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للخطر.العالميالسالمعرضممامتفاوتة،بدرجاتالجانبینكالوممتلكاتبحیاةالفلسطیني–اإلسرائیليالصراعأودىلقد

عاممایوفيالفلسطینیةاالسرائیلیةلالشتباكاتتلغرافوالدیليالغاردیانصحیفتيتغطیةعلىالضوءالقاءالورقةھذهحاولت

أجلمنطویلةلفتراتاستمرالذيالقتالإلنھاءمعاًاألخرىالدولیةوالمنظماتاإلسالمیةوالدولاألمنمجلسعملفقد.2021

واألعرافللقانونعدیدةانتھاكاتالصھیونيالكیانارتكبالسالم،استعادةفقبلوخارجھا.المنطقةفيالمتوقعالسالماستعادة

بذلتھاالتيالكبیرةالدبلوماسیةالجھودبفضلانتھتالمعركةأنحقیقةمنالرغمعلىالدبلوماسي.القانونذلكفيبماالدولیة،

الدعمظلفيعیوبھاولھاللغایةصعبةتزالالالحدیثةالدبلوماسیةأنأظھرالصراعھذاأنإالالدولیة،الھیئاتمنالعدید

معاناةفیھأصبحتالذيالحدإلىالغربياإلعالممنھجیةتحولتفقدذلكومعإلسرائیل.المتحدةالوالیاتتولیھالذيالعنصري

الشعب الفلسطیني ُتعرض بمصداقیة تتوافق مع أحداث الواقع.

الكلمات المفتاحیة: التغطیة الصحفیة - الغاردیان – الدیلي تلغراف – االشتباكات اإلسرائیلیة الفلسطینیة

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict has taken the lives and property of both sides to vary degrees,

endangering world peace. This paper attempts to shed light on the coverage of the

Israeli-Palestinian clashes in May 2021 by the Guardian and The Daily Telegraph. The Security

Council, Islamic countries, and other international organizations worked together to end the

prolonged fighting in order to restore the expected peace in the region and beyond. Before

restoring peace, the Zionist entity committed numerous violations of international law and

norms, including diplomatic law. Despite the fact that the battle ended thanks to the great

diplomatic efforts of many international bodies, this conflict showed that modern diplomacy is

still very difficult and has its flaws given the racist support that the United States gives to Israel.



However, the methodology of the Western media has shifted to the extent that the suffering of

the Palestinian people is presented with credibility that corresponds to real events.
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:مقدمة

مایو21فيوإسرائیلحماسبینالنارإطالقوقفإلىبالتوصلوانتھت,2021مایوفيالفلسطینیةاإلسرائیلیةاألزمةوقعت

بعد جھود دبلوماسیة متعددة األطراف من قبل المنظمات الدولیة وقادة العالم وزعماء الدول اإلسالمیة في جمیع أنحاء العالم.

)DW, المحكمةقرارعقبمایو8فيالشرقیةالقدسفيالفلسطینییناحتجاجاتبسبباالشتباكاتاندلعتقدوكانت)2021

العلیا اإلسرائیلیة بطرد ست عائالت فلسطینیة من حي الشیخ جراح في القدس الشرقیة. وحیث أن المنطقة المتاخمة إلسرائیل ھي

,Alsaafin(حالیاًإسرائیلتحتلھاالتيالفلسطینیةاألراضيمنجزء عنفأعمالإلىاالحتجاجاتتحولتمافسرعان)،2021

بین المحتجین الیھود والفلسطینیین. وقد اقتحمت الشرطة اإلسرائیلیة مجمع المسجد األقصى، ثالث أقدس األماكن في اإلسالم. فقد

Akram(واألطفال.النساءمنھمالفلسطینیینمنالعدیدمقتلعنأسفرتغزةقطاععلىجویةغاراتاسرائیلشنت &

Krauss, بعضمقتلعنأسفرتاسرائیلعلىصواریخعدةالفلسطینياإلسالميالجھادوحركةحماسأطلقتكما)2021

األشخاص.

لخطرالفلسطینیةالعائالتتتعرضحیثجراح،الشیخفيمایو6فيمرةألولاإلسرائیلیونوالمستوطنونالفلسطینیوناشتبك

المستوطنونأقاممایو،6فيمنازلھم.خارجاإلفطاروجبةیتناولونیقیمونالفلسطینیونالمتظاھرونوكانالطرد.

اإلسرائیلیون وأعضاء حزب "عوتسما یھودیت" الیمیني المتطرف طاولة على الجانب اآلخر من الشارع أمام الفلسطینیین.

وأظھرت مقاطع فیدیو على وسائل التواصل االجتماعي كال الجانبین یقذفان الحجارة والكراسي على بعضھما البعض. تدخلت

جراحالشیخمنازلرشفياإلسرائیلیةالشرطةانخرطت)AP,2021(األقل.علىأشخاص7واعتقلتاإلسرائیلیةالشرطة

الفلسطینیة، والمتاجر، والمطاعم، واألماكن العامة والمؤسسات الثقافیة برائحة كریھة، دائمة االستخدام الحتواء االحتجاجات.

)Garbett, 2021(

تغطیة صحیفة الغاردیان للنزاع اإلسرائیلي الفلسطیني-



ھناككاناألخیرة،األسابیعففيوفلسطین.إسرائیلبیناندلعالذيالعنفعن2021مایو14فيالغاردیانصحیفةنشرت

علىباستمرارالمتزایدةالعسكریةسیطرتھانتیجةقرن،لنصفدامالذياإلسرائیلياالحتاللمنالغضبفيحادتصعید

تصاعدتلیلیةاحتجاجاتفيالفلسطینیینمئاتأصیبالقدسففيوالھدم.اإلخالءعملیاتإلىباإلضافةالفلسطیني،الشعب

نھایة األسبوع وامتدت إلى مناطق أخرى من إسرائیل والضفة الغربیة المحتلة.

باتجاهالصواریخمنوابالًغزة،علىتسیطرالتياإلسالمیةالجماعةحماس،أطلقتالقدس،فيالمكثفالعنفمنأسابیعوبعد

منأكثرفیھاقتلسكنیةمبانقصفذلكفيبماالجویة،الغاراتعشراتإسرائیلشنتكماقریبة.إسرائیلیةبلداتوعلىالقدس

80ً سبعةإسرائیلفيقتلأخرىناحیةومنالصحة.وزارةتصریحاتبحسبغزةفياألقلعلىطفال17ًبینھمشخصا

أشخاص بینھم طفالن.

منأكبرتھدیداًتشكلالبالدداخلوالعربالیھودبینالشوارعفيالعنیفةاالشتباكاتإناإلسرائیلیونالسیاسیونالقادةوقال

أنمنمخاوفھناكأنإالالفلسطینياإلسرائیليالصراعلتھدئةالدولیةالدعواتورغمغزة.فيالمتصاعدالعسكريالصراع

,Lightfoot(أخرى.حربشفاعلىوفلسطینإسرائیلتكون 2021(

تحلیل صحیفة الغاردیان النتھاك إسرائیل للقوانین الدولیة في قطاع غزة خالل ھذا الصراع-

اإلجراميشبھالدوليالمجتمعبإھمالمخجلتذكیرھوأھوال،منتالهوماالفلسطیني،اإلسرائیليالصراعإحیاءإعادةإن

قاسیة.خدعةترامبلدونالدالقرن""صفقةكانتفقدالزمان.منعقدمنألكثرجوھریةسالممحادثاتھناكتكنفلملألزمة.

ترسیخنتیجةجاءاإلھمالفھذاومتقیح.عمیقجرحعلىالالصقوضعحدإلىتصلالنارإطالقلوقفاآلنالجاریةفالجھود

أیديفیھساعدتمنھمفرالأمراًللعنفجدیداًانفجاراًوجعلت،1948عامفلسطینحربإلىتعودالتيالمساواةوعدمالظلم

وفلسطینإسرائیلمستقبلیھددالنزاعكونمنوبالرغمالسالم.ولیساالنتصاراتلتحقیقیسعونالذینالجانبینمنالمتطرفین

واالستقرار اإلقلیمي، فقد كان احتمال التوصل إلى تسویة دائمة أبعد ما یكون من أي وقت مضى.

والذيغزة،فيمعقلھامنحماسشنتھالذيالمستمرالصواریخوابلمنھاسلبیة.آفاقاًاالشتباكاتفتحتفقدعدة،نواٍحومن

اإلسرائیلیینوالیھودالعرببینالطائفيالعنفأیضاًوھناكإسرائیل.قادةأزعجمماالبالدعمقفيوتوغلأبیبتلاستھدف

في مواجھة بعضھم البعض في العدید من المدن والضواحي مما أنشا أضرارا كبیرة تستمر أثارھا على المدى الطویل.

2009أعوامفيوحماسإسرائیلبینالسابقةالحروبفيحدثكماوھيمقزز،بشكلمألوفةفھيلألزمةاألخرىالجوانبأما

إلسرائیلالھائلةالمواردإلىوبالنظراألطفال.منالعدیدبینھمومنالمدنیونھمالرئیسیینالضحایاأنحیث،2014و2012و



السیاسیةاالنقساماتتفاقمإلىالعنفأدىوكالعادةالفلسطینیین.نصیبمندائماًیكونوالدمارالموتحصیلةمعظمفإن

واالستقطاب. وأصبح الوضع غیر إنساني وال عقالني وغیر مقبول على اإلطالق.

رؤیة صحیفة الغاردیان لحل األزمة-

أخرىبقضایاالھتمامھاالرفعلىوتضعھاالفلسطینیةاإلسرائیلیةالقضیةبتھمیشتقوماالمریكیةالوالیاتأنالغاردیانترى

أنوترىالقضیة.تجاهمتبعواضحنھجوجودوعدمالعنفتصاعدإلىأدىاألمرھذاأنإالنظرھا.وجھةمناھمیةذات

قابلغیرأمراًالتقلیديوساطتھاقبولجعلمماالوقتلكسبولعبتاألمنمجلسبیاناصداررفضتالمتحدةالوالیات

األمریكيالتورطثبتوقدواقعي.غیرالحیادأنإلىیشیرمماالتدخل،عدمھوإلیھدعتالذيالوحیدالنھجوكانللتطبیق.

األمن.مجلسقرارتعطیلوخطوةاإلسرائیلي،للجیشدوالرملیار3.8البالغالسنوياألمیركيالدعمبدلیل

والعداءإلسرائیلالمطلقالدعمسیاسةتبنتأنبعداألمیركیةالوساطةدورالسابقاالمریكيالرئیسإدارةدمرتوأنسبق وقد

محنةلتھمیشكمحاولةالخلیجدولوبعضإسرائیلبینالعالقاتتطبیععلىیقتصرإنجازھاوكانللفلسطینیین.الواضح

عنالخلیجيوالتخليالفلسطینیةالھزیمةمنواثقاًكانترامبدونالدوأنخاصةللحل،قابلةغیرقضیةباعتبارھاالفلسطینیین

تلفياإلماراتأثریاءاجتذابأنساندرزبیرنياألمیركيللسیناتورالخارجیةالسیاسةمستشارنشروقدالفلسطینیة.القضیة

أبیب لن یحقق السالم بین إسرائیل وفلسطین.

السالمیحققلنأبیبتلفياإلماراتأثریاءاجتذابأنساندرزبیرنياألمیركيللسیناتورالخارجیةالسیاسةمستشارنشروقد

للفلسطینییناألمیركيالتمویلحیثعندماترامبسیاسةمنجزءعنتراجعقدبایدنیكونوقدوفلسطین.إسرائیلبین

واستأنف االتصاالت الدبلوماسیة مع المسؤولین الفلسطینیین مع بقاء بعض اآلثار لسیاسة ترامب.

یراهماعلىالجمیعركزحیثالعربي.االسرائیليالصراعتھمیشفيترامبسیاسةحماقةللعنفاألخیرالتصعیدأُظھروقد
الخارجیةالسیاسةأھدافعناالنتباهوصرفالضعیفاإلجماعھذاتھددالقائمةاألزمةولكنأولویاتھم.تحقیقفيمھماً

سیاسي.توازنعلىالحفاظبایدنعلىیتعینوأنھأخرى.لقضایاالدبلوماسیةالمواردعلىالحفاظفيالرغبةاجلمناألخرى

ومع ذلك یظل تقاعس الرئیس بایدن الملحوظ تجاه ھذا الصراع نقطة محوریة.

أنوالعربالیھودوعلىالمستقبل.فيتتكررألنالطرفینبینالمتبادلةوالمعاناةاإلرھابلدورةالسماحعدمالضروريمن

المتحدةوالوالیاتإسرائیلفيالسلطاتتظاھروعدمللصدقضرورةھناكودائماًأفضل.حیاةلتحقیقجنبإلىجنباًیتعایشوا

وأوروبا والعالم العربي بأن المشكلة الفلسطینیة ستختفي من تلقاء نفسھا. فھذا لن یحدث ابداً.



المتحدةاألممتدعمھالذيالحلرفضھنتیجةإسرائیلفيللوزراءرئیساًیكونبأنیصلحالنتنیاھوبنیامینفانالصدقبابومن

إلىباإلضافةالشرقیة.والقدسالغربیةالضفةفيالفلسطینیةاألراضيوضملمصادرةالدائمودعمھالدولتین،بینالفصلوھو

الجماعاتغضباندالعفيتسببمماالمتطرفوالیمینالمتدینینالفاشیینالمستوطنینمعوتسامحھالعرب،تجاهعنصریتھ

المسلحة من الشرطة في المسجد األقصى بالقدس وتأجیج األزمة.

الئقاًزعیماًولیسالمصداقیةفاقدةشخصیةالفلسطینیةالسلطةیترأسالذيعباسمحمودفإنالصحیفةنظروجھةومن

وإیرانقطرعلىتعتمدوعدوانیةقمعیةمنظمةأیضاًحماسفانأخرىناحیةومنالجدیدة.االنتخاباتبدونخاصةلفلسطین،

وترفض حق إسرائیل في الوجود. وحماس ال تتورع عن استخدام شعبھا كدروع بشریة لتعزیز مطالبتھا بالقیادة الفلسطینیة.

توجیھیتمبحیثفقط،سیاسیةالمشكلةولكنالرئیسیة.المشكلةھيلیستاألرضوحتىوالعرقالدینقضایاأنیتضحوبالتالي

السیاسیینقبلمنللخیانةواالزدھارواألمنالسالمفياألملویتعرضوصادم،سيءبشكلوالفلسطینییناإلسرائیلیینمنكل

واألیدیولوجیین ضئیلي األفق والذین یعطون األولویة لمصالحھم الشخصیة من خالل أفعالھم وتقاعسھم عن التصرف السلیم.

أولیةخطوةوالھدنةالحرب.ولیسالسالمبرؤیامشبعینجدد،قادةإیجادإلىالجانبینكالیسعىأنالضروريمنأصبحلذا

جدیدةدولیةدبلوماسیةحملةلبدءفرصةالھدنةھذهاعتبارویمكنالعالم.انتباهلصرفكتمویھاستغاللھایجبوالوضروریة،

Humphreys(جدیدة.إدارةظلفيالشعبینلكالدولتینأساسعلىمبنیةدائمةلتسویةتھدفوحازمة & Holmes, 2021(

تغطیة صحیفة الدیلي تلغراف للنزاع اإلسرائیلي الفلسطیني-

الطردعلىاالحتجاجاتضدحملةبعدمایو7فياألقصىالمسجدفيعنیفةاشتباكاتاندالععنتلغرافالدیلينشرت

حیثالتصعید،قلبفيجراحالشیخوكانإسرائیل.ضمتھاالتيالشرقیةالقدسفيجراحالشیخحيفيللفلسطینیینالمخطط

عنأسفرجراحالشیخفيدھسھجومإنالشرطةوقالتاإلسرائیلیة.األمنوقواتالفلسطینیینبیناالشتباكاتمنأسابیعشھد

فياشتباكاتخاللبھمالمشتبھمنعددباعتقالالشرطةوصرحتالمھاجم.مقتلالىاضافةالشرطةضباطمنسبعةإصابة

حي آخر بالقدس الشرقیة.

فياإلسالميالجھادلحركةالشمالیةالفرقةقائدھربید،أبوحساممقتلعنتلغرافالدیليصحیفةنشرت2021مایو17وفي

الجوسالحأعلنھلماوفقاًإسرائیلیة،جویةغارةفياألقل)علىعاما15لمدةفلسطینفياإلسالميالجھادداخل(قائدافلسطین

زعمحیثالجویة.الغاراتاستمرارمعغزةعلىقنبلةمائةمنأكثرسقوطشھدالذيالعنیفالقصفمنلیلةبعداإلسرائیلي



السنوار،یحیىمنزلأیضاالھجماتوطالتإسرائیل.ضدالصاروخیةالھجماتوراءكانھربیدأبوأناإلسرائیليالجوسالح

رئیس الجناح السیاسي لحركة حماس في غزة.

أشخاصثمانیةإصابةعنأسفرتإسرائیلجنوبفيمدنعلىغزةداخلمنالصواریخإطالقمنموجةاألنباءھذهوتلت

ھلع.نوباتمناخریناشخاصخمسةوعانىاألنقاض،بینالمزیدوقوعواحتمالبشظایامنھمثالثةاصیبحیثاألقل.على

بینھممنغزة،فيالصحةلھیئةوفًقاالفلسطینيالجانبفيقتیال201ًبینھمقتیالً،211القتالمنأسبوعمنذالقتلىعددبلغوقد

أكثرأصیبفقدلإلصابات،بالنسبةأماواحد.طفلبینھممنإسرائیل،فيوفاةحاالتعشرتأكیدتمكماامرأة.34وطفال58ً

إسرائیلي.302مقابلاآلنحتىفلسطیني1200من

إسرائیلیةطائرة54ألقتحیثاآلن،حتىصراعأعنفبأنھالشھودوصفھلیليقصفبعداالثنینیومصباحالضرباتوجاءت

35ًعلىقنابلھا حوالياستھدفتالضرباتإناإلسرائیليالجیشوقالفقط.دقیقة20غضونفيومحیطھاغزةمدینةفيھدفا

تستخدمكانتحماسفيكبارقادةمنازلجانبإلى"،المترو"باسمالجیشإلیھایشیرالتيحماس،أنفاقمنأمیالتسعة

الكنیسةقصفتمحیثوعسقالن،السبعبئرمدینتيعلىحماسصواریخأطلقتعندماالضرباتوبدأتلألسلحة.كمخازن

وقوععنأنباءتردولماإلسرائیلیةالطوارئخدماتتصریحاتبحسبالیھودي،للعیدالمسائيالقداسمنساعاتقبلالیھودیة

إصابات.

حماسفيالمستوىرفیعيلقادةتابعةمساكنبإصابةاإلسرائیليالجیشتصریحاتبعدغاراتھااإلسرائیلیةالطائراتشنتوقد

غزةشمالفيمصنعاًقصفتإسرائیلبأنفلسطینیةإعالموسائلأفادتالحق،وقتوفىاألسلحة.لتخزینتستخدمكانت

بلدیةرئیسوقالالھواء.فيیتصاعدالكثیفاألسودالدخانمنلعموداالجتماعيالتواصلمواقععلىمصورةلقطاتوظھرت

القصف.استمرماإذاسوءاًالوضعیزدادأنوتوقعاألخرى،التحتیةوالبنیةللطرقجسیمةأضرارفيتسببتالضرباتإنغزة

بانقطاعیھددممابالكھرباء،غزةیزودالكھرباءمحطةفيفقطواحدتوربینعلىتعتمدأصبحتغزةأنإلىباإلضافةھذا

الكھرباءمحطةأنمنالمتحدةاألمموحذرتالمیاه.إمداداتوانقطاعالمستشفیاتفيذلكفيبماالشاملالكھربائيالتیار

غزةلتزویدیكفيالوقودأنالقطاعفيالكھرباءتوزیعشركةباسمالمتحدثوأكدالوقودنفادلخطرمعرضةالمنطقةفيالوحیدة

الكھربائيالتیارفيیومیةانقطاعاتمنبالفعلتعانيغزةأنعلىعالوةتقدیر.أقصىعلىأیامثالثةأویومینلمدةبالكھرباء

الشركةلطاقمیمكنوالاإلمدادبخطوطالجویةالغاراتاضرتوقدللشرب.صالحیةوعدمساعة،12وثمانيبینتتراوحلمدة

الھجوم.شدةمنوالخوفبالرعبغزةغربسكانأصیبوقدالمستمر.اإلسرائیليللقصفالمعرضةالمناطقإلىالوصول

42ًمقتلمنیومبعدالضرباتوتجددت أسوأفيالصحةلوزارةوفًقااألقل،علىوطبیبانأطفالثمانیةبینھمغزةفيفلسطینیا

حصیلة یومیة للقتلى في القطاع منذ بدء القصف.



صاروخ.1000منأكثرللصواریخالمضادةالحدیدیةالقبةاعترضتصاروخ3100غزةبإطالقاإلسرائیليالجیشوصرح

استھدفإنھاإلسرائیليالجیشوأكداإلرھابیة.المنظماتضدقوتھابكاملاإلسرائیلیةالحملةاستمرارخطابھفينتنیاھووأكد

البنیة التحتیة لحركة حماس والجھاد اإلسالمي ومصانع أسلحة ومواقع تخزین.

قبلالزمنمنساعةخاللفيمكاتبھمإخالءبرساألسوشییتداألنباءووكالةالجزیرةقناةمنالصحفیینمنإسرائیلطلبتثم

وحدیداإلسمنتیةاألنقاضمنأكوامتحتالعائالتدفنتثمومنالدخان.أنقاضمنأكوامإلىبرجھموتحویلجویة،غاراتشن

الثالثةالمبانيتعرضتحیثالمدینةبوسطالرئیسيالطریقعنبعیدةشوارعوالحطامالزجاجشظایاوغطتالملتوي.التسلیح

أسوأیمثلمماوتكرارامراراالعدائیةاألعمالتصاعدتثمصباحا.الواحدةالساعةحواليفيدقائقخمسمدارعلىللقصف

بیناإلنقاذرجالحفركماوحماس.إسرائیلبینالمدمرة2014حربمنذفلسطینيملیونيیقطنھاالتيالمنطقةفيقتال

فيالصحةوزارةوصرحتالناجین.لسحبكمحاولةالكثیفالغبارمنسحبوسطوالجرافاتالحفاراتباستخداماألنقاض

للمغادرةللسكانالمعتادتحذیرھاإسرائیلتعطولمآخرون.50منأكثروأصیبأطفال10وامرأة16القتلىبینمنإنغزة

أنھوأضافتلحماس.التابعةالسریةالعسكریةالتحتیةالبنیةاستھدفتالضربةأناسرائیلوادعتالھجوم.ھذامثلشنقبل

وقوعإلىأدىممافوقھم،المدنیینمنازلأساساتانھیارإلىأدىممااألرض،تحتالواقعةالمنشأةانھارتالغارةنتیجة

إصابات غیر مقصودة.

حماساستولتأنبعد2007عامفُرضالذيوالمصرياإلسرائیليالحصاربسببانھارفقدغزةفيالصحیةالرعایةنظامأما

ثماألخیر.الصراعقبلحتىكورونابفیروساإلصاباتفيزیادةعلىعالوةالمتناحرة،الفلسطینیةالقواتمنالسلطةعلى

التحتیةالبنیةعلىاحتوتأنھاإسرائیلتزعموالتي،غزةمدینةفيالعالیةالمبانيمنعددااإلسرائیلیةالجویةالغاراتدمرت

األخرى.اإلعالموسائلومبانيغزةفيبرسأسوشیتیدوكالةمكتبیضمالذيالمبنىبینھامنوكانحماس.لحركةالعسكریة

)Rothwell, 2021(

الموقف الدولي من النزاع االسرائیلي الفلسطیني طبقاً لصحیفة الدیلي تلغراف-

عملیةإسرائیلشنتعندما،2014عاممنذاألسوأھو2021لعاممایوفيحدثالذيوإسرائیلحماسبینالعنفیعتبر

2251الحربوخلفتالتھریب.فيالمستخدمةاألنفاقوتدمیرالصواریخإطالقوقفھومعلنبھدفغزةقطاععلىعسكریة

العنفاحتواءإسرائیلوحاولتجنود.معظمھماإلسرائیليالجانبفيقتیال74ًومدنیونمعظمھمالفلسطینيالجانبفيقتیال

19ًفیھاقتلوالتيالمحتلةالغربیةالضفةفيالدامیةاالشتباكاتعنفضالاإلسرائیلیین،والعربالیھودبینالطائفي فلسطینیا

مایو.10منذ



موقف االمم المتحدة-

یتوقفألنودعاللغایة،مروعبأنھالقتالالعاماألمینوصفالعنف،تجددبشأنالدولياألمنلمجلساألولىالجلسةافتتاحفي

جواألمریكيالرئیسوقالالقرار.واشنطنعارضتحیثیذكرتحركعنتسفرلمالمتحدةاألمممحادثاتلكنالفور.على

الفلسطینیینأنیعتقدأنھمسجلفیدیوشریطفيوقالمستدام.ھدوءتحقیقأجلمناألطرافجمیعمعتعملإدارتھإنبایدن

معستتواصلإدارتھوأنوالدیمقراطیة.واالزدھارالحریةمنمتساوبقدروالتمتعأمانفيالعیشیستحقونواإلسرائیلیین

المتحدةلألممالعاماألمینوأخبرمستدام.ھدوءتحقیقأجلمنللعملاإلقلیمیینالشركاءمنوغیرھمواإلسرائیلیینالفلسطینیین

السماحعلىوحثھمالنارإلطالقفوريوقفأجلمناألطرافجمیعإشراكعلىبنشاطتعملالمتحدةاألممأناألمنمجلس

بیانعلىاعتراضھابسببالمتحدةاألممفيإلسرائیل،قويحلیفوھيواشنطن،عزلوتموالنجاح.بالتكثیفالوساطةلجھود

مجلسأخرىمرةالمتحدةالوالیاتومنعتالكوالیس.وراءبالدبلوماسیةتضرأنتخشىألنھاالعنفبشأناألمنلمجلسعلني

األبیضالبیتأنبحجةالفلسطینیین،والمسلحینإسرائیلبینالعنفتفاقمبشأنعامبیانإصدارمنالمتحدةلألممالتابعاألمن

ینتھج دبلوماسیة ھادئة ومكثفة.

موقف الصین-

الصینوقالتاألمن.مجلسبیانإصدارتعرقلالمتحدةالوالیاتأنعاديغیروبشكلعلناًالصینيالخارجیةوزیرصرح

غیرالوقتأنبحجةالمتحدةالوالیاتواعترضتللمجلس.بیانإصدارأخرىمرةستحاولأنھامایولشھرالمجلسرئیسة

عرقلةعنوالتوقفغزةفيالصراعإنھاءفيبناءدورللعبالمتحدةللوالیاتدعواتھااخرىمرةالصینوجددتمناسب.

بصفتھاالصینإنلیجیانتشاوالخارجیةوزارةباسمالمتحدثوقالالدماء.إراقةبإنھاءللمطالبةالمتحدةاألممفيالجھود

العرقلةلكنأخرى،مقترحاتبینمناإلنسانیة،المساعدةوتقدیمالنارإطالقوقفعلىحثتاألمن،لمجلسالدوريالرئیس

الواجبةمسؤولیتھالتحملالمتحدةالوالیاتتشاودعاثمواحد.بصوتالتحدثمنالمجلسمنعتالمتحدةالوالیاتقبلمن

الصینوأدانتسیاسي.حلأجلمنالثقةبناءوإعادةالوضعتھدئةفيالواجبدورولعبالمجلسلدعممحایدموقفواتخاذ

أخرىإجراءاتأيووقفالصواریخوإطالقالبریةوالھجماتالجویةالضرباتوقفإلىودعتالمدنیینضدالعنفبشدة

تؤدي إلى تفاقم الوضع.

األردن-

قال العاھل األردني إن مملكتھ منخرطة في جھود دبلوماسیة مكثفة لوقف إراقة الدماء دون أن یخوض في مزید من التفاصیل.



تركیا-

تعاقبلمماستستمرالمذابحإنقائالًإسرائیل،ضدالعقوباتدعمفرانسیسالبابامنالتركيالرئیسطلبذلكغضونفي

وجددالدولي.والمجتمعالمسیحيالعالملتعبئةكبیرةأھمیةمنلذلكلماالفلسطینییندعمإلىالباباأردوغانودعاإسرائیل.

شارككماتستحقھ.الذيالدرسوتلقینھاإسرائیلعلىالحاسمللردملموسةخطواتالتخاذالدوليالمجتمعدعوةأردوغان

الرئیس التركي في محاولة دبلوماسیة ھاتفیة إلنھاء استخدام إسرائیل للقوة.

فرنسا-

انتشاروتجنبالنارإلطالقسریعوقفأجلمنالجھودمواصلةعلىواتفقامصرمعغزةأزمةتبحثانھافرنساصرحت

الصراع. وتم نشر ھذا البیان بعد لقاء الرئیس الفرنسي بالرئیس المصري.

2021عامفيالفلسطینياالسرائیليللصراعتلغرافوالدیليللغاردیانالغربیةالتغطیةتحلیل-

بجرائمنددتحیثمرة،كلعنمختلفةإعالميخطابلغةالصراعھذاخاللانتھجتقدالغربیةاإلعالموسائلأنیبدو

منالعدیدالفلسطینيالشعبشھدأنسبقفقداألولى.للمرةوالنساءاألطفالوقتلالمدنیین،ألحیاءوقصفھالصھیوني،االحتالل

المرةھذهفيولكنإلسرائیل.التاماالنحیازفيویتلخصتتغیر،الثابتاًاالمریكيالموقفیأتيماودائماًاالحتاللمنذالحروب

إلىاألمریكيالرئیسالغربیةالصحفدعتحیثالمتحدة.الوالیاتفيالدیموقراطيالحزبأعضاءبعضاعتراضاتظھرت

حيمنالفلسطینیینتھجیروقفوكذلكالفلسطینیین.معاألخیرالصراعأحداثظلفيقاطعةإدانةالصھیونياالحتاللإدانة

المعونةاستغاللعدمإلىباإلضافةھذاالغربیة.الضفةفياالسرائیلياالستیطانتوسعووقفالشرقیة،القدسفيجراحالشیخ

لتبنیھانتنیاھوحكومةعلىاللومألقتكماوممتلكاتھم.منازلھموتدمیرسرقةفيأوالفلسطینیین،وتعذیبسجنفياألمریكیة
ھذاحدثھلولكنالصراع.تأجیجاستمرارأسبابأحدكانتالتيالصریحةالعنصریةعنوإعالنھامتطرفاً،یمینیاًتوجھاً

وسائلفيینشرلمامجاراةالقضیةعرضفيتغییرفقطھوأمالفلسطیني،الشعببظلمقناعةعنالخطابلغةفيالتغییر

التواصل االجتماعي التي لھا دور قوي وفعال في التوعیة بجرائم االحتالل الصھیوني ضد النساء واألطفال والرجال العزل.

ھذهفيالمقاالتعناوینحملتحیثالصھیوني.والكیانحماسحكمتحتالفلسطینيالشعبمعاناةعنالصحفنوھتفقد

األرض.فيحقصاحبولیسالمغتصب،بالكیاناسرائیلُوصفتحیثالفلسطینیة،القضیةتناولمنھجیةفيتغیراًالصحف



ممارسةفيصعوباتمنیواجھونمامتضمنةوغزةالقدسقاطنيمنفلسطینیینلمواطنینقصصعرضإلىباإلضافة

أنشطة الحیاة الیومیة نتیجة فقدانھم منازلھم أو حیاتھم، عالوة على الفقر والیتم والتشرد.

علىیقتصرلمفاألمریومیاً.الفلسطینیینضداالحتاللیمارسھاالتيالقمعیةلألعمالجریئاًعرضاًالقصصھذهفأصبحت

وإماوالتشرد،بالطردإمامھَددینیومي،بشكلالفلسطینیینیعیشھامعاناةولكنھوحماس،إسرائیلبینالصواریخإطالقحرب

أيللشعوب.ولیسللحكوماتصراعأنھعلىالصراععرضحیثمنیختلفالقضیةعرضوأصبحسبب.بدونباالعتقال

ینحصرالاللومفانوبالتاليلشعوبھما.والدمارالخرابجلبفيتسبباحكومیینلكیانینحكیمةغیرلقراراتنتیجةصراعأنھ

علىالدمارھذاكلعنأسفرتالتيالحكیمةغیروالقراراتالممارساتبعضعلىاللومیقعوإنمانفسھ،االحتاللمبدأفي

الجانبین على حد سواء.

بینصراعوكأنھالصراععنیتحدثمایو19فيصدرالذياألكبر"العبء"تحملبعنوانتقریرھافيالبریطانیةفالغاردیان

حماسحركةبینالجویةوالغاراتاالشتباكاتتجددبسببفلسطینفياألطفالمعاناةعلىركزوالذيالحاكمة:السلطات

غاراتبسببغزة؛فيلألطفالالنفسيالوضعتدھوراإلغاثةلمنظماتوفقاًالتقریرویصفالصھیوني.الكیانوحكومة

االحتالل، وصوت الصواریخ، مما یصیبھم بالكوابیس، والخوف الدائم من الموت الفجائي، أو القلق الشدید.

ذكرحیثالفلسطیني.االسرائیليللصراعالغربياإلعالمتناولیناقشتقریراًمایو13فيتلغرافالَدَیليصحیفةونشرت

العدوانیواجھونأویحتجونعندماللعنفتصعیدانھعلىواسعنطاقعلىالفلسطینیینمعاناةتحریفعادةیتمأنھالتقریر

البحیثالفلسطیني،للنضالالتاریخيالسیاقتناولدونحالالعنصریةعازلأنإلىالتقاریرمعظموأشارتالصھیوني.

توصف القدس على أنھا محتلة.

حيفيإسرائیلجرائموأنواقعیة.أوأمینةغیرتغطیةعبرفلسطینعناألحداثنقلالغربفياإلعالموسائلتعمدتكما

تھاجمالزالتإعالمیةجھاتھناكبینماالفلسطینیین.حقفيواالنتھاكاتالجرائممنبحرفينقطةسوىلیستجراحالشیخ

الشعب الفلسطیني وتحول قضیتھ إلى قضیة دینیة عقائدیة.

الغربياإلعالماعتادالوقتوبمروربالكامل.الصراعتغطیةعنلالبتعادتھدیدهتمقدمحرریھاأحدإنالغاردیانصحیفةوقالت

الرغموعلىأحداث.منیجريلماالمحدودالقراءفھمإلىأدىمماالفلسطینياإلسرائیليللصراعالتاریخيالسیاقإھمالعلى

الصھیونيالكیانانتھاكاتینتقدونالذینواشنطنفيالدیمقراطیینعددتزایدقدانھإالإلسرائیلالمتحدةالوالیاتدعمقوةمن

الفلسطینیینضداألخیرةللحربالتدمیریةاآلثارإظھارفياالجتماعيالتواصلوسائلنجاحإلىالفضلیعودوقدللفلسطینیین.



,Turan(األطفال.السیماوالضحایا،غزةقطاعفيالدمارمستوىإظھارخاللمن التواصلوسائلاتاحتفقد)،2021

االجتماعي للفلسطینیین القدرة على ایصال صوتھم وإظھار معاناتھم لفقدانھم منازلھم وأحبائھم إلى العالم.

الخاتمة-

اتجھولكنالفلسطینیة.القضیةتناولأسلوبفيتلغرافوالدیليكالغاردیانالغربیةاإلعالموسائلأسلوبفيجذريتغیرظھر

إلیجادجدیدةسیاسةانتھاجعلىالتغیرھذایساعدفھلالصھیوني.الكیانوحكومةحماسحركةعلىاللومإلقاءنحوالتحولھذا

غزةقطاععلىوالحصاراألوضاعوتفاقمسوءاًالوضعزیادةإلىتؤديقدأخرىألزمةبدایةیكونأمالمعقدة،القضیةلھذهحل

باباًتفتحلعلھاالقضیةوعرضاالحداثنقلفيوالواقعیةالمصداقیةإلىاإلعالموسائلتحولنحواألملویتجھ.2007عاممنذ

جدیداً إلیجاد حل حقیقي لھذا الصراع.

التوصیات-

التعتیمأسبابفھملمحاولةاإلقلیمیةالعربیةللقضایاالغربیةالصحافةتغطیةحولالعربیةوالدراساتاألبحاثزیادة-1

اإلعالمي وعدم تغطیة ھذه القضایا بشكل صادق ونزیھ.

اإلقلیمیةالقضایاعنمعلوماتھااستقاءفيالغربیةالصحافةبھاتقومالتيالحدیثةوالطرقاألسالیبعلىالتعرف-2

العربیة.

تغطیةفيالحدیثةالعلمیةبالطرقتتعلقالتيالتدریبیةالدوراتإعطائھمخاللمنالعربوالصحفییناألكادیمیینتأھیل-3

الصحافة الغربیة حول القضایا العربیة المختلفة.

فيالمختلفةقضایاھاتغطیةفيالغربیةالصحافةتستخدمھاالتيوالحدیثةالعلمیةوالطرقاالسالیبتدریسضرورة-4

كلیات اإلعالم العربیة المختلفة.

شأنھمنوالذيالخاصةقضایاھمتغطیةحولالغربيواالعالمالصحافةفيمتخصصینعربومحللینخبراءوجود-5

ان یرفع سویة وتحسین مستوى األداء في اإلعالم العربي من خالل التدریب والمتابعة وتحدیث الیات العمل.

العربیة.للقضایاالغربیةالصحافةوتحلیلوتغطیةبمتابعةالعرباألكادیمییناھتمامضرورة-6
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