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Media treatment of the issue of Israeli’s settlement in 

Jordanian newspapers from 2011 to 2015 

Hanan Kamel Ahmed Ismail 

Abstract 
In the analytical study, which was conducted to monitor issues 

related to the issue of Israeli settlements in Palestine on a sample of 

Jordan of Al-Rai newspaper, a government newspaper, and El Ghad, a 

private newspaper, El Sabil a partisan newspaper, the study showed 

that it was addressing the issues related to the issue of Israeli 

settlement in the newspapers Jordan from different angles to cover the 

issue from all angles as well as the multiplicity of journalistic arts 

used in Jordanian newspapers, have converged positive coverage on 

the Palestinian actors and Arab ratios, which explains that seasonal 

events associated with specific settlement activity in the Palestinian 

territories and that the media coverage are in accordance with the 

political situation and security, while receded cover Israeli actors 

because of the impact and repercussions of news "Arab spring", which 

was also affected by the forces of international actors. 
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 تمهٌد: 

 حف األردنٌة الثالثة  .أوالً : البٌانات العامة للص
 (   2جدول )  

 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للبٌانات األساسٌة

 البٌانات األساسٌة   
الصحف

 لجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: تدل بٌانات ا

  

   

  

  . 
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.

 ثانٌاً: نتائج الدراسة من حٌث الشكل  .
 بٌانات الصحف : . أ

 أنواع الفنون الصحفٌة لتقدٌم قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً:  -2
 ( 3جدول )

 الصحفٌة لتقدٌم قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلى اسة طبقاً ألنواع الفنونٌنة الدرتوزٌع ع

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 
 

الخبر
 تقرٌر

قصة خبرٌةحدٌث صحفً،  
مقالتحقٌق
 تحلٌل صحفىعمود

 

 

 مصادر الموضوع لتقدٌم قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً: -3
 (  4جدول )  

 صادر الموضوع لتقدٌم قضٌة االستٌطانتوزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لم

 اسم الصحٌفة 
 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأي 

 % ك % ك % ك % ك

  

     

     

     

   

   

 اإلجمالً

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

 
وكاالت اإلنباء

شهود اإلعالمى، مسئول
سٌاسىمفكرعٌان
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 أشكال اإلبراز  المقدمة فً  قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً:  -4

  موقع الموضوع فً الصفحة 

 (   5جدول )  

 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لموقع الموضوع فً الصفحة

 اسم الصحٌفة 
 أشكال اإلبراز     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأي 

 % ك % ك % ك % ك

        

        

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

 

صفحة رئٌسٌةاخلٌةصفحة د

. 
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  ) العناوٌن ) من حٌث الشكل 

 (  6جدول ) 
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للعناوٌن من حٌث الشكل

 اسم الصحٌفة 
 أشكال اإلبراز

 )العناوٌن من حٌث الشكل(     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

        

       

    

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

عمودعرٌض
 مسند ،

  ) العناوٌن ) من حٌث المضمون 

 ( 7جدول )
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للعناوٌن من حٌث المضمون

 اسم الصحٌفة 
 أشكال اإلبراز

 عناوٌن من حٌث المضمون(     )ال

 اإلجمالى صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

       

       

    

 اإلجمالً 

 نتائج من أهمها: تدل بٌانات الجدول السابق على عدة 

ثانوى  
فرعى،رئٌسى

 
 :الصور 

 (   7جدول )  
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للصور

 اسم الصحٌفة
 أشكال اإلبراز)الصور(

صحٌفة 
 الرأى

 صحٌفة الغد
صحٌفة 
 السبٌل

 اإلجمالً

 % ك % ك % ك % ك
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 اإلجمالً

 انات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: تدل بٌ

 
موضوعٌةبدون صور

صور رسمٌة و صور إنسانٌة،
صور عسكرٌهصور سٌاسٌةشخصٌة

صور دٌنٌة صور عنصرٌة
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 قائم باالتصال المعلومات حول  قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً: مصادر استقاء ال-5
   مصادر استقاء المعلومات 

 (8جدول )
توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لمصادر استقاء القائم باالتصال المعلومات حول قضٌة 

 االستٌطان اإلسرائٌلى
 اسم الصحٌفة 

 مصادر التغطٌة     

 إلجمالًا صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأي 

 % ك % ك % ك % ك

  

      

      

      

      

 اإلجمالً 

 ل السابق على عدة نتائج من أهمها: تدل بٌانات الجدو

وكاالت اإلنباء
بدون مصدركاتب صحفً

" رسام كارٌكاتٌر"مراسل
.

   مصادر الموضوع 

 (  9جدول )   
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لمصادر الموضوع

 اسم الصحٌفة 
 مصادر الموضوع     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

       

       

       

        

      

        

 اإلجمالً

 دة نتائج من أهمها: تدل بٌانات الجدول السابق على ع

بدون مصدرمسئولٌن
تقارٌر حكومٌةشهود عٌان

" أجنبٌةتقارٌر مترجمة من صحف 
 .تقارٌر حقوقٌة"
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 القوى الفاعلة لموضوعات االستٌطان اإلسرائٌلً :-6

  القوى الفاعلة: 

 (  21جدول )   

 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للقوى الفاعلة لموضوعات االستٌطان اإلسرائٌلً
 اسم الصحٌفة 

 القوي الفاعلة     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

        

        

      

       

 اإلجمالً 

 ها: تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهم

دول

مؤسسات دٌنٌةشخصٌات عامة

." منظمات حقوقٌة"

 : السلطة التنفٌذٌة 

 (22جدول )

 ٌلًتوزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للسلطة التنفٌذٌة لموضوعات االستٌطان اإلسرائ
 اسم الصحٌفة 

 السلطة التنفٌذٌة     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

        

       

    

 اإلجمالً 

 عدة نتائج من أهمها: تدل بٌانات الجدول السابق على 

حكومٌة

  أمنٌة""برلمانٌة" 

 : الحركات 
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 (23جدول )
 ٌنة الدراسة طبقاً للحركات لموضوعات االستٌطان اإلسرائٌلىتوزٌع ع

 اسم الصحٌفة 
 الحركات     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

         ال ٌوجد

        حركات سٌاسٌة 

        إئتالفات

    أحزاب 

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

ال ٌوجد

" إئتالفات " حركات سٌاسٌة 

.أحزاب"

 ثالثاً : نتائج الدراسة من حٌث المضمون  .

 معالجة دور الفاعل  -2

 : الفاعل 

 (24جدول )

توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لمعالجة دور الفاعل ) الفاعل( لموضوعات االستٌطان 

 اإلسرائٌلً
 اسم الصحٌفة 

 الفاعل     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد حٌفة الرأى ص

 % ك % ك % ك % ك

      

      

    

    

    

     

      

       

       

      

       

       

       

       

       

       

 اإلجمالً 
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 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

 
إسرائٌل

القوات المسلحة الفلسطٌنٌة
المندوبٌن األردنٌٌن ، منظمات االستٌطانأردوغان " 

 .باقى الفاعل 
 

 

 

 

 : سمات وصف الفاعل 

 (   25جدول )  
توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لمعالجة سمات وصف الفاعل لموضوعات االستٌطان 

 اإلسرائٌلً
 اسم الصحٌفة 

 سمات وصف الفاعل      

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 
Z 

مدى 
 % ك % ك % ك % ك الداللة

     

      

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:

 

 

Z
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 : سمات دور الفاعل 

 (26جدول )
 فاعلتوزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لمعالجة سمات دور ال

 لموضوعات االستٌطان اإلسرائٌلً
 اسم الصحٌفة 

سمات دور 
الفاعل

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 
Z 

مدى 
 % ك % ك % ك % ك الداللة

       

   

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

 

 

 

Z

 

 اتجاه معالجة قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً : -3

  : اتجاه المعالجة 

 (  27جدول )   
 معالجة(توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً التجاه معالجة قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً ) اتجاه ال

 اتجاه المعالجة
 الصحٌفة

 الوزن المرجح معارض محاٌد مؤٌد

 النقاط النقاط % ك % ك % ك

3 21 4 26 26 76 64 47.68 

5 31 7 41 21 61 57 43.73 

4 26 23 71 6 36 53 39.78 

 252 مجموع األوزان

 : تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها

السبٌل
." الرأي"الغد
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  : )أسالٌب اإلقناع المستخدمة ) أسالٌب منطقٌة 

 (27جدول )
 طبقاً لألسالٌب اإلقناع المستخدمة ) أسالٌب منطقٌة (توزٌع عٌنة الدراسة 

 لموضوعات االستٌطان اإلسرائٌلً
 اسم الصحٌفة 
 أسالٌب منطقٌة

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

      عرض وجهة نظر واحد مدعمة بأمثلة ونماذج 

     استشهاد بأدلة ودوافع

       عرض وجهتً نظر مدللة ببراهٌن 

     عرض أرقام وإحصائٌات 

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

استشهاد عرض وجهة نظر واحد مدعمة بأمثلة ونماذج 
" عرض وجهتً نظر مدللة ببراهٌنبأدلة ودوافع

.قام وإحصائٌات "" عرض أر

  : )أسالٌب اإلقناع المستخدمة ) أسالٌب عقلٌة 

 (28جدول )
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لألسالٌب اإلقناع المستخدمة ) أسالٌب عقلٌة (

 لموضوعات االستٌطان اإلسرائٌلى
 اسم الصحٌفة 
 أسالٌب عقلٌة

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

        ال ٌوجد

        استخدام جوانب أو كلمات عاطفٌة 

        التخوٌف 

     التهوٌن والتهوٌل والمبالغة

 اإلجمالً 

 ى عدة نتائج من أهمها: تدل بٌانات الجدول السابق عل

ال ٌوجد  
استخدام جوانب أو كلمات عاطفٌة 

.""التهوٌن والتهوٌل والمبالغةوٌف " التخ
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 اتجاهات تأثٌر الظاهرة من المعالجة قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً : -4

  : تأثٌر معرفى 

 (29جدول )
توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً اتجاهات تأثٌر الظاهرة من المعالجة قضٌة االستٌطان 

 فى (اإلسرائٌلً) تأثٌر معر
 اسم الصحٌفة 
 التأثٌر المعرفى

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

      سرد تفاصٌل عن الموضوع

        إعطاء معلومات 

       سرد العوامل المؤثرة فً الموضوع 

        ول الموضوعاكتساب معرفة ح

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

إعطاء معلومات تفاصٌل عن الموضوعسرد  
سرد العوامل المؤثرة فً الموضوع " 

 ."اكتساب معرفة حول الموضوع "

  تأثٌر فً االتجاهات : 

 (31جدول )
ة من معالجة قضٌة االستٌطان توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً التجاهات تأثٌر الظاهر

 اإلسرائٌلً
 () تأثٌر فً االتجاهات

 اسم الصحٌفة 
 تأثٌر فً االتجاهات       

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 
Z مدى الداللة 

 % ك % ك % ك % ك

       تأثٌر سلبً نحو الموضوع  

        نحو الموضوع   تأثٌر اٌجابً

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

 

 

 

Z

 



(3122مرب ديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 حنان كامل أمحد إمساعيل

   53; 

  : تأثٌر فً السلوك 

 ( 32جدول )
توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً اتجاهات تأثٌر الظاهرة من المعالجة قضٌة االستٌطان 

 رائٌلًاإلس
 ) تأثٌر فً السلوك (

 اسم الصحٌفة 
 تأثٌر فً السلوك

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأي 

 % ك % ك % ك % ك

     

      

      

      

       

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

المشاركة بإبداء الرأىالمشاركة بالمعلومات"
"المشاركة كفاعل فً القضٌة" 

المشاركة فً " المشاركة فً االحتجاجات" 
 .المظاهرات "

 رابعاً : األطر اإلعالمٌة الموظفة فً معالجة قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً :
 األطر اإلعالمٌة -2

 (33جدول )
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لألطر اإلعالمٌة الموظفة

 فً  معالجة قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً من قبل الصحف األردنٌة

 اسم الصحٌفة 
 اإلطر اإلعالمٌة   

صحٌفة 
 الرأى 

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد

 % ك % ك % ك % ك
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 اإلجمالً 

 ل السابق على عدة نتائج من أهمها: تدل بٌانات الجدو

 
"إطار الصراع" 

 ،ثم " إطار" إطار االهتمامات اإلنسانٌة "،
 .االضطهاد و التمٌٌز "

 "إطار عسكرى"" ،"إطار تارٌخى
"" إطار قانونى،"إطار الرفض" ،

 .إطار التعبئة و الحشد" 

 ثم "إطار اقتصادى، " إطار أمنى
إطار التبرٌر،إطار تحذٌرى ،

إطار الشخصٌات"  إطار دفاعــى 
 إطار الخسائر 
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 أطر المعالجة  -3
 ( 34جدول )

 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً ألطر المعالجة الموظفة
 قبل الصحف األردنٌةفً  قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً من 

 اسم الصحٌفة 
 إطار المعالجة   

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

       

       

       

   

      

     

     

    

 اإلجمالً 

 أهمها:  تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من
 

"إطار أسباب  القضٌة " 
،ثم " إطار عام"" إطار إبراز السلبٌات"،

. 
  إبراز االٌجابٌات"، " إطار التخوٌف والتشكٌك" " إطار

" ،" إطار طرح المعلومات"،
 .إطار علمى إطار تقدٌم حلول ومقترحات "

 أسلوب المعالجة -4
 (35جدول )

 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً ألسلوب المعالجة الموظفة
 قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً من قبل الصحف األردنٌة  فً

 اسم الصحٌفة 
 أسلوب المعالجة    

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

       

        

       

     

      

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

 
" االكتفاء باستعراض المعلومة " 

،ثم " "عرض وجهة نظر واحدة "،
 .عرض وجهتً نظر "
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 "العتماد ا ،" عرض أكثر من وجهة نظر
 على البٌانات واألرقام وإحصائٌات 

 

 خامساً : تحلٌل الخطاب الصحفى  لقضٌة االستٌطان اإلسرائٌلى :
 الموضوعات   -2

 ( 36جدول )
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لموضوعات قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً .

 اسم الصحٌفة
 وضوعات الم 

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

       

        

    

 اإلجمالً 

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

المنظمات األهلٌة " 
"الٌوجد" الفصائل 

 مسارات البرهنة -3

 (37جدول )
 قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلى .  توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لمسارات البرهنة

 اسم الصحٌفة 
 مسارات البرهنة

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى

 % ك % ك % ك % ك

4 26  41 22 66   

 51  41  21  

 41  46  21  36 

 21  26  41   

 21  26  36 21 

 31  21  26  26 

 اإلجمالً

 تدل بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها: 

االستشهاد بأدلة ووقائع وشواهد "
االكتفاء باستعراض المعلومات

" عرض أكثر من وجهة نظر"عرض وجهة نظر واحدة" 
" ى البٌانات واألرقام واإلحصائٌات"االعتماد عل 

 ."عرض وجهتً نظر"
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 األطر المرجعٌة  -4
 (37جدول )

 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً لألطر المرجعٌة  قضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً .
 اسم الصحٌفة 

 األطر المرجعٌة  
 صحٌفة الغد حٌفة الرأى ص

صحٌفة 
 السبٌل

 اإلجمالً

 % ك % ك % ك % ك
     211    ال ٌوجد

         المرجعٌة السٌاسٌة
        المرجعٌة األمنٌة

        المرجعٌة التارٌخٌة
 اإلجمالً 

 دول السابق على عدة نتائج من أهمها: تدل بٌانات الج
 

ال ٌوجد "
"المرجعٌة األمنٌة" المرجعٌة السٌاسٌة

 .المرجعٌة التارٌخٌة  " "
 

 

 القوى الفاعلة : -5

 : القوى الفاعلة الفلسطٌنٌة 

 (38جدول )
 سرائٌلً توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للقوى الفاعلة الفلسطٌنٌة  لقضٌة االستٌطان اإل

 اسم الصحٌفة
 القوى الفاعلة الفلسطٌنٌة        

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

  56 

   21   

 51  56  41  

 21  21  31  

 اإلجمالً 

 :  القوى الفاعلة اإلسرائٌلٌة 

 (39جدول )
 سرائٌلًٌة  لقضٌة االستٌطان اإلتوزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للقوى الفاعلة اإلسرائٌل

 اسم الصحٌفة 
 القوى الفاعلة اإلسرائٌلٌة    

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

    

      

        

        

 اإلجمالً 
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 :  القوى الفاعلة العربٌة 

 (41جدول )
 ستٌطان اإلسرائٌلً .توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للقوى الفاعلة العربٌة  لقضٌة اال

 اسم الصحٌفة
 القوي الفاعلة العربٌة     

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى 

 % ك % ك % ك % ك

        

        

       

       

 اإلجمالً 

 على عدة نتائج من أهمها:  41/ 39/ 38ة ول السابقاتدل بٌانات الجد

 القوى الفاعلة الدولٌة  :

 (42جدول )
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للقوى الفاعلة الدولٌة  لقضٌة االستٌطان اإلسرائٌلً .

 اإلجمالً صحٌفة السبٌل صحٌفة الغد صحٌفة الرأى  اسم الصحٌفة 

 % ك % ك % ك % ك

       

       

      

       

 اإلجمالً 

 بٌانات الجدول السابق على عدة نتائج من أهمها:  تدل

األدوار 

السلبٌةالصفات الصفات االٌجابٌة" السلبٌة" 

األدوار االٌجابٌة، 



(3122مرب ديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 حنان كامل أمحد إمساعيل

   537 

 أهم نتائج الدراسة التحلٌلٌة :
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 الهوامش
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