة بينما نشر في السنة الثانية لالنقسام 

  
 ات صحيفة الحياة الجديدة في فترةقضايا القدس التي نشرت على صفح أ- 5.5جدول 
  الدراسة

  

الموقع  الموضوع
الصفحة
 األولى

الصفحات 
 داخليةال

الصفحة 
   األخيرة

االستيطان والجدار ومصادرة 
 وتهويد المدينة األراضي

 86 3 974العدد
 %13.29%0.46 %11.44%1.39النسبة

الجماعات المقدسات ومحاوالت 
 األقصىاليهودية اقتحام المسجد 

 43   340العدد
 %6.65%0.00 %6.18%0.46النسبة

هدم ومصادرة البيوت
والضرائب  وسحب البطاقات 

 الشخصية

 46   937العدد

 %7.11%0.00 %5.72 %1.39النسبة 
مواجهات ومسيرات 
 ومهرجانات ومقاومة االحتالل

 59   46 13 العدد
 %9.12%0.00 %7.11%2.01النسبة

 والحفريات اآلثار
 39   1029العدد
 %6.03%0.00 %4.48%1.55النسبة

الحواجز والصلوات وشؤون 
 والشهداء األسرى

 86   1175العدد
 %13.29%0.00 %11.59%1.70النسبة

ومساعدات اقتصادية دعم 
 مقدسيةات ومؤسس

 39   138العدد
 %6.03%0.00 %5.87%0.15النسبة

 الشؤون الثقافية والفنية     
 3 21العدد

 %0.46%0.15 %0.00 %0.31النسبة 
الشؤون االجتماعية والقضايا 

 المدنية  والصحية والتعليمية
 46 1 243العدد
 %7.11%0.15 %6.65%0.31النسبة

 الغرب والقدس
 9  36العدد
 %1.39%0.00 %0.93%0.46النسبة

 العرب والقدس
 2  11العدد
 %0.31%0.00 %0.15%0.15النسبة

 الشؤون الرياضة
 168   168العدد
 %25.97%0.00 %25.97النسبة
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  قضايا القدس التي نشرت على صفحات صحيفة الحياة الجديدة في فترة الدراسةب - 5.5جدول 
 

المؤتمرات القدس في
 12   7 5 العدد لسالمومفاوضات ا

 %1.85%0.00 %1.08%0.77النسبة

 المواقف وردود الفعل
 9  36العدد
 %1.39%0.00 %0.93%0.46النسبة

 المجموع
 

 647 5 72570العدد
%100.00%0.77 %88.10%11.13النسبة 

  
تي نشرتها صحيفة القضايا ال أكثر أن )5.5(نتائج الدراسة حسب الجدول رقم كما تبين 

وطيلة فترة الدراسة كانت في معظمها قضايا تتعلق  األولىالحياة الجديدة على صفحتها 
وقضايا تتعلق بالحواجز  ،بالمواجهات والمسيرات والمهرجانات ومقاومة االحتالل

 ،أيضا أسبوعي أووهي قضايا تتكرر بشكل يومي  ،داءوالشه األسرىوالصلوات وشؤون 
اليومية والتي تهم  اإلحداثتهتم هذه الصحيفة بتغطية مثل هذه  أني فكان من الطبيع

نشرها  إلى باإلضافة ،اإلحداثموقع هذه  إلىقريبة  أيضاولكون هذه الصحيفة  ،المدينة
تنشر على هذه  أنوالتنقيب وهي بمجملها قضايا مهمة تستحق  واآلثارلقضايا الحفريات 

  .الصفحة 
  

  :صحيفة فلسطينمواقع نشر قضايا القدس في   .3.3.5

  
حجم الصفحات التي تم  أن) 3.5(فتبين نتائج الدراسة حسب الجدول رقم  ،صحيفة فلسطين وأما

%) 22.6(عرض قضايا القدس عليها في هذه الصحيفة في السنة التي سبقت االنقسام بلغت نسبة 
قسام بلغت نسبة وفي السنة الثانية لالن%) 49.8(لالنقسام فقد بلغت نسبتها  األولىفي السنة  أما
  .من حجم العينة%) 27.6(

ي صحيفة فلسطين وبدراسة بيانات الجدول السابق يتضح تكرار ونسب مواقع نشر قضايا القدس ف
  : على النحو التالي

  
من بين صفحات جريدة  األولىجاءت الصفحات الداخلية في المرتبة : الصفحات الداخلية 1

يا القدس والتي نشرت على صفحاتها حيث بلغت الموضوعات الخاصة بقضا ،فلسطين
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نشر منها في السنة التي %) 83.9(مواضيع بنسبة  204الداخلية في السنوات الثالث 
 95لالنقسام نشر  األولىوفي السنة %) 18.5(موضوعاً بنسبة  45سبقت االنقسام 
ة موضوعا بنسب 63بينما نشر منها في السنة الثانية لالنقسام %) 39.1(موضوعاً بنسبة 

)25.9.(% 
فقد جاءت في المرتبة الثانية من بين صفحات جريدة  األولىالصفحة  أما: الصفحة األولى 2

موضوعا  34حيث بلغت قضايا القدس التي نشرت عليها في السنوات الثالث  ،فلسطين
وفي %) 3.7(قضايا بنسبة   9نشر منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 14.0(بنسبة 

وفي السنة الثانية من %) 9.5(موضوعاً بنسبة  23نقسام نشر منها السنة األولى لال
 %). 0.8(االنقسام نشر عليها موضوعين بنسبة 

جاءت هذه الصفحة في المرتبة الثالثة من بين صفحات جريدة فلسطين : الصفحة األخيرة  3
) %2.5(قضايا بنسبة   6حيث بلغت قضايا القدس التي نشرت عليها في السنوات الثالث 

وفي السنة األولى %) 0.4(نشر منها في السنة التي سبقت االنقسام قضية واحدة بنسبة 
وفي السنة الثانية لالنقسام نشر عليها %) 1.2(مواضيع بنسبة  3لالنقسام نشر منها 

 %).0.8(موضوعين بنسبة 
 

  الدراسة على صفحات صحيفة فلسطين في فترة قضايا القدس التي نشرت: 6.5جدول 
 

  ضوعالمو
 الموقع

الصفحة
 األولى

الصفحات 
 الداخلية

الصفحة 
   األخيرة

االستيطان والجدار ومصادرة 
 وتهويد المدينة األراضي

 71 2 960العدد
 %29.22 %0.82 %24.69%3.70النسبة

المقدسات ومحاوالت الجماعات 
   األقصىاليهودية اقتحام المسجد 

 28   325العدد
 %11.52 %0.00 %10.29%1.23النسبة

هدم ومصادرة البيوت والضرائب 
 وسحب البطاقات الشخصية

 16   412العدد
 %6.58 %0.00 %4.94 %1.65 النسبة 

مواجهات ومسيرات ومهرجانات 
 ومقاومة االحتالل

 25   421العدد
 %10.29 %0.00 %8.64%1.65النسبة

 والحفريات اآلثار
 12 1 11العدد
 %4.94 %0.41 %4.53%0.00النسبة

األسرىالحواجز والصلوات وشؤون
 29   19 10 العدد والشهداء
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 %11.93 %0.00 %7.82%4.12النسبة
دعم ومساعدات اقتصادية ومؤسسات 

 مقدسية
 17 1 214العدد
 %7.00 %0.41 %5.76%0.82النسبة

 الشؤون الثقافية والفنية     
 18 1 116العدد
 %7.41 %0.41 %6.58%0.41النسبة

الشؤون االجتماعية والقضايا  المدنية 
 والصحية والتعليمية

 12   12العدد
 %4.94 %0.00 %4.94%0.00النسبة

 الغرب والقدس   
 3 1 11العدد
 %1.23 %0.41 %0.41%0.41النسبة

 العرب والقدس      
 2   2العدد
 %0.82 %0.00 %0.82%0.00النسبة

 الشؤون الرياضة          
 9   9العدد
 %3.70 %0.00 %3.70النسبة

القدس في المؤتمرات ومفاوضات 
 السالم 

 1   1العدد
 %0.41 %0.00 %0.41النسبة

 المجموع
 243 6 34203العدد
%100.00 %2.47 %83.54%13.99النسبة

  
القضايا التي نشرتها صحيفة  أكثر أن) 6.5(دراسة حسب الجدول رقم نتائج الما تبين ك

كانت في معظمها قضايا تتعلق  ،وطيلة فترة الدراسة األولىفلسطين على صفحتها 
بشكل  أووهي قضايا تتكرر يوميا  ،والشهداء األسرىوشؤون  ،بالحواجز والصلوات

اليومية والتي  اإلحداثغطية هذه تقوم هذه الصحيفة بت أنفكان من الطبيعي  ،أيضا أسبوعي
من القضايا المهمة التي نشرت على هذه الصفحة قضايا تتعلق  أنكما  ،تهم المدينة

وهي بمجملها قضايا مهمة  ،وتهويد المدينة األراضيباالستيطان والجدار ومصادرة 
 .  وجاءت بمرتبة متقدمة من بين بقية  القضايا التي نشرت على نفس الصفحة 
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   عرض قضايا القدس في صحف الدراسة األشكال الصحفية المستخدمة في 4.5

  
عرض قضايا القدس في صحيفة الصحفية المستخدمة في  األشكالتكرار ونسب  أ- 7.5جدول 
  القدس

  

6/2006-6/20077/2007-6/20087/2008-6/2009     
 المجموعصحيفة الحياة الجديدة  األشكال

 العدد  
النسبة
 العدد ة المئوي

النسبة
 العدد المئوية 

النسبة 
 العدد المئوية 

النسبة 
 المئوية 

 %77.6 537 %33.8 234%18126.2%12217.6  الخبر الصحفي
 %14.9 103 %8.4 58%284.0%172.5  يالتقرير الصحف

 %0.1 1 %10.1%0.0%0.0  التحقيق
 %1.6 11 %30.4%40.6%40.6 المقال والمقابلة
 %3.2 22 %1.9 13%20.3%71.0 ةالصور الصحفي

 %0.6 4 %20.3%0.0%20.3 الكاريكاتير 
 %0.7 5 %20.3%20.3%10.1 اإلعالن

 %1.3 9 %50.7%10.1%30.4 العمود الثابت
 %100.0 692 %46.0 318%21831.5%15622.5 المجموع

   صحيفة فلسطين 
 %57.6 142 %19.9 49%6928.0%239 يالخبر الصحف
 %19.2 47 %6.9 17%3012.2%00  يالتقرير الصحف

 %0.0 0 %00.0%00.0%00 التحقيق
 %9.8 24 %5.3 13%93.7%21 المقال والمقابلة
 %8.2 20 %4.5 11%83.3%10 ةالصور الصحفي

 %2.4 6 %31.2%1.2 3%0 0 الكاريكاتير 
 %2.4 6 %31.2%31.2%00 اإلعالن

 %0.8 2 %10.4%10.4%00 العمود الثابت
 %100.0 246 %39.4 97%12350.0%2611 المجموع

القدس
 %81.4 1362.8 %31.6 529%49229.4%34120.4 الخبر الصحفي
 %10.0 168.1 %4.7 78%513.0%392.3  يالتقرير الصحف

 %0.1 2.0012 %20.1%0.0%0.0  التحقيق
 %4.0 67.04 %1.4 23%231.4%211.3 المقال والمقابلة
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الصحفية المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحيفة  األشكالتكرار ونسب  ب- 7.5جدول 
  القدس

 
 %64.0383.8 %1.8 30%201.2%140.8 ةالصور الصحفي

 %0.3 5.003 %20.1%10.1%20.1 الكاريكاتير 
 %0.3 5.003 %10.1%20.1%20.1 عالناإل

 %2.00120.1 %10.1%10.1%0.0  العمود الثابت
%100.0 1675%39.8 666%59035.2%41925.0 المجموع

  

  األشكال الصحفية المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحيفة القدس. 4.5
  
شكال الصحفية التي تم عرض قضايا حجم األ أن) 7.5(تشير نتائج الدراسة حسب الجدول رقم  

بلغت نسبتها في السنة التي سبقت  ،القدس من خاللها في صحيفة القدس وطوال فترة الدراسة
في السنة الثانية لالنقسام فقد بلغت  وأما%) 35.2(لالنقسام  األولىوفي السنة %) 25.0(االنقسام 
  .صحفيا شكال 1675حجم العينة البالغ  إجماليمن %) 39.8(نسبتها 

وبدراســة بيانات الجدول السابق يتبين أن األشكال الصحفية التي تم عرض قضايا القدس من 
  : خاللها في صحيفة القدس في السنوات الثالث جاءت على الترتيب التالي

الصحفية في جريدة القدس حيث  األشكالوجاء في المرتبة األولى من بين  :الصحفيالخبر  .1
منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 81.4(خبرا بنسبة  1363ث بلغ في السنوات الثال

وفي %) 29.4(خبرا بنسبة  492وفي السنة األولى لالنقسام %) 20.4(خبرا بنسبة  341
 %).31.6(خبرا بنسبة  529السنة الثانية لالنقسام 

يدة الصحفية في جر األشكالوجاء في المرتبة الثانية من بين : التقــــرير الصــحفي .2
منها في السنة التي %) 10.0(تقريرا بنسبة  168حيث بلغ في السنوات الثالث  ،القدس

 51في السنة األولى لالنقسام فقد بلغت  أما%) 2.3(تقريرا بنسبة  39سبقت االنقسام 
 %).4.7(تقريرا بنسبة  78وفي السنة الثانية لالنقسام %) 3.0(تقريرا بنسبة 

حيث  ،الصحفية في جريدة القدس األشكالالمرتبة الثالثة من بين وجاء في : المقال والمقابلة .3
منها في السنة التي سبقت %) 4.0(مقاال ومقابلة بنسبة  67بلغت في السنوات الثالث 

في السنة األولى والثانية لالنقسام فقد بلغت  أما%) 1.3(مقاال ومقابلة بنسبة  21االنقسام 
 %) .1.4( مقاال ومقابلة بنسبة 23في كل منهما 
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وجاء هذا الشكل في المرتبة الرابعة من بين األشكال الصحفية الواردة : الصور الصحفية .4
%) 3.8(بنسبة  ،صورة صحفية 64حيث بلغت في السنوات الثالث  ،في جريدة القدس

وفي السنة األولى %) 0.8(بنسبة  ،صورة صحفية 14منها في السنة التي سبقت االنقسام 
في السنة الثانية لالنقسام فقد بلغت  وأما%) 1.2(بنسبة  ،صورة صحفية 20لالنقسام بلغت 

 %).1.8(بنسبة  ،صورة صحفية 30
من بين األشكال  ،وجاء هذان الشكالن الصحفيان في المرتبة الخامسة: الكاريكاتير واإلعالن .5

مرات  5حيث تكرر كل منهما في السنوات الثالث  ،الصحفية الواردة في جريدة القدس
 %).0.1(حيث وزعت هذه النسبة على الثالث سنوات بالتساوي بنسبة %) 0.3( بة بنس

 إال ،حيث لم يرد هذا الشكل في السنوات الثالث ،وجاء في المرتبة الثامنة: التحقيق .6
  ).0.1(بنسبة وبتكرارين في السنة الثانية لالنقسام 

في السنوات الثالث  في المرتبة التاسعة حيث جاء هذا الشكل وجاء: والعمود الثابت  .7
  . لكل منهما) 0.1(والثانية لالنقسام وبنسبة  األولىبتكرارين في السنة 
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 . الصحفية المختلفة طوال مدة الدراسةاألشكالتكرار ونسب قضايا القدس التي تناولتها صحيفة القدس من خاللأ-8.5جدول
  

  القدس
الشكل
الصحفي

 تحقيق تقرير خبر
مقال
 ومقابلة

 إعالنريكاتيركا  صور
عمود 
 ثابت

 المجموع

 8 7 23456 1الموضوع
وتهويد  األراضياالستيطان والجدار ومصادرة 

 المدينة
 151 3 8 18 29 93 العدد
 %9.01%0.00%0.00 %0.18%0.48%1.07%0.00%1.73%5.55النسبة

المقدسات ومحاوالت الجماعات اليهودية اقتحام 
   األقصىالمسجد 

 2110 105 93العدد
 %6.57%0.00%0.00 %0.00%0.12%0.30%0.00%0.60%5.55النسبة

هدم ومصادرة البيوت والضرائب  وسحب 
 البطاقات الشخصية

 108 1 101561 84العدد
 %6.45%0.06%0.00 %0.06%0.36%0.30%0.06%0.60%5.01النسبة

ت ومقاومة مواجهات ومسيرات ومهرجانا
 االحتالل

 2111378 43العدد
 %4.66%0.00%0.00 %0.00%0.78%0.06%0.00%1.25%2.57النسبة

 والحفريات اآلثار
 61 1 10511 43العدد
 %3.64%0.00%0.06 %0.06%0.06%0.30%0.00 %0.60 %2.57 النسبة

 والشهداء األسرىالحواجز والصلوات وشؤون 
 1502120191دالعد

 %11.40%0.00%0.00 %0.00%1.19%0.00%0.00%1.25%8.96النسبة

 مقدسية ومساعدات اقتصادية ومؤسساتدعم 
 103390 74العدد
 %5.37%0.00%0.00 %0.00%0.18%0.18%0.00%0.60%4.42النسبة

 الشؤون الثقافية والفنية     
 117 1031013العدد
 %6.99%0.00%0.18 %0.00%0.00%0.06%0.00%0.60%6.15النسبة
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 . الصحفية المختلفة طوال مدة الدراسةاألشكالتكرار ونسب قضايا القدس التي تناولتها صحيفة القدس من خاللب-8.5جدول
  

الشؤون االجتماعية والقضايا  المدنية  والصحية 
 والتعليمية

 17611124194العدد
 %11.58%0.00%0.00 %0.00%0.24%0.12%0.06%0.66%10.51 النسبة

 الغرب والقدس
 241227العدد
 %1.61%0.00%0.00 %0.00%0.12%0.00%0.00%0.06%1.43 النسبة

 العرب والقدس
 1722324العدد
 %1.43%0.00%0.00 %0.00%0.18%0.12%0.00%0.12%1.01 النسبة

 الشؤون الرياضة
 4022631432العدد
 %25.79%0.00%0.00 %0.00%0.06%0.18%0.00  %1.55 %24.00 النسبة

 القدس في المؤتمرات ومفاوضات السالم
 17 103211العدد
 %1.01%0.00%0.06 %0.00%0.06%0.12%0.00%0.18%0.60 النسبة

 وردود الفعل المواقف
 75 504201العدد
 %4.48%0.06%0.00 %0.00%0.00%1.19%0.00%0.24%2.99 النسبة

 1675 2 5 1362168267645العددالمجموع
%100.00%0.12%0.30 %0.30%3.82%4.00%0.12%10.03%81.31 النسبة
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الخبر الصحفي هو اكثر االشكال الصحفية  نا) 8.5(كما تشير نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
وكانت اكثر هذه  ،وطيلة فترة الدراسة ،التي استخدمتها صحيفة القدس في تغطيتها لقضايا القدس

وهي  ،ثم قضايا تتعلق بالشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية ،القضايا هي الشؤون الرياضية
فكان من الطبيعي  ،شبه يومي او اسبوعي ايضاقضايا يومية تهم المواطن المقدسي وتتكرر بشكل 

باالضافة  ،تصدر من داخل المدينةخصوصا وانها  ة مثل هذه االحداثبتغطي ان تهتم هذه الصحيفة
وهي بمجملها قضايا تستحق  ،لتغطيتها لقضايا الحواجز والصلوات وشؤون االسرى والشهداء

قية القضايا من خالل هذا الشكل وغيره من فيما تم تغطية ب ،التغطية من خالل هذا الشكل الصحفي
  .االشكال الصحفية االخرى على هذه الصفحة 

  
قضية  حيث كانت ،فهو التقرير الصحفي ،واما الشكل الصحفي الثاني الذي استخدمته هذه الصحيفة
ابرز القضايا التي تم تغطيتها من خالل  من االستيطان والجدار وتهويد المدينة ومصادرة االراضي

فقضية االستيطان والجدار وتهويد المدينة  ،وهي قضايا جوهرية واساسية بالنسبة للمدينة ،لتقاريرا
كل ذلك جعل  ،ومصادرة االراضي وبناء االف الوحدات السكنية والتي الزالت مستمرة حتى االن

الوصف ولكون مثل هذه القضايا تحتاج مزيدا من  ،تغطية هذه الصحيفة بشكل اكبر من بقية القضايا
من التقارير وهي  اعددالصحيفة وبعد ذلك تاتي الشؤون الرياضية التي افرد لها  ،التوضيح والشرح

   .رة من االهمية مقارنة مع بقية القضايايقضايا ليست على درجة كب

  
  األشكال الصحفية المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.4.5

  
ان حجم األشكال الصحفية التي تم عرض قضايا ) 7.5(ة حسب الجدول رقم كما تبين نتائج الدراس

%) 22.5(القدس من خاللها في صحيفة الحياة الجديدة قد بلغت في السنة التي سبقت االنقسام نسبة 
واما في السنة الثانية لالنقسام فقد بلغت %) 31.5(اما في السنة االولى لالنقسام فقد بلغت نسبتها 

شكال  692من اجمالي االشكال الصحفية في السنوات الثالث والبالغ عددها %) 46.0(نسبتها 
  .صحفيا

  
يتبين أن األشكال الصحفية التي تم عرض قضايا القدس من ) 4(بدراســة بيانات الجدول رقم 

  : خاللها في صحيفة الحياة الجديدة في السنوات الثالث جاءت على الترتيب التالي
  

ء في المرتبة األولى من بين هذه االشكال الصحفية، حيث بلغ في وجا: الخبر الصحفي .1
منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 77.6(بنسبة  ،خبرا صحفيا 537السنوات الثالث 
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وفي %) 26.2(خبرا بنسبة  181وفي السنة األولى لالنقسام %) 17.6(خبرا بنسبة  122
 %). 33.8(خبرا بنسبة  234السنة الثانية لالنقسام 

 
منها في %) 14.9(تقارير بنسبة  103وجاء في المرتبة الثانية إذ بلغ : حفيرير الصـالتق .2

تقريرا  28وفي السنة األولى لالنقسام %) 2.5(تقريرا بنسبة  17السنة التي سبقت االنقسام 
 %).8.4(تقريرا بنسبة  58وفي السنة الثانية لالنقسام %) 4.0(بنسبة 

 
ت في المرتبة الثالثة من بين األشكال الصحفية حيث بلغت في وجاء: الصورة الصحفية .3

 7قسام منها في السنة التي سبقت االن%) 3.2(صورة صحفية بنسبة  22السنوات الثالث 
في السنة األولى لالنقسام صورتين صحفيتين بنسبة و%) 1.0(صور صحفية بنسبة 

 %).1.9( صورة صحفية بنسبة 13وفي السنة الثانية لالنقسام %) 0.3(
 

مقاال ومقابلة بنسبة  11وجاء هذا الشكل في المرتبة الرابعة اذ بلغ : المقال والمقابلة .4
من اجمالي االشكال الصحفية للسنوات الثالث، منها في كل من السنة التي سبقت %) 1.6(

لكل منهما، اما في %) 0.6(مقاالت ومقابالت بنسبة  4االنقسام والسنة األولى لالنقسام 
 %) .0.4(مقاالت ومقابالت بنسبة  3ة الثانية لالنقسام فقد بلغت السن

 
وجاء في المرتبة الخامسة اذ بلغ عدد االعمدة الثابتة في صحيفة الحياة : العمود الثابت .5

من اجمالي االشكال الصحفية للسنوات الثالث، منها في %) 1.3(بنسبة  ،أعمدة 9الجديدة 
و في السنة األولى لالنقسام عمود واحد %) 0.4(بنسبة  اعمدة 3السنة التي سبقت االنقسام 

 %).0.7(أعمدة بنسبة  5وفي السنة الثانية لالنقسام %) 0.1(بنسبة 
 

حيث بلغ عدد االعالنات في  ،وجاء في المرتبة السادسة من بين األشكال الصحفية: اإلعالن .6
ال الصحفية للسنوات من اجمالي االشك%) 0.7(بنسبة  ،اعالنات 5صحيفة الحياة الجديدة 

فيما تساوى حضور %) 0.1(الثالث، منها في السنة التي سبقت االنقسام اعالن واحد بنسبة 
في كل سنة %) 0.3(هذا الشكل في السنة األولى والثانية لالنقسام باعالنين اثنين بنسبة 

 .منهما
مرات  4إذ تكرر  ،وجاء هذا الشكل في المرتبة السابعة من بين هذه االشكال: الكاريكاتير .7

من اجمالي االشكال الصحفية للسنوات الثالث، حيث تساوى حضوره في %) 0.6(بنسبة 
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في كل %) 0.3(والسنة الثانية لالنقسام حيث تكرر مرتين بنسبة  ،السنة التي سبقت االنقسام
 .فيما لم يكن هناك أي كاريكاتير في السنة االولى لالنقسام ،سنة منهما

 
ي المرتبة الثامنة اذ لم يرد هذا الشكل في هذه الصحيفة اال مرة واحدة في وجاء ف: التحقيق .8

 .من اجمالي االشكال الصحفية%) 0.1( السنة الثانية لالنقسام بتكرار واحد بنسبة 
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  . ية المختلفةالقضايا التي تناولتها صحيفة الحياة الجديدة في فترة الدراسة باستخدام االشكال الصحفأ-9.5جدول
  

 الموضوع
الشكل
 الصحفي

 تحقيق تقرير خبر
مقال
 ومقابلة

 اعالنكاريكاتير صور
عمود 
 ثابت

 المجموع

االستيطان والجدار ومصادرة 
 االراضي وتهويد المدينة

 85 3  1672 57العدد
 %12.28%0.43%0.00 %0.29%0.00%1.01 %0.00 %2.31 %8.24 النسبة 

ومحاوالت الجماعات المقدسات 
 اليهودية اقتحام المسجد االقصى  

 43    5 38العدد
 %6.21%0.00%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%5.49النسبة

هدم ومصادرة البيوت والضرائب  
 وسحب البطاقات الشخصية

 45    7121 34العدد
 %6.50%0.00%0.00 %0.14%0.29%0.00%0.14%1.01%4.91النسبة

مواجهات ومسيرات ومهرجانات 
 ومقاومة االحتالل

 58 3 1881 28العدد
 %8.38%0.43%0.14 %0.00%1.16%0.00%0.00%2.60%4.05النسبة

 االثار والحفريات
 38 2  5111 28العدد
 %5.49%0.29%0.00 %0.14%0.14%0.14%0.00%0.72%4.05النسبة

الحواجز والصلوات وشؤون االسرى 
 والشهداء

 86       8     12 66 العدد
 %12.43%0.00%0.00 %0.00%1.16%0.00%0.00%1.73%9.54النسبة

دعم ومساعدات اقتصادية ومؤسسات  
 مقدسية

 38   5122 28العدد
 %5.49%0.00%0.29 %0.00%0.29%0.14%0.00%0.72%4.05النسبة

  الشؤون الثقافية والفنية    
 

 51   72 42العدد
 النسبة

 
6.07% 

 
1.01% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00%  

 
0.29% 

 
0.00%  

 
7.37%  
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  .ةالقضايا التي تناولتها صحيفة الحياة الجديدة في فترة الدراسة باستخدام االشكال الصحفية المختلفب-9.5جدول
 

الشؤون االجتماعية والقضايا  المدنية  
 والصحية والتعليمية

 45    5 40العدد
 %7.15%0.00%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%6.36النسبة

 الغرب والقدس   
 9    1 8العدد

 %1.30%0.00%0.00 %0.00%0.00%0.00 %0.00 %0.14 %1.16 النسبة 

 العرب والقدس      
 2    1 1العدد
 %0.29%0.00%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.14النسبة

 الشؤون الرياضة          
 171 1  17 153العدد
 %24.71%0.14%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%2.46%22.11النسبة

ت القدس في المؤتمرات ومفاوضا
 السالم 

 12    211 8العدد
 %1.73%0.00%0.00 %0.00%0.14%0.14%0.00%0.29%1.16النسبة

 المواقف وردود الفعل   
 9    21 6العدد
 %1.30%0.00%0.00 %0.00%0.00%0.14%0.00%0.29%0.87النسبة

 المجموع
 692 9 5 4 22 11 1 103 537 العدد
%100.00%1.30%0.72 %0.58%3.18%1.59%0.14%14.88%77.60نسبةال
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ان الخبر الصحفي هو اكثر االشكال الصحفية ) 9.5(رقم كما توضح نتائج الدراسة حسب الجدول 
وكانت اكثر هذه  ،التي استخدمت في صحيفة الحياة الجديدة لتغطية قضايا القدس طيلة فترة الدراسة

وهي قضايا تتكرر بشكل يومي  ،لحواجز والصلوات وشؤون االسرى والشهداءالقضايا تتعلق با
الن سلطات االحتالل االسرائيلية ال زالت تواصل انتهاكاتها واعتداءاتها  ؛وتحتاج مثل هذه التغطية
االمر الذي جعل هذه الصحيفة تكثف من تغطيتها لهذه القضايا وبشكل  ،بحق المواطنيين المقدسيين

ة االراضي ومصادر ،باالضافة لتغطيتها لقضايا االستيطان والجدار وتهويد المدينة ،هااكبر من غير
 ،بقية القضايا من خالل هذا الشكل فيما تم استخدام التقارير الصحفية لتغطية ،من خالل هذا الشكل

  .وغيره من االشكال الصحفية االخرى 
  

حيث كانت ابرز  ،فهو التقرير الصحفيواما الشكل الصحفي الثاني الذي استخدمته هذه الصحيفة 
 ،حتالل والمواجهات والمسيراتالقضايا التي تم تغطيتها من خالله هي قضية مقاومة اال

الصحفية على صفحاتها طوال مدة  والمهرجانات التي افرد ت لها الصحيفة عدد من التقارير
  .الدراسة

  
  في صحيفة فلسطينعرض قضايا القدس االشكال الصحفية المستخدمة في . 3.4.5

   

ان حجم األشكال الصحفية  ،لصحيفة فلسطين) 7.5(كما توضح نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
وفي %) 11.0(بلغت نسبة  ،التي تم عرض قضايا القدس من خاللها في السنة التي سبقت االنقسام

من اجمالي %) 39.4( وفي السنة الثانية لالنقسام نسبة%) 50.0(السنة االولى لالنقسام بلغت نسبة 
  .شكال صحفيا 246والبالغ عددها  ،في السنوات الثالث ،االشكال الصحفية

يتبين أن األشكال الصحفية التي تم عرض قضايا القدس من ) 4(وبدراســة بيانات الجدول رقم 
  :خاللها في صحيفة فلسطين وفي السنوات الثالث جاءت على الترتيب التالي

   
حيث  ،في المرتبة األولى من بين االشكال الصحفية في هذه الصحيفة وجاء: الخبر الصحفي .1

منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 57.6(خبرا بنسبة  142بلغ في السنوات الثالث 
وفي السنة %) 28.0(خبرا بنسبة  69وفي السنة األولى لالنقسام %) 9.0(خبرا بنسبة  23

 ).%19.9(خبرا بنسبة  49الثانية لالنقسام 
 47إذ بلغ في السنوات الثالث  ،وجاء في المرتبة الثانية: التقــــرير الصــحفي .2

وفي %) 12.2(تقريرا بنسبة  30منها في السنة األولى لالنقسام %) 19.2(تقريرا بنسبة 
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فيما لم يكن في السنة التي سبقت االنقسام %) 6.9(تقريرا بنسبة  17السنة الثانية لالنقسام 
 .أي تقرير

مقاال ومقابلة بنسبة  24اذ بلغ  ،وجاء هذا الشكل في المرتبة الثالثة: قال والمقابلةالم .3
بنسبة  ،للسنوات الثالث، حيث تكرر في السنة التي سبقت االنقسام مرتين%) 9.8(
، اما في السنة %) 3.7(بنسبة  ،مقاالت ومقابالت 9وفي السنة األولى لالنقسام %) 1.0(

 %).5.3(مقاال ومقابلة بنسبة  13غت الثانية لالنقسام فقد بل
في المرتبة الرابعة من بين األشكال الصحفية لصحيفة  هذا الشكل وجاء: الصور الصحفية  .4

منها في %) 8.2(بنسبة  ،صورة صحفية 20حيث بلغت في السنوات الثالث  ،فلسطين
 ،فيةصور صح 8وفي السنة األولى لالنقسام  ،السنة التي سبقت االنقسام صورة واحدة

 %).4.5(صورة صحفية بنسبة  11وفي السنة الثانية لالنقسام %) 3.3(بنسبة 
تساوى هذان الشكالن الصحفيان في المرتبة الخامسة من بين : الكاريكاتير واإلعالن .5

 6حيث تكرر كل منهما وفي السنوات الثالث  ،األشكال الصحفية الواردة في جريدة فلسطين
في كل من السنة %) 2.4(تكرارات بنسبة  3لكل منهما حيث كان %) 2.4( مرات بنسبة 

 .فيما لم يرد هذان الشكالن في السنة التي سبقت االنقسام ،االولى والثانية لالنقسام
من اجمالي %) 0.8(وتكرر مرتين بنسبة  ،وجاء في المرتبة السادسة: العمود الثابت .6

ي السنة األولى والثانية االشكال الصحفية للسنوات الثالث، حيث تساوى هذا الشكل ف
فيما لم يتكرر هذا الشكل في السنة التي سبقت %) 0.4(لالنقسام بعمود واحد بنسبة 

 .االنقسام
  . لم يرد هذا الشكل في صحيفة فلسطين طوال فترة الدراسة: التحقيق .7
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  . لصحفية المختلفةالقضايا التي تناولتها صحيفة فلسطين في فترة الدراسة باستخدام االشكال اأ-10.5جدول 
 

  الموضوع
الشكل

الصحفي
 خبرال

  الصحفي
تقريرال

 الصحفي
تحقيقال

الصحفي
مقالال
 مقابلةالو

صورال
 عالنالاكاريكاتيرالالصحفية

عمود ال
 ثابتال

 خبرال
  الصحفي

االستيطان والجدار ومصادرة 
 االراضي وتهويد المدينة

 69 2  151823 29العدد
 %28.05%0.81%0.00 %1.22%0.81%7.32%0.00 %6.10%11.79 النسبة 

المقدسات ومحاوالت الجماعات 
 اليهودية اقتحام المسجد االقصى  

 39   71111 19العدد
 %15.85%0.00%0.41%0.00%4.47%0.41%0.00%2.85 %7.72النسبة

هدم ومصادرة البيوت والضرائب  
 وسحب البطاقات الشخصية

 16    1 15عددال
 %6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41 %6.10النسبة

مواجهات ومسيرات ومهرجانات 
 ومقاومة االحتالل

 24   23113 14العدد
 %9.76%0.00%1.22%0.41%0.41%1.22%0.00%0.81 %5.69النسبة

 االثار والحفريات
 12    411 6العدد
 %4.88%0.00%0.00%0.41%0.00%0.41%0.00%1.63 %2.44النسبة

الحواجز والصلوات وشؤون 
 االسرى والشهداء

 27       4     6 17 العدد
 %10.98%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%2.44 %6.91النسبة

دعم ومساعدات اقتصادية 
 ومؤسسات       مقدسية

 18   32 13العدد
 %7.32%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%1.22 %5.28النسبة

 
  الشؤون الثقافية والفنية

 

 11    3 8العدد

 %4.47%0.00%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00 %1.22 %3.25 النسبة 
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  . دراسة باستخدام االشكال الصحفية المختلفةالقضايا التي تناولتها صحيفة فلسطين في فترة الب-10.5جدول
 

الشؤون االجتماعية والقضايا  
 المدنية  والصحية والتعليمية

 12    2 10العدد
 %4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81 %4.07النسبة

 الغرب والقدس   
 3    11 1العدد

 %1.22%0.00%0.00 %0.41%0.00%0.00%0.00 %0.41 %0.41 النسبة 

 العرب والقدس      
 2    11العدد
 %0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.00%0.41 %0.00النسبة

 الشؤون الرياضة          
 13    22 9العدد
 %5.28%0.00%0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.81 %3.66النسبة

القدس في المؤتمرات ومفاوضات 
 السالم 

      العدد
 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00 %0.00 النسبة 

 المواقف وردود الفعل   
      العدد

 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00 %0.00 النسبة 

 المجموع
 246 2 47242066 141دالعد

%100.00%0.81%2.44 %2.44%8.13%9.76%0.00%19.11%57.32 النسبة 
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الخبر الصحفي هو اكثر االشكال الصحفية  ان) 10.5(كما توضح نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
انت اكثر وك ،طيلة فترة الدراسة ،التي استخدمتها صحيفة فلسطين في تغطيتها لقضايا القدس

وتهويد  ،التي تمت تغطيتها من خالل الخبر الصحفي هي قضايا تتعلق باالستيطان والجدار القضايا
جعل هذه  هذا كل ،وهي قضايا جوهرية واساسية تمس مستقبل المدينة ،المدينة ومصادرة االراضي

هذه القضايا  ولكون مثل ،الصحيفة تكثف من تغطيتها لهذه القضايا وبشكل اكبر من بقية القضايا
فكان من الطبيعي ان تزيد هذه الصحيفة من تغطيتها  ،تحتاج مزيدا من الوصف التوضيح والشرح

لهذه القضية باالضافة لتغطيتها لقضايا المقدسات ومحاوالت الجماعات اليهودية اقتحام المسجد 
تغطية بقية  فيما تم ،االقصى وهي بمجملها قضايا تستحق التغطية من خالل هذا الشكل الصحفي

  .وغيره من االشكال الصحفية االخرىالقضايا من خالل هذا الشكل 
حيث كانت ابرز ، فهو التقرير الصحفي ،واما الشكل الصحفي الثاني الذي استخدمته هذه الصحيفة

القضايا التي تم تغطيتها من خالله قضية االستيطان والجدار وتهويد المدينة ومصادرة االراضي 
  .لها الصحيفة عدد من التقاريرالتي افرد ت 

 
 صادر قضايا القدس في صحف الدراسةم .5.5

  

  تكرار ونسب مصادر قضايا القدس في صحف الدراسة أ- 11.5جدول 
  

 المجموع القدسصحيفة  المصادر

 العدد
النسبة

 العددالنسبة المئوية العددالنسبة المئوية العدد المئوية 
النسبة 
 المئوية 

 %22.1 285 %1088.4%1058.1%725.6 لم يذكر المصدر
 %57.0 736 %30723.8 %26520.5 %12.6 163 مراسلونال

االنباء وكاالت 
 %3.5 45 %1.2 15 %1.4 18 %0.9 12 عالميةال

االنباء وكاالت 
 %6.0 78 %2.8 36 %1.9 25 %1.3 17 محليةال
 %0.1 1 %10.1%0.0%0.0 عربيةالصحف ال
 %1.6 20 %80.6%70.5%50.4 عبريةالصحف ال

 مصدر اكثر من
 %1.1 14 %0.5 6 %0.4 5 %0.2  3  مصدر

 %4.0 52 %1.3 17%181.4%171.3 مشهورونالكتاب ال
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  تكرار ونسب مصادر قضايا القدس في صحف الدراسة ب- 11.5جدول 
  

المصادر 
 %4.7 61 %2.2 28 %1.7 22 %0.9 11 األخرى
 %100.0 1291 %52640.7%46536.0%30023.2 المجموع

 المجموع الحياة الجديدةصحيفة  المصادر

 العدد
النسبة

 العددالنسبة المئوية العددالنسبة المئوية العدد المئوية 
النسبة 
 المئوية 

 %4.4 29 %142.1%121.8%30.5 لم يذكر المصدر
 %38.8 255 %12118.4%8012.2%548.2 مراسلونال

االنباء ت وكاال
 عالميةال

19 2.9% 10 1.5% 26 4.0% 55 8.4% 

االنباء وكاالت 
 %39.6 260 %10716.3 %13.2 87 %10.0 66 محليةال

 %1.4 9 %40.6%30.5%20.3 عربيةالصحف ال
 %1.4 9 %0.3 2 %0.5 3 %0.6 4 عبريةالصحف ال

 %2.7 18 %71.1%91.4%20.3 اكثر من مصدر
كتاب ال
 %2.1 14 %0.8 5 %0.5 3 %0.9 6 ورونمشهال

المصادر 
 األخرى

2 0.3% 3 0.5% 3 0.5% 8 1.2% 

 %100.0 657 %28944.0%21032.0%15824.0 المجموع
فلسطين

 %7.5 18 %62.5%114.6%10.4 لم يذكر المصدر
 %59.4 142 %19.2 46 %28.0 67 %12.1 29 مراسلون

 %12.6 30 %72.9%177.1%62.5 وكاالت عالمية
 %8.4 20 %93.8%72.9%41.7 وكاالت محلية
 %1.7 4 %10.4%31.3%0.0  صحف عربية
 %2.9 7 %31.3%41.7%0.0  صحف عبرية

 %2.1 5 %41.7%10.4%0.0  اكثر من مصدر
 %5.4 13 %52.1%72.9%10.4 كتاب مشهورون

 %0.0 0 %00.0%00.0%00.0 اخرى
 %100.0 239 %8133.9%11749.0%4117.2 المجموع
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  .مصادر قضايا القدس في صحيفة القدس. 1.5.5
  

لصحيفة القدس أن حجم المصادر التي تناولت ) 11.5(تشير نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
لالنقسام فقد  اما في السنة االولى%) 23.2(قضايا القدس في السنة التي سبقت االنقسام كانت بنسبة 

من اجمالي المصادر %) 40.7(وفي السنة الثانية لالنقسام بلغت نسبة %) 36.0(بلغت نسبة 
  .مصدرا صحفيا 1291والبالغ عددها  ،الصحفية في السنوات الثالث

ومن خالل الجدول السابق يتضح لنا تنوع مصادر المادة الصحفية التي أوردت المعلومات عن 
لتالية في استقاء مادتها حيث اعتمدت على المصادر ا ،القدس قضايا القدس في صحيفة

  :الصحفية
  

جاء هذا المصدر في المركز االول حيث تكرر في السنة التي سبقت االنقسام : المراسلون -1
مرة بنسبة  265، اما في السنة األولى لالنقسام فقد تكرر %) 12.6(مرة بنسبة  163

من إجمالي %) 23.8(مرات بنسبة  307تكرر وفي السنة الثانية لالنقسام %) 20.5(
مرة بنسبة  736المصادر الصحفية في السنوات الثالث لهذه الجريدة والبالغ عددها 

)57.0.(% 
 285وله  ،على المركز الثاني" القدس"حاز هذا المصدر في جريدة : لم يذكر المصدر -2

%) 5.6( بنسبة  ةمر 72السنة التي سبقت االنقسام  ، تكرر في%)22.1(تكراراً بنسبة 
فيما تكرر في السنة %) 8.1(مرات بنسبة  105بينما تكرر في السنة االولى لالنقسام 

 %).8.4(مرات بنسبة  108الثانية لالنقسام 
حيث تكرر في  ،احتل هذا المصدر المركز الثالث: حليةوكاالت األنباء الفلسطينية الم -3

تكرارا  17السنة التي سبقت االنقسام  ، منها في%)6.0(مرة بنسبة  78السنوات الثالث 
وفي السنة %) 1.9(مرة بنسبة  25وفي السنة األولى لالنقسام تكرر  ،%)1.3(بنسبة 

 %).2.8(مرة بنسبة  36الثانية لالنقسام تكرر 
جاء هذا المصدر في المركز الرابع من بين مصادر هذه الصحيفة : ألخرىالمصادر ا -4

منها في السنة التي سبقت %) 4.7(بنسبة  ،مرة 61ث والبالغ عددها في السنوات الثال
مرة بنسبة  22وفي السنة األولى لالنقسام تكررت %) 0.9(مرة بنسبة  11االنقسام 

 %).2.2(مرة بنسبة  28وفي السنة الثانية لالنقسام تكررت %) 1.7(
فة جـاء هذا المصدر في المركز الخامس من بين مصادر هذه الصحي: الكتاب المشهورون -5

حيث يالحظ ان حضور هذا %) 4.0(بنسبة  ،مرة 52في السنوات الثالث والتي تكررت 
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%) 1.3( مرة قبل االنقسام والسنة الثانية بعد االنقسام بنسبة  17المصدر تساوى بتكرار 
 %).1.4(مرة بنسبة  18لكل منهما واما في السنة االولى لالنقسام فقد تكرر 

تل هذا المصدر المركز السادس من بين مصادر هذه الصحيفة اح: 12وكاالت األنباء العالمية -6
منها في السنة التي سبقت %) 3.5(بنسبة  ،مرة 45والبالغ عددها في السنوات الثالث 

مرة بنسبة  18وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 0.9(تكرارا بنسبة  12االنقسام 
 %).1.2(ة مرة بنسب 15وفي السنة الثانية لالنقسام تكرر %) 1.4(

مرة  20وتكرر في السنوات الثالث  ،احتل هذا المصدر المركز السابع: الصحف العبرية -7
وفي %) 0.4(مرات بنسبة  5، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)1.6(بنسبة 

اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكرر %) 0.5(مرات بنسبة  7السنة األولى لالنقسام تكرر 
 %). 0.6(ت بنسبة مرا 8فيها 

من بين المصادر التي اعتمدتها  ،احتل هذا المصدر المركز الثامن: أكثر من مصدر  -8
، تكرر منها في %)1.1(مرة بنسبة  14حيث تكرر في السنوات الثالث  ،صحيفة القدس

 5وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 0.2(مرات بنسبة  3السنة التي سبقت االنقسام 
مرات بنسبة  6اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكرر هذا المصدر %) 0.4(مرات بنسبة 

)0.5.(% 
جاء هذا المصدر في المركز التاسع من بين المصادر التي استخدمتها : الصحـف العربية -9

من %) 0.1(حيث لم يتكرر اال مرة واحدة في السنة الثانية لالنقسام بنسبة  ،هذه الصحيفة
بينما ) 0.1(والبالغ عددها مرة واحدة بنسبة  ،لثالث لهذا المصدرإجمالي تكرار السنوات ا

   .لم يكن لها حضور في السنة التي سبقت االنقسام والسنة االولى لالنقسام

                                                            
 ،ووآالة األنباء الفرنسية ،رويتروآالة  :هيف أجنبية اما االجنبية وآاالت وأربع وآالتين محليتين في" القدس"تشترك جريدة )  12(

آالتين اجنبيتين هما وفتشترك في "الحياة الجديدة" وآالة وفا، ووآالة معا، أما صحيفة: الوآاالت المحلية فهي أما ،واأللمانية واالسوشيتدبرس،
وآالة األنباء : اما صحيفة فلسطين فتشترك في وآالتين اجنبيتين هما وآالة وفا، ووآالة معا، : رويتر، وااللمانية، ووآالتين محليتين : 

  .، ووآالة قدس برسالفرنسية
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  الدراسة التي تناولتها صحيفة القدس باالعتماد على مصادرها المختلفة في فترة القضايا: 12.5ل جدو
  

لم يذكر    الموضوع
 المصدر

وكاالت  مراسلون
 عالمية

وكاالت 
 محلية

صحف 
 عربية

صحف 
 عبرية

اكثر من 
 مصدر

كتاب 
مشهورون

  المجموع اخرى

ن والجدار ومصادرة ستيطاالا
      المدينة وتهويداالراضي 

 103 1 10 2 7  4 8 40 31 العدد

 %7.98%0.08 %0.77%0.15 %0.54%0.00%0.31 %0.62 %3.10%2.40 النسبة

الت الجماعات ومحاومقدسات ال
       االقصى اقتحاماليهودية 

 89  4 1 1  2 2 57 22 العدد

 %6.89%0.00 %0.31%0.08 %0.08%0.00%0.15 %0.15 %4.42%1.70 النسبة

 ضرائبومصادرة البيوت وال هدم
 طاقات   وسحب الب

 63  5  2  4 4 23 25 العدد

 %4.88%0.00 %0.39%0.00 %0.15%0.00%0.31 %0.31 %1.78%1.94 النسبة

والمسيرات ومقاومة  مواجهاتال
      االحتالل

 44 1 2 4   4 2 18 13 العدد

 %3.41%0.08 %0.15%0.31 %0.00%0.00%0.31 %0.15 %1.39%1.01 النسبة
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  الدراسة التي تناولتها صحيفة القدس باالعتماد على مصادرها المختلفة في فترة القضايا: 12.5ل جدو
  

 حفريات      الثار واال
 53 1 3  3  3 1 28 14 العدد

 %4.11%0.08 %0.23%0.00 %0.23%0.00%0.23 %0.08 %2.17%1.08 النسبة

وشؤون  صلواتوال حواجزال
 شهداء            والسرى اال

 86 1 1  2  8 9 35 30 العدد

 %6.66%0.08 %0.08%0.00 %0.15%0.00%0.62 %0.70 %2.71%2.32 النسبة

اقتصادية  مساعداتو دعم
 مقدسية ؤسساتوم

 74 2 3    1 3 44 21 العدد

 %5.73%0.15 %0.23%0.00 %0.00%0.00%0.08 %0.23 %3.41%1.63 النسبة

 فنيةالو الشؤون الثقافية
 121 5 7    4 4 75 26 العدد

 %9.37%0.39 %0.54%0.00 %0.00%0.00%0.31 %0.31 %5.81%2.01 النسبة
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ة صحيالشؤون االجتماعية وال
 يةتعليموالت

 157 4 3  3 1 4 4 109 29 العدد

 %12.16%0.31 %0.23%0.00 %0.23%0.08%0.31 %0.31 %8.44%2.25 النسبة

 غرب والقدسال
 15 1  1 1   3 3 6 العدد

 %1.16%0.08 %0.00%0.08 %0.08%0.00%0.00 %0.23 %0.23%0.46 النسبة

 عرب والقدسال
 8       1  7 العدد

 %0.62%0.00 %0.00%0.00 %0.00%0.00%0.00 %0.08 %0.00%0.54 النسبة

  ةيرياضالشؤون ال
 389 45 3 3   31  274 33  العدد

 %30.13%3.49 %0.23%0.23 %0.00%0.00%2.40 %0.00%21.22%2.56 النسبة

المؤتمرات الدولية القدس في 
 السالم تمفاوضاو

 12   1 1  1 1 2 6 العدد

 %0.93%0.00 %0.00%0.08 %0.08%0.00%0.08 %0.08 %0.15%0.46 النسبة

 77  11 2   12 3 27 22 العدد فعلالمواقف وردود ال
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 %5.96%0.00 %0.85%0.15 %0.00%0.00%0.93 %0.23 %2.09%1.70 النسبة

 1291 61 52 14 20 1 78 45 735 285 العدد المجموع

 %100.00%4.73 %4.03%1.08 %1.55%0.08%6.04 %3.49%56.93%15.7 النسبة 
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هي اكثر المصادر التي اعتمدت  المراسلينان ) 12.5(رقم كما تبين نتائج الدراسة حسب الجدول 
وكانت  ،عليها صحيفة القدس في استقاء مادتها الصحفية المتعلقة بقضايا القدس وطيلة فترة الدراسة

والشؤون  ،والقضايا االجتماعية والصحية والتعليمية ،في معظمها قضايا تتعلق بالشؤون الرياضية
فكان من الطبيعي ان تحظى  ،وهي قضايا تتعلق بالحياة اليومية للمواطن المقدسي ،الثقافية والفنية

ي او اسبوعي خصوصا وانها تتكرر بشكل يوم ،مثل هذه القضايا بتغطية واهتمام هذه الصحيفة
ولكون هذه الصحيفة قريبة من موقع هذه االحداث باالضافة الى تغطيتها لبقية قضايا المدينة ولكن 

  .بتركيز اقل
  
المصدر الثاني الذي اعتمدت عليه هذه الصحيفة في استقاء مادتها الصحفية هي فئة لم يذكر و  

ومصادرة االراضي وتهويد  ،جداروالتي كانت في معظمها قضايا تتعلق باالستيطان وال ،المصدر
االمر الذي يثير الشك والقلق لدى القارئ  ،وشؤون االسرى ،وقضايا الحواجز والصلوات ،المدينة

  .مثل هذه القضايا المهمة والحساسةلعدم معرفة مصدر 
  

  .مصادر قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.5.5
  

ان حجم ) 11.5(د نتائج الدراسة حسب الجدول رقم فتؤك ،وفيما يتعلق بصحيفة الحياة الجديدة
بينما %) 24.0(بلغت نسبة  ،المصادر التي تناولت قضايا القدس في السنة التي سبقت االنقسام

واما في السنة الثانية لالنقسام فقد بلغت نسبتها %) 32.0(كانت نسبتها في السنة االولى لالنقسام 
مصدرا  657والبالغ عددها  ،في السنوات الثالثمن اجمالي المصادر الصحفية %) 44.0(

  .صحفيا
يتضح لنا تنوع مصادر المادة الصحفية التي أوردت  )11.5( ومن خالل الجدول رقم   

حيث اعتمدت على المصادر  ،قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدةب المتعلقةالمعلومات 
  :التالية في استقاء مادتها الصحفية 

  
احتل هذا المصدر المرتبة االولى من بين المصادر التي : الفلسطينية المحليةوكاالت األنباء  -1

منها %) 39.6(بنسبة  ،مرة 260حيث تكرر في السنوات الثالث  ،استخدمتها هذه الصحيفة
وفي السنة األولى لالنقسام %) 10.0(بنسبة  ،تكرارا 66في السنة التي سبقت االنقسام 

بنسبة  ،مرات 107وفي السنة الثانية لالنقسام تكرر ، %)13.2(بنسبة  ،مرة 87تكرر 
)16.3.(% 
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حيث تكرر في السنة التي سبقت االنقسام  ،وجاء هذا المصدر في المرتبة الثانية: المراسلون -2
وفي %) 12.2(بنسبة  ،مرة 80وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 8.2(مرة بنسبة  54

من إجمالي المصادر الصحفية في %) 18.4(نسبة ب ،مرة 121السنة الثانية لالنقسام تكرر 
 .مرة 657والبالغ عددها  ،السنوات الثالث لهذه الصحيفة

احتل هذا المصدر المرتبة الثالثة من بين مصادر هذه الصحيفة : وكاالت األنباء العالمية -3
منها في السنة التي سبقت %) 8.4(بنسبة  ،مرة 55والبالغ عددها في السنوات الثالث 

بنسبة  ،مرات 10وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 2.9(بنسبة  ،تكرارا 19نقسام اال
  %).4.0(بنسبة  ،مرة 26وفي السنة الثانية لالنقسام تكرر %) 1.5(

وله  ،حاز هذا المصدر في جريدة الحياة الجديدة على المرتبة الرابعة: لم يذكر المصدر  -4
، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)4.4(بنسبة  ،تكراراً 29طوال فترة الدراسة 

اما في %) 1.8(بنسبة ، مرة 12سنة االولى لالنقسام تكرر وفي ال%) 0.5(مرات بنسبة  3
  %).2.1(بنسبة  ،مرة 14السنة الثانية لالنقسام فقد تكرر هذا المصدر 

وتكرر  ،فةاحتل هذا المصدر المرتبة الخامسة من بين مصادر هذه الصحي: أكثر من مصدر -5
، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)2.7(بنسبة  ،مرة 18في السنوات الثالث 

في اما %) 1.4(بنسبة  ،مرات 9وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 0.3(بنسبة  ،مرتين
 %).1.1(مرات بنسبة  7السنة الثانية لالنقسام فقد تكرر 

المصادر حيث تكرر هذه مرتبة السادسة من بين جاء هذا المصدر في ال: الصحـف العربية -6
، اما في السنة األولى لالنقسام فقد %)0.3(في السنة التي سبقت االنقسام مرتين بنسبة 

%) 0.6(مرات بنسبة  4وفي السنة الثانية لالنقسام تكرر %) 0.5(مرات بنسبة  3تكرر 
  ).1.4(مرات بنسبة  9ا والبالغ عدده ،من إجمالي تكرار السنوات الثالث لهذا المصدر

مرات  9وتكرر في السنوات الثالث  ،احتل هذا المصدر المرتبة السابعة: الصحف العبرية -7
وفي %) 0.6(مرات بنسبة  4، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)1.4(بنسبة 

كرر اما السنة الثانية لالنقسام فقد ت%) 0.5(مرات بنسبة  3السنة األولى لالنقسام تكرر 
 %). 0.3(مرتين بنسبة 

جـــــاء هذا المصدر في المرتبة الثامنة من بين مصادر هذه : الكتاب المشهورون -8
علمـــاً أن هذا %) 2.1(مرة بنسبة  14الصحيفة في السنوات الثالث والتي تكررت 
وفي السنة االولى %) 0.9( مرات بنسبة  6المصدر تكرر في السنة التي سبقت االنقسام 

 5أما السنة الثانية لالنقسام فقد تكرر هذا المصدر %) 0.5(مرات بنسبة  3سام تكرر لالنق
  %).   0.8(مرات بنسبة 
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وأخيرا جاء هذا المصدر في المرتبة التاسعة حيث تكررت في السنة : المصادر األخرى -9
، فيما تساوى حضور هذا المصدر في السنة %)0.3(التي سبقت االنقسام مرتين بنسبة 

لكل سنة منهما من إجمالي %) 0.5(مرات بنسبة  3ى والثانية لالنقسام بتكرار األول
 %). 1.2(مرات بنسبة 8المصادر الصحفية في السنوات الثالث لهذه الجريدة والبالغ عددها 
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  القضايا التي تناولتها صحيفة الحياة الجديدة باالعتماد على مصادرها المختلفة في فترة الدراسة :13.5جدول
 

المصدر الموضوع 
لم يذكر
 مراسلون المصدر

وكاالت
 عالمية

وكاالت
 محلية

صحف
 عربية

صحف
 عبرية

اكثر من 
 مصدر

كتاب 
 المجموع  اخرىمشهورون 

االستيطان والجدار
ومصادرة االراضي 

 وتهويد المدينة

 80   433236 131العدد

 %12.18%0.00 %0.91%0.46 %0.30%0.00 %5.02 %0.61  %4.72%0.15 النسبة 
المقدسات ومحاوالت

الجماعات اليهودية اقتحام 
 المسجد االقصى  

 38    3151 19 العدد

 %5.78%0.00 %0.00%0.15 %0.00%0.00 %2.28 %0.46 %2.89%0.00 النسبة 
هدم ومصادرة البيوت
والضرائب  وسحب 
 البطاقات الشخصية

 46 1  426111 12العدد

 %7.00%0.15 %0.00%0.15 %0.15%0.15 %3.96 %0.61 %1.83   النسبة 
مواجهات ومسيرات

ومهرجانات ومقاومة 
 االحتالل

 51    11162 121العدد

 %7.76%0.00 %0.00%0.30 %0.00%0.00 %2.44 %1.67 %3.20%0.15 النسبة 

 االثار والحفريات
 40 2 5131122 113العدد
 %6.09%0.30 %0.30%0.30%0.15%0.15%1.98%0.76 %1.98%0.15النسبة

الحواجز والصلوات
 86 1 1 3 2   49 9 21   العدد وشؤون االسرى والشهداء
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 %13.09%0.15 %0.15%0.46 %0.30%0.00 %7.46 %1.37 %3.20   النسبة 
دعم ومساعدات اقتصادية 

 يةومؤسسات       مقدس
 40   21431 218العدد
 %6.09%0.00 %0.15%0.00%0.46%0.00%2.13%0.30 %2.74%0.30النسبة

الشؤون الثقافية والفنية     
 53 2 3162 426العدد
 %8.07%0.30 %0.30%0.00%0.00%0.00%2.44%0.46 %3.96%0.61النسبة

الشؤون االجتماعية
يا  المدنية  والقضا

 والصحية والتعليمية

 46 1 1511 127العدد

 %7.00%0.15 %0.15%0.15 %0.00%0.00 %2.28 %0.00 %4.11%0.15 النسبة 

 الغرب والقدس   
 9    33 3العدد
 %1.37%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.46 %0.46النسبة

    العرب والقدس   
 1    1 العدد
 %0.15%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.15 النسبة

 الشؤون الرياضة          
 146   158551 1660العدد
 %22.22%0.00 %0.15%0.76%0.00%0.76%8.83%0.15 %9.13%2.44النسبة

القدس في المؤتمرات 
 ومفاوضات السالم 

 12         2   6 3 1 ددالع
 %1.83%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.91 %0.46%0.15النسبة

 المواقف وردود الفعل   
 9 1  41 21العدد
 %1.37%0.15 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.61 %0.15%0.30النسبة

 657 8 55260991814 29255العددالمجموع
%100.00%1.22 %2.13%2.74%1.37%1.37%39.57%8.37%38.81%4.41النسبة 
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ان وكاالت االنباء المحلية هي اكثر المصادر ) 13.5(كما تبين نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
طيلة التي اعتمدت عليها صحيفة الحياة الجديدة  في استقاء مادتها الصحفية المتعلقة بقضايا القدس و

فترة الدراسة وكانت في معظمها قضايا تتعلق بالشؤون الرياضية وقضايا الحواجز والصلوات 
وشؤون االسرى والشهداء وهي قضايا تتكرر بشكل يومي او اسبوعي فكان من الطبيعي ان تحظى 
يا بتغطية واهتمام هذه الصحيفة والمصدر الثاني الذي اعتمدت عليه هو المراسلون وكانت اهم القضا

التي قامت بتغطيتها باالعتماد على هذا المصدر هي قضايا تتعلق بالشؤون الرياضية والقضايا 
  . االجتماعية والصحية والتعليمية باالضافة الى اعتمادها على بقية المصادر ولكن بتركيز اقل

  
  .مصادر قضايا القدس في صحيفة فلسطين. 3.5.5

 
لصحيفة فلسطين أن حجم المصادر التي تناولت ) 11.5(وتشير نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 

وفي السنة االولى لالنقسام بلغت %) 17.2(قضايا القدس في السنة التي سبقت االنقسام كانت بنسبة 
من اجمالي المصادر %) 33.9(واما السنة الثانية لالنقسام فقد بلغت نسبتها %) 49.0(نسبة 

  .مصدرا صحفيا 239ها الصحفية في السنوات الثالث والبالغ عدد
يتضح لنا تنوع مصادر المادة الصحفية التي أوردت المعلومات عن  السابقمن خالل الجدول   

قضايا القدس، في صحيفة فلسطين حيث اعتمدت على المصادر التالية في استقاء مادتها 
  :الصحفية 

  
سبقت االنقسام  جاء هذا المصدر في المرتبة االولى حيث تكرر في السنة التي: المراسلون 1

مرة بنسبة  67، اما في السنة األولى لالنقسام فقد تكرر %) 12.1(مرة بنسبة  29
من إجمالي المصادر %) 19.2(مرة بنسبة  46وفي السنة الثانية لالنقسام تكرر %) 28.0(

 %).59.4(مرة بنسبة  142الصحفية في السنوات الثالث لهذه الجريدة والبالغ عددها 
احتل هذا المصدر المرتبة الثانية من بين مصادر هذه الصحيفة : اء العالميةوكاالت األنب 2

منها في السنة التي سبقت %) 12.6(مرة بنسبة  30والبالغ عددها في السنوات الثالث 
مرة بنسبة  17وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 2.5(تكرارات بنسبة  6االنقسام 

 %).2.9(مرات بنسبة  7تكرر  وفي السنة الثانية لالنقسام%) 7.1(
احتل هذا المصدر المرتبة الثالثة حيث تكرر في : االت األنباء الفلسطينية المحليةوك 3

 4، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)8.4(مرة بنسبة  20السنوات الثالث 
وفي %) 2.9(مرات بنسبة  7وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 1.7(مرات بنسبة 

 %).3.8(مرات بنسبة  9لسنة الثانية لالنقسام تكرر هذا المصدر ا
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حاز هذا المصدر في جريدة فلسطين على المرتبة الرابعة من بين : لم يذكر المصدر 4
، تكرر %)7.5(تكراراً بنسبة  18مصادر هذه الصحيفة والبالغ عددها في السنوات الثالث 

بينما تكرر في السنة االولى %) 0.4(بنسبة منها في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة 
تكرارات بنسبة  6ن له في السنة الثانية لالنقسام فيما كا%) 4.6(مرة بنسبة  11لالنقسام 

)2.5.(% 
جـــــاء هذا المصدر في المرتبة الخامسة من بين مصادر هذه : الكتاب المشهورون 5

حيث يالحظ ان هذا %) 5.4(مرة بنسبة  13الصحيفة في السنوات الثالث والتي تكررت 
وفي السنة االولى %) 0.4(المصدر تكرر في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة بنسبة 

مرات بنسبة  5وفي السنة الثانية لالنقسام تكرر %) 2.9(مرات بنسبة  7لالنقسام 
)2.1.(% 

ة والبالغ احتل هذا المصدر المرتبة السادسة من بين مصادر هذه الصحيف: الصحف العبرية 6
، تكرر منها في السنة األولى لالنقسام %)2.9(مرات بنسبة  7عددها في السنوات الثالث 

 1.3(مرات بنسبة  3اما السنة الثانية لالنقسام تكرر فيها %) 1.7(مرات بنسبة  4تكرر 
  .فيما لم يكن لهذا المصدر أي حضور قبل االنقسام%) 

مرات  5السابعة وتكرر في السنوات الثالث  احتل هذا المصدر المرتبة: أكثر من مصدر 7
اما السنة %) 0.4(، تكررت في السنة األولى لالنقسام مرة واحدة بنسبة %)2.1(بنسبة 

فيما لم تعتمد هذه الصحيفة على هذا %) 1.7(مرات بنسبة  4الثانية لالنقسام فقد تكررت 
 .المصدر قبل االنقسام

مرتبة الثامنة من بين المصادر التي اعتمدت جاء هذا المصدر في ال: الصحـف العربية 8
عليها هذه الصحيفة حيث لم يكن لهذا المصدر أي تكرار قبل االنقسام بينما كان له في السنة 

وفي السنة الثانية لالنقسام تكرر مرة واحدة %) 1.3(تكرارات بنسبة  3األولى لالنقسام 
مرات  4المصدر والبالغ عددها من إجمالي تكرار السنوات الثالث لهذا %) 0.4(بنسبة 
 ).1.7(بنسبة 

وأما المصادر األخرى فلم يكن لها أي حضور في سنوات الدراسة : المصادر األخرى 9
 .الثالث

 
  



118 

  القضايا التي تناولتها صحيفة فلسطين باالعتماد على مصادرها المختلفة في فترة الدراسة :14.5جدول
  

المصدر الموضوع
لم يذكر 
 ونمراسلالمصدر

وكاالت
 عالمية

وكاالت
 محلية

صحف
 عربية

صحف
 عبرية

اكثر من 
 مصدر

كتاب 
 المجموع اخرىمشهورون

االستيطان والجدار ومصادرة 
 االراضي وتهويد المدينة

 72   6  3514237 5العدد
 %30.13%0.00 %2.51%0.00%2.93%1.26 %0.84 %5.86%14.64%2.09 النسبة 

ت الجماعات المقدسات ومحاوال
 اليهودية اقتحام المسجد االقصى  

 28      2123 2العدد
 %11.72%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.84%8.79%0.84النسبة

هدم ومصادرة البيوت والضرائب  
 وسحب البطاقات الشخصية

 15     11121العدد
 %6.28%0.00 %0.00%0.42%0.00%0.00%0.84%0.42%4.60%0.00النسبة

مواجهات ومسيرات ومهرجانات 
 ومقاومة االحتالل

 24   4 14311 1العدد
 %10.04%0.00 %1.67%0.42%0.00%0.00%0.42%1.26%5.86%0.42النسبة

 االثار والحفريات
 14   1  712 3العدد
 %5.86%0.00 %0.42%0.00%0.00%0.00%0.84%0.42%2.93%1.26النسبة

الحواجز والصلوات وشؤون االسرى 
 والشهداء

 30     3     1 8 12 6 العدد
 %12.55%0.00 %0.00%1.26%0.00%0.00%0.42%3.35%5.02%2.51النسبة

دعم ومساعدات اقتصادية ومؤسسات  
 مقدسية

 16      142العدد
 %6.69%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%0.00%5.86%0.00بةالنس

 الشؤون الثقافية والفنية     
 12   1  911العدد
 %5.02%0.00 %0.42%0.00%0.00%0.42%0.00%0.42%3.77%0.00النسبة

 12      111العددالشؤون االجتماعية والصحية
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 %5.02%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%4.60%0.00النسبةوالتعليمية

 الغرب والقدس   
 4      21 1العدد
 %1.67%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.84%0.42النسبة

 العرب والقدس      
 1               1   العدد
 %0.42%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00النسبة

 الشؤون الرياضة          
 10      55العدد
 %4.18%0.00 %0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%2.09%0.00النسبة

  السالم القدس في مؤتمرات
 1   1   العدد
 %0.42%0.00 %0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00النسبة

 المواقف وردود الفعل   
         العدد
         النسبة

 المجموع
 239   13 1423020475 18العدد

%100.00%0.00 %5.44%2.09%2.93%1.67 %8.37 %12.55%59.41%7.53 النسبة 
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هو اكثر المصادر التي اعتمدت  نيالمراسلان ) 14.5(رقم سب الجدول كما تبين نتائج الدراسة ح
عليها صحيفة قلسطين في استقاء مادتها الصحفية المتعلقة بقضايا القدس وطيلة فترة الدراسة وكانت 
في معظمها قضايا تتعلق باالستيطان والجدار ومصادرة االراضي وتهويد المدينة باالضافة الى 

اوالت الجماعات اليهودية اقتحام المسجد االقصى  وهي من القضايا المحورية قضايا المقدسات ومح
واالساسية بالنسبة للمدينة فقضية االستيطان والجدار وتهويد المدينة ومصادرة االراضي وبناء 
الوحدات السكنية الذي الزال متواصال حتى اليوم كل ذلك جعل على هذه الصحيفة تركز على مثل 

ذلك بالنسبة لمحاوالت اقتحام االقصى وان كانت مثل هذه القضية ال تتكرر بشكل هذه القضايا وك
يومي اال انها تتطلب مزيدا من التركيز والتغطية نظرا لحساسيتها واهميتها دينيا وسياسيا والمصدر 
الثاني الذي اعتمدت عليه هذه الصحيفة هو وكاالت االنباء العالمية وكانت اهم القضايا التي قامت 
بتغطيتها الصحيفة باالعتماد على هذا المصدر هي ايضا قضايا تتعلق باالستيطان والجدار 

  . ومصادرة االراضي وتهويد المدينة باالضافة الى اعتمادها على بقية المصادر وبشكل اقل
 

  براز قضايا القدس في صحف الدراسة المستخدمة إلعناصر ال.  6.5

  

  .عناصر إبراز قضايا القدس في صحف الدراسةيوضح تكرار ونسب  أ-15.5جدول رقم 
  

  
6/2006-
6/2007 

7/2007-
6/2008 

 7/2008-6/2009
    

 المجموعالقدسصحيفة عناصر االبراز 

 العدد  
النسبة

 العدد المئوية 
النسبة

 العدد المئوية 
النسبة 
 العدد المئوية 

النسبة 
 المئوية 

 %0.0 0 %0.0 0%00.0%00.0 مانشيت
 %101171.3 %30.1 427%35925.3%22515.9 نوان ممتدع

 %28.7 407 %14.9 211%1188.3%785.5 اكثر من عنصر
%1418100.0 %45.0 638 %33.6 477 %21.4 303 المجموع

 المجموع نفلسطيصحيفة عناصر االبراز 
 %0.0 0 %0.0 0%00.0%00.0 مانشيت

 %53.9 123 %25.9 59%6428.1%00.0 عنوان ممتد
 %46.1 105 %21.5 49%5222.8%41.8 اكثر من عنصر

%100.0 228 %47.4 108%11650.9%41.8 المجموع
 المجموعالحياة الجديدةصحيفة عناصر االبراز 
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  .يوضح تكرار ونسب عناصر إبراز قضايا القدس في صحف الدراسة ب-15.5جدول رقم 
 

 %0.0 0 %0.0 0%00.0%00.0 مانشيت
 %76.3 392 %36.6 188%12424.1%8015.6 عنوان ممتد

 %23.7 122 %7.8 40 %9.3 48 %6.6 34 اكثر من عنصر
%100.0 514 %44.4 228%17233.5%11422.2  المجموع

  
  :في صحيفة القدسبراز قضايا القدس المستخدمة إلعناصر ال. 1.6.5

  
لصحيفة القدس ان حجم عناصر اإلبراز التي ) 15.5(م تشير نتائج الدراسة حسب الجدول رق

عنصرا تكرر  1418عرضت من خاللها قضايا القدس في هذه الصحيفة طوال مدة الدراسة بلغت 
اما في السنة االولى لالنقسام فقد %) 21.4(عناصر بنسبة  303منها في السنة التي سبقت االنقسام 

عنصرا بنسبة  638الثانية لالنقسام بلغت وفي السنة %) 33.6(عنصرا بنسبة  477بلغت
  .من اجمالي المصادر الصحفية في السنوات الثالث%) 45.0(

أن حجم عناصر اإلبراز التي عرضت من خاللها قضايا ) 15.5(الجدول رقم كما يتبين لنا من 
  :يفة القدس كانت على النحو التاليالقدس في صح

    
بة االولى من بين عناصر االبراز في صحيفة احتل هذا العنصر المرت: العنوان الممتد -1

، تكرر منها في %)71.3(مرة بنسبة  1011القدس والتي تكررت في السنوات الثالث 
وفي السنة األولى لالنقسام تكرر %) 15.9(مرة بنسبة  225السنة التي سبقت االنقسام 

مرة  427نصر اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكرر هذا الع%) 25.3(مرة بنسبة  359
  %).  30.1(بنسبة 

جاء هذا العنصر في المرتبة الثانية في صحيفة القدس حيث تكرر في : أكثر من عنصر -2
وزعت على سنوات الدراسة حيث تكرر %) 28.7(مرات بنسبة  407السنوات الثالث 

وفي السنة االولى %) 5.5(مرة بنسبة  78هذا العنصر في السنة التي سبقت االنقسام 
مرة بنسبة  211وفي السنة الثانية لالنقسام %) 8.3(مرة بنسبة  118ام لالنقس
14.9 .(%  

 .لم يستخدم هذا العنصر في هذه الصحيفة وطوال مدة الدراسة: المانشيت -3
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  .في صحيفة الحياة الجديدةبراز قضايا القدس المستخدمة إلعناصر ال. 2.6.5
  

أن حجم ) 15.5(دراسة حسب الجدول رقم اما بخصوص صحيفة الحياة الجديدة فتوضح نتائج ال
عناصر اإلبراز التي عرضت من خاللها قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة طوال مدة الدراسة 

 114تكرارا وزعت على سنوات الدراسة حيث تكررت في السنة التي سبقت االنقسام  514بلغت 
وفي السنة %) 33.5(مرة بنسبة  172وفي السنة االولى لالنقسام تكررت %) 22.2(مرة بنسبة 

من اجمالي عناصر االبراز الصحفية طوال %) 44.4(مرة بنسبة  228الثانية لالنقسام تكررت 
  .فترة الدراسة

اما عن حجم عناصر اإلبراز التي عرضت من خاللها قضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة 
  :فكانت على النحو التالي 

  
ا العنصر في المرتبة األولى من بين عناصر اإلبراز في صحيفة جاء هذ: العنوان الممتد -  -1

، طوال مدة الدراسة تكرر منها في السنة %)76.3(مرة بنسبة  392الحياة الجديدة بتكرار 
 124فيما كان في السنة االولى لالنقسام %) 15.6(مرة بنسبة  80التي سبقت االنقسام 

مرة بنسبة  188قسام فقد تكرر هذا العنصر اما السنة الثانية لالن%) 24.1(مرة بنسبة 
)36.6  . (%  

جاء هذا العنصر في المرتبة الثانية في صحيفة الحياة الجديدة حيث تكرر : أكثر من عنصر -2
وزعت على سنوات الدراسة حيث تكررت %) 23.7(مرة بنسبة  122في السنوات الثالث 

مرة  48السنة االولى لالنقسام  وفي%) 6.6(مرة بنسبة  34في السنة التي سبقت االنقسام 
  %). 7.8( مرة بنسبة  40وفي السنة الثانية لالنقسام %) 9.3(بنسبة 

 . لم يستخدم هذا العنصر في هذه الصحيفة طوال فترة الدراسة: المانشيت -3
  

  .في صحيفة فلسطينبراز قضايا القدس المستخدمة إلعناصر ال. 3.6.5
  

لصحيفة فلسطين أن حجم عناصر اإلبراز التي ) 15.5(رقم كما تبين نتائج الدراسة حسب الجدول 
تكراراً  228عرضت من خاللها قضايا القدس في صحيفة فلسطين طوال مدة الدراسة بلغت 

مرات بنسبة  4وزعت على سنوات الدراسة حيث تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام 
وفي السنة %) 50.9(مرة بنسبة  116 وفي السنة االولى لالنقسام تكررت هذه العناصر%) 1.8(

  %).  47.4(عناصر بنسبة  108الثانية لالنقسام بلغت 
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ين فكانت موزعة اما حجم عناصر اإلبراز التي عرضت من خاللها قضايا القدس في صحيفة فلسط
  :على النحو التالي

  
يفة احتل هذا العنصر المرتبة االولى من بين عناصر االبراز في صح: العنوان الممتد -1

طوال مدة الدراسة تكرر منها في السنة األولى %) 53.9(مرة بنسبة  123فلسطين بتكرار 
 59اما في السنة الثانية لالنقسام فقد تكرر هذا العنصر %) 28.1(مرة بنسبة  64لالنقسام 

  .  بينما لم يرد هذا العنصر في السنة التي سبقت االنقسام%) 25.9(مرة بنسبة 
هذا العنصر في المرتبة الثانية في صحيفة فلسطين حيث تكرر في  جاء: أكثر من عنصر -2

وزعت على سنوات الدراسة حيث تكرر هذا %) 46.1(مرات بنسبة  105السنوات الثالث 
وفي السنة االولى لالنقسام %) 1.8(مرات بنسبة  4العنصر في السنة التي سبقت االنقسام 

  %). 21.5( مرة بنسبة  49نقسام وفي السنة الثانية لال%) 22.8(مرة بنسبة  52
 .لم يستخدم هذا العنصر في هذه الصحيفة طوال مدة الدراسة: المانشيت -3

  
  الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحف الدراسة .7.5

  

  يبين تكرار ونسب الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحف الدراسة أ- 16.5جدول 
  

  
6/2006-
6/2007 

7/2007-
6/2008 

 7/2008-
6/2009     

 المجموعالحياةصحيفة  الصحيفة

العدد الجهة المهتمة 
النسبة

العدد المئوية 
النسبة

 العدد المئوية 
النسبة 
 العدد المئوية 

النسبة 
 المئوية 

 %14.4 100 %5.9 41 %5.5 38 %3.0 21 الجهات الفلسطينية الحكومية
 %41.1 286%13.8 96 %12417.8%669.5هليةالا الجهات الفلسطينية

 %4.7 33 %1.6 11%162.3%60.9يهودية اهلية وحكومية
 %5.5 38 %2.2 15%152.2%81.1الجهات العربية والدولية

المنظمات الحقوقية ومراكز
 %2.0 14 %0.7 5 %1.0 7 %0.3 2 االبحاث

 %12.6 88 %4.6 32%385.5%182.6مجلس تشريعي واحزاب
 %19.8 138 %7.7 54%659.3%192.7لعامةالمواطنون والجهات ا

%100.0 697%36.4 254 %30343.5%14020.1 المجموع
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 المجموع فلسطينصحيفة الجهة المهتمة 
 %28.6 34%11.8 14%21.7%1210.1الجهات الفلسطينية الحكومية

 %21.0 25 %9.2 11 %1310.9%10.8هليةالا الجهات الفلسطينية
 

  يبين تكرار ونسب الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحف الدراسة ب- 16.5جدول 
 

 %10.1 12 %4.2 5%75.9%0.0يهودية اهلية وحكومية
 %10.1 12 %4.2 5%54.2%21.7الجهات العربية والدولية

المنظمات الحقوقية ومراكز 
 %10.9 13 %5.0 6 %0.8 1 %5.0 6 االبحاث

 %14.3 17 %4.2 5%108.4%21.7سياسيةمجلس تشريعي واحزاب
 %5.0 6 %1.7 2%43.4%0.0المواطنون والجهات العامة

%100.0 119%40.3 48 %4235.3%2319.3 المجموع
 المجموع سالقدصحيفة  الجهة المهتمة 

 %212.1111.1 %4.2 81%663.4%653.4الجهات الفلسطينية الحكومية
 %61.5 1179%27.1 519 %42121.9%23912.5هليةالا نيةالجهات الفلسطي

 %4.7 91 %2.0 39%271.4%251.3يهودية اهلية وحكومية
 %4.9 94 %2.0 39%321.7%231.2الجهات العربية والدولية

المنظمات الحقوقية ومراكز
 %0.5 10 %0.3 5 %0.1 2 %0.2 3 االبحاث

 %1.6 31 %0.5 9%120.6%90.5مجلس تشريعي واحزاب
 %15.7 301 %6.0 115%955.0%894.6المواطنون والجهات العامة

%1918.1100.0%42.1 807 %65534.2%45323.6 المجموع
  

  الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة القدس .1.7.5

  

صحيفة ان الجهات المهتمة بقضايا القدس في ) 16.5(تؤكد نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
%) 23.6(تكرارا منها في السنة التي سبقت االنقسام نسبة  1918القدس طوال مدة الدراسة بلغت 
من اجمالي %) 42.1(وفي السنة الثانية لالنقسام نسبة %) 34.2(وفي السنة االولى لالنقسام نسبة 

  .الجهات المهتمة في السنوات الثالث
أن تكرار ونسب الجهات المهتمة بقضايا القدس في  يتضح لنا) 16.5(وبدراسة بيانات الجدول رقم 

  :صحيفة القدس في مدة الدراسة كانت على النحو التالي 



125 

جاءت هذه الجهة في المرتبة األولى من بين : ات والشخصيات الفلسطينية األهليةالهيئ -1
مرة  1179الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 

%) 12.5(مرة بنسبة  239، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)61.5(ة بنسب
اما السنة الثانية %)  21.9(مرة بنسبة  421بينما تكررت في السنة االولى لالنقسام 

  %).  27.1(مرة بنسبة  519لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة 
تكرار  301انية وكان لها حظيت هذه الجهة بالمرتبة الث: الجهات العامة والمواطنون -2

، وزعت على سنوات الدراسة فكان منها في السنة التي سبقت %)15.7(بنسبــــة 
مرة بنسبة  95بينما كان في السنة االولى لالنقسام %) 4.6(مرة بنسبة  89االنقسام 

  .  %)6.0(مرة بنسبة  115اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 5.0(
احتلت هذه الجهة المرتبة الثالثة من بين الجهات : ت والشخصيات الفلسطينية الحكوميةالهيئا -3

مرة بنسبة  212المهتمة بقضايا القدس في هذه الصحيفة حيث تكررت طوال مدة الدراسة 
وفي السنة %) 3.4(مرة بنسبة  65، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)11.1(

اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 3.4(بنسبة مرة  66االولى لالنقسام 
  .  %)4.2(مرة بنسبة  81

جاءت هذه الجهة في المرتبة الرابعة من بين الجهات المهتمة : الجهات العربية والدولية -4
، منها في السنة %)4.9(مرة بنسبة  94بقضايا القدس حيث تكررت طوال مدة الدراسة 

مرة بنسبة  32وفي السنة االولى لالنقسام %) 1.2(مرة بنسبة  23م التي سبقت االنقسا
  %).  2.0(مرة بنسبة  39اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 1.7(

احتلت هذه الجهة المرتبة الخامسة من بين الجهات المهتمة : الهيئات والشخصيات اليهودية -5
تكرر منها في السنة %) 4.7(مرة بنسبة  91 بقضايا القدس وتكررت طوال مدة الدراسة

مرة  27وفي السنة االولى لالنقسام تكررت %) 1.3(مرة بنسبة  25التي سبقت االنقسام 
  %).  2.0(مرة بنسبة  39اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 1.4(بنسبة 

مام جريدة القدس بالمرتبة حظيت هذه الجهة باهت: المجلس التشريعي واألحزاب السياسية  -6
طوال مدة الدراسة حيث تساوى اهتمام هذه %) 1.6(ة تكراراً بنسب 31ادسة وكان لها الس

الجهة في السنة التي سبقت االنقسام مع السنة الثانية لالنقسام حيث تكررت في كل سنة 
سبة مرة بن 12بينما تكررت في السنة االولى لالنقسام %) 0.5(مرات بنسبة  9منهما 

)0.6.(% 
جاءت هذه الجهة في المرتبة السابعة من : قوقية والقانونية ومراكز األبحاثالمنظمات الح   -7

مرات بنسبة  10بين الجهات المهتمة بقضايا القدس حيث تكررت طوال مدة الدراسة 
وفي السنة االولى %) 0.2(مرات بنسبة  3، تكرر في السنة التي سبقت االنقسام %)0.5(
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 5اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 0.1(تكرر مرتين بنسبة لالنقسام 
 %).  0.3(مرات بنسبة 

  
  :الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة. 2.7.5

  
ان الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة ) 16.5(كما تشير نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 

مرة منها في السنة التي سبقت االنقسام نسبة  697 طوال مدة الدراسة تكررتالجديدة  الحياة
واما في السنة الثانية لالنقسام %) 43.5(وفي السنة االولى لالنقسام وصلت نسبتها %) 20.1(

  .من اجمالي الجهات المهتمة بقضايا القدس في هذه الصحيفة%) 36.4(فكانت نسبتها 
يتضح لنا أن تكرار ونسب الجهات المهتمة بقضايا القدس في )16.5(وبدراسة بيانات الجدول رقم 

  :صحيفة الحياة الجديدة في مدة الدراسة كانت على النحو التالي 
  

جاءت هذه الجهة في المرتبة األولى من بين : شخصيات الفلسطينية األهليةالهيئات وال -1
 286دة الدراسة بتكرار الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة طوال م

%) 9.5(مرة بنسبة  66، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)41.1(مرة بنسبة 
اما السنة الثانية %)  17.8(مرة بنسبة  124بينما تكررت في السنة االولى لالنقسام 

  %) .  13.8(مرة بنسبة  96لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة 
تكراراً  138حظيت هذه الجهة بالمرتبة الثانية وكان لها  :الجهات العامة والمواطنون -2

مرة بنسبة  19طوال مدة الدراسة منها في السنة التي سبقت االنقسام %) 19.8(بنسبـة 
اما السنة الثانية %)  9.3(مرة بنسبة  65بينما تكررت في السنة االولى لالنقسام %) 2.7(

  %) .  7.7( مرة بنسبة 54لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة 
احتلت هذه الجهة المرتبة الثالثة من بين الجهات : ت والشخصيات الفلسطينية الحكوميةالهيئا -3

 100المهتمة بقضايا القدس في صحيفة الحياة الجديدة حيث تكررت طوال مدة الدراسة 
%) 3.0(مرة بنسبة  21، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)14.4(مرة بنسبة 

اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت %)  5.5(مرة بنسبة  38سنة االولى لالنقسام وفي ال
  %) .  5.9(مرة بنسبة  41هذه الجهة 

حظيت هذه الجهة باهتمام جريدة الحياة الجديدة : واألحزاب السياسيةالمجلس التشريعي  -4
، وجاءت %)12.6(تكراراً بنسبــــة  88بالمرتبة الرابعة في فترة الدراسة وكان لها 

وفي السنة االولى %) 2.6(مرة بنسبة  18هذه الجهة في السنة التي سبقت االنقسام بتكرار
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مرة بنسبة  32اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت %) 5.5(مرة بنسبة  38لالنقسام 
)4.6.(% 

مهتمة جاءت هذه الجهة في المرتبة الخامسة من بين الجهات ال: الجهات العربية والدولية -5
، تكررت في السنة %)5.5(مرة بنسبة  38بقضايا القدس حيث تكررت طوال مدة الدراسة 

فيما تساوت هذه الجهة في السنة االولى %) 1.1(مرات بنسبة  8التي سبقت االنقسام 
  . لكل منهما%) 2.2( مرة بنسبة  15والثانية لالنقسام بتكرار

هة المرتبة السادسة من بين الجهات المهتمة احتلت هذه الج: الهيئات والشخصيات اليهودية -6
، تكرر منها في السنة %)4.7(مرة بنسبة  33بقضايا القدس وتكررت طوال مدة الدراسة 

مرة  16وفي السنة االولى لالنقسام تكررت %) 0.9(مرات بنسبة  6التي سبقت االنقسام 
  %).  1.6(مرة بنسبة  11اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 2.3(بنسبة 

جاءت هذه الجهة في المرتبة السابعة من : قوقية والقانونية ومراكز األبحاثالمنظمات الح -7
ة مرة بنسب 14بين الجهات المهتمة بقضايا القدس حيث تكررت طوال مدة الدراسة 

وفي السنة االولى %) 0.3(تكرر في السنة التي سبقت االنقسام مرتين بنسبة  %)2.0(
اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 1.0(مرات بنسبة  7نقسام تكررت لال
  %).  0.7(مرات بنسبة  5

 
  .الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة فلسطين .3.7.5

  
ان الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة ) 16.5(كما تبين نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 

%) 20.3(تكرارا منها في السنة التي سبقت االنقسام نسبة  119ة بلغت فلسطين طوال مدة الدراس
من اجمالي %) 42.4(وفي السنة الثانية لالنقسام نسبة %) 37.1(وفي السنة االولى لالنقسام نسبة 

  .الجهات المهتمة المهتمة بقضايا القدس في هذه الصحيفة
نسب الجهات المهتمة بقضايا القدس في يتضح لنا أن تكرار و )16.5(رقم بدراسة بيانات الجدول 
  :ة الدراسة كانت على النحو التاليصحيفة فلسطين في مد

  
احتلت هذه الجهة المرتبة االولى من بين : الهيئات والشخصيات الفلسطينية الحكومية  -1

 28الجهات المهتمة بقضايا القدس في صحيفة فلسطين حيث تكررت طوال مدة الدراسة 
%) 10.6(مرة بنسبة  12، تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام %)24.7(مرة بنسبة 

اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت %)  1.7(وفي السنة االولى لالنقسام مرتين بنسبة 
 .  %)12.3(مرة بنسبة  14هذه الجهة 
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 جاءت هذه الجهة في المرتبة الثانية من بين: الهيئات والشخصيات الفلسطينية األهلية -2
، تكرر %)22.1(مرة بنسبة  25الجهات المهتمة بقضايا القدس طوال مدة الدراسة بتكرار 
بينما تكررت في السنة %) 0.8(منها في السنة التي سبقت االنقسام مرة واحدة بنسبة 

اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه الجهة %) 11.5(مرة بنسبة  37االولى لالنقسام 
  %).  9.7(مرة بنسبة  27

حظيت هذه الجهة باهتمام جريدة فلسطين بالمرتبة : مجلس التشريعي واألحزاب السياسيةال -3
تكراراً بنسبــــة  17الثالثة من بين الجهات المهتمة بقضايا القدس وكان لها 

، في مدة الدراسة حيث كان اهتمام هذه الجهة في السنة التي سبقت االنقسام %)15.4(
%) 8.8(مرات بنسبة  10كما تكررت في السنة االولى لالنقسام  %)1.7(مرتين بنسبة 

 %).4.4(مرات بنسبة  5والسنة الثانية لالنقسام تكررت 
جاءت هذه الجهة في المرتبة الرابعة من : المنظمات الحقوقية والقانونية ومراكز األبحاث   -4

ة بنسبة مر 13دة الدراسة بين الجهات المهتمة بقضايا القدس حيث تكررت طوال م
وفي السنة %) 5.3(مرات بنسبة  6تكرر منها في السنة التي سبقت االنقسام  %)11.5(

اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه %) 0.8(االولى لالنقسام تكرر مرة واحدة بنسبة 
 %).5.3(مرات بنسبة  6الجهة 

ن بين الجهات المهتمة جاءت هذه الجهة في المرتبة الخامسة م: الجهات العربية والدولية -5
، منها في السنة %)10.6(مرة بنسبة  12بقضايا القدس حيث تكررت طوال مدة الدراسة 

فيما تساوى حضور هذه الجهة في السنة االولى %) 1.7(التي سبقت االنقسام مرتين بنسبة 
  .  لكل منهما%) 4.4(مرات بنسبة  5والثانية لالنقسام بتكرار 

احتلت هذه الجهة المرتبة السادسة من بين الجهات المهتمة : هوديةالهيئات والشخصيات الي -6
، تكرر منها في %)10.6(مرة بنسبة  12بقضايا القدس حيث تكررت طوال مدة الدراسة 

اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه %) 6.1(مرات بنسبة  7السنة االولى لالنقسام 
 .للسنة التي سبقت االنقسام أي تكرار فيما لم يكن%) 4.4(مرات بنسبة  5الجهة 

حظيت هذه الجهة بالمرتبة السابعة وكان لها في السنوات : الجهات العامة والمواطنون -7
، في مدة الدراسة منها في السنة االولى لالنقسام %)5.3(تكرارات بنسبــــة  6الثالث 

لجهة مرتين بنسبة اما السنة الثانية لالنقسام فقد تكررت هذه ا%) 3.5(مرات بنسبة  4
  .  فيما لم يكن للسنة التي سبقت االنقسام أي تكرار%) 1.8(
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  حجم التغطية .1.6

  

عمودا لتغطية قضايا القدس طوال فترة الدراسة  1729كشفت الدراسة ان صحيفة القدس خصصت 
من بين الصحف الثالث، وان هذه الصحيفة جاءت في السنة التي سبقت االنقسام %) 64.3(بنسبة 
ن مساحة األعمدة المخصصة لهذه القضايا، وفي السنة االولى لالنقسام ارتفعت م%) 15.5(بنسبه 

وهي نسبة جيدة اذا ما قورنت بحجم ونوعية القضايا التي %) 23.7(مساحة التغطية حتى وصلت 
قامت هذه الصحيفة بتناولها وتغطيتها، اما في السنة الثانية لالنقسام فقد تواصل ارتفاع هذه النسبة 

وهي بهذه المساحة من التغطية تحتل المركز االول من بين صحف %) 25.1( حتى وصلت
  . الدراسة قبل وبعد االنقسام

  
فمن  .اما صحيفة الحياة الجديدة فتاتي بعد صحيفة القدس من حيث درجة االهتمام وحجم التغطية

ن هذه الصحيفة نالحظ ا ،حيث عدد األعمدة والمساحة التي أفردتها لقضايا القدس في فترة الدراسة
ثم ، قدس في السنة التي سبقت االنقسامقضايا الالمخصصة لتغطية مساحة القد زادت من حجم 

اما في السنة الثانية لالنقسام فقد  ،الهتمام في االرتفاع بعد السنة االولى لالنقسامرت نسبة ااستم
الصحيفة انها خصصت والمالحظ على هذه  ،ارتفعت نسبة هذه المساحة كما ورد في الفصل السابق

وهي بذلك تحتل المركز الثاني من بين صحف %) 26.3(أعمدة طوال فترة الدراسة بنسبة  708
  . الدراسة بتخصيصها هذه المساحة لقضايا القدس

  
عمودا بنسبة  251وفيما يتعلق بصحيفة فلسطين فقد افردت لقضايا القدس في فترة الدراسة  
من حجم المساحة المخصصة لهذه %) 0.6(صصت ما نسبته ونالحظ ان هذه الصحيفة خ%) 9.3(

القضايا في السنة التي سبقت االنقسام وهي نسبة قليلة نسبيا وذلك بسبب انشغال هذه الصحيفة 
والتي كان ابرزها عملية اسر الجندي االسرائيلي جلعاد  ،بتغطية الكثير من االحداث في هذه السنة

ورئيس  ،يل لعدد من وزراء حكومة حماس في الضفة الغربيةفي قطاع غزة، واعتقال اسرائ شاليط
بحق المواطنين الفلسطينيين في  "اسرائيل"المجلس التشريعي باالضافة الى المجازر التي ارتكبتها 

 ،قطاع غزة، ما استدعى من هذه الصحيفة القريبة من هذه االحداث ان تعطيها مزيدا من التغطية
حماس، ورغم ذلك نراها لم تهمل قضايا القدس فاستمرت خصوصا وانها محسوبة على حركة 

  . نسبتها في االرتفاع في السنة االولى لالنقسام
  

اما في في السنة الثانية لالنقسام فيتضح ان المساحة التي خصصتها هذه الصحيفة لقضايا القدس لم 
الحداث القريبة منها تختلف عن سابقتها، وذلك بسبب انشغال هذه الصحيفة ايضا بتغطية الكثير من ا
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ابرزها الغارات االسرائيلية على غزة ووقوع العديد من الشهداء من كان والتي في قطاع غزة 
باالضافة الى تفجير السور الفاصل بين مصر وقطاع غزة، فهذه االحداث وغيرها طغت على 

  . دستغطية هذه الصحيفة ما كان له كبير االثر في انخفاض نسبة االهتمام بقضايا الق
  

اين إلى حد كبير من حيث كما أوضحت الدراسة ايضا أن اهتمام صحف الدراسة بقضايا القدس متب
 %)55.0( - فلسطين - وأقل مساحة  -  القدس - ، حيث تجاوز الفارق بين أعلى مساحة المساحة

كما يوجد تباين واضح بينها من حيث عدد القضايا المطروحة، إذ وصل عددها في صحيفة القدس 
" الحيـــاة الجديدة"قضية في العدد الواحد، وفي ) 15.5(أعداد بمعدل  108قضية في  1675
قضية  141" فلسطين"قضية في كل عدد من أعداد عينة الدراسة، وفي ) 6.4(قضية بمعدل  692

قضية في العدد الواحد، وهذا يعني أن اهتمام صحف الدراسة بقضايا القدس بشكل ) 1.7(بمعدل 
  .حيث التكرار والمساحةعام جيد من 

  
وبينت الدراسة ايضا أن هناك تبايناً واضحاً بين صحف الدراسة من حيث عدد القضايا المتعلقة 

 108قضية في  1675بالقدس، حيث تظهر الدراسة تقدم صحيفة القدس على نظيراتها وكان لها 
قضية في  692" ةالحيـــاة الجديد"موضوعــاً في العدد الواحد، وفي) 15.5(أعداد بمعدل 

عددا  80قضية في  141" فلسطين"موضوعاً في العدد الواحد، وفي ) 6.40(أعداد بمعدل  108
موضوعاً في العدد الواحد وتوضح هذه النتيجة أن هناك فرقاً كبيراً في نسبة اهتمام ) 1.76(بمعدل 

 - وأقل نسبة  - س جريدة القد -صحف الدراسة بقضايا القدس، حيث تجاوز الفارق بين أعلى نسبة 
، وهذه النتيجة تعني أن اهتمام صحف الدراسة بقضايا القدس متباين %)61.17(  - جريدة فلسطين 

أعمدة، إضافة إلى أنها  9موضوعات مساحتها قرابة  8من حيث التكرار إذ يبلغ معدل العدد الواحد 
رة، السالم المتعث عملية: كثيراً ما كانت تتناول هذه القضايا في سياق موضوعات عامة مثل

واالعتقاالت والمواجهات والمسيرات التي تشهدها مختلف المدن  واالستيطان في الضفة والقطاع
  .الفلسطينية 

فالواجب ان تكون قضية القدس على سلم اولويات االعالميين والصحفيين الن الصحافة واالعالم "
، وتسهم في تشكيل الراي العام تجاه تعتبر السلطة الرابعة والمؤثرة النها تنقل االحداث للناس

قدس حصل في ظل غياب اكبر مشاريع التهويد واالعتداء على الوان القضايا المختلفة خصوصا 
  .13االعتداءات في مدينة القدسحجم تنقل الحدث وتواكبه بالشكل الذي يوازي  هذه السلطة التي

  

                                                            
الفلسطيني عن دائرة القدس ، ابعدته سلطات االحتالل  احمد محمد عطون، من مواليد وسكان مدينة القدس ونائب في المجلس التشريعي - 13

  .  عن مدينة القدس
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  الفئات الفرعية لقضايا القدس   2.6
   

فقد بينت الدراسة ان  ،قضايا القدس التي حظيت باهتمام وتغطية صحف الدراسةواما فيما يتعلق ب
وهي اقل نسبة وصلت %) 22.6(تغطية صحيفة القدس في السنة التي سبقت االنقسام كانت بنسبة 

حيث كان النصيب االكبر من حجم هذه التغطية  ،اليها هذه الصحيفة من بين سنوات الدراسة
د لضعف دور الجهات الحكومية في الضفة الغربية فكان من نتائج ذلك ان ويعو"الرياضية، للشؤون 

برزت تغطية الشؤون الرياضية واالعالنات والترجمات عن الصحف العبرية وغيرها مع ان 
على قضايا  هاان يكون تركيزان تخصص هذه الصحف صفحة كاملة لقضايا القدس واالصل 

مقارنة بحجم  اهامشييعتبر يعطى للقضايا الجوهرية  الحيز الذيوان  والجوهرية، القدس المهمة
كما انها لم تغفل بقية القضايا كالشؤون االجتماعية والصحية  14"الذي تمر به مدينة القدس الحدث

واجز والصلوات والزيارات بشكل شبه يومي وهي قضية الح والتعليمية، باالضافة الى قضية تتكرر
  .واالسرى

  
حيث وقعت في هذه  ،قسام فنالحظ ان حجم هذه القضايا قد زاد بشكل ملحوظاما في العام االول لالن

ادت الى  ،السنة العملية الفدائية التي قام بها مواطن فلسطيني على مدرسة دينية اسرائيلية في القدس
على اثرها بسلسلة من االجراءات واالنتهاكات والمضايقات  "اسرائيل"قامت  ،مقتل ثمانية اسرائيليين

كما كثفت من اجراءاتها الرامية لتهويد مدينة القدس، فمثل هذه االحداث فرضت  ،سكان القدسبحق 
ورغم وجود الكثير من هذه االحداث  ،على هذه الصحيفة مزيدا من االهتمام والتغطية في هذا العام

  .والقضايا اال ان الشؤون الرياضية كانت في هذا العام ايضا هي اكثر القضايا بروزا وتغطية
  

اما السنة الثانية لالنقسام فتبين الدراسة ان نسبة االهتمام بقضايا القدس قد ارتفعت مرة اخرى واكثر 
حيزا ال  حتلتكما ورد في الفصل السابق رغم استمرار حالة االنقسام التي ا ،من السنتين السابقتين

ي هذه السنة لوقوع كما يعود السبب في زيادة حجم التغطية ف ،باس به من حجم تغطية الصحافة
وما رافق ذلك من تغطية لجوانب  ،بعض االحداث الخاصة بمدينة القدس كزيارة البابا لمدينة القدس

وهي  ،باالضافة للموقع الجغرافي الذي تصدر فيه الصحيفة من داخل مدينة القدس ،هذه الزيارة
على الرغم من سياسة ما يحتم عليها االهتمام اكثر من غيرها  ،اقرب الصحف الى موقع الحدث

لى كل ما ينشر على صفحاتها ورغم ذلك نجد عالرقابة العسكرية التي تتعرض لها هذه الصحيفة و

                                                            
احمد محمد عطون، من مواليد وسكان مدينة القدس ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس ، ابعدته سلطات االحتالل  - 14
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ان الشؤون الرياضية ايضا واصلت االرتفاع في هذه السنة ايضا الى ان وصلت الى اعلى نسبة من 
  بين قضايا القدس وفي السنوات الثالث

ثر من غيرها من الصحيفة للتركيز على الشؤون الرياضية اكمن اهم االسباب التي دفعت هذه و 
ومن االسباب  ،ن الصحيفة تخصص يوميا ثالث صفحات رياضية في كل عددا القضايا االخرى

وبالتالي ازدياد  ،االمر الذي ادى لزيادة االنشطة الرياضية ،ايضا تاسيس ستاد رياضي في القدس
التي يعاني منها المراسلون عند تغطية بعض االحداث  كما ان المخاطر ،حجم تغطية هذه االنشطة

كالحفريات واالنشطة االستيطانية وغيرها اسباب تقف وراء تدني نسبة تغطية بقية القضايا والتي 
  ).شخصي اتصال ، 2011ايلول ،15محمد شاكر عبد اهللا ( تعتبر اكثر اهمية من الشؤون الرياضية 

  
لكثير من االنشطة السياسية والثقافية سلطات االحتالل لة لمنع كنتيجهذا االهتمام ايضا ياتي  كما 

كل ما ينشر ن االسباب ايضا ومن ا ،باالضافة لكثرة المضايقات واالنتهاكات التي يتعرضون لها
فمثل هذه القضايا  ،تعرض للرقابة العسكرية االسرائيليةيعلى صفحات هذه الصحيفة ال زال 

ال تؤثر سياسيا على سلطات االحتالل كبقية القضايا االخرى  -  من وجهة نظر الصحيفة_الرياضية 
  .التي تعتبر اكثر اهمية من الشؤون الرياضية

  
اما صحيفة الحياة الجديدة فتشير الدراسة الى ان تغطيتها في السنة التي سبقت االنقسام هي االقل 

ية تناولتها في هذا العام كانت الدراسة ان اهم قض بينتحيث  ،بالمقارنة مع بقية السنوات التي بعدها
ولكن بنسب  ،لقضايا االخرىباالضافة الى غيرها من ا ،القضايا االجتماعية والصحية والتعليمية

حيث كانت  ،وفي العام االول لالنقسام ازداد حجم تغطية هذه الصحيفة لقضايا القدسمتفاوتة، 
تليها في التغطية قضية الحواجز ، ااالجتماعية والصحية والتعليمية اكثر القضايا بروز الشؤون

  .لجدار ومصادرة االراضي وبنسب اقلوقضية االستيطان وا ،والصلوات والزيارات
  

اما في السنة الثانية لالنقسام فقد ارتفعت نسبة االهتمام بقضايا القدس بشكل ملحوظ اكثر من السنتين 
بشكل تتركز حيفة ال زالت تغطيتها والواضح ان هذه الص ،رغم استمرار حالة االنقسام ،السابقتين

باإلضافة الى اهتمامها بقضية الصلوات  ،اكبر على القضايا االجتماعية والصحية والتعليمية
وقضية مقاومة االحتالل  ،وهدم البيوت والضرائب ،والحواجز واالستيطان والجدار وتهويد المدينة

  .ودعم صمود المقدسيين
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ة الحياة الجديدة لقضايا القدس قد اعطت القضايا االجتماعية ان تغطية صحيفمن الدراسة  ويتضح
من الن مثل هذه القضايا تاخذ حيزا اكبر  من القضايا، ر من غيرهابأك مساحة والصحية والتعليمية
تالي تحتاج الى مساحة تغطية تتكرر بشكل مستمر ويومي ولتشعبها فبالها النو ،القضايا االخرى

  .اكبر
يز على االمور الن الترك ؛بهذه النتيجةالقضايا  يجابي ان تاتي مثل هذهامر طبيعي وا"وهو  

، الن السياسة التي قامت عليها الصحيفة هي التركيز على الشان المحلي اكثر ئالسياسية امر خاط
من غيره ونحن كشعب فلسطيني عندنا الكثير من المشاكل االجتماعية والصحية والتعليمية 

  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول ، 16بشار برماوي"(ينة القدسوخصوصا فيما يتعلق بمد
  
تشير الدراسة ان تغطيتها لقضايا القدس في السنة التي فواما فيما يتعلق بتغطية صحيفة فلسطين  

كما تعتبر االقل من بين سنوات  ،سبقت االنقسام كانت قليلة جدا مقارنة ببقية الصحف لنفس العام
كانت قضية االستيطان والجدار وتهويد المدينة ومصادرة االراضي حيث  ،الدراسة لنفس الصحيفة

  .من اكثر القضايا التي تناولتها صحيفة فلسطين في هذا العام
   

اما في السنة االولى لالنقسام فنالحظ ان حجم التغطية قد زاد بشكل الفت وكبير مقارنة ببقية 
حيث وصلت  ،بين جميع صحف الدراسةوهي نسبة تعتبر االكبر واالعلى من  ،الصحف لنفس العام

بالتوسع  تتعلق مهمة تطورات عدة وقد يكون السبب في ارتفاع هذه النسبة حدوث%) 41.8(الى 
باالضافة الى سياسة  ،وحولها القدس في القديمة البلدة داخل وأعمال الحفر االستيطاني االسرائيلي،

كما انها  ،ونعني بذلك حركة حماس ،ن عليهاالصحيفة التي تعتبر قضية القدس من اهم ثوابت القائمي
ارادت ان تبرهن انها قادرة على تغطية احداث هذه المدينة رغم ظروف عملها الصعبة في الضفة 

رغم  ،فمثل هذه االحداث واالسباب فرضت على هذه الصحيفة مزيدا من االهتمام والتغطية ،الغربية
مراسلي هذه الصحيفة من العمل في مدن الضفة  ورغم منع ،بعد الصحيفة جغرافيا عن موقع الحدث

  .الغربية وبشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص
  

كما يالحظ ان اكثر القضايا التي تم تغطيتها في هذا العام كانت تتعلق باالستيطان والجدار 
 ثم تاتي بعدها قضية المقدسات ومحاوالت الجماعات اليهودية ،وتهويد المدينة ،ومصادرة االراضي

وقضايا أخرى مثل قضية دعم  ،باالضافة الى قضية الصلوات والحواجز ،اقتحام المسجد االقصى
غطية هذه الصحيفة من اسباب ضعف تو ،صمود السكان المقدسيين والمساعدات ومقاومة االحتالل
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حيث كانت الصحيفة في بداياتها  ،ن تاريخ صدورها كان قبل االنقسام بفترة وجيزةافي هذه السنة 
  .ربما كان تفتقر الى الخبرة والمراسلين لتغطية مثل هذه الجوانبو
  

اما السنة الثانية لالنقسام فتبين الدراسة ايضا ان حجم اهتمام صحيفة فلسطين بقضايا القدس قد 
وهي بهذه النسبة تكون قد سجلت اعلى نسبة تغطية %) 52.5(ازداد بنسبة اكبر حتى وصل الى 

رغم استمرار حالة االنقسام التي اخذت  ،الدراسة من بين صحف الدراسةلقضايا القدس طيلة فترة 
كما تركز  ،مساحة ال باس بها من حجم تغطية الصحافة بشكل عام وصحيفة فلسطين بشكل خاص

اهتمام الصحيفة في هذه السنة ايضا على قضية االستيطان والجدار وتهويد المدينة ومصادرة 
ثم تاتي بعد ذلك قضية المقدسات  ،ين القضايا االخرى لهذا العاماالراضي وكانت باعلى نسبة من ب

والشؤون  ،ومقاومة االحتالل والقضايا الثقافية والفنية ،وقضية وهدم البيوت وتهجير السكان
  .والحواجز والصلوات وغيرها من القضايا االخرى ،االجتماعية وقضايا التعليم والصحة

  
رياضية في هذه الصحيفة وطوال فترة الدراسة من اقل النسب فيما كانت نسبة تغطية القضايا ال 

وبهذه النتيجة تكون صحيفة  ،وعلى عكس الصحيفتين السابقتين اللتين ركزتا على مثل هذه القضايا
كقضية االستيطان  ،فلسطين هي االكثر اهتماما من بين الصحف بقضايا القدس االكثر اهمية

ان ) 2.5(ذلك ما بينته نتائج الدراسة حسب الجدول رقم  وما يؤكدوالجدار ومصادرة االراضي، 
وقضية المقدسات ومحاوالت اقتحام %) 27.0(ستيطان في السنوات الثالث كانت نسبة قضية اال

%) 9.9(هدم ومصادرة البيوت وكانت بنسبة قضية و%) 13.5(وكانت نسبتها  ،االقصىالمسجد 
ان من اسباب ارتفاع نسبة  اكم%) 10.6(بة الحتالل وكانت بنسالمواجهات ومقاومة اقضية و

ان مثل هذه القضايا تعتبر وتهويد المدينة ومصادرة االراضي التغطية لقضية االستيطان والجدار 
االساس الذي قامت عليه الصحيفة هو  وان"،من اهم القضايا التي تشغل بال المواطن الفلسطيني

وتسليط  ،راسها قضية القدس والمقدسات االسالميةوعلى  ،الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية
وتهويد  ن،وخصوصا ما يتعلق بالجدار واالستيطا ،الضوء على االنتهاكات المختلفة في مدينة القدس

وقد خصصت الصحيفة طاقما خاصا من العاملين في الصحيفة لتغطية ومتابعة قضايا  ،المدينة
  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول ،17مفيد احمد ابو شمالة"(القدس

  

كما كشفت الدراسة ان تغطية واهتمام صحف الدراسة بقضايا القدس كانت متقاربة الى حد كبير مع 
ان حجم التغطية قبل االنقسام كان ضعيفا بالمقارنة مع و ،بعض التباين في نسب بعض السنوات

                                                            
  .رئيس التحرير في صحيفة فلسطين - 17
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متقاربة في هذه  صحيفتي القدس والحياة الجديدة بنسبتغطية وقد كانت  ،سنوات ما بعد االنقسام
  .السنة

  
السبب وراء هذا الضعف ان هذه واما صحيفة فلسطين فكانت نسبتها اقل من هاتين الصحيفتين  

ما ادى الى انشغالها بشكل  ،السنة كانت حافلة باالحداث المحلية والقريبة من موقع هذه الصحيفة
اسر الجندي االسرائيلي  ابرزها عمليةمن والتي كان  تها،بتغطيخاص وبقية الصحف بشكل عام 

اسرائيلي على قطاع غزة للبحث  وما تبع ذلك من هجوم ،جلعاد شاليط في قطاع غزة كما اسلفنا
باالضافة الى استمرار عمليات االقتتال  ،والذي خلّف العديد من الشهداءالمختطف، الجندي  عن

ى اعتقال اسرائيل للعديد باالضافة ال ،الداخلي ووقوع العشرات من القتلى من حركتي فتح وحماس
وغيرها من االحداث والتي تبرر ضعف تغطية صحيفة فلسطين لقضايا  ،من وزراء حكومة حماس

  .القدس لقربها من هذه االحداث
  

اما عن السنة االولى لالنقسام فقد بينت الدراسة ان نسبة اهتمام هذه الصحف بقضايا القدس قد 
حيث تساوت نسبة التغطية في صحيفتي القدس والحياة  ،ازدادت بشكل ملحوظ في الصحف الثالث

وبنسبة اكبر من  ، صحيفة فلسطين قد قفزت بشكل ملحوظحجم تغطية فيما نالحظ ان  ،الجديدة
ويعود السبب في ارتفاع نسبة التغطية لهذه السنة الى كثرة  ،صحيفتي القدس والحياة الجديدة

وهي احداث ميزت  ،ام ومدينة القدس بشكل خاصاالحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل ع
حجم التغطية لهذه السنة عن غيرها، فعلى صعيد احداث مدينة القدس برزت عملية القدس والتي 

وقيام اسرائيل بهدم تلة  ،ادت الى مقتل ثمانية اسرائيليين نفذها مواطن فلسطيني في قلب المدينة
  .لى مقبرة مأمن اهللا وغيرها من األحداث االخرىواستمرار الحفريات واالعتداءات ع ،المغاربة

  
وأما في السنة الثانية لالنقسام فيتضح أن اهتمام صحف الدراسة بقضايا القدس قد ارتفع ايضا 

حيث شهدت هذه السنة تسارعا في االحداث التي استوجبت  ،وبنسبة اكبر من السنتين الماضيتين
ومن اهمها زيارة البابا لمدينة القدس وفوز اليمين  ،على هذه الصحف مزيدا من التغطية الصحفية

واعالن اسرائيل عن  ،وانعكاس ذلك على وضع مدينة القدس ،نتنياهوبنيامين االسرائيلي برئاسة 
واستمرار عمليات تهويد القدس والتوسع االستيطاني وبناء عشرات االالف  ،افتتاح كنيس الخراب

تصدعات في العقارات وما ينتج عنها من رار الحفريات واستم ،من الوحدات السكنية للمستوطنين
  .المقدسية
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  مواقع المادة الصحفية    3.6

  

وفيما يتعلق بالمواقع التي شغلتها قضايا القدس فقد اوضحت الدراسة ان العدد االجمالي للقضايا التي 
ى صفحات قضية طيلة فترة الدراسة، نشر منها عل 2645بلغت قد نشرت صفحات صحف الدراسة 

على الصفحات  هامعظم نشر%) 22.0(كان منها قبل االنقسام نسبة  ،قضية 1754صحيفة القدس 
 ،وقضايا الحواجز والصلوات ،وكانت في معظمها قضايا تتعلق بالشؤون الرياضية ،الداخلية

وهي قضايا عادة ما تنشر على الصفحات الداخلية للصحيفة خصوصا وانها  ،والقضايا االجتماعية
  .اكثر من غيرهاتكرر ت
  

اما بعد السنة االولى لالنقسام فيتضح من الدراسة ارتفاع نسبة القضايا المنشورة على صفحات 
 ،نشر اغلبها على الصفحات الداخلية ايضا%) 49.8(القدس الى ان وصلت في هذه السنة الى 

والجدار ومصادرة  وقضايا االستيطان ،وكانت في معظمها تتعلق بالشؤون الرياضية واالجتماعية
ما استدعى من الصحيفة ان  ،وقضية الحواجز والصلوات ،االراضي وتهويد المدينة والمقدسات

تعطي مزيدا من التغطية لهذه القضايا على صفحاتها ومثل هذه القضايا اكثر ما يناسبها هو ان تنشر 
وبعد السنة ووصفها، تاج مساحات اوسع لشرحها وتح ،تتكرر يوميا النهاعلى الصفحات الداخلية 

نظرا النشغال %) 28.2(الثانية لالنقسام انخفضت نسبة نشر قضايا القدس على صفحاتها الى 
ونالحظ ان العدد االكبر من هذه  ،الصحف باحداث اخرى بعيدة عما يدور في المدينة من احداث

  .القضايا نشر على الصفحات الداخلية 
  

نية بعد الصفحات الداخلية في حجم القضايا التي نشرت عليها اما الصفحة االولى فتاتي في مرتبة ثا
فقد كانت نسبة قضايا القدس التي نشرت عليها في السنوات الثالث ضعيفة وكانت في اغلبها قضايا 
تتعلق باالستيطان وتهويد المدينة ومصادرة االراضي والحواجز والصلوات وشؤون االسرى وهدم 

الكثير من القضايا التي العالقة لها بقضايا القدس مع ان مثل هذه  ومصادرة البيوت كما نشر عليها
الصفحة عادة ما ينشر عليها القضايا االكثر اهمية كقضية القدس، فيما كانت الصفحة االخيرة باقل 

الن هذه الصفحة هي و" ،النسب نظرا الن مثل هذه القضايا ال تنشر في العادة عليها بشكل كبير
محمد شاكر عبد ( "ن راحة للقارئ بعد االنتهاء من قراءة الصفحات التي قبلهللمنوعات وعبارة ع

  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول اهللا،
  
قد  هاعلى صفحاتصحيفة الحياة الجديدة  هاكما اوضحت الدراسة ايضا ان نسبة القضايا التي نشرت  

كان معظمها على %) 21.6(قضية، نشر منها قبل االنقسام نسبة  647بلغت طيلة فترة الدراسة 
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تتعلق بالقضايا على الترتيب وكانت اكثر القضايا التي نشرت في هذه السنة  ،الصفحات الداخلية
 ،وقضية االثار والحفريات ،وقضايا الحواجز والصلوات ،االجتماعية والصحية والتعليمية

كما تبين  ،للصحيفةوهي قضايا عادة ما تنشر على الصفحات الداخلية ، واالستيطان وتهويد المدينة
ماعية والصحية الشؤون االجتاكثر القضايا التي نشرت على صفحاتها في العام هي الدراسة ان 
  .والتعليمية

  
الدراسة ارتفاع نسبة القضايا المنشورة على صفحاتها الى ان فتبين اما بعد السنة االولى لالنقسام 

تي كانت في معظمها قضايا تتعلق وال ،نشر اغلبها على الصفحات الداخلية%) 32.0(وصلت 
وقضايا الحواجز والصلوات وقضايا االستيطان والجدار  ،بالشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية

ما استدعى من هذه الصحيفة ان تكثف نسبة النشر بما يتناسب  ،ومصادرة االراضي وتهويد المدينة
  .وحجم هذه القضايا على صفحاتها

  
لقضايا القدس التي نشرت على تغطيتها النقسام كثفت هذه الصحيفة من حجم وبعد السنة الثانية ل

نظرا لما شهدته مدينة القدس في هذه السنة من تكثيف %) 46.4(صفحاتها حتى وصلت نسبة 
لالستيطان وبناء االف الوحدات السكنية وازدياد نسبة مصادرة االراضي في القدس حيث نشر اكثر 

  . الداخلية هذه القضايا على صفحاتها
  

اما الصفحة االولى فتاتي بعد الصفحات الداخلية في حجم القضايا التي نشرت عليها وكانت نسبتها 
وهي نسبة ضعيفة تشير الى عدم االستفادة من اهمية هذه الصفحة %) 11.1(في السنوات الثالث 

وهي اقل %) 0.8(كما اسلفنا، فيما وصلت نسبة القضايا التي نشرت على الصفحة االخيرة الى 
  .   نسبة لهذه الصفحة من بين صحف الدراسة

   
اما فيما يتعلق بالمواقع التي شغلتها قضايا القدس على صفحات صحيفة فلسطين فقد أوضحت 

قضية كانت  244الدراسة أن نسبة القضايا التي نشرت على صفحاتها طيلة فترة الدراسة بلغت 
وكانت معظم هذه  ،فحات الداخلية فيها المرتبة األولىاحتلت الص%) 22.6(نسبتها قبل االنقسام 

القضايا التي نشرت عليها تتعلق باالستيطان والجدار وتهويد المدينة ومصادرة األراضي وهي اكثر 
  .قضية تناولتها هذه الصحيفة في هذا العام دون اغفال لبقية القضايا ولو بنسب قليلة

  
ايا المنشورة على صفحاتها بعد السنة االولى لالنقسام الى ارتفاع نسبة القضالى الدراسة  تشيركما 

والتي كانت في معظمها قضايا  ،غلبها على الصفحات الداخلية ايضانشر ا%) 49.8(ان وصلت 
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 زادتحيث  ،وقضايا الحواجز والصلوات ،والمقدسات ،تتعلق باالستيطان والجدار وتهويد المدينة
ما  ،الجدار العنصري رار في بناءستمالوالمصادرة وا ،يطانواالست ،من وتيرة التهويد "اسرائيل"

  .بما يتناسب وحجم هذه القضاياعلى صفحاتها فرض على هذه الصحيفة ان تزيد من نسبة النشر 
  

وتظهر الدراسة انه وبعد السنة الثانية لالنقسام انخفضت نسبة القضايا التي نشرت على صفحاتها 
القدس في هذه السنة شهدت اجراءات استيطانية مكثفة رغم ان مدينة %) 27.6(حتى وصلت 

وازدياد نسبة مصادرة االراضي فيها  ،وتم بناء عشرات االالف من الوحدات السكنية ،لالستيطان
  .ويالحظ ان اكثر هذه القضايا نشرت على الصفحات الداخلية 

  
حيث كانت  ،شرت عليهااما الصفحة االولى فتاتي بعد الصفحات الداخلية في حجم القضايا التي ن

 فيما وصل، تعتبر االعلى من بين صحف الدراسةوهي نسبة %) 14.0(نسبتها في السنوات الثالث 
  .من اجمالي السنوات الثالث%) 2.5(نسبة ما نشر على الصفحة االخيرة الى 

طن باالهتمام بهموم الموا توجهات الصحيفةهذا الحجم على هذه الصفحات هو ترجمة منطقية ل"الن 
  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول مفيد احمد ابو شمالة،(."اليومية

  
كما يتضح من الدراسة ان المواقع التي شغلتها قضايا القدس في الصحف قيد الدراسة اظهرت تقدم 

ونالحظ انها من  ،حيث احتلت المركز االول ،الصفحات الداخلية على الصفحة األولى واألخيرة
  . يها قضايا القدس في سنوات الدراسةاكثر المواقع التي نشرت عل

  
القضايا التي طرحت عليها  اما فيما يتعلق بالصفحة االولى فقد جاءت في المركز الثاني من حيث

ما يؤكد عدم استغالل صحف الدراسة لهذه الصفحة في نشر القضايا المهمة  لدراسة،طوال سنوات ا
فة والتي تحمل اسمها وتؤكد على واجهة الصحي" عدخصوصا وان الصفحة االولى تعليها، 

شخصيتها العامة كما ان بامكانها التاثير على القارئ بما تقدمه هذه الصفحة من تغطية اخبارية 
ويقع على عاتقها مهمة جذب انتباه القارئ كما انها ) "81، ص2009الحسن، "(دقيقة لالحداث 

وهي بهذه النسبة الضعيفة ) 308ص ،1990الجمال،" (تدخل في صميم قراره بشرائها او تجاهلها
تبين من وجهة نظر الصحيفة أن الكثير من قضايا القدس ليست من االهمية بمكان ان توضع على 
الصفحة االولى وكون قضية القدس من القضايا المصيرية والحساسة فمن باب أولى ان ينشر عليها 

  .  كل ما يحيط بهذه القضية
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وباقل النسب من حيث نشر قضايا القدس عليها  ،المركز الثالث اما الصفحة االخيرة  فقد جاءت في
طوال فترة الدراسة، وهي نسبة ضعيفة خاصة اذا علمنا ان صحيفتي القدس وفلسطين تضعان 

  .  وتعتبرها بمثابة غالف ثاني لها اضافة لوجود عدة اعمدة صحفية عليها ،الفتتيهما عليها
  

   شكل المادة الصحفية 4.6

  

شكال الصحفية التي استخدمت في عرض قضايا القدس فقد كشفت الدراسة ان اجمالي اما بالنسبة لال
كانت نسبتها في السنة التي سبقت  ،شكال صحفيا 1675االشكال الصحفية في صحيفة القدس بلغت 

والذي بلغت نسبته  ،تركز اكثر من ثالثة ارباع هذه العينة على الخبر الصحفي%) 25.0(االنقسام 
حيث يتضح ان مجمل القضايا  ،ا وزعت بقية النسبة على باقي االشكال الصحفيةفيم%) 20.4(

التي تم تغطيتها من خالل هذه االشكال تركزت في المقام االول على الشؤون الرياضية والحواجز 
الذي اليزيد عن  ،وهي قضايا اكثر ما يناسبها الخبر الصحفي ،والصلوات والقضايا االجتماعية

  .الثة اعمدةالعمودين الى ث
  

الى  ،وبعد السنة االولى لالنقسام فنالحظ ان نسبة استخدام هذه االشكال قد ارتفع بشكل ملحوظ
والتي تركزت ايضا على الشؤون الرياضية والقضايا االجتماعية  ،غلبت عليها االخبار%) 35.2(

  .والصحة والتعليم وقضية االستيطان
  

ان نسبة استخدام هذه االشكال قد واصل ارتفاعه الى ان وصل  اما بعد السنة الثانية لالنقسام فنالحظ
كما ان اكثر القضايا التي ركزت  ،حيث شكل الخبر الصحفي ثالثة ارباع هذه العينة%) 39.8(

فية والشؤون الثقا ،والحواجز والصلوات ،عليها الصحيفة في هذا العام تعلقت بالشؤون الرياضية
الن غالبية احداث القدس تتطلب تغطية  بالمستغرب سليامر  هوو، والفنية والقضايا االجتماعية

فكان من  ،الن مثل هذه االحداث تتكرر بشكل يوميو ،اخبارية وليست تغطية باشكال اخرى
ما ك، مثل هذه القضايا االشكال التي تناسب النه من اكثر ؛بيعي ان يكثر استخدام الخبر الصحفيطال

تقصير الكتاب والمعلقين واصحاب الراي في الى " بالت فيهالمقاتدني نسبة المقاالت وايعود سبب 
الكتابة عن قضايا القدس وخصوصا من هم من داخل المدينة المقدسة حيث يكون هؤالء اكثر 

  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول محمد شاكر عبد اهللا،( "مصداقية ووصفا لالحداث اكثر من غيرهم
  

الدراسة ان اجمالي االشكال الصحفية التي استخدمتها لعرض  فقد بينت ،اما صحيفة الحياة الجديدة
في السنة التي سبقت نسبتها كانت  ،شكال صحفيا 692قضايا القدس في السنوات الثالث بلغت 
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%) 17.6(والتي بلغت  ،على الخبر الصحفي هاتركز اكثر من ثالثة ارباع%) 22.5(االنقسام 
  .بقية النسبة على باقي االشكال الصحفية وجاء بعد ذلك التقرير الصحفي، فيما وزعت

  
اما بعد السنة االولى لالنقسام فنالحظ ان نسبة استخدام هذه الصحيفة لالشكال الصحفية قد ارتفع  

حيث كانت االخبار ايضا هي اكثر االشكال الصحفية استخداما وكان %) 31.5(بشكل ملحوظ الى 
وقد كان تركيز هذه االشكال على  ،ير الصحفييليها التقر ،من نسبة هذه السنة%) 26.2(لها 

  .لتعليمية وقضية الحواجز والصلواتالقضايا االجتماعية والصحية وا
  

الى ان وصلت الى  ،اما بعد السنة الثانية لالنقسام فاستمرت نسبة هذه االشكال في االرتفاع
شكال هو اكثر االالصحفي الن هذا الشكل نظرا " ،هاالصحفي ثالثة أرباع شكل الخبر%) 46.0(

 اتصال ، 2011ايلول بشار برماوي،( "التي تغطيها الصحيفة التي تناسب مثل هذه القضايا
  .)شخصي

وفيما يتعلق باالشكال الصحفية التي استخدمتها صحيفة فلسطين لعرض قضايا القدس في السنوات  
حيث %) 11.0(نقسام كانت نسبتها في السنة التي سبقت اال ،شكال صحفيا 246فقد بلغت  ،الثالث

فيما وزعت بقية النسبة على المقاالت والمقابالت  ،تركزت معظم هذه االشكال على الخبر الصحفي
  .والصور الصحفية كما هو مبين في الفصل السابق

  
%) 50.0(بعد السنة االولى لالنقسام قفزت نسبة استخدام هذه االشكال قفزة نوعية حتى وصلت و 

اه الى ان هذه الصحيفة زادت من استخدام االشكال الصحفية لعرض قضايا وهي نسبة تثير االنتب
تليها التقارير  ،حيث اوضحت الدراسة ان االخبار الصحفية هي اكثر هذه االشكال استخداما ،القدس

الصحفية باعلى نسبة وصلت اليها من بين صحف الدراسة، فيما وزعت بقية النسبة على االشكال 
د ركزت هذه االشكال في المقام االول على قضية االستيطان والجدار وتهويد وق ،الصحفية االخرى

  .وغيرها من القضايا االخرى ،المدينة ومصادرة االراضي
  

غلب عليها حيث  ،اما بعد السنة الثانية لالنقسام فتبين الدراسة انخفاض نسبة استخدام هذه األشكال
  .لصيغة الخبرية في السنوات الثالثا

ان تكون النسبة االعلى للتقارير الصحفية نظرا الن  مستغرب حيث من المفترضامر "وهو 
المختلفة  الصحيفة كانت تكلف مراسليها بعمل متابعات تفصيلية لما يرد من اخبار عبر الوكاالت

الى الخبر التفصيلي  قريبة الكبيرة من االخبار في الصحيفة هينسبة لقضايا القدس، كما ان ال
  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول مفيد احمد ابو شمالة،( "تقريراالقرب الى ال
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المركز االول من بين االشكال الصحفية قد جاء في كما بينت الدراسة ايضا ان الخبر الصحفي 
ويرجع اهتمام هذه الصحف بهذا الشكل  ،المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحف الدراسة

الدعامة الحقيقية للصحيفة ويحتل مكان الصدارة " يعتبر له المركز االول فيها النهالصحفي واحتال
  ). 9، ص2004عتمان، "(فيها كما يعتبر االساس لفنون الكتابة الصحفية االخرى 

  
وهي في  ،من بين االشكال الصحفية للصحف الثالث ،وأما التقرير الصحفي فجاء في المركز الثاني

صورة واقعية لما يدور في ألحداث، وترسم الغالب تقارير إخبارية تفسر وتشرح بعض زوايا ا
  .وهذا يدل على ان هذه الصحف تقوم بوظيفة نقل الحدث بشكل اساس المدينة

على الرغم من اهميتها الكبيرة فالمقاالت  ،فيما لم يكن لبقية االشكال الصحفية اال النسبة القليلة
تعكس ضعف االهتمام بمواد وهي نتيجة  ،والمقابالت جاءت بالمركز الثالث في الصحف الثالث

والذين  ،يتم من خاللها طرح آراء الكتّاب والمحللين ،الرأي في هذه الصحف كقوالب صحفية معمقة
وهذه النسبة تشير بوضوح  ،يعبرون عن وجهات نظرهم وتحليالتهم للقضايا التي تشغل الرأي العام

ح الرؤى التفسيرية لما يدور في الى عدم اهتمام هذه الصحف باراء الكتاب وتحليالتهم التي تطر
  .القدس من أحداث

  
من بين االشكال الصحفية التي استخدمتها  ،وبالنسبة للصور الصحفية فقد جاءت في المركز الرابع

صور  106حيث لم يتجاوز عددها في الصحف الثالث  ،الصحف الثالث وكانت نسبتها ضعيفة
وتعكس هذه النتيجة  ،لخاصة بقضايا القدسرغم توفر الكثير من الصور التي توثق االحداث ا

الصورة تغني عن عشرة آالف "ضعف استخدام هذا الشكل الصحفي المؤثر، على الرغم من أن 
وتحكي قصة بحد ذاتها، باإلضافة إلى دورها في اكمال الرواية "، ),1985Harriss( "كلمة

أن تصل إلى "ي كذلك تستطيع وه) 71، ص2009الحسن،( "اإلخبارية وإيضاح المعاني الواردة فيها
  .)215، ص1958كوبلنتز،"( هم وأعمارهم ومستوياتهم العلميةماليين الناس بغض النظر عن لغت

  
فلم تحظَ باهتمام ) التحقيق الصحفي، والكاريكاتير، واإلعالن( أما بالنسبة لباقي األشكال الصحفية 

مجموع األشكال الصحفية البالغ من %) 6.9(صحف الدراسة، إذ لم تتجاوز نسبتها مجتمعـــة 
، ولعل ذلك يرجع لضعف اإلمكانات المهنية للعاملين في شكالً في الصحف الثالث 2613ددها ع

أو لعدم امتالكهم للخبرات الفنية التي تساعدهم على استخدام هذه الفنون، وهو ما  ،هذه الصحف
ية، ما يستلزم تكاليف مادية إضافية، ورفع مستوياتهم المهن ،يتطلب تنظيم دورات لتدريبهم وتأهيلهم

وهو ما تتجنبه هذه الصحف، وهذا يعني أيضاً أن صحف الدراسة ال تعطي االهتمام الكافي لشرح 
علماً أن لكل رسالة قالباً يتناسب معها ومع  وتقديم حلول لها، ،وتفسير ومناقشة قضايا القدس
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ل في الصحفي أن يختار ما يناسب الجمهور الجمهور الموجهة إليه، والوسيلة التي تحملها، واألص
  .من األشكال الصحفية وعرضها بأسلوب جذاب ومناسب لمستوياته

   
  لقضايا القدس مصادر المادة الصحفية  5.6

  
في  نسبتهاالدراسة ان  فتبيناما بخصوص المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة 

شكلت فئة المراسلين منها ما نسبتة %) 23.2(ام كانت صحيفة القدس في السنة التي سبقت االنقس
وهي اكثر المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها هذه الصحيفة في استقاء مادتها %) 12.6(

ما يؤكد ان مصادر هذه الصحيفة على درجة عالية من المصداقية في نقل الخبر الى  ،الصحفية
دث ونقله بدقة، وتاتي بعد ذلك القضايا التي لم من خالل انتشار مراسليها في مكان الح ،القاريء

تشير الى الكثير من االخبار والقضايا التي لم  كما ،يذكر مصدرها في هذه السنة بنسبة ليست بالقليلة
ما يثير الكثير من الشكوك لدى القارئ حول مصدر وأهداف مثل هذه  ،يذكر ولم يعرف مصدرها
  .باقي النسبة موزعة بين المصادر االخرىفيما كانت  ،األخبار والمواد الصحفية

  
اما في السنة االولى بعد االنقسام فيتضح ازدياد نسبة اعتماد هذه الصحيفة على مصادرها الصحفية 

فيما جاءت القضايا التي لم  ،حيث جاء المراسلون في المركز االول ايضا في هذا العام ،المختلفة
ما يشير الى  ،ةسنهذه الان نسبتها قد ازدادت في  حيث يتضح ،يذكر مصدرها في المركز الثاني

بينما ، ادر الغير موثوقة بالنسبة للقارئاستمرار هذه الصحيفة في اعتمادها على مثل هذه المص
  .كانت بقية النسبة موزعة بشكل متباين على المصادر الصحفية االخرى

  
حيث  ،نسبة االعتماد على هذه المصادرشهدت ازديادا ملحوظا في فقد السنة الثانية بعد االنقسام  اما

حيث اعتمدت هذه الصحيفة بالدرجة االولى على المراسلين %) 40.7(وصلت في هذا العام الى 
فيما وزعت باقي النسبة على  ،كما ارتفعت ايضا نسبة القضايا التي لم يذكر مصدرها في هذا العام

  . بقية المصادر الصحفية لهذه الصحيفة
  

صحيفة الحياة الجديدة فقد أوضحت الدراسة أن حجم المصادر الصحفية التي اعتمدت اما بالنسبة ل
حيث كشفت الدراسة ان هذه الصحيفة %) 24.0(عليها في السنة التي سبقت االنقسام كانت بنسبة 

اعتمدت في استقاء مادتها الصحفية وفي الدرجة االولى على وكاالت االنباء المحليه اكثر من 
ولكنها تعتمد ايضا على جمع  ،د ان مصادر هذه الصحيفة ال تعتمد على مراسليها فقطغيرها ما يؤك
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فيما جاء المراسلون في المركز الثاني من مصادر هذه الصحيفة  ،االخبار من هذه الوكاالت المختلفة
  .بنسبة ال باس بها، فيما كانت باقي النسبة موزعة بين المصادر األخرى لهذه الصحيفة ،لهذه السنة

  
حتى  ،وفي السنة االولى لالنقسام زادت نسبة اعتماد هذه الصحيفة على مصادرها الصحفية المختلفة

 ،جاءت وكاالت االنباء المحليه في المركز االول من بين هذه  المصادر%) 32.0(وصلت الى 
ادر فيما كانت بقية النسبة موزعة بشكل متباين بين المص ،يليها المراسلون في المركز الثاني

  .الصحفية االخرى
  

وبخصوص السنة الثانية بعد االنقسام فقد شهدت هذه السنة ازديادا ملحوظا في نسبة االعتماد على 
ه المصادر استخداما هي حيث كان اكثر هذ%) 44.0(وصلت الى حتى المصادر المختلفة 

ا وكاالت االنباء وجاءت في المركز االول كما ارتفعت نسبة القضايا التي كان مصدره، المراسلون
فيما وزعت باقي النسبة على  ،وارتفعت ايضا نسبة االعتماد على وكاالت االنباء العالمية ،المحليه

ة الن هذه السبب وراء ارتفاع نسبة االعتماد على الوكاالت المحليو .بقية المصادر االخرى
  . نيتينالفلسطي الصحيفة تشترك في وكالتين محليتين هما وكالة وفا ووكالة معا

  
في المدينة لها  ا واحد صحيفة مراسالحيث تعتمد الفي مدينة القدس وجود المراسلين  قلة"كما ان 

  2011ايلول بشار برماوي،( "الحداث القدس الصعوبة في تغطيتهايؤدي الى ادى واالمر الذي 
  .)شخصي اتصال

  
صحفية التي اعتمدت عليها اما بالنسبة لصحيفة فلسطين فقد أوضحت الدراسة أن حجم المصادر ال
حيث كانت فئة %) 17.2(في استقاء مادتها الصحفية في السنة التي سبقت االنقسام كانت بنسبة 

ما يؤكد ان مصادر هذه الصحيفة  ،المراسلون اكثر المصادر التي اعتمدت عليها هذه الصحيفة
االمر الذي  ،داث المختلفةواالح ،تعتمد على مراسليها في الدرجة االولى في جمع وتغطية االخبار

السلطة الفلسطينية كانت "يعطي القارئ مزيدا من الثقة بمصادر هذه الصحيفة على الرغم من ان 
وتقوم بإغالق ) 71، ص2011شاهين، (" 2007الضفة الغربية منذ حزيران تمنع توزيعها في 

سام الحاصل بين حركتي قوذلك كنتيجة لالن ،مكاتبها في الضفة الغربية ومنع مراسليها من العمل
فيما جاءت وكاالت االنباء العالمية بالمرتبة الثانية بعد المراسلين من بين مصادر   .فتح وحماس

فيما وزعت باقي النسبة على المصادر الصحفية االخرى في هذه  ،هذه الصحيفة لهذه السنة
  .الصحيفة
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ماد صحيفة فلسطين على مصادرها وفي السنة االولى بعد االنقسام زادت وبشكل كبير نسبة اعت 
جاء المراسلون في المركز االول من بين هذه %) 49.0(حتى وصلت الى  ،الصحفية المختلفة

فيما جاءت وكاالت االنباء العالمية في المركز  ،وشكل هذا المصدر اكثر من ربع العينة ،المصادر
ه السنة موزعة بشكل متباين بين فيما كانت بقية النسبة لهذ ،الثاني من بين مصادر هذه الصحيفة

بقية المصادر الصحفية االخرى، وبخصوص السنة الثانية بعد االنقسام فقد شهدت انخفاضا ملحوظا 
احتل فيها المراسلون %) 33.9(حتى وصلت الى  ،في نسبة االعتماد على المصادر المختلفة

  . المركز االول
  

وان اثر على قضايا بتغطية قضية القدس  فلسطين فاالنقسام لم يؤثر على اهتمامات مراسلي صحيفة
نظرا للمالحقة االمنية لمراسلي الصحيفة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة "سياسية اخرى 

المية اكثر من الوكاالت على الوكاالت الع ان الصحيفة اعتمدت كما ،الغربية خالل فترة االنقسام
مفيد ( "بينما لم تشترك باي وكالة محلية من وكالة اجنبية هذه الصحيفة تشترك في اكثرألن  ؛المحلية

  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول احمد ابو شمالة،
  

وخالصة االمر أن فئة المراسلين احتلت المركز االول لصحف الدراسة حيث كانت نسبتها في 
%) 39.6(وفي صحيفة الحياة الجديدة %) 57.0(وفي صحيفة القدس %) 59.4(صحيفة فلسطين 

 وفي المركز ،وهي نتيجة تبين ان هذا المصدر جاء في المركز االول في صحيفتي القدس وفلسطين
وبالنسبة للقضايا التي لم تذكر الصحف مصادرها فقد بينت ، الثاني في صحيفة الحياة الجديدة

 وهي نتيجة تؤدي ،الدراسة ان نسبتها جاءت مرتفعة في صحيفة القدس بالمقارنة مع بقية المصادر
إلى تقليل ثقة القراء، بالمادة الصحفية عند قراءة مادة غير معلومة المصدر، خاصة وأن مصدر 

  .الخبر يهم القارئ كثيرا ليبني عليه ثقته من عدمها
  

فيما نالحظ اختالف نسبة بقية المصادر الصحفية االخرى في الصحف الثالث وهذا يعني تباين 
واع من المصادر الصحفية، علماً أنه ليس بمقدور أية صحف الدراسة في اعتمادها على هذه األن

  . صحيفة االعتماد على مصادرها الداخلية الذاتية فقط
  

ويرجع التباين في حجم استخدام هذه المصادر بين الصحف لكون صحيفة القدس تصدر من نفس 
ر العاملة فيها، وأما المدينة، باالضافة إلمكانياتها المادية التي تؤدي لزيادة عدد المراسلين والكواد

صحيفة الحياة الجديدة فتصدر في مدينة رام اهللا القريبة من مدينة القدس، في حين تصدر صحيفة 
  .فلسطين في مدينة غزة، االبعد جغرافيا من الصحيفتين السابقتين عن مدينة القدس
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   عناصر ابراز المادة الصحفية 7.6
  

 ،راسة لجذب انتباه القراء تجاه قضايا القدسوبخصوص عناصر االبراز التي استخدمتها صحف الد
حيث بلغ  اجمالي هذه  ،فقد كشفت الدراسة ان صحيفة القدس اكثر الصحف استخداما لهذه العناصر

%) 21.4(عنصرا كانت نسبتها في السنة التي سبقت االنقسام  1418العناصر في السنوات الثالث 
عنصر المانشيت  بينما لم يستخدم ثر من عنصرتبعها اكثم  ،تركز اكثرها على العنوان الممتد

  .البراز أي قضية من قضايا القدس لهذه السنة
ذه العناصر قد ازدادت بشكل اما في السنة االولى لالنقسام فقد بينت الدراسة ان نسبة استخدام ه

لتي فيما جاءت بعدها القضايا ا ،والتي كانت اكثرها استخداما ،تليها العناوين الممتدة، ملحوظ
م يستخدم في هذه السنة انه لاما عنصر المانشيت فعلى اهميته ف ،استخدمت اكثر من عنصر ابراز

  . انتباه القارئ ذبفادة من هذا العنصر الفاعل في جما يبين عدم االست
  

كما بينت الدراسة ان السنة الثانية لالنقسام قد شهدت تقدما كبيرا في حجم استخدام هذه العناصر 
جاء في مقدمتها العناوين الممتدة بنسبة متقدمة من بين عناصر هذه %) 45.0(الى حتى وصلت 

  . بينما لم يستخدم عنصر المانشيت باي قضية من قضايا القدس ،السنة تليها اكثر من عنصر ابراز
وطوال  ،الدراسة ان العنوان الممتد كان اكثر العناصر استخداما في هذه الصحيفة بينتكما 

ما يبين عدم استفادة هذه الصحيفة من بقية العناصر االخرى التي لها الدور الكبير  ،الثالسنوات الث
  .في جذب انتباه القارئ نحو ما تريده الصحيفة

  
فكان استخدامها  ،عناصر االبراز االخرى كالصور والرسوم واالطار واالرضية الملونةل وبالنسبة

على  - وجهة نظر الصحيفة - الصحيفة لم تكن من قليال وذلك الن طبيعة القضايا التي تناولتها 
درجة من االهمية حتى يتم تمييزها بعناصر ابراز اضافية، حيث تركزت هذه القضايا على الشؤون 

وهي قضايا اكثر  ،وقضية الحواجز والصلوات ،الرياضية والقضايا االجتماعية والصحية والتعليمية
خصوصا وان اغلب هذه القضايا لم يتم تناولها بالتحليل  نظرا لتكرارها ،ما يناسبها العنوان الممتد

والتفسير والشرح وانما كانت في اغلبها اخبار مجردة ينحصر دورها في نقل الخبر كما هو من 
ولكنه يتعارض مع دور الصحيفة والصحافة  ،وان كنا النقلل من دور هذا الشكل ،مصادره المختلفة

  .لى تشكيل الراي العامى القارئ وعبشكل عام في التاثير عل
  

من "رغم انه  ،اما عنصر المانشيت فلم يستخدم في أي من الصحف الثالث وطوال فترة الدراسة
وبما يقدمه  ،ويؤدي دورا إعالميا هاما بإبرازه الخبر الكبير ،أهم العناوين التي تستخدمها الصحيفة
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) 64، ص2009الحسن، " (غه بهللقارئ من أفكار مكثفة وسريعة عن أهم حدث تريد الصحيفة إبال
وهو ما يشير إلى عدم االستفادة من هذه الوسيلة المهمة في إبراز قضايا القدس، علما أن الفترة 

بناء كنيس الخراب، وسرقة بعض األحجار من القصور : الزمنية للدراسة شهدت أحداثاً ساخنة مثل
وتوسيع حدود المدينة وغيرها ما  األموية، وبناء عشرات اآلالف من الوحدات السكنية في القدس

  .الصفحة األولى بهذا العنصر المهميتطلب من الصحف إبرازها على 
   

على صفحتها االولى  عنصر المانشيت لقضايا القدسومن االسباب التي تمنع الصحيفة من استخدام 
نشر على على كل ما يهناك نوع من الحذر عند الصحيفة من الرقابة العسكرية االسرائيلية  ان"

 هذه الصحيفة هي صحيفة فلسطينية وعربية ودولية تعنى بتغطية جميع االحداثصفحاتها وان 
 محمد شاكر عبد اهللا،(" وقضاياها عدم وجود احداث مهمة وبارزة تخص القدسبشكل متكامل ول

  ).شخصي اتصال 2011ايلول
  

تي استخدمتها لجذب انتباه القارئ اما صحيفة الحياة الجديدة فقد كشفت الدراسة ان عناصر االبراز ال
عنصرا كانت نسبتها في السنة التي سبقت  514تجاه قضايا القدس بلغت في السنوات الثالث 

 ،ابراز ثم ياتي بعده فئة اكثر من عنصر ،تركزت معظمها على العنوان الممتد%) 22.2(االنقسام 
  .بينما لم يرد عنصر المانشيت في هذه السنة باي نسبة تذكر

  
في السنة االولى لالنقسام فقد بينت الدراسة ان نسبة استخدام هذه العناصر فيها قد ازدادت اما و

حيث كانت اكثر هذه العناصر استخداما هي العناوين %) 33.5(الى ان وصلت الى  ،بشكل ملحوظ
خدم ت فلم يستياما عنصر المانش ،الممتدة فيما زادت نسبة استخدامها لفئة اكثر من عنصر ابراز

  . بأي نسبة في هذه السنة 
  

كما بينت الدراسة ان السنة الثانية لالنقسام شهدت تقدما كبيرا في حجم استخدام هذه العناصر حتى 
اما فئة اكثر  ،جاء في مقدمتها العناوين الممتدة من بين عناصر هذه السنة%) 44.4(وصلت الى 

ضية بعنصر المانشيت في لم تبرز أي قبينما %) 7.8(من عنصر ابراز فقد انخفضت نسبتها الى 
القدس في الصحيفة هي من اكثر القضايا التي يستخدم  ان القضايا المتعلقة بمدينةرغم "هذه السنة، 

بشار "(وقد تكون طبيعة العينة قد لعبت دورا في عدم حضوره في الصحيفة  لها عنصر المانشيت
  ).شخصي اتصال ، 2011ايلول ،برماوي
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 228طين فقد بلغ اجمالي عناصر االبراز التي استخدمتها في السنوات الثالث اما صحيفة فلس
حيث كانت هذه النسبة لفئة اكثر من %) 1.8(عنصرا، كانت نسبتها في السنة التي سبقت االنقسام 

  .عنصر بينما لم يرد العنوان الممتد وعنصر المانشيت في هذه السنة
  

لدراسة ان نسبة استخدام هذه العناصر قد ازدادت بشكل كبير اما السنة االولى لالنقسام فقد بينت ا
%) 22.8(وكانت نسبتها  ،حيث وزعت هذه النسبة بين فئتي العناوين الممتدة وفئة اكثر من عنصر

  . اما عنصر المانشيت فلم يكن له أي نسبة تذكر
جاء في مقدمتها  ،ولىوفيما يتعلق بالسنة الثانية لالنقسام فقد انخفضت نسبتها قليال عن السنة اال

المانشيت أي نسبة في هذه  بينما لم يكن لعنصر ،تليها فئة اكثر من عنصر ابراز ،العناوين الممتدة
اال ان الصحيفة لم تقدم لقضايا طوال فترة الدراسة تخص القدس رغم وجود احداث بارزة ف .السنة

تيجة كان يجانبها الصواب عندما لم والصحيفة بهذه الن" ،القدس خالل السنوات الثالث مانشيت واحد
كما ان الصحيفة من خالل . فترة الدراسة لقضايا القدس في مانشيت قدم على صفحتها االولى ايت

استخدامها الكثر من عنصر ابراز تدلل على اهتمام الصحيفة وقسم االخراج فيها ومراعاة تنوع 
  .)شخصي اتصال ، 2011ايلول شمالة،مفيد احمد ابو ( "اصر االبراز عند تغطية قضايا القدسنع
  

  بقضايا القدس المختلفةالجهات اهتمامات   7.6

  

فقد كشفت الدراسة ان صحيفة  ،اما الجهات المهتمة التي كان لها دور معين تجاه قضايا القدس
حيث بلغت طوال السنوات الثالث  ،القدس هي اكثر الصحف عرضا للجهات المهتمة بقضايا القدس

تركزت معظمها على %) 23.6(وكانت نسبتها في السنة التي سبقت االنقسام  ،تمةجهة مه 1918
اما نصف العينة الثاني فكان  ،وكان لها اكثر من نصف العينة لهذه السنة ،الجهات الفلسطينية االهلية

  .والجهات الفلسطينية الحكومية وبقية الجهات ينوالمواطنالعامة موزعا على الجهات 
  

%) 34.2(الجهات المهتمة بقضايا القدس الى تغطية االولى لالنقسام فقد ارتفعت نسبة اما في السنة 
وجاءت بعدها  ،وشكلت ثلثي هذه النسبة ،حيث كانت الجهات الفلسطينية االهلية اكثرها اهتماما

فيما يظهر من الدراسة ضعف دور واهتمام بقية الجهات تجاه قضايا  ،الجهات العامة والمواطنون
  .القدس

  
وشكلت  ،الدراسة ارتفاع نسبة الجهات المهتمة بقضايا القدس في السنة الثانية بعد االنقسام تبينكما 

لجهات الفلسطينية االهلية في اكثر التغطية كانت لحيث نالحظ من الدراسة ان %) 42.1(ما نسبته 
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فمن الطبيعي ان  ،الن هذه الجهات تقوم باصدار تقارير ونشرات اعالمية حول انشطتها" ؛هذه السنة
اما بالنسبة لتغطية اهتمامات الجهات الحكومية فقد  ،تقوم الصحيفة بتغطية مثل هذه االنشطة المختلفة

كان لها بعض االهتمامات لكن الناطقين االعالميين لهذه الجهات قد قصروا بواجباتهم تجاه هذه 
تشريعي فهو امر طبيعي ومنطقي وفيما يتعلق بالمجلس ال ،فانعكس ذلك على حجم تغطيتها ،القضية

محمد شاكر ( "ان تكون تغطية اهتماماته قليلة النه ومنذ بداية االنقسام كان في حالة توقف وشلل تام
ت فيما وزع ،الجهات العامة والمواطنون ثم تاتي بعدها). شخصي اتصال ، 2011ايلول عبد اهللا،

  . بقية العينة على الجهات االخرى
يفة الحياة الجديدة فقد كشفت الدراسة ان الجهات المهتمة بقضايا القدس فيها اما فيما يتعلق بصح

%) 20.1(، كانت نسبتها في السنة التي سبقت االنقسام جهة 697لغت طوال السنوات الثالث ب
وشكلت قرابة نصف العينة لهذه السنة اما نصف  ،تركز معظمها على الجهات الفلسطينية االهلية

  .ن موزعا على بقية الجهاتالعينة الثاني فكا
  

نسبة الجهات المهتمة بقضايا القدس بشكل كبير حتى وصلت ارتفعت وفي السنة االولى لالنقسام 
وجاءت بعد ذلك الجهات  ،الجهات الفلسطينية االهليةاكثر التغطية منصبة على كانت %) 43.5(

  .قي الجهات االخرىفيما وزعت بقية العينة وبنسب متفاوتة على با ،العامة والمواطنون
  

كما بينت الدراسة ان نسبة اهتمام هذه الجهات بقضايا القدس قد انخفضت في السنة الثانية بعد 
حيث نالحظ من الدراسة ان الجهات الفلسطينية االهلية هي اكثر الجهات %) 36.4(االنقسام الى 

يعود السبب في ارتفاع نسبة و ،وبنسبة اقل من السنة االولى ،اهتماما بقضايا القدس في هذه السنة
معظم مصادر االخبار لقضايا القدس هي اهلية في "تغطية انشطة الجهات الفلسطينية االهلية الى ان 

ونظرا الن هذه  ،والن هذه الجهات تقوم بارسال اخبارها وانشطتها للصحافة ،الدرجة االولى
" ت وخصوصا الحكومية منهاالجهات تمارس انشطتها داخل المدينة بشكل اسهل من بقية الجها

الجهات العامة  ثم تاتي بعد ذلك تغطية اهتمامات ).شخصي اتصال ، 2011ايلول بشار برماوي(
  . بنسب متفاوتة على الجهات االخرى والمواطنون فيما وزعت بقية العينة

    
 وبخصوص صحيفة فلسطين فقد اوضحت الدراسة ان اجمالي الجهات المهتمة بقضايا القدس بلغت

تركز معظمها على %) 20.3(جهة مهتمة، كانت نسبتها في السنة التي سبقت االنقسام  113
اما نصف العينة الثاني فكان  ،وشكلت قرابة نصف العينة لهذه السنة ،الجهات الفلسطينية الحكومية
  .موزعا على باقي الجهات
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حتى وصلت  ،الولى لالنقسامكما تبين الدراسة ارتفاع  نسبة االهتمام بقضايا القدس في السنة ا
والمالحظ من الدراسة ان هذه الجهة زاد  ها،شكلت الجهات الفلسطينية االهلية اكثر%) 37.2(

تغطية اهتمامات وجاء بعدها  ،اهتمامها بقضايا القدس بشكل ملحوظ عن السنة التي قبل االنقسام
التغطية كومية فقد انخفضت نسبة اما الجهات الفلسطينية الح ،المجلس التشريعي واالحزاب السياسية

ما يدلل على تراجع موقف الحكومة الرسمي تجاه قضايا  ،في هذه السنة ،هتمامها بقضايا القدسال
  .ب متفاوتة على باقي الجهاتفيما وزعت بقية العينة وبنس ،القدس

  
%) 42.5(الى  ،اما في السنة الثانية لالنقسام فيتبين ارتفاع نسبة الجهات المهتمة بقضايا القدس

فيما  ،اهتمام الجهات الفلسطينية الحكومية بقضايا القدس نسبة تغطيةحيث توضح الدراسة ارتفاع 
بنسب  بينما وزعت بقية العينة ،انخفضت نسبة اهتمام الجهات االهلية الفلسطينية في هذه السنة

   .الجهاتباقي متفاوتة على 
    

لقدس رغم االهتمام الكبير منها تجاه قضايا القدس اال وبالنسبة لتغطية دور الحكومة تجاه قضايا ا
فترض ان يكون للمجلس التشريعي الدور االكبر نظرا الن جل تركيز الصحيفة على اللجان انه ي"

 اتصال ، 2011ايلول مفيد احمد ابو شمالة،( "البرلمانية التي لها الدور االكبر تجاه قضايا القدس
  .)شخصي

  
ان الجهات الفلسطينية االهلية هي االكثر اهتماما بقضايا القدس من بين جميع كما تشير الدراسة الى 

حيث احتلت هذه الجهات المركز االول في صحيفتي القدس والحياة  ،الجهات طوال فترة الدراسة
الن هذه الجهات هي  ؛ان صحيفة القدس قد ركزت على هذه الجهة اكثر من غيرهاحيث  ،الجديدة

االمر الذي يظهر ضعف اهتمام الجهات الحكومية وغيرها من  ،ضايا القدساالكثر اهتماما بق
وعدم وجود رعاية حقيقية من القيادة  وفي ظل غياب البعد السياسي .18االخرىالسياسية  الجهات

الجهات االهلية والشخصيات  برز اهتمامالفلسطينية تجاه هذه القضية ونتيجة لهذا الفراغ السياسي 
   .)، اتصال شخصي2011احمد عطون، تشرين االول( قضايا القدساالعتبارية تجاه 

  
اما بخصوص صحيفة الحياة الجديدة فيظهر لنا من خالل الدراسة انها ركزت على الجهات 
الفلسطينية االهلية اكثر من غيرها الن دور هذه الجهات في الضفة قد يكون فعليا هو االكثر اهتماما 

من خالل الدراسة ضعف موقف ودور الجهات  ويظهر ،خرىبقضايا القدس من بين الجهات اال

                                                            
  .المرّآز االعالمي في مؤسسة االقصى للوقف والتراث: محمود ابو عطا - 18



151 

في المفاوضات التي تستثني قضية القدس  نشغالهاوبسبب ا ،الفلسطينية الحكومية تجاه قضايا القدس
  .منها

  
واما الجهات الفلسطينية الحكومية في غزة فقد بينت الدراسة دورها الواضح تجاه قضايا القدس  

ة على السلطة الفلسطينية احد طرفي االنقسام تبتعد عن ابراز دور ولكن هذه الصحيفة المحسوب
الحكومة في غزة حيث كشفت الدراسة عن ضعف اهتمام حكومة الضفة التابعة لحركة فتح 

في المركز تغطية هذه  الجهات فيما جاءت  ،حماسغزة التابعة لحركة بالمقارنة مع موقف حكومة 
يجة تعكس مدى اهتمام هذه الجهات االهلية على اختالفها الثاني في صحيفة فلسطين  وهذه النت

بقضايا القدس، ما يؤكد الدور المتميز الذي تقوم به هذه الجهات تجاه قضايا القدس، وهي نسبة 
  .متقدمة مقارنة بالجهات األخرى

قضايا القدس في كل من على دور الجهات االهلية تجاه صحيفتي القدس والحياة الجديدة كما تؤكد 
على عكس الجهات الفلسطينية الحكومية التي يجب أن تتبنى وتهتم أكثر من غيرها ، الضفة وغزة

حيث اظهرت الدراسة  بقضايا الوطن والمواطن، والقضايا المصيرية، وعلى رأسها قضية القدس،
  ،ان هذه الجهات قد جاءت بدرجة اهتمام اقل من الجهات االهلية

  
الجهات الفلسطينية الحكومية في مقدمة الجهات تغطية اهتمام  اما في صحيفة فلسطين فقد جاءت 

حماس في قطاع غزة لحركة المهتمة بقضايا القدس ما يشير الى ان الحكومة الفلسطينية التابعة 
ية القدس بصفتها احدى ثوابتها الفلسطينية مساحة اهتمام اكبر من الحكومة الفلسطينية في تعطي قض

المتعلقة قضايا الغزة بقطاع حماس في حكومة ما يؤكد اهتمام "وهو . كة فتحرام اهللا والتي تتبع لحر
كبيرا تجاه القضايا الجوهرية للشعب الفلسطيني وكانت صادقة في كان اهتمامها  والنالقدس بمدينة 

وهذه النسبة تعكس  .)شخصي اتصال ، 2011تشرين اول ،احمد عطون( "لغة خطابها مع الناس
ومة رام اهللا تجاه مدينة القدس بحيث نلمس من خالل ذلك أن المدينة ال ضعف وتراجع موقف حك

تحتل مرتبة متقدمة في سلم أولوياتها، ما يعني أن المدينة لم تحظ باالهتمام المناسب من قبل هذه 
  .الشخصيات الحكومية، ما انعكس سلبا على حجم التغطية 

  
جاءت بنسبة اظهرت الدراسة انها لمواطنون فقد الجهات العامة وافيما يتعلق بتغطية اهتمامات اما 

 لمواطن الفلسطيني من هموم حياتيةال باس بها من اهتماماتها بقضايا القدس، رغم ما يشغل بال ا
  .وقضايا اقتصادية، واجتماعية، وغيرها الكثير من القضايا اليومية التي ال تنتهي
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والذي ظهر جليا  تجاه قضايا القدس، وليةكما اوضحت الدراسة ضعف اهتمام الجهات العربية والد
فالجهات الدولية التي نالحظ ضعف مواقفها تجاه  من خالل حجم تغطية انشطتها تجاه قضايا القدس،

قضايا القدس وهو امر غير مستغرب اذا ما قورن بضعف اهتمام مواقف واهتمامات الجهات 
  .االعربية االقرب لفلسطين والقدس دينيا وتاريخيا وجغرافي

تغطة الصحف أما فيما يتعلق بالمجلس التشريعي والحركات السياسية الفلسطينية فقد جاءت 
فالمجلس التشريعي الذي ال  ،بمرتبة متاخرة من بين الجهات االخرىالهتماماتها بقضايا القدس 

ي ولم تعقد جلساته بسبب االنقسام الداخلي، وهو الذي يمثل الشعب الفلسطين ،يزال مغيبا ومعطال
عبارة عن بعض المواقف أو التصريحات  اعدو كونهتفال ، ضاياه وان كان هناك بعض االهتماموق

الذين بذلو جهودا "فيها بعض أعضاء المجلس عن دائرة القدس، والخطب أو األحداث التي شارك 
ستقالته الباس بها تجاه مدينة القدس فحاتم عبد القادر وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية قدم ا

الالزمة لعدم تخصيص الميزانيات  من الحكومة الفلسطينية الرسميبسبب االهمال والتقصير 
ان  كما )، اتصال شخصي 2011احمد عطون، تشرين االول(  القدسوالمطالب الخاصة بمدينة 

   .لم يخصص جلسة واحدة لمناقشة قضايا المدينة طول الفترة الزمنية للدراسة هذا المجلس
   

السياسية الفلسطينية فهي األخرى على كثرتها واختالف توجهاتها، وتغنيها واالحزاب لحركات أما ا
وبياناتها ووسائل إعالمها، فتبين الدراسة ضعف مواقفها واهتماماتها  ،بالقدس عبر خطابات كوادرها

ظل خاصة في ويظهر ذلك جليا من خالل تغطية الصحف الهتماماتها بقضية القدس، بقضايا القدس 
  . الساحة الفلسطينية وانشغالها بالتراشقات اإلعالمية فيما بينهاالذي تشهده االنقسام 

واما بالنسبة لمراكز األبحاث والمنظمات الحقوقية والقانونية ورغم كثرتها وانتشارها في فلسطين 
الى  التغطيةحيث تشير هذه  ،بمرتبة متاخرة فان حجم تغطية انشطتها تجاه قضية القدس قد جاء

خاصة فيما يتعلق القدس قضايا ضعف وتراجع دور واهتمام هذه المراكز والمنظمات تجاه 
باالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لحقوق المقدسيين، مما ينعكس على حجم تغطية هذه الصحف 

  .لمواقف واهتمامات هذه المراكز
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 نتائج الدراسة  1.7

          
على المستوى السياسي، وبالتالي ، ا المحورية في القضية الفلسطينيةتعد قضية القدس من القضاي

وقد انطلق . لسطينيةفمن الطبيعي أن تحتل مكانة مهمة في التغطية اإلعالمية في وسائل اإلعالم الف
البحث من هذه النقطة، حيث تعرضت القضية الفلسطينية إلى مؤثرات وأحداث اجتذبت اهتمام 

القضية  بهاومن هذه األحداث الجسام التي مرت . وسائل اإلعالم، وشغلت الرأي العام الفلسطيني
ستئثار حركة حماس قضية االنقسام السياسي بين فتح وحماس، وما ترتب على ذلك من ا الفلسطينية

وكان لهذا االنقسام تداعيات جمة، . فتح في حكم الضفة الغربيةحركة في حكم قطاع غزة، واستئثار 
وكان له أيضا تداعيات على أداء . كما ذكرنا آنفا، على مختلف مناحي حياة الشعب الفلسطيني

بل كل طرف كأدوات وسائل اإلعالم من حيث انشغال هذه الوسائل باالنقسام، واستخدامها من ق
  .لتسويق أفكاره ولمواجهة أفكار الطرف اآلخر

  
  :االنقسام يرفع مستوى حجم التغطية لقضية القدس. 1.1.7

  

لقد اعتمد هذا البحث على فرضية تأثير االنقسام، وهو الحدث الكبير في مسار القضية الفلسطينية، 
ولكن نتائج . لقضية القدس) ديدة، فلسطينالقدس، الحياة الج(على تغطية الصحف اليومية الفلسطينية 

الدراسة أظهرت مفارقة كبيرة، حيث أن حجم التغطية زاد أثناء االنقسام وبعده، مقارنة بحجم 
التغطية قبل االنقسام، في حين أن المتوقع كان تراجع حجم التغطية بسبب انشغال الصحف بقضية 

  .االنقسام
في تغطيتها لجوانب القضية  طية هو تنافس الصحفوالتفسير المنطقي لهذه الزيادة في التغ
أي أنها زايدت على بعضها في هذا الشأن لتظهر لجمهورها . الفلسطينية عموما، ومنها قضية القدس

كما ان من اسباب .أنها أكثر وطنية وتمسكا بالحقوق والثوابت، وأكثرها تصديا لسياسات الحتالل
على القدس ولكثرة االحداث التي شهدتها المدينة في هذه  زيادة التغطية نظرا للهجمة االستيطانية

  .الفترة
  

حيث  مها بالقضايا المتعلقة بالقدسإال أنه كان هناك اختالف بين الصحف الفلسطينية في درجة اهتما
قبل االنقسام وأثناءه وبعده  ،مثلت الشؤون الرياضية اكثر القضايا التي اهتمت بها صحيفة القدس

وهذا يشير بوضوح إلى أن . قضايا اخرى تشكل اهمية أكبر للمواطن الفلسطيني ايضا وعلى حساب
صحيفة القدس لم تتأثر باالنقسام من حيث تغير وجهة اهتمامها نحو القضايا األكثر إلحاحا وأهمية 

ولكن أشارت نتائج البحث بأن حجم التغطية في مختلف جوانب قضية القدس . للمواطن الفلسطيني
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راد، ولكن بنفس الترتيب، حيث كانت الشؤون الرياضية، على سبيل المثال، بالمرتبة قد تزايد باط
  .األولى من االهتمام من حيث الكم

  
صحيفة الحياة مثلت الشؤون االجتماعية والصحية والتعليمية اكثر القضايا التي اهتمت بها ما ك

وهذا يؤكد . اهمية اكثرى وعلى حساب قضايا اخر ،قبل االنقسام وأثناءه وبعده ايضاالجديدة 
ولكن . القضايا األكثر أهميةب لم تتأثر باالنقسام من حيث اهتمامها الحياة الجديدة بوضوح أن صحيفة

الشؤون ، حيث كانت هامختلف جوانب تغطيةقضية القدس قد تزايد حجم أن اوضحت  الدراسةنتائج 
  .ة األولى من االهتمام من حيث الكم، على سبيل المثال، بالمرتباالجتماعية والصحية والتعليمية

  
حيث تبين  ،ايضا لقضايا القدس بعد االنقساموفيما يتعلق بصحيفة فلسطين فقد زادت نسبة تغطيتها 

بل زادت تغطيتها واهتمامها  ،نتائج الدراسة ان تغطية هذه الصحيفة واهتماماتها لم تتاثر باالنقسام
والتي تصدرتها قضية  ،هرية التي تتعلق بالمدينةوخصوصا القضايا الجو ،بمختلف قضايا القدس

  . وهكذا في بقية القضايا االستيطان والجدار ومصادرة االراضي وتهويد المدينة
  

  :المصادر الصحفيةتباين االعتماد على . 2.1.7

  

اعتمادها على  ف الفلسطينية من حيثأنه كان هناك اختالف بين الصح لدراسةنتائج ااشارت 
المصادر التي اعتمدت عليها صحيفتي  فية المختلفة، حيث مثل المراسلون اكثرالمصادر الصح

فيما اعتمدت صحيفة  .وبنسبة اكبر من بقية المصادر ،فلسطين قبل االنقسام وأثناءه وبعدهو القدس
  .  الحياة الجديدة على وكاالت االنباء المحلية وبنسبة اكبر من بقية المصادر

  
لم تتأثر باالنقسام من حيث نوعية المصادر التي  فلسطينصحيفة وهذا يشير بوضوح إلى أن 

ها من العمل في مناطق الضفة الغربية من مراسلي منع رغم ،اعتمدت عليها لتغطية قضايا القدس
وذلك كنتيجة لحالة االنقسام بين حركتي حماس والسلطة  ،قبل السلطة الفلسطينية في رام اهللا

اعتمدت في الدرجة االولى على المراسلين لتغطية احداث  لدراسة انهاتبين نتائج ا حيث .الفلسطينية
  .وقضايا القدس عن قرب
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  :انشطة الجهات المهتمة بقضية القدستغطية العالقة بين االنقسام و. 3.1.7 
  

قضايا ب ختلفةالجهات الم هتماماتالالصحف الفلسطينية تغطية تاثير االنقسام على حجم وفيما يتعلق ب
تم تغطية انشطتها  اكثر الجهات التيهي الجهات الفلسطينية االهلية  قد بينت الدراسة انف ،القدس

وتشير الدراسة الى ان  .)القدس والحياة الجديدة(صحف الضفة الغربية خصوصا في  واهتماماتها
  . اهتمام هذه الجهات قد تاثر باالنقسام حيث جاءت الجهات االهلية اكثر اهتماما من بقية الجهات

كما مثلت الجهات الحكومية في صحيفة فلسطين اكثر هذه الجهات اهتماما بقضايا القدس طوال فترة 
اما عن سبب عدم تغطية صحف و ،الدراسة، حيث تعتبر قضية القدس بالنسبة لها من اهم القضايا

الضفة الهتمامات الجهات الحكومية في غزة على وجه الخصوص فقد يكون السبب في ذلك ان 
حتى ال تقع  ؛الضفة نأت بنفسها عن تغطية اهتمامات وانشطة الجهات الحكومية في غزةصحف 

في  الفلسطينية هذه الصحف في الحرج المتمثل باظهار ضعف وتراجع موقف حكومة السلطة
مقارنة بموقف حكومة غزة التي اظهرت صحيفة فلسطين  ،تجاه قضايا القدس الضفة الغربية الضفة

  .من بين صحف الدراسة الجهات اهتماما بقضايا القدس انها كانت من أكثر
  
بالمستوى  اهتمامها يكنلم فبقية الجهات كالمجلس التشريعي واالحزاب والحركات السياسية  اما 

حجم االحداث التي مرت على  الى يرتقلم هذا االهتمام  اال انوان اهتمت ببعض القضايا  ،المامول
بتغطية اهتمام الجهات اليهودية بها، وقد يعود السبب في  خصوصا اذا ما قورن .مدينة القدس

شريعي بسبب االنقسام تراجع هذا االهتمام الى حالة الشلل التي كان وما زال يعاني منها المجلس الت
هذه حيث مثلت صحيفة فلسطين اكثر الصحف تغطية النشطة الضفة الغربية وغزة  السياسي بين

اطنين يفتي القدس والحياة الجديدة كانت تغطيتها الهتمامات الموان صح الدراسةكما تؤكد  ،الجهة
  .والجهات العامة اكثر من تغطية صحيفة فلسطين

  
  :ر االنقسام عليهايوتاث المستخدمة االشكال الصحفية. 4.1.7

                   

صحف  معالجات علىغلبة الطابع الخبري فتشير الدراسة الى  ،وفيما يتعلق باالشكال الصحفية
صحف  استخدمتهاالتي االشكال الصحفية اكثر  ، حيث كان الخبر الصحفيلقضايا القدسالدراسة 
على درجة كبيرة اخرى  اشكال صحفيةلى حساب كان ذلك عو ،قبل االنقسام وأثناءه وبعدهالدراسة 

طية الدراسة من بقية االشكال االخرى لتغ عدم استفادة صحفوهذا يشير بوضوح إلى . من االهمية
المختلفة وتناقشها وتفسرها حيث كانت نسبتها القضايا تهتم بالمقاالت التي على عكس  ،القدسقضايا 

  .متدنية في الصحف الثالث وطوال فترة الدراسة
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  :عناصر االبراز. 5.1.7

  

العناوين الممتدة كانت اكثر العناصر التي الدراسة ان نتائج عناصر االبراز فقد بينت  وبخصوص
يظهر من نتائج الدراسة ان هذه الصحف حيث  ،الفلسطينية طوال فترة الدراسةالصحف  دمتهااستخ

الذي له القدرة على جذب انتباه العنصر  اهذ ،القدسلعرض قضايا لم تستخدم عنصر المانشيت 
االمر الذي ادى الى تخصيص العناصر االقل اهمية  ،القراء تجاه المواضيع التي تطرحها الصحف

حيث زادت نسبتها بعد  ،واثناءه وبعدهايا القدس في الصحف الثالث قبل االنقسام لعرض قض
  .االنقسام بشكل ملحوظ 

  
  :التي نشرت عليها قضايا القدس المواقعتنوع . 6.1.7

  

واما بالنسبة لتاثير االنقسام على تغطية الصحف من حيث المواقع التي نشرت عليها قضايا القدس 
من حيث طبيعة القضايا والمواد  ،ة ان هذه المواقع قد تاثرت باالنقسامفيتضح من نتائج الدراس

من حيث  قليلةحيث كانت نسبة قضايا القدس التي نشرت على الصفحة االولى  ،المنشورة عليها
وبعده قد واثناءه قضايا القدس قبل االنقسام  غالبيةتؤكد نتائج الدراسة ان  كما ،نوعيتها وحجمها

  .الداخلية لصحف الدراسة نشرت على الصفحات
  

 وما ظهر للباحث خالل موضوع بحثه وبناء على نتائج التحليل الكمي لتغطية الصحف المبحوثة،
خصوصا  ،قبل االنقسامافضل منها فان تغطية صحف الدراسة لقضايا القدس بعد االنقسام كانت 

القدس ل ما يتعلق بقضايا اهتمام الصحف بكعلى  وان هذا البحث اعتمد على فرضية تأثير االنقسام
وان  ،ظل االنقسام حيث تعاملت الصحف من خالل تغطيتها بشكل ايجابي وداعم لقضية القدس في،

جوانب قضية  لم تغفل تغطية ،هذه الصحف وفي ذروة االنقسام وتغطيتها لجوانبه وتبعاته واحداثه
اثر باالنقسام من حيث حجم وتبين أن هذه التغطية لم تت ،حيث توصل الباحث لنتائج مهمة القدس

وان تاثرت في جوانب اخرى، بل كان هناك اهتمام واضح في معالجتها لهذه  ،المواد المطروحة
هناك "ن أ :لالقضايا في ذروة االنقسام، وهو ما يثبت عدم صحة فرضية الدراسة األولى التي تقو

س من جهة أخرى، بمعنى أنه عالقة عكسية بين االنقسام من جهة، وتغطية الصحف الفلسطينية للقد
  ". كلما تصاعدت حدة االنقسام ووتيرته، تراجع االهتمام بقضية القدس

  
وبينت الدراسة ايضا ان الموقع الجغرافي لصدور الصحف الفلسطينية قيد الدراسة كان له تاثيره 

دس فصحيفة القدس التي تصدر من مدينة الق .على رسم سياساتها وحجم تغطيتها لقضايا القدس
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وما  ،ويعزى ذلك لموقعها الجغرافي القريب من الحدث ،كانت اكثر الصحف تغطية لقضايا القدس
واما صحيفة الحياة الجديدة فتاتي بعد  .له من اثر كبير في حجم تغطيتها المتميز عن بقية الصحف

فة اما صحيو .هي ايضا قريبة جغرافيا من مدينة القدسالنها  ،صحيفة القدس في حجم التغطية
 ،دسموقعها الجغرافي البعيد عن مدينة القتاثرت بشكل ايجابي في حجم تغطيتها رغم  فلسطين فقد

تأثرت قضية : "، االمر الذي يثبت صحة الفرضية الثانية للدراسة وهيمقارنة بالصحيفتين السابقتين
  ". التغطية لموضوع القدس بمكان صدور الصحيفة ومكان توزيعها

  
الدراسة ان الميول الحزبية للصحف اثرت على حجم تغطيتها لقضايا القدس كما يتضح من نتائج 

اللتين كانتا معنيتين بتغطية جوانب االنقسام  ،وخصوصا صحيفتي فلسطين والحياة الجديدة
وانشغالهما بالتراشقات االعالمية وتبادل االتهامات حول هذه االحداث، حيث كانت الحياة الجديدة 

وهي بذلك تدافع عن وجهة نظر  ،ية السلطة حول احداث وتبعات االنقساممنهمكة في اثبات روا
في حين ان صحيفة فلسطين هي االخرى انشغلت بتغطية احداث االنقسام  ،وتتبنى مواقفها ،السلطة

فلو لم  ،خصوصا لقربها من موقعه ودفاعها ايضا عن موقف حركة حماس حول هذه االحداث
مما هو عليه  النقسام وتبعاته لكان حجم تغطية قضايا القدس اكبرتنشغل كل صحيفة منهما بتغطية ا

وان صحيفة القدس التي ال تعتبر احد اطراف النقسام قد كانت تغطيتها اكبر من الصحيفتين . االن
احد "وهو ما يثبت صحة فرضية الدراسة الثالثة السابقتين وان اهتمت هي االخرى بقضية االنقسام، 

  ". طية باالنقسام هو الميول الحزبية للصحيفةأهم أسباب تأثر التغ
  
اهتماما بقضايا القدس من  الدراسة صحف أكثر هي القدس صحيفة أن الدراسة ايضا كما كشفت 

 .وبعد االنقسامواثناء حيث حجم المواد والمساحة التي افردتها لقضايا القدس على صفحاتها قبل 
ة القدس هي اكثر صحف الدراسة تغطية لقضايا صحيف"االمر الذي يثبت صحة الفرضية الرابعة 

  ."القدس في فترة االنقسام كونها اقدم الصحف وتصدر من داخل المدينة وتحمل اسمها
  

انها اعتمدت على مراسليها لقضية القدس  الفلسطينية لتغطية الصحف الدراسةكما بينت نتائج 
حف الدراسة على مراسليها في اعتمدت ص"وهو ما يؤكد صدق الفرضية الخامسة  ،كمصدر اساسي

  ".استقاء مادتها الصحفية المتعلقة بقضية القدس
  
من خالل النتائج التي توصل اليها الباحث ان هذه الصحف غلب عليها استخدام الدراسة اثبتت و

االمر الذي يثبت صحة الفرضية  ،االخرىالخبر الصحفي اكثر من غيره من االشكال الصحفية 
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اكثر من لمناسبتها  الصحفية هي اكثر االشكال الصحفية استخداما في فترة االنقساماالخبار "السادسة 
  ."لطبيعة القضايا المطروحةغيرها 

   
ان الصحف المبحوثة نشرت اكثر قضايا القدس على صفحاتها  للدراسةوكشفت نتائج التحليل الكمي 

اسة اغلب قضايا القدس في نشرت صحف الدر"وهو ما يثبت عدم صحة الفرضية السابعة  ،الداخلية
  ".  اهم المواقع في الصحيفةمن كونها  فترة االنقسام على صفحاتها االولى

  
  : ويمكن إجمال نتائج هذه الدراسة كما يلي

  
تدل نتائج التحليل الكمي لتغطية الصحف المبحوثة على أن االنقسام السياسي الفلسطيني أثر  - 1

  . قضايا القدسبشكل إيجابي على حجم تغطية هذه الصحف ل
كما انها كانت  ،أكثرها اهتماما بقضايا القدس هي القدس صحيفة أن نتائج الدراسة كشفت - 2

 .في فترة الدراسةاكثر الصحف التي افردت مساحات لقضايا القدس على صفحاتها 
وكانت أكثر من المقاالت التي  ،الصيغة الخبرية على معالجات الصحف بوجه عام غلبة - 3

 .وتكثر وتقل حسب الظروف واالهتمامات والمناسبات ،ي الغالبتثير القضايا ف
خصوصا في الصحف  ،اكثر الجهات اهتماما بقضايا القدسهي الجهات الفلسطينية االهلية  - 4

فيما كانت الجهات الفلسطينية الحكومية أكثر هذه الجهات  ،التي تصدر في الضفة الغربية
ا يبين عدم تغطية صحف الضفة م ،اهتماما في صحيفة فلسطين الصادرة في غزة

 .الهتمامات حكومة غزة بقضايا القدس
لقضايا القدس  تغطيتها اول في كمصدر اعتماد صحيفتي القدس وفلسطين على المراسلين - 5

اما صحيفة الحياة الجديدة فقد كان مصدرها االول الذي اعتمدت عليه  ه،وبعد قبل االنقسام
 .هو وكاالت االنباء الفلسطينية المحلية

قضايا القدس للصحف  في عرض المستخدمة عناصر االبراز أكثر هي الممتدة العناوين - 6
أهم عناصر فيما انعدم استخدام عنصر المانشيت الذي يعتبر طوال فترة الدراسة، الثالث 

 .اإلبراز في جميع الصحف
الدراسة  صحف في قضايا القدس التي نشرت عليها اكثر الصفحات هيالصفحات الداخلية  - 7

  .وبعده بل االنقسامق
حيث كانت  ،الدراسة بقضايا القدس الفلسطينية قيد صحفالهناك تباين في اهتمامات  - 8

بينما كانت الشؤون  ،الشؤون الرياضية من اكثر القضايا التي اهتمت بها صحيفة القدس
فيما  ،والصحية والتعليمية اكثر هذه القضايا حضورا في صحيفة الحياة الجديدة االجتماعية
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ومصادرة االراضي وتهويد المدينة اكثر القضايا التي والجدار كانت قضايا االستيطان 
 .حيفة فلسطين الصادرة في قطاع غزةتناولتها واهتمت بها ص

  
  توصيات الدراسة   2.7

  

بناء على نتائج الدراسة التحليلية، وما ظهر للباحث خالل موضوع بحثه، فانه يقدم توصيات تتمثل 
تهدف إلى تطوير العمل في مجال الصحافة الفلسطينية بشكل  ؛ة علمية مستقبليةفي تقديم رؤي

لما  ؛بنوع من الخصوصية ،خاص، بما يخدم قضايا المجتمع الفلسطيني، وعلى رأسها قضية القدس
  :يين على وجه األرض، وذلك وفق اآلتتمثله المدينة من أهمية لدى المسلم

  
المساحة المخصصة لقضية القدس  زيد من حجمان تالفلسطينية  يفترض في الصحافة  -1

بحيث يصبح الرأي العام الفلسطيني ، ذلك ركيزة ثابتة عند جميع الصحف واعتبار
 .لة على أهمية ومركزية هذه القضيةكدال ،محاطا بكل ما يحدث في المدينة المقدسة

دينة ع القضايا المتعلقة بماالهتمام بجميبضرورة الباحث الصحف الفلسطينية يوصي  -2
وعدم تغليب بعض األخبار الخفيفة كالشؤون الرياضية على الموضوعات ، القدس
 البيوتومصادة كقضية االستيطان ومصادرة األراضي والحفريات، وهدم  المهمة

  .واالثار والحفريات وغيرها
توازن الصحافة الفلسطينية بين الوظائف الصحفية االخبارية والوظائف التفسيرية ان  -3

بحيث ال يكون الخطاب مركزا على االخبار فقط  ،للجمهور الفلسطيني والتثقيفية
واستخدام العدد األكبر من األشكال والفنون الصحفية في عرض قضايا القدس، وان 
تتخلص الصحافة الفلسطينية من التعاطي الروتيني لقضايا القدس في قوالب واشكال 

وصا تلك التي تشرح وتفسر لعرض اآلراء الحرة وخص ؛جامدة وتوظيف قوالب جديدة
وتناقش وتطرح اآلراء واألفكار، كالتحقيق الصحفي والمقال بأنواعه، وهو ما يتطلب 
إعداد ميزانية كافية وتأهيل الكوادر الصحفية التي  تكون قادرة على استخدام هذه 

 . األشكال الصحفية بفاعلية ونجاح
 سليها بشكل اكبر مععلى مرا عتمادالابالصحافة الفلسطينية  يوصي الباحث -4

التأكيد على أهمية وجود هؤالء المراسلين المحترفين والدائمين في مدينة القدس 
وان تعتمد على . لتزويد الصحف الفلسطينية بكل ما يجري في المدينة المقدسة

الوكاالت المحلية الفلسطينية بدال من االعتماد على الوكاالت االجنبية في 
الباحث بانشاء قسم  يوصيلقة بمدينة القدس، كما الحصول على المادة المتع
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خاص داخل هذه الصحف تكون مهمته اجراء الدراسات والبحوث لكل ما يتعلق 
 . ر نتائج هذه االبحاث للراي العامبمدينة القدس ونش

وخصوصا من تفعيل دور الكتاب والمفكرين والمثقفين واصحاب الراي  -5
على الكتابة والتحليل وطرح االراء وتشجيعهم يعيشون في المدينة المقدسة 

مساحات اكبر الصحف وضرورة افراد القدس،  يةقض بما يخدمووجهات النظر 
 .لمثل هذه اآلراء

الجهات الرسمية الحكومية خصوصا بناء على ما اظهرته الدراسة فان الباحث يوصي  -6
فضل مما هي حكومة السلطة الفلسطينية في رام اهللا، أن يكون اهتمامها بقضايا القدس أ

عليه اآلن، بحيث يتوافق مع حجم المعاناة التي تتعرض لها المدينة، و ضرورة قيام 
المجلس التشريعي الفلسطيني واألحزاب السياسية والشخصيات العربية بادوار اكبر 

 .تجاه مدينة القدس وقضاياها، وعدم تركها نهباً لالطماع االسرائيلية
للدراسات اإلعالمية والمعلوماتية المتخصصة  يوصي الباحث بإنشاء مراكز أبحاث -7

تكون مهمتها اجراء البحوث السياسية واالجتماعية والثقافية والتاريخية لتوفير قواعد 
بيانات متكاملة حول قضايا القدس وما يتعلق بها وضرورة انسجام هذه الخدمات مع 

ول واالستفادة من هذه التطورات التكنولوجية الحديثة، وإتاحة الفرصة أمام القراء للوص
 .المعلومات

لعمل حمالت تثقيفية وإعالمية بهدف فيما بينها؛ ضرورة تعاون الصحف الفلسطينية  -8
شرح المخاطر المحيطة بالقدس، بحيث يتم عمل لاثارة الوعي العام بقضية القدس 

بشكل عام برامج لندوات ولقاءات صحفية مع الصحفيين أنفسهم ومع المواطنين 
المحلية أثناء  ةفابهدف كسب ثقة الجمهور في الصح ؛لقدس بشكل خاصومواطني ا

 ؛تغطيتها لقضايا القدس، ووضع المواطن بصورة األحداث الجارية في المدينة المقدسة
ليستطيع مواجهه الروايات والدعايات واألكاذيب اإلسرائيلية حول القدس والتي تروج 

 .لها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كافة
دراسات لتحليل مضمون عينات من كل الصحف الفلسطينية التي تصدر  اجراء -9

في الضفة وغزة للكشف عن حجم المواد الصحفية ذات الصلة بقضية القدس 
ومضامينها واتجاهاتها بصورة مستمرة، والوقوف على مواطن الضعف 

  .لمعالجتها ومواطن القوة بتعززها
لخطاب االعالمي ضرورة تكثيف الجهود من جميع الصحف لتوحيد ا - 10

الوحدوي واالبتعاد عن المناكفات اإلعالمية واالبتعاد عن نشر كل ما يغذي 
 .  ويعزز االنقسام الداخلي
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