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صفحة االسم المنقوش على  إلى ،الروح الطاهرة التي سكنت بداخلي ولم یغیبها الرحیلإلى  •
ض ــــراس الفضل وفیـــنبإلى  ،ینبوع الحب ومسك العطاءى إل اتي،ام حیأی ـلبي وفيق

وهذي عروقي النابضة تشهد لك ، دي حروفي وعمريــأه يـا أبتـی دةــك الخالــوحلر ، انــالحن
ما أنا إال قطرة ف، لك یا قامة الخلق والعلم والعمل وال زلت أطأطئ هامتي إجالالً ، بالفضل

 .علیك سحائب رحمة اهللا ومغفرته ورضوانهأستمطر ،من بحر جودك الزاخر
 

إلى الحبیبة أمي .. لیس إلیِك ُتهدى حروفي بل أحمل إلیِك قلبا متیما بهواِك ، قلٌب فیه  •
عمیم عطائك منسكٌب ، وسنوات كدِك معلقة بأستاره ، وشمائل حنانك تغمره عن آخره ، 

األجیال ، یا مربیة األبطال ، أرى الجنة تحت قدمیِك ، ومناي أدرك رضاِك أنتي یا معلمة 
 عني.. حفظِك ربي ورعاِك یا قرة عیني وبلسم فؤادي.

  

.. إلیِك یا قبلة الحب ، أمضي حیاتي تأسرني رقة لطفك ، ویطوقني دعاءزوجتي الحنون  •
 إكلیل صنعك ، ویحفني جمیل صبرك ، دمِت غالیتي سعادة قلبي.

  

بابي أبنائي أنس وملك وحمزة وجنة وٕابراهیم ، أراكم والنور تسیرون ، فیكم ولكم أزرع أح  •
  حبي وأملي ، أنتم درة روحي أستلهم منكم ضي الحیاة ، وأستقي ري الوجود.

  

  

  

  



 

 )  ت( 
 

  شكر وتقدير

فأتوجه ، :"من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا "rلقوله  هي باقة شكر وامتنان أسطرها امتثاالً 
الدكتور الفاضل أیمن خمیس أبو نقیرة راعي مسیرة هذا إلى  تعالى بخالص شكري وتقدیري بعد اهللا

والذي كان نعم المشرف حیث لمست بصحبته أدب العلماء وأمانة حامل ، البحث وحادیه نحو النور
جهده ولم یبخل علینا البتة ب، وٕارشاداً  ومتابعة وتوجیهاً  حق تأدیتها عوناً  - شهادة هللا- العلم فأداها 

 ،لقد تنامت بحضرته معالم اإلخاء، إیانا بفضله وصبره غامراً  وفتح لنا باب بیته واسعاً  ،وعلمه
  ونفع بعلمه اإلسالم والمسلمین.، فجزاه اهللا عنا خیر الجزاء ،وتسامت معه روح الود

  :الدكتورین الفاضلینإلى  والشكر موصول
  حفظه اهللا    حسن أبو حشیش الدكتور/

  حفظه اهللا          عاطف عدوان ور/الدكتاألستاذ و 

دراسة إلى  للوصولمما كان لهما من أثر كبیر وواضح قبال مناقشة هذه الرسالة  اللذین
 هادفة قیمة.

سالمیة سم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلاألساتذة األفاضل في قإلى  وأتوجه بالشكر
  ظیم.أصحاب البصمة في إتمام مشواري التعلیمي في هذا الصرح الع

 عیسى، طلعت. د المضمون استمارة حّكموا الذین األفاضل األساتذة إلى بالشكر وأتوجه
  .خیرا اهللا فجزاهم العربي، قطب. أ اشتیوي، محمد. د الشعراوي، حازم. د، الطهراوي نبیل.د

لحظات بصحبتهم أفضل ال تالدرب زمالئي األفاضل الذین قضیرفقاء إلى  وأتقدم بالشكر
  ث.م ومسیرة البحفي دروس العل

روه لي من الدعم خوة الزمالء في إدارة فضائیة األقصى على ما وفّ وأخص بالشكر األ
  جانبي وقفة ال تُنسى.إلى  فهمو ووق ،والتأیید

في إنجاح  كبیراً  الجندي المجهول الذي أسهم إسهاماً  جزیالً  شكراً  أن أثني شاكراً  لي بدّ  وال 
في توفیر عینة  ، والذي لم یدخر وسعاً ناجي من مصر الكنانةراهیم هذه الرسالة األخ الحبیب إب
  الدراسة من أعداد الصحف.

، كل من علمني وشجعني وأعانني ودعا لي بالتوفیق في ظهر الغیبإلى  ..إلیكم جمیعاً 
  جزاكم اهللا عني خیر الجزاء.ف
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  قائمة المحتویات

  

  الصفحة  الموضوع
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   ت  شكر وتقدیر

   ث  قائمة المحتویات

   خ  قائمة الجداول

   ذ  قائمة األشكال

   ر  قائمة المالحق

   ز  ملخص الدراسة باللغة العربیة
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 ملخص الدراسة
 

صریة عن صحف المعالمیة التي ترسمها الالصورة اإل على التعرفإلى هدفت الدراسة   
 25/1/2012الممتدة من  في أثناء المدة 2011ثورة ینایر سالمیة حماس بعد حركة المقاومة اإل

عتمدت على أداة وا، المسح والمقارن والتاریخي اهج:الدراسة من واستخدمت، 25/1/2013حتى 
 في حین، ول على البیانات وتحلیل النتائجصاستمارة تحلیل المضون ضمن منهج المسح في الح

  والحریة والعدالة. ،والمصري الیوم ،هي: األهرام، صحف مصریة 3 كانت عینة الدراسة

  أهمها:، مجموعة من النتائجإلى  وتوصلت الدراسة

بینما جاءت في ، لموضوعات حماسصحیفة األهرام كانت أكثر صحف الدراسة تناوًال   -1
 حیفة المصري الیوم.المرتبة الثانیة صحیفة الحریة والعدالة وفي المرتبة األخیرة ص

بینما كانت صورتها في ، یجابیةإفي صحیفة الحریة والعدالة كانت  صورة حماسإن  -2
 .المصري الیوم سلبیةاألهرام و  تيصحیف

للصورة السلبیة عن حماس  ناء واألنفاق كانت المكون األساسموضوعات أحداث سیإن  -3
 ت المكون األساسني كانبینما موضوعات المقاومة والعدوان الصهیو ، في صحف الدراسة

 .یجابیة عن حماس في صحف الدراسةإلللصورة ا

لقد كان حضور موضوعات الثوابت الفلسطینیة المرتبطة بحماس مثل القدس واألسرى  -4
 والالجئین محدودًا في صحف الدراسة.

المقاالت الصحفیة المنشورة في صحف الدراسة بنسبة كبیرة في تشكیل الصورة  أسهمت -5
 ات كثر استخدامًا في نشر موضوعات ذاأل فن المقالحیث كان ، حماسالسلبیة عن 

 .اتجاه سلبي عن حماس

مبینة في تناولهما المصادر غیر للبرز استخدام صحیفتي األهرام والمصري الیوم  -6
 صحیفة الحریة والعدالة قلیًال.في  هالموضوعات حماس، بینما كان نسبة استخدام

النسبة األكبر من  الصفحات الداخلیة في عرض استخداماتفقت صحف الدراسة على  -7
 العامود الممتد األكثر استخدامًا في موضوعات حماس. بینما كانضوعات حماس، مو 
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Abstract 

The Image of Hamas in the Egyptian Press after January 2011 Revolution 
An analytical Study for a sample of the Egyptian Press 

 
This study aims to identify the media image that the Egyptian press 

draws for Islamic Resistance Movement (Hamas) after January 2011 
revolution during the period from 25/1/2012 to 25/1/2013. The study 
adopted the survey, comparative and historical methods, and it used content 
analysis sheet as a tool within the survey to collect data and reach the 
results. Study sample consisted of three Egyptian newspapers; Al Ahram, 
Al Masri Elyom, and Horia and Adala. 

 

Study results: 
 

1. Al Ahram talked more about Hamas, while Horia and Adala came in 
the second place and finally Al Masri Elyom. 

2. Hamas image in Horia and Adala newspaper was positive; in the 
contrary it was negative in the other newspapers.  

3. Sinai events and the tunnels were the major factor for the negative 
image of Hamas in the study newspapers, while resistance and 
Zionist occupation were the positive one. 

4. Topics like Palestinian non-negotiable stands connected to Hamas as 
Jerusalem, prisoners and refugees were limitedly mentioned.  

5. Published articles widely contributed in forming the negative image 
about Hamas as the art of writing articles was commonly used in 
talking negatively about Hamas. 

6. Al Ahram and Al Masri Elyom were using ambiguous resources 
upon talking about Hamas; meanwhile Horia and Adala did not use 
them a lot.   

7. Study newspapers agreed on using internal pages to discuss topics 
related to Hamas, while the extended column was the widely used 
for such topics.   
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  مقدمة :
صانع السیاسة المصریة للقضیة الفلسطینیة على أنها حجر األساس في صیاغة  ینظر

االستراتیجیة المصریة في المنطقة، والمنطلق األول لمواقفها في مختلف الملفات، ولعل االعتبارات 
یعد الجیوسیاسیة من أهم العوامل التي فرضت هذه النظرة على القیادات المصریة المتعاقبة، حیث 

الجوار الجغرافي ووحدة المصیر أمام تهدیدات المشروع الصهیوني، ومركزیة القضیة الفلسطینیة، 
رسة وقدرتها التأثیریة الهائلة في المنطقة من أكثر ضرورات تبني مصر للقضیة الفلسطینیة ومما

  مختلف المراحل. في لتطوراتها كافة "المرجعیة" و دور "الراعي"

ن مصر ترى بأن عالقتها مع حماس ضروریة، كونها أحد الفاعلین وانطالقا من ذلك، فإ
األساسین في الساحة الفلسطینیة، وتؤثر في المشهد الفلسطیني على نحو كبیر، وال یمكن لها 
ممارسة الرعایة السیاسیة للقضیة الفلسطینیة دون امتالك أدوات التأثیر الحقیقیة في المشهد 

  الفلسطیني.

تباین واضح في الرؤى واألفكار بین النظام الرسمي المصري  وعلى الرغم من وجود
وحماس، إال أن العالقة بین حماس ومصر لم تصل في أسوء مراحلها إلى القطیعة النهائیة، بل 

السیاسة المصریة بأهمیة العالقة مع  الدراكأبقت مصر على عالقة في حدها األدنى، ویرجع ذلك 
  حماس والقضیة الفلسطینیة.

مقابل، فإن حماس ومنذ تأسیسها، نظرت لمصر على أنها البوابة الحقیقیة للعمق وفي ال
العربي واإلسالمي المساند للقضیة الفلسطینیة، وأن استنهاض األمتین العربیة واإلسالمیة تجاه 
مناصرة حقوق الشعب الفلسطیني لن یتم بدون مصر، لذلك، فإن حماس حرصت في عالقاتها مع 

ى تجاوز انتمائها الفكري لمدرسة االخوان المسلمین، والتعامل بحیاد مع الشأن النظام المصري عل
  المصري الداخلي وعدم التدخل فیه.

لضرب العالقة بین مصر  2011أن مخططًا ما بدأ تنفیذه بعد ثورة ینایر  وعلى ما یبدو 
فلسطینیة تصب القطیعة مع القضیة الوالقضیة الفلسطینیة وفي قلبها حماس، بهدف خلق حالة من 

المزاج  إلى تغییرر علیه الوالیات المتحدة األمریكیة، وتهدف یطح توجهات النظام الدولي الذي تسلصال
العربي الشعبي المؤید والحاضن للنضال الفلسطیني، تمهیدًا لفرض تسویات نهائیة تقضي بتصفیة 

  القضیة الفلسطینیة.
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ن القضیة الفلسطینیة عاد الشعوب العربیة عبإفي  دوٌر كبیرٌ وقد ُرسم لإلعالم أن یكون له 
الح استبدال األصدقاء باألعداء، ، وٕاحداث انقالب في الوعي العربي واإلسالمي لصةوقواها الحی

ُیتهم فیه الفلسطینیون وقوى المقاومة بتهدید األمن  2011فوجدنا خطابًا إعالمیًا بعد ثورة ینایر
في هذا الخطاب اإلعالمي المعادي لحماس لغة  العربي والمصري على وجه الخصوص، واستخدم

  تحریضیة وتشویهیة ملیئة باالفتراءات. 

بخطورة هذه المرحلة ومآالتها الكارثیة المتوقعة على القضیة  الباحثواستشعارًا من 
الفلسطینیة، فقد خصص دراسته لمعرفة الصورة اإلعالمیة التي تحاول صحف الدراسة رسمها عن 

 یولیوقبل إجهاض ثورة ینایر عبر االنقالب العسكري الذي جرى علیها في  حماس في مرحلة ما
، حیث یرى كثیرون أن أحد أهداف هذا االنقالب هو إفشال تطلعات ثورة ینایر وقواها 2013

  .)1(الفاعله نحو القضیة الفلسطینیة

 یسعى لمعرفة صورتها في الصحافة المصریة بصفتها جهةً حماس  الباحثاختیار  ویرجع
عبر ممارستها الحكم والمقاومة  2006ألسباب عدة، أهمها تصدرها المشهد الفلسطیني منذ عام 

رها أجندة الحملة اإلعالمیة المصریة القائمة دُّ تص إضافة إلىقطاع غزة المجاور لمصر،  وٕادارتها
  على التشویه والتحریض.

                                                           
، الساعة الثامنة والنصف مساًء، 18/9/2013) محمد الجوادي، قناة الجزیرة، برنامج المشهد المصري، تاریخ 1(

  :اآلتيمنشور نصًا على موقع الجزیرة ( الفضائیة) على الرابط 
http://www.aljazeera.net/programs/72DD4B29-B8A4-4107-A145-9D75870D4B9E  

http://www.aljazeera.net/programs/72DD4B29-B8A4-4107-A145-9D75870D4B9E
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ویشمل ، جرائیة المتبعة في الدراسةواإلهذا الفصل الخطوات المنهجیة  تتناول الدراسة في
وقد تعرض الباحث للخطوات ، أساس على نحوٍ هذا الفصل بیان منهج الدارسة وأدواتها وتساؤالتها 

  :اآلتيوهي على النحو ، نقطة أربع عشرةالمنهجیة بالتفصیل في 
  

  .سابقةالدراسات ال - أوالً 

  .االستدالل على المشكلة البحثیة - ثانیاً 

  .مشكلة الدراسة  -ثالثاً 

  أهمیة الدراسة. -رابعاً 

  .أهداف الدراسة -خامساً 

  .تساؤالت الدراسة  - سادساً 

  .النظري اإلطار -سابعاً 

  .دواتهاهجها وأانوع الدراسة ومن -ثامناً 

  .جراءات تحلیل المضمونإ -تاسعاً 

  .جراءات الثبات والصدقإ - عاشراً 

  .مجتمع الدراسة -عشر حادي

  .لدراسةمصطلحات ا –عشر  ثاني

  صعوبات الدراسة. - عشر ثالث

  .الدراسة تقسیم -رابع عشر
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  الدراسات السابقة : أهم  -أوالً 
، األجیالواألبحاث العلمیة لمختلف تراكم المعارف ل اً صل الیه العلم لیس إال نتاجتو  إن ما

بإجراء  حثالباقام قد و ، تفید من التراث العلمي في مجالهاأن تسأي محاولة علمیة بحثیة ال بد و 
وفي هذا ، اشر وغیر مباشر مع موضوع الدراسةمب على نحوٍ لدراسات التي تلتقي ألهم امسح 

، وتم تصنیف تلك الدراسات في ثالثة محاور أو هذه الدراساتإلى  اإلشارةالسیاق یبدو ضروریًا 
  : أقسام وهي على النحو اآلتي

 عام:اإلعالمیة على نحٍو دراسات مختصة بالصورة   - أ

 :)1(2011"بولكعیبات لیلي"  دراسة - 1

  التي الرئاسیة االنتخابات خالل الجزائر في السلطة صورة على للتعرف الدراسة وتهدف
 الدراسة وتعتبر، الیومیتین والشروق الخبر صحیفة محتوى دراسة خالل من، 2009 عام نظمت

 أداتي استخدمت وقد، المقارن والمنهج المسح منهج على واعتمدت، الوصفیة الدراسات ضمن من
 :أهمها، النتائج من لعدد الدراسة وتوصلت، واالستبیان المضمون تحلیل استمارة

 االنتخابیة الحملة موضوع مع"  الخبر"  یومیة من أكبر تفاعال أظهرت"  الشروق"  یومیة أن -1
 " الخبر"  لدى االهتمام قلةو  ،المترشحین من ألي انحیازا أو تمییزا ذلك یظهر أن دون لكن ،

 .لالنتخابات المقاطعة المعارضة مع التجانس هيو  أجندة یخفي

 بما" الخبر"و " الشروق"  عبر المترشحین بین اإلعالن استعمال في تكافؤ هناك یكن لم -2
 یسيء مما المترشحین بین الحقیقي التنافس أدوات على تتوفر لم االنتخابات أن إلى یشیر
 .صورتها إلى

 تظهر الحملة خالل المترشحین لتغطیة"  الخبر" و " وقالشر "  خصصتها التي المساحة  -3
 خصص ما نصف تعادل بتغطیة حظي المرشح فالرئیس، الجریدتین لدى یزیتم وجود

 .مجتمعین اآلخرین للمترشحین

                                                           
كعیبات، "صورة السلطة في الجزائر خالل الرئاسیات: دراسة تحلیلیة مقارنة على صحیفتي الخبر لیلي بول )1(

االجتماعیة، قسم و الجزائر: جامعة منتوري، كلیة العلوم اإلنسانیة  ،رسالة ماجستیر، غیر منشورة والشروق"،
  2011االتصال، و  علوم اإلعالم
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 خالل األنشطة تغط لم یبدو ما على"  فالخبر"  المترشحین نشاط تغطیة في انتقائیة هناك -4
 التحیز، هذا حجب حاولت أنها هوو  االنتقائي األسلوب إلى لجأت وٕانما االنتخابیة، الحملة

 . المترشح الرئیس باستثناء المترشحین بین متقاربة مساحات بتخصیص

 

 :)1("2007 دراسة " شیرین سالمة السعید - 2

 وتعد، في الصحافة العربیةمجموعة من الدول المتقدمة  صورةإلى  التعرف هدفت الدراسة
، المقارنالمنهج واستخدمت منهج المسح و ، صفیة التحلیلیة المقارنةالدراسة من الدراسات الو 

 الصحافة لمجتمع ممثالً  واختارت ،استمارة تحلیل المضمون والمقابلة المعمقة على أداتيواعتمدت 
 الجدید والفجر السعودیة والریاض اللبنانیة واألنوار المصریة األهرام صحیفة من كالً  العربیة
قد و ، 2003 دیسمبر 31حتى  2001من أول سبتمبر  المدةة الدراسة فى وحددت مد ،اللیبیة

 :عدد من النتائج، أهمهاإلى توصلت الدراسة 

% 62غلبـــت الصـــفات الســـلبیة علـــى صـــورة بریطانیـــا فـــي الخطـــاب الصـــحفي العربـــي بنســـبة  -1
% للصـــفات اإلیجابیـــة، وبــــرز ذلـــك مـــن خـــالل الــــدور البریطـــاني الـــداعم للقضــــیة 38مقابـــل 
ینیة فــي حــین بــرزت صــورتها الســلبیة مــن خــالل قیامهــا بــدور تــابع لسیاســات الوالیــات الفلســط

 المتحدة وتحیزها إلسرائیل وعدوانها على العراق.

اسـتمدت الصـین صـورتها االیجابیـة فـي الصـحافة العربیـة مـن خـالل تغلیـب مصـالحها الذاتیـة  -2
 على مواقفها إزاء القضایا العربیة.

یجابیـــة مـــن خـــالل دورهـــا المعـــارض للحـــرب العراقیـــة والمنـــافس اكتســـبت روســـیا صـــورتها اإل -3
 والمناهض للهیمنة األمریكة.

حضور بقیـة  كما تفاوت، الوالیات المتحدة حضورًا بارزًا في الخطاب الصحفي العربي سجلت -4
 ، وقد كانت صورة الوالیات المتحدة في غالب الموضوعات سلبیة.الدول بین صحف الدراسة

  

  
                                                           

دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف العربیة ما بین  :نظام الدولي) شیرین السعید، "صورة الدول النامیة في ال1(
  .2007كلیة االعالم، جامعة القاهرة،  القاهرة: ،، غیر منشورةهرسالة دكتورا"، 2001-2003
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 :)1(2005ى الشعراوي"دراسة "أحمد عل - 3

صورة الوالیات المتحدة األمریكیة في التغطیة الصحفیة إلى  التعرف الدراسة هدفت
 وتعد، لمجموعة من الصحف العربیة وهي األهرام الیومي والقبس الكویتیة والشرق األوسط الدولیة

تحلیل  أداتي واستخدمت، منهج المقارنالواعتمدت منهج المسح و ، الدراسة من الدراسات الوصفیة
، وشهر 2001وكانت مدة الدراسة شهور یونیو ویولیو ودیسمبر عام  ،والمقابلة المعمقة المضمون
  :، أهمهامن النتائج عددإلى وتوصلت الدراسة ، 2002ینایر عام 

هناك تأثیرًا واضحًا ألحداث سبتمبر في الوالیات المتحدة األمریكیة على معالجة صحف  -1
ا الشرق األوسط واألهرام في إبراز سلبیة تحیث اتفقت صحفی، یاالدراسة لمختلف القضا

 األمریكیة عقب أحداث سبتمبر. –العالقات العربیة 

 وزادت منعلى السیاسة الخارجیة األمریكیة واالقتصاد األمریكي  بتمبرأحداث سأثرت  -2
 . لالحتالل الصهیونياالنحیاز األمریكي 

 دولهماستنكار  صحف الدراسةحیث أبرزت  ،سیاسات الدول على سیاسات الصحف تنعكس -3
في عالقتها مع الوالیات المتحدة  تلك الدولالتي تنتهجها  سیاسةتماشیًا مع الألحداث سبتمبر 

 والتي تتسم بدرجة عالیة من التنسیق. 

مما جعل الصحافة ، أكدت الدراسة أن الصحفیین في ُعمان یعانون من رقابة ذاتیة عالیة -4
 تقریریة إخباریة فیما یتصل بالقضایا المحلیة.العمانیة ذات صفة 

  )2(2005" حنان عبد الفتاح بدردراسة " -4

تهدف الدراسة التعرف إلى صورة مصر والمصریین في الصحافة األلمانیة، وتعتبـر الدراسـة 
من الدراسـات الوصـفیة، وقـد اسـتخدمت مـنهج المسـح والمـنهج المقـارن، واعتمـدت علـى عـدة أدوات، 

 4تحلیــل المضــمون ، واالســتبیان، والمقابلــة المعمقــة، ووقعــت اختیــار الدراســة علــى  وهــي: اســتمارة
فرانكفــورت الجمانیــة تســایتونج، تــاجس تســایتونج، مجلــة دیــر شــبیجل، مجلــة صــحف ألمانیــة، هــي: 

  ، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج، اهمها:2002-2001فوكس وذلك على مدى عامي 
                                                           

، "2002- 2001حمد علي الشعراوي، "صورة الوالیات المتحدة األمریكیة في تغطیة الصحف العربیة ما بین أ) 1(
 .2005عالم، إلكلیة ا ،جامعة القاهرةالقاهرة:  منشورة، رسالة ماجسیتر، غیر

رسالة حنان بدر، "صورة مصر والمصریین في الصحافة األلمانیة: دراسة للمضمون والقائم باالتصال"،  )2(
  2005، قسم الصحافة والنشر،كلیة االعالم  ،، القاهرة: جامعة القاهرةماجسیتر، غیر منشورة
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مـــا قـــدمتها صــحف الدراســـة مـــن جوانـــب إیجابیـــة وأخـــرى تتكــون صـــورة مصـــر والمصـــریین ك - 1
  سلبیة وتمیل التغطیة نحو التركیز على النقاط غیر المشرفة. 

عدم توزن مالمح مصر والمصریین كما عرضتها وسائل اإلعالم حیث ركزت التغطیة على  - 2
المالمــــح السیاســــیة وأدوار مصــــر اإلقلیمیــــة وفیمــــا یتعلــــق بالسیاســــة الداخلیــــة ســــادت لهجــــة 

 عارضة تتصف بالحدة أحیانا.م

اتضـــح اإلعجـــاب الشـــدید فـــي صـــحف الدراســـة بمالمـــح مصـــر القدیمـــة إمـــا الطـــابع القـــومي  - 3
 للمصریین فسادت به التطورات السلبیة مع بروز نبرة النقد.

 :)1(2003دراسة "أحمد حسن السمان" - 5

من  لكترونیة لمجموعةصورة مصر في النسخة الورقیة واإلإلى  التعرفالدراسة هدفت 
الدراسة من  وتعد، بوست جیروسالبم ،وواشطن بوست ،الدایلي تلجراف :وهي ،الصحف األجنبیة
واستخدمت ، المنهج المقارنو ، منهج المسح ، وقد اعتمدت مناهج عدة، هي:الدراسات الوصفیة

الدراسة أداة استمارة تحلیل المضمون في وصف وتحلیل وتفسیر المعالجات الصحفیة المطبوعة 
الممتدة ما بین  المدةوقد كانت مدة الدراسة ، الدراسةمیة المرتبطة بصورة مصر في صحف والرق

  ، أهمها:من النتائج عددإلى وتوصلت الدراسة ، م2001كتوبر حتى أ 2000نوفمبر 

أكبـر مـن غیرهـا فـي تنـاول صـحف  علـى نحـوٍ الموضوعات السیاسیة المرتبطة بمصر  برزت -1
م بالقضـیتین السیاسـتین و ما فسرته الدراسه ببـروز االهتمـاوه، الدراسة للموضوعات المصریة

ون السیاســـیة الداخلیـــة، القـــات المصـــریة اإلســـرائیلیة، والشـــؤ وهمـــا الع ،فـــي الدراســـة ســـتینالرئی
 وارتفاع حدة الصورة السلبیة المقدمة عن مصر في صحف الدراسة. 

ون ؤ لیـه فـي تناولهـا للشـواتفقـت ع ،كبیـر علـى نحـوٍ االتجاه المتوازن في صـحف الدراسـة  برز -2
% مــــن مجمــــوع  50حیــــث كــــان نســــبته فــــي صــــحیفة واشــــنطن بوســــت المتــــوازن ، المصــــریة

%، أمــا فـــي 50الموضــوعات التــي تناولتهـــا الصــحیف، وكانــت النســـبة فــي الــدایلي تلجـــراف 
 % .38الجیروزالیم بوست 

                                                           
: دراسة تحلیلیة على عینة رة مصر في النسخة الورقیة واإلكترونیة للصحافة األجنبیةصو ") أحمد حسن السمان، 1(

كلیة ،جامعة القاهرة  القاهرة: ،رسالة ماجستیر، غیر منشورة"، من الصحف والمواقع االلكترونیة األجنبیة
  .2003عالم، إلا
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عیــــة كبیــــر فــــي تحدیــــد اتجــــاه ونو  علــــى نحــــوٍ السیاســــة التحریریــــة لصــــحف الدراســــة  أســــهمت -3
 الخارجیة منها. وال سیماون المصریة لتي تناولتها صحف الدراسة عن الشؤ الموضوعات ا

  

القضیة الفلسطینیة أو أحد مجاالتها في الصحافة العربیة  صورة دراسات تناولت -ب
  والدولیة:

 :)1(2012رسالة"إبراهیم صقر الزعیم" - 1

واالجتماعیة والدینیة والثقافیة  صورة الحیاة السیاسیة والعسكریةإلى  التعرف هدفت الدراسة
، 1947واستمرت حتى عام1926وهي صحیفة مصریة صدرت عام  ،الفلسطینیة في صحیفة الفتح

ویعد مؤسسها األول هو االمام حسن البنا وكان یهدف من وراء تأسیسها مواجهة صحف االلحاد 
ضایا التي مرت بها اتجاه مواقف العرب من مجمل القوعملت الدراسة على معرفة  واالباحیة،

 وتعد، المرتبطة بفلسطین في صحیفة الفتح الموضوعاتتحلیل  باستعراضالقضیة الفلسطینیة 
، واعتمدت على المنهج العلمي التاریخي الوصفي التحلیلي المقارن، الدراسة من الدراسات الوصفیة

بینما األعوام من بین ، اً مكانی بوصفها حداً وحددت الدراسة فلسطین في عهد االنتداب البریطاني 
  ، أهمها:من النتائج عددإلى وتوصلت الدراسة ، زمانیاً  حداً بوصفها م 1947إلى  1926

یت أحداث ثورة البراق وحظ، كبر من أعداد صحیفة الفتحكان لقضیة فلسطین النصیب األ -1
 النصیب األكبر من بین موضوعات فلسطین.ب

وبخصوص بیع ، نفلسطیإلى  هجرةأالعیب الصهاینة لزیادة الفضحت صحیفة الفتح  -2
العلماء الخاصة بمن یساعدون الصهاینة على امتالك األراضي  األراضي نشرت فتاوى

 الفلسطینیة.

تنصیر البربر في المغرب  بمسألة 1935-1930ما بین  المدةفي  اهتمت صحیفة الفتح -3
 العربي على حساب موضوعات فلسطین.

حیث ، 1939- 1936بالثورة العربیة الكبرى  واضح اهتمام صحیفة الفتح على نحوٍ برز  -4
ضراب والعلمیات العسكریة والحراك ة أن صحیفة الفتح نشرت تفاصیل اإلبینت الدراس
 .1939عام  667حتى العدد  1936عام  480 العدد السیاسي منذ

                                                           
الجامعة  غزة: ،ر، غیر منشورةرسالة ماجستیصقر الزعیم، "صورة فلسطین في صحیفة الفتح"،  إبراهیم) 1(

 .2012 قسم التاریخ، ،اآلدابكلیة ، اإلسالمیة
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، العرب والمسلمین تجاه قضیة فلسطین الحكامبرزت صحیفة الفتح المواقف الناقدة لدور أ -5
 .مساحة كبیرة لتباین المواقف الغاضبة على التقصیر العربي الرسميوأفردت 

ودورهم في توعیة الشعوب ، ذكرت صحیفة الفتح جهاد اإلخوان المسلمین في فلسطین -6
 والحكام بدورهم تجاه المسجد األقصى المبارك وقضیة فلسطین عمومًا.

 

 :)1(2010"وآخرون دراسة " هدایة شمعون - 2

، وتحدید الفلسطینیة ة مالمح صورة المرأة الغزیة في وسائل اإلعالمهدفت الدراسة إلى معرف
في اإلعالم الفلسطیني، وتحدید الجهات المسؤولة والمؤثرة في السیاسات تها طرق تحسین صور 

في اإلعالم الفلسطیني، واستخدمت الدراسة تها واإلجراءات التي تؤدي إلى تحسین وتطویر صور 
أداة تحلیل محتوى األدبیات الصادرة  منها: للوصول إلى نتائجها،مجموعة من األدوات البحثیة 

 أربعة عشرمع وأجریت  وأداة المقابلة المعمقة،، عن المرأة وعرضتها وسائل اإلعالم الفلسطینیة
 اً ختارات الدراسة عدداكما خبیرًا وخبیرة متخصصین في مجال المرأة والصورة اإلعالمیة والنفسیة، 

بوصفها خبرة في الشأن اإلعالمي، ومؤسسة نسویة إعالمیة ناشئة الیة ذات من المؤسسات النسو 
رجال مجتمعًا للدراسة واستهدفتهم و حالة، وحددت الدراسة قطاع غزة ومن یقطنه من نساء  دراسة

مشاركا، أما عدد  27مجموعات مركزة ومقابالت، وشمل عدد الرجال المشاركین  انطالقًا من
  ، أهمها:مجموعة من النتائجإلى امرأة، وتوصلت الدراسة  61 النساء المشاركات فبلغن

الصــورة اإلعالمیــة المقدمــة فــي اإلعــالم الفلســطیني عــن المــرأة الفلســطینیة هــي صــورة المــرأة  -1
 التي تعاني وتضحي وتناضل.

أكثـــر محافظـــة ممـــا هـــو معـــروض فـــي  علـــى نحـــوٍ یعـــرض اإلعـــالم الفلســـطیني صـــورة المـــرأة  -2
 ي، وذلك استجابة لعادات وتقالید المجتمع الفلسطیني.العربي والدول اإلعالم

فــي اإلعــالم العربــي صــفة  ةأضــاف اإلعــالم الفلســطیني علــى صــفات المــرأة النمطیــة المتعارفــ -3
بسبب ما أصبح علیه الشعب الفلسطیني من انقسام، وٕان كانت تظهر في  ،أنها امرأة منقسمة

ح بـه الرجــل فقـط، وهــي صـورة حزبیــة بعـض األحیـان بصــورة نضـالیة إیجابیــة، ولكـن بمــا یسـم
 المحلیة. اإلعالمفي وسائل 

                                                           
مركز  ، غزة:بحث منشور "،حالةدراسة : ئل اإلعالم الفلسطینيصورة المرأة في وسا") هدایة شمعون وآخرون، 1(

  2010برنامج األبحاث والمعلومات،  - ون المرأةؤ ش
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أظهــرت الدراســة أن المســاحة المتاحــة للمــرأة فــي اإلعــالم الفلســطیني غیــر كافیــة، ویــتم تنــاول  -4
  .موسمي بعید عن المنهجیة الحقیقیة على نحوٍ قضایا المرأة في اإلعالم الفلسطیني 

  

  :2009 )1(دراسة "میادة مهنا" - 3

إلى أطر تقدیم صورة المرأة في الصحافة الفلسطینیة، ومدى تأثر ذلك  هدفت التعرف
دوریة اإلصدار، باإلضافة إلى السیاسة و أو نوعها،  ،ملكیة الصحیفة :مثل ،ببعض العوامل

صوت ومجلتي القدس، و األیام، و الحیاة،  وتمثلت عینة الدراسة في صحف:التحریریة للصحیفة، 
هذه الدراسة من  وتعد، 2008-2006لزمنیة الممتدة بین عام المدة ا في، السعادةو النساء، 

الدراسات الوصفیة، واستخدمت منهج المسح اإلعالمي، بینما اعتمدت على مجموعة من األدوات 
لجمع البیانات من بینها استمارة تحلیل المضمون، واستمارة تحلیل الخطاب، وأسلوب المقارنة 

 :ج، أهمهامن النتائ دعدالمنهجیة، وقد توصلت الدراسة إلى 

على توظیف كل من اإلطار العام والمحدد في تقدیم صورة المرأة صحف الدراسة  اعتمدت -1
 % على التوالي. 45.8و %45.2الغزیة بنسبة متقاربة جدًا بلغت 

عوامل عدة تتحكم في طبیعة الخطاب اإلعالمي في الصحافة الفلسطینیة نحو المرأة،  هناك -2
عادات وتقالید و المتمثلة في االحتالل، واالنقسام الفلسطیني الداخلي،  منها الظروف السیاسیة
 الظروف االقتصادیة.و المجتمع الفلسطیني، 

القوى الفاعلة في القضایا التي عالجتها المقاالت المنشورة في صحف الدراسة وفقًا  اختالف -3
 الختالف القضایا.

 

 :)2(2008دراسة "أیمن خمیس أبو نقیرة" - 4

، لالنتفاضة الفلسطینیة في الصحف العربیة اإلعالمیةالصورة  معرفةإلى  هدفت الدراسة
ماراتیة اإلاالتحاد ام السودانیة وتشرین السوریة واختارت الدراسة صحیفة األهرام المصریة والرأي الع

                                                           
 : دراسة تحلیلیة مقارنة على عینة من الصحف الفلسطینیة" لفلسطینیةرة المرأة في الصحافة اصو ") میادة مهنا، 1(

  م.2009، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرةالقاهرة: ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة
الصورة اإلعالمیة النتفاضة األقصى في الصحافة العربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة لعینة ") أیمن خمیس أبونقیرة، 2(

جامعة  الخرطوم: ،رسالة دكتوراه، غیر منشورة، "2002إلى أیلول  2000ما بین ایلول  من الصحف العربیة
  .2008، اإلعالمكلیة ، الجزیرة
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وقد ، وتصنف الدراسة من ضمن الدراسات الوصفیة، عینة ممثلة لمجتمع الدراسةبوصفها 
والمنهج ، ومنهج المسح، المنهج التاریخي أربعة مناهج، هي: نتائجهاى إل استخدمت للوصول

بوصفها بینما اعتمدت الدراسة على استمارة تحلیل المضمون ، ومنهج العالقات المتبادلة، المقارن
فئات المحتوى التي تستهدف تحلیل محتوى ومضمون إلى  وقسمها الباحث، لجمع المعلومات أداة

في صحف الدراسة وفئات الشكل التي تستهدف معرفة وتحلیل دالالت المنشورة  الموضوعات
 عددإلى  وقد توصلت الدراسة، ها للموضوعاتأثناء تناولفي الشكل المستخدم في صحف الدراسة 

 ، أهمها:من النتائج

عالم وسیطرتها على الممارسة الصحفیة في صحف ك تأثیرًا واضحًا للسیاسة على اإلهنا -1
قصى التي تعد عمًال ختزلت جوانب عدیدة من انتفاضة األحف الدراسة احیث إن ص، الدراسة

، نضالیًا شامًال تتعد أنواعه وجوانبه لتشمل السیاسي والعسكري واألمني واالجتماعي والثقافي
قصاء إإلى  كما عمدت، وركزت على الجوانب السیاسیة في مقابل تهمیش الجوانب األخرى

 االنتفاضة. الدین في معالجتها ألحداث عامل

عبرت الصحف عن السیاسة التحریریة لمؤسساتها الصحفیة التي اتفقت على السیاسیات  -2
شادة واإل، حداث انتفاضة األقصىوشرح توجهاتها إزاء أ تسویغوعملت على ، الخارجیة لدولها

 بالدور الذي تقوم به األنظمة الرسمیة العربیة في القضیة الفلسطینیة.

الشریك  أنهاعلى على تقدیم الوالیات المتحدة األمریكیة  والرأي العامصحیفتي األهرام حرصت  -3
وأنها القوة الوحیدة التي تستطیع حل ، والراعي الرسمي لعملیة السالم، في عملیة السالم

 وغیرها من مالمح الصورة التي تستهدف تسویق الوجه الكالح لإلدارة األمریكیة.، الصراع

واعتمادها الكبیر على ، خباري بین الصحف العربیةل اإلمدى ضعف التبادكشفت الدراسة  -4
 الوكاالت الدولیة في نقل أخبار االنتفاضة الفلسطینیة والقضیة الفلسطینیة بصفة عامة.

تفسیري وتحلیلي للجرائم الصهیونیة بحق الشعب  عرض تقاعست صحف الدراسة في تقدیم -5
 ألقصى.حداث انتفاضة احتى أ 1948لسطیني منذ احتالل عام الف
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 :)1(2004دراسة " عبد الباسط عبد المعطي" - 5

دور الثقافة العامة لدى المواطن المصري والدراما المصریة في إلى  الدراسة التعرف هدفت
، الدراسة من الدراسات الوصفیة وتعد، سرائیلي"رة الذهنیة عند المصریین حول "اإلتشكیل الصو 

إلى وتوصلت الدراسة ، واالستبانةیل المضمون واستخدمت أداة تحل، اعتمدت على منهج المسحو 
 ، أهمها:من النتائج عدد

، خر نوعيواذا جاز وسمه باآلخر فهو آ، " بالنسبة للمصري لیس مجرد آخرسرائیلي"اإلإن   -1
تتكثف عنده كل االعتداءات الخارجیة على ، من نوع خاص كان وال یزال عدواً  إنهحیث 

 ر.العرب في التاریخین الحدیث والمعاص

عبرت صحف الدراسة عن المزاج المصري العام في النظرة السلبیة "لإلسرائیلي" وتناغمت  -2
 مع هذا االتجاه في تناول الموضوعات المرتبطة به.

 

  سالمیة حماسإلاسات المرتبطة بحركة المقاومة االدر  -ج
  

 )2( 2010دراسة" رجب حسن البابا" - 1

االسالمیة حماس خالل االنتفاضة الفلسطینیة هدفت الدراسة للتعرف على جهود حركة المقاومة 
في مختلف الجوانب السیاسیة والعسكریة والدعویة  1994حتى عام  1987األولى الممتدة من عام 

والجماهیریة واالقتصادیة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاریخ مستخدمة أداة المقابلة المعمقة 
  د من النتائج أهمها:في الوصول للنتائج، وتوصلت الدراسة لعد

أظهرت حماس قدرة دینامیكیة في التعافي، ولملة صفوفها، واستعادة وجودها المقاوم، رغم  - 2
 الضربات التي تعرضت لها.

تدرجت حماس في تصعید االنتفاضة، وابتداع الوسائل القتالیة لمواجهة االحتالل  - 3
 االسرائیلي، مما أربك العدو الصهیوني وأفقده صوابه.

                                                           
 ،رسالة دكتوراه، غیر منشورة"، : دراسة تحلیلیة ومیدانیة) عبدالباسط عبد المعطي، "صورة اإلسرائیلي في مصر1(

  .2004،اإلعالمكلیة ، القاهرةجامعة  القاهرة:
رسالة ماجستیر، غیر رجب حسن البابا،" جهود حركة المقاومة االسالمیة حماس في االنتفاضة الفلسطینیة"،  )2(

  م.2010داب، قسم التاریخ، سالمیة، كلیة اآلغزة: الجامعة اإل منشورة،



 اإلجراءات المنهجیة                                                                             الفصل األول

 )12 ( 
 

ة االعداد في البناء لجماعة االخوان المسلمین ما قبل االنتفاضة داعمًا قویًا في مثلت فتر  - 4
بقاء وقدرة حماس على مواجهة التحدیات والصعاب التي واجهتها خالل االنتفاضة 

 الفلسطینیة من اجراءات قمعیة قاسیة من االحتالل االسرائیلي.

ماعي لمرج الزهور مرحلة فارقة في تاریخ مثلت حادثتي األزمة العراقیة الكویتیة واالبعاد الج - 5
 حماس، وبوابة نحو االنفتاح والخروج من ثوبها المحلي إلى االقلیمي والدولي.

 :)1(2010دراسة "وائل عبد الحمید المبحوح " - 6

عام ولحركة  على نحوٍ مفهوم المعارضة في الفكر السیاسي إلى  التعرفهدفت الدراسة 
هذا إلى  ومحاولة تصنیف حركة حماس استناداً ، خاص حوٍ على نسالمیة حماس لمقاومة اإلا

لة لها وموقفها األحزاب والحركات المشكِّ و وتحلیل تطور موقف حماس من منظمة التحریر ، المفهوم
 وتعد الدراسة من الدراسات الوصفیة، واستخدمت المنهج التاریخي، ومنهج المسح، ،من أوسلو

مجموعة من إلى  اسةصلت الدر قد تو و وتحلیل المضمون، واعتمدت على أداة المقابلة المعمقة، 
  :النتائج أهمها

سالمیة داخل االرض ییرات جوهریة في تركیب الحركة اإلحماس هي نتاج لتغ إن -1
  ، وكذلك خارج فلسطین المحتلة.المحتلة

أنواع المعارضة على أنها إلى  بالنظر 2006-1994 في أثناء المدة تصنف حماس  -2
 .إصالحیة، مشروعة، منظمة، ةحركة معارضة جماعی

هناك قصورًا في تجربة حماس یكمن في عدم تهیئة قواعدها ومناصریها لعملیة التحول   -3
 .2004السیاسي وتجربة الحكم التي بدأت عام 

العدید من المتغیرات السیاسیة الداخلیة والخارجیة رؤیة حماس تجاه العدید من صاغت  -4
ة المشاركة في العملیة السیاسیة ودخول االنتخابات القضایا السیاسیة، وعلى رأسها مسأل

الباحث هي انتفاضة األقصى عام ولعل أهم هذه المتغیرات من وجهة نظر ،التشریعیة
سبتمبر  في  11، وأحداث 2005، وٕانسحاب قوات االحتالل من قطاع غزة عام 2000

                                                           
 ة:غز  ،"، رسالة ماجستیر، غیر منشورة) وائل عبد  الحمید المبحوح، "المعارضة في الفكر السیاسي لحماس1(

  م2010والعلوم السیاسیة، كلیة االقتصاد  ر،جامعة األزه
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ه الوالیات ، ومشروع الشرق األوسط الكبیر الذي طرحت2011الوالیات المتحدة عام 
 .2004المتحدة عام 

  

 :)1(2010دراسة"معتز سمیر الدبس" - 7

كیفیة تعاطي الحركة مع إلى  والتعرف، الوقوف على نشأة حماسإلى هدفت الدراسة 
، واالطالع على مدى قدرة الحركة على التحول وٕادارة األزمات، انتفاضة األقصى وتزاید شعبیتها

أنه إلى  وتوصلت الدراسة، والمنهج الوصفيلیل المضمون وتحهج المقارن واستخدمت الدراسة المن
وأن حماس تمتلك هیكًال ، ال یمكن قیاس تجربة حماس على أي من التجارب اإلسالمیة األخرى

وأن العدید من المتغیرات اإلقلیمیة صاغت رؤیة الحركة الجدیدة نحو ، ومترابطاً  تنظیمًا منضبطاً 
في تعزیز قدرات الحركة  أسهمإلسرائیلي من قطاع غزة وأن االنسحاب ا، الكثیر من القضایا

  ومكانتها الداخلیة والخارجیة.

 

 :)2(2007دراسة "تیسیر عزام" - 8

التجربة السیاسیة لحماس وانعكاساتها على األهداف الوطنیة إلى  هدفت الدراسة التعرف
وتناولت الدراسة العمل ، تاریخیة وصفتها الدارسة بالحركة مدةالفلسطینیة التحرریة الدیمقراطیة في 

إلى  الدراسة وخلصت، ذات الصلة بحماس وال سیماالسیاسي الفلسطیني وأهم العوامل المؤثرة فیها 
اسي محتمل للقضیة منها: ال یمكن استثناء حماس من أي حل سی ،مجموعة من النتائج

م علیه ن أي استبعاد لحماس من المشهد السیاسي الفلسطیني هو عبث محكو وإ ، الفلسطینیة
حماس تشهد حالیًا مجموعة من التحوالت في  المواقف السیاسیة ال سیما العالقة كما أن ، باإلخفاق

 2006وأن نجاح حماس في االنتخابات الفلسطینیة األخیرة عام ، مع الغرب والحل السیاسي وغیره
المي أكسبها عإلداري وان سلوك حماس التنظیمي واإلوأ، رع في التحول السیاسي لحماسسوف یسِّ 

 مهارات وجلب لها المزید من التأیید الشعبي.
                                                           

 ،" رسالة ماجستیر، غیر منشورة2009-2000) معتز سمیر الدبس، "التطورات الداخلیة وأثرها على حماس من1(
  م.2010كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، ، زهرجامعة األ غزة:

م"، 2007-1993 للمدةعلى الخیار الدیمقراطي في الضفة وغزة التجربة السیاسیة لحماس وأثرها ) تیسیر عزام، "2(
  .2007، التنمیة السیاسیةقسم التخطیط و ، جامعة النحاحنابلس: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة



 اإلجراءات المنهجیة                                                                             الفصل األول

 )14 ( 
 

 : )1(2007كوع" دراسة "معین - 9

وأهم العوامل الموثرة ، مكونات العملیة االتصالیة عن حماسإلى  التعرفوهدفت الدراسة 
وأجرت ، دور قنوات حماس االتصالیة في نجاحها في االنتخابات البرلمانیةإلى  والتعرف، فیها

ات عامة وأجرت تحلیًال عالمیة وعالقشامًال لما تمتلكه حماس من أدوات إ اً الدراسة مسح
وكذلك مجموعة كبیرة من المقابالت مع قیادات حماس ومختصین في الشأن ، لمخرجاتها
ن حركة حماس لم تستخدم أي إهمها: من النتائج أ عددإلى  الدراسة وصلتوقد ت، اإلعالمي

دارة العملیة االنتخابیة إطارها التنظیمي في إراء من خارج عامة أو مختصین وخب شركات عالقات
وأن حركة حماس تعتمد في بناء قنوات ، 2006مشاركتها في انتخابات  في أثناءواالتصالیة 

ال تمانع من و ، أساسي وأصیل على نحوٍ االتصال الخاصة بها على الكادر التنظیمي التابع  لها 
شخصیات  أوإعالمیة خارج إطارها التنظیمي  مؤسساتاالستفادة من خبرات  من حیث المبدأ

  .عالمیة وسیاسیةإ

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
  أوجه االتفاق:

 تستخدم وأنها، الوصفیة الدراسات ضمن كونها في السابقة الدراسات مع الدراسة تتفق -1
 للوصول ضمونالم تحلیل استمارة أداة على وتعتمد ،المسح منهج السابقة الدراسات كغالب

 .النتائج واستخراج وتحلیلها للبیانات

ن دراسات الصورة اتفقت الدراسة مع القسم األول والثاني من الدراسات السابقة في كونها م - 2
االعالمیة، واتفقت مع القسم الثالث من الدراسات السابقة كونها تحدث عن حماس بصفتها 

 فاعًال هامًا في الساحة الفلسطینیة.

  الف:أوجه االخت

سالمیة حماس ناول الدراسات السابقة الصورة اإلعالمیة الخاصة بحركة المقاومة اإللم تت -1
بل كان تناولها في بعض األحیان لما هو أعم ، في أي من الصحف المصریة أو العربیة

                                                           
كلیة ، جامعة وستمنسر لندن:، رسالة ماجستیر غیر منشورة) معین كوع، "رسالة حماس االتصالیة االستراتجیة "1(

  م.2007 الدراسات العلیا،
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أو أحداث مرتبطة بها دون تحدید ، عام على نحوٍ تجاه القضیة الفلسطینیة بامن حماس 
 الخصوص. صورة حماس على وجه

ینایر وهو ثورة  ،في تاریخ مصر اً ومفصلی اً مهم اً بقت جمیعها حدثن الدراسات السابقة سَّ إ -2
ة ین محطة تاریخیة فاصلة غیرت شكاللحیاة السیاسعند كثیری تعدوالتي ، 2011

ثر ذلك على الصحافة المصریة واتجاهها نحو فإن معرفة أ، ومن َثمَّ ، المصریة واإلعالمیة
 .سطینیة أمر لم یبحث في الدراسات السابقةالقضیة الفل

فة نها تتضمن صحیحیث إ، السابقة في عینة مجتمع الدراسة تختلف الدراسة مع الدراسات -3
سیاسة جماعة الصحیفة األولى التي تعبر عن هي و  ،صداروهي حدیثة اإل ،الحریة والعدالة

 دراسات سابقة. نها لم تدخل في أيحیث إ، رخوان المسلمین ما بعد ثورة ینایاإل

  

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

  استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في الكثیر من الجوانب یمكن ذكرها وفق اآلتي:

 صیاغة مشكلة الدراسة وتحدیدها على نحو دقیق. -1
التعرف على المناهج واألدوات المستخدمة في الدراسات السابقة مما أسهم في زیادة قدرة  -2

 لباحث على استخدامها في دراسته.ا
  االعتماد على نتائج الدراسات السابقة في تفسیر ومناقشة نتائج هذه الدراسة. -3

  

  المشكلة البحثیة :على  االستدالل -ثانیاً 
وقد ابتعث مرات عدة  اً وٕاعالمی اً صحفیبصفته طبیعة عمله  انطالقًا من الباحثالحظ 

تًا واضحًا في اتجاه تعاطي الصحف المصریة مع حداث مهمة أن هناك تفاو لمصر لتغطیة أ
حیث وجد أن بعض ، سالمیة حماسإلالمرتبطة بحركة المقاومة ا وال سیما، الموضوعات الفلسطینیة

لها  جداً عالمیة سلبیة طلع علیها تهاجم حماس وتعمل على إبراز صورة إالصحف المصریة التي ا
لحیاد في تناول الموضوعات الخاصة بالشأن أخرى تلتزم ا اً بینما رأى صحف، أمام جمهورها

  الفلسطیني.
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 عن قیادات حماس والناطقین باسمهامجموعة من التصریحات والمواقف الصادرة  تابعو 
بینما ، تندد بما أسمته " تحریف وتشویه وتضلیل " اإلعالم المصري لصورة الحركة أمام الرأي العام

مؤكدین أن ، بالنفي االتهاماتمصریة على تلك  مإعالرد بعض القائمین على االتصال في وسائل 
  تغطیة وسائلهم اإلعالمیة للقضیة الفلسطینیة والفاعلین فیها هي تغطیة "صادقة ومهنیة ومحایدة".  

أثناء زیاراته المتكررة في بعض المواطنین المصریین  آلراءاستطالعه  نتیجة لمسكما 
أن معلوماتهم عن حماس إلى  أشارواو ، ماسفي مواقف المصریین تجاه ح وجود تباینٍ لمصر 

  ن وسائل اإلعالم التي یتابعونها.یستقونها في األغلب م

صحف مصریة تعبر  ثالث باختیارفقام ، لالستدالل على المشكلةأجرى دراسة استكشافیة و 
حیث اختار صحیفة األهرام معبرة عن ، عن تقسیمات الصحافة المصریة القومیة والخاصة

وصحیفة الحریة والعدالة ، الخط اللیبرالي وهي تمثل المصري الیوموصحیفة ، یةالصحف الرسم
في اختیار أعداد الدراسة الباحث وقد اعتمد ، خوان المسلمینسیاسة جماعة اإل تعبر عنوهي 

 ،2013شهور عام  جمیعبحیث تم اختیار أعداد من ، االستكشافیة على العینة العشوائیة المنتظمة
وبلغت األعداد التي أجریت علیها الدراسة االستكشافیة  بواقع عدد من كل شهر،  ةوهي مدة الدراس

  .كل صحیفة من صحف الدراسة الثالثعددًا ل 12

وهي على ، ثالثة محاورإلى  جدول تحلیل المضمون في الدراسة االستكشافیة الباحثوقسم 
  : اآلتيالنحو 

والمرتبطة بحركة  االستكشافیةالدراسة  نوعیة الموضوعات التي تناولتها صحفیظهر  األول :
  .حماس

 یظهر اتجاه مضمون الموضوعات التي تناولتها الصحافة المصریة عن حماس وتم تقسیمهاالثاني :
  .یجابي وسلبي ومحایدإتجاه إإلى 

راسة یظهر األشكال الفنیة المستخدمة في موضوعات حماس المنشورة في صحف الد الثالث :
  كاریكاتیر.، حدیث، تقریر، مقالخبر، إلى  الباحث االستكشافیة وقسمها

واضحًا في تعاطي صحف  نتائج الدراسة االستكشافیة أن هناك تبایناً  باستعراضالحظ كما 
  :اآلتيحیث كانت أبرز نتائج الدراسة وفق ، الدراسة مع موضوعات حماس
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تي عدد الموضوعات ال حیث بلغ ،في صحف الدراسةحضورًا حماس  كان لموضوعات -1
 عدداً  36ًا خالل موضوع 42تناولتها أعداد صحف الدراسة في العینة المختارة 

ذات العالقة بما یجري في سیناء وجهود تحقیق المصالحة على تغطیة  الموضوعات استحوذت -2
 .صحف الدراسة لموضوعات حماس

 18وموضوعات حماس بواقع  ،صحیفة األهرام أكثر صحف الدراسة تناوًال للشأن الفلسطیني -3
ثم صحیفة  موضوعًا، 13یلیها صحیفة الحریة والعدالة  بواقع ، أعداد العینة في اً موضوع

 .اً موضوع11الیوم السابع 

 في مضمون موضوعات حماس في صحیفتي سلبیاً أظهرت الدراسة االستكشافیة اتجاهًا  -4
ة مؤیدًا في مضمون موضوعات حماس في صحیفة الحری واتجاهاً ، والیوم السابع األهرام

 .والعدالة 

التقاریر اإلخباریة والمقاالت من أكثر األشكال الصحفیة المستخدمة في تناول موضوعات  إن -5
في  المقاالت برزتبینما ، واألمر نفسه في صحیفة الحریة والعدالة، حماس في صحیفة األهرام

  تناول صحیفة الیوم السابع لموضوعات حماس .

ید صورة حماس في الصحافة االضطالع بمهمة تحد من األهمیة بمكان الباحث أنهلذا رأى 
  في أذهان جمهورها. لهاوالنمط الذي تحاول الصحافة المصریة رسمه ، المصریة

  : مشكلة الدراسة -ثالثاً 
من إلى  إن أهم ما یمیز البحوث العلمیة هي أن تكون ذات مشكلة محددة في حاجة

 على التعرف إلى تسعى الدراسةفإن  لذا، )1( والتحلیل من جوانبها المتعددة یتصدى لها بالدراسة
تحلیل لمحتوى هذه الصحف  إجراء بفضلوذلك ، اس في الصحف المصریة محل الدراسةصورة حم

 والتي تحدد زمنیاً ، حتى الذكرى الثانیة لهاالذكرى األولى للثورة المصریة زمنیة تمتد منذ  في مدة
صیاغة مشكلة الدراسة البحثیة  یمكن من َثمَّ و ، 2013ینایر  25حتى  2012ینایر لعام  25من 

  .) 2011( معرفة وتحدید صورة حماس في الصحافة المصریة بعد ثورة ینایر لعام : كاآلتي

  

  

                                                           
 111ص  م)1983عالم الكتب،  (القاهرة:1، ط، تحلیل المضمون) سمیر حسین1(
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  اختیار المشكلة:إلى  المعاییر التي دفعت الطالب

لم یتم تناوله من قبل  - حسب علم الطالب–ن الموضوع قید الدراسة حیث إ :جدة الموضوع -1
مسحه للتراث العلمي المتعلق بدراسات الصورة  بوساطةوتأكد للطالب ذلك ، حدیدبهذا الت

 المرتبطة بالقضیة الفلسطینیة.

، حاالتها أسوأالعالقة الفلسطینیة المصریة في  تعدنها تأتي  في وقت حیث إ :وقت الدراسة -2
 كبیر في خلق هذه الحالة. على نحوٍ عالم المصري إلا وأسهم

وقدرته على التواصل مع عدد من ، بیانات الالزمة للدراسة عند الطالبتوفر المعلومات وال -3
طبیعة عمله في قناة  أن إضافة إلى، الصحفیین المصریین العاملین في صحف الدراسة

الناطقین  أوسالمیة حماس إلاألقصى الفضائیة تتیح له التواصل مع قیادات حركة المقاومة ا
 باسمها.

، الباحثاالعالم المصري على وجه التحدید على اهتمام  وأداءالشأن المصري استحواذ  -4
 لحظي. على نحوٍ لكل ما یعرض علیه  الدقیقةومتابعته 

واستشعاره الخطر الشدید ، ة للعالقات المصریة الفلسطینیةیاالستراتیج لألهمیة الباحثادراك  -5
  طرفین.بین ال غیر المسّوغةعالم المصري السلبي في خلق حالة من العداء إلمن دور ا

  أهمیة الدراسة :   -رابعاً 
  اآلتي: بفضلتنبع أهمیة الدراسة 

 ینایر التي غیرت الخارطة السیاسیة المصریة . 25حداثة الموضوع وارتباطه بثورة  -1

أو ما یرتبط بها في الصحافة المصریة ، دراسات تتناول صورة فلسطینافتقار المكتبة العربیة ل -2
 .  2011عام  بعد ثورة ینایر

لكشف عن طبیعة تغطیة صحف الدراسة لموضوعات حماس یفید القائمین علیها في ا إن -3
 تصویب مسارهم في تقدیم مادة صحفیة أكثر اتزانًا وموضوعیة ومهنیة.

جدًا التي تتناول الصحافة المصریة وسیاستها تجاه  القلیلةهذه الدراسة من الدراسات  تعد -4
 یولیو. 3االنقالب العسكري علیهم في قبل  مصرلاإلخوان المسلمین  حكم حماس في ظل
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تضع الدراسة نتائج علمیة أمام صناع القرار داخل حركة حماس حول الصورة التي تحاول  -5
جب اتباعها في ضوء تحدید الخطوات الوا ومن َثمَّ ، الصحافة المصریة رسمها عن حماس

  .نتائج الدراسة

  أهداف الدراسة :   -خامساً 
 .التي وردت في صحف الدراسة نوع الموضوعات إلىالتعرف  -1

 .التي استقت منها صحف الدراسة موضوعات حماسالمصادر اإلعالمیة إلى  التعرف -2

 .موقف صحف الدراسة من موضوعات حماسإلى  التعرف -3

 .منشأ األحداث التي تركز علیها موضوعات حماس في صحف الدراسةإلى  التعرف -4

 .ها صحف الدراسةأهم الفاعلین في موضوعات حماس التي تناولت رصد -5

 .صفات وسمات حماس التي تحاول صحف الدراسة رسمها االطالع على -6

 .الفنون الصحفیة التي استخدمتها صحف الدراسة في موضوعات حماس تحدید -7

 .وسائل اإلبراز التي استخدمتها صحف الدراسة في موضوعات حماسإلى  التعرف -8

 .موقع موضوعات حماس في صحف الدراسةإلى  التعرف -9

لخاصة بحماس في صحف الدراسة طبیعة العالقة بین نوعیة الموضوعات اإلى  عرفالت - 10
 ونوع االتجاه.

ماس في صحف عالقة الفن الصحفي المستخدم في تناول موضوعات حإلى  التعرف - 11
 الدراسة ونوع االتجاه.

العالقة بین نوعیة الموضوعات الخاصة بحماس في صحف الدراسة إلى  التعرف - 12
 والثانویة لها. والمصادر األولیة

العالقة بین منشأ الحدث في موضوعات حماس وطبیعة السمات والصفات إلى  التعرف - 13
 التي حاولت صحف الدراسة رسمها عن حماس.

 .العالقة بین نوعیة الموضوعات المنشورة عن حماس والفاعلین البارزین فیهاإلى  التعرف - 14

 
    



 اإلجراءات المنهجیة                                                                             الفصل األول

 )20 ( 
 

  تساؤالت الدراسة :  -سادساً 
  وهي:، ثالثة أقسامإلى  سةتنقسم تساؤالت الدرا

 األسئلةتساؤالت تتعلق بمحتوى االتصال ( ماذا قیل ) ؟ وهو قسم یختص بطرح  القسم األول :
وهذه األسئلة هي على ، )1(المادة باستعمالمضمون مادة الصحیفة أو المعاني التي تنقلها بالمتعلقة 

  :اآلتيالنحو 

 دراسة لموضوعات حماس؟ما نوعیة الموضوعات الواردة في تغطیة صحف ال -1

 ما المصادر التي اعتمدت علیها صحف الدراسة في تناول موضوعات حماس؟ -2

 ما اتجاه صحف الدراسة في تناول موضوعات حماس؟ -3

 ما منشأ األحداث في موضوعات حماس التي تناولتها صحف الدراسة؟ -4

وعات الذین ركزت علیهم صحف الدراسة لدى تغطیتها موض الرئیسونمن هم الفاعلون  -5
 حماس؟

 ما الصفات والسمات التي تحاول صحف الدراسة رسمها لحماس؟ -6
 األسئلةویدور هذا النوع من  )2(تساؤالت تتعلق بشكل االتصال ( كیف قیل ) ؟ القسم الثاني :

  :  اآلتيواألسئلة على النحو ، الذي قدم فیه مضمون مادة االتصالحول الشكل 

 حف الدراسة في تناول موضوعات حماس ؟ما الفنون الصحفیة التي استخدمتها ص -7

 ؟التي استخدمتها صحف الدراسة في تناول موضوعات حماس اإلبرازما عناصر  -8

 ما موقع الموضوعات التي تناولت موضوعات حماس في صحف الدراسة؟ -9

 ما مساحة الموضوعات الخاصة بحماس في صحف الدراسة - 10

  :اآلتیة األسئلة تضمنوتتساؤالت توضح العالقة بین الفئات  القسم الثالث:

 برزرتها صحف الدراسة؟ ین فئة االتجاه والموضوعات التي أما العالقة ب - 11

                                                           
دار الفكر  (القاهرة: مفهومه، أسسه، استخداماته تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة:) رشدي طعیمة، 1(

 .63ص )1987العربي، 
  .64) المرجع السابق نفسه، ص2(
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ما العالقة بین موضوعات حماس المنشورة في صحف الدراسة والمصادر األولیة  - 12
 والثانویة لها؟

 ما العالقة بین الفن المستخدم في موضوعات حماس ونوع االتجاه؟ - 13

في موضوعات حماس وطبیعة السمات والصفات التي العالقة بین منشأ الحدث ما  - 14
 حاولت صحف الدراسة رسمها عن حماس؟

 ما العالقة بین الفاعلین وطبیعة السمات التي ركزت علیها صحف الدراسة؟ - 15

  ؟بین نوعیة الموضوعات المنشورة عن حماس والفاعلین البارزین فیهاما العالقة  - 16
  

  : )ابةنظریة حارس البو النظري ( اإلطار - سابعاً 
وین من مؤسسى نظریة یعالم النفس النسماوي األصل األمریكي الجنسیة كیرت ل یعد

الرحلة التي تقطعها حتى  طوال الصحفیةوین أن المادة یحیث یرى ل، حارس البوابة وواضع أسسها
ویتم في هذه البوابات اتخاذ قرارات بما ، جمهورها تمر عبر نقاط عدة یطلق علیها بواباتإلى  تصل

وكلما طالت المراحل التي تقطعها األخبار حتى تظهر في الوسیلة اإلعالمیة ، یدخل وما یخرج
  )1(زادت تلك البوابات.

أن فهم وظیفة البوابة یعني فهم المؤثرات أو العوامل التي تتحكم في إلى  وأشار لیوین
هي و عدة مراحل بتمر الرسالة اإلعالمیة  إنوتقول النظریة ، القرارات التي یصدرها حارس البوابة

ن قدر هذه إ و ، عدة وتشبه هذه المراحل السلسلة المكونة من حلقات المتلقي،إلى  تنتقل من المصدر
ن هناك في كل ألنظمة أكثر مما قد یدخل فیها، وإ المعلومات التي تخرج من بعض الحلقات أو ا

ها سوف ینقلها أو لن ینقلها، وما ما یتمتع بسلطة القرار فیما إذا كانت الرسالة التي تلقا حلقة فرداً 
الذي جاءت به أم سیدخل علیها  بالشكل نفسهالحلقة التالیة إلى  إذا كانت تلك الرسالة ستصل

   .)2(بعض التغییرات والتعدیالت

باریة هو قائم خلقائم على األخبار أو الرسائل اإلأن " اإلى  ویشیر مصطلح حارس البوابة
  ، األمامإلى  سامحًا بذلك للخبر أن یندفع، رىة الخبر والمضامین األخغالق بواببذاته على فتح أو إ

                                                           
  .214ص )2011دار عالم المعرفة،  (القاهرة: تخدمة في بحوث اإلعالمالنظریات المس) إبراهیم عبد الحمید، 1(
جامعة الشرق األوسط  عمان: ،رسالة ماجستیر، غیر منشورة) میس بدر، "صورة المرأة في الصحافة األردنیة" 2(

 83، ص 2009، اآلدابكلیة ، للدراسات العلیا
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  )1(أو أن یشاع لیكون حاجزًا ضد عناصر أخرى حسب خلیط من االختیارات المهنیة الشخصیة.

من األخبار أن المشكلة األساسیة التي تواجه حارس البوابة هي الفیض الكبیر  بعضهمویرى 
فإن ، وبسبب الضغوط التي تفرضها طبیعة العمل، ن مصادر مختلفةلیه موالمعلومات التي ترد إ

  .)2(علیه أن یختار من هذا الفیض مقدارًا كافیًا یتناسب مع األهداف التي یسعى لتحقیقها

دفعه نحو اتخاذ القرار بالسماح أو التي تإن حارس البوابة یتأثر بمجموعة من العوامل 
  آلتي:وهي على النحو ا، التعدیل أو اإللغاء

عالمیة اإلتتأثر الرسالة التي یمررها حارس البوابة  المعاییر الذاتیة للقائم بعملیة االتصال: - 1
االنتماءات الفكریة ، الدخل، العمر، ومن هذه المعاییر ( الجنس، بالمعاییر الذاتیة لإلعالمي

 )3(الطبقة االجتماعیة، والَعَقِدیة

لخصائص والسمات الشخصیة للقائم باالتصال دورًا ا تؤدي :لمعاییر المهنیة للقائم باالتصالا - 2
لذا ینبغي أن یتصف بمهارات تؤهلة للقیام بدوره مثل( مهارات  .في ممارسة دور حارس البوابة

، القدرة على مخاطبة الجمهور، القدرة على التفكیر السلیم، مهارات الكتابة والقیادة، االتصال
عالمیة بمهنیة الصحفي ومن ضمن ذلك "توافقه مع إلوتتأثر الرسالة ا، )4(وسعة علمه ومعرفته

 .)5(والتوقعات التي تحدد دوره في عملیة االتصال"، لیهاإالتي ینتمي  اإلعالمیةسیاسة الوسیلة 

عالمیة مجموعة من الضوابط والمحددات اإلویقصد بالسیاسة  عالمیة:إلسیاسة الوسیلة ا - 3
ویمكن معرفة ، لقضایا ونشرهاللتعاطي مع ا العامة تضعها الجهات العلیا والمالكة للوسیلة

، )6(خباریة التي تتحدث فیها هذه الوسیلةإلت امعرفة وقراءة الموضوعا بوساطة ة الوسیلةسیاس
عالمیة إلحارس البوابة للخضوع للسیاسة ا تجبر القائم باالتصال أو عدة وهناك عوامل

وعقاب العاملین داخل الوسیلة  عالمیة في فصلإلوأهمها: سلطة صاحب الوسیلة ا ،للوسیلة
وعدم وجود ، بهاعالمیة التي یعمل إلزام نحو الوسیلة اشعور الصحفي بااللت، عالمیةإلا

                                                           
      .84ص ،سابقمرجع میس بدر، ) 1(
 .156ص  )2001(القاهرة: الدار المصریة للنشر،  االتصال ونظریاته المعاصرةید، ) حسن مكاوي، لیلي الس2(
  .287) ص2003( القاهرة: دار ابن رشد للنشر والتوزیع،  الرأي العام) فهمي عصفور، 3(
  .156، مرجع سابق، صحسن مكاوي ولیلي السید) 4(

(5) Whithey, W.(1985). Mass media and social problems. New York:McGraw Hill.P.23 
 .211) ص1992منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة،  (بیروت: اإلعالم والتنمیة) إبراهیم یوسف، 6(
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یتسم بالتعاون  الذيعالمي إلوطبیعة العمل ا، ة للسیاسات السائدة داخل الوسیلةمعارض
 .)1(وتبادل األفكار

لتي یجب على القائم باالتصال أخذها الجمهور وطبیعته من أهم العوامل اإن :الجمهورمعاییر  - 4
معاییر بابة ویتأثر قرار حارس البو ، له ةباألساس موجه اإلعالمیةالرسالة  ألن بالحسبان،
والذي ، رضاء جمهورهدیدة إلالقائم باالتصال یكون في حاجة ش ألن، كبیر على نحوٍ الجمهور 

، عالنات والدخل الماليإلارتفاع ا مَّ ومن ثَ  ،مبیعاتهاو بدوره یؤثر على اتساع انتشار الوسیلة 
كما أن وسائل اإلعالم تضع أولویات الجمهور الذي بدوره یؤثر في ترتیب أولویات وسائل 

 .)2(اإلعالم والصحف
  

  :الدراسة في النظریة من اإلفادة
 باالتصال القائم ویؤدیه یمارسه الذي الدور معرفة في البوابة حارس نظریة الدراسة تستخدم

 صحف تحاول التي بالصورة وعالقاته، الدور هذا طبیعة تحدید على وتعمل،  لدراسةا صحف في
 في البوابة بحارس  المنوط الكبیر الدور في النظریة هذه أهمیة وتكمن، حماس عن رسمها الدراسة
، وذلك عبر وضع فروض معها التعاطي طریقة وتحدید مصیرها وحسم الصحفیة المادة مع التعامل

  وض محتملة للدراسة.النظریة كفر 

  

  اتها : و نوع الدراسة ومناهجها وأد -  ثامناً 
هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة التي تستهدف "تصویر وتحلیل وتقویم  تعد :نوع الدراسة-أ

لذلك فإن الدراسة ، )3(خصائص مجموعة معینة أو موقف معین یغلب علیه صفة التحدید"
قیقة للظاهرة المراد تحلیلها األوصاف الدإلى  فتوظیف المنهج العلمي للتعر إلى  تسعى
سیاسات تلك إلى  بهدف التعرف، لصحافة المصریة )(صورة حماس كما تقدمها اوهي

  ورة حماس في الصحف محل الدراسة.الصحف والكیفیة التي یتم بها عرض ص

                                                           
 .181، مرجع سابق، صحسن مكاوي ولیلى السید) 1(

(2) Tsoaltsias, Gorge (1980), " What is Television News ?" (volxxx) Nov. 2 march ) 
  .131ص م)1995، (القاهرة: عالم الكتب عالمإلحوث اب) سمیر حسین، 3(
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أنها تقع في  وال سّیماالدراسة على مجموعة من المناهج  اعتمدت:  منهج الدراسة- ب
  :وأهمها، الدراسات الوصفیةإطار 

 منظماً علمیًا  جهداً  یعدوهو ، هج المسح بدرجة كبیرةتعتمد الدراسة على من :منهج المسح -1
ویستهدف تسجیل وتحلیل وتفسیر ، )1(للحصول على بیانات ومعلومات وأوصاف الظاهرة

اصرها بعد جمع البیانات الالزمة والكافیة عنها وعن عن ،الظاهرة في وضعها الراهن
وطرق  ،ومصدرها ،التي تحدد نوع البیانات ،جراءات المنظمةإلمجموعة من ا بوساطة

 .)2(الحصول علیها

في  اعتمدتبجانبها الوصفي على منهج المسح فإنها بالتحدید عتمدت اكانت الدراسة  وٕاذا 
أداة  یعدوالذي ، تحلیل المضمون ضمن منهج المسح أسلوبتلبیة أهداف الدراسة على 

حث العلمي تستخدم لوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصریح للمادة العلمیة المراد للب
 . )3(تحلیلها من حیث الشكل والمضمون 

المبادئ المتصلة بأحداث التاریخ إلى  ویعرف بأنه طریقة الوصول :المنهج التاریخي -2
التي شكلت  نسانیة والقوى االجتماعیةل الحقائق المتعلقة بالمشكالت اإلوتحلی، الماضي

إلى  دون الرجوعمن كثیرًا ما یصعب فهم حاضر بعض الظواهر  ألنهالحاضر 
عرض لخلفیة تاریخیة عن حركة المقاومة الدراسة ست ووفقًا لهذا التعریف فإن)4(ماضیها

، مسار عالقتها بمصر الدولة والشعبو ، وبیان أهدافها ومنطلقاتها، حماس اإلسالمیة
 وأبرز ما نادت به تجاه فلسطین. ،اهوأهداف ،هاعدوافو  2011ثورة ینایرإلى  باإلضافة

دراسة العالقات بین الحقائق التي إلى  یسعى هذا المنهج :منهج دراسة العالقات المتبادلة -3
إلى  حدوث الظاهرة والوصولإلى  أدتاألسباب التي إلى  بهدف التعرف، التوصل إلیهاتم 

المحیطة بالظاهرة في االتجاه  املخالصات لما یمكن عمله لتغییر الظروف والعو 
 .)5(یجابيإلا

                                                           
  147ص مرجع سابق، ،عالمإلبحوث اسمیر حسین،  )1(
 81ص م)1997عالم الكتب،  (القاهرة:2ط، بحوث الصحافة) محمد عبد الحمید، 2(
 22، مرجع سابق، صتحلیل المضمون) سمیر حسین، 3(
م، 1994جامعة قار یونس،  ، بنغازي:1ط، اته ومناهجهمفهومه وٕاجراء البحث االعالمي:) السید أحمد عمر، 4(

 187ص 
رسالة ماجستیر، غیر ) رجاء یونس أبومزید، "الخطاب الصحفي الفلسطیني نحو قضیة المصالحة الفلسطینیة"، 5(

 م.2013، اآلداب، كلیة اإلسالمیةالجامعة  غزة: ،منشورة



 اإلجراءات المنهجیة                                                                             الفصل األول

 )25 ( 
 

من الباحثین ال یقتنعون بمجرد الحصول على وصف دقیق  كثیراً أن ویرى "فان دالین" 
التعرف على العالقات بین المتغیرات المختلفة في الظاهرة موضوع إلى  یسعون وٕانما، للظواهر

هذا المنهج في معرفة  م الباحثواستخد ،)1(الدراسة باستخدام منهج دراسة العالقات المتبادلة
 استمارة التحلیل.العالقة بین فئات مختلفة حددها في 

یلزم الباحث من أجل جمع البیانات الالزمة لوصف الظاهرة بشكلها الدقیق أداة  :الدراسة أداة-ج
یل استمارة تحلأداة  استخدام وتتطلب الدراسة، علمیة تنبثق من المنهج المستخدم في الدراسة

برصد معدالت تكرار البیانات التي یحصل  بوساطتهایقوم الباحث  بوصفها أداة، المضمون
التي تعرضها الصحف المصریة محل الدراسة حول  اإلعالمیةعلیها من تحلیل مضمون المادة 

 على نحوٍ تساؤالتها  عنوتجیب ، استمارة تفي بأهداف الدراسة الباحثوأعد ، حركة حماس
المحكمین موزعین على قطاع غزة والضفة  من ةحث استمارته على مجموعوعرض البا، كامل

  .)*(المحتلة وجمهوریة مصر العربیة

 اإلشاراتالطریقة التي تقدم مجموعة من تحلیل المضمون بأنه" Hansen ویعرف هانسن 
بطریقة منظمة وشمولیة ویمكن االعتماد  اإلعالمحول كیفیة التحلیل النوعي والكمي لمحتوى 

الوصف المنظم والموضوعي والكمي للمضمون وعرفه بیرلسون بأنه")2(،یها دون منازععل
  )3(الظاهر لإلعالم".

  

  

                                                           
  39ص )1997دار الفكر العربي،  (القاهرة: 1، طصورة المعلم في وسائل اإلعالم) عاطف عدلي العبد، 1(

 المحكمون هم :(*)
 د.محمود الزهار، النائب في المجلس التشریعي الفلسطیني، عضو المكتب السیاسي  لحماس - 1
 في الجامعة االسالمیة ورئیس قسم الصحافة السابق فیها المساعدعالم إلد.طلعت عیسى، أستاذ ا - 2
 في جامعة األقصى  ساعدالمعالم إلد.نبیل الطهراوي، أستاذ ا - 3
 ، غزة، فلسطیند.حازم الشعراي، مدیر مركز الدراسات السیاسیة والتنمویة - 4
 عالم في جامعة خضوري بالضفة الغربیةإلستاذ اأد.محمد اشتیوي،  - 5
 أ.قطب العربي، األمین العام المساعد لمجلس الصحافة األعلي في مصر - 6

(2)Hansen, A., Cottle, S., Virgin, R., Newbold, C. (1998), Mass Communication 
Research Methods. London: Macmillan Press, p 192 

(3) Burleson, B. (1980), Content Analysis in Communication Research. New York: 
Hafner Press.p 118 



 اإلجراءات المنهجیة                                                                             الفصل األول

 )26 ( 
 

  إجراءات تحلیل المضمون ( خطوات تحلیل المحتوى )  – تاسعاً 
نتائج دقیقة ل یوصلن التحدید الواضح والدقیق إلجراءات تحلیل المضمون من شأنه أن إ

 عنواإلجابة ، تلبیة احتیاجات مشكلة الدراسةإلى  جراءات التحلیلوتهدف إ، ة عالیةذات مصداقی
 صحف: تحدید الفئات المراد تحلیلها في أهمها، مجموعة من الخطوات بفضلوذلك ، تساؤالتها

  :اآلتيوفق  االجراءاتویمكن للدراسة تحدید هذه ، الدراسة عبر قراءة محتواها وشكلها

طبقًا لنوعیة المضمون ، یفات یقوم الباحث بإعدادهاوهي مجموعة من التصن فئات التحلیل :  - أ
لكي یستخدم في وصف هذا المضمون وتصنیفه بأعلى نسبة ممكنة ، ومحتواه وهدف التحلیل

تخراج النتائج بأسلوب سهل مكانیة التحلیل واسإوبما یتیح ، یةمن الموضوعیة والشمول
 :ماه، قسمینإلى  وقد قسمت الدراسة فئات التحلیل، )1(ومیسور

تدور مباشر بأسئلة الدراسة التي  على نحووقد ارتبط  األول : فئات المضمون ( ماذا قیل ؟)
المصادر األولیة و ، موضوعاتنوع ال: حول محتوى ومضمون الصحف وهي

  .مجاالت التركیز والتهمیشو اتجاه المحتوى، و واالعالمیة، الفاعلون، 

 وعناصر، والصور المصاحبة، الصحفیةوتشمل الفنون  الثاني : فئة الشكل ( كیف قیل؟)
  ونوع العنوان .، اإلبراز مثل مساحة النشر ومكانه

"وحدات المحتوى التي یمكن إخضاعها  :ویعرفها محمد عبد الحمید بأنها  :وحدات التحلیل - ب
دالالت تفید الباحث في تفسیر ، ویعطي وجودها أو غیابها أو إبرازها، للعد والقیاس بسهولة

ة للمادة یالدراسة من مجال وحدات التحلیل الوحدة الطبیع واستخدمت"  )2(لكمیةالنتائج ا
، الخبر :: األشكال اإلعالمیة التي قدمت فیها حماس بالصحافة المصریة مثلوهي، اإلعالمیة

  نون الكتابة الصحفیة.الكاریكاتیر .. وغیرها من ف التحقیق، ،الحدیث الصحفي، المقال، التقریر

المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغیراته "وهو نظام التسجیل الكمي : یاس والعدوحدات الق -ج
على الوصول إلى نتائج یمكن  یمكن بفضله إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تساعد

  (3)"أن تسهم في تفسیر وتحقیق أهداف الدراسة

                                                           
 .102، مرجع سابق، ص تحلیل المضمون) سمیر حسین، 1(
  .136ص م)1983دار الشروق،  (جدة:1، طعالمإلل المحتوى في بحوث اتحلی) محمد عبد الحمید، 2(
  18 ) المرجع السابق نفسه، ص3(
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إلى  المضمون الخاصة بدراستهة تحلیل قسم الطالب استمار ، وتساؤالتهاهداف أإلى  استناداً و 
خر وآ ( ماذا قیل؟)قسم یختص بفئات تحلیل محتوى صحف الدراسة :وهما، ینیقسمین أساس

  تي:وتفصل وفق اآل، ( كیف قیل؟)في صحف الدراسة الموضوعاتیختص بفئات شكل 

 :يكاآلتوكانت  ،عدد من الفئات الفرعیةإلى  : وقد قسمها الباحثالقسم األول : فئات المضمون

 :القضایافئة  -أ

بین حركتي  االنقسامبأحداث وهي المواد الصحفیة التي تتعلق  :الفلسطیني االنقسام -1
طار هذه الفئة ویندرج في إ، داري وحكومي وسیاسيمن انقسام إ وتبعه، حماس وفتح

لیها ویضاف إ، االنقسامب في ملف التي تص كافة المواقف والتصریحات والمناكفات
والرعایة  ،حوارات المصالحة :مثل ،االنقسامنهاء حالة إل والخارجیة الجهود الداخلیة

 .المصریة والعربیة لها

الثوابت الفلسطینیة  موضوعاتناولت وهي المواد الصحفیة التي ت :الثوابت الفلسطینیة -2
ویندرج تحت هذه الفئة كل ، والمقدساتوهي قضایا األسرى والالجئین وحق العودة 

واألحداث المیدانیة ، وبرزت حماس طرفًا فیها، ختلف األطرافلمالمواقف السیاسیة 
 .المرتبطة بقضایا الثوابت

بمختلف وهي المواد الصحفیة التي تتعلق  :الفلسطینیینالعدوان الصهیوني على  -3
واألراضي المحتلة في الضفة والقدس  الفلسطینییناعتداءات االحتالل الصهیوني على 

عملیات  :مثل، ئل العسكریة واألمنیة والمیدانیةوبمختلف الوسا، وغزة 1948عام 
 .والتضییق على الحواجز ،والترحیل القسري ،واالعتقاالت ،وهدم البیوت ،القصف

في  لالحتاللالصحفیة المتعلقة بمقاومة الشعب الفلسطیني  وهي كل المواد :المقاومة -4
ویندرج تحت هذه  ،وبمختلف الوسائل السلمیة والشعبیة والعسكریة، كافة أماكن تواجده

 ،ضراباتواال ،والمسیرات ،واالحتجاجات الشعبیة ،عملیات المقاومة العسكریة :الفئة
  لالحتالل.وغیرها من أشكال الرفض 

الفلسطینیة  المواد الصحفیة التي تتناول األنفاق على الحدود المصریةوهي  :األنفاق -5
أعداد و ، لوقود والبضائعتهریب ا :مثل، حداث في سیناءمنفصلة عن أي أ بوصفها قضیة
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دارة ملف األنفاق على إ و ، یرادات المالیة واالقتصادیة لهااإل، األنفاق ومساحتها ومسافتها
 وغیرها. ،الجانبین

وهي المواد الصحفیة المرتبطة بكل ما یجري من أحداث في سیناء وذكر  :أحداث سیناء -6
والعالقة مع ، عسكریةواستهداف المقرات ال، عملیات قتل الجنود :مثل، فیها حماس

 وغیرها.، تهریب السالح عبر سیناءو ، الجهادیین

هي المواد الصحفیة التي تتناول عالقة حركة حماس مع مصر و العالقات مع مصر:  -7
وزیارات ، وتندرج تحت هذه الفئة مواقف حماس من أحداث في مصر، الرسمیة والشعبیة

 وغیرها.، ات مع األحزاب المصریةوالعالق، االنقسامقیادتها لمصر بعیدًا عن ملفات 

عالقة حماس بجماعة وهي المواد الصحفیة التي تتناول  خوان المسلمین:إلالعالقات مع ا -8
 خوان المسلمین الفكریة والسیاسیة والتنظیمیة.اإل

ول عالقة حماس بالدول العربیة وهي المواد الصحفیة التي تتنا العالقات الدولیة لحماس: -9
وتندرج تحت هذه الفئة حدیث المحاور وعالقات مع أطراف ، یةسالمیة واألجنبواإل

 وغیرها.، قلیمیةإلوالتبعیة ا، المنطقة

دارة حماس لقطاع غزة من الناحیة االجتماعیة إوهي المواد الصحفیة المتعلقة ب دارة غزة:إ - 10
ویندرج تحت هذه الفئة موضوعات الحصار ومواقف ، واالقتصادیة واألمنیة والسیاسیة

 غزة.حكومة 

 السابقة . الموضوعاتالتي ال تندرج ضمن  الموضوعات: وهي ىخر أ - 11

  

تنقل عنـه المصـادر  والذي، األصلي المعلومةوهي مصدر  فئة المصادر األولیة للمعلومة: -ثانیًا 
  وهي:، عالمیة الحدیثإلا

والموقـع الرسـمي ، باسـمها ونوهـم قیـادات الحركـة والنـاطق مصادر رسمیة مـن حركـة حمـاس: -1
 كة.للحر 

باســم  والمتحــدثون، وزراؤهــاباســمها أو  ونالرســمی ونوهــم النــاطق مصــادر مــن حكومــة غــزة: -2
 وغیرهم لرئیس الحكومة. عالمیون والسیاسیونإلوالمستشارون ا، الوزارات رسمیاً 
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ورئــیس ، رئــیس الســلطة أو مــن یعبــر عــن موقفــه بشــكل رســمي وهــم رام اهللا: حكومــةمصــادر  -3
 باسمهم. والناطقون وقیادات حركة فتح، یعبر عن موقفهم وأعضاء حكومة رام اهللا أو من

ـــاطقو ، مختلـــف القیـــادات وتشـــمل مصـــادر مـــن الفصـــائل الفلســـطینیة: -4 ن باســـم الفصـــائل والن
 لفلسطینیة أو من یعبر عن موقفها.ا

ویقصد بها من یعبر عن الموقف الرسمي للدولـة المصـریة بمختلـف  مصادر رسمیة مصریة: -5
 واألجهزة المختلفة. ،والحكومة والجیش ،الرئاسة سواء هیئاتها

یـة ویقصد بها من یعبر رسمیًا عن األحزاب المصریة والمنظمات األهلمصادر أهلیة مصریة: -6
 .ناطقین أم كانوا المصریة قیادات

ویقصــد بهــا حكومــة االحــتالل بكافــة مكوناتهــا السیاســة واألمنیــة  مصــادر رســمیة صــهیونیة: -7
 والعسكریة.

تختارهم صحف الدراسة لتقدیم شهادات على واقعة معینة تهتم برصـد  من وهم شهود عیان : -8
 وغالبًا یكونون مواطنین عادیین.، أحداثها

مصــدر إلــى  شــارة بوضــوحدون اإلمــن ون المــادة الصــحفیة منشــورة وهــي أن تكــ غیــر مبینــة : -9
ـــةو ، المعلومـــات األصـــلي ـــة المصـــادر المجهول رفضـــت ، المطلعـــة، الســـیادیة، تشـــمل هـــذه الفئ

 .وغیرها، شف عن اسمهاالك

وهي أن تجمع المادة الصحفیة مصادرها من مصدرین فأكثر من المصادر  مصادر متعددة : - 10
 .الموضحة سابقاً 

  

  عالمیة:إلفئة المصادر ا -ثالثاً 

وهــم الصــحفیون العـــاملون فــي المؤسســة الصـــحفیة وتخصصــهم لمتابعـــة  المصــادر الذاتیـــة : -1
 نها مثل المراسل.موضوع معین مثل المندوب أو منطقة بعی

وهم الكتاب الذي تتعاقد معهم الصحیفة للكتابة في صفحاتها حسب نوع  كتاب ومصاحفون : -2
 المقال.

افـة سـواء كانـت محلیـة مثـل وكالـة أنبـاء الشـرق وتشـمل هـذه الفئـة وكـاالت األنبـاء ك وكاالت : -3
 دولیة مثل رویتر.أو وكاالت ، األوسط
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لكترونیــة وغیرهــا مــن وســائل إلا والصــحف والمواقــع: مثــل الفضــائیات خــرىأ وســائل إعالمیــة -4
 وموضوعات . اً عالم التي یمكن للصحیفة أن تنقل عنها أخبار اإل

صــدارات التــي تنتجهــا مختلــف الهیئــات وهــي مجموعــة المطبوعــات واإل :صــداراتمطبوعــات وإ  -5
 والمؤسسات وتستخدم صحف الدراسة بیاناتها في موضوعات الدراسة .

ــة: -6 ــر مبین ، الســیادیة، األمنیــة، هــي مصــادر تصــفها صــحف الدراســة بالمجهولــةو  مصــادر غی
 مطلعة.. غیرها.

 ة من مصادر متعددة.یفخبار التي تستقیها الصحوهي األ متعدد المصدر: -7

 .آنفاً ي ال تندرج تحت المصادر الموضحة وهي كل المصادر الت أخرى : -8
  

  : فئة االتجاه   -ثالثاً 

رفض أو الحیـاد فـي المضـمون موضـوع التحلیـل بالنسـبة هي الفئـة التـي توضـح التأییـد أو الـ
  : ، وتشمل اآلتي)1(للمواقف أو الموضوعات المتضمنة فیه

  موضوعات حماس .لرأي صحف عینة الدراسة سواء كان باإلیجاب والتأیید  یجابي :إ  -1

  رأي صحف الدراسة بالرفض أو المعارضة لموضوعات حماس سلبي:  -2

تعبیـر عـن الـرأي فـي موضـوعات الدون متـوازن  على نحوٍ صحف الدراسة  تناول وهو محاید :  -3
  حماس.

  وهي الموضوعات التي لم یظهر اتجاه لها . غیر مبین : -4

  فئة منشأ األحداث:  -رابعاً 

وتقســـمها وهــي الفئــة التــي توضـــح المنطقــة الجغرافیــة لألحـــداث التــي تناولتهــا صـــحف الدراســة 
  هي: عدة أقسامإلى  الدراسة

 .ع غزةقطا -1

 .الضفة المحتلة والقدس -2

 .)ا الكیان الصهیونيویقصد به(1948فلسطین المحتلة عام  -3
                                                           

 .94ص مرجع سابق، ،بحوث اإلعالم األسس والمبادئ) سمیر حسین، 1(
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 .عموم فلسطین -4

 جمهوریة مصر العربیة. -5

 .)الدول العربیة (عدا مصر -6

 دول أجنبیة. -7

 أخرى. -8
 

  فئة الفاعلین  -خامساً 

ة فــي هــذه الفئــة فــي الكشــف عــن األفــراد والجهــات أو الــدول التــي تقــوم بــأدوار مركزیــ وتســهم
وتفید في معرفة توجه هذه الصحف تجاه الفاعلین ، موضوعات حماس التي تناولتها صحف الدراسة

  هي: أقسام عدة،إلى  وتقسم الدراسة فئات الفاعلین، المذكورین

فـاعًال كهیئـة عامـة أو كجسـم تنظیمـي  والموضـوعاتحـداث ألفي بعـض ا تعدحیث  حماس : -1
مثــل المواقــف السیاســیة التــي تكتــب ، لعاملــة بــداخلهاو األجهــزة اأبعیــدًا عــن األشــخاص ، ككــل

  باسم الحركة.

 2007ا علیه عام وهي الحكومة التي تدیرها حماس في قطاع غزة بعد سیطرته حكومة غزة: -2
 سماعیل هنیة نائب رئیس المكتب السیاسي لحماس.ویتولى رئاستها إ

حالـة الصـراع المسـلح مـع دارة وهي الجناح العسكري لحماس والمسؤول عن إ كتائب القسام : -3
 .الصهیونياالحتالل 

ولة عـن التواصـل المباشـر  مـع حمـاس فـي الجهـة المصـریة المسـؤ  وهـي :المخابرات المصریة -4
ویتــولى االتصــال ، ویوجــد فیهــا قســم خــاص بفلســطین، مختلــف مراحــل عالقــة حمــاس بمصــر

 كافة. المكونات الفلسطینیةب

وتــدیر ، أعلــى ســلطة تنفیذیــة فــي الــبالد  تعــد وهــي مؤسســة الرئاســة التــي الرئاســة المصــریة: -5
 الدراسة الدكتور محمد مرسي. مدةوقد عبر عنها في ، مصر المختلفة شؤون

یعبـر عنهـا سـواء مـن أو مـن ، خوان المسلمین في مصـرإلوهي جماعة ا خوان المسلمون:إلا -6
ي وكــــذلك حزبهــــا السیاســــ، رشــــاد أو مجلــــس الشــــورى او النــــاطقین باســــمهاأعضــــاء مكتــــب اإل

 المعروف باسم حزب الحریة والعدالة أو من یعبر عنه.
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وهــو المجلــس الــذي یــدیر المؤسســة العســكریة فــي مصــر وتســلم الحكــم مــن  المجلــس العســكري: -7
 ون البالد لحین فوز الرئیس مرسي.واستمر في إدارة شؤ ، الرئیس حسنى مبارك بعد ثورة ینایر

، یم فـي قطـر منـذ انـدالع ثـورة سـوریاویقـ، هـو رئـیس المكتـب السیاسـي لحمـاس: وخالد مشعل -8
 المصریین. المسؤولینالتقى فیها  عدة وزار مصر مرات

ــةإ -9  ویعــد، هــا بغــزةهــو نائــب رئــیس المكتــب السیاســي لحمــاس ورئــیس حكومت: وســماعیل هنی
 في عالقة حماس بقطاع غزة مع مصر. العنوان الرئیس

القریــب مــن  االقلیمــيوقعهــا ویقصــد بهــا الــدول ذات العالقــة مــع حمــاس وم قلیمیــة:اطــراف إ - 10
 ، هاقطر وغیر ، سوریا، یرانإ، فلسطین مثل سوریا

 مذكورین في الفئات السابقة.الغیر  ناآلخرو  وهم الفاعلون :طراف أخرىأ - 11

  فئة الصفات والسمات   -سادساً 

، وهي فئـات توضـح الصـفات التـي تحـاول رسـمها صـحف الدراسـة عـن حمـاس وربطهـا فیهـا
  أقسام عدة على النحو اآلتي:إلى  اویمكن للدراسة تقسیمه

ـــة : -1 ـــة مقاوم خدم توتســـ، حـــدى حركـــات المقاومـــة ضـــد االحـــتاللوصـــف حمـــاس بأنهـــا إ حرك
  السالح وغیره في تحقیق تحریر فلسطین والدفاع عن الشعب الفلسطیني.

وترتبط بها تنظیمیـًا ، خوان المسلمینإلوصف حماس بأنها جزء من جماعة ا خوانیة :إحركة  -2
 وتسعى لتحقیق أهداف الجماعة األم.، او فكریاً 

الحكم وقیـادة  وتولي، وصف حماس بأن حركة تسعى للوصول للسلطةحركة تسعى للسلطة:  -3
 وتستخدم الدین والمقاومة في تحقیق ذلك.، القرار لدى الشعب الفلسطیني

وصـــف حمـــاس بأنهـــا حریصـــة علـــى تحقیـــق المصـــالحة الفلســـطینیة والوحـــدة  تســـعى للوحـــدة: -4
 الفلسطیني أو االنقالب على الحكم. االنقساموبریئة من اتهامات ، یةالفلسطین

قامة حكم لهـا تعمل على إو ، وصف حماس بأنها ال ترغب بالوحدة والمصالحة تعطل الوحدة: -5
 .وتتهرب من استحقاقات االنتخابات، في غزة

بـر ن القـومي المصـري عتهـدد األمـوصف حماس بأنها حركة  : تهدد األمن القومي المصري -6
 مني في األراضي المصریة.ممارسة فعل إرهابي وتدخل أ
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 ،ة من التدخل بالشأن المصـريئیوصف حماس بأنها بر تحافظ على األمن القومي المصري:  -7
وتعمــــل علــــى الــــدفاع عنــــه كونهــــا الجــــدار األول فــــي مواجهــــة االحــــتالل ، بــــل حریصــــة علیــــه

 .الصهیوني

ون مـن ومكِّـ، حركـة وطنیـة فلسـطینیةوصـف حمـاس بأنهـا  :تعمل لصـالح الشـعب الفلسـطیني -8
ة الشــــعب الفلســــطیني وتحقیــــق أمانیــــه وتحــــرص علــــى مصــــلح، مكونــــات الشــــعب الفلســــطیني

 .وتسعى لتوفیر مقدرات الحیاة الكریمة له، وأهدافه

وضـد ، وصف حماس بأنها تعمل على هالك الشعب الفلسطیني ین:یتعطل مصالح الفلسطین -9
 معاناته في غزة.ب ةوغیر آبه، هاخذه رهینة لصالح مشروعوتأ، همصالح

یساندها فـي  اً جماهیری اً وامتداد، اً كبیر  اً شعبی اً وصف حماس بأن لها عمق ذات حضور شعبي: - 10
 .وأنها مؤیدة من قبل قطاعات كبیرة من الشعب الفلسطیني، مواقفها السیاسیة

ــةإ مرتبطــة بمحــاور - 11 ــة ودولی لیمیــة قإف حمــاس بأنهــا تــرتهن قرارهــا لقــوى بحیــث توصــ :قلیمی
 یران.مثل سوریا وقطر وإ ، المنطقةوأنها جزء من محاور معینة في ، ودولیة

 .وهي مواد صحفیة لم یتبین في مضمونها أي سمة أو صفة لحماس :غیر مبینة - 12

 

  الشكل : ات فئ  -القسم الثاني 

  أي الشكل الذي قدمت به المادة الصحفیة (كیف قیل؟) :

  فئة الفن الصحفي - وًال أ

 : تيفئات فرعیة عدة على النحو اآلإلى  الفئة وتنقسم هذه

بر عدد هو تقریر یصف في دقة أو موضوعیة حادثة أو واقعة أو فكرة تمس مصالح أك :الخبر -1
 .)1("من القراء وتثیر اهتمامهم

وهو مقابلة تتم مع شخصیة أو أكثر للحصول على معلومات أو بیانات أو حقائق الحدیث : -2
 )2(.یا"حول بعض األحداث أو القضا

                                                           
  .56) ص1984(القاهرة: عالم الكتب، 2، ط فن الخبر الصحفي) فاروق أبو زید، 1(
  .47ص د، المرجع السابق،) محمود علم الدین ولیلى عبد المجی2(
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 .)1(وهو فن یقع ما بین الخبر والتحقیق ویقدم المعارف والمعلومات حول الوقائع"التقریر : -3

 .)2(حل لها"إلى  " هو فن یفسر ویشرح العوامل التي تكمن وراء القضیة للوصول التحقیق: -4

إقناع إلى  هو فن صحفي یستخدم في التعبیر عن رأي أو فكرة أو قضیة یهدف :"المقال  -5
 .)3(ر وتوجیهه "الجمهو 

 وهو فن ساخر یعبر عن رأي راسمه حول قضیة معینة.ر: یالكاریكات -6

 . وهي الفنون التي ال تندرج ضمن الفنون السابقة: أخرى -7

  ئة موقع المادة موضع التحلیل:ف -ثانیاً 

  :  وتشمل بدورها

 .والتي تحتوي على أهم األخبار واألحداث، وهي واجهة الصحیفةالصفحة األولى :  -1

وتشـــمل كـــل صـــفحات الصـــحیفة فیمـــا عـــدا الصـــفحة األولـــى والصـــفحة صـــفحات الداخلیـــة : ال -2
 األخیرة.

ــرة : -3 تلــي الصــفحة األولــى فــي األهمیــة  والتــي، وهــي آخــر صــفحة فــي الصــحیفةالصــفحة األخی
 . ما تحتوي على أهم الموضوعات واألحداث وغالباً 

ولـــى وتكمـــل أو تفـــرد لهـــا تكـــون موقعهـــا الصـــفحة األ موضـــوعات+ الداخلیـــة : الصـــفحة األول -4
 صفحة داخلیة.

  

  :اآلتيفئات على النحو  أربعإلى  وتنقسم، فئة الصورة -ثالثاً 

مثل ، حدى لحظات الحدث المعبرةلتصویر إللة اوهي الصورة الملتقطة عبر آ:  خباریةإصورة  .1
  صورة الجتماع المصالحة بالقاهرة.

ولیســــت لهــــا عالقــــة مباشــــرة  هــــي الصــــورة التــــي توضــــع مصــــاحبة للموضــــوع صــــورة جمالیــــة: .2
 ویلجأ لها الصحفي لتجمیل الصفحة.، خباریةإوال تتضمن أي قیمة ، بمضمون المادة الصحفیة

                                                           
  135ص )1990عالم الكتب، (القاهرة:4ط ،فن الكتابة الصحفیة) فاروق أبو زید، 1(
  .93ص ) فاروق أبو زید، المرجع السابق،2(
(القاهرة: دار 1ط ،األشكال- المتطلبات –المفاهیم  :فن التحریر الصحفي ) محمود علم الدین ولیلى عبد المجید،3(

  .99ص )2000لنشر واإلعالن،الحكیم للدراسات وا
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الشخصیات المشاركة في الحدث مثل الناطق  ىحدوهي الصورة الشخصیة إل صورة شخصیة: .3
 و القیادي وغیرهم.ي أالرسم

لكترونـــي وكـــذلك إلو اأالیـــدوي  یـــان الموضـــوعات عبـــر الرســـموتســـتخدم فـــي بوخـــرائط:  رســـوم  .4
 الخرائط المساعدة.

  براز)إلبوغرافة(وسائل اتیفئة العناصر ال -رابعاً 

بــراز ولفــت تخدمها مخرجــو الصــحف مــن بــاب اإلوهــي الفواصــل واألســیجة التــي یســاإلطــارات :  -
  .االنتباه

ـــز الموضـــألرضـــیات ا - وع عـــن : ویقصـــد بهـــا وضـــع خلفیـــة أو غیرهـــا مـــن األشـــكال الخلفیـــة لتمیی
  المساحات األخرى في الصفحة.

  .للموضوعاتة والفرعیة للفت االنتباه خدام األلوان في العناوین الرئیس: ویقصد بها است األلوان-

  فئة العناوین -خامساً 

، مضـــمونهإلـــى  وهـــو الســـطر أو مجموعـــة األســـطر التـــي تســـبق الخبـــر وتـــدل علیـــه وتشـــیر
   فئات فرعیة على النحو اآلتي  :إلى  وتنقسم

 وینشـر علـى اتسـاع الصـفحة كاملـة ویمتـد، وهـو عنـوان یتصـدر الصـفحة األولـى أ.عنوان مانشـیت:
  .أعمدة 8إلى 

: وهــو الــذي ینشــر فــي الصــفحات الداخلیــة علــى عــرض الصــفحة نظــرًا ألهمیــة ب. عنــوان عــریض
  أعمدة 8إلى  ویمتد، الموضوع

بحیـث یتسـع عـن ، سـبعة أعمـدة: وهـو العنـوان الـذي یمتـد علـى عـرض العمـود حتـى ب.عنوان ممتد
ومساحته أكثر من عمود وأقل من ، العریض ویكون في صفحة داخلیةالعنوان العمود ویقل عن 

  ثمانیة أعمدة.

بـراز ویختلـف إلاوتؤدي دور ، : وهي العناوین الرأسیة التي تمتد على عمود واحد ج.عنوان عمودي
  خر.حجمها من موضوع آل
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  :ثباتالصدق والجراءات إ - عاشراً 
الدقیقة التي تمر بها عملیة البحث  هي المراحلجراءات العلمیة عن غیرها إن ما یفرق اإل

، صدار نتائج وأحكام تتمتع بدرجة عالیة من المصداقیةإلى إنهایة المطاف  مما یؤدي في العلمي
بر جراءات الباحث ونتائجه عإالتأكد من صحة إلى  التي تهدف، الثباتو  جراءات الصدقومنها إ

 بفضلهالیحصل ، والتحلیل لإلحصاءخضعها یل عینة عشوائیة من المادة التي أعادة رصد وتحلإ
عرف ویُ ، مدى صدق وثبات نتائجه في التحلیل األساسي للدراسةعلى على نتیجة تعطیه مؤشرًا 

المادة الیب نفسها واألسس على ذا ما استخدموا األسالتفاق بین الباحثین في النتائج إالثبات بأنه:"ا
لومات على قیاس ما جمع المع أداة"قدرة  جراءات الصدق بأنها:إعرف بینما تُ ، )1(ذاتهاعالمیة اإل

وكانت ، جراءات الثبات والصدق على دراستهإ رى الباحثوقد أج، )2(قیاسه فعالً إلى  تسعى الدراسة
  تي:وفق اآل

 جراءات الصدق:إ  - أ

عالم والمختصین للتأكد ساتذة اإلعلى مجموعة من أ استمارة تحلیل المضمون تم عرض -1
 صالحیتها لتحقیق أهداف الدراسة. من مدى

 فئات تحلیل المحتوى والشكل تعریفًا واضحًا دقیقًا ال یقبل التداخل أو التشابه الباحثعرف  -2
 .أو التضارب

ثناء عملیة جمع البیانات من أفي قیاس وعد واضحة  آلیاتعلى استخدام  الباحث حرص -3
 .للتأكد من صحة البیانات عدة مرات وكررها، صحفیةواقع المادة ال

ن صحف حیث إ، متجانس ومتقارب على نحواختار العینة التي تمثل مجتمع الدراسة  -4
 .قطاعات المجتمع الصحفي المصري جمیع وتمثل، تتفق في كونها یومیة الثالثالدراسة 

  جراءات الثبات:إ- ب

على عینة  االختبار عادةإل الباحثلجأ  تحلیلیةالللتأكد من درجة الثبات في بیانات الدراسة 
وتم تحدید تواریخ اعداد هذه العینة بطریقة القرعة عددا من كل صحیفة،  12بلغت ، عشوائیة

  االثني عشر التي امتدت اثنائها الدراسة.الشهور من  كل شهرعن 
                                                           

 .211، صاإلعالمتحلیل المحتوى في بحوث ) محمد عبد الحمید، 1(
  .314، مرجع سابق صاإلعالمبحوث ) سمیر حسین، 2(
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   ):1( جدول
  اجراءات الثباتیوضح العینة العشوائیة في 

  اریخالت  الیوم  م.  التاریخ  الیوم  م.
  13/2/2012  االثنین  2  28/1/2012  السبت  1
  1/4/2012  األحد  4  8/3/2012  الخمیس  3
  28/6/2012  الخمیس  6  3/5/2012  الخمیس  5
  7/8/2012  الجمعة  8  22/7/2012  األحد  7
  18/10/2012  الخمیس  10  8/9/2012  السبت  9

  29/12/2012  السبت  12  19/11/2012  االثنین  11

  

 السابقحلیل أعداد صحف الدراسة في المواعید الموضحة في الجدول الباحث ت أعادوقد 
عالمیة المنشورة في صحف الدراسة فكانت إلتحلیل األول لقیاس حجم المادة ابعد شهرین من ال

  :اآلتيالنتائج وفق 

في المواعید أعاله اثناء التحلیل األول كانت  موضوعات حماس في صحف الدراسةعدد 
، اً موضوع 66عادة إلا أثناء في وجد الباحث أن عدد موضوعات حماسبینما ، اً موضوع 63

  : بوساطةویمكن استخراج نسبة الثبات 

  %95.4=100*63/66معامل الثبات : 

  

  صعوبات الدراسة: -حادي عشر
عداد صحف الدراسة وفق العینة المطلوبة كان التحدي األكبر على أ الباحث حصول نإ -1

بعد  في قطاع غزة للفلسطینیینالتضییق الكبیر الذي حصل غالق و إلنظرًا لحالة ا، أمامه
وأصبح تنقل الفلسطینیین على ، طویلة لمددحیث أغلق معبر رفح ، 2013أحداث یونیو 

تأثر بعض العاملین  إضافة، حیاته للخطر اإلنسان صعب للغایة ویعرض األراضي المصریة
وترجم ذلك في ، لسطینیینحملة التشویه والتحریض ضد الفبفي مؤسسات صحف الدراسة 

 داریة أمام الباحثین الفلسطینیین.إلجراءاتهم اإتعقید 
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حداث مقر صحیفة الحریة والعدالة بعد أ وٕاغالقر القرار القضائي المصري بمصادرة و ن صدإ -2
حیث لم یجد أي وسیلة قانونیة أو طبیعیة ، الباحثشكل عائقًا وتحدیًا كبیرًا أمام  2013یونیو 

ها على الموقع دأنها صحیفة خاصة وال تنشر أعدا وال سیما، ألعداد المطلوبةللحصول على ا
ألحد  زمیل الباحثمما اضطره لبذل جهد كبیر وصل لحد ترتیب زیارة قام بها ، لكترونيإلا

داد وسهل له عملیة الحصول على أع، *أحد السجون المصریةالقائمین على الصحیفة داخل 
 .حیفة خارج مقرها المعروفرشیف خاص بالصبفضل أللصحیفة 

إطالة وقت البحث إلى  أدى، طویلة لمدد تكرار انقطاع التیار الكهربائي عن قطاع غزة -3
  .والكتابة

  

   مجتمع الدراسة  -عشر ثاني
مجتمع الدراسة "الصحافة المصریة" من أكثر المجتمعات الصحفیة في العالم العربي  ُیعد

القطاع الصحفي  :هماقسمیین أساسیین إلى  فیة المصریةوتقسم الحالة الصح، ازدهارًا وتنوعًا"
وبذلك یتمثل مجتمع الدراسة في الصحف  ،والقطاع الصحفي الخاص، الحكومي أو القومي

  المصریة القومیة والخاصة جمعیها التي تصدر في جمهویة مصر العربیة.

  أ/ عینة المصدر ( الصحف ) 

 3مثیًال حقیقیًا، حیث وقع االختیار على أن تمثل عینته مجتمع الدراسة ت الباحثحرص 
االنتماء  ذااالنتماء اللیبرالي، والقطاع الخاص   ذاصحف تمثل القطاع القومي، والقطاع الخاص 

  : وهي، صحف ثالث علىبطریقة العینة العمدیة لقد وقع االختیار ، و  االسالمي

عبد ویرأس تحریرها حالیاً ، قومیة مصریة صحیفةهي و )1(:صحیفة األهرام الحكومیة الیومیة -1
 بوصفها صحیفةبدأت  وقد، عبد الفتاح الجباليكما یرأس مجلس إدارتها  ،العظیم حماد

ثالث طبعات  یومیة، تصدر صحیفة األهرام حالیاً إلى  أسبوعیة بأربع صفحات، ثم تطورت
األقمار  بوساطةجانب طبعة دولیة تطبع یومیا بعد أن تنقل صفحاتها إلى  یایومیة محل

                                                           
 :اآلتي) موسوعة ویكیبدیا، على الرابط 1(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%
A7%D9%85_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9(  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8
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وطبعة ، والكویت، دبي، وطبعة عربیة تطبع في وفرانكفورت ،ونیویورك، لندنالصناعیة، في 
ة في أي وقت ومن أي مكان في العالم على شبك ااألهرام متابعته لقراءكترونیة تتیح إل

 .اإلنترنت

وسلیم  بشارة، اللبنانیینمن قبل اثنین من األشقاء  1875دیسمبر 27تأسست األهرام في وقد 
 5. وصدر العدد األول في اإلسكندریةفي ذلك الوقت في اللَّذین كانا یعیشان ، تقال

صدر كل یوم بدأت صحیفة أسبوعیة ت أنها، في المنشیة باإلسكندریة، كما 1876أغسطس
وقد تم توزیع هذه ، اً یومی أصبحت تصدرمن تأسیس الصحیفة،  فقط سبت، ولكن بعد شهرین

  .للقاهرة، تم نقل مقر األهرام 1899في نوفمبر عام و ، وبالد الشام مصرالصحیفة في 

وقد كانت األهرام منذ صدورها األسبوعي تهتم باألخبار الرصینة، وكان أسلوب األهرام أكثر 
وكانا من ذوي الثقافة ، صرة لها؛ إذ استطاع سلیم وبشارةمن الصحف المعا سالسة ووضوحاً 

أن یشقا لألهرام وللصحافة المصریة  - من الثقافة والبیان العربي وافراً  ة، ویمتلكان حظاً الفرنسی
والعربیة أسلوبا جدیدا في الكتابة الصحفیة، یبتعد عن السجع وأسالیب الكتابة اإلنشائیة 

، واعتمدا على اللغة الرصینة السهلة التي تالئم طبیعة الصحافة التي كانت سائدة التقلیدیة
 .ارة التي تخاطب القراء على اختالف ثقافاتهمالسی

تملك و ، مصرفي  المنتشرة الصحفوتعد واحدة من أكبر ، ود ملكیة األهرام لمؤسسة األهرامتع
ن من الدولة وباعتبارهم معینی، نن المحررییحصة مسیطرة من األسهم وتعی كومة المصریةالح

  ومن الموالین لها.

المصري للصحافة والطباعة «تتبع صحیفة المصري الیوم مؤسسة  )1(:صحیفة المصري الیوم -2
، أسسها 2003انطلقت عام  خاصةهي مؤسسة إعالمیة مصریة و ، »والنشر واإلعالن

ح دیاب، ورئیسها الفخري األستاذ كامل توفیق دیاب، ویرأس مجلس إدارتها المهندس صال
ل الدكتور عبد المنعم سعید، ویضم مجلس اإلدارة مجموعة من األسماء المرموقة من رجا

 األعمال المصریین من بینهم رجل األعمال المصري نجیب ساویرس.

أعدادها  مستقلة، صدر أولصحیفة یومیة  ي، وه»مالمصري الیو « صحیفةُتصدر المؤسسة 
  .، ویرأس مجلس تحریرها األستاذ محمد سلماوى2004یونیو  7فى 

                                                           
 :اآلتي) الموقع االلكتروني لصحیفة المصري الیوم، الرابط 1(

 http://www.almasryalyoum.com/html/About 

http://www.almasryalyoum.com/html/About
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بوابتها اإللكترونیة على شبكة » المصري الیوم«الصحیفة المطبوعة، تبث إلى  وباإلضافة
ا فى نسخته الصحیفةاإلنترنت، وفى بدایات الموقع كان عبارة عن نقل مباشر لما تنشره 

بوابة إخباریة خدمیة شاملة فى مرحلة إلى  جذرًیا لیتحول راً لموقع شهد تغیالمطبوعة، ولكن ا
  .كافة الوسائط مؤسسة شاملة لتقدیم المحتوى علىإلى  جدیدة من مراحل تحول المؤسسة

 حزب الحریة والعدالةحزبیة یومیة، تتبع  صحیفة مصریةهي و صحیفة الحریة والعدالة: -3
، وصدر العدد األول 2011أنشئت عام ، لجماعة اإلخوان المسلمین في مصرالمصري التابع 

، وتغطي الجریدة الفعالیات السیاسیة والثقافیة والریاضیة 2011أكتوبر 28منها في 
وقد العربیة واإلسالمیة والعالمیة، ما تشهده الساحة إلى  ، إضافةكافة واالجتماعیة المصریة

بینما ترأس التحریر ، قبل أن یصبح رئیسًا لمصر محمد مرسيالدكتور  اداراتهامجلس  رأس
لإلغالق ومنع  2013عرضت بعد أحداث یونیو ، وقد تعادل األنصاري فیها الصحفي

 )1(الصدور، واعتقل عدد كبیر من العاملین فیها، ووجهت لهم تهمًا مختلفة
  

  تي:من األسباب یمكن توضحیها وفق اآل لمجموعة اختار الباحث صحف الدراسة الثالثوقد 

    أوًال : صحیفة األهرام : 

  تعبر عن سیاسة الدولة .و ، القطاع الصحفي الحكومي األهرامصحیفة  تمثل -1

ومن أكثر الصحف المصریة ، م من أعرق الصحف المصریة وأقدمهاصحیفة األهرا تعد -2
 وعلى رأسها القضیة الفلسطینیة . ، صفحات للقضایا العربیة والدولیة التي تفرد

 ما قبل الثورة وما بعد الثورة . مدةصحیفة األهرام جیل الصحف الذي عایش  تمثل -3

من بین الصحف في مصر  هرام من أكثر الصحف انتشارًا ومبیعًا صحیفة األ تعد -4
 القومیة المصریة. 

  : المصري الیومثانیًا : صحیفة 

و الذي یوازي القطاع القومي ألخاص القطاع الصحفي ا المصري الیومتمثل صحیفة  -1
 المملوك للدولة . 

                                                           
 :اآلتيموسوعة ویكیبدیا، على الرابط  )1(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D
8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8

%A9_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9(  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D
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خطا مغایرًا  یعد الذي، الخط اللیبرالي في سیاستها التحریریة المصري الیومتنتهج صحیفة  -2
 . اإلسالمي الذي تنتهجه حركة حماس ومخالفًا للخط

مما یسهل على ، طالعاللكتروني مجانًا لمن أراد الصحیفة أبواب أرشیفها الورقي واإلتفتح ا -3
  الباحث مراجعته وتحلیل مضمونه .

  صحیفة الحریة والعدالة :  -ثالثًا 

، لعدالة وجماعة اإلخوان المسلمینحزب الحریة وا باسمصحیفة الحریة والعدالة ناطقة  تعد -1
 التي تنتمي لها حماس . ذاتها وهي المدرسة الفكریة

 تمثل جیل الصحف الخاصة التي صدرت بعد ثورة ینایر . -2

 إداراتهاورئیس مجلس  الصحیفةمؤسس هذه كتور محمد مرسي الد الرئیس المصري یعد -3
 فوزه بموقع رئاسة الجمهوریة. حتى

    الزمنیة : العینة - ب

 وهو العام الذي یمتد من الذكرى األولى للثورة اً واحد اً عامزمنیة تشمل  مدةتم تحدید 
 25حتى  2012ینایر لعام  25زمنیًا من  هوالذي یمكن تحدید، لها الثانیةالمصریة حتى الذكرى 

  : اآلتیةنظرًا لالعتبارات  المدةوقد تم اختیار هذه ، 2013ینایر 

شهور  6و، ي لمصر بعد ثورة ینایرشهور من حكم المجلس العسكر  6 المدةضمت هذه  -1
نها تعبر عن حالتي الحكم التي شهدتها فإومن ثم ، حكم الرئیس محمد مرسيخرى من أ

 .مصر بعد ثورة ینایر

نتائج الدراسة  تعد ومن ثم، اإلخوان المسلمین للحكم في مصرشهدت وصول  المدةن هذه إ -2
حماس  وٕاخراجتغییر في سیاسات الصحف  إحداثة على قدرة الجماعلمعرفة محاولة 

 بصورة حسنة في تلك الصحف .

والصحفي التي تشهدها مصر  اإلعالميحریة في العمل  الحقبفترة الدراسة من أكثر  تعد -3
 .تاریخها المعاصرفي 

رئاسة الجمهوریة  وتصدیققرار مجلس الشورى المصري الزمنیة  الحقبةشهدت بدایة هذه  -4
وقد شمل التغییر ، رؤساء التحریر في الصحف القومیة قاضي بتغییر معظموال ،علیه
 الدراسة. إحدى صحفیفة األهرام صح
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  )1(عینة األعداد:* -ج

لتمثل األیام التي ستجري علیها الدراسة بین  دوریة نصف اسبوعیةتم اختیار عینة عشوائیة 
ي وكل األسابیع ف، بوعبحیث یتم اختیار جمیع أیام األس، 25/1/2013حتى  25/1/2012

یكون أول ایام ل 28/1/2012قعت القرعة  على یوم و وقد ، العام في أثناءوكل الشهور ، الشهر
  .دورة العینة

   : المفاهیم األساسیة للدراسة - عشر ثالث
ة للمصطلحات الواردة لتعریفات محددة ودقیق الباحثإن من ضرورات البحث العلمي تقدیم 

وتضع الدراسة تعریفات لمجموعة من ، توضیح معانیها ومدلوالتها للقارئن و وذلك لبیا، في دراسته
  وهي : ، لدى القارئ اً بستعریف واضح لَ  من دونالكلمات التي یمكن أن یحدث تركها 

  الصورة: :أوالً 

وتباین وجهات النظر بین العلماء ، اشتهر مصطلح الصورة باختالف التعریف حوله
الكثیر هذا التباین لتعریف الصورة ألسباب ویُرجع ، دقیق وجامع له والباحثین حول تحدید تعریف

داتها في اللغة ثم انعكس على مفر  ،دراسات الغربیةأنه مصطلح نشأ حدیثًا في ال :أهمها، عدة
حسب المجال  إلى أخرىلمصطلح الصورة یختلف من دراسة الت اللغویة وكذلك الدال، ةالعربی

  العلمي الذي تنتسب له.

 (holsti)ویعرفها هولستي، )2(د.على عجوة بأنها"الناتج النهائي لالنطباعات الذاتیة" رفهافقد ع
نها " مجموعة من معارف الفرد ومعتقداته في الماضي والحاضر والمستقبل التي یحتفظ بها الفرد أب

  .)3(وفقًا لنظام معین عن ذاته وعن العالم الذي یعیش فیه

مجموعة ي عرفها أشرف عبد المغیث بأنها "الت اإلعالمیةصورة هي ال ما تریده الدراسة أنإال 
ما تقدمه من مضمون یتناول الحیاة  بوساطةالسمات التي ترسمها وسائل اإلعالم لدولة من الدول 

                                                           
 لعینات الدراسة حسب الیوم والتاریخ.  )4ملحق رقم () انظر 1(

 2003عالم الكتب ،  القاهرة: ،1ط ،العالقات العامة والصورة الذهنیةعلي عجوة،  )2(

القاهرة: جامعة  ،منشورةرسالة دكتوراة، غیر حمد قندیل، "صورة اسرئیل في الصحافة المصریة"، أ) راجیة 3(
  .30ص، 1981عالم، إلكلیة ا القاهرة،
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 اإلعالموسائل  الذي تقدمهخر لها بأنها " الرؤیة الخاصة للواقع ویضع تعریفًا آ، )1(في هذه الدولة "
  بكل ما یتضمنه من أنظمة ومؤسسات تؤثر على عمل وسائل  مجتمع معین إطارفي 

  .)2(اإلعالم " 

لمفهوم الصورة في دراسته هو " اإلطار الذي تقدم به رب أن التعریف األق الباحثویرى 
لك الوسائل أو عالم صیاغة الواقع وتشكیل مالمحه عن قضیة ما وفق تصورات توسائل اإل

شكیل الصورة الذهنیة عن تلك القضیة لدى جمهور الوسیلة بغض سعیًا منها لت، القائمین باالتصال
  الصورة مع الواقع أم ال.النظر عن تطابق تلك 

  :للصورة اإلعالمیة في هذه الدراسةالتعریف اإلجرائي 

"الناتج النهائي للصفات والسمات التي یعمل القائم باالتصال في الوسیلة اإلعالمیة على 
إنتاج رسالة إعالمیة موجهة، ویخضع  باستعمالفي عقول جمهوره،  رسمها لقضیة أو هیئة معینة

إعدادها لمجموعة من االعتبارات بحیث تتشكل الصورة الذهنیة لدى الجمهور وفق مقاصد ورغبات 
  القائم باالتصال".

  حماس : - ثانیًا 

وهي حركة فلسطینیة انطلقت في الرابع عشر من ، هو اختصار لحركة المقاومة اإلسالمیة
وقد مارست المقاومة عبر سلسلة ، على ید مؤسسها الشیخ الشهید أحمد یاسین 1987دیسمبر لعام 

االنتخابات كما أنها مارست الحكم بعد فوزها في ، من عملیات القتال ضد الكیان الصهیونيطویلة 
  .2006البرلمانیة عام 

تعتقد أن و ، مسلمینمن أجنحة جماعة اإلخوان الوحسب ما جاء في میثاقها فإنها" جناح   
یوم القیامة، ال یصح التفریط بها أو إلى  أرض فلسطین أرض وقف إسالمي على أجیال المسلمین

بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، وال تملك ذلك دولة عربیة أو كل الدول العربیة، وال 
أو كل المنظمات سواء  یملك ذلك ملك أو رئیس، أو كل الملوك والرؤساء، وال تملك ذلك منظمة

یوم إلى  عربیة، ألن فلسطین أرض وقف إسالمي على األجیال اإلسالمیة أمكانت فلسطینیة أ
  القیامة" .

                                                           
) أشرف عبد المغیث، "دور وسائل اإلعالم في تكوین الصورة الذهنیة لدى الشباب المصري عن العالم الثالث"، 1(

  79، ص1993عالم، إلكلیة ا القاهرة: جامعة القاهرة، ،رسالة ماجستیر غیر منشورة
   80ص) المرجع السابق نفسه، 2(
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حماس بأن " قضیة تحریر فلسطین تتعلق بدوائر ثالث، الدائرة الفلسطینیة،  وجاء في میثاق
ر الثالث لها دورها في الصراع مع والدائرة العربیة، والدائرة اإلسالمیة، وكل دائرة من هذه الدوائ

الصهیونیة، وعلیها واجبات، وٕانه لمن الخطأ الفادح، والجهل الفاضح، إهمال أي دائرة من هذه 
 .)1(الدوائر، ففلسطین أرض إسالمیة، بها أولى الِقْبلتین وثالث الحرمین الشریفین"

  ینایر : 25ثورة  -ثالثًا 

انطلقت یوم  ،جتماعي والسیاسياللطابع االتحركات الشعبیة ذات ا هي مجموعة من
حددته  عید الشرطةالذي اختیر لیوافق ، هـ 1432صفر 21الموافق  2011ینایر  25الثالثاء 

 ایةوحركة كف ،أبریل 6حركة شباب ین، من بینهم عدة من المعارضة المصریة والمستقل جهات
كلنا خالد «والتي من أشهرها مجموعة ، وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل االجتماعي

جاءت الدعوة لها احتجاًجا على األوضاع و ، اإلخوان المسلمینوشبان  ،»شبكة رصد«و ،»سعید
محمد فساًدا في ظل حكم الرئیس  ُعدَّ وكذلك على ما  ،سیة واالقتصادیة السیئةالمعیشیة والسیا

  .حسني مبارك

 2011فبرایر 11عن الحكم في  محمد حسني مباركحي الرئیس تنإلى  أدت هذه الثورةوقد 
في بیان مقتضب تخلي  عمر سلیمانن نائب الرئیس العبإهـ)  1432ربیع األولشهر  8(الموافق 

أعلنت  بینما ،إدارة شؤون البالد ةالمجلس األعلى للقوات المسلحالرئیس عن منصبه وأنه كلف 
أغلب القوى السیاسیة التي شاركت في التظاهرات قبل تنحي مبارك عن استمرار الثورة حتى تحقیق 

  .)2(التي قامت من أجلها االجتماعیةاألهداف 

  تقسیم الدراسة :  -  عشر رابع
إلطار المنهجي ایتضمن الفصل األول اآلتي: فصول على النحو  أربعةإلى  ٌقسمت الدراسة

 اوتوضیح إجراءات تحلیل المضمون ونوع الدراسة ومنهجه ،بخطة الدراسة للدراسة والمعروف
الصورة االعالمیة، ویوضح مفهومها في القرآن واللغة العربیة والفصل الثاني یعرض ، وأداتها

إلى العوامل التي  والمعاجم األجنبیة، ویبین الفصل أنواع الصورة ویقدم تعریفًا لكل منها، باإلضافة
تساهم في تشكیل الصورة االعالمیة، ودور وسائل االعالم في تكوینها، أما الفصل الثالث فقد 

                                                           
    ، المادة الرابعة عشرحماس اإلسالمیة) میثاق حركة المقاومة 1(
  :اآلتي) موسوعة ویكیبدیا، الرابط 2(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D
9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D
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خصصه الباحث لحركة حماس، وبیان ظروف نشأتها وأهدافها وبرنامجها السیاسي، وعالقة مصر 
فصل الرابع نتائج وحماس وأهم المراحل التي مرت بها والعوامل التي تؤثر فیها، بینما استعرض ال

الدراسة التحلیلیة لموضوعات حماس في صحف الدراسة، حیث یعرض ویفسر ویناقش نتائج فئات 
المحتوى والشكل والعالقات التبادلیة في موضوعات حماس، مبینًا في ختامه ملخص للنتائج وأهم 

التوصیات



 

  

  

   

الثانيالفصل   
  محاس ومصر

  

  :مبحثینویشتمل على 
  والمنطلقاتحماس، النشأة المبحث األول: 
ددات ــمح ر،ـــصـاس ومــــحمالمبحث الثاني: 

  العالقة ومراحلها
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 الثانيالفصل 
  حماس ومصر

ظروف التي نشأت بها حركة حماس، وأسهمت یستعرض الباحث بوساطة هذا الفصل، ال
في تشكیلها، وأهم المنطلقات الفكریة لها، ومواقفها من القضایا المركزیة، ثم یتناول العالقة بین 
حماس ومصر، مبینًا مرتكزاتها ومحدداتها، والمراحل التي مرت بها، ویتكون هذا الفصل من 

  مبحثین مفصلین حسب اآلتي:

، الداخلي وبناؤها الفكریة ومنطلقاتها حماس نشأة ویتناول، والمنطلقات المبحث األول: النشأة
  :ویشمل

  .النطالقتها والدولیة اإلقلیمیة المحلیة والظروف حماس نشأة - والً أ

  .والسیاسیة الفكریة ومنطلقاتها حماس هویة- ثانیاً 

  .الداخلي وبناؤها لحماس التنظیمي الهیكل- ثالثاً 

  . ومحدداتها یةالخارج حماس عالقات- رابعاً 

 بمصر حماس عالقة ویتناول، حماس ومصر، محددات العالقة ومراحلها -الثاني المبحث
  :ویشمل، تحكمها التي العوامل وأهم ومحدداتها ومراحلها

  .وحماس مصر عالقة ضرورات - والً أ

  . بحماس مصر عالقات محددات - ثانیاً 

  .بحماس مصر عالقة مراحل - ثالثاً 

  .حماس من" رسمیة غیر" مصر مواقف - رابعاً 

  .2011 ینایر وثورة حماس -خامساً 
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  األولالمبحث 

   والمنطلقاتحماس .. النشأة 
  : مقدمة

المؤثرة في المشهد  الجهاتأهم  إحدى 1987شكلت حماس منذ انطالقتها عام 
كبیر في صناعة تاریخه المعاصر عبر سلسلة طویلة من فعلها  على نحو وأسهمت، الفلسطیني

ویرى كثیر من المراقبین أن دور حماس منذ تأسیسها شهد نموًا ، ي والسیاسي واالجتماعيالعسكر 
  .الصعدمختلف  في متصاعدًا ومتعاظماً 

فقد أصبحت بعد سنوات قلیلة من انطالقتها الفصیل الفلسطیني األكثر تنفیذًا لعملیات 
التطور  إضافة إلى،)1(فهولها النصیب األكبر في إیقاع الخسائر بصفو ، المقاومة ضد االحتالل

حیث ذكرت ، الواضح في القدرات البشریة والعسكریة لجناحها المسلح المعروف باسم كتائب القسام
بلغت  1990مقارنة بعام  2013أن نسبة الزیادة في أعداد مقاتلیه عام  صهیونیةدراسة عسكریة 

صواریخ دفاعیة شكلت خطرًا  بیانات امتالك القسام منظومةإلى  وأشارت الدراسة نفسها، )2(230%
منظومة صواریخ هجومیة نجحت في إلى  باإلضافة، حقیقیًا على اآللیات العسكریة الصهیونیة

وتهدید تجمعات سكانیة واسعة داخل دولة  2012مدینة تل أبیب ألول مرة عام إلى  الوصول
  .)3(االحتالل

س في ثاني انتخابات ي الضفة وغزة والقدیكما حظیت بأكبر نسبة تصویت من فلسطین 
لتكون الفصیل ، مقعداً  132مقعدًا من أصل  76حیث حصلت على ، 2006عامة أجریت عام 

، ومن ثم تشكیلها للحكومة الفلسطینیة العاشرة، السیاسي األكبر داخل قبة البرلمان الفلسطیني
  ودولیة.لى عالقات عربیة وٕاسالمیة وانفتاحها ع، وتصدرها المشهد السیاسي في الضفة وغزة

من دورها االجتماعي  ضاعفكما أن امتالك حماس لشبكة مؤسسات اجتماعیة واسعة 
 حفیظةاألمر الذي أثار ، في تعزیز حضورها الشعبي مما أسهم، المجتمع الفلسطیني فيواإلغاثي 

                                                           
م الجناح العسكري لحماس على نشرها الموقع االلكتروني لكتائب القسا 2011) حسب إحصائیة لحصاد عام 1(

  الرابط التالي:
http://www.alqassam.ps/arabic/statistics1.php?id=41 

 .18/12/2012) صحیفة معاریف العبریة، بتاریخ 2(
  ) المصدر السابق نفسه.3(

http://www.alqassam.ps/arabic/statistics1.php?id=41
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 العدید منقت غلِّ او ، أعلنا حربهما على تلك المؤسساتف، االحتالل والسلطة الفلسطینیة في رام اهللا
  .)1(جتماعیة في الضفة والقدسالا المؤسسات

   :نشأة حماس -أوالً 
عن   تقررالتي ، )2(هو االسم المختصر لحركة المقاومة اإلسالمیة حماسحماس: 

في بیت مؤسسها الشیخ بعد اجتماع ُعقد  1987انطالقتها في یوم الرابع عشر من دیسمبر لعام 
ضره سبعة من قادة جماعة اإلخوان المسلمین في وح، )3(حي الصبرة بمدینة غزةأحمد یاسین في 

عیسى و ، ٕابراهیم الیازوريو ، عبد العزیز الرنتیسي، الشیخ یاسینإلى  وهم باإلضافة، قطاع غزة
  قرار حیث اتخذت القیادة ، )4(محمد شمعةو ، صالح شحادةو ، عبد الفتاح دخانو ، النشار

   ،)5(، اطالق االنتفاضة األولىالحتاللتصعید المواجهة مع ا انطالقة حماس تزامنًا مع قرار 
 - حركة المقاومة اإلسالمیةوتبني خیار االنتفاضة عبر حالة تنظیمیة جدیدة أطلق علیها الحقًا 

  فلسطین.

في الضفة و  12/12/1987الذي وزع في غزة بتاریخ - البیان األول لحماس  وتحدث
مة االحتالل وتبني الجهاد والقتال وهي مقاو ، عن الوجهة األساسیة لحماس)6(14/12/1987بتاریخ 

وأظهر ، )7(الهادفة إلیجاد تسویة للصراعكافة ورفض المؤتمرات الدولیة ، لتحریر األرض المحتلة
لقرآنیة استخدامها مصطلحات دینیة وتوظیفها للعدید من اآلیات ابالبیان الهویة اإلسالمیة للحركة 

  .في مقدمة وخاتمة البیان

                                                           
  :اآلتي، الرابط 7/11/2013) المركز الفلسطیني لإلعالم، 1(

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=142892 
 .9ص )2003دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع،  (القاهرة: حماس جهاد نصر او استشهاد) سمیر سعید، 2(
  .42ص )2004المكتب المصري الحدیث،  (القاهرة:الشیخ أحمد یاسین شاهد على العصر) أحمد منصور، 3(
المركز العالمي  (شیكاغو:سیروآفاق الخلفیات النشأة  :حركة المقاومة االسالمیة حماس)أحمد بن یوسف، 4(

  .28) ص1989للبحوث والدراسات، 
  138) ص 1991(غزة: الجامعة اإلسالمیة، 1ط الشیخ أحمد یاسین: حیاته وجهاده،عاطف عدوان،  )5(
 )1997مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  (بیروت:2، طحماس الفكر والممارسة السیاسیة) خالد الحروب، 6(

 .44ص
  .60ص مرجع سابق، ) رجب البابا،7(

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=142892
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وتبني جماعة اإلخوان ، روف والعوامل في انطالقة حماسمجموعة من الظ وأسهمت
، لتحریر األرض بوصفها وسیلةاالحتالل  ضدالمسلمین في غزة والضفة لخیار المواجهة والتصعید 

  هما:، اختصارها في عاملین مهمینویمكن 

ئرة وتمثلت في خروج مصر من دا، فلسطینبیر والتطور الذي حصل في البیئة التغ ل:األو
ومن ثم تصاعد المساعي لتطبیق التجربة على ، اتفاق سالم نهائي اع مع االحتالل وتوقیعهالصرا

وتساوق منظمة  الصهیونيالمشهد الفلسطیني عبر عقد مؤتمرات دولیة إلنهاء الصراع الفلسطیني 
الدول  بعض اهتمام تراجعإلى  باإلضافة، التحریر الفلسطینیة التي تقودها حركة فتح مع هذا الطرح

وانشغال ، )1(العربیة واإلسالمیة بالقضیة الفلسطینیة كنتیجة طبیعیة لدخول بعضها باتفاقیات التسویة
  وحرب الخلیج. ،الحرب اإلیرانیة العراقیة :مثل ،أخرى في حروب

حیث شكل ، وهو مرتبط بالبیئة الداخلیة لجماعة اإلخوان المسلمین في فلسطین :الثاني
ق الشعب الفلسطیني وتزاید االضطهاد للمواطنین عامًال ضاغطًا بح الصهیونیةتصاعد الجرائم 

وزاد من هذا التفاعل داخل ، )2(على قیادة الجماعة بضرورة الرد على ذلك ومواجهته بالمقاومة
الجماعة وجود نماذج مقاومة في الساحة الفلسطینیة والعربیة القت تأییدًا شعبیًا واسعًا مثل بعض 

 اً تیار بوصفه وحزب اهللا في لبنان ، )3(ي والجبهة الشعبیة في فلسطینعملیات الجهاد اإلسالم
أفول تجربة األحزاب القومیة إلى  باإلضافة، الثمانینیات حقبةفي  اً صاعد اً مقاوم )اً (شیعیاً إسالمی

وتنامي دور الحركات اإلسالمیة وحضورها الشعبي في البالد العربیة ، )4(1967العربیة بعد هزیمة 
  .)5(واإلسالمیة

  هویة حماس  –ثانیًا 
 ،صفحة تسع وثالثینن من إن میثاق حركة المقاومة االسالمیة حماس والمكوَّ   

هویة  جمیعهاظهر تُ  ،مسؤولیهاوخطابات  ،العدید من الوثائق الرسمیة الصادرة عنهاإلى  باإلضافة
 :آلتيا ى النحووهي عل، في ثماني نقاط أساسیةها حیث یمكن تحدید، الحركة ومنطلقاتها الفكریة

                                                           
  46ص )2013مكتبة سمیر منصور،  (غزة: المقاومة الفلسطینیة وأثرها على األمن القومي المصري) إبراهیم حبیب، 1(
دراسة في الفكر السیاسي لحركة المقاومة اإلسالمیة حماس ، جواد الحمد وٕایاد البرغوثيو  ) عبداهللا أبوعید2(

  40) ص1998مركز دراسات الشرق األوسط،  ان:( عم1987-1996
  .41) المرجع السابق نفسه، ص 3(
  22ص) 2000مركز الحضارة العربیة،  :القاهرة( جذورها، نشأتها، فكرها السیاسي :حماس) خالد أبو العمرین، 4(
  .41) خالد الحروب، مرجع سابق، ص5(
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، )1(في الساحة الفلسطینیة الفكري اإلسالميحماس من أبرز الحركات المعبرة عن الخط  تعد -1
ومنه تستمد أفكارها ومفاهیمها وتصوراتها عن الكون ، فینص میثاقها على أن" اإلسالم منهجها

 .)2(ترشید خطاها" تستلهمومنه ، وٕالیه تحتكم في كل تصرفاتها، والحیاة واإلنسان

 وتعده، فكرهابوتؤمن إیمانًا تامًا ، )3(مدرسة اإلخوان المسلمین العالمیةإلى  تنتمي حماس فكریاً  -2
في نفسها مستقلة تمامًا  تعدلكنها ، )4(الفكر اإلسالمي الوسطي المرشح لقیادة األمة اإلسالمیة

 .)5(ونها اإلداریة وفلسفتها الخاصة في التعامل مع القضیة الفلسطینیةقرارها وشؤ 

انطالقًا من فهمها لشمولیة كافة مناحي الحیاة لتؤمن حماس بأن مجال عملها شامل  -3
 على نحووفي مجال التربیة ، فهي تعمل في الجهاد والمقاومة لمقارعة االحتالل، )6(اإلسالم

وتخصص لذلك آالف المحاضن التربویة بهدف تخریج جیل من الشباب المتدین الملتزم ، واسع
وتوفیر بیئة مجتمعیة تمثل قیم المشروع الجهادي وتمده ، رسالة التحریرالقادر على حمل 

ل المساجد وهیئات إسالمیة اهللا عبر منظومة دعویة واسعة تشمإلى  والدعوة، )7(بأسباب البقاء
 مختلفة.

وتعمل أیضًا في المجال االجتماعي عبر شبكة مؤسسات اجتماعیة تغیث الفقراء والمساكین 
عدا عن ، وتوفیر مقومات الصمود داخل المجتمع، ق التكافل االجتماعيوالمحتاجین لتحقی

سالمیة مثل البنوك ادیة قائمة على الفلسفة اإلعملها في االقتصاد وبنائها مؤسسات اقتص
 ة وممارسة الحكم.عملها في األمن والسیاسو ، وشركات التأمین

                                                           
جامعة األزهر،  غزة: ،رسالة ماجستیر غیر منشورة) وائل المبحوح، "المعارضة في الفكر السیاسي لحماس"، 1(

  .31، ص 2007، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة
  ) میثاق حركة المقاومة اإلسالمیة حماس، المادة األولى2(
، 1993، العدد الثالث عشر، في مجلة الدراسات الفلسطینیة) زیاد أبوعمرو، "حماس خلفیة تاریخیة سیاسیة"، 3(

  .85ص 
 .51ص مرجع سابق،د منصور، ) احم4(
) حدیث لرئیس الوزراء الفلسطیني ونائب رئیس المكتب السیاسي لحماس اسماعیل هنیة في مهرجان انطالقة 5(

  .14/12/2012بتاریخ  في غزةحماس 
  .136ص  )2009مركز اإلعالم العربي،  :(القاهرة مستقبل المقاومة اإلسالمیة في فلسطین) ثابت العمور، 6(
 25ص مركز اإلعالم العربي، بدون تاریخ نشر) (القاهرة: حماس المنطلقات واألهدافء النادي، ) عال7(
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وهي تلك البالد التي ، قورةومن رفح حتى النا، نهرهاإلى  هي من بحرها، فلسطین عند حماس -4
فهي أرض اإلسراء ، إسالمیة اً كلها أرض وتعدها، )1(1948احتلتها العصابات الصهیونیة عام 

وال تمتلك ، فهي أرض مباركة ال یمكن التنازل عنها، وثالث الحرمین، والمعراج وأولى القبلتین
ا كانت األسباب هي وال غیرها الحق في التنازل أو المساومة عن شبر من أرضها مهم

 )2(.والظروف

تؤمن حماس بأن المقاومة المسلحة هي الوسیلة القادرة على طرد االحتالل من فلسطین  -5
وتستمد هذا اإلیمان من وحي القرآن والسنة وحثهما على قتال وجهاد ، )3(وتحقیق حلم التحریر

تلة سواء في تجارب اآلخرین في تحریر بالدهم المحإلى  باإلضافة، )4(المعتدي والمحتل
وال تنكر دور وأهمیة المقاومة المدنیة والشعبیة والعمل ، )5(العصر الحدیث أو القدیم

جانب المقاومة المسلحة في قدرتها على تحقیق التحریر والوصول إلى  الدبلوماسي والسیاسي
 .)6(ألهداف الشعب الفلسطیني

عها وقتالها مع الیهود الصهاینة وٕانما صرا، اً تؤكد حماس أنها ال تقاتل الیهود لكونهم یهود -6
تؤكد قتالها لكل من یعتدي على الشعب  السیاق نفسهوهي في ، المعتدین على أرض فلسطین

المشروع  وتعد، و قومیتهنظر عن دینه أو انتمائه أو عرقه أبصرف ال، الفلسطیني وحقوقه
  وهو بذلك عدو ، هابعلى القتل واإلر  اً قائم اً توسعی اً احتاللی اً عدوانی اً الصهیوني عنصری

وتهدیدًا بالغًا ألمنها ، ویشكل خطرًا حقیقیًا علیها، سالمیةاإل ولألمةالفلسطیني للشعب 
 .)7(ومصالحها

ولیة تحریر فلسطین والقدس تقع على كاهل األمة العربیة واإلسالمیة وكل مسؤ بأن حماس  ترى -7
ولیة مشتركة یتحملها مسؤ  فهي، وحدهولیس على كاهل الشعب الفلسطیني ، أحرار العالم

من  اً مهم اً كونها أرضًا مقدسة وجزء، العرب والمسلمون واألحرار مع الشعب الفلسطیني
                                                           

سالمیون في العالم العربي والقضیة إلمؤتمر ا) خالد مشعل، " الفكر السیاسي لحماس في ظل أخر التطورات"، 1(
  29/11/2012-28، بیروت: مركز الزیتونة لألبحاث والدراسات، الفلسطینیة

    "البیان العاشر"40ثائق حركة المقاومة اإلسالمیة حماس، مرجع سابق، ص) و 2(
 ) من ورقة خالد مشعل في مؤتمر اإلسالمیون في العالم العربي، مرجع سابق، النقطة الثالثة3(
 ) وثائق حماس:المیثاق، الباب الثاني"األهداف"4(
  81) ص2012لعربي للطباعة والنشر، المركز ا (القاهرة: حماس والواقعیة السیاسیة) سالمة حسین، 5(
 ) خالد مشعل، مرجع سابق، النقطة الخامسة6(
  ) المرجع السابق نفسه، النقطة السابعة والثامنة7(
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ما یحمله المشروع الصهیوني من أطماع إلى  باإلضافة، )1(المقدسات اإلسالمیة في العالم
ستراتیجي مق االالعربیة واإلسالمیة هي الع وأن "األمة، )2(تهدد الدول العربیة واإلسالمیة قاطبة

 .)3("حقیقي للمعركة مع العدو الصهیونيوالرصید ال

 وتعد، )4(الصهیونيقاطع كل دعوات التسویة مع االحتالل  على نحوترفض حماس  -8
 مشروعاتالسالم والمؤتمرات الدولیة الهادفة إلیجاد حل للصراع في فلسطین هي  مشروعات

في تثبیت مشروعه في قلب األمة  وتسهموتخدم االحتالل ، )5(لتصفیة القضیة الفلسطینیة
یخدم المنظومة الغربیة والقوى االستعماریة في نهب  اً غریب اً جسمبوصفه سالمیة العربیة واإل

 .)6(مقدرات األمة والسیطرة علیها

، )7(أن معركتها مع االحتالل ستبقى داخل حدود فلسطین ولن تخرج عن حدودهاترى حماس  -9
  ردوا أهلها ومستمرون في العدوان على من بقي من فالصهاینة احتلوا أرضها وش

  لذلك فالمواجهة معهم على أرض فلسطین المحتلة ، الفلسطینییَن داخل أرضهم المحتلة
  ادتها وبیاناتها العسكریة أشارتبعض تصریحات قأن إال ، بحجم القدرة والوسائل المتاحة

أن ینقل المعركة خارج حدود  حقها في الرد بما تقتضیه المصلحة إذا قرر االحتاللإلى 
 .)8(فلسطین

   :الهیكل التنظیمي لحماس -ثالثاً 
الحدیث عن الهیاكل التنظیمیة لحماس حتى وقت قریب من األمور السریة والمحظور  یعد

إال أن العدید من الدراسات واألبحاث المستوحاة من المعلومات الخاصة ، التعاطي معها أو نشرها
، أجهزة مخابرات االحتالل من أسرى حماس انتزعتهااالعترافات التي ى إل باإلضافة، بأصحابها

                                                           
  31/10/2013) تقریر اللجنة السیاسیة للمجلس التشریعي الفلسطیني، غزة، 1(
  ) المصدر السابق نفسه2(
، وهي مرسلة إلى المجلس 3اإلعالمي، وثیقة للتاریخ، رقم  ) وثائق حماس، سلسلة بیانات الحركة، المكتب3(

  1988الوطني الفلسطیني التاسع عشر الذي عقد بالجزائر عام 
 ة) وثائق حماس : المیثاق، المادة الثالثة عشر 4(
   ، الساعة الثانیة ظهراً 16/12/2013بتاریخ  بغزه ) مقابلة خاصة مع القیادي  بحماس د.محمود الزهار في منزله5(
) مقابلة خاصة أجراها الباحث عبر الهاتف مع عضو المكتب السیاسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق 6(

 الساعة العاشرة صباحًا  24/12/2012بتاریخ 
  181، مرجع سابق، ص(محرر)یاد البرغوثيإ و  ) جواد الحمد7(
 2010ینایر  30 ،برنامج مسارات ،قصىمقابلة مع قناة األ في) أبوعبیدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، 8(
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  رسمي عن طبیعة اتخاذ  على نحوسهلت على قیادات حماس في اآلونة األخیرة التحدث 
  حیث كان أكثرهم ، لیات االنتخابات واالرتقاءحركة وبنائها التنظیمي الداخلي وآالقرار في ال

اها معه اإلعالمي أحمد منصور على قناة الجزیرة في برنامج وضوحًا خالد مشعل في مقابلة أجر 
التي أجریت في  2012عام  للمرة الرابعة بال حدود عقب فوزه في انتخابات رئاسة المكتب السیاسي

  القاهرة.

مناطق أساسیة مترابطة في هیكل تنظیمي واحد  4حماس حسب خالد مشعل في  وتوجد
أعلى هیئة قیادیة بالحركة إلى  ت عبر االنتخاب حتى تصلالقیادا ومنها یبدأ تصدیر، ومتماسك

حسب مشعل  األربعوالمناطق ، وهي اللجنة التنفیذیة العلیا أو المسمى إعالمیًا بـ"المكتب السیاسي"
  وسجون االحتالل.، ومناطق الخارج أو الشتات الفلسطیني، والضفة المحتلة، قطاع غزة هي:

یانات الصادرة عنها عن وجود مجموعة من المؤسسات ولي حماس وبعض البویشیر حدیث مسؤ 
  ویمكن شرحها وفق اآلتي:، واألجهزة داخل هیكلها التنظیمي

 مجلس الشورى : - 1

شخصیة یتم اختیارهم باالنتخاب من قواعد حماس في  75ون من نحو وهو مجلس مكَّ 
 ،القة على اإلطمن أهم مجالس الحرك ویعد، الخارج)، الضفة، المناطق الثالث (غزة
ووضع لوائح تنظم عمل الحركة بمختلف ، ستراتجیات الحركة المختلفةویضطلع بمهام وضع ا

، وتفرز من داخله قیادة الحركة التنفیذیة، ویرجع له في اتخاذ قرارات مهمة ومصیریة، أجهزتها
، أعضاء اللجنة التنفیذیة العلیاإلى  باإلضافة، ویشترط أن یكون قائد الحركة أحد أعضائه

الجهة الرقابیة العلیا على  بمنزلة ویعد، تخذ من األغلبیة البسیطة آلیة التخاذ القرار بداخلهوی
إقرار الموازنة العامة للحركة من  أنكما ، عمل المكتب السیاسي والجهات التنفیذیة بالحركة

وینتخب مع كل دورة هیئة ، ویوزع أعضاؤه بالتساوي بین غزة والضفة والخارج، مسؤولیاته
ونظرًا لكبر عدده وصعوبة الظروف ، تب له مكون من رئیس وثالثة نواب وأمین سرمك

  .)1(األمنیة فإن عدد مرات انعقاده بكامل أعضائه قلیلة

  

  
                                                           

  ، الرابط التالي:1/5/2013) خالد مشعل، قناة الجزیرة، برنامج بال حدود، تاریخ 1(
http://www.youtube.com/watch?v=McHyRGbDpH8 

http://www.youtube.com/watch?v=McHyRGbDpH8
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 المكتب السیاسي - 2

وٕادارة ، الهیئة القیادیة المنوط بها اتخاذ القرارات ویعد، الحركةهو أعلى سلطة تنفیذیة في 
وهم موّزعون بالتساوي ، عضواً  15وعدد أعضائه ،)1(یة والمالیةالحركة االداریة والسیاس شؤون

 خالد مشعل بعد اعتقال الوالیات المتحدة 1996ویدیره منذ عام ، بین غزة والضفة والخارج
وأعلن عن بعض أعضائه في آخر ، )2(للدكتور موسى أبو مرزوق أول رئیس له األمریكیة

، موسى أبو مرزوقو ، نزار عوض اهللاو ، یل الحیةخل :مشعلإلى  وهم باإلضافة ،انتخابیة دورة
ط وتنا، )3(یحیى السنوار"و ، روحي مشتهىو ، صالح العاروريو ، عماد العلميو ، ٕاسماعیل هنیةو 

 باإلضافة، ولیة المتابعة واإلشراف على هیئات حماس اإلداریة في مختلف المناطقبه مسؤ 
وبقیة  ،والجماهیري ،والدعوي ،ميواإلعال ،واألمني ،والعسكري ،إدارة الملف السیاسيإلى 

  . )4(مركزیًا على مستوى الحركةویتولى كل عضو من أعضائه ملفًا ، كةدوائر الحر 

 :العامة الهیئة اإلداریة - 3

ون التنظیم اإلداریة وأمور التعبئة إدارة شؤ  بهاومنوط ، هاز "الدعوة"ویطلق علیها اسم ج
المساجد  إدارةإلى  باإلضافة، نظیمي الداخليوالتواصل الت ،والدعوة ،والتوجیه ،واالستیعاب

وتجنید العناصر ، وأمور االرتقاء داخل سلم الحركة، للحركةوالهیئات والمؤسسات التابعة 
كذلك ، جد من جلسات دینیة وتربویة وسیاسیةامارسها في المستنشاطات  بفضلللحركة 

وتوزیعه على أجیال  ضمان توفیر المنهاج التربوي الذي یدرس في "األسر اإلخوانیة"
  .)5(الحركة

ولي تكون أعضاؤها من مسؤ ی، ناطق الثالث هیئة إداریة منفصلةوتدیر كل منطقة من الم
، یتم اختیارهم من مجلس الشورى للمنطقة 6عدد إلى  باإلضافة، الهیئة اإلداریة لكل محافظة

  .)6(بحیث یتسلمون ملفات معینة في إدارة الحركة

                                                           
  ) المصدر السابق نفسه 1(
 32) وائل المبحوح، مصدر سابق، ص2(
  :اآلتيبط ، الرا16/4/2013) صحیفة القدس العربي، تاریخ 3(

http://www.alquds.co.uk/?p=34652  
  ) مقابلة الزهار، مرجع سابق 4(
 46ص  )2004دار الشروق،  (القاهرة: حماس من الداخل) مهیب النواتي، 5(
  ) مقابلة الزهار، مرجع سابق6(

http://www.alquds.co.uk/?p=34652
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 الجهاز العسكري  - 4

في رفع شأن الحركة في األوساط  وقد أسهم، من أهم أدوات الحركة في مقاومة االحتالل یعد
الشعبیة الفلسطینیة والعربیة واإلسالمیة عبر تنفیذه سلسلة طویلة من العملیات النوعیة ضد 

حیث تمكن من االنتقال من السّكین في ید المقاوم حتى صاروخ محلي الصنع  ،االحتالل
مصادر صهیونیة إال أن ، یحاط عمله وتشكیله الداخلي بالسریة التامةو ، "تل أبیب"ضرب 

  .)1(ألف مقاتل 30 بأكثر منوحدها أعداد مقاتلیه في غزة  قدرت

وتنوع عمل الجهاز العسكري ، طویلة من عملیة التربیة والتعبئة مدةوال یلتحق به أحد إال بعد 
للجنود  واختطاف، ات استشهادیةوعملی ضد جیش االحتالل لحماس بین عملیات إطالق نار

وقد تربع جناح حماس ، وقصف بالهاون والصواریخ محلیة الصنع وأخرى مستوردة الصهاینة
تنفیذًا للعملیات ضد االحتالل  الفلسطینیة العسكري على قائمة أكثر األجنحة العسكریة

  .)2(صفوفهخسائر في الوٕایقاع  الصهیوني

صفقة وفاء من بینها: ، للمقاومةنتصارات استراتیجیة مختلفة في تحقیق ا في حقبنجح كما 
، األحكام العالیة ذوومن بینهم  رٍ سیأ 1000التي أفرج بموجبها عن نحو  2011عام  األحرار
 حمد الجعبريالحتالل باغتیال القائد القسامي أالتي بدأها ا 2012حجارة السجیل  ومعركة

 أولبعد أن وصلت صواریخها  ،نهاء الحربإ خضاع االحتالل لشروطها فيها المقاومة بإنهتوأ
دخال البالد لحرب شال محاولة االنقالب على حكمها وإ فوإ ، مرة عاصمة الكیان الصهیوني

ویقف على رأس الجهاز حالیًا محمد الضیف وهو ، )*(2007أهلیة وفوضى أمنیة واسعة عام 
  اغتیال.  محاوالت ستنجا من والذي  الصهیوني من أقدم المطلوبین لالحتالل

 الجهاز األمني - 5

حیث أسسه الشیخ أحمد یاسین وأوكل مهمة  ،1986تأسس الجهاز األمني لحماس عام 
وكان یطلق علیه آنذاك اسم مجد اختصارًا السم منظمة الجهاد  ،*)*(یحیى السنوارلقیادته 

                                                           
  2/12/2010) صحیفة اسرائیل الیوم، العدد 1(
  2012 ،االلكتروني لكتائب القسام حصاد القسام، دراسة في الموقع) 2(
فوزها في على أثر ام واحد على تولي األخیرة الحكم یقصد بها الصراع الذي نشب بین حركة فتح وحماس بعد ع )*(

 وأدارت حكمها.علي غزة سیطرة مطلقة  حماس حیث سیطرت ،انتخابات البرلمان الفلسطیني

عامًا، وأفرج عنه بموجب  24مضى في سجون االحتالل أو  لحماس، لى خلفیة تشكیله للجهاز األمنياعتقل ع)**(
 .2012عام  تبادل األسرى "وفاء األحرار"صفقة 
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، وحسب بعض الدراسات والتصریحات فإن الجهاز األمني یضطلع بمهام عدة)1(، والدعوة
  :)2(هامن

 لعناصرها وأجهزتها ومؤسساتها. الصهیونيحمایة الحركة من االختراق   - أ

 .رصد تحركات العدو العسكریة والمدنیة والوجود االستیطاني  - ب

تجار المخدرات المشبوهین أو  وال سیما، جمع معلومات عن مظاهر الفساد في المجتمع  - ت
 واللصوص والمفسدین.

قتهم واعتقالهم وتسلیمهم لألجهزة األمنیة محاربة خالیا العمالء والعمل على مالح  - ث
 المعنیة 

وطرق اإلسقاط التي تقوم ، توزیع منشورات أمنیة حول مفاهیم العمل األمني ومقوماته  -  ج
 .)3(الصهیوینةبها المخابرات 

صراع ، من الكتب والدراسات من بینها (فرسان الشهادة العدیدصدر عن الجهاز   -  ح
 .)4(في التحقیق والتعذیب)المجاهد ، الشیطان مصاید، األدمغة

  دوائر أخرى  - 6

إلى  وهي تتبع، مل المختلفة والمتخصصةتنتشر في حركة حماس العدید من دوائر الع
  تي:یة العامة ویمكن اختصارها وفق اآلدار مباشر أو الهیئة اإل على نحوالسیاسي المكتب 

من  ،ة لحماسشراف على المؤسسات االعالمیة التابعومهمتها اإل الدائرة اإلعالمیة:  - أ
الناطقین  متابعة وكذلك، وغیرها، لكترونیةومواقع إ ،وصحف ،وٕاذاعات ،فضائیات

تدریب وتطویر الكوادر إلى  باإلضافة، وٕادارة الخطاب اإلعالمي للحركة، عالمییناإل
یقف على رأسها حتى وقت قریب في قطاع غزة الدكتور صالح و ، اإلعالمیة للحركة

 )5(البردویل.

                                                           
 197ابوالعمرین، مرجع سابق، صخالد ) 1(
 34) وائل المبحوح، مرجع سابق، ص2(
  178) ثابت العمور، مرجع سابق، ص3(
 53ابق، ص) مهیب النواتي، مرجع س4(
، الساعة الواحدة 19/12/2013) مقابلة أجراها الباحث مع الدكتور صالح البردویل القیادي بحماس بتاریخ 5(

 بغزة ظهرًا في مكتبه
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وٕانتاج أعمال ، ومهمتها اإلشراف على العمل الفني والثقافي داخل الحركة قافیة:الدائرة الث  - ب
وساط الحركة ر مجموعة الفنانین والمثقفین في أوتدی، فنیة تخدم رسالة الحركة وفكرها

، وقد أنتجت فیلمًا یجسد حیاة الشهید القائد عماد عقل، جماعي على نحو إبداعاتهم وتستثمر
 .)1(یاة القائد عوض سلمي.یجسد ح اً وكذلك فیلم

م، بقرار من قیادة 2001حمــاس عام –ون الالجئین تأسست دائرة شؤ  :ون الالجئیندائرة شؤ   - ت
تروني الخاص كویعرفها الموقع اإلل، دائرة متخصصة في موضوع الالجئینبصفتها ، الحركة

تاریخیة بها بأنها "مؤسسة فلسطینیة، تسعى للحفاظ على حقوق الالجئین الفلسطینیین ال
والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، والدفع باتجاه تحسین أوضاعهم، ودعم وتنسیق الجهود 
المحلیة واإلقلیمیة والدولیة لحمایة حقوقهم، والتعویض والمساهمة في إیجاد الظروف المواتیة 

ن ویشرف على الدائرة مجلس إدارة من أكادیمیی، مدنهم وقراهمإلى  التي تمكنهم من العودة
وسیاسیین وٕاعالمیین، یعاونهم طاقم متخصص من العاملین. وتشرف الدائرة على عمل 

لیها عشرات الناشطین غزة وتتعاون معها، والتي ینتسب إ اللجان الشعبیة لالجئین في قطاع
  )2(والمخاتیر والوجهاء في كل مخیم.

تعزیز صمود  على وتعمل، وهي تهتم بكل ما یتعلق بالمدینة المقدسة ون القدس:دائرة شؤ   - ث
تقدیم تصورات إلى  باإلضافة، والتخفیف من معاناة أهلها، المواطن الفلسطیني في المدینة

 )3(مسلسل التهوید المستمر. وال سیما، وتقدیرات یومیة عن مجریات األحداث في المدینة
ولة عن إعداد الخطاب الجماهیري في الشوارع وهي المسؤ  دائرة العمل الجماهیري:   -  ج

المركزیة لحماس والندوات  إدارة االحتفاالتإلى  باإلضافة، ادین العامة والمساجدوالمی
 )4(ة.الرئیس

ون الطالب في دارة شؤ عن إ مسؤولةوهي ، هي اإلطار الطالبي لحماس الكتلة اإلسالمیة:  -  ح
 ات ولیة خوض االنتخابوتقع علیها مسؤ ، ة وغزةــــــــــي الضفــــات فـــیالجامعات والمدارس والكل

  

                                                           
  .) مقابلة الزهار، مرجع سابق1(
  ون الالجئین في حماس، الرابط التالي:ؤ لكتروني لدائرة شإل) الموقع ا2(

 http://drah.ps/ar/index.php?act=page&id=1 
  رئیس دائرة شئون القدس في حماس أحمد أبو حلبییة، مقابلة خاصة أجراها الباحث. )3(
  لكتروني لدائرة العمل الجماهیري التابعة لحركة المقاومة االسالمیة حماس والرابط التالي:إل) الموقع ا4(

http://jamahiri.ps/index.php?act=page&id=1 

http://drah.ps/ar/index.php?act=page&id=1
http://jamahiri.ps/index.php?act=page&id=1
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  )1(وتمثیل رؤیة حماس وخطابها في الجانب الطالبي.، الطالبیة

وهي مسئولة عن ادارة النشاط النسائي داخل الحركة، ویعتبر جسم  دائرة العمل النسائي:  -  خ
 یصدر مواقف متعلقة بالمرأة الفلسطینیة.

موقف تعتبر من أهم دوائر العمل الحركي، وتتركز مهمتها في انضاج ال الدائرة السیاسیة:  - د
  السیاسي لقیادة الحركة وتقدیم تقدیر موقف للتطورات الحاصلة في الساحة 
الفلسطینیة واالقلیمیة والدولیة، ویرأسها في قطاع غزة حتى اعداد هذا البحث الدكتور 

 .محمود الزهار

وهي دائرة تتولى ادارة العمل النقابي لحماس في النقابات العامة  دائرة العمل النقابي:  - ذ
 .نیة، وتقوم بتمثیل حماس في التنافس داخل أي انتخابات تجرى لهذه النقاباتالفلسطی

  الخارجیة  وعالقاتهاحماس  -رابعاً 
قد ف، ةي نهجها وفكرها وممارستها للسیاسأولت حماس العالقات الخارجیة أهمیة كبیرة ف

عبر دوائر  من المواد للحدیث عن العالقة مع الدول العربیة واإلسالمیة اً عددمیثاقها خصص 
السیما في الدائرة العربیة ، موضحًا أن القضیة الفلسطینیة بحاجة لكل نصیر ومؤید، )2(ثالث

من أن المشروع الصهیوني یطمح للسیطرة على البالد العربیة  نفسه وحذر في السیاق، واإلسالمیة
  فوجب العمل المشترك لمواجهته.، واإلسالمیة

لدول العربیة ا شؤوندخل في أنها ال تت -القاتهامع حرصها على ع -تؤكد حركة حماسو  
في حین أن ، ون خاصة بالدول العربیة هي أعلم بها وأعلم كیف تعالجهاألن هذه شؤ ، الداخلیة

  .)3(وطرد االحتالل، قضیة فلسطین همها األساس هو

منها  الخارجیة وال سیماة حماس اب والمفكرین بأن سیاسسیین والكتَّ من السیا العدیدوقد أقر   
وتراعي ، وتراعي حاجة القضیة الفلسطینیة للنصیر من القریب والبعید، )4(تتمیز بالواقعیة السیاسیة

   ة.فمصالح الشعب الفلسطیني بتفاصیلها المختل

                                                           
  تلة االسالمیة والرابط التالي:لكتروني للكإل) الموقع ا1(

http://www.alkotla.ps/about.html 
 14) وثائق حماس: المیثاق، المادة2(
 289) ثابت العمور، نقًال عن عبد الفتاح دخان، مرجع سابق ص 3(
  289) المرجع السابق نفسه، ص4(

http://www.alkotla.ps/about.html
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"إن التحدیات التي واجهت حركة حماس في إدارة العالقات  :ویقول عنها طلعت رمیح
وأنها حالة ، جاربهاتاریخ حركات التحریر وسجالتها وت تمثل حالة غیر مسبوقة في، العربیة والدولیة

باتت تمثل نموذجًا یؤرخ به لمرحلة تاریخیة من نشاط حركات التحریر و ، "جداً  ذات سمات"خاصة
  .)1(في زمنها على صعید نموذج إداراتها للعالقات الخارجیة"

یة مع الدول العربیة ویمكن تقسیم ممارسة حماس لعالقاتها الخارجیة وتطور العالقات السیاس
  :اآلتيوهي على النحو ، مراحل أساسیة أربعواإلسالمیة والعالم في 

  المرحلة األولى:

حیث اتسمت ، التسعینیاتحتى بدایة  1987من تاریخ تأسیس حركة حماس عام وتمتد 
، يوالتركیز على حالة المقاومة في الداخل الفلسطین، هذه المرحلة باالنقطاع عن العالم الخارجي

، واتهامها بالتقصیر نحو نصرة الشعب الفلسطیني، وتوجیه انتقاد الذع لألنظمة العربیة واإلسالمیة
وقد غاب في هذه المرحلة ، واتهام الدول الغربیة بالمشاركة والتواطؤ في قیام دولة االحتالل وتقویتها

  .)2(رسمي على نحوالناطق الرسمي باسم الحركة في الخارج أو من یمثلها 
  لمرحلة الثانیة:ا

ناطق رسمي باسم  وشهدت في بدایاتها تعیین أول 2006حتى عام  1991منذ عام  وتمتد
وبدایة اهتمام الحركة بنسج عالقات خارجیة قویة ، الحركة في الخارج وهو المهندس إبراهیم غوشة

اللغة إلى  وجهوالت، لغة االستعداء واالنتقادمن والتخفیف ، مع عدد من الدول العربیة واإلسالمیة
مرة بزیارة العراق والسعودیة واألردن وٕایران  ألولحیث قام وفد من الحركة ، )3(الدبلوماسیة الموزونة

، اإلصالحبهدف تسویة األمر سلمیًا والتدخل من أجل  1991قبیل اندالع حرب الخلیج في ینایر 
االنتقال لسوریا وٕاقامة  ثم، اذلك بدایة العالقات الرسمیة مع األردن وافتتاح مكتب رسمي له وتبع

وقبلها تطورت ، 2011ستراتیجیة وصفت باألقوى قبل أن تنهار مع اندالع الثورة السوریة عالقات ا
ویمكن اعتبار هذه ، وفتح مكتب رسمي للحركة في طهران والیمن، العالقة بشكل كبیر مع إیران

  .)4(المرحلة بدایة العالقات السیاسیة الحقیقیة مع دول بعینها

  
                                                           

 رضة إلى السلطةحماس من المعاصالح عبد المقصود ومحمد جمعة،  ) طلعت رمیح وآخرون، تحریر:1(
 251ص  )2009مركز االعالم العربي،  (القاهرة:

 162) خالد العمایرة، مرجع سابق، ص2(
  163) المرجع السابق نفسه، ص3(
  291) ثابت العمور، مرجع سابق، ص4(
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  :المرحلة الثالثة

حتى سیطرتها على غزة عام  2006وهي مرحلة المشاركة في الحكم والتي بدأت عام 
حیث نجحت حماس في الحصول على الشرعیة ، ومنعها من ممارسة الحكم في الضفة 2007

مقاعد المجلس على أغلبیة  هاحصولانتخابات البرلمان الفلسطیني و  فوزها في عن طریقالدستوریة 
استثمار المكسب االنتخابي لتوسیع ى المرحلة عل هذه وعملت حماس في، لتشریعي الفلسطینيا

إلى  إال أنها شهدت مأزقًا متصاعدًا بفعل عوامل داخلیة وخارجیة سعت، رقعة عالقاتها الدولیة
وهو ما ، وفرض شروط دولیة علیها كي تكون طرفًا مقبوًال في المعادلة الدولیة، تقویض شرعیتها

میداني استمر حتى إلى  فرض حصار سیاسي تطور الحقاً إلى  مما أدى، فضته حماس بالمطلقر 
دون توسع ملحوظ عدا بعض  من وبقیت مساحة عالقاتها الخارجیة كما هي، )1(یومنا هذا

  أطراف عربیة وخلیجیة. معاالتصاالت الرسمیة الخجولة 

  المرحلة الرابعة:

اندالع ثورات  حتى 2007عام  ة حماس على قطاع غزةوهي المرحلة الممتدة من تاریخ سیطر 
، فیها تحوالت كبیرة في العالقات الخارجیة لحماس توهي مرحلة حدث، 2011عام  الربیع العربي

وخاطبت العالم ، حیث عملت حماس على البحث عن شرعیة قانونیة في عالقاتها العربیة الخارجیة
وقد أسهمت الجوالت التي  ،وكذلك نتائج االنتخابات انطالقًا من الشرعیة المستمدة من المقاومة

مع التأكید على  قامت بها وفود المجلس التشریعي الفلسطیني في خلق أجواء ایجابیة بین الطرفین،
مؤكدة على شرعیتها وحقها في المشاركة في قیادة الشعب ، حرصها على الحوار والتسویة الداخلیة

  ة قائمة مع دول "االعتدال نجح وبقیت القطیعة والخصومإال أن محاوالتها لم ت، الفلسطیني
  .)2( .العربي

انطلقت عالقات ، وث التحوالت في األنظمة العربیةوحد ومع اندالع ثورات الربیع العربي 
جدیدة لحماس مع مصر أكثر تطورًا وانفتاحًا وصلت ذروتها مع وصول محمد مرسي للرئاسة قبل 

زوال وكذلك في تونس شهدت العالقة تطورًا مع ، )3(يم العسكر حكالأن تعود كسابقها مع عودة 

                                                           
 260) طلعت رمیح وآخرون، مرجع سابق، ص1(
 261) المرجع السابق نفسه ص2(
  ) مقابلة صالح البردویل، مرجع سابق3(
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الحكومة التونسیة  على سماعیل هنیةحیث حل إ ،وانتصار الثورة التونسیةحكم زین الدین العابدین 
  تحسن في العالقات مع األردن قادته وساطة قطریة.إلى  باإلضافة، ضیف رسمي بوصفه أول

ددات السیاسة الخارجیة لحركة المقاومة اإلسالمیة ویمكن للباحث استخالص مرتكزات ومح
  :)1(ولیها وبیاناتها السیاسیة وذلك حسب اآلتيمیثاقها وتصریحات مسؤ  باستعراضماس ح

، الً كانت دو أسواء  كافة إقامة عالقات متینة مع األقطار العربیة واإلسالمیةإلى  تنظر حماس -1
بأنها ضرورة تفرضها حاجة القضیة  اً ادأفر ، قوىأم ، اً أحزابأم ، مؤسساتأم ، حكوماتأم 

ومكسب استراتیجي على طریق تحقیق أهداف ، األنصار والمؤیدین والداعمینإلى  الفلسطینیة
 الشعب الفلسطیني.

والتعامل مع جمیع ، قلیمیة والدولیةإلبالنفس عن المحاور والتكتالت ا تؤمن حماس بأن النأي -2
في متاهات الصراع بین  االنزالقة الفلسطینیة من یجنب القضی، نفسها األطراف على المسافة

 ویقلل من قدرة اآلخرین على التأثیر فیه.، ویعزز استقالل قرار الحركة، األطراف

بعیدة كل وترى نفسها ، اإلسالمیةون الدول العربیة أو حرم حماس على نفسها التدخل في شؤ تُ   -3
حتى لو  خرف مع طرف ضد طرف آأو الوقو ، للدولون الداخلیة البعد عن الدخول في الشؤ 
 فكریًا. معها سالمیة مرتبطةإكان األمر یتعلق بحركات 

أو التأثیر على قرارها ، دولة أو طرف من أة ونها الداخلیةترفض حماس التدخل في شؤ  -4
، ویخدم أهداف مشروعها التحرري، ا من مصلحة الشعب الفلسطینيقرارها نابع وتعد، الداخلي
 بامتیاز.قرارها وطني  إنحیث 

وذلك ، حرصت حماس على عدم إنشاء تنظیمات لحركة حماس خارج األراضي الفلسطینیة -5
مؤكدًة أن وجودها في ، لمنع أي فرص لالحتكاك أو التأثیر على األمن القومي للدول العربیة

 هو وجود رمزي ال یتعدى الوجود السیاسي واإلعالمي والشعبي. ةالبالد العربیة واإلسالمی

                                                           
  ) انظر كًال من :1(
  295ثابت العمور، مرجع سابق ص -
  238البابا، مرجع سابق، ص  -
  172العمایرة،  مرجع سابق، ص -
  مقابلة الزهار، مرجع سابق -
 مقابلة أبومرزوق، مرجع سابق -
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، الصهیونيس على أن تكون فلسطین هي ساحة الصراع الوحیدة مع االحتالل حرصت حما -6
مع تأكیدها أنها ترحب بأي ، وأكدت حرصها على عدم نقل المعركة معه ألي ساحة أخرى

على اعتبار  الصهیونيعمل جهادي ینطلق من أي ساحات عربیة وٕاسالمیة ضد االحتالل 
  أنه فرض عین على كل مسلم.

المراحل األربع التي  فيفي عالقات حماس الخارجیة  رحالة المد والجز وعلى الرغم من 
على إال أن هناك مجموعة من العوائق واجهت حماس في تطور عالقاتها الخارجیة ، مرت بها

  ویمكن تحدیدها في اآلتي:، عام نحو

ترتبط واعتبارها أحد مكونات الجماعة و ، تبّني حماس النهج الفكري لجماعة اإلخوان المسلمین -1
میة وبعض األطراف فانعكس ذلك سلبًا على تقبل الدول العربیة واإلسال، تنظیمًا بالجماعة األم

جماعة اإلخوان بفي عالقات جیدة كون عالقاتها متوترة أصًال  اً طرفبوصفها الدولیة لحماس 
 المي إقامة حكم إسإلى  اعيــــــروعها الســــنظرًا لبرنامجها ومش، المسلمین كٌل في بلده

 )1(بدیل عن الحكومات العلمانیة القائمة.

متهمًا ایاها بإهمال القضیة ، تبني حماس مع بدایات انطالقتها لخطاب ناقد لألنظمة العربیة -2
األمر الذي خلق ، وأنها جزء مسبب لحالة الترهل والتشرذم العربي واإلسالمي، الفلسطینیة

ة الخارجیة لألنظمة ا وبین صناع السیاسبینه - منذ بدایات العمل السیاسي لحماس-حاجزًا 
 )2(العربیة.

" اً ووحید اً شرعی" الً ممثبوصفها رسمي بمنظمة التحریر الفلسطینیة االعتراف العربي والدولي ال -3
، قاء حركة فتح على صدارة المشهد الفلسطینيورغبة األنظمة العربیة في ب، للشعب الفلسطیني

 إضافة إلى، مع الرؤیة العربیة االحتالل الصهیونيقریبة من نهجها في التعامل مع  ألنها
 )3(.تبنیها العلمانیة كمنهج للحیاة

فصائل منظمة التحریر ومؤسسات بعض قادته حركة فتح و  الذيمسلسل اإلفشال المتعمد  -4
فقد وجه ، السلطة الفلسطینیة ألي محاوالت اختراق تقوم بها حماس في الساحة العربیة والدولیة

حماس في  رسائل عتب واستنكار الستقبالعدة محمود عباس  لفلسطینیةرئیس السلطة ا

                                                           
 165) خالد الحروب، مرجع سابق، ص1(
  166) المرجع السابق نفسه، ص2(
 302) ثابت العمور، مرجع سابق، ص3(
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وتقول حماس في ، روسیا :مثل ،ودولیة، تركیا :مثل ،وٕاسالمیة ،تونس ل:العواصم العربیة مث
حثیث أي  على نحوكثیر من مذكراتها بأن السفارات الفلسطینیة المنتشرة في العالم تحارب 

 )1(الدولي.عالقات تنسجها حماس مع المجتمع 

، أو التساوق مع المشروع األمریكي في المنطقة، الصهیوني رفض حماس االعتراف باالحتالل -5
، 2006عام منذ فوزها االنتخابات حاولت فرضها على حماس شروط الرباعیة التيبأو القبول 

الدخول أو ات كثیر من الدول العربیة لم تتمكن من ظرًا للسیطرة األمریكیة على سیاسون
في عالقات خاصة مع حماس ولم تستطع أن تخرج عن المحددات األمریكیة في رتباط اال

 )2(.إبقاء حماس محاصرة سیاسیاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ة د.محمود الزهار، مرجع سابق) مقابل1(
 ) مقابلة د.موسى أبو مرزوق، مرجع سابق2(
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  الثانيالمبحث     

 مصر وحماس 
جعلت الطرفین مجبرین ، تحكم العالقة بین مصر وحماس مجموعة من العوامل المتداخلة  

ومرت العالقة بین الطرفین ، في أسوأ المراحل ة بینهماعلى الحفاظ على الحد األدنى من العالق
ة قة مع مصر كونها البوابة الرئیسوتنظر حماس ألهمیة العال، بمراحل مختلفة اتسم معظمها بالتوتر

 2007أنها المنفذ الوحید لقطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام  إضافة إلى، نحو العمق العربي
ن في المشهد لین الرئیسییة العالقة مع حماس كونها أحد الفاعمصر ألهم تنظربینما ، حتى اآلن
  .أساسي في صناعة أحداثه وتسهم على نحو، الفلسطیني

  ضرورات العالقة بین مصر وفلسطین -أوالً 
إبقاء القضیة الفلسطینیة مصر على  التي تفرض مجموعة من العوامل والظروف هناك

  :باآلتيیجمل تلك الضرورات مكن للباحث أن وی، خارجیة لهاعلى رأس أولویات السیاسة ال

دور مؤثر في المشهد  وتأدیة، تحرص مصر على ممارسة الدور الریادي في المنطقة اإلقلیمیة -1
ویعي صناع السیاسة المصریة أن هذا الدور المطلوب ال یتم إال عبر بوابة القضیة ، الدولي

كونها مركز الصراع في ، سطینیةخیوط اللعبة في الساحة الفلب مساكإلوا، )1(الفلسطینیة
االحتالل شكله یلما ، نطقةمواقف الدول الكبرى نحو قضایا الملونقطة انطالق ، المنطقة

 .)2(األساس لسیاساتها في المنطقة العربیة وتعده، ستراتیجي لتلك الدولمن مكسب ا الصهیوني

خیوط اللعبة في ب أن الوالیات المتحدة تمسك -حسب حدیث كثیر من مسئولیها-  مصر ترى   -2
لذلك فإن من مصلحة مصر السیاسیة واالقتصادیة واألمنیة التماهي مع ، الشرق األوسط

وانطالقًا )3(، السیاسة األمریكیة وخدمة أهدافها لحین حدوث تغییر جذري في المعادلة الدولیة
 یر فیها تحرص السیاسة المصریة على إبقاء وصایتها على الساحة الفلسطینیة والتأث، من ذلك

                                                           
 ، على الرابط: 2009أیلول، 9، شبكة فولتیر) مهند عمر، "مصر والمسألة الفلسطینیة"، 1(

(http://www.voltairenet.org/article162007.html) 17.9.201. 
(القاهرة:مكتبة جزیرة الورد، نتقالیة والقضیة الفلسطینیةالثورة المصریة بین المرحلة اال ) عبد العلیم محمد، 2(

  138) ص2011
 163) إبراهیم حبیب، مرجع سابق، ص3(

http://www.voltairenet.org/article162007.html)
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 .)1(كأحد ضرورات المقایضة مع اإلدارة األمریكیة

التحدي االقتصادي الداخلي على أنه من أهم التحدیات التي تواجه مصر إلى  تنظر مصر -3
وهي تدرك أن المعادالت االقتصادیة ، )2(أحد ضمانات االستقرار الداخلي وتعده، الحدیثة

ولذلك فإنها ترى ، )3( على نحو كبیر حدة وحلفاؤهاالقائمة في العالم تسیطر علیها الوالیات المت
، التنمیة االقتصادیة الداخلیة ال تتم إال عبر بوابة الرضا األمریكي والغربي بصفة عامة أن

ومن ضمنها السیاسة األمریكیة نحو ، ستراتیجیة األمریكیةلال بالتبعیةیحصل إال وهو لن 
 .)4(الصهیوني - الصراع العربي 

وأن أهم متطلبات األمن ، )5(أمنها القومي یعتبر من مرتكزات النظام السیاسيترى مصر بأن   -4
خاصة مع اإلدراك المصري ألطماع المشروع ، القومي المصري هو تأمین الجبهة الشرقیة

في أذهان  حاضرةناء ما زالت وسیطرة االحتالل اإلسرائیلي لمناطق سی، )6(التوسعیة الصهیوني
د من مخاطر الجبهة الشرقیة بالنسبة لمصر سیطرة حماس على وزا، ولین المصریینالمسؤ 

 .)7(لجماعة اإلخوان المسلمین امتداداً  تعدهاقطاع غزة التي 

من دول إقلیمیة تنافس مصر في دورها  اإلقبال الحثیث على الدخول في الساحة الفلسطینیة -5
زاد من حاجة مصر ما م، وبناء عالقات قویة مع أطرافها المختلفة، اإلقلیمي كتركیا وٕایران

 )8(لتعزیز وصایتها على القضیة الفلسطینیة.

                                                           
قلیمیة(القاهرة:مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، إلالصراع العربي االسرائیلي في ضوء المتغیرات ا) جمیل هالل، 1(

 17ص )2011
حول التحدیات االقتصادیة أمام مصر  8/1/2012ي بتاریخ ) تقریر معلومات صادر عن مجلس الوزراء المصر 2(

  2012العام  في
  22ص  )1986مركز األهرام للترجمة والنشر،  :(القاهرة ملفات السویس) محمد حسنین هیكل، 3(
  9) یوسف الشاذلي، مرجع سابق، ص4(
  203) إبراهیم حبیب، مرجع سابق، ص5(
بو الغیط التي نشرتها صحیفة الوطن المصریة، الحلقة الثالثة، ) من مذكرات وزیر الخارجیة المصري أحمد ا6(

  وموجودة على الرابط التالي 25/9/2013بتاریخ 
 http://www.elwatannews.com/news/details/329514 

، برنامج هنا العاصمة مع االعالمیة المصریة لمیس الحدیدي، تاریخ CBC) محمد حسنین هیكل، قناة 7(
16/8/2013   

 172ص )2013مكتبة الشروق،  (القاهرة: ثورة ینایر والطریق إلى فلسطینحمود األزعر، ) م8(

http://www.elwatannews.com/news/details/329514


 حماس ومصر                                                                                  الثانيالفصل 

 )67 ( 
 

ونصرة القضایا القومیة لألمة ، التدینإلى  إن طبیعة الشعب المصري العاطفیة والتي تمیل -6
تبني القضیة الفلسطینیة وتصدیر خطاب اعالمي إلى  دفعت السیاسة المصریة، العربیة

كثیرون رافدًا شعبیًا  عّدهاوقد ، العام وٕارضائهالرأي  لمماشاةفي مسعى منها ، مناصر لها
في عهد مبارك مع القضیة الفلسطینیة  وال سیماوأن تعاطي النظام الرسمي ، )1(مساندًا للنظام

 .)2(كان یخدم هدف إشغال الرأي العام الداخلي بقضایا خارجیة

مصر  إنحیث ، یندورًا كبیرًا في استمرار االهتمام المصري بفلسط یؤديالموروث التاریخي  -7
الكیان وسبق ذلك الشراكة في احتالل ، مارست لسنوات طویلة دور الحاكم المباشر لقطاع غزة

العشائري والقبلي بین السكان في  االمتدادإلى  باإلضافة، لمناطق من البلدین الصهیوني
 )3(مناطق قطاع غزة وسیناء.

  :محددات عالقة مصر وحماس -ثانیاً 
مجموعة من المحددات التي یمكن  استخالصها من ، حماسر و مصبین عالقة التحكم 

، ولین المصریینوتصریحات المسؤ ، ة الطرفین ببعضهماالسلوك السیاسي والمیداني المتبع في عالق
وهي ، بعض الدراسات واألبحاثإلى  باإلضافة، وقادة حماس والناطقین باسمها وبیاناتها الرسمیة

  :)4(اآلتيعلى النحو 

  :قة مصر بحماسمحددات عال  - أ

قوة بوصفها لها السیاسي النوعي تعزیز ثق، إلى القضیة الفلسطینیة عبرتسعى مصر  -1
 ال یمكن تجاهله. اً ومحور ، إقلیمیة

ضمانات األمن  ىحدإ هيالقضیة الفلسطینیة والعالقة مع أطرافها المختلفة  أنترى مصر  -2
 لنظام السیاسي المصري.من أهم العوامل التي یقوم علیها ا یعدالقومي المصري الذي 

أن هذا الخیار ضروري للمصلحة وترى ، تتبنى مصر خیار التسویة والسالم مع االحتالل -3
نظرًا لظروف المرحلة التي تشهد اختالًال كبیرًا في موازین القوى ، القومیة المصریة والعربیة

لفلسطیني وقد عملت على تطبیق وٕانجاح هذا الخیار في المشهد ا، لصالح دولة االحتالل
                                                           

 4) محسن صالح، مصر وحماس، مرجع سابق ص1(
  5) یوسف الشاذلي، مرجع سابق، ص2(
  174) محمود األزعر، مرجع سابق، ص3(
   10-6ص )2010مركز الزیتونة للدراسات واألبحاث،  :(بیروت مصر وحماس) محسن صالح، 4(
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من بین الدول العربیة واالحتالل ألنها تؤمن بأنه ال قیمة للتسویات ، الثماینیاتمنذ أواخر 
 حل نهائي.إلى ي اإلسرائیلي والتوصل دون إنهاء الصراع الفلسطین

كة فتح التي عزز من عالقاتها مع حر ، تبّني مصر لخیار التسویة والسالم مع االحتالل -4
وانعكست ، لخیار المقاومة واالنتفاضة في وجه المحتل الً بدیه بوصفتبنت مشروع التسویة 

سلبًا على الفصائل التي أصرت على البقاء في تبني خیار المقاومة ورفضت االنضواء 
 تحت الحراك العربي نحو التسویة النهائیة.

وعملت على عدم قطع ، القضیة الفلسطینیةحرصت مصر على ممارسة الوصایة على  -5
 مع أي من مكونات الساحة الفلسطینیة مهما وصلت حدة الخالفات بینهما. "شعرة معاویة"

ظل النظام المصري الرسمي قلقًا من حالة الترهل والشقاق والخالف في صفوف الفصائل  -6
 نهاء الخالف بینهماإوعملت على ، الفلسطینیة التي أیدت خیار التسویة ال سیما حركة فتح

 عنهم. الً یبدبوصفهم خشیة صعود اإلسالمیین 

، حماس على أنها جزء من جماعة اإلخوان المسلمین وفرعها في فلسطینإلى  تنظر مصر -7
بالتعامل مع طرف ینتمي فكریًا وتنظیمیًا مع أهم الجماعات المعارضة  تكن سعیدةوهي لم 

مصر) ظلت مضطرة ولكنها(، وتشكل خطرًا على بقاء واستمرار النظام السیاسي فیها، لها
وفوزها ، واتساع شعبیتها، ضرورة فرضتها قوتها في المیدانبوصفها ماس للتعامل مع ح

 وسیطرتها على قطاع غزة.، الحقًا في االنتخابات البرلمانیة

داریة لقطاع غزة على إلالتبعات اأن لدى االحتالل اإلسرائیلي رغبة في إلقاء تدرك مصر  -8
ألصوات اإلسرائیلیة التي ود بعض اإضافة إلى وج، ولیة كاملة عنهوتحملها المسؤ ، مصر

وأخرى تنادي بتوطین الالجئین ، سیناءإلى  تنادي بتهجیر الفلسطینیین من قطاع غزة
  الفلسطینیین في الشتات داخل سیناء.

  :محددات عالقة حماس بمصر   -  ب

 مكاناتهاإوأن ، تدرك حماس الدور الكبیر والریادي لمصر في خدمة القضیة الفلسطینیة -1
یبقى ذخرًا لصالح القضیة ، وانتماءها العربي واإلسالمي، لهائلةالبشریة والمادیة ا

 الفلسطینیة.

 وتعد، البوابة الرسمیة لها بمنزلةوأنها ، أن الشرعیة العربیة تأتي عبر مصرتدرك حماس  -2
 الكتساب الشرعیة في العالم العربي واإلسالمي ودول العالم الثالث. مهماً  مدخالً 
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وال یمكن االستغناء عنها في ضبط نسق ، مقبولة مظلة تبقىتدرك حماس أن مصر  -3
مختلف األطراف الفلسطینیة ال  فيهي قادرة على التأثیر و ، العالقات الفلسطینیة الداخلیة

 سیما حركة فتح وفصائل منظمة التحریر

وأن عالقتها مع ، ون الداخلیة ألي دولةوتكرارًا أنها ال تتدخل في الشؤ  تؤكد حماس مراراً  -4
ولیس ، مختلفة في تلك الدول هي على قاعدة جلب النصیر للقضیة الفلسطینیةاألطراف ال

 على قاعدة التأثیر في المشهد الداخلي للدول.

وأن عملها ، أكدت حماس أن صراعها مع االحتالل ومعركتها ستبقى داخل حدود فلسطین -5
 العسكري المقاوم لن یكون إال على أرض فلسطین المحتلة.

والمتنفس الوحید للتخفیف عن ، قطاع غزةلهي البوابة الوحیدة تدرك حماس بأن مصر  -6
 لحكومتهاوهي المعبر الوحید النطالق عالقات خارجیة ، معاناة المواطنین في قطاع غزة

 مع العالم .

بل استفادت من المد ، لم تخِف حماس عالقتها الفكریة مع جماعة اإلخوان المسلمین -7
 أنها عملت على التأكید أن عالقتها مع الجماعة إال، الشعبي لإلخوان في مصر وخارجها

 وأن قرارها مستقل ونابع من مصلحة وطنیة مستقلة.، فكریة فقط ولیست تنظیمیة

وأن عالقتها بالدول ال سیما ، تؤكد حماس أنها خارج لعبة المحاور في المنطقة واإلقلیم -8
حة وتعزیز النصرة المحور المنافس لمحور االعتدال الذي یضم مصر قائمة على المصل

 للشعب الفلسطیني.

والتي تشكل عائقًا كبیرًا في  ، ویلخص بشیر نافع في دراسة له أهم المخاوف المصریة من حماس
  :)1(وهي، انطالق عالقات جیدة معها

وهو التنظیم الذي تخوض الدولة ، الفكري لجماعة اإلخوان المسلمین انتماء حماس -1
وفر الصعود اإلسالمي في فلسطین دعمًا معنویًا بالغًا  وقد، المصریة معه صراعًا معقداً 

 للتیار اإلسالمي في مصر وغیرها من البلدان.

التي تنظر إلیها مصر ، إن حماس والجهاد اإلسالمي تتمتعان بعالقات وثیقة مع إیران -2
 على أنها مصدر تهدید حقیقي .

                                                           
 2010، مركز الجزیرة لألبحاث والدراسات، "عالقة شائكة تزداد تفاقماً :مصر وحماس" ) بشیر نافع،1(
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، حركة الوطنیة الفلسطینیةحماس نوایاها في المنافسة على القیادة السیاسیة لللم ُتخِف  -3
من تخوف النظام المصري من الحركة ذلك زاد ، س مستقل عن القاهرةونظرًا ألن قرار حما

 ومسیرة صعودها نحو قیادة القرار الوطني الفلسطیني.

منافستْین  تعداناللتین ، وبعدها في قطر –قبل الثورة  –استقرار قیادة حماس في دمشق  -4
 قضیة الفلسطینیة على وجه التحدید.لدور مصر في المنطقة وال

  

  مراحل العالقة بین مصر وحماس -ثالثاً 
إلى  السلوك السیاسي المتبادل بینهما بسببیمكن للباحث تقسیم العالقة بین مصر وحماس 

وجمیعها مستوحاة من مجموعة مقابالت أجراها الباحث مع عدد من قیادات ، مراحل أساسیة ست
  :ياآلتوهي على النحو ، حماس

  تأسیس حماس حتى فوزها في االنتخابات البرلمانیة منذالمرحلة األولى : 

عام  حتى تاریخ فوزها في االنتخابات 1987وهي المرحلة التي انطلقت فیها الحركة عام 
وتمیزت السیاسة الخارجیة المصریة تجاه حماس في هذه المرحلة ، ودخولها معترك السیاسة 2006
  :)1(باآلتي

حیث لم تكن حماس ، قة بین مصر وحماس تبدأ بشكلها الرسمي في تلك المرحلةالعاللم تكد  -1
 فاعلة في المشهد السیاسي الفلسطیني بالقدر الذي علیه اآلن.

هذه المرحلة على تثبیت وحدانیة تمثیل منظمة التحریر  فيعملت السیاسة الخارجیة المصریة  -2
 فلسطیني.الفلسطینیة وما أفرزته من سلطة فلسطینیة للشعب ال

هذه المرحلة العتبارات  فيوال بتطور أدائها وحضورها  ،لم تكن مصر سعیدة بانطالق حماس -3
وكانت بالمقابل تعزز وتعمل على تقویة حضور ، الخالف الفكري والمنهجي والسیاسي
 األحزاب العلمانیة وخاصة حركة فتح.

سطینیة من بوابة الدخول في اهتمت السیاسة الخارجیة المصریة في هذه المرحلة بالقضیة الفل -4
 مما جعل العالقة مع حماس في غیر حاجة مصر.، قطار التسویة وتطبیق اتفاق أوسلو

                                                           
 ) مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الدكتور صالح البردویل في مكتبه، مرجع سابق1(
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االحتالل، وأجرت و  مصر عدد من اتفاقیات التهدئة بین المقاومة الفلسطینیة في غزة أبرمت -5
  خالل ذلك اتصاالت مع حماس من أجل التوصل لتلك التفاهمات. 

  وصول حماس للسلطة وٕاشكالیات الخالف األمني مع فتح  قبةح المرحلة الثانیة:

وهي المرحلة التي أعقبت فوز حماس في انتخابات البرلمان الفلسطیني وتشكیلها الحكومة 
تطور لصراع ، وما نتج عن ذلك من صراع على الصالحیات مع حركة فتح، الفلسطینیة العاشرة

األجهزة  وهروبكامل  على نحوى قطاع غزة مسلح نتج عنه في نهایة المطاف سیطرة حماس عل
  واتسمت السیاسة المصریة تجاه حماس في هذه المرحلة باآلتي:، األمنیة منه

ذلك هزیمة لحلیفها السیاسي حركة  وعدت، تفاجأت مصر بفوز حماس في االنتخابات -1
 )1(فتح.

 ون الفلسطینیین على أنه خطرنجاح حماس وتجربتها في إدارة شؤ إلى  نظرت مصر -2
 )2(.یهددها ویهدد استقرار حكمها

، الحكومة بعد فوزها في االنتخابات حتى ال تشكلمارست مصر ضغوطًا على حماس  -3
 )3(وحثتها على االكتفاء بالوجود في البرلمان والرقابة على أداء الحكومة.

  من االنتخابات الفلسطینیة الحرة  اً مفرز بوصفها لم تعترف مصر بحكومة حماس  -4
ستمرت في التعامل الرسمي مع الرئاسة الفلسطینیة المتمثلة في الرئیس محمود وا، والنزیهة
 )4(عباس.

أثناء خروجه ودخوله في تعمدت مصر تجاهل رئیس الوزراء الفلسطیني إسماعیل هنیة  -5
قطاع غزة إلى  تأخیر عودتهإلى  بل تطور األمر، ولم تقم باستقباله سیاسیاً ، للقطاع

 )5(أثناء عودته من زیارة خارجیة.في اعات طویلة واحتجازه على معبر رفح لس

                                                           
  حاث، الرابط التالي:، مقال نشره مركز الزیتونة للدراسات واألبمصر وحماس والعالقات المتشابكة) علي بدوان، 1(

http://www.alzaytouna.net/permalink/64279.html 
  .) مقابلة صالح  البردویل، مرجع سابق2(
 .) مقابلة محمود الزهار، مرجع سابق3(
  .17، مرجع سابق، صمصر وحماس) محسن صالح، 4(
 .) مقابلة صالح البردویل، مرجع سابق5(

http://www.alzaytouna.net/permalink/64279.html
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، تواصل التعامل المصري مع حماس بالمنطق األمني وعبر بوابة المخابرات المصریة فقط -6
ویشرف على نسق العالقات بین فتح ، حیث أوفدت مصر مبعوثًا أمنیًا یقیم في قطاع غزة

 )1(وحماس.

وبقیت ، الفلسطینیة عن السیطرةهذه المرحلة على عدم خروج الساحة  فيعملت مصر  -7
هذه الفترة أكثر من مؤتمر  في أثناءفعقدت ، ورعایتها للحوار الوطني، على وصایتها علیها

 )2(للحوار بین حركتي حماس وفتح.

ارتكبت مجموعة من األخطاء تجاه حماس السیاسة المصریة  أن)*(ویرى حسن نافعة
  :)3(اآلتيى النحو وهي عل ،عقب فوزها في االنتخابات البرلمانیة

وعجز األجهزة ، مبكرةتأخر مصر في فتح قناة اتصال موحیة بالثقة مع حماس في مرحلة  -1
األمنیة والسیاسیة المصریة عن التنبؤ بالنتائج المحتملة لالنتخابات التشریعیة التي فازت 

 بها حماس.

 2005القاهرة عام الكامل التفاق الحوار الموقع في عدم متابعة التنفیذ  -2

ویالحظ هنا أن الرئیس ، التعامل مع حماس باستخفاف عقب فوزها في االنتخابات النیابیة -3
ولم تنشأ عالقة عمل جیدة بینه وبین رئیس الوزراء ، مبارك لم یقابل خالد مشعل قط

 الفلسطیني إسماعیل هنیة.

، باشرةعدم بذل جهود كافیة أو الضغط لتشكیل حكومة ائتالفیة عقب االنتخابات النیابیة م -4
إفشال إلى  بأن مصر تتبنى السیاسة الرامیةحسب د. نافعة  "انطباعًا خاطئاً "مما وّلد 
 حماس.

بدولة لحملها على االعتراف ، القبول بموقف اللجنة الرباعیة وممارسة ضغوط على حماس -5
 غیاب عرض جدي للتسویة. بالرغم من، والقبول باالتفاقیات السابقة، االحتالل الصهیوني

                                                           
  .19ص ،2007-2006ة ماس في الحكومة الحادیة عشر تجربة ح :الطریق الصعب) یوسف رزقة، 1(
  .49، مرجع سابق، صمصر وحماس) محسن صالح، 2(
 رةأستاذ العلوم السیاسیة في جامعة القاه )*(

 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة) كمال أبو شاویش، ثورة ینایر وانعكاساتها المتوقعة على القضیة الفلسطینیة، 3(
  119، ص2013قتصاد والعلوم اإلداریة، كلیة اال ،جامعة األزهر غزة:
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على ، معبر رفح بعد انسحاب المراقبین األوروبیین منه على الجانب الفلسطیني إغالق -6
وعدم وجود ما یلزمها قانونًا  2005الرغم من أنها لیست طرفًا في اتفاقیة المعابر لعام 

  بإغالقه.

  مرحلة سیطرة حماس على قطاع غزة  المرحلة الثالثة:

ة بعد أحداث شهر حزیران من عام هي المرحلة التي بدأت بسیطرة حماس على قطاع غز و
واتسمت السیاسة المصریة تجاه ، ألجهزة األمنیة التابعة لحركة فتح من قطاع غزةوهروب ا ،2007

  :باآلتيحماس في هذه المرحلة 

وجب علیها العودة ة انقالبًا عسكریًا على السلطة یمصر سیطرة حماس على قطاع غز  عدت -1
 )1(عنه فورًا.

ویعمق ، خطرًا كبیرًا یهدد أمنها القومي كامالً س على قطاع غزة نظرت مصر لسیطرة حما -2
 )2(بات یقف على حدودها الشرقیة. عادٍ نظام جدید م وبمنزلة، ضعف سیطرتها على سیناء

عن سیطرتها  التراجعإلجبارها على ، عملت مصر على تضییق الخناق على حماس وحكمها -3
عة من اإلجراءات من بینها المشاركة وترجمت ذلك على أرض الواقع عبر مجمو ، على غزة

 االنقساموعزت ذلك لعدم رغبتها في تكریس ، في فرض الحصار وٕاغالق معبر رفح
 )3(الفلسطیني.

 لحقبةعلى قطاع غزة مع حماس بعد سیطرتها  قطعت مصر االتصاالت السیاسة واألمنیة -4
 الصهیوني الحتاللفقدان اإعادتها بعد  علىأجبرت شهور، وسرعان ما  6قصیرة لم تتجاوز 

في إجراء مفاوضات إلطالق  ورغبته ،األمل في تحریر الجندي اإلسرائیلي جلعاد شالیط
تمثلت في ادارة ملف المفاوضات على  ،ما شّكل ذلك حاجة لمصر عند حماسم، سراحه
 )4(فرصة لحماس إلعادة عالقاتها مع مصر.شكل أیضًا كما  شالیط،

 

                                                           
  239- 238) یوسف رزقة، مرجع سابق، ص1(
  212)ص2013مكتبة الشروق،  (القاهرة: ، ثورة ینایر والطریق إلى فلسطین) محمود األزعر2(
 ، مرجع سابق.) بشیر نافع3(
 ) مقابلة محمود الزهار، مرجع سابق4(
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  د ثورة ینایر حتى وصول اإلخوان للحكمالمرحلة الرابعة : مرحلة ما بع

وتولي المجلس العسكري ، وهي المرحلة التي تلت ثورة ینایر وسقوط نظام حسني مبارك
وتمیزت ، انتقالیة سبقت االنتخابات البرلمانیة والرئاسیة المصریة لمدةبقیادة المشیر طنطاوي الحكم 

  السیاسة المصریة تجاه حماس باآلتي:

ولم یحدث أي تواصل على المستوى ، رسمي مع حماس وفق المنطق األمنيتواصل التعامل ال - 
 )1(السیاسي مع القیادة المصریة الجدیدة المتمثلة بالمجلس العسكري.

وتعززت ، عبر بوابة المخابرات العامة وحماس مصرتمیزت هذه المرحلة بتقارب كبیر بین  - 
قامة نائب رئیس المكتب السیاسي مرة بإ أولونتج عن ذلك سماح مصر ، الثقة في ما بینهما

وهو األمر الذي كان في السابق من المحرمات ، لحماس د.موسى أبو مرزوق في القاهرة
 )2(إنهاء ملف شالیط وٕانجاز صفقة وفاء األحرار. إضافة إلى، السیاسیة

وفتحت ، غزةتخفیف الحصار المفروض على قطاع  إلىهذه المرحلة أثناء  فيعمدت مصر  - 
 إضافة إلى، وسمحت لقیادات حماس بالتحرك بحریة من وٕالى غزة، شكل شبه دائممعبر رفح ب

 عن األنفاق الممتدة بین قطاع غزة ومصر لتهریب البضائع ومستلزمات القطاع. الطرفغض 
  

  المرحلة الخامسة : مرحلة حكم اإلخوان المسلمین 

عبر فوزها في الحكم إلى  وهي المرحلة التي شهدت وصول جماعة اإلخوان المسلمین
هذه  في أثناءوتمیزت السیاسة الخارجیة المصریة تجاه حماس ، االنتخابات البرلمانیة والرئاسیة

  :باآلتيالمرحلة 

وشهدت نقلة نوعیة على ، من أفضل المراحل التي شهدتها العالقة بین مصر وحماس تعد -1
 صعید العالقة السیاسة واألمنیة.

یحدث تواصل سیاسي رسمي بین مصر الدولة  مرة في تاریخ السیاسة المصریة أول -2
، وتمثل ذلك في استقبال الرئیس مرسي لقیادات حماس في القصر الجمهوري، وحماس

كما ، سماعیل هنیة في أمور تخص قطاع غزةع رئیس الوزراء إوٕاجرائه مكالمات هاتفیة م
 له في القاهرة. بوصفه نظیراً استقبله رئیس الوزراء هشام قندیل 

                                                           
 ) المرجع السابق نفسه1(
 مرزوق عبر الهاتف، مرجع سابق) مقابلة موسى أبو 2(



 حماس ومصر                                                                                  الثانيالفصل 

 )75 ( 
 

ولة عن الملف الفلسطیني وتتعامل عبر البوابة األمنیة مع خابرات المصریة مسؤ بقیت الم -3
الخارجیة المصریة أو رئاسة إلى  ولم یتمكن الرئیس مرسي من نقل الملف، قطاع غزة
 )1(الجمهوریة.

عهد اإلخوان المسلمین  أثناء إلى حد كبیرالحصار على قطاع غزة قد ُكسر  إنیمكن القول  -4
 ة في مصر.وقیادتهم الدول

بل ، عهد جماعة اإلخوان إحداث تغییر جذري تجاه حماس فيلم تستطع السیاسة المصریة  - 5
  )2(بقیت القواعد على ما هي علیه عدا بعض االهتمام بالمجامالت واالستقباالت العلنیة.

   :2013ما بعد أحداث یونیو المرحلة السادسة : مرحلة 

وتشكیله حكومة ، ئیس المصري محمد مرسيالر إطاحة الجیش بوهي المرحلة التي تبعت 
  )3(واتسمت العالقة مع حماس في هذه المرحلة باآلتي:، جدیدة ودستور جدید

وشهدت توترًا غیر ، المراحل في تاریخ العالقة بین حماس ومصر أسوأهذه المرحلة من  تعد -1
 .مسبوق

عملیات ضد الجیش والقیام ب، والعبث فیه، اتهمت مصر رسمیًا حماس بتهدید أمنها القومي -2
 مباشر وغیر مباشر. على نحوودعم اإلخوان المسلمین ، المصري

وهدم ، كامل على نحوعبر إغالق معبر رفح ، أعادت فرض الحصار على قطاع غزة -3
 قطاع بالبضائع والمستلزمات.األنفاق المغذیة لل

، المصریة أبقت مصر على تواصل أمني محدود مع حماس عبر وكالء جهاز المخابرات -4
أبو مرزوق المقیم على موسى نائب رئیس المكتب السیاسي لحماس  وجودوأبقت على 

 عدم رغبة مصر بقطع شعرة معاویة مع حماس.إلى  في إشارة، أراضیها

وشهدت ، مصر العالقة مع حماس في هذه المرحلة تخابرًا یعاقب علیه القانون عدت -5
 .ومقاومتهاحماس  واسعًاضدتحریضًا رسمیًا وٕاعالمیا 

  
                                                           

  ) مقابلة محمود الزهار، مرجع سابق1(
  ) مقابلة موسى أبومرزوق، مرجع سابق2(
  ) مقابلة صالح البردویل، مرجع سابق3(
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  :حماسمن  األحزاب والتیارات المصریةموقف  -رابعاً 
من  كثیراً من حركة حماس أفضل  -على اختالف مكوناته –لعل الموقف غیر الرسمي 

من مواقف أحزابها ومكوناتها السیاسیة ال سیما  العدیدحیث تتالقى الحركة مع ، الموقف الرسمي
ویمكن للباحث أن یستعرض مواقف ، رائیليومواجهة المحتل اإلس ،في القضایا القومیة العربیة

مواقف وبیانات قادتها ومسؤولیها وفق  بفضلالمكونات السیاسیة غیر الرسمیة المصریة من حماس 
  تي:اآل

  :موقف التیار الشعبي الناصري  - 1

وأسسه المرشح لرئاسة الجمهوریة ، وهو من التیارات المعارضة لنهج جماعة اإلخوان المسلمین
وقد تحدث صباحي في أكثر من مناسبة عن حماس مدافعًا عنها أمام  ،حمدین صباحي

مضیفًا أنها"حركة وطنیة فلسطینیة ال یمكن أن ، اتهامات بالعبث باألمن القومي المصري
ویجب تقدیم الدعم والعون لها في مواجهة ، نحملها أخطاء اإلخوان المسلمین في مصر

الخلفیة القومیة لحمدین صباحي وحمله ألفكار  وأسهمت، )1(في المنطقة" الصهیونيالمشروع 
المشروع العربي الكبیر المناوئ للمشروع األمریكي بالمنطقة في تالقیه مع حماس وتصدیها 

بعد  وقام حمدین صباحي بترجمة أقواله بزیارة لقطاع غزة، )2(لمشروع االحتالل اإلسرائیلي
الحصار الذي  رغمقیادات حماس ها في أثنائالتقى ، 2008العدوان الصهیوني على غزة عام 

  فرض على القطاع.

  :موقف حزب مصر القویة - 2

حماس بعد جماعة اإلخوان إلى  قرباً حزب مصر القویة من أكثر األحزاب المصریة  یعد
ویعود في كثیر من ذلك للخلفیة الفكریة والثقافیة والثوریة التي یتمتع بها زعیم ، المسلمین

صداقته وعالقته  إضافة إلى، لفتوح القیادي اإلخواني السابقالحزب وهو عبد المنعم أبو ا
وقد ترجم الحزب تصریحاته المؤیدة ، )3(الشخصیة مع عدد كبیر من قیادات حركة حماس

ر العشرات من القوافل اإلغاثیة الداعیة لكسر حصار حیث سیَّ ، أفعالإلى  والداعمة لحماس

                                                           
  فیدیو منشور له على برنامج الیوتیوب، على الرابط التالي:حمدین صباحي، ) 1(

 http://www.youtube.com/watch?v=QkGDpfpy8dA 
 قابلة موسى أبومرزوق، مرجع سابق) م2(
 ) مقابلة محمود الزهار، مرجع سابق3(

http://www.youtube.com/watch?v=QkGDpfpy8dA
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برئیس  في أثنائهالیة التقى مرات متتا الثث قطاع غزةوزار زعیمه أبو الفتوح ، قطاع غزة
إلى  باإلضافة، )1(وعقد مؤتمرات صحفیة أخذت طابعا إنسانیا وٕاغاثیا، سماعیل هنیةالوزراء إ

إطالقه تصریحات مؤیدة للمقاومة الفلسطینیة ونهج االنتفاضة ضد االحتالل أثناء زیارته 
  .)2(لغزة

  :حزب الوسط المصري - 3

في معالجة القضایا الداخلیة  وحداثیاً  عصریاً  یتبنى خطاباً ، یةوهو حزب ذو خلفیة إسالم
سیاسیًا مع اإلخوان المسلمین  واتفق، أبو العال ماضي زعیم ومؤسس الحزب ویعد، والخارجیة

لقائه برئیس الوزراء إسماعیل  في أثناءوقد عبر عن موقفه من حماس ، بعد وصولهم للحكم
" نحن نرى بأن حماس والمقاومة في فلسطین هي رأس الحربة :هنیة أثناء زیارته للقاهرة قائالً 

وأن المصلحة العربیة واإلسالمیة تتطلب أن ال نوفر جهدًا في ، في الدفاع عن العواصم العربیة
في كثیر من المواطن للدفاع عن حماس وقطاع غزة في  یوهوانبرى قیاد، )3(األبطالدعم هؤالء 

هامات للحركة بالتورط في  أعمال عنف داخل مصر أو أثناء توجیه اتفي اإلعالم المصري 
  عام. على نحوالتدخل بالشأن المصري 

  :حزب النور السلفي- 4

حد ما مع إلى  یًا وفكریاً واختلف سیاس، وهو أحد الواجهات السیاسیة للدعوة السلفیة في مصر
قاومة في دعمه للمبالحزب من المجاهرة  یمنعإال أن ذلك لم ، خوان المسلمینجماعة اإل
وقد نظم رئیس ، عقبت ثورة ینایرأعلى رأسها حركة حماس مع بدایة تأسیسه التي و فلسطین 
  .)4(قطاع غزة وكان في استضافة حركة المجاهدین في غزةإلى  عماد عبد الغفور زیارةالحزب 

، وعبر عن رفضه للحصار المفروض على القطاع، الزیارة بقیادات حماس في أثناءوالتقى 
یرًا إال أن تغ، )5(عن دعمه لخیار المقاومة وأشاد بتجربة حماس في الحكم بقطاع غزةوأعلن 

وصعود ، طرأ على موقف الحزب بعد االنقالب العسكري وحدوث استقاالت واسعة في قیاداته

                                                           
  5/2012) التقریر الشهري الصادر عن لجنة استقبال الوفود في وزارة الخارجیة الفلسطینیة بغزة، شهر 1(
 18/12/2012) صحیفة فلسطین، العدد 2(
  12/9/2012) صحیفة الحریة والعدالة، العدد 3(
  23/4/2012، العدد ) صحیفة الرسالة4(
  25/4/2012) صحیفة الحریة والعدالة، العدد 5(
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عالمیة التي استهدفت حماس في وتمثل ذلك في مشاركته في الهجمة اإل، جدیدة لهقیادات 
ون لعبث باألمن المصري والتدخل بالشؤ في  اتهام حماس با ناطقوهك وشار ، االعالم المصري

  .)1(المصریة وعملها ضمن مشروع تآمري یستهدف مصر ووحدتها

   :حركة المصریین األحرار- 5

، وهي من أبرز األحزاب المشاركة في جبهة اإلنقاذ المصریة المعارضة لإلخوان المسلمین
من أكثر األحزاب  ویعد، ساویرسلشهیر نجیب ویقوده رجل األعمال المصري المسیحي ا

وشارك الناطقین باسمه وقیاداته في حملة إعالمیة كبیرة تستهدف " ، لحماس المصریة انتقاداً 
 الذيتشویه" حماس وتقدیمها للرأي العام المصري على أنها أحد أدوات المشروع التخریبي 

  .)2(یستهدف مصر

   :حماس وثورة ینایر-خامساً 
وشكلت فرصة للكثیر من ، ینایر من أهم مفاصل التاریخ المصري الحدیثثورة  تعد

، المصریین وتیاراتهم السیاسیة للتخلص من نظام االستبداد والقمع الذي هیمن علیهم لسنوات طویلة
ولم تكن ثورة ، واالنطالق نحو مصر الجدیدة القائمة على الحریة والدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة

وٕانما نتاج ، لحظتها ةولید 2011انطلقت في الخامس والعشرین من ینایر لعام ینایر التي 
  :اآلتيطبیعي لظروف وعوامل داخلیة وخارجیة یمكن تحدیدها وفق 

وممارسات الداخلیة البشعة بحق المواطنین والتي ، حالة االستبداد وقمع الحریات واالضطهاد -1
حسني األسبق حكم الرئیس المصري  من السنوات العشر األخیرة فيواضح  على نحوانتشرت 

ن مؤسسات دولیة إحتى ، )3(ممارستها للقتل العمد بحجة مكافحة اإلرهابإضافة إلى ، مبارك
 .)4(نسانألف انتهاك لحقوق اإل 82نحو  2009عام  في أثناءرصدت 

                                                           
برنامج توك شو مسائي بتاریخ  في المصریة   ontv) تصریحات لنادر بكار الناطق باسم حزب النور على قناة 1(

8/8/2013  
 19/9/2013) تصریحات لنجیب ساویرس نقلتها عنه صحیفة الیوم السابع المصریة بتاریخ 2(
 60ص  )2011مكتبة جزیرة الورد،  :(القاهرة تدبیر المنزل ما بعد الثورةي قاعود، ) حلم3(
  46ص  )2012دار الشروق للنشر والتوزیع،  :(القاهرة الطریق إلى ثورة ینایر) سید مطر، 4(
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، )1(%80الفقر وصلت نسبته قبل الثورة نحو  إنحیث ، الوضع االقتصادي المتردي في مصر -2
تزاید الحدیث عن فساد مهول داخل كما ، ركُّز الثروة المالیة في ید عائالت محدودة بعینهاوت

حتى أصبح الفساد هو القانون نفسه الذي ال یجب ، النظام االقتصادي المصري برعایة الدولة
وأشارت إحصائیات أن مجموع التدفقات المالیة الخارجیة غیر المشروعة بلغت ، )2(الخروج عنه

 )3(دوالر. اتملیار  ستةنحو  2008-2000م من عا

المساعي الحثیثة للرئیس المصري األسبق حسني مبارك وعائلته لتوریث نجله جمال الحكم من  -3
وانتقل مبارك األب ، التي سبقت الثورة  المدةوتجلى ذلك في إدارِتِه غیر المباشرة في ، بعده

المشهد السیاسي  مبارك االبن في الوقت الذي تصدر، فیها للعیش في مدینة شرم الشیخ
من  العدیده توهو األمر الذي رفض، )4(للحزب الوطني وانطالق حمالت دعائیة لترشحه

ورفض المؤسسة ، استخفافا بتاریخ ومستقبل مصر وعدته، األحزاب السیاسیة المصریة
 .)5(غیر مباشر لهذا الطرح على نحوالعسكریة 

وما تبع ذلك من ، ها في إسقاط حكم زین الدین العابدینتأثر المصریون بالثورة التونسیة ونجاح -4
وهو األمر الذي أعطى دفعة كبیرة ، أدت النتقال سلس للحكم سلمیةإجراءات دیمقراطیة 

 .)6(للشبان الناشطین في مصر واألحزاب المصریة

حیث تم إنتاج ، التزویر الفاضح في االنتخابات البرلمانیة المصریة التي سبقت ثورة ینایر -5
 في مسعى لتمریر انتقال السلطة من مبارك األب، )7(برلمان مصري خالص للحزب الوطني

لتي خرجت من وهو ما شكل استفزازًا كبیرًا لجماعة اإلخوان المسلمین ا، مبارك االبنإلى 
ذلك في تأجیج الرأي العام ضد  وأسهم، دون أي مقعد في البرلمانمن االنتخابات المزورة 

                                                           
   97) ص 2011طنطا بوك هاوس للنشر والتوزیع،  (مصر: ثورة شعب) طارق زكریا، 1(
مجلة سي، االنتخابات التشریعیة ومستقبل التطور السیاسي والدیمقراطي في مصر، ) حسنین توفیق وحامد قو 2(

 64، ص2006، نیسان 326، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد المستقبل العربي
ملهمة شعوب العالم، تقریر صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس  ) ثورة الشعب المصري:3(

  على الرابط  : 2011فبرایر، الوزراء المصري، 
http://photoauto.ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=465942&eid=1367)  

 26) ص .2011هیئة االستعالمات المصریة،  :(القاهرة ینایر ثورة شعب 25) أحمد تاج الدین، 4(
   .32) المرجع السابق نفسه، ص5(
  .34ص  )2013(القاهرة: دار الشروق،  1، طیاةاذا الشعب یوما أراد الح) وائل غنیم، 6(
 100ص )2011طنطا بوك هاوس للنشر والتوزیع،  ( القاهرة:ثورة شعب مصر) طارق زكریا، 7(

http://photoauto.ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=465942&eid=1367)
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وقد وصف الكاتب حسن نافعة النظام السیاسي المصري في هذه ، لقائمالنظام السیاسي ا
 .)1(المرحلة "بـالتسلطیة التنافسیة أو الدیمقراطیة الشكلیة"

ة الخارجیة سیاسلل وخضوعها، ها على الداخلؤ وانكفا، تراجع الدور اإلقلیمي لمصر -6
تعامل مع القضیة سیما في ال ال، )2(وتبني أهدافها بشكل كامل، األمریكیة في المنطقة

وٕاعالن  2008على غزة عام  العدوانوتوجت في الموقف المصري من ، )3(الفلسطینیة
 .)4(تسیفي لیفني للحرب من القاهرة خارجیة االحتاللوزیرة 

وتمكنت ثورة ینایر من تحقیق بعض من مطالبها التي رفعها الثوار في أیام الثورة 
  :اآلتيوهي على النحو ، حریرالثمانیة عشر وهم معتصمون في میدان الت

وتولي قیادة ، رحیل الرئیس المصري محمد حسني مبارك ونائبه اللواء عمر سلیمان عن الحكم - 
 الجیش المصري دفة إدارة البالد مؤقتًا.

، مرة أول فیها دور كبیر إجراء مجموعة من االستحقاقات االنتخابیة التي كان للمواطن المصري - 
حیث أجري استفتاء على تعدیالت دستوریة للمرحلة ، كیل نتائجهافي تشحر ونزیه  وعلى نحو

 وانتخابات رئاسیة.، ومن ثم انتخابات برلمانیة، االنتقالیة

وجرى ، إعداده من لجنة دستوریة منتخبة تمأنجز الشعب المصري أول دستور مصري حر  - 
 %.60نسبة تصویت تجاوزت  على حصلاالستفتاء علیه و 

 لمصر من الوصول لحكم البالد بعد  انتخابات رئاسیة دیمقراطیة نزیهةتمكن  أول رئیس مدني  - 
 وهو الرئیس محمد مرسي.

ومدها بالكادر ، وقد شكلت بعض القوى السیاسیة والتكتالت الشبابیة العمود الفقري للثورة
ویمكن تحدید المكونات الفاعلة ، وكانت أحد ضمانات نجاح الثورة، الشبابي والقدرة التنظیمیة

  ثورة ینایر وفق اآلتي:ل
                                                           

مقال منشور بتاریخ  الحزیرة نت،) حسن نافعة، "خصائص نظام الحكم المصري من منظور علم السیاسة"، 1(
  ، الرابط التالي:17/5/2005

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6b3f4455-9c46-46ad-9bee-5c3b30fa7246 
  288) األزعر، مرجع سابق، ص2(
   36) ص2012دار الشروق،  (القاهرة:الجمهوریة الثانیة في مصر) محمود شریف بسیوني، 3(
جامعة  غزة: ،رسالة ماجستیر غیر منشورة) یاسر لوز، دور المؤسسة العسكریة المصریة في ثورة ینایر، 4(

  77، ص2013 كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة،االزهر،  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6b3f4455-9c46-46ad-9bee-5c3b30fa7246
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شكلوا بیئة ، تماعيمواقع التواصل االجوهم مجموعة كبیرة من ناشطي  :الناشطون الشباب -1
في الخامس والعشرین من  الواقع عبر المیادینإلى  ونقلوها ،ثورة عبر اإلنترنتافتراضیة لل

 ونواره نجم.، وأسماء محفوظ، وأبرزهم وائل غنیم، ینایر

 ا یمثلون النسبة األكبر في ــوكان شبابه، )1(م العمود الفقري للثورةــهن:وــــاإلخوان المسلم -2

، ویرجع لها فضل الترتیب والتنظیم واإلعداد الجید لالعتصامات، المسیرات والتظاهرات
 .)2(تصدیها لما بات یعرف بغزوة الجمال إضافة إلى

فعوا شعار الحریة وهي حركة تضم شبابا ناشطین في مجال السیاسة ور  إبریل : 6حركة  -3
بابي أحمد الناشط الش ویعد، في حراك الثورة وتصعیدها على نحو فعال وأسهموا، والعدالة

 )3(ماهر أحد أبرز مؤسسیها.

وانتقل ، عدةمراحل بفإن الباحث یرى بأن موقفها من ثورة ینایر مر ، حماسإلى  وبالعودة
  :اآلتي بوساطةحركة من ثورة ینایر ویمكن تحدید موقف ال، إعالن التأییدإلى  ما بین الصمت

خشیة ، عشر ةثورة ینایر الثمانی أیام طوالالتزمت حماس الصمت وسیاسة النأي بالنفس  -1
وما نتج عن ذلك من ، من تكرار خطأ یاسر عرفات في دعمه الغزو العراقي للكویت

ا حاجة قطاع غزة الماسة لمصر كونه إضافة إلى، أضرار كبیرة على الشعب الفلسطیني
 المنفذ الوحید للعالم الخارجي.

عالم الرسمي لحماس المتمثل في الفضائیات واإلذاعات والصحف اهتمامًا أبدى اإل -2
 وتأییدًا لمطالبها.تعاطفًا  وأظهر، لثورةبمجریات ا

وحّیت في ، أعلنت حماس فور إعالن الرئیس المصري استقالته تأییدها المطلق لثورة ینایر -3
، وهّنأتهم بما حققوه من انتصار على الظلم واالضطهاد، یینبیان لها تضحیات المصر 

 .)4(انتصار ثورة ینایر انتصاًرا للقضیة الفلسطینیة وعدت
                                                           

  ، الرابط التالي:22/12/2011، قناة الجزیرةبرنامج شاهد على الثورة،  في) أسامة یاسین، 1(
http://aljazeera.net/programs/pages/bf2630ed-9c61-40c3-8d6b-24d44fed0fa5 

  ، على الرابط التالي:قناة الجزیرةالثورة،  برنامج شاهد على في) صفوت حجازي، 2(
http://www.arabyvideos.com/view/349492.html  

  ، الرابط التالي، قناة الجزیرةمقابلة في برنامج شاهد على الثورة في) ممدوح حمزة، 3(
http://www.arabyvideos.com/view/349471.html 

  ن المسلمین على الرابط التالي:) بیان لحماس نشره موقع موسوعة جماعة االخوا4(
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%.html 

http://aljazeera.net/programs/pages/bf2630ed-9c61-40c3-8d6b-24d44fed0fa5
http://www.arabyvideos.com/view/349492.html
http://www.arabyvideos.com/view/349471.html
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%.html


 

 

 

 

   

الثالثالفصل   
  الصورة اإلعالمية

  

  :مبحثینویشتمل على 
  المبحث األول: مفهوم الصورة 

  صناعة الصورةالمبحث الثاني: 
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  الفصل الثالث

  الصورة االعالمیة
  

الصورة اإلعالمیة، ویبین من خالله مفهوم الصورة یستعرض الباحث في هذا الفصل، 
أنوع الصورة من حیث االستخدام، وسبل صناعة  وأسباب االختالف الحاصل علیه، ویوضح

  الصورة وبیان دور اإلعالم فیها، ویقسم الفصل إلى مبحثین هما:

  المبحث األول: مفهوم الصورة ، ویبین مجموعة من النقاط أهمها:

  الصورة في القرآن الكریم - أوالً 

  الصورة في اللغة - ثانیاً 

  الصورة في االصطالح - ثالثاً 

  ، ویبین مجموعة من النقاط، أهمها:صناعة الصورة المبحث الثاني:

  أسالیب صناعة الصورة االعالمیة  - أوالً 

  خصائص الصورة - ثانیاً 

  مكونات وأبعاد الصورة  - ثالثاً 

  عوامل تكوین الصورة - رابعاً 

  

  

  

  

  

  

  



 الصورة اإلعالمیة                                                                                الثالث الفصل

 )84 ( 
 

  المبحث األول 
  مفهوم الصورة

  تمهید:
اإلعالم على جمهورها في عصرنا یجمع معظم الباحثین على زیادة القدرة التأثیریة لوسائل 

الحالي، ویرجع ذلك إلى ما أضافه التطور التكنولوجي الهائل من تقنیات انتشار وتشویق وسرعة، 
ما بات یعرف  وال سیماباإلضافة إلى انخفاض نسبة األمیة في التعامل مع وسائل اإلعالم 

والمؤسسات والدول لمعرفة الصورة باإلعالم الجدید، ذلك وغیره، زاد من اهتمام األفراد والهیئات 
التي تحاول وسائل اإلعالم رسمها عنها، كما زاد من االعتماد على وسائل اإلعالم في صناعة 

  لما لها من أثر كبیر في تشكیل أو تغییر اتجاهات الرأي العام لصالح  الصورة لدى جمهور معین
ا ومعرفة نتائجها لم یتوقف عند االهتمام بالصورة وآلیات تكوینهویمكن القول إن  قضیة ما.

المجاالت اإلعالمیة فقط، بل تعداه لیصل إلى مختلف المجاالت سواء االجتماعیة أو االقتصادیة 
بالتباین واالختالف في تحدید  أو السیاسیة، وانعكس ذلك على الدراسات العلمیة ذات االهتمام

  توصیف وتعریف للصورة وبیان حدودها ومفهومها.

أنواع الصورة وتعریفاتها واختالف الباحثین في تحدید مفهوٍم دقیٍق لها دفع تعدد  ولعل
  .الباحث لتخصیص هذا المبحث لمفهوم الصورة، وبیان خصائصها والعوامل التي تسهم في تكوینها

  الصورة في القرآن الكریم: -أوًال 
تلفة وضحها  ذكرت كلمة "الصورة" في عدد من المواضع القرآنیة التي تعبر عن معاٍن مخ

  والجانب المعنوي أو التصویري التعبیري. ،المفسرون، وتناولت الجانب الحسي أو الملموس

وقد أفرد سید قطب كتابًا كامًال عن الصورة في القرآن تحدث فیه عن معاني الصورة 
وأقسامها ووظائفها ومواضعها في القرآن، وأبرز فیه الجانب الفني الخالص على حساب الجانب 

في  قطب من أول من لفت االنتباه إلى ظاهرة اإلعجاز في التصویر القرآني ویعد، )1(ظیفيالو 
  )2(العصر الحدیث

وتعد الصورة قاعدة األسلوب القرآني األساسیة، وأداته المفّضلة في التعبیر عن المعاني 
  )3(المجردة، والحاالت النفسیة، والمواقف اإلنسانیة.

                                                           
  .9) ص 2002دار الشروق،  (القاهرة: 16، طآن الكریمالتصویر الفني في القر ) سید قطب، 1(
  2) ص.2001 (دمشق: ُفصلت للدراسات والنشر، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن) عبد السالم راغب، 2(
  .1) المرجع السابق نفسه، ص3(
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لقرآن الكریم ست مرات، بصیغ مختلفة، فذكرت بصیغة في ا» الصورة«وقد وردت كلمة 
َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكمْ (الماضي والجمع في قوله تعالى:  ، وبصیغة الماضي فقط، في )1()َوَصوَّ

ْرناُكمْ (قوله تعالى:  ُهَو الَِّذي (، وبصیغة المضارع، في قوله تعالى: )2()َوَلَقْد َخَلْقناُكْم ُثمَّ َصوَّ
ُركُ  ُهَو اهللاَُّ اْخلالُِق (، وبصیغة اسم الفاعل، في قوله تعالى: )3()ْم ِيف اْألَْرحاِم َكْيَف َيشاءُ ُيَصوِّ

ر َك بَِربَِّك (في قوله تعالى:» صورة«، وبصیغة المفرد )4()اْلباِرُئ املَُْصوِّ ْنساُن ما َغرَّ َا اْإلِ يا َأهيُّ
اَك َفَعَدَلَك ِيف  َبَك اْلَكِريِم الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ   )5() َأيِّ ُصوَرٍة ما شاَء َركَّ

كما أن كلمة المصور من األسماء التي اختارها اهللا سبحانه وتعالى له، وقد وردت في أكثر 
من آیة في القرآن الكریم، وفسرها العلماء في مواضع عدة بمعنى " َخَلق" المخلوقات ومنح 

في القرآن الكریم بمعاٍن عدة منها الموجودات في الكون صورة خاصة بها، كما وردت كلمة صور 
ْرَناُكْم ُثمَّ (، كما وردت في اآلیة القرآنیة في قوله تعالى:)6(شكل أو أوجد َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم ُثمَّ َصوَّ

اِجِدينَ  َن السَّ   .)ُقْلنَا لِْلَمآلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا إِالَّ إِْبلِيَس َملْ َيُكن مِّ

ن أن المواضع السابقة لكلمة الصورة تشیر إلى الشكل الخارجي أو الهیئة وعلى الرغم م
، إال أن هناك مواضع أخرى للصورة في القرآن علیها التي خلق اهللا سبحانه وتعالى الخلق أو الناس

وا َقاَل َبْل َأْلقُ (الكریم فسرها العلماء بالجانب المعنوي أو التعبیري للصورة كما ورد في اآلیة القرآنیة
َا َتْسَعى يَُّل إَِلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأهنَّ ْم َوِعِصيُُّهْم ُخيَ ورة ـــــــصــــه الــال أصلـــ، حیث  إن الخی)7()َفإَِذا ِحَباُهلُ

  )8(المجردة مثل الرؤیة في المنام

  

                                                           
  ).64) سورة غافر، اآلیة (1(
  ).11) سورة األعراف، اآلیة (2(
 ).6عمران، اآلیة (آل ) سورة 3(
  ).24) سورة الحشر، األیة(4(
  ). 8- 6سورة االنفطار، اآلیة( )5(
  7/172. ر، وانظر: البحر المحیط و ص ،مفردات القرآن الكریم ،الراغب األصفهاني) 6(
  )66( اآلیة) سورة طه، 7(
 ، كتاب الخاء، خیلمفردات القرآن الكریم، الراغب األصفهاني )8(
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  :الصورة في اللغة -ثانیاً 
الصورة خیالیة في ، وصورة الشيء هي: ماهیته المجردة، و )1(هي الشكل والتمثال المجسم

، و(ّصوره تصویرًا) فتصور الشيء أي توهم، والتصاویر هي الرسوم والتماثیل )2(الذهن أو العقل
بلغة العرب، والصورة، ما قابل المادة، وقد عنى(أرسطو) بهذا التقابل وبنى علیه فلسفته كلها وطبقه 

الذي أعطاه المثال إیاه، ومادته  في الطبیعة، وعلم النفس والمنطق. فصورة التمثال عنده هي الشكل
هي ما صنع منه من مرمر أو برونز، واإلله عنده: صورة بحتة وال جسد له، والنفس: صورة 

  .)3(الجسم

وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربیة حول مفهوم الصورة نجد أن هناك تقاربًا بین القرآن 
شكل والتصویر الخارجي للهیئة بصفة الكریم ومعاجم اللغة العربیة في معنى الصورة وربطها بال

  عامة.

وتأتي الصورة بمعنى الصفة، فصورة الشيء هي صفة الشيء، أي یقصد بها صفته وشكله 
وعرفها ابن منظور بأن الصورة ترد في كالم العرب في ظاهرها، وعلى معنى حقیقة ،)4(الخارجي

  .)5(الشيء وهیئته وعلى معنى صفته

  الصورة في االصطالح  -ثالثا
یصعب مفهوم الصورة من المفاهیم المختلف علیها في أوساط المفكرین والباحثین،  یعد

للصورة یمكن استخدامه والبناء علیه في مختلف الدراسات،  ومحددٍ  شاملٍ  تعریفٍ  الحصول على
  وقد أرجعت العدید من الدراسات هذا االختالف إلى مجموعة من األسباب، منها:

عاجم اللغویة الغربیة في حدیثهم عن الصورة، واجتهد المترجمون اعتماد الباحثین على الم -1
 .)6(العرب في تقریب وتقدیم معنى لهذا المصطلح كل حسب مجاله وتخصصه

                                                           
  2004 )الدولیة الشروق مكتبة :القاهرة(4ط، الوسیط المعجم، العربیة اللغة مجمع )1(
  1992 )للمالیین العلم دار: الریاض(، 7ط، الرائد المعجم، مسعود جبران  )2(
جامعة صالح  :بغداد ،رسالة ماجستیر غیر منشورة"مفهوم الصورة األنماط والوظیفة"،  ) صالح الشركجي،3(

  68م، ص 2002الدین، 
 440ص  ،1997، دار الشروق بیروت: ،المنجد) 4(
 2523) ص 1997(بیروت: دار المعارف،  لسان العرب) ابن منظور، 5(
 .28) ص2008دار المعارف، (بیروت:  الصورة النمطیة وتطور المفهوم) سلمان الدسوقي، 6(
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والعالقات  ،واللغة العربیة ،اختالف استخدامات الصورة في الدراسات المتعددة، كاإلعالم -2
ثین لتقدیم تعریف اصطالحي للصورة المفكرین والباحمما دفع وغیرها،  ،وعلم النفس ،العامة

 حسب مجال دراسته. كل

التطور الهائل في المجال اإلعالمي وانعكاس ذلك على الجانب البحثي اإلعالمي األمر  -3
بمفهوم الصورة، وذلك كل  إلى تقدیم تصورات مختلفة عن المقصود الباحثینالذي دفع 

 حسب زمانه ومجاله وما لحق به من تطور.

كثیرًا من الدراسات تشیر إلى أن الصورة بمفهومها الذهني أو اإلعالمي  أن وعلى الرغم من
العلماء العرب سبقوا األجانب في تأصیل تؤكد أن ، إال أن هناك دراسات )1(هو مصطلح غربي

وجود خارج  مفهوم الصورة، ویستدل على ذلك بما ذكره العالم ابن سینا "أن األشیاء لها وجودان:
، والصورة عند الشریف الجرجاني هي )2(وسماه التصور" ،ووجود في الذهن ،یانسماه األع ،الذهن

نوعان: الصورة الجسمیة والصورة النوعیة، إذ ذكر أن الصورة هي "كیفیة حصول صورة الشيء في 
  )3(الذهن وهي الصورة الذهنیة".

دراسات مفهوم شاع استخدامه في ال  imageوالصورة بما یقابلها في اللغة اإلنجلیزیة 
، وقد وضع له الباحثون األجانب العدید )4(اإلعالمیة والعلوم السیاسیة بعد الحرب العالمیة الثانیة

من التعریفات االصطالحیة، حیث ذكر قاموس ویبستر بأن الصورة تعني " التقدیم العقلي ألي 
طف معینة، مباشر أو محاكاة لتجربة حسیة ارتبطت بعوا على نحوشيء ال یمكن تقدیمه للحواس 

  .)5(أو تحلیل لما أدركته حواس الرؤیة أو السمع أو اللمس أو الشم أو التذوق"

ونظرًا الختالف التعریفات وتباین نظرة الباحثین في تحدید مفهوم للصورة فقد ظهرت 
الصورة الذهنیة، والصورة النمطیة،  :مثل ،مصطلحات عدیدة للصورة في الدراسات اإلعالمیة

  ة، والصورة السیاسیة، والصورة اإلعالمیة.والصورة القومی

                                                           
) سالمة عبدالقادر، "دور أقسام العالقات العامة في المؤسسات الدولیة بتشكیل الصورة الذهنیة عنها لدى 1(

 .59، ص2007جامعة صالح الدین،  بغداد: ،رسالة ماجستیر غیر منشورةالشعوب العربیة"، 
 .220) ص1970لهیئة المصریة للكتاب، (القاهرة: اكشاف اصطالحات الفنون) محمد علي الفاروقي، 2(
(بغداد: الدار الجامعیة  عالم الجدید: تطور األداء والوسیلة والوظیفةإلاالرازق، صفد الساموك،  ) انتصار عبد3(

 .73) ص2011للطباعة والنشر، 
  .61) المرجع السابق نفسه، ص4(
  .4) ص 2003الكتب،  ( القاهرة: عالم العالقات العامة والصورة الذهنیة) علي عجوة، 5(
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بأنها " تتكون من  Kenneth E. Bouldingبولدنج  عرفها كینیثفالصورة الذهنیة 
، منها: المكان الذي یحیا فیه الفرد، وموقعه من العالم الخارجي، بعدة عواملتفاعل معرفة اإلنسان 

ن، واألصدقاء المحیطین به، والزمان، ، والحیوان، والجیراالعائلةوالعالقات الشخصیة، وروابط 
  . )1(والمعلومات التاریخیة واالجتماعیة التي یحصل علیها"

له بأنها" مجموعة من االنطباعات الذاتیة التي یكونها الفرد عن اآلخرین  آخر وفي تعریف
  )2(والعالم المحیط به"

ائع بین بأنها "تصور عقلي ش   Public Opinionفي كتابه  W. Lippmannوعرفها 
أفراد جماعة معینة، یشیر إلى اتجاه هذه الجماعة نحو شخص بعینه أو شيء بعینه"، وأنها "تعكس 

أو موضوعات) إلى العقل اإلنساني  (أشیاء أو أشخاص الواقع؛ إذ تحمل المعلومات عن هذا الواقع
نما یواجهه الذي ال یواجه هذا الواقع أو األشخاص أو المواقف أو الموضوعات بشكل مباشر، وإ 

  )3(بشكل غیر مباشر".

ویعرفها هولستي بأنها " مجموعة من معارف الفرد ومعتقداته في الماضي والحاضر 
  )4(والمستقبل، التي یحتفظ بها الفرد وفقًا لنظام معین عن ذاته وعن العالم الذي یعیش فیه "

قدیمة المتوارثة وعرفها د.علي عجوة بأنها " مجموعة األحكام والتصورات واالنطباعات ال
، آخریجابیة منها والسلبیة، التي یأخذها شخص أو جماعة أو مجتمع عن إلوالجدیدة المستخدمة، ا

  )5(ویستخدمها منطلقًا وأساسًا لتقییمه لهذا الشخص ولتحدید موقفه وسلوكه إزاءه "

لذات فقد عرفها السید یاسین في كتابه الشخصیة العربیة بین صورة ا أما الصورة النمطیة
بالغ البساطة والتعمیم یقترن بفئة من الناس  -سلبي أو إیجابي –حكم قیمة "بأنها اآلخرومفهموم 

قومیة، دیانة، جنس، جماعة، إلخ) متجاهًال الفروق الفردیة بین أعضاء تلك الفئة ویصعب تغییره (
  )6(عن معظم الناس.

                                                           
 286) ص .1997(القاهرة: دار الفكر العربي،  مدخل إلى االتصال والرأي العام) عاطف عدلي عبید، 1(

(2) Kenneth E.Boulding, The Image, ( Ann Arbor, Michigan :The University of 
Michigan Press, 1966 ) pp1-3. 

   2011، ة"، مقال منشور على شبكة اإلنترنت) أحمد زین الدین، "صناعة الصورة الذهنی3(
غیر ه،رسالة دكتورا"م، 78، 74، 72) راجیة أحمد قندیل، "صورة إسرائیل في الصحافة المصریة سنوات 4(

  .30، ص 1981عالم، إلكلیة ا: جامعة القاهرة، ، القاهرةمنشورة
  11ص  )2002(دمشق: المؤلف،1میة، ط، سلسلة المكتبة االعالعالم الغربيإلصورة العرب في ا) أدیب خصور، 5(
 82ص ، مرجع سابق، السید یاسین) 6(
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لذین استخدموا مصطلح الصورة من أوائل ا یعدوعرفها الكاتب األمریكي والتر لیبمان الذي 
النمطیة  بأنها "الشعور الوحید الذي یحمله أي شخص حول حدث لم یجربه وهو شعور نابع من 
تصوره الذهني للحدث وٕان ما یقوم به ال یعتمد على معرفة معینة أو مباشرة بل على صورة صنعها 

  .)1(أو أعطیت له"

  الفرق بین الصورة الذهنیة والنمطیة 
م من التقاطع والتشابه في مجاالت الصورة الذهنیة مع الصورة النمطیة، إال أن على الرغ

دقیق، وذكرت  على نحوهناك مجموعة من الفروق بینهما یساعد تحدیدها على فهم كل نوع منهما 
  العدید من الدراسات فروقا بینهما یمكن تلخصیها وفق اآلتي:

سریع، على عكس الصورة النمطیة التي  نحوعلى الصورة الذهنیة متغیرة، ویسهل تغییرها -1
  )2(یصعب تغییرها، ویحتاج تّغیرها إلى مجموعة كبیرة من العوامل والمؤثرات والوقت الطویل.

تتصف الصورة الذهنیة باإلیجابیة والموضوعیة في أغلب ظروفها، بینما الصورة النمطیة  -2
  )3(تتصف بالسلبیة والتحیز.

ى حقائق ومعلومات صادقة، بینما الصورة النمطیة تكون في الغالب الصورة الذهنیة مبنیة عل-3
  )4(محملة بالمشاعر الذاتیة ومشحونة بالعواطف الشخصیة.

فقد ظهرت مع ازدیاد البحوث الهادفة لمعرفة صورة دول عند شعوب  أما الصورة القومیة:
میة المرتبطة أخرى أو صورة شعوب عند شعوب أخرى، وكثر استخدامها في الدراسات اإلعال

بالعالقات الدولیة، حیث یعرفها السید یاسین بأنها: "السمات الشائعة الثابتة التي تسري على شعب 
ما من جانب شعب آخر، والتي تأخذ شكل العقیدة العامة الجماعیة، والتي تصاغ على أساس غیر 

  .)5(علمي أو موضوعي تأثرًا بأفكار متعصبة تتسم بالتبسیط في رؤیتها لآلخر"

                                                           
زاء االحتالل األمریكي للعراق"، إ) كامل الدلیمي، "اتجاهات التغطیة االخباریة لصحیفتي الرأي والعرب الیوم 1(

 65، ص2008جامعة الشرق األوسط، عمان: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة
ائل اإلعالم في تكوین الصورة النمطیة"، ورقة بحثیة مقدمة في مؤتمر علمي بعنوان ) فاطمة مجالي، "دور وس2(

 4، ص 2012الجامعة األردنیة،  عمان: والمسؤولیة االجتماعیة، اإلعالم
  42) ص 2006(عمان: دار ورد للنشر،  صورة العرب في اإلعالم األمریكي) سالمة الزعبي، 3(
 43) المرجع السابق نفسه، ص4(
) 1993مكتبة مدبولي،  :(القاهرة 4، طاآلخرالشخصیة العربیة بین صورة الذات ومفهوم لسید یاسین، ) ا5(

 132ص



 الصورة اإلعالمیة                                                                                الثالث الفصل

 )90 ( 
 

  : بأنها "تلك األحداث واألزمات الدولیة القادرة على تشكیل الصورة بینما تعرف الصورة السیاسیة

  )1(السیاسیة للدولة ألهمیتها وغرابتها ولكونها غیر عادیة وغیر معتادة" .

وُذكر لها تعریف آخر في إحدى الدراسات" الصورة التي تنتهجها وسائل إعالم الدولة أو 
عبرة على حد كبیر عن وجهة نظر السلطة الحاكمة أو المالكة للوسیلة اإلعالمیة غیرها وتظل م

  )2(والقوى المرتبطة بها بشأن موضوعات الصورة تلك وأسلوب فهمها لما تجده في مصلحتها".

وهي مقصد الدراسة ومجالها فتعرف بأنها " السمات والصفات التي  أما الصورة اإلعالمیة
ما تقدمه من مضامین وبرامج حول تلك  بسببإلحدى الدول أو الشعوب تنسبها وسائل اإلعالم 

  )3(الدول أو الشعوب".

وتعریف آخر لها " الصورة المصنوعة من قبل القائمین على وسائل اإلعالم المختلفة، 
صیاغة مضامین الرسالة اإلعالمیة على اختالف توجهاتها، وقد تكون الصورة واقعیة بوساطة 

ات نظر القائمین على صیاغة الرسالة اإلعالمیة المكونة للصورة حسب توجهات ووجه
  .)4("اإلعالمیة

وعرفها أشرف عبد المغیث بأنها " مجموعة من السمات التي ترسمها وسائل اإلعالم لدولة 
  .)5(ما تقدمه من مضمون یتناول الحیاة في هذه الدولة " بفضلمن الدول 

عالم صیاغة إلكل والمضمون ) الذي تقدم به وسائل اوعرفها أبو نقیرة بأنها" اإلطار ( الش
الواقع وتشكیل مالمحه ( الدول، الشعوب، األشخاص، القضایا، األشیاء، المهن، وغیرها) وفق تصورات 
تلك الوسائل أو القائمین باالتصال، إسهامًا منها في تشكیل الصورة الذهنیة للجمهور عن ذلك الواقع، 

  .)6(تلك الصورة المصنعة أو ابتعادها عن حقیقة الواقع الذي تصوره"بغض النظر عن مدى اقتراب 

                                                           
 المجلة العلمیة المحكمة) وسام راضي، "دور القنوات الفضائیة في تشكیل الصورة اإلعالمیة والسیاسیة"، بغداد: 1(

  18، ص2008، جامعة صالح الدین
  19) المرجع السابق نفسه، ص2(
  .138) ص2012(القاهرة: الدار المصریة للكتب،  الصورة الذهنیة بین التكوین والتأثیر) سالمة القحطاني، 3(
  )، 2004( القاهرة: دار البیان، 1، طسالميإلم اــــالــي العـــر فــــورة مصـــصدي، ـــمــي حــد الراضـــبــ) ع4(

 .68ص 
ین الصورة الذهنیة لدى الشباب المصري عن العالم الثالث: دراسة عالم في تكو إلدور ا") أشرف عبد المعیث، 5(

 .79، ص 1993، : جامعة القاهرة، القاهرةغیر منشورة، رسالة ماجستیر،  "تحلیلیة میدانیة
رسالة دكتوراه غیر منشورة، ) أیمن أبونقیرة، "الصورة اإلعالمیة النتفاضة األقصى في الصحافة العربیة"، 6(

 .64ص جامعة الجزیرة، :، السودان2006
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التعریفات  عن طریقیستنتج الباحث  ما یمیز الصورة اإلعالمیة عن غیرها من الصور:
المختلفة للصورة اإلعالمیة ومقارنتها بتعریفات الصورة الذهنیة والنمطیة والقومیة والسیاسیة أن 

  ز فیها الصورة اإلعالمیة عن بقیة الصور، وهي على النحو اآلتي:هناك العدید من الفروق تتمی

القائم باالتصال أو حارس البوابة في الوسیلة اإلعالمیة  بوساطةتتشكل الصورة اإلعالمیة  -1
فقط، عكس الصورة الذهنیة أو النمطیة التي تتشكل عبر مجموعة من العوامل المختلفة من 

 بینها وسائل اإلعالم. 

الصورة اإلعالمیة  تعدنیة والنمطیة أشمل وأعم من الصورة اإلعالمیة، حیث الصورة الذه -2
، وتعتبر الصورة متغیرة أو غیر ثابتة، وقد تكون مكونات الصورة الذهنیة والنمطیةإحدى 

 مشوشة وذلك اذا تعددت وسائل االعالم واختلفت في توجهاتها نحو الظاهرة الواحدة.

مه الصورة اإلعالمیة في وسائل اإلعالم، وذلك یعود ترس عماقد یختلف الواقع الفعلي  -3
لمدى التزام القائمین باالتصال في الوسیلة اإلعالمیة بالموضوعیة والمصداقیة، ومدى دقة 

 النقل عن الواقع الفعلي أو الحقیقي.
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  المبحث الثاني

  صناعة الصورة 
  أسالیب صناعة الصورة اإلعالمیة -أوالً 

باالتصال أو حارس البوابة في الوسیلة اإلعالمیة مجموعة من األسالیب یستخدم القائم 
الممنهجة لتحقیق مبتغاه في رسم صورة معینة عن الهیئة أو القضیة أو الشخصیة التي یتناولها 

  :)1(بقصد تحقیق صورة ذهنیة معینة في عقول جمهوره ومتابعیه، ومن هذه األسالیب

 انتقاء األحداث والمعلومات:  - أ

وجیه القائمین على وسائل اإلعالم للمعلومات هي إحدى الطرق المؤثرة في تكوین الصورة  إن ت
في وسائل اإلعالم من المعلومات الواردة ما  یختار القائم باالتصالفي عقول اآلخرین، حیث 

یناسب اهتماماتهم ویخفون ما ال یریدون نشره وتوزیعه، وعملیة اختیار المعلومات لتكوین 
أمة ما، هي عملیة مهمة ألن هذه المعلومات یختارها القائمون على وسائل  الصورة عن

اإلعالم وفقًا لما تملیه علیهم  اتجاهاتهم السیاسیة، األمر الذي یزید من ترسیخ الصورة الذهنیة 
  السابقة عن تلك األمم.

 تلوین الحقائق وتحریفها:   -  ب

صب في مصلحتها وتتجاهل حقائق ال تكتفي المؤسسات اإلعالمیة بانتقاء األخبار التي ت
 أخرى، بل تلجأ إلى تلوین الحدث نفسه وتحریفه من أجل أن یعرض ویفسر لمصلحة القائم

، وتلوین الخبر هو تعمد إبراز وجه خاص منه وٕاخفاء وجه آخر، ویؤدي هذا باالتصال 
اك الكثیر التلوین بدوره إلى تكوین صورة ذهنیة خاطئة عن األحداث في أذهان المتلقین، وهن

  من األحداث التي تقع في العالم تحتمل تفسیرات عدیدة ووجهات نظر مختلفة.

  استخدام عبارات ومصطلحات خاصة: -ج

تقدم وسائل اإلعالم للمتلقین عالمًا معینًا مصنوعًا من الكلمات، وتراهن على عادات المتلقین 
  في االعتقاد بأنه حیث توجد الكلمات، هناك واقع یقابلها.

                                                           
(بغداد: الدار الجامعیة  اإلعالم الجدید: تطور األداء والوسیلة والوظیفةانتصار عبد الرازق وصفد الساموك، ) 1(

  81ص  )2011للطباعة والنشر،
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  التركیز على أحداث معینة -د

تشیر نتائج الدراسات والبحوث اإلعالمیة إلى أن الرسائل التي تكررت بتنویع یتذكرها الفرد 
أكثر من غیرها، ولكي ال یمل الناس من هذا التكرار فإنها تلجأ إلى تنویع المضمون نفسه 

  بأشكال مختلفة. 

إلعالمیة إلنتاج الصورة ویمكن ذكرها وذكرت دراسة لعز الدین مفالحة مجموعة من اآللیات ا
  :)1(باختصار وفق اآلتي

تعمد الخلط في المعلومات بین الصحیح والكاذب، بحیث یقوم القائم باالتصال بكتابة رسالته  -1
اإلعالمیة بمعلومات صحیحة وموثوقة ومصدقة لدى القارئ، ویخلطها بالقلیل من الكذب 

 التي تترك أثرًا في الصورة الذهنیة لدى القارئ. والمعلومات المغلوطة

اختیار الوقت الذي یناسب القائم باالتصال في بث الرسالة اإلعالمیة، بحیث تترك أثرًا معینًا،  -2
وتحدث ربطًا ما في عقل وذهن القارئ، ویكون االختیار مقصودًا، ویخدم هدف الرسالة 

ونانیة مركزیة عندما نشرت تقریرًا عن اإلعالمیة، ومثال على ذلك ما قامت به صحیفة ی
أثناء السفر والمهمات في وقت كان یعج الرأي العام في رواتب المسؤولین الیونانیین وعالواتهم 

 الیوناني بقرار الحكومة بالتقشف المالي.

تعمد تقدیم صورة ناقصة ومجتزأة عن قضیة معینة أو هیئة أو شخص ما، بحیث تصل  -3
 وشة وتخدم هدف القائم باالتصال .الصورة إلى الجمهور مش

بحیث تسهم في استدراج القارئ أو  ،تعمد استخدام مصطلحات لغویة عند تناول قضایا معینة -4
المتلقي نحو جهة معینة من التفكیر، ومثال ذلك استخدام مصطلح الجماعات اإلرهابیة، خادم 

 العدوان على غزة. الحرمین الشریفین، حزب اهللا اللبناني الشیعي، حرب غزة بدًال من

عملیات هي: التركیز، الحذف،  ویلخص سلیمان صالح عملیة بناء الصورة اإلعالمیة في ثالث
  :)2(التكرار، وشرحها وفق اآلتي

                                                           
 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، "صورة رجل الشرطة العربي في الصحف البریطانیة") عز الدین مفالحة، 1(

 61، ص2012 قسم الدراسات اإلعالمیة، عهد البحوث والدراسات العربیة،مالقاهرة: 
  .183) ص2005( الكویت: مكتبة الفالح،  عالم وصناعة الصورة الذهنیةإلوسائل ا) سلیمان صالح، 2(
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تستغل وسائل اإلعالم حاجة الناس إلى التصنیف وعدم قدرتهم على استیعاب  التركیز : -1
دم قدرتهم على البحث عن معلومات أو األحداث والمشكالت العالمیة واالجتماعیة المعقدة، وع

تحلیلها أو تفسیرها، للتركیز على زوایا معینة من األحداث أو شخصیات معینة تدخل في 
عملیة التصنیف، والذي یؤدي إلى تبسیط األحداث، ولكن عملیة التركیز هذه تمیل إلى التوافق 

 .صورمع الصورة النمطیة الموجودة، أو تؤكد على سمات جدیدة لهذه ال

تقوم وسائل اإلعالم بتقویة الصور النمطیة الموجودة في الثقافة وتدعیمها، عن طریق  التكرار: -2
الشخصیات، والتركیز على زوایا  بوساطةتكرار السمات والصفات التي تتضمنها هذه الصور 

 معینة من األحداث مع تكرار هذه الزوایا حتى تصبح هذه الصور جزءًا من الواقع.

م وسائل اإلعالم بحذف حقائق معینة، أو زوایا األحداث التي تتناقض مع الصورة تقو  الحذف: -3
 النمطیة الموجودة في الثقافة العامة للناس.

جعلتها من أهم  الممیزات الموجودة في وسائل اإلعالمویرى الباحث أن هناك العدید من 
أكثر تأثیرًا وصقًال  تهاالوسائل التي تسهم في صناعة الصورة الذهنیة لدى الجمهور، كما جعل

  :ومن هذه الممیزاتلمعارف وآراء وانطباعات الناس، 

إن التنوع في وسائل اإلعالم واستخدامها الوسائط المتعددة وعناصر اإلبهار واإلمتاع التي  -1
زاد من  ومن ثمُادخلت على آلیات عملها أسهم في خلق حالة من التشویق لدى الجمهور، 

اإلسهام بتشكیل آرائه  مَّ فع من قدرتها على التأثیر علیه، ومن ثَ تعرضه لتلك الوسائل، ور 
 وانطباعاته.

السرعة التي تتمتع بها وسائل اإلعالم في نقل المعلومة للجمهور بمختلف تفاصیلها جعلها من  -2
أننا نعیش في عصر من أهم  وال سیماأولویات مصادر الجمهور في الحصول على المعلومة، 

 صفاته السرعة .

التكلفة المادیة باستخدام وسائل اإلعالم، وسهولة التعامل معها، والقدرة على الرجوع  قلة -3
كبیر في زیادة  أسهم على نحوللمصادر في أي وقت عبر البحث والحفظ واألرشفة، كل ذلك 

دور تلك  اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم في التعرف إلى قضایاه، مما ضاعف من
 رة الذهنیة لدیه عن تلك القضایا.في تشكیل الصو  الوسائل
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  خصائص الصورة: -ثانیاً 
، ویرى الباحث أن والنمطیة ذكرت دراسات مختلفة مجموعة من الخصائص للصورة الذهنیة

هذه الخصائص تنطبق في غالبها على الصورة اإلعالمیة، ویمكن للباحث أن یجمل هذه 
  الخصائص وفق اآلتي:

ن أن الصورة الذهنیة ال تتسم بالدقة ألنها مجـرد انطباعـات لـم یرى كثیر من الباحثی عدم الدقة: -1
ُتشــــكل علــــى أســــاس علمــــي وموضــــوعي، وتســــهم فــــي تشــــكیلها معلومــــات قــــد تكــــون مغلوطــــة، 
ومقصــــودة مــــن القــــائمین باالتصــــال فــــي وســــائل اإلعــــالم، إال أنهــــا بالنســــبة ألصــــحابها فإنهــــا 

إلــى مــا حــولهم ویفهمونــه أو یقدرونــه  بوســاطتهصـحیحة، حیــث تمثــل لهــم واقعــًا صــادقًا ینظــرون 
 )1(على أساسه

حیــث إنهــا فــي معظــم األحیــان تعبــر عــن جزئیــة مــن الواقــع الكلــى،   ال تعبــر عــن الواقــع الكلــي: -2
معلومــات قلیلــة یحصــلون  عــن طریــقوعــادة یلجــأ األفــراد إلــى تكــوین فكــرة شــاملة عــن اآلخــرین 

 2علیها لعدم القدرة على جمع المعلومات الكاملة.
تتشكل بعد مـدة لـیس بالقصـیرة، فإنهـا تتصـف بالثبـات  النمطیةنظرًا ألن الصورة  بیة الثبات:نس -3

ــــ، )3(ویصــــعب تغییرهــــا، إال بعــــد مــــؤثرات كثیــــرة ــــى مقاومــــة التغیی ــــل عــــادة إل   ، )4(ركمــــا أنهــــا تمی
انطالقــًا وبعــض هــذه المتغیــرات یتعلــق بالصــورة ذاتهــا، وبعضــها اآلخــر یتعلــق بالرســائل الــواردة 

 .منها
وتقـوم علـى التعمـیم المبـالغ فیـه، لـذلك ، )5(تلجأ الصورة إلى التعمیم في إطالق األحكـام التعمیم: -4

فان حامل الصورة ینظر للفرد تماما كما ینظـر لصـورة الجماعـة التـي هـو جـزء منهـا علـى الـرغم 
یعنــي ذلــك أن المعلومــات التــي اســتقى منهــا صــورته  وال، )6(مــن وجــود اختالفــات وفــروق فردیــة

 .)7(كون صحیحة أوخاطئةتالذهنیة هي معلومات خاطئة، بل قد 
                                                           

 10) علي عجوة، مرجع سابق، ص1(
  28ص )2008دار المعارف،  (بیروت: الصورة النمطیة وتطور المفهومسلمان الدسوقي، ) 2(
 170) ص1987(القاهرة: عالم الكتب،  2، طسالمي الدولي بین النظریة والتطبیقإلعالم اإلا) محمد العویني، 3(
(الریاض: مكتبة العبیكان،  1، طهمیته الوظیفیة واتجاهاته الحدیثةأ خراج الصحفي:إلا) فهد بن عسكر، 4(

  31) ص1998
    70مرجع سابق، صى في الصحافة العربیة"، "الصورة االعالمیة النتفاضة األقص) أبونقیرة،5(
 86) القحطاني، مرجع سابق، ص6(
 103) عز الدین مفالحة، مرجع سابق، 7(
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تؤدي الصور الذهنیـة إلـى تكـوین إدراكـات متحیـزة وغیـر موضـوعیة  :اإلدراك المتحیزتؤدي إلى  -5
ن الفـرد فـي هـذه الحالـة إمبنیة على  التعصب، حیث  آلیاتنها تتشكل وفق إلدى األفراد، حیث 

فإنها تؤدي إلى إصدار  ومن ثموالتأكد منها،  تمحیصهاون یرى الحقیقة وفق أهوائه واتجاهاته د
 )1(أحكام متعصبة.

ـــدى الفـــردعن مختلـــف  تنبـــؤ الســـلوك: -6 ـــة وبمـــا تشـــكله مـــن آراء وانطباعـــات ل إن الصـــورة الذهنی
القضــایا، تســاعد علــى فهــم وتوقــع الســلوك والتصــرف المتوقــع مــن الفــرد تجــاه أي مــن متعلقــات 

، ویعمـم هـذه النتیجـة علـى المجمـوع سـواء سـلفاً نهـا صـورة ذهنیـة القضیة التي قد اكتسب الفرد ع
 )2(كان جماهیر أو فئة معینة.

تتوقــف قــوة الصــورة أو ضــعفها عنــد مــن یحملونهــا تبعــًا لدرجــة االتصــال بیــنهم  القــوة والضــعف: -7
 )3(وبین األشخاص أو الجهات أو األشیاء موضوع الصورة، وكذلك مدى اهتمامهم وتأثرهم بها.

   :مكونات وأبعاد الصورة -ثالثاً 
مكونات وأبعاد أساسیة  ثالثةیجمع معظم المفكرین والباحثین على أّن الصورة تشتمل على 

  )4(تتمثل في اآلتي:

ویقصد بهذا المكون مجموعة المعلومات والمعارف الموجودة في ذهن وعقل  المكون المعرفي: -1
شخصًا ما، وتعد هذه المعلومات هى  موضوعًا أو قضیة أو الفرد بوساطتهاالفرد، التي یدرك 

التى یكونها الفرد عن اآلخرین وعن الموضوعات  الذهنیة لصورةا ااألساس الذى تبنى علیه
ا عن اآلخرین تكون على دقة المعلومات والمعارف التى نحصل علیه والقضایا المختلفة، وبناءً 

 الذهنیة الصورةفي التى نكونها عنهم، ووفقًا للبعد المعرفى فإن األخطاء  دقة الصور الذهنیة
ى حصل الخاطئة الت المتكونة لدى األفراد هي أخطاء ناتجة أساسًا عن المعلومات والمعارف

  علیها هؤالء األفراد.

                                                           
 136) ص2009"(بیروت: عالم الكتب، دور العالقات العامة في تشكیل الصورة الذهنیة لدى األفراد) أحمد فضل اهللا، 1(
  141) المرجع السابق نفسه، ص2(
 10ع سابق، ص) علي عجوة، مرج3(
، "" إدارة الصورة الذهنیة للمنظمات االردنیة في إطار واقع المسؤولیة االجتماعیة، ) فالح الحوري، وهایل عباینة4(

 88جامعة التطبقیة األردنیة، كلیة العلوم اإلداریة، صال، المجلة  العلمیة
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بالبعد الوجداني المیل باإلیجاب أو السلب تجاه موضوع، أو قضیة،  یقصد المكون الوجداني: -2
أو شخص، أو شعب، أو دولةما، فى إطار مجموعة الصور الذهنیة التى یكونها األفراد، 

ومات الجانب المعرفي، ومع مرور الوقت تتالشى المعل ویتشكل الجانب الوجداني مع
وتبقى الجوانب الوجدانیة التى تمثل اتجاهات األفراد نحو  والمعارف التى كونها األفراد

األشخاص والقضایاوالموضوعات المختلفة، ویتدرج البعد الوجداني بین اإلیجابیة 
خصائص و  ذلك مجموعة من العوامل أهمها حدود توافر مصادر المعرفة، والسلبیة،ویؤثر على
 لون والجنس واللغة.الشعوب من حیث ال

المشكَّلة لدیه فى مختلف شؤون الذهنیة الصورة یعكس سلوك الفرد طبیعة المكون السلوكي: -3
فى أحد أبعادها إلى أنها تمكن من التنبؤ بسلوك  الذهنیة الصورة الحیاة، حیث ترجع أهمیة

 األفراد یفترض منطقیًا أنها تعكس اتجاهاتهم في الحیاة. األفراد، فسلوكیات

   :عوامل تكوین الصورة-رابعاً 
ال شك أن تشكل الصورة بشكلها النهائي ناتج عن مجموعة من العوامل المتشابكة 

لة التي تالقت مع بعضها، وعملت على خلق صورة ذهنیة لدى جمهور معین أو شخص والمتداخ
معین، وأن كل عامل على حدة ال یستطیع تشكیل الصورة الذهنیة وحده، بل یشترك مع العوامل 
جمیعًا، وقد تناولت دراسات عدة عوامل تكوین الصورة ویمكن تقسیمها إلى خمسة عوامل أساسیة 

  وهي:
تتأثر شخصیة الفرد منذ میالده بالبیئة االجتماعیة والثقافیة التي : شئة االجتماعیةالبیئة والتن - 1

 وبفضلیعیش فیها، حیث إنه محاط بمجموعة من القیم والمعاییر التي تمارس تأثیرها علیه، 
النمو النفسي واالجتماعي للشخصیة اإلنسانیة یمكن دراسة األثر االجتماعي لإلنسان في 

ویعد أحد أهم مكونات  ،كما یمثل الدین عامًال مهمًا في التنشئة االجتماعیة ،)1(مراحل حیاته
األدیان وال تزال أدوارًا مؤثرة ومهمة في حیاة األمم والجماعات على  أدتالصورة الذهنیة، فقد 

اختالف معتقداتها وأدیانها، باعتبارها قوى ذات تأثیرات معنویة وروحیة وثقافیة، وذات مصادر 
، مما یزید من تأثیرها على سلوك طلقة وأسمى من اإلرادة اإلنسانیة الدنیویةمقدسة وم

 .)2(الجماعات وأنماط حیاتها وتنظیماتها السیاسیة واالجتماعیة

                                                           
   158) ص 1980ریة للكتاب، (القاهرة: الهیئة المص البناء االجتماعي والشخصیة) محمد سعید فرج، 1(
  61ص ) 1980(بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات،  الرأي العام واإلعالم والدعایة) هاني الرضا،  2(
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یعد الموروث الثقافي والحضارة من أهم مكونات الصورة لدى الفرد  :التراث الثقافي والتعلیم -2
فمن خالل المنظومة الثقافیة یتم إدراك الواقع كبیر في صناعة الرأي العام،  وتسهم على نحو

الموضوعي للفرد الذي یعیش في عالم رمزي من صنعه، فكل ما هو واقع بالنسبة إلیه مرموز، 
وكل األحكام والتقویمات واإلدراكات متعلقة بالمنظومة الثقافیة التي تنتسب إلیها، وهذه 

د الرأي العام في القضایا المتصلة اتصاًال المنظومة هي التي ترسم للفرد إن لم نقل تحدد أبعا
  )1(وثیقًا بالمیراث الثقافي بالرأي العام الدائم.

األشخاص ذوو التأثیر الكبیر على معلومات، آراء، وموقف، "وهمقادة الرأي في المجتمع:  -3
وسلوك األشخاص اآلخرین، في مجتمع ما بصورة مطلوبة، ومتكررة، في موقف اختیاري، 

مل شخصیة غیر رسمیة، وال تتصل بالمناصب واألوضاع الرسمیة، وهؤالء مثل: وألسباب وعوا
 قادة الرأي دوراً  ویؤديالخبراء والعلماء، وصفوة المثقفین، والمفكرین، واألصدقاء، والجیران، 

مهمًا في تشكیل الرأي العام وتوجیهه والتأثیر فیه إزاء قضایا وموضوعات مختلفة متصلة 
  .)2(بمجال تأثرهم"

ویعد قادة الرأي هم قیادة الجماهیر ولدیهم القدرة على التأثیر في اتجاهاتها وأفكارها ولدیهم 
القدرة على تعبئتها والتحكم بتوجیهاتها، والحصول على ثقتها بحیث یغدو الزعیم أمل األمة 

  )3(ومرتجاها في مواجهة ما یعترضها من عقبات.
كبیرًا في تحریك الناس، وبالذات في عملیة وسائل اإلعالم دورًا  تؤديوسائل اإلعالم:  -4

في نشر التعبئة النفسیة بین الناس، ومن ثم توسیع آفاقهم  بكفایةالتقمص، حیث إنها تسهم 
  .)4(وتزویدهم بعناصر ترفد تطلعاتهم وتشحذ خیالهم بخبرات اآلخرین

ا أهمیة كما تسهم وسائل اإلعالم في صیاغة الواقع؛ لقدرتها على وضع األجندة بإعطائه
وسائل اإلعالم، عن طریق ما تنقله لقضایا وأحداث معینة، فالجمهور یتعلم الحقائق وأهمیتها، 

وهي بذلك تشكل اإلدراك واآلراء تجاه القضایا وتكّون اتجاهات ومواقف تجاه األفراد الذي 
  )5(یشاركون فیها.

                                                           
  102) ص 2005(القاهرة: الدار الثقافیة للنشر،  نظریة الرأي العام مدخل) حمیدة سمسم، 1(
  .123الفجر للنشر والتوزیع، د.ت) ص ( القاهرة: دار أساسیات الرأي العام) محمد منبیر حجاب، 2(
) 2006( بیروت: الدار العربیة للعلوم،  ترجمة عید الحسنیةكیف تغیر تصرفات أي شخص، ) لیبرمان، دافید، 3(

  .21ص
 .229 - 228) ص  1999( عمان: دار الشروق،  االتصال الجماهیريصبع، أ ) صالح أبو4(
القاهرة: معهد الدراسات  ،مجلة البحوث والدراسات العربیة، "رأة) جیهان رشتي، "اإلعالم العربي وقضایا الم5(

  .60، ص 2002دیسمبر  36العدد  والبحوث العربیة،
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  الرابعالفصل 

  صورة حماس في صحف الدراسة بعد ثورة ینایر
رض الدراسة في هذا الفصل أهم نتائج التحلیل االحصائي لمحتوى وشكل موضوعات تع

 وذلك للتعرف، 25/1/2013إلى  25/1/2012ما بین  المدة في أثناءحماس في صحف الدراسة 
الصورة التي یحاول القائم باالتصال في صحف الدراسة رسمها عن حركة المقاومة اإلسالمیة إلى 

  یؤثر على صیاغة الرأي العام المصري وتشكله. مما، ومتابعیها حماس في أذهان قرائها

، سلفاً  حددتهذا البحث لقراءة مدلوالت التكرار لفئات التحلیل التي  بوساطةالدراسة  وتلجأ
تفسیر وتحلیل العالقات بین هذه الفئات وأثرها في الصورة النهائیة لحماس في إلى  باإلضافة

  .صحف الدراسة

لتحلیل البیانات ) (spssعلى برنامج معالجة البیانات االحصائیة العتمادلولجأت الدراسة 
  .ى منها لتحقیق أهداف الدراسةفي مسع، تساؤالت الدراسةإلى  استناداً ، لیهاإالتي توصلت 

  :هي، مباحث أربعةإلى  لباحث هذا الفصلوقسم ا

محتوى الئویة لفئات والنسب المیعرض نتائج التكرار ، نتائج فئات المحتوىالمبحث األول: 
  :اآلتيویتضمن ، تفسیرها وتحلیلیهاویقوم على ، لموضوعات حماس في صحف الدارسة

  .یع عدد الموضوعات في صحف الدراسةتوز  - والً أ

  .نوعیة موضوعات حماس في صحف الدراسة - ثانیاً 

  .المصادر األولیة والثانویة لموضوعات حماس في صحف الدراسة - ثالثاً 

  .ون في موضوعات حماسون الرئیسالفاعل - رابعاً 

  .اتجاه موضوعات حماس في صحف الدراسة -خامساً 

  .صفات وسمات حماس في موضوعاتها المنشورة في صحف الدراسة - سادساً 

، ستخدمتها صحف الدراسة في موضوعات حماسابراز التي إلعناصر االمبحث الثاني : ویتناول 
  ویتضمن األتي:

  م في موضوعات حماس.الفن الصحفي المستحد - والً أ
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  موقع موضوعات حماس في صحف الدراسة من حیث الصفحات. - ثانیاً 

  العناصر التیبوغرافیة المستخدمة في موضوعات حماس. - ثالثا

یعرض الباحث العالقات بین فئات بحیث ، نتائج العالقات بین الفئات ویتناول :الثالث المبحث 
  :اآلتيویتضمن ، رهاودراستها وتحلیلها وتفسی، والشكل المحتوى

  .العالقة بین فئة االتجاه والقضایا - والً أ

   .واإلعالمیةالعالقة بین القضایا  والمصادر األولیة  - ثانیاً 

  .العالقة بین الفن المستخدم االتجاه - ثالثاً 

  .العالقة بین منشأ الحدث وطبیعة السمات والصفات - رابعاً 

  .ت والصفاتالعالقة بین الفاعلین وطبیعة السما-خامساً 

  .بین نوعیة الموضوعات والفاعلین البارزین فیهاالعالقة  - سادساً 

هم التوصیات وأ، بحث النتائج االجمالیة لدراستهیستعرض الباحث في هذا الم: الرابعالمبحث 
  :اآلتيویتضمن ، لیها الدراسةإالتي خلصت 

  .نتائج الدراسةملخص  - والً أ

  .توصیات الدراسة - ثانیاً 

    .ایا بحثیة تثیرها الدراسةقض - ثالثاً 
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  المبحث األول

  المضموننتائج فئات 
والمتعلقة  ،القسم األول من تساؤالت الدراسة عنجابة إلتستهدف الدراسة في هذا المبحث ا

حیث یستعرض ، المنشورة  في صحف الدراسة الثالثبمضمون المادة الصحفیة الخاصة بحماس و 
، المدة المحددة فيت فیها حماس في صحف الدراسة مع التفسیر أعداد الموضوعات التي ذكر 

ویوضح ، ماس ونشرت في صحف الدراسة الثالثویبین نوعیة الموضوعات التي ارتبطت بها ح
المبحث المصادر األولیة والثانویة التي اعتمدت علیها صحف الدراسة في تناول موضوعات 

كما یبین هذا ، موضوعات حماسلدراسة في تناولها لاتجاه صحف ا عنوتكشف الدراسة ، حماس
الفاعلین في موضوعات حماس والسمات والصفات التي تصف صحف الدراسة  أهمالمبحث 
  .بهاحماس 

  في صحف الدراسةالمتعلقة بحماس جمالي عدد الموضوعات إ -والً أ
توضح الدراسة في هذا الجزء مدى اهتمام صحف الدراسة بتناول حركة المقاومة اإلسالمیة 

وكذلك مدى ، جمالي لموضوعات حماس في صحف الدراسةإلانتائج العدد  طریق عن، حماس
وقد قام ، اهتمام كل صحیفة على حدة من حیث عدد الموضوعات التي تناولت حركة حماس

حصر جمیع ومن ثم ، الباحث بمسح الصحف الثالثة خالل مدة الدراسة التي بلغت عامًا كامالً 
أم خبریة  كانت موادَّ أسواء ، ذكرت فیها حماسسة التي موضوعات الواردة في صحف الدراال

  استقصائیة.أم تفسیریة أم  تحلیلیة

   ):2( جدول

  عدد موضوعات حماس في صحف الدراسة

 % ك  اسم الصحیفة
 44.7 115  صحیفةاألهرام

 29.2 75  صحیفة الحریة والعدالة
 26.1 67  صحیفة المصري الیوم

 100.0 257  المجموع
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أن صحیفة األهرام كانت أكثر الصحف تناوًال لقضایا بق الجدول السا بفضلیتضح 
ي موضوعات جمال% من إ44.7موضوعًا بما نسبته  115حیث بلغت موضوعاتها ، حماس

وجاءت صحیفة الحریة والعدالة في المرتبة ، موضوعاً  257البالغة  حماس في الصحف الثالث
جمالي عدد % من إ29.2ته موضوعًا ما نسب 75ا حیث بلغت موضوعات حماس فیه، الثانیة

حیث كان عدد  ،واألخیرة الثالثةوبینما حلت صحیفة المصري الیوم في المرتبة ، الموضوعات
  .%26.1موضوعًا ما نسبته  67بحماس موضوعاتها المتعلقة 

الباحث حصول صحیفة األهرام على النسبة األكبر في عدد الموضوعات مقارنة  ویعزو
  هي:، ثالثة أسبابإلى  المصري الیومالحریة والعدالة و  بصحیفتي

حیث ، مقارنة بصحیفتي الحریة والعدالة والمصري الیوم، عدد صفحات صحیفة األهرام زیادة -1
عدد  بینما بلغ، المالحق الدوریةإلى  باالضافةصفحة  56بلغت عدد صفحات األهرام 

ذي یتیح وهو األمر ال، صفحة 24والمصري الیوم ، صفحة 26صفحات الحریة والعدالة 
ن وٕاتاحة المجال للكتاب والمصاحفی، والقضایا الموضوعاتلألهرام مساحة أكبر في تناول 

 بما فیها القضیة الفلسطینیة. الموضوعاتلكتاب مقاالتهم في مختلف 

 ستوفي بعض األحیان ، للشأن الدوليصفحات  ربعأتخصص صحیفة األهرام في كل عدد  -2
بینما تخصص صحیفة الحریة والعدالة ، منه اً ة جزءالقضیة الفلسطینی تعدوالتي ، صفحات

بینما ، موضوعات حماس ضمن هاتین الصفحتینغالب وتكون  صفحتین فقط للشأن الدولي
 .للشأن الدولي المصري الیوم نصف صفحة فقطصحیفة تخصص 

تناول المشهد الفلسطیني یسبوع االثنین من كل أتخصص صحیفة األهرام ملحقًا مع عدد  -3
وتعرضت بالرصد ، ثنینالمرات یوم ا 5ضمنت عینة الدراسة وت، ي بالرصد والتحلیلوالصهیون

 مع غیاب مثل هذه المالحق في صحیفتي الحریة والعدالة والمصري الیوم.، والتحلیل للملحق

وجود مراكز بحثیة تتبع مؤسسة األهرام مختصة بمختلف المجاالت ومنها القضیة الفلسطینیة  -4
لها عشرات  وتقدمحیث تمد هذه المراكز الصحیفة بالدراسات ، هیونيالص -والصراع العربي

مما یرفع من نسبة اهتمام الصحیفة بالقضیة ، األفكار والرؤى والتحلیالت بشأن فلسطین
 الحریة والعدالة والمصري الیوم. الفلسطینیة على عكس صحیفتي
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 الدراسةد موضوعات حماس في صحف اعدرسم بیاني یوضح النسبة المئویة أل ):1( شكل

  
  

  توزیع فئة القضایا حسب صحف الدراسة-ثانیاً 
التي أو القضایا المرتبطة بحماس ألنواع الموضوعات  الجزءتعرض الدراسة في هذا 
ومدى تركیز كل صحیفة على موضوعات بعینها ، دون غیرها تصدرت اهتمامات صحف الدراسة

لیه من دالالت اتصالیة بالغة إوتكمن أهمیة هذه الفئة بما تشیر ، موضوعات أخرى وٕاهمالها
  على موضوعات معینة دون ن التركیز ذلك أ، الصحیفةسیاسات على األهمیة في التعرف 

ترسیخ مفاهیم معینة في غیرها عند هذه الصحیفة أو تلك یعطي إشارات برغبة القائم باالتصال ب
  ذهن القارئ.

   ):3( جدول

  نوع القضایا المرتبطة بحماس في صحف الدراسة

افئة القضای  
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 19.5 50 17.9 12 13.3 10 24.3 28 العدوان
 16.0 41 7.5 5 17.3 13 20.0 23 االنقسام

 14.0 36 19.4 13 12.0 9 12.2 14 أحداث سیناء
 10.1 26 4.5 3 21.3 16 6.1 7 الثوابت

 8.2 21 9.0 6 10.7 8 6.1 7 العالقات مع مصر

صحیفة المصري 
الیوم

26%

الحریة والعدالة
29%

صحیفة األھرام
45%
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افئة القضای  
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 7.8 20 10.4 7 8.0 6 6.1 7 إدارة غزة
 6.2 16 1.5 1 10.7 8 6.1 7 المقاومة

 5.4 14 11.9 8 5.3 4 1.7 2 العالقة مع اإلخوان
 5.1 13 1.5 1 - - 10.4 12 األنفاق

 3.9 10 13.4 9 - - 0.9 1 أحداث داخل مصر
 3.9 10 3.0 2 1.3 1 6.1 7 العالقات الدولیة لحماس

 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

  

صحف  اهتمامتصدرت  الصهیوني على غزة أن موضوعات العدوان السابقیبین الجدول 
، %16 بنسبةالفلسطیني  االنقسامموضوعات  المركز الثانيیلیها في ، %19.5 بنسبة الدراسة

بینما حلت في المرتبة الرابعة ، %14 بنسبةموضوعات أحداث سیناء  المركز الثالثوجاءت في 
مع مصر في  عالقات حماسوجاءت موضوعات ، %10.1 بنسبةموضوعات الثوابت الفلسطینیة 

 حماس لغزةدارة إشرة في المرتبة السادسة موضوعات وتالها مبا، %8.2 بنسبة المركز الخامس
وجاءت موضوعات ، %6.2بنسبة  الفلسطینیة موضوعات المقاومةسابعًا ثم حلت ، %7.8 بنسبة

وأخیرًا حلَّت كل من الموضوعات التي ، %5.4 بنسبةخوان في المرتبة الثامنة إلمع ا عالقة حماس
  % لكل منهما.3.9والعالقات الدولیة لحماس بنسبة ، داخل مصر اً تناولت أحداث

  

  :اآلتيفإنه یمكن عرضها وفق ، القضایا حسب كل صحیفة على حدة نوعأما على صعید 

برزت موضوعات العدوان في أیوضح الجدول السابق أن صحیفة األهرام األهرام: صحیفة  •
%، بینما كانت موضوعات أحداث 24.3تناولها لقضایا مرتبطة بحماس، حیث بلغت نسبتها 

%، وجاءت في 0.9تناوًال في األهرام، حیث بلغت نسبتها  الموضوعاتداخل مصر أقل 
%، یلیها في 20ت االنقسام الفلسطینیي بنسبة المركز الثاني من حیث التكرار موضوعا

كل من  %، وحلت في المركز الرابع12.2المركز الثالث موضوعات أحداث سیناء بنسبة 
 %.6.1موضوعات الثوابت والمقاومة وٕادارة غزة والعالقات مع مصر بنسبة 
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العدالة و تصدرت موضوعات الثوابت الفلسطینیة في صحیفة الحریة صحیفة الحریة والعدالة:  •
 الحریة والعدالة بینما غابت تمامًا عن صحیفة، %21.3 انسبتهت بقیة الموضوعات حیث بلغ

وقد حلت في المرتبة الثانیة ، أي موضوعات مرتبطة باألنفاق أو عالقات حماس الدولیة
المركز یلیها في ، %17.3موضوعًا بما نسبته  13الفلسطیني بتكرار بلغ  االنقسامموضوعات 

وجاءت في المرتبة الرابعة موضوعات أحداث ، %13.3بنسبة موضوعات العدوان  الثالث
 بنسبةالخامسة موضوعات العالقة مع مصر  الدرجةبینما حلت في ، %12 بنسبةسیناء 
ي المرتبة السابعة وف، %8 بنسبةدارة غزة إموضوعات  المقام السادسوجاءت في ، 10.7%

 بنسبةحلت العالقات الدولیة لحماس لمركز األخیر اوفي ، %5.3 بنسبةخوان إلالعالقة مع ا
1.3.%  

أن موضوعات أحداث سیناء حصلت على  السابقیظهر الجدول  صحیفة المصري الیوم : •
یلیها ، %19.4حیث بلغت ما نسبته ، النسبة األكبر في موضوعات صحیفة المصري الیوم

وحلت موضوعات ، %17.9بما نسبته  الصهیونيفي المرتبة الثانیة موضوعات العدوان 
ة الرابعة موضوعات یلیها في المرتب، %13.4أحداث داخل مصر في المرتبة الثالثة بنسبة 

دارة غزة بنسبة إاءت في المرتبة الخامسة موضوعات وج، %11.9خوان بنسبة إلالعالقة مع ا
، %9بینما حلت في المرتبة السادسة موضوعات العالقات مع مصر بنسبة ، 10.4%

یلیها مباشرة في ، %7.5الفلسطیني في المرتبة السابعة بنسبة  االنقساموضوعات وجاءت م
وحلت في المرتبة الثامنة ، %4.5الثامنة موضوعات الثوابت الفلسطینیة بنسبة  المرتبة

موضوعات حصلت كل من بینما ، %3موضوعات العالقات الدولیة لحماس بما نسبته 
  %.1.5 على نسبتةالمقاومة واألنفاق 
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  رسم بیاني یوضح توزیع الصحف حسب فئة القضایا ):2( شكل

  

  تفسیر النتائج:

على أكبر نسبة تكرار في تناول صحف الصهیوني على الفلسطینیین  حصول فئة العدوان إن -1
 یومًا واحداً  لم یتوقف الصهیونيالدراسة لموضوعات حماس یفسرها الباحث بأن العدوان 

الدراسة شهدت حدوث  مدةكما أن ، اثه متكررةفإن أحد ومن ثم، ومستمر على مدار الساعة
، أیام متواصلة ثمانیةالتي استمرت ، عدوان كبیر على قطاع غزة وهو "معركة حجارة السجیل"

أن ، ذلكإلى  ویضاف، عالم وصحف الدراسة من بینهاوهیمنت على تغطیة وسائل اإل
ي أي تصعید بین مصر ف تؤدیهاالهتمام المصري بموضوعات العدوان یعود للدور الذي 

بین  وصوًال إلى تهدئة مؤقتة ، عادة الهدوءدور الوسیط في إ تؤديحیث ، المقاومة واالحتالل
برازه إوهو ما تحرص وسائل اإلعالم المصریة وصحف الدراسة منها على ، المقاومة واالحتالل

 مع كل عدوان على الفلسطینیین.

لفلسطیني وما تتضمنه من جهود تحقیق ا االنقسامموضوعات بیعود اهتمام صحف الدراسة   -2
والساعي إلنهاء حالة ، اهتمامها بالدور المصري الراعي للمصالحةإلى  المصالحة الفلسطینیة

 هیمنةإلى  صحف الدراسة في االنقسامكما یعزو ارتفاع نسبة موضوعات ، الفلسطیني االنقسام
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صحیفة الحریة والعدالة صحیفة المصري الیوم صحیفة األھرام
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 االنقسامب تكرار أحداث متعلقةلى إ باإلضافة، على تفاصیل الحیاة الفلسطینیة االنقسامموضوع 
 .مثل جلسات المصالحة في القاهرة

ن حصول فئة أحداث سیناء على المرتبة الثالثة من حیث تكرار تناولها من قبل صحف إ -3
في تكرار حدوث هجمات على الجیش المصري في سیناء ، منها ألسباب عدةالدراسة یعود 

كما أن قرب سیناء ، 2012عام  في اً هجوم 26نحو حیث رصد الباحث  ،مدة الدراسة أثناء
للزج بحماس في أتون هذه المرحلة مستغلین  بعضهممن فلسطین وبالتحدید قطاع غزة دفع 

في زیادة فرص حضور حماس في موضوعات  أسهموهو األمر الذي ، ثغرة األنفاق الحدودیة
 .أحداث سیناء

قتل الجنود في  بعد حادثةان قرارات الرئیس محمد مرسي التي جاءت إلى  باالضافة 
بشكل كبیر  أسهمته اقالة قائد الجیش ونائبه توتبعقالة مدیر المخابرات إسیناء وتمثلت في 

أن مختلف األطراف المصریة عملت على توظیف إلى  باإلضافة، في رفع أهمیة أحداث سیناء
ه في زاد من نسبة حضور  مما، ملف سیناء في حالة السجال السیاسي المصري الداخلي

 الموزعة على التیارات المختلفة. عالمیة المصریةإلالساحة ا

الفلسطیني على أكبر نسبة تكرار في موضوعات  االنقسامن حصول موضوعات العدوان و إ -4
وهي ، عالمي الرسمي للدولةإلكون الصحیفة تعبر عن الخط اإلى  یعود، صحیفة األهرام

دور أساس لما لهامن ، العالقة مع االحتاللتعكس اهتمام الدولة المصریة بملفي المصالحة و 
بین المقاومة وتثبیت التهدئة  االنقسامال سیما جهودها في تحقیق المصالحة وٕانهاء ، فیهما

سعیها إلبراز جهود األجهزة  هتمام الصحیفة بهذین الملفین في إطاراویأتي ، حتاللالوا
رأي العام للوترویجها یة المصریة وٕابراز إنجازات السیاسة الخارج، الرسمیة المصریة فیهما

وما شابه ذلك ، ووقف أي عدوان ضد الفلسطینیین، تحقیق الوحدة الفلسطینیة :مثل، المصري
 .من مخرجات

أداة بوصفها دم من قبل أطراف الدولة المصریة كما أن صحیفة األهرام یمكن أن ُتستخ
الحة والعدوان مثل التسریبات عالمیة لتمریر بعض الحاجات الرسمیة المصریة في ملفي المصإ

  .المقصودة وغیرها

 العدوان الصهیوني على الفلسطینیینلتناول  تسعى حیفة على حدةكل ص ویمكن القول أن 
حركة بوصفها حماس  برازإإلى  بحیث عمدت صحیفة الحریة العدالة، بما یخدم سیاستها
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الجمهوریة محمد مرسي من وٕابراز دور رئیس ، مقاومة تدافع عن الشعب الفلسطیني من جانب
إلى  بینما عمدت صحیفة المصري الیوم، والتصدي له 2012في وقف عدوان  آخرجانب 

خوان ومطالبته إلاإلى  حراج الرئیس المصري المنتميإعدوان من زاویة ال موضوعاتبراز إ
 وهو ما، اعة سابقاً كانت تنادي بها الجم االحتالل الصهیونيبتطبیق مواقف متقدمة تجاه 

 .طار "التصید والمزایدة السیاسیة"یمكن وضعه في إ

رجع تصدر صحیفة الحریة والعدالة في عدد موضوعات فئتي الثوابت الفلسطینیة والمقاومة یَ  -5
 إنهاحیث ، سیاسة صحیفة الحریة والعدالةإلى  أهم الفاعلینبوصفها التي ظهرت فیها حماس 

، التي تنتمي حماس لمدرستها الفكریةن خوان المسلمیأساسي عن سیاسات اإل على نحوتعبر 
مستمر إلظهار حماس في خانة المحافظ والحریص على الثوابت  على نحوفهي تسعى 

فة المصري على عكس سیاسة صحی، وخاصة األسرى والالجئین وحق العودة، الفلسطینیة
ات الثوابت تناول موضوعب هتماماأي  نها لم تبدإحیث ، الیوم المضادة لنهج اإلخوان المسلمین

 .حماس في خانة المدافع عنها غالباً  ُتوضعالفلسطینیة التي 

وذلك ینسجم مع ، صحیفة الحریة والعدالة في عینة الدراسة على ذكر موضوع األنفاق لم تأت -6
رضتها ظروف األنفاق مع غزة ضرورة ملحة ف تعدخوان المسلمین التي كانت إلسیاسة ا

حیث تعمدت الصحیفة من وجهة ، ألمن القومي المصريفیها خطرًا یهدد ا الحصار ولم ترَ 
 على نحوإال  الرأي العام المصري أمامثارتها إوعدم  ،ث إهمال هذه الموضوعاتنظر الباح

موضوعات ببینما یرجع الباحث اهتمام صحیفة األهرام ، وفي إطار التبریر والضرورة ،محدود
 :مثل ،عن مؤسسات رسمیة في الدولةتبنیها التخوفات والتحذیرات الصادرة إلى  األنفاق
حیث كانت تصفها في كثیر من األحیان بأنها ، تجاه األنفاق ،والداخلیة ،والمخابرات ،الجیش

 .خطر یهدد األمن القومي المصري

حیث كانت من أكثر ، براز عالقة حماس باإلخوان المسلمینإباهتمت صحیفة المصري الیوم  -7
 ذلك لرغبة ویعود، عالقة حماس باإلخوان المسلمینل حو صحف الدراسة تناوًال لموضوعات 

ولیة كل الشائعات التي ؤ مس بمصرخوان المسلمین إلصحیفة المصري الیوم في تحمیل ا
بینما كانت موضوعات عالقة ، تتحدث عن تدخل حماس في سیناء وغیرها من مناطق مصر

هناك  أنفسرها الباحث في وی، من أقل الموضوعات تناوًال في صحیفة األهرام واإلخوانحماس 
 اإلخوانصحیفة األهرام في فصل مسار حماس عن  ارغبة مصریة رسمیة عبرت عنه
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على وهو ما انعكس ، أحد مكونات العمل الفلسطینيبوصفها والتعامل معها ، المسلمین
 .الدراسة طوال مدةوالتي بلغت اثنین فقط ، خوان وحماسإلتعاطیها مع موضوعات عالقة ا

دول أن فئة "أحداث داخل مصر" غابت موضوعاتها تماما عن الظهور في صحیفة یوضح الج -8
بینما یالحظ اهتمام صحیفة ، وتناولتها صحیفة األهرام بموضوع واحد فقط ،الحریة والعدالة
 أنإلى  وقد یرجع ذ لك، %12.2إلى  كبیر وصل على نحو بهذه الموضوعات المصري الیوم

 ،ل نهائیًا التعاطي مع فكرة أن یكون لحماس دور داخل مصرصحیفة الحریة والعدالة لم تقب
وینبع هذا الموقف من سیاسة الصحیفة المؤیدة ، مدة الدراسة وما زال طوالل یشاع كما ظ

خوان في إلاحراج جماعة إإلى  ألولىتعي أن هذه االتهامات تهدف بالدرجة ا إذلحماس 
مادة للنیل من  الموضوعاتفي هذه على عكس صحیفة المصري الیوم التي وجدت ، )1(مصر

 .المسلمین وحلیفتها حماس استجابة لسیاستها التحریریة اإلخوان

 

لتغطیة موضوعات  صحف الدراسة التي اعتمدت علیهاالمصادر األولیة  -ثالثاً 
   حماس:

أهم المصادر األولیة التي اعتمدت علیها صحف الدراسة في  الجزءتعرض الدراسة في هذا 
ومن المعروف أن المصادر األولیة یقصد بها منبع المعلومة األصلي ، عات حماستناول موضو 

وتبرز أهمیة معرفة نتائج هذه الفئة كونها تعطي ، للصحیفة اإلعالميالذي استقى منه المصدر 
ثر ذلك على أاعتمدت علیها صحف الدراسة ومدى  مؤشرًا على نوعیة المصادر األولیة التي

  اهه.مصداقیة الخبر أو اتج

  

  

  

  

  
                                                           

في برنامج نسیم األقصى  7/9/2012مقابلة أجرتها معه قناة األقصى الفضائیة بتاریخ في) محمد جمال عرفة 1(
 الصباحي
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   ):4( جدول

  المصادر األولیة لموضوعات حماس في صحف الدراسة

 المصادر األولیة
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك ك ك % ك
 23.3 60 13.4 9 37.3 28 20.0 23 حماس

 8.9 23 9.0 6 14.7 11 5.2 6 حكومة غزة
 8.2 21 3.0 2 6.7 5 12.2 14 حكومة رام اهللا

 8.2 21 9.0 6 9.3 7 7.0 8 مصادر رسمیة مصریة
 7.0 18 13.4 9 6.7 5 3.5 4 مصادر أهلیة مصریة

 6.2 16 7.5 5 1.3 1 8.7 10 مصادر رسمیة إسرائیلیة
 2.7 7 1.5 1 - - 5.2 6 شهود عیان
 1.6 4 - - 4.0 3 0.9 1 الفصائل
 4.3 11 7.5 5 - - 5.2 6 متعدد
 0.8 2 1.5 1 - - 0.9 1 أخرى

 28.8 74 34.3 23 20.0 15 31.3 36 غیر مبینة
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

  

یتضح من الجدول السابق أن صحف الدراسة لم تبین مصادرها األولیة التي اعتمدت 
كانت نسبة الموضوعات حیث ، علیها في أكثر من ربع موضوعاتها التي تناولت حركة حماس

، %23.3بما نسبته في المنزلة األولى  "حماس"فئة  جاءتبینما ، %28.8 نة مصادرهاالغیر مبی
وقد حصلت كل من حكومة رام ، %8.9وبفارق كبیر حكومة غزة بما نسبته  الثنیة المنزلةیلیها في 

فئة  الرابعة المنزلةوجاءت في ، %8.2اهللا والمصادر الرسمیة المصریة على نسبة متساویة وهي 
 الصهیونیةالمصادر الرسمیة  الخامسة المنزلةیلیها في ، %7األهلیة المصریة بما نسبته المصادر 
یلیها في ، %4.3ة بما نسبته دالمصادر المتعد السادسة المنزلةبینما جاءت في ، %6.2بما نسبته 

ا الفصائل الفلسطینیة بم الثامنة المنزلةثم في ، %2.7شهود العیان بما نسبته  السابعة المنزلة
  %.0.8األخیرة بما نسبته  المنزلةفي  "مصادر أخرى"وحلت فئة ، %1.6نسبته 
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  :اآلتيفإنه یمكن عرضها وفق ، كل صحیفة على حدةأما على صعید نتائج 

 في: یتضح من الجدول السابق أن صحیفة األهرام لم تبین مصادرها األولیة صحیفة األهرام •
تمدت على حماس كمصدر  أولي في تناولها لنحو ثلث موضوعات حماس، بینما اع

%، 12.2%، وجاءت حكومة رام اهللا في المقام الثالث بما نسبته 20موضوعاتها بما نسبته 
%، بینما جاءت المصادر 8.7بما نسبته  الصهیونیةیلیها في المقام الرابع المصادر الرسمیة 

ئة "حكومة غزة" %، وقد حصلت كل من ف7الرسمیة المصریة في المقام الخامس بما نسبته 
%، بینما جاءت المصادر 5.2و"شهود عیان" و"المصادر المتعددة" على نسبة متساویة بلغت 

%، وفي المقام األخیرفئة "مصادر أخرى"بنسبته 3.5األهلیة المصریة في المقام السابع بنسبة 
0.9.% 

على اعتمدت  أن صحیفة الحریة والعدالة السابقیتبین من الجدول صحیفة الحریة والعدالة:  •
لتناول  أولیةمصادر بوصفهم  ،لینؤو یعبر عنها من ناطقین ومس ومن ،كبیر على حماس نحو

حیث حصلت على النسبة األكبر من بین المصادر األولیة األخرى بنسبة ، موضوعاتها
من حیث االستخدام بما نسبته  الموقع الثانيمبینة في الغیر وجاءت فئة المصادر ، 37.3%
جاءت المصادر الرسمیة ثم ، %14.7حكومة غزة بما نسبته  الثالث الموقعفي  یلیها، 20%

وحصلت كل من المصادر األهلیة المصریة ، %9.3بما نسبته  الموقع الرابعفي المصریة 
قبل  الموقعجاءت الفصائل الفلسطینیة في و ، %6.7وحكومة رام اهللا على نسبة متساویة بلغت 

ینما لم تستخدم صحیفة الحریة والعدالة شهود عیان أو مصادر ب، قط% ف4األخیرة بما نسبته 
متعددة في تناول موضوعات حماس، واعتمدت على المصادر الرسمیة الصهیونیة مرة واحدة 

  .% وهي أقل نسبة في المصادر األولیة المستخدمة لدى الصحیفة1.3فقط بما نسبته 

نحو ثلث الموضوعات التي تناولتها  نأ) 4رقم ( السابقالجدول  یشیر صحیفة المصري الیوم: •
كانت نسبة استخدامها لفئة بینما  حماس في صحیفة المصري الیوم لم تبین مصادرها األولیة،

، %13.4حیث حصل كل منهما على نسبة ، "المصادر األهلیة المصریة" و"حماس" متساویة
مصادر بوصفها صریة" زة" و"المصادر الرسمیة المكما تساوت نسبة استخدامها لفئة "حكومة غ

وحلت في المرتبة ، %9حیث بلغت نسبة كل منهما ، أولیة في تناولها لموضوعات حماس
 الصهیونیة"المصادر الرسمیة "و  "المصادر المتعددةأیضًا كل من "متساوي  على نحو الثالثة

وفي ، %3حكومة رام اهللا بما نسبته  الرابعةیلیهما في المرتبة ، لكل منهما% 7.5بما نسبته 
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، %1.5بما نسبته  "المصادر األخرى"و "شهود العیان"من  أیضًا كل المرتبة األخیرة بالتساوي
بینما لم تستخدم صحیفة المصري الیوم الفصائل الفلسطینیة كمصادر أولیة في تناولها 

  لموضوعات حماس.

  تفسیر النتائج:

في صحیفتي األهرام  یماوال س، لعل لجوء صحف الدراسة إلى عدم بیان مصادرها األولیة -1
وهي عادة ما ، یرجع لكثرة استخدام المقاالت في تناول موضوعات حماس، والمصري الیوم

حالة  كما أن، كما تبین من الدراسة التحلیلیةیعتمد فیها الباحث على رأیه دون ذكر مصادره 
السباق في نشر األخبار إلى  التنافس في سوق الصحافة المصریة دفع بعض الصحف

، جراءات التثبت ویقومون بنشرها على أنها سبق صحفيوالتقاریر والتحقیقات بعیدًا عن إ
ویرى ، عن اسمها" هولة" أو "مطلعة" أو "رفضت الكشفواالعتماد في ذلك على "مصادر مج

الباحث أن كثرة استخدام هذه الفئة في صحیفتي المصري الیوم واألهرام یقدح في مصداقیة 
 .المتعلقة بموضوعات حماس أخبارها وتقاریرها

نها في أإال ، للمعلومات قد حصلت على المرتبة الثانیة يإذا كانت حركة حماس كمصدر أول -2
حقیقة األمر تعد في المركز األول من بین المصادر األولیة التي اعتمدت علیها صحف 

كون  ویبدو هذا منطقیاً ، إذ لم یتقدم علیها سوى الموضوعات مجهولة المصدر، الدراسة
صحیفة  أن ویشیر الجدول السابق، الدراسة تتعلق أصًال بالموضوعات المتعلقة بحركة حماس

، حماس في مصادرها األولیةاعتمادًا على الحریة والعدالة كانت من أكثر صحف الدراسة 
لحرص الصحیفة على تبني الروایة الرسمیة من منبعها األصلي في أخبار  ذلك یرجعو 

على عكس صحیفة ، سیاستها التحریریة المؤیدة لحماس معینسجم  وموضوعات حماس بما
المصري الیوم حیث كانت أقل صحف الدراسة اعتمادا على حماس كمصدر أولي في 

ب رأي حماس أو االعتماد علیها في ییرى الباحث أن المصري الیوم تعمدت تغیو ، موضوعاتها
 ة لحماس واإلخوان المسلمین.مواد صحیفة تخصها نظرًا لسیاستها التحریریة المناوئ

في  الصهیونیةأن صحیفة الحریة والعدالة لم تعتمد على المصادر الرسمیة  كشفت الدراسة -3
حول  هآرتسوهو عبارة عن تقریر نشرته صحیفة  موضوعات حماس إال في موضوع واحد

تقریر یخدم  هویالحظ أن، على الكیان الصهیوني ونلخطر الذي یمثله اإلخوان المسلما
التقلیل من  ینسجمو ، توجهات اإلخوان المسلمین في اظهار عداء االحتالل الصهیوني لهم
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عالم المناهض للمشروع إلمع سیاسة ا المصادر الصهیونیة في صحیفة الحریة والعدالة
 عدم التسلیم بالروایة الصهیونیة أحد أهم محددات عمله. یعدحیث ، الصهیوني

 

  
  في صحف الدراسة األولیة توزیع المصادر رسم بیاني یوضح ):3( شكل

  

  

المصادر اإلعالمیة التي اعتمدت علیها صحف الدراسة في تغطیتها  –رابعاً 
  :لموضوعات حماس

بتحدید المصادر اإلعالمیة التي اعتمدت علیها صحف الدراسة  الجزءتهتم الدراسة في هذا 
المادة الصحفیة تتأثر  نألوتبرز أهمیة هذه الفئة ، في نقل المادة الصحفیة المنشورة على صفحاتها

ت عدة أهمها كما تعطي دالال، نتجها أو نقلها لآلخرینأكبیر بالمصدر اإلعالمي الذي  على نحو
  درجة مصداقیة الخبر.
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صحیفة الحریة والعدالة صحیفة المصري الیوم صحیفة األھرام
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   ):5( جدول

  جدول یوزع صحف الدراسة حسب المصادر اإلعالمیة

 المصادر اإلعالمیة
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 36.6 94 40.0 30 29.6 34 44.8 30 مصادر ذاتیة

 28.0 72 22.7 17 26.1 30 37.3 25 كتاب ومصاحفون
 24.1 62 30.7 23 26.1 30 13.4 9 وكاالت األنباء
 3.5 9 4.0 3 4.3 5 1.5 1 وسائل إعالم

 3.5 9 -  -  1.3 1 7.0 8 مصادر متعددة
 0.4 1 -  -  -  -  0.9 1 مصادر أخرى

صداراتإ مطبوعات و   1 0.9  -  -  -  - 1 0.4 
 3.5 9 3.0 2 1.3 1 5.2 6 غیر مبینة
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

 

ها دت على المصادر الذاتیة في تناولصحف الدراسة اعتم أن السابقیتضح من الجدول 
یلیها مباشرة الكتاب ، %36حیث بلغت نسبة المصادر الذاتیة ، لنحو ثلث موضوعات حماس

غیر ثم بالتساوي فئة المصادر ، %24ریة بنسبة خباإلثم الوكاالت ا، %28والمصاحفون بنسبة 
وحصلت كل من فئة المطبوعات والمصادر األخرى ، %3.5بنسبة  ةالمتعددالمصادر مبینة و ال

  % فقط.0.4على نسبة 

ب ما جاء في الجدول فإنه یمكن عرضها حس، على حدة أما على مستوى كل صحیفة
  :اآلتيوفق  السابق

ُتظهر نتائج الجدول السابق أن صحیفة األهرام اتفقت مع المصري الیوم  صحیفة األهرام: •
كبیر على المصادر الذاتیة في تناول موضوعات  نحو علىوالحریة والعدالة في االعتماد 
الت" على نسبة "الوكاو %، بینما حصلت فئة "الكتاب"29.6حماس، حیث بلغت نسبتها 

وجاءت ، 7%الثالث بنسبة  % لكل منهما، ثم جاءت المصادر المتعددة في المركز26.1
% لكل 0.9كل من المطبوعات والمصادر األخرى  بنسبته  بالتساوي في المركز األخیر

منهما، ویبین الجدول ان صحیفة األهرام استخدمت جمیع المصادر التي وضعت في 



 صورة حماس في صحف الدراسة بعد ثورة ینایر                 الرابع                                  الفصل 

 )116 ( 
 

نسبة بینما بلغت  ،ة المصري الیوم والحریة والعدالةكس صحیفاستمارة التحلیل على ع
 .%5.2 الموضوعات التي لم تبین الصحیفة مصادرها

وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج توزیع المصادر اإلعالمیة في دراسة أبو نقیرة "الصورة 
یة المصادر الذات أظهرت أناإلعالمیة إلنتفاضة األقصى في الصحافة العربیة"، حیث 

  في موضوعات انتفاضة األقصى. اعتماداً والكتاب والمصاحفین والوكاالت األكثر 

في تناول  اعتمدت صحیفة الحریة والعدالة على مصادرها الذاتیة صحیفة الحریة والعدالة: •
بینما اعتمدت على وكاالت األنباء المحلیة والدولیة بنحو ، % من موضوعات حماس40نحو 

% من 22.7ن بنحو فینسبة اعتمدت على الكتاب والمصاحغت وبل، ثلث موضوعات حماس
، المتعددة قلیالً والمصادر عالم إلا كان اعتمادها على فئة وسائل ابینم، موضوعات حماس
% 4في موضوعات حماس  اعالمیة وسائل االعالم كمصادراعتمادها على حیث بلغت نسبة 

بینما لم تعتمد ، منهما % لكلٍ 1.3 بةیلیها الموضوعات التي كانت مصادرها متعددة بنس، فقط
، ر أخرى في تناول موضوعات حماسصحیفة الحریة والعدالة على المطبوعات أو أي مصاد

  %.1.3كما بلغت نسبة الموضوعات التي لم تبین صحیفة الحریة والعدالة مصادرها 
دت أن صحیفة المصري الیوم اعتم السابقنتائج الجدول  ُتشیرصحیفة المصري الیوم:  •

األخرى في تناول  اإلعالمیةعلى المصادر الذاتیة بدرجة أكبر من بقیة المصادر 
یلیها في المرتبة الثانیة فئة الكتاب ، %44.8حیث بلغت نسبتها ، موضوعات حماس

سبته نبیلیها في المرتبة الثالثة بفارق كبیر فئة الوكاالت ، %37.3 بنسبةوالمصاحفون 
 نسبة كانت بینما ،%1.5نسبته بعالم إلیرة فئة وسائل افي المرتبة األخوحلت ، 13.4%

  .%3 مصادرها تبین لم التي الموضوعات
  تفسیر النتائج :

یعود لوجود إن اعتماد صحف الدراسة على المصادر الذاتیة في غالب موضوعات حماس  -1
علیهم في نقل قضایا  أساسٍ  على نحوواعتمادها ، في فلسطین مراسلین للصحف الثالث

، صحیفته ةوفي بعض األحیان یوجد موفد مصري یقیم في غزة لمراسل، د الفلسطینيالمشه
 .وآخر یقیم في الضفة الغربیة، مثل الصحفي أشرف أبو الهول موفد صحیفة األهرام

 وقد یعود، یالحظ من الجدول أن صحف الدراسة استخدمت المطبوعات في حالة واحدة فقط -2
عدم وجود آلیة سهلة وسریعة في نقل إلى  طبوعاتفاض الحاد في استخدام المهذا االنخ

جراءات السفر إبسبب تعقد  ،مصر والعكسإلى  المنشورات واإلصدارات والمجالت من غزة
 والنقل.
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ن حصلت على المرتبة الثانیة من أن فئة الكتاب والمصاحفی )5رقم ( السابقالجدول  یبین -3
، رى الباحث أن هذه النتیجة منطقیةوی، إعالمیةحیث اعتماد صحف الدراسة علیها كمصادر 

والمقاالت على  األعمدةن الصحافة المصریة تزخر بكتاب أحیث من المعروف تاریخیًا 
دراسته حیث صحف الدراسة تفرد في كل عدد  في أثناءوهذا ما وجده الباحث ، مختلف أنواعها
الموجودة في كل  فیةعمدة الصحألاإلى  باإلضافةصفحات لكتابة المقاالت  أربعما ال یقل عن 

 صفحة.

وقد ، ربع موضوعاتها التي تناولت حماساعتمدت صحف الدراسة على وكاالت األنباء في  -4
، خباریةإكاالت العالمیة التي تقدم خدمات شتراك صحف الدراسة في عدد من الو الیعود ذلك 

ة والعدالة بینما تشترك صحیفة الحری، وكاالت أنباء عالمیة 6فيصحیفة األهرام حیث تشترك 
خباریة على مدار إلوجمیعها تقدم الخدمة ا، )1(وكالتین عالمتین لألنباء فيوالمصري الیوم 

عادة  وهي ،استخدامها لوكاالت األنباء الرسمیة للدول إلى باالضافة، الساعة مقابل مبلغ مالي
 ما توزع أخبارها مجانا.

 

  
  ت حماس في صحف الدراسةتوزیع المصادر اإلعالمیة في موضوعارسم بیاني یوضح  ):4( شكل

                                                           
مال عرفة رئیس القسم الدولي في صحیفة الحریة والعدالة بتاریخ ) مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف مع محمد ج1(
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  اتجاه موضوعات حماس في صحف الدراسة -خامساً 
من أهم  ُیعدن معرفة طبیعة االتجاه في موضوعات حماس المنشورة في صحف الدراسة إ

وهدفت ، الصورة التي یحاول القائم باالتصال في صحف الدراسة رسمها عن حماس المؤشرات على
هل ، التجاهات التي ینطوي علیها مضمون المادة المنشورةالكشف عن ا إلى الجزءالدراسة في هذ 
ویمكن التعرف على نتائج فئة االتجاه ، غیر واضح أم، محاید أم، یجابيإ أم، هو اتجاه سلبي
  :اآلتيحسب الجدول 

   ):6( جدول

  اتجاه موضوعات حماس في صحف الدراسة

 فئة االتجاه
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
یجابيإ  19 16.5 57 76.0 8 11.9 84 32.7 

 31.1 80 26.9 18 22.7 17 39.1 45 محاید
 30.4 78 53.7 36 -  -  36.5 42 سلبي

 5.8 15 7.5 5 1.3 1 7.8 9 غیر واضح
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

    

ا ال والفوارق بینه، ة من بعضها البعضقریب أن فئات االتجاه الثالث السابقیظهر الجدول 
من بین فئات االتجاه  األعلىیجابي كانت إلا االتجاه حیث أوضح الجدول أن نسبة، %2تتجاوز 

بینما كانت نسبة ، %32.7 إذ بلغت نسبة االتجاه االیجابي، بفارق ضئیل عن االتجاه المحاید
  %.30.4 رق ضئیلوبفا وبلغت نسبة االتجاه السلبي% 31.1المحاید االتجاه 

تقاربت نسبة  صحیفة األهرام أظهرت نتائج الجدول أن ،ةوعلى صعید كل صحیفة على حد
االتجاه المحاید  تهاالتجاه المحاید واالتجاه السلبي في تناولها لموضوعات حماس، حیث بلغت نسب

في تناول یجابي نحو حماس إلاالتجاه ا وأما%، 36.5%، بینما كانت نسبة االتجاه السلبي 39.1
  % فقط.16.5قلیًال، حیث بلغت نسبته  فكان صحیفة األهرام لموضوعاتها

حیث بلغت  ،یجابیة تجاه موضوعات حماسكانت األكثر إفقد  فة الحریة والعدالةصحیأما  
وتعاملت بشكل ، طالقإلموضوعات حماس باتجاه سلبي على ابینما لم تتناول ، %76 انسبته

  %22.7 تهاموضوعات بلغت نسبمع محاید 
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حیث بلغت نسبته ، كان االتجاه السلبي هو السائد بینما في صحیفة المصري الیوم
بینما كانت ، %26.9االتجاه المحاید ثانیًا وبفارق كبیر حیث بلغت نسبته وحلت فئة ، 53.7%

حیث لم تتجاوز نسبته  ةعات حماس لدى المصري الیوم قلیلفي موضو  اإلیجابينسبة االتجاه 
11.9%.  

  

  
  رسم بیاني یوضح توزیع الصحف حسب فئة االتجاه ):5( شكل

 تفسیر النتائج :

یجابي في تعاطي مجموع صحف الدراسة مع موضوعات حماس إن ارتفاع نسبة االتجاه اإل -1
یجابي في صحیفة إلللسیطرة شبه الكاملة لالتجاه ا بفارق بسیط عن االتجاه المحاید یعود

یجابي في إلمما انعكس على صعود االتجاه ا، %76حیث بلغت نسبته فیها  ،الحریة والعدالة
 .ج االجمالیة لصحف الدراسة الثالثالنتائ

بین نتائج االتجاه المحاید والسلبي في تناول صحیفة األهرام  اً تقارب السابقُتظهر نتائج الجدول  -2
إلى  ویعود ذلك، یجابيإلانخفاض كبیر في نسبة االتجاه ا مع، مرتبطة بحماسلموضوعات الل

سة صحیفة األهرام تجاه فلسطین والتي تتدخل مؤسسات الدولة الرسمیة وخاصة األمنیة سیا
التعامل إلى  2011حیث یرى الباحث أنها اضطرت في مرحلة ما بعد ثورة ینایر ، في رسمها

وتعاطف ، آنذاكخوان في الشارع المصري إلقوة جماعة ا :منها، بحیاد مع حماس لعدة أسباب
ورات العالقة بین جهاز المخابرات وضر ، مع الشعب الفلسطیني والمقاومة الرأي العام المصري

وملف المصالحة ، وٕاطالق سراح شالیط، وحماس التي أنتجتها ملفات التهدئةالمصریة 
 .وغیرها، الفلسطینیة
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النصف إلى  الكبیرة لالتجاه السلبي في موضوعات صحیفة األهرام رجاع النسبةإبینما یمكن  
 إنهاحیث ، 2013وهي الشهور الممتدة من شهر یولیو حتى ینایر  ،ة الدراسةالثاني من مد

سیاسة الدولة ل إضافة، واتهام حماس بالوقوف خلفها، كانت ملیئة بأحداث العنف في سیناء
العمیقة في مصر التي كانت تدیر مؤسسات الدولة من خلف ستار بما یخالف سیاسات 

 الرئیس محمد مرسي.

یجابي على نسبة كبیرة في موضوعات حماس المنشورة في صحیفة إلاحصول االتجاه  إن -3
الحریة والعدالة والغیاب التام لالتجاه السلبي فیها ینسجم مع سیاسة الصحیفة المعبرة عن نهج 
جماعة االخوان المسلمین في تأییدها لحماس نظرًا العتبارات الترابط السیاسي والفكري بین 

 ین .الجماعة األم وحماس في فلسط

وهو ، مجموع نسبة االتجاه المحاید والسلبي في صحف الدراسة تتجاوز الستین في المائه إن -4
ویعود ، الدراسة في أثناء مدةأن الصحف المصریة لم تنظر بإیجابیة تجاه حماس إلى  یؤشر
وسیاسة الحیاد في غالب موضوعات ، السیاسة التحریریة لصحیفة المصري الیومإلى  ذلك

المرتبطة بالخالفات  وال سیماوالحیاد في بعض موضوعات الحریة والعدالة ، امصحیفة األهر 
 الفلسطینیة. 

واضح في موضوعات صحیفة األهرام الغیر % التي حصلت علیها فئة االتجاه 7.8ن نسبة إ -5
 اً رئیسدون أن تكون فاعًال من هامش حدث معین  ذكر حماس علىإلى  تعود في معظمها

 لباحث التحدید الدقیق لطبیعة االتجاه.وكان یصعب على ا، فیه

یعود لملكیتها للقطاع  "المصري الیوم"النسبة الكبیرة في االتجاه السلبي لموضوعات  إن -6
وسعیها لتوظیف انتقادات حماس في حالة ، الخاص وتحررها من ارتباطات الخطاب الرسمي

 .المعارضة لحكم اإلخوان المسلمین في مصر
 

  :حماس في صحف الدراسةلألحداث المتعلقة بي المنشأ الجغراف-سادساً 
الدراسة وتهدف ، منشأ األحداث في موضوعات حماس الجزءتعرض الدراسة في هذا 

، نشأت فیها األحداث المتعلقة بحماس الذيالكشف عن المكان إلى معرفة منشأ األحداث  بفضل
صحف  أنالمعروف ومن ، ویعطي تركیز صحف الدراسة على مناطق دون غیرها دالالت معینة

  .التي تقع داخل حدود أراضیها كونها موجهة للجمهور الداخلي للموضوعات ولویةأالدراسة تعطي 
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 باستعراضأهم المناطق الجغرافیة التي ركزت علیها صحف الدراسة  إلىویمكن التعرف 
  : اآلتيالجدول 

   ):7( جدول

  ةجدول یوضح المنشأ الجغرافي لألحداث المتعلقة بحماس في صحف الدراس  

 فئة المنشأ
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 47.1 121 71.6 48 33.3 25 37.4 43 مصر
 28.0 72 17.9 12 2.7 2 30.4 35 غزة

 10.5 27 3.0 2 -  -  7.0 8 عموم فلسطین
 6.2 16 1.5 1 40.0 30 11.3 13 ضفة والقدس

48أراضي   8 7.0  -  - 4 6.0 12 4.7 
 1.9 5 -  -  -  -  3.5 4 أخرى

 1.2 3 -  -  22.7 17 2.6 3 دول غربیة
 0.4 1 -  -  1.3 1 0.9 1 دول عربیة
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

  

أن صحف الدراسة اهتمت على نحو خاص بالموضوعات المتعلقة  السابقالجدول  یشیر
بینما جاءت األحداث التي ، %47.1 حیث بلغت نسبتها، ا في مصربحماس التي نشأت أحداثه

 حیث بلغت نسبتها، نشأت في قطاع غزة في المرتبة الثانیة من حیث اهتمام صحیف الدراسة
 ،%10.5بنسبة في المركز الثالث  عموم فلسطینحلت األحداث التي نشأت في ثم ، 28%

ت في األراضي أاألحداث التي نش ثم، %6.2الضفة والقدس بنسبةاألحداث التي نشأت في و 
األحداث التي نشأت في "أماكن أخرى" ثم ، %4.7في المركز الخامس بنسبة  1948المحتلة عام 

وكانت الدول العربیة في المرتبة األخیرة بنسبة ، %1.2ثم الدول الغربیة بنسبة ، %1.9بنسبة 
0.4.%  

ولویة كبیرة وبفارق خل مصر أالحظ من الجدول أن صحف الدراسة أعطت األحداث داوی
حازت على ما یقارب نصف الموضوعات في صحف  حیث، عن بقیة مناطق األحداث كبیر

ما من مجموع األحداث التي وقعت في فلسطین كافة  حدٍ إلى  وهذه النسبة تقترب، الدراسة
  بتقسیماتها السیاسیة والجغرافیة المتعددة.
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 منشؤهات أكثر صحف الدراسة تناوًال ألحداث صحیفة األهرام كان كما تظهر النتائج أن
صحیفة الحریة بینما لم تتناول ، %11.3حیث بلغت نسبتها ، 1948األراضي المحتلة عام 

بلغت نسبة األحداث التي نشأت في و ، 48ت في أراضي أحداث متعلقة بحماس ونشأأي والعدالة 
  .%6في صحیفة المصري الیوم  48أراضي 

ل عربیة أو غربیة تناولتها حداث مرتبطة بحماس منشأها دو أأي كما لم ترصد الدراسة 
بشكل محدود مع هذه صحیفة األهرام بینما تعاملت ، الحریة والعدالة والمصري الیوم اصحیفت

  .أحداث نشأت في الدول العربیة أو الغربیة

وبینت النتائج أن صحیفة المصري الیوم كانت أكثر الصحف تناوًال ألحداث مرتبطة 
وحلت في المرتبة الثانیة صحیفة الحریة والعدالة ، %71.6مصر بنسبه  منشؤهاماس بح

  %.37.4وفي المرتبة األخیرة صحیفة األهرام بنسبة ، %40بنسبة

أن صحیفة الحریة والعدالة كانت أكثر صحف  )7رقم (وأوضحت النتائج في الجدول 
ینما حلت في المرتبة الثانیة صحیفة ب، %33.3قطاع غزة بنسبة  منشؤهاالدراسة تناوًال ألحداث 

  %.17.9وفي المرتبة الثالثة صحیفة المصري الیوم بنسبة ، %30.4األهرام بنسبة 

في نشرها ألحداث  األول المركزأن صحیفة األهرام حصلت على إلى  وأشارت النتائج
بنسبة  الثاني المركزبینما كانت صحیفة الحریة والعدالة في ، %11.3الضفة والقدس بواقع  منشؤها
  %.1.5صحیفة المصري الیوم بنسبة  الثالث المركز%.وفي 2.7

وأظهرت النتائج أن صحیفة الحریة والعدالة األكثر نشرًا من بین صحف الدراسة ألحداث 
بینما جاءت ، %22.7نسبتها حیث بلغت ، دون تحدید منطقة بعینهامن عموم فلسطین  منشؤها

  %.3بنسبة  ثالثاً  وصحیفة المصري الیوم، %7بنسبة  ثانیاً صحیفة األهرام 

، أخرى مناطق اهؤ منش اً وضحت النتائج أن صحیفة المصري الیوم لم تنشر أحداثكما 
نشرت صحیفة بینما ، یرانإ منشؤهوكان ، فقط اً بینما نشرت صحیفة الحریة والعدالة خبرًا واحد

  سیا.والرابع رو ، رانثالثة منها إیمنشأ كان أخبار فقط  4األهرام 
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  المنشأ الجغرافي لموضوعات حماس في صحف الدراسةرسم بیاني یوضح  ):6( شكل

  

  تفسیر النتائج:

إلى یعود  مصر منشؤهاجمالیة لتعاطي صحف الدراسة مع أحداث ارتفاع النسبة اإل -1
واستقبال الرئاسة ، نعقاد جلسات المصالحة في القاهرةا :منها، مجموعة من األسباب

وأخرى داخل  حداث سیناءأواتهامات تورط حماس في ، وفد حماس عدة مراتالمصریة 
 .مصر

سیاسة إلى  یعودفي صحیفة الحریة والعدالة  48ها أراضي ؤ ن الغیاب التام ألحداث منشإ  -2
إال  الكیان الصهیونيوعدم االهتمام باألحداث داخل  الصهیونیةهمال الروایة الصحیفة في إ

حداث ذات األا اهتمام صحیفة األهرام بأم، )1(من زاویة المظلومیة للشعب الفلسطیني
وجود مقاالت یومیة في إلى فیرجعه الباحث  1948في فلسطین المحتلة عام المنشأ 

وجود محرر مختص بمتابعة إلى  باإلضافة، الصحافة الصهیونیةالصحیفة مترجمة عن 
 المشهد الصهیوني داخل الصحیفة.

                                                           
  ) مقابلة محمد جمال عرفة، مرجع سابق1(
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  ي صحف الدراسةالفاعلون في األحداث المتعلقة بحماس ف -سابعاً 
الكشف عن أهم المؤسسات أو الشخصیات أو القوى التي  الجزءتستهدف الدراسة في هذا 

 وتسهم هذه الفئة، أو مركزي في موضوعات حماس المنشورة في صحف الدراسة فاعلقامت بدور 
  و مؤسسات معینة.أشخاص بعینهم في معرفة توجه صحف الدراسة نحو أ

  :اآلتياعلین في موضوعات حماس في الجدول ویمكن التعرف على أبرز الف

   ):8( جدول

  في األحداث المتعلقة بحماس في صحف الدراسة ونالفاعل

 فئة الفاعلین
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 17.9 46 13.4 9 21.3 16 18.3 21 حماس

 11.7 30 4.5 3 4.0 3 14.8 17 االحتالل الصهیوني
رئاسة المصریةال  12 10.4 4 5.3 2 3.0 28 10.9 

 7.8 20 3.0 2 10.7 8 7.8 9 حكومة غزة
 7.0 18 17.9 12 5.3 4 5.2 6 الجیش المصري
 6.6 17 4.5 3 4.0 3 5.2 6 أطراف أخرى

سماعیل هنیةإ  7 6.1 7 9.3 8 11.9 17 6.6 
 6.2 16 3.0 2 12.0 9 4.3 5 كتائب القسام
 5.1 13 14.9 10 5.3 4 7.0 8 محمود عباس
 4.3 11 4.5 3 -  -  7.8 9 أطراف إقلیمیة
 4.3 11 3.0 2 6.7 5 3.5 4 خالد مشعل 
وناإلخوان المسلم  3 2.6 5 6.7 1 1.5 11 4.3 

 3.9 10 3.0 2 6.7 5 2.6 3 المخابرات المصریة
 3.5 9 11.9 8 2.7 2 4.3 5 حكومة رام اهللا

 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

في الموضوعات بروزًا أن حماس كانت أكثر فئات الفاعلین  السابق جدولالتوضح نتائج 
، %17.9 ما نسبته بوصفها فاعًال أساسیاً حیث بلغ حضورها ، في صحف الدراسةالمرتبطة بها 

  % فقط.3.5بینما كانت حكومة رام اهللا أقل فئات الفاعلین حضورًا بما نسبته 
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 يعلى ثان كفاعل في موضوعات حماس حصل الصهیوني أن االحتالل تائجالن وبینت
حصلت المخابرات المصریة العامة كفاعل في موضوعات بینما ، %11.7أعلى نسبة حیث بلغت 

  % فقط. 3.9أقل نسبة من بین فئات الفاعلین حیث بلغت نسبتها  يثانحماس 

وتالها في المرتبة الرابعة ، %10.9 بنسبةوحلت الرئاسة المصریة في المرتبة الثالثة 
، %7بنسبة وفي المرتبة الخامسة الجیش المصري ، %7.8 بنسبةحكومة غزة التي تدیرها حماس 

ي معه جاءت وبالتساو ، %6.6 بنسبةسماعیل هنیة إرئیس حكومة غزة جاء وفي المرتبة السادسة 
في  ثم جاء، %6.2القسام بنسبة وتلتها مباشرة في المرتبة الثامنة كتائب ، نتائج فئة أطراف أخرى

بینما حصل كل من خالد مشعل ، %5.1 بنسبةالمرتبة التاسعة الرئیس الفلسطیني محمود عباس 
  % فقط  لكل منهما. 4.3خوان المسلمین على نسبة إلاوجماعة 

فقد كانت صحیفة الحریة والعدالة أكثر استحضارًا ، أما على صعید كل صحیفة على حده
تالها مباشرة ، %21.3 بنسبةالدراسة  مدةطوال هم في األحداث التي تناولتها لحماس كفاعل م
  %.13.4بنسبة ثم صحیفة المصري الیوم ، %18.3 بنسبةصحیفة األهرام 

حیث ، اهتمام الصحف درجة من حیثوتشابهت نتیجة فئة حماس مع فئة حكومة غزة 
الدراسة لموضوعات فیها حكومة غزة كانت صحیفة الحریة والعدالة األكثر تناوًال من بین صحف 

، %7.8وجاءت صحیفة األهرام في المرتبة الثانیة بما نسبته ، %10.7فاعًال أساسیًا بما نسبته 
  %.4.5وفي المرتبة األخیرة صحیفة المصري الیوم بما نسبته 

في  أساسابق أن صحیفة الحریة والعدالة أبرزت كتائب القسام كفاعل سویشیر الجدول ال
كفاعل في  هاحیث بلغت نسبة حضور ، عات حماس مقارنة بصحیفتي األهرام والمصري الیومموضو 

وفي صحیفة ، %4.3بینما في صحیفة األهرام بلغت نسبتها ، %12صحیفة الحریة والعدالة 
  % فقط.3المصري الیوم 

أن صحیفة الحریة والعدالة كانت أكثر صحف الدراسة تناوًال  السابقالجدول  ویوضح
، %6.7 حیث كانت نسبة حضورها ،ساسیاً أالمخابرات المصریة فاعًال  برزت فیها عاتلموضو 
  %.2.6بنسبة صحیفة األهرام  وجاءت أخیراً ، %3بنسبة صحیفة المصري الیوم  ثانیاً وتالها 

أن صحیفة المصري الیوم كانت أكثر صحف الدراسة تناوًال  الجدول السابقوكشف 
وتالها ، %17.9 حیث بلغت نسبة حضورها، مهماً لمصریة فاعًال الرئاسة ا لموضوعات برزت فیها

صحیفة الحریة والعدالة  وجاء في المركز الثالث، %10.4بنسبة صحیفة األهرام  المركز الثانيفي 
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 المركز األول% بین 12أن هناك فارقًا یتجاوز  السابق الجدول ویالحظ من، %5.3بنسبة 
  لألنظار. الفتةوهي نتیجة  واألخیر

أن صحیفة المصري الیوم كانت أكثر صحف الدراسة  )7السابق رقم (كما بین الجدول 
، مرتبطة بحماس لموضوعاتتناولها  فاعًال مهمًا في أثناء بوصفهاستحضارًا للجیش المصري 

 صحیفة الحریة والعدالة مع صحیفة األهرام بینما كانت نتائج، %11.9 حیث كانت نسبة حضوره
  %.5.2الثانیة في و ، %5.3األولى  فيمتقاربة حیث بلغت 

جماعة اإلخوان المسلمین كفاعل في برزت أ أن صحیفة الحریة والعدالة وتشیر النتائج
بینما كانت ، %6.7حیث بلغت نسبة حضورها ، مقارنة بالصحف األخرىموضوعات حماس 

  %.2.6وفي صحیفة األهرام ، %4.5نسبتها في صحیفة المصري الیوم 

 یاً أساس بوصفها فاعالً برزت حكومة رام اهللا أول السابق أن صحیفة األهرام كما یبین الجد
بینما كانت نسبتها ، %4.3فقد بلغت نسبة حضورها ، في موضوعات حماس مقارنة ببقیة الصحف

  %.2.7وفي صحیفة الحریة والعدالة ، %3في صحیفة المصري الیوم

صري الیوم واألهرام في نسبة تناولها الم فقد تقاربت صحیفتا، فئة االحتالل أما على صعید
  %.14.8وللثانیة ، %14.9بما نسبته لألولى ، أساسيفاعل فیها كاالحتالل  برزألحداث 

لرئیس حكومة  برازاً إحریة والعدالة أكثر صحف الدراسة أن صحیفة ال السابقوبین الجدول 
وتالها ثانیًا ، %9.3 ل أساسي في موضوعات مرتبطة بحماس بنسبةكفاعغزة اسماعیل هنیة 

  .%4.5بنسبة صحیفة المصري الیوم وجاءت ثالثًا ، %6.1 بنسبةصحیفة األهرام 

سماعیل إ الد مشعل و ویظهر الجدول السابق أن صحف الدراسة تشابهت بدرجة حضور خ
العدالة في المركز األول من حیث حلت صحیفة الحریة و ، كفاعلین في موضوعات حماس هنیة

بینما جاءت صحیفة األهرام في المركز الثاني بنسبة ، %6.7بنسبةكفاعل ل براز خالد مشعإحیث 
  % فقط.3وحلت صحیفة المصري الیوم في المركز األخیر بنسبة ، 3.5%

حصلت صحیفة األهرام على النسبة األكبر ، على صعید الرئیس الفلسطیني محمود عباس
حیث بلغت نسبة ، فاعًال أساسیاً  ا الرئیس عباسیكون فیه متعلقة بحماس لموضوعاتفي نشرها 

وفي المقام الثالث ، %5.3 بنسبةصحیفة الحریة والعدالة  المقام الثانيوتالها في ، %7.8حضوره 
  %.1.5بنسبة صحیفة المصري الیوم  جاءت 
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تناولتها صحیفة  التي موضوعات حماسفي  ساسأبت األطراف اإلقلیمیة كفاعل وغا
  %.3 بنسبةصحیفة المصري الیوم و ، %7.8 بنسبةصحیفة األهرام  أبرزتهابینما ، الحریة والعدالة

  
  رسم یوضح الفاعلین في األحداث المتعلقة بحماس في صحف الدراسة ):7( شكل

  

  تفسیر النتائج :

یرى الباحث أن تصدر فئات حماس وحكومة غزة وكتائب القسام واإلخوان المسلمین وٕاسماعیل  -1
بشكل أكبر منه في صحیفتي المصري الیوم  هنیة وخالد مشعل في صحیفة الحریة والعدالة

سواء ، الصعدواألهرام یعود لسیاسة الصحیفة التي تسعى إلبراز دور حماس على مختلف 
و حسن عالقاتها مع المكونات أ، ثوابت الشعب الفلسطیني أو دفاعها عن، بالمقاومة
 وغیرها من مجاالت التعاطي.، المصریة

ي الیوم في استحضار الرئاسة المصریة كفاعل أساسي في لصحیفة المصر  الالفتن االهتمام إ -2
 وال سیما، مرتبطة بحماس یعود للحالة السیاسة التي كانت سائدة في فترة الدراسة موضوعات

حیث كان ، تولي الرئیس محمد مرسي رئاسة الجمهوریة مدةوهي ، في النصف الثاني منها
كان یجري انذاك توظیف كل األحداث و ، على أشدهالخالف السیاسي بین األطراف المصریة 

تمثل الخط اللیبرالي المعادي لسیاسات  تصحیفة المصري كان أنوبما ، في هذه المعركة
فإنها كانت تحرص على استخدام شماعة حماس واتهامها في أحداث سیناء ، الرئیس المصري

الباحث كما یرجع ، وأخرى داخل عمق مصر إلحراج الرئیس مرسي واالنتقاص من شعبیته
نشاط الرئیس إلى  ارتفاع نسبة حضور الرئاسة المصریة كفاعل في مجموع صحف الدراسة
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واستقباله  2012عدوان  أثناءفي مواقفه  وال سیماالمصري الواضح تجاه القضیة الفلسطینیة 
 المتكرر لقیادة حماس في القصر الرئاسي.

جوار الجغرافي من عالقات األمر وما یفرزه ال، سماعیل هنیة على رأس حكومة غزةإإن وجود  -3
بشكل سماعیل هنیة إ ظهورأسهم في ، ذلك كله، الواقع بین مصر وغزة التي تدیرها حماس

 خالد مشعل كفاعل في موضوعات حماس المنشورة في صحف الدراسة.أكبر من 

في متعلقة بحماس ال حداثاألور المخابرات المصریة كفاعل أساس في ضعف حض لعل -4
، عالمسم بالسریة واالبتعاد عن وسائل اإلطبیعة عمل الجهاز التي تتإلى  یعودصحف الدراسة 

مؤسسات الدولة العلیا إلى  ونسب الجهود في محصلتها، وتفضیل العمل في الغرف المغلقة
 .سة أو الحكومة أو وزارة الخارجیةكالرئا

ى إلسي في موضوعات صحف الدراسة یعود حكومة رام اهللا كفاعل أسا حضورضعف  -5
غیاب األداء الفعلي لحكومة رام اهللا عن واقع قطاع غزة نتیجة  :منها، مجموعة من األسباب

والتعاطي الرسمي المصري مع حماس بإیجابیة أكثر منه مع حكومة رام ، الفلسطیني االنقسام
 .المصریة خوان المسلمین رئاسة الجمهوریةإلتولي ا أثناءفي اهللا 

فاعًال في موضوعات بوصفه براز الجیش المصري إوم في د اهتمام صحیفة المصري الییعو  -6
صري في غالبها فاعًال والتي كان الجیش الم، أحداث سیناء علىالكبیر تركیزها إلى  حماس

 ساسیًا بها .أ

یعزو الباحث ارتفاع نسبة حضور الرئیس محمود عباس كفاعل في موضوعات حماس في  -7
ممثًال شرعیًا  بهالدولة المصریة تعترف  أنإلى  مقارنة ببقیة الصحف ،صحیفة األهرام

وهو ما ینعكس بكل تأكید على اهتمام صحیفة األهرام بمواقفه وتحركاته كونها ، للفلسطینیین
 تعبر عن سیاسات الدولة.

  

  الصفات والسمات التي أوردتها صحف الدراسة لحماس -ثامناً 
ي محاولة العمود الفقري أل تعدحیث ، من أهم فئات تحلیل المضمون الجزءفئات هذا  ُتعد

عالمیة التي یعمل القائم باالتصال في صحف الدراسة لرسمها عن إلتهدف لمعرفة الصورة ا
حیث یسهل على الباحث معرفة الصورة من خالل تحدیده للصفة أو السمة التي وصف ، حماس

  فیها القائم باالتصال حماس وعمل على تعزیزها في ذهن القارئ.
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من خالل لحماس صحف الدراسة  أوردتهاالصفات والسمات التي  ویمكن معرفة أهم
  :اآلتيالجدول 

   ):9( جدول

  الصفات والسمات التي أوردتها صحف الدراسة لحماس أهم

 السمات والصفات
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 24.9 64 19.4 13 28.0 21 26.1 30 مقاومة

قوميتهدد  األمن ال  18 15.7 - - 16 23.9 34 13.2 
 12.1 31 1.5 1 25.3 19 9.6 11 تعمل لصالح الفلسطینیین

خوانیةإ  7 6.1 3 4.0 12 17.9 22 8.6 
 7.0 18 4.5 3 14.7 11 3.5 4 تحافظ على األمن المصري

 6.2 16 3.0 2 9.3 7 6.1 7 تسعى للوحدة
 5.4 14 6.0 4 - - 8.7 10 مرتبطة بمحاور

ضور شعبيذات ح  2 1.7 4 5.3 - - 6 2.3 
 1.6 4 1.5 1 - - 2.6 3 تعطل الوحدة

 1.6 4 3.0 2 - - 1.7 2 تعطل مصالح الفلسطینیین
 0.8 2 1.5 1 - - 0.9 1 تسعى للسلطة
 16.3 42 17.9 12 13.3 10 17.4 20 غیر مبینة
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

السمة التي اتصفت بها حماس بالدرجة األولى هي (حركة أن  قالساب ظهر الجدولیُ 
بینما حلت في الدرجة الثانیة من بین السمات صفة أنها " ، %24.9حیث بلغت نسبتها مقاومة) 

وجاءت في الدرجة الثالثة صفة أنها "تعمل ، %13.2حیث بلغت نسبتها  "تهدد األمن القومي"
ثم ، %8.6ها في الدرجة الرابعة سمة أنها "إخوانیة" بنسبة یلی، %12.1لصالح الفلسطینیین" بنسبة 

بینما ، %7بنسبة تحافظ على األمن القومي المصري" " جاءت في الدرجة الخامسة صفة أنها
السابعة صفة  وحلت في الدرجة، %6.2وصفتها صحف الدراسة بأنها "تسعى للوحدة" بنسبة 

ثم جاءت في الدرجة الثامنة صفة "ذات ، %5.4قلیمیة" بنسبة حضور بلغت إارتباطها بمحاور "
"تعطل مصالح و بینما حصلت كل من صفة" تعطل الوحدة"، % فقط2.3بي" بنسبة حضور شع

  % لكل منهما.1.6الفلسطینیین" على نسبة 
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ویشیر الجدول السابق أن الصفات اإلیجابیة في صحف الدراسة عن حماس تفوقت بفارق 
بینما بلغت الصفات السلبیة ، %52.5بلغت الصفات اإلیجابیة  حیث، الصفات السلبیة علىبسیط 
47.5.%  

صحیفة األهرام ، فقد أظهر الجدول السابق أن ةأما على صعید كل صحیفة على حد
نما %، بی45.3جمالي نسبتها إ، حیث بلغ في موضوعاتها المتعلقة بحماسالصفات السلبیة  سادت

وضوعات التي لم تتضمن أي سمات أو صفات %، والم37.3كانت نسبة الصفات اإلیجابیة 
أن صفة "حركة مقاومة"  وفي تفاصیل نتائج الصفات في األهرام ُیظهر الجدول السابق، 17.4%

%، وحلت سمة " تهدد 26.1شغلت المرتبة األولى من بین الصفات األخرى بنسبة حضور بلغت 
"تعمل لصالح الفلسطینیین" في %، وجاءت سمة 15.7بنسبة  الثانیةاألمن المصري" في المرتبة 

%، بینما 8.7بة %، وحلت في المرتبة الرابعة سمة "مرتبطة بمحاور" بنس9.6بنسبة  المرتبة الثالثة
% لكل منهما، وجاءت في المرتبة 6.1"تسعى للوحدة" على نسبة و إخوانیة"حصلت كل من سمة "

باشرة في المرتبة السابعة سمة %، تالها م3.5"تحافظ على األمن المصري" بنسبة  السادسة سمة
"تعطل و %، بینما شغلت المرتبة األخیرة كل من " ذات حضور شعبي"2.6بنسبة  "تعطل الوحدة"

  % فقط لكل منهما.1.7مصالح الفلسطینیین" بنسبة 

یجابیة بنسب إللحماس جمیع الصفات والسمات اأعطت أما صحیفة الحریة والعدالة فقط 
  طالق بأي صفة سلبیة في الموضوعات التي تناولتها عن حماس.إلاولم تصفها على ، متفاوتة

الحریة والعدالة حیث  صحیفة وكانت سمة المقاومة الصفة السائدة في موضوعات
تعمل لصالح الفلسطینیین" بما وتالها مباشرة سمة "، %28 بنسبةحصلت على المرتبة األولى 

الها مباشرة وت، %9.3للوحدة" بما نسبته  سمة "تسعى الثالثةوحلت في المرتبة ، %25.3نسبته 
 بنسبةخوانیة" اءت سمة "إوفي المرتبة األخیرة ج، %5.3" بما نسبته سمة "ذات حضور شعبي

  %.13.3نسبة  بلغت الموضوعات التي لم تتضح فیها صفات محددةوقد ، 4%

ها لحماس على موضوعاتالصفات السلبیة  هیمنتفقد ، أما في صحیفة المصري الیوم
  .%26.8إلیجابیة بینما كانت نسبة حضور الصفات ا، %55.3 حیث بلغت نسبتها

المركز سمة " تهدد األمن القومي "  شغلت فقد، في تفاصیل نتائج الصفات في الصحیفةو 
" سمة "حركة مقاومة المركز الثانيتالها في ، %23.9على  بنسبةمن بین السمات األخرى  األول
وحلت ، %17.9بنسبة حضور بلغت  "خوانیةركز الثالث سمة "إوجاءت في الم، %19.4 بنسبة
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صحیفة الحریة والعدالة صحیفة المصري الیوم صحیفة األھرام

سمة " وحلت في المركز الخامس ، %6 بنسبة" قلیمیةإمرتبطة بمحاور سمة " المركز الرابعفي 
"تحافظ على و حصلت سمة "تسعى للوحدة" بینما، %4.5بنسبة تحافظ على األمن المصري" 

، "تعطل الوحدة وهي: ،لت ثالث سماتكما حص، % لكل منهما3على نسبة  "األمن المصري
صحیفة بینما لم تعِط ، % لكل منهما1.5تعمل لصالح الفلسطینیین" على نسبة ، تسعى للسلطة
وبلغت نسبة الموضوعات التي ال تتضمن ، م أي نسبة لسمة "ذات حضور شعبي"المصري الیو 

  %.17.9على نسبة في صحیفة المصري الیوم  صفة أو سمة لحماس 

غیر  الموضوعاتحد كبیر في نتیجة إلى  اً أن هناك تشابه السابقتائج الجدول وتظهر ن
والثانیة ، %17.9حیث كانت نتیجة األولى ، مبینة بین صحیفتي المصري الیوم واألهرامال

  %.13.3وتقارب مع صحیفة الحركة والعدالة حیث كانت نتیجتها ، 17.4%

عطاء سمة "تهدد األمن إ علىم اتفقتا المصري الیوم واألهرا فتين صحیویوضح الجدول أ
المركز وعلى ، المصري الیوم صحیفة في المركز األولحیث حصلت على ، القومي" نتائج مرتفعة

عطاء نتائج منخفضة لسمة "تحافظ على األمن كما اتفقتا على إ، األهرام صحیفة في الثاني
صحیفة األهرام على وفي ، % فقط4.5نسبة حیث حصلت في المصري الیوم على ، المصري"

  % فقط.3.5نسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رسم بیاني یوضح الصفات والسمات التي أوردتها صحف الدراسة لحماس ):8( شكل
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  تفسیر النتائج:

بحماس مع تنسجم نتائج الصفات اإلیجابیة في موضوعات صحیفة الحریة والعدالة المتعلقة  -1
ل في الصحیفة سمات وصفات تصاحیث رسم القائم باال، سیاستها التحریریة المؤیدة للحركة

 .یجابیة عن حماس في أكثر من ثلثي الموضوعات المتعلقة بهاإ

مجموعة من إلى  سیطرة الصفات السلبیة في موضوعات صحیفة المصري الیوم تعود -2
وفتح المجال ، تركیزها على أحداث سیناء، جانب السیاسیة التحریریة للصحیفةإلى  ،األسباب

حیث رسم القائم ، للحركات اإلسالمیة في انتقاد حماس ومواقفهاواسعًا للكتاب المعادین 
تصال في صحیفة المصري الیوم سمات وصفات سلبیة عن حماس في أكثر من نصف البا

 .موضوعاتها فقط ثلثبینما بلغت الصفات االیجابیة نحو ، موضوعاتها

تكرار لربما ترجع  الثالثالمقاومة" على نسب مرتفعة في الصحف حصول سمة " إن -3
ذلك في رفع نسبة  أسهمحیث ، اى الفلسطینیین ورد المقاومة علیهعل الصهیونیةاالعتداءات 

 حضور الموضوعات المرتبطة بالعدوان والمقاومة.

، سیناء وعالقة األنفاق المزعومة بها بأحداثهتمام صحیفتي المصري الیوم واألهرام العل  -4
ن بأنها "تهدد األمن القومي لصحفتیحضور وصف حماس في تلك اارتفاع نسبة  أسهم في

 المصري".

قد في صحیفة المصري الیوم " انخفاض نسبة حضور سمة" تعطل مصالح الفلسطینیین إن -5
وتركیزها على األحداث المصریة ، عدم اهتمام الصحیفة بالشأن الفلسطیني الداخليإلى  تعود

 وعالقة حماس بها إن وجدت.

بالرغم لى األمن المصري" في صحیفة المصري الیوم % لسمة "تحافظ ع4.5وجود نسبة  لعل -6
مع قیادات  إجراء الصحیفة ثالثة حواراتإلى  ترجعالسیاسة التحریریة المعارضة لحماس  من

 عدم التدخل في الشأن المصري. علىوتركز حدیثهم ، حماس
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  المبحث الثاني

  تصالال فئات شكل ا
  حماس في صحف الدراسة الفنون الصحفیة المستخدمة في موضوعات –أوالً 

ألهم األنواع واألشكال الصحفیة التي استخدمتها صحف  الجزءتعرض الدراسة في هذا 
نتائج هذه الفئة لمعرفة  باستعراضوتهدف الدراسة ، موضوعات حماسلتناولها  في أثناءالدراسة 

، من غیرهكبر على نحو أمدى استخدام صحف الدراسة للفنون الصحفیة واعتمادها على فن معین 
ویمكن التعرف على توزیع الفنون الصحفیة لموضوعات ، والدالالت والمؤشرات التي یعطیها ذلك

  :اآلتيحماس في صحف الدراسة من خالل الجدول 

   ):10( جدول

  موضوعات حماس في صحف الدراسة معالفنون الصحفیة المستخدمة 

 الفن الصحفي
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 35.4 91 28.4 19 45.3 34 32.2 37 تقریر
 26.1 67 38.8 26 13.3 10 27.0 31 مقال
 25.3 65 19.4 13 25.3 19 28.7 33 خبر
 7.4 19 9.0 6 1.3 1 10.4 12 تحقیق
 3.9 10 4.5 3 8.0 6 0.9 1 حدیث

 1.9 5 -  -  6.7 5 -  -  كاریكاتیر
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

  

أن التقریر الصحفي كان أكثر الفنون الصحفیة استخدامًا  إلى السابقنتائج الجدول ُتشیر 
یلیه في المرتبة ، %35.4بنسبة  وذلك لدى صحف الدراسة في تناولها لموضوعات مرتبطة بحماس

بنسبة ثالثة الخبر الصحفي في المرتبة ال وتبعه، %26.1 بنسبةالثانیة فن المقال الصحفي 
فن الحدیث الصحفي في  ثم، %7.4بنسبة وفي المرتبة الرابعة فن التحقیق الصحفي ، 25.3%

  %.1.9بنسبة جاء الكاریكاتیر في المرتبة األخیرة بینما ، %3.9بنسبة المرتبة الخامسة 
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بین الجدول السابق أن صحیفة األهرام اتفقت مع فی ،ةوعلى صعید كل صحیفة على حد
لعدالة في حصول فن التقریر الصحفي على االستخدام األكثر في تناولها لموضوعات الحریة وا

%، بینما اتفقت مع صحیفة المصري الیوم في كون الحدیث الصحفي أقل 32.2حماس بنسبة 
استخدامًا فیها، وشغل فن الخبر الصحفي المرتبة الثانیة في تناولها لموضوعات  ةالفنون الصحفی
%، 27یلیه في المرتبة الثالثة وبفارق ضئیل فن المقال الصحفي بنسبة  %،28.7حماس بنسبة 

%، وغاب الكاریكاتیر عن صحیفة 10.4بینما جاء التحقیق الصحفي في المرتبة الرابعة بما نسبته 
األهرام في تناول موضوعات حماس على الرغم من وجود أربعة أماكن ثابتة لفن الكاریكاتیر في 

  الصحیفة.

صورة الوالیات المتحدة هذه النتائج مع نتائج دراسة ألحمد الشعراوي حول وقد اتفقت 
، وقد اظهرت نتائج دراسته أن األمریكیة في التغطیة الصحفیة لمجموعة من الصحف العربیة

التقریر الصحفي كان أكثر الفنون الصحفیة استخدامًا في صحیفة األهرام أثناء تناولها لموضوعات 
  ألمریكیة.الوالیات المتحدة ا

بلغ التقریر النسبة األكبر في استخدام فقد  أما على صعید نتائج صحیفة الحریة والعدالة
بنسبة ة استخدامًا یفنما كان التحقیق أقل الفنون الصحبی، %45.3بنسبة صحیفة الحریة والعدالة 

، %25.3بة بنسوجاء الخبر الصحفي ثاني الفنون الصحفیة استخدامًا في الحریة والعدالة ، 1.3%
والحدیث الصحفي في ، %13.3بنسبة فن المقال الصحفي  المركز الثالثیلیه مباشرة في 

وقد انفردت به ، %6.7بنسبة فن الكاریكاتیر  المركز قبل األخیروفي ، %8بنسبة  المركزالرابع
  ظهر به أي اهتمام یذكرتن غیرها من صحف الدراسة التي لم دو من الصحفیة 

أن فن المقال الصحفي كان السابق فقد أظهرت نتائج الجدول  ،الیوم أما صحیفة المصري
ثم جاء في المرتبة الثانیة ، %38.8 بنسبةبحماس  متعلقةاألكثر استخدامًا في تناولها لموضوعات 

، %19.4بنسبة یلیه في المرتبة الثالثة فن الخبر الصحفي ، %28.4بنسبة فن التقریر الصحفي 
 بنسبةوحل فن الحدیث الصحفي في المرتبة األخیرة ، %9بنسبة بة الرابعة وجاء التحقیق في المرت

ضوعات حماس بینما لم یكن فن الكاریكاتیر حاضرًا في تناول صحیفة المصري الیوم لمو ، 4.5%
  ماكن ثابتة لفن الكاریكاتیر في الصحیفة.أ 3على الرغم من وجود 
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  تفسیر النتائج:

 موفدینوجود مراسلین أو إلى  فن التقریر الصحفيالدراسة لصحف  رتفاع نسبة استخدامایعود  -1
مراسل رسال إاعتماد الصحف المصریة سیاسة إلى  باإلضافة، في فلسطین للصحف الثالث

بحیث یتولى كتابة تفاصیل كاملة عن الحدث على شكل تقریر ، لألحداث المهمة مؤقت
 :مثل، ریة والمرتبطة بحماسطبیعة األحداث المتناولة في الصحافة المصكما أن ، صحفي
تحتوي  مهمةجمیعها أحداث و ، أو أحداث سیناء، أو جلسات المصالحة، الصهیوني العدوان

 التقریر.إلى  فتلجأ الصحیفة، من التفاصیل التي ال یتسع الخبر لها على كثیر

ن حصول فن المقال الصحفي على ثاني أكبر الفنون الصحفیة استخداما لدى صحف إ -2
فراد الصحافة المصریة مساحات واسعة إإلى  ي تناولها لموضوعات حماس یرجعف الدراسة

دة عمأن للكتابة الیومیة في وتعاقدها مع كثیر من المصاحفی، لكتاب المقاالت والرأي
 مخصصة.

اهتمام إلى  باإلضافة، عداد التحقیق الصحفيإلعل الجهد والوقت والكادر البشري الذي یتطلبه  -3
المتعلقة  في انخفاض نسبة التحقیقات الصحفیةأسهم ، ساحة الداخلیةلباالصحف المصریة 
 في صحف الدراسة. بموضوعات حماس

 رجع ارتفاع نسبة استخدام صحیفة الحریة والعدالة لفن الكاریكاتیر في موضوعات حماسی -4
 حیث، تعاقدها مع فنانة الكاریكاتیر الفلسطینیة أمیة جحاإلى  مقابل انعدامه في بقیة الصحف

ومن ، ةتقوم صحیفة الحریة والعدالة بنشر كاریكاتیر یومي لها على الصفحة الثانیة عشر 
وتتبنى خط ، عن الحیاة الفلسطینیة في كثیر من رسوماتها تعبرالمعروف أن الفنانة جحا 

 الدفاع عن المقاومة.
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  في صحف الدراسة الفن الصحفيتوزیع  رسم یوضح ):9( شكل

  

  حف الدراسة:موقع موضوعات حماس في ص -ثانیاً 
موضوعات بلمعرفة مدى اهتمام صحف الدراسة  الجزءهذا  باستعراضتهدف الدراسة 

 نحو إبراز موضوعات بعینهاتوجه الصحیفة إلى  التعرفحیث تبرز أهمیة ذلك في ، حماس
في تناول موضوعات  ةامًا على اهتمام كل صحیفة على حدوتعطي مؤشرًا ع، ألخرىوٕاهمالها 

  .حماس

  :اآلتيالجدول  باستعراضرف على موقع موضوعات حماس في صحف الدراسة ویمكن التع

   ):11( جدول

  موقع موضوعات حماس في صحف الدراسة

 الصفحة
 المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك
 1.5 1 84.0 63 91.3 105 داخلیة
 85.1 57 10.7 8 6.1 7 أولى

 13.4 9 5.3 4 2.6 3 أولى + داخلیة
 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع
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% من موضوعات حماس في 6.1أن صحیفة األهرام عرضت نحو یبین الجدول أعاله 
% من موضوعات حماس على الصحفة األولى 2.6الصفحة األولى، بینما عرضت نحو 

  % من موضوعات حماس على الصفحات الداخلیة.91.3عرضت نحو و والصفحات الداخلیة معًا، 

أكثر صحف من كانت صحیفة الحریة والعدالة  أن نتائج الجدول السابق أظهرتبینما 
، %10.7حیث بلغت نسبتها ، الدراسة استخدامًا للصفحة األولى في عرض موضوعات حماس
 اتاستخدمت الصفحو ، %10.7بینما كانت نسبة استخدامها للصفحة األولى والداخلیة معًا 

   % من موضوعات حماس.84.1الداخلیة في نحو 

% من موضوعات حماس على الصفحة 1.5فقد عرضت ، أما صحیفة المصري الیوم
، % من موضوعات حماس على الصفحة األولى والداخلیة معاً 13.4بینما عرضت ، األولى

  .% من موضوعات حماس على الصفحات الداخلیة85.1عرضت نحو و 

ي حة األخیرة فلم تستخدم الصف أن صحف الدراسة الثالث السابق ویالحظ من الجدول
  حذف الفئة من جدول النتائج.إلى موضوعات حماس مما اضطر الباحث 

  
  مواقع موضوعات حماس في صحف الدراسةیوضح توزیع  ):10( شكل

  تفسیر النتائج:

إن ارتفاع نسبة استخدام الصفحات الداخلیة في صحف الدراسة لموضوعات حماس لهو أمر  -1
كما ، خلیة مقارنة مع صفحة أولى واحدة فقطنظرًا لزیادة عدد الصفحات الدا، طبیعي ومنطقي

أن  وال سیما، ما تستخدم الصفحة األولى في الشأن المصري الداخلي غالباً أن صحف الدراسة 
 .حداث جسام في الساحة المصریةأالدراسة وقعت  في أثناء مدة
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بعض حاجة إلى  ن استخدام صحف الدراسة لفئة الصفحة الداخلیة واألولى معًا یعودإ -2
 من خاللحقق اإلبراز فتُ ، إبراز وتفصیلإلى  موضوعات التي تناولتها صحف الدراسةال

 .عرضها في الصفحات الداخلیة بسببحقق التفصیل وتُ ، عرضها على الصفحة األولى

تفوق صحیفة المصري في استخدام الصفحة األولى مع الداخلیة في موضوعات حماس إن  -3
سیناء التي حدثت عدة  بأحداثاهتمام الصحیفة إلى  ودقد یعبالمقارنة مع بقیة صحف الدراسة 

وظًا وأفردت لها عدة مرات عنوان مانشیت حیث أولتها اهتمامًا ملح، مرات واتهمت فیها حماس
  داخلیة.الصفحات ال في ةن رئیسیاویعن في الصفحة األولى وعدة

  

  :موضوعات حماس في صحف الدراسة معالصور الصحفیة المستخدمة  – ثالثاً 
مع موضوعات بالتحلیل أنواع الصور الصحفیة المستخدمة  الجزءتتناول الدراسة في هذا 

وتبرز أهمیة هذه الفئة بما یحمله محتوى الصورة من أفكار ، صحف الدراسةحماس المنشورة في 
وتسهل من عملیة وصول القائم باالتصال لمقصده ، ومعان تساعد القارئ على فهم معلومات كثیرة

یصال المعاني ًا في تقدیم األخبار وإ كبیر  اً ومن المعروف أن للصورة دور ، ة االتصالیةفي الرسال
في موضوعات حماس  وجودهفإن معرفة مدى ، لذلك، وتزاحم النصوص في كثیر من األحیان
  .التجاه الموضوع اً وطبیعة الصورة تعطي مؤشر ، تعطي دالالت مهمة على صعید االهتمام

موضوعات حماس في صحف الدراسة من خالل  معالصور المستخدمة  أنواعویمكن التعرف على 
  :اآلتي الجدول

     ):12( جدول

  الصور الصحفیة المستخدمة في موضوعات حماس في صحف الدراسة

 فئة الصورة
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 41.6 107 25.4 17 28.0 21 60.0 69 ال یوجد
 22.2 57 25.4 17 36.0 27 11.3 13 إخباریة
 21.0 54 32.8 22 21.3 16 13.9 16 شخصیة
 13.6 35 14.9 10 13.3 10 13.0 15 جمالیة

 1.6 4 1.5 1 1.3 1 1.7 2 رسوم وخرائط
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع
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% من 58.4ُتشیر نتائج الجدول السابق أن صحف الدراسة استخدمت صورًا في 
% من 41.6بینما لم تستخدمها في نحو ، موضوعات حماس المنشورة على صفحاتها

  الموضوعات.

 كماستخدمتها صحف الدراسة في موضوعات حماس اوعلى صعید أنواع الصورة التي 
، لدى صحف الدراسة استخداماً الصورة اإلخباریة كانت األكثر  كانت، الجدول السابق نتائجظهر ت

الصورة الشخصیة بنسبة  بفارق بسیط جداً  جاءت في المركز الثانيو ، %22.2ها حیث بلغت نسبت
بینما كانت الرسوم والخرائط أقل ، %13.6وشغلت الصورة الجمالیةالمركز الثالث بنسبة ، 21%

  .%1.6الصور استخدامًا في صحف الدارسة بنسبة 

یفة األهرام لم یشیر الجدول السابق أن صحف ،ةدأما نتائج صحف الدراسة كل على ح
وتظهر النتائج التفصیلیة لصحیفة األهرام أن  % من موضوعات حماس،60الصورة في  تستخدم

%، یلیها في 13.9الصورة الشخصیة كانت األكثر استخدامًا لدیها في موضوعات حماس بنسبة 
%، 11.3سبة %، وفي الدرجة الثالثة الصورة اإلخباریة بن13الدرجة الثانیة الصورة الجمالیة بنسبة 

  .% فقط1.7ط الدرجة األخیرة بنسبة وشغلت الرسوم والخرائ

وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة أبو نقیرة "الصورة االعالمیة إلنتفاضة األقصى في 
الصحافة العربیة"، حیث اظهرت أن صحیفة األهرام استخدمت الصورة اإلخباریة بشكل أكبر من 

  موضوعات انتفاضة األقصى.الصورة الشخصیة والجمالیة في 

% من 72نحو  معأن صحیفة الحریة والعدالة استخدمت الصور  السابقبین الجدول وی
بنسبة  لدى الحریة والعدالةفي المركز األول الصورة اإلخباریة حلت  فقد، موضوعات حماس

رة الث الصو وفي المركز الث، %21.3وجاءت في المركز الثاني الصورة الشخصیة بنسبة ، 36%
  %،1.3 بنسبة استخداماً  األقل والخرائط الرسوم كانت بینما، %13.3الجمالیة بنسبة 

فیظهر الجدول السابق أنها استخدمت الصورة ، أما على صعید صحیفة المصري الیوم
للصورة وكانت أكثر صحف الدراسة استخدامًا ، % من موضوعات حماس64.6في نحو 
%. بینما حلت 25.4 بنسبةخباریة إلرتبة الثانیة الصورة اها في المیلی، %32.8 بنسبةالشخصیة 

وجاءت الرسوم والخرائط باالتفاق مع صحف ، %14.9بنسبة في المرتبة الثالثة الصورة الجمالیة 
  %.1.5بنسبة الدراسة في المرتبة األخیرة 
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  موضوعات حماس في صحف الدراسة معیوضح الصور الصحفیة المستخدمة  ):11( شكل

  

 تفسیر النتائج:

 یعزو الباحث ارتفاع نسبة استخدام صحف الدراسة للصورة اإلخباریة في موضوعات حماس -1
، المهمةلألحداث لصحف الدراسة منها: وجود مراسلین وموفدین ، مجموعة من األسبابإلى 

إلى  باإلضافة، وعادة ما یكون أحد مهامهم التقاط صور خاصة بالصحیفة للحدث المبتعث له
 لحظي. على نحونباء العالمیة من صور إخباریة ألهم األحداث ما توفره وكاالت األ

لیوم للصور الشخصیة في موضوعات تناولت حماس إن ارتفاع استخدام صحیفة المصري ا -2
یعود الرتفاع استخدامها لفن المقال الصحفي الذي غالبًا ما تضع صورة للكاتب على رأس 

، لفن المقالر صحف الدراسة استخدامًا كانت من أكثإن صحیفة المصري الیوم حیث ، المقال
 رة للكاتب في معظم مقاالت كتابها.وهي تنتهج سیاسة وضع صو 

 

  التي استخدمتها صحف الدراسة في موضوعات حماس: التیبوغرافیةالعناصر  –رابعاً 
األهمیة  وتكمن، برازیة للموضوع والمادة الصحفیةإتؤدي وظیفیة  التیبوغرافیةالعناصر  إن
مدى استخدام صحف الدراسة للعناصر التیبوغرافیة في موضوعات حماس في الدالالت  في معرفة

  .هتمامالدرجة ا، وأهمها، والمؤشرات التي تعطیها
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   ):13( جدول

  العناصر التیبوغرافیة التي استخدمتها صحف الدراسة في موضوعات حماس

 العناصر التیبوغرافیة
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 51.4 132 47.8 32 46.7 35 56.5 65 ال یوجد
 16.3 42 17.9 12 16.0 12 15.7 18 إطارات
 16.3 42 19.4 13 10.7 8 18.3 21 ألوان

 16.0 41 14.9 10 26.7 20 9.6 11 أرضیات
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

  

لم تستخدم العناصر التیبوغرافیة في  ف الدراسةأن صح السابقظهر نتائج الجدول تُ 
كما أن نسب ، % من الموضوعات48.6بینما استخدمتها في ، % من موضوعات حماس51.4

حیث استخدمت اإلطارات ، متقاربة على نحو كبیر تاستخدامها ألنواع العناصر التیبوغرافیة كان
  % من موضوعات حماس. 16ي بینما استخدمت األرضیات ف، % لكل منهما16.3واأللوان في 

 تصحیفة األهرام كان فقد أظهرت النتائج أن ،ةئج الصحف كل على حدعلى صعید نتا أما
األلوان العناصر التیبوغرافیة استخدامًا في موضوعات حماس وتتفق في ذلك مع صحیفة  فیها

ات بنسبة طار إل%، یلیها مباشرة في الدرجة الثانیة ا18.3المصري الیوم، حیث بلغت نسبته 
  %.9.6%، وفي الدرجة الثالثة فئة األرضیات بنسبة 15.7

صورة الدول النامیة في النظام وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة سابقة لشیرین السعید حول 
، حیث اظهرت أن صحیفة األهرام استخدمت األلوان أكثر من بقیة العناصر التیبوغرافیة )1(الدولي

  لدول معینة.األخرى في ابراز موضوعات 

صحیفة الحریة والعدالة  فيالمستخدمة التیبوغرافیة األرضیات أكثر الوسائل  بینما كانت 
وشغلت األلوان المركز ، %16 بنسبةطارات إلا المركز الثانيیلیها مباشرة في ، %26.7 بنسبة

  .سموضوعات حما% من 46.7 التیبوغرافیة فيالعناصر لم تستخدم بینما ، %10 الثالث بنسبة

التیبوغرافیة فقط أظهرت النتائج أن األلوان كانت أكثر الوسائل ، أما صحیفة المصري الیوم
 بنسبةطارات إلیلیها في المرتبة الثانیة ا، %19.4بنسبة حماس  موضوعاتالمستخدمة في 

                                                           
  شیرین السعید، مرجع سابق )1(
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بینما لم تستخدم صحیفة المصري الیوم ، %14.9 بنسبةوفي المرتبة الثالثة األرضیات ، 17.9%
  % من موضوعات حماس.47.8ر التیبوغرافیة في العناص

  تفسیر النتائج:

ن تقارب النتائج بین صحف الدراسة في استخدام العناصر التیبوغرافیة تنسجم مع أبجدیات إ -1
وحسب ، براز على نحو متساوٍ إلهو الذي یقوم على توزیع عناصر او ، عمل المخرج الصحفي

 ومواقعها. الموضوعاتهمیة أ

بأحداث ا ممامههتإلى  الیوم لأللوان یعود المصرياستخدام صحیفتي األهرام و  ارتفاع نسبة إن -2
إلى  باإلضافة، التي عادة ما تكون ملونةلها مواقع في الصفحة األولى  اوأفردت، سیناء

 .داخلیة ةصفحات ملون

  
  یوضح العناصر التیبوغرافیة التي استخدمتها صحف الدراسة في موضوعات حماس  ):12( شكل

  :موضوعات حماس في صحف الدراسة معوین المستخدمة العنا -خامساً 
موضوعات حماس المنشورة  معالعناوین المستخدمة  ألنواع الجزءهذ  باستعراضتعرض الدراسة 

درجة االهتمام إلى  وتبرز أهمیة معرفة ذلك لما تعطیه العناوین من مؤشر، في صحف الدراسة
ویمكن التعرف على ، صحیفة على حده حسب كل ألخرىهمالها إ براز لموضوعات معینة و إلوا

  :اآلتينتائج استخدام صحف الدراسة للعناوین وفق الجدول 
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   ):14( جدول

  العناوین المستخدمة في موضوعات حماس في صحف الدراسة  

 فئة العناوین
 جمیع الصحف المصري الیوم الحریة والعدالة األهرام

 % ك % ك % ك % ك
 59.5 153 61.2 41 53.3 40 62.6 72 ممتد

 24.1 62 23.9 16 18.7 14 27.8 32 عامودي
 10.9 28 13.4 9 16.0 12 6.1 7 عریض
 3.5 9 1.5 1 5.3 4 3.5 4 مانشیت
 1.9 5 -  -  6.7 5 - - ال یوجد
 100.0 257 100.0 67 100.0 75 100.0 115 المجموع

سة ن العنوان الممتد هیمن على استخدام صحف الدراأ السابقتظهر نتائج الجدول 
، %24.1العنوان العامودي بنسبة  المركز الثانيیلیه في ، %59.5لموضوعات حماس بنسبة 

المانشیت بنسبة  وجاء في المركز األخیر، %10.9بنسبة  وشغل المركز الثالث العنوان العریض
3.5.%  

كثر استخدامًا فقد كان العنوان الممتد هو األ، ةعلى حد أما على صعید نتائج كل صحیفة
%، بینما كانت نسبة استخدامه في صحیفة المصري الیوم 62.7األهرام بنسبة حیفة في ص
  .%53.3العدالة بنسبة الحریة و %، وأخیرًا في صحیفة 61.2

بینما ، %16استخدمته صحیفة الحریة والعدالة بنسبة  العریضوأظهرت النتائج أن العنوان 
  %.6.1صحیفة األهرام بنسبة  واستخدمته، %13.4استخدمته صحیفة المصري الیوم بنسبة

 اصحیفت من االهتمام وتشابهت قلیلٍ  لق سوى قدرٍ ی" لم عنوان "المانشیتوتشیر النتائج أن 
 استخدمته صحیفةبینما كانت ، %3.5حیث بلغت  ،استخدامه نسبة الحریة والعدالة واألهرام في

  %.1.5 بنسبةالمصري الیوم 
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  سب فئة العناوینرسم بیاني یوضح توزیع صحف الدراسة ح ):13( شكل

  

  تفسیر النتائج:

حاالت في جدول النتائج لموضوعات ال یوجد لها عنوان یعود الستخدام  5إن ظهور   -1
 في موضوعات حماس. فن الكاریكاتیرصحیفة الحریة والعدالة ل

بنسبة أكبر من بقیة  ةلمانشیت والممتدعناوین ااستخدام صحیفة الحریة والعدالة ل إن -2
براز موضوعات حماس إبة القائم باالتصال في الوسیلة برغ علىیدلل صحف الدراسة 
 وذلك یعود لسیاسة الصحیفة المؤیدة لحماس.، ولفت األنظار لها

ًا یلدراسة یراه الباحث طبیعفي صحف ا العناوین الممتدة في استخدامالنسبة المرتفعة  إن -3
وضوع وحجم وكذلك طبیعة الم، ةلما تفرضه ضرورات اإلخراج الصحفي مثل المساح

 المادة الصحفي
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الثالثالمبحث   

  العالقات التبادلیة بین فئات الدراسة
  العالقة بین القضایا واالتجاه  -والً أ

القضایا التي ركزت علیها صحف  نتائج العالقة بینالجزء هذا  فيتستعرض الدراسة 
ثمة عالقة بین انت بحیث یمكن الكشف عما إذا ك، الدراسة وبین اتجاه هذه الصحف نحو القضایا

 اآلتيوالجدول ، وبین قضایا بعینها دون األخرى، تجاه السلبي أو اإلیجابي أو المحایدالنوع ا
  :یوضح طبیعة العالقة

  تجاه في صحیفة األهرامال العالقة بین القضایا وا  - أ

تجاه التجاه المحاید تجاه حماس تقدم بفارق بسیط عن االأن ا اآلتيُیشیر نتائج الجدول 
%، بینما كان 39.1االتجاه المحاید  ت نسبةبي في موضوعات صحیفة األهرام، حیث بلغالسل

  %.16.5تجاه اإلیجابي ال%، ونسبة ا36.5تجاه السلبي النسبة ا

   ):15( جدول
 یوضح العالقة بین القضایا واالتجاه في صحیفة األهرام

 فئة القضایا
تجاهاال  غیر واضح االتجاه المحاید االتجاه السلبي االتجاه االیجابي  جمیع الصحف 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 24.3 28 1.7 2 14.8 17 3.5 4 4.3 5 العدوان
 20.0 23 1.7 2 13.0 15 4.3 5 0.9 1 االنقسام

 12.2 14 0.0 0 1.7 2 7.8 9 2.6 3 أحداث سیناء
 10.4 12 1.7 2 0.9 1 7.8 9 0.0 0 االنفاق
 6.1 7 0.9 1 2.6 3 0.9 1 1.7 2 الثوابت 

قاومةالم  1 0.9 1 0.9 4 3.5 1 0.9 7 6.1 
 6.1 7 0.0 0 1.7 2 2.6 3 1.7 2 ادارة غزة

 6.1 7 09 1 0.0 0 0.9 1 4.3 5 العالقات مع مصر
 6.1 7 0.0 0 0.9 1 5.2 6 0.0 0 العالقات الدولیة لحماس
 1.7 2 0.0 0 0.0 0 1.7 2 0.0 0 العالقات مع االخوان 
 0.9 1 0.0 0 0.0 0 0.9 1 0.0 0 أحداث داخل مصر

 100.0 115 7.8 9 39.1 45 36.5 42 16.5 19 المجموع
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شكلت قضایا "العدوان الصهیوني" النسبة األكبر من  العالقة بین القضایا واالتجاه المحاید: -1
%، یلیها في 14.8تجاه المحاید في صحیفة األهرام، حیث بلغت نسبتها الموضوعات ا

إلى الدور الرسمي ذلك عود وی%، 13سام الفلسطیني" بنسبة المرتبة الثانیة قضایا "االنق
المصري في هذین الملفین، حیث إن لمصر دور وساطة في تحقیق المصالحة وٕادارة حالة 

یتمثل في تثبیت التهدئة  اآلخراالنقسام بین الطرفین الفلسطینیین، ولها دور على الجانب 
نعكس بالضرورة على أداء صحیفة األهرام وتوازن العالقة مع االحتالل، وهو األمر الذي ی

ب علیها الحیاد االعالمي في تلك جالناطقة الرسمیة باسم الدولة والمعبرة عن سیاساتها، وی
 القضایا إلنجاح دور الوساطة الرسمیة .

شكلت قضایا " أحداث سیناء" واألنفاق" النسبة األكبر تجاه السلبي: ال العالقة بین القضایا وا -2
%، بینما 7.8اإلتجاه السلبي في صحفیة األهرام، حیث بلغت نسبة كل منهما من موضوعات 

إلى  ذلك عودوی%، 5.2جاءت في المركز الثاني قضایا "العالقات الدولیة لحماس" بنسبة 
استمرار صحیفة األهرام في نشر مقاالت ثابتة وأخرى متنوعة لكتاب وصحفیین معارضین 

دولة العمیقة التي تدیرها األجهزة األمنیة والعسكریة في ینتمون لل وآخرینللفكر اإلسالمي، 
مصر، وكالهما أسهم في حملة التحریض الكبیرة التي تعرضت لها حماس، واستندت في 

اتهامات التورط في أحداث سیناء، باإلضافة إلى أن صحیفة األهرام تمت إداراتها  إلىمعظمها 
من خلف  -لتي وقعت فیها أحداث سیناءا المدة ذاتهافي فترة الرئیس محمد مرسي وهي - 

سقاط حكم اإلخوان المسلمین، وقد تم توظیف إستار وعبر أدوات الدولة العمیقة لتسهم في 
 سقاط اإلخوان.إحملة التحریض ضد حماس من أجل تحقیق هدف 

  

 العالقة بین القضایا واالتجاه في صحیفة الحریة والعدالة  -  ب

بصحیفة الحریة والعدالة أنها خلت تمامًا من االتجاه  الخاص )16رقم (شیر نتائج الجدول تُ 
نسبة  وأما، %76تجاه اإلیجابي في تناولها لموضوعات حماس النسبة ا السلبي، بینما كانت

%، ویوضح الجدول اآلتي توزیع موضوعات حماس على االتجاه في 22.7 فبلغت االتجاه المحاید
  صحیفة الحریة والعدالة.
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  ):16( جدول

  ایا واالتجاه في صحیفة الحریة والعدالةالعالقة بین القض

  

لقد شكلت موضوعات الثوابت الفلسطینیة والعدوان  :مع القضایاتجاه اإلیجابي ال عالقة ا -1
الصهیوني على الفلسطینیین النسبة األكبر من االتجاه االیجابي في موضوعات حماس التي 

وقد یعود ذلك إلى أن  یها بفارق بسیط موضوعات المقاومة،ها صحیفة الحریة والعدالة، یلتناولت
قضایا الثوابت، مثل: األسرى، والقدس، وعودة الالجئین، تحظى بإجماع وتوافق فلسطیني 

و أمجال للنظرة النقدیة هناك وعربي، وال تشهد انقسامًا او اختالفًا في الرأي، بحیث ال یكون 
أن الحیاد في مثل هذه القضایا الباحث ثناء تناولها صحفیًا، ویرى الباحث یرى في أالسلبیة 

یجابي التي رسمتها صحیفة إلاالتجاه ا كما أن ،یعتبر خروجًا عن الصف الوطني والقومي، 
 قضایا "العدوان الصهیوني على الفلسطینیین" ُلجلّ أثناء تناولها في الحریة والعدالة لحماس 

و سلبیًا في مضمون أمن غیر المعقول أن تقدم صحیفة عربیة اتجاهًا محایدًا  حیث منطقیًا،
 موضوعات یكون فیها الفلسطیني ضحیة ومعتدى علیه من قبل قوات اإلرهاب الصهیوني.

لقد كانت موضوعات االنقسام الفلسطیني من أكثر  :تجاه المحاید مع القضایاال عالقة ا -2
تناولتها صحیفة الحریة  ًا في صحیفة الحریة والعدالةالموضوعات التي كان اتجاهها محاید

 فئة القضایا
 جمیع الصحف االتجاه غیر واضح االتجاه المحاید االتجاه السلبي االتجاه االیجابي

 % ك % ك % ك % ك % ك
 21.3 16 0.0 0 6.7 5 0.0 0 14.7 11 الثوابت
 17.3 13 0.0 0 6.7 5 0.0 0 10.7 8 االنقسام
 13.3 10 0.0 0 1.3 1 0.0 0 12.0 9 العدوان

 12.0 9 1.3 1 1.3 1 0.0 0 9.3 7 احداث سیناء
 10.7 8 0.0 0 1.3 1 0.0 0 9.3 7 المقاومة

 10.7 8 0.0 0 1.3 1 0.0 0 9.3 7 العالقات مع مصر
 8.0 6 0.0 0 2.7 2 0.0 0 5.3 4 ادارة غزة

 5.3 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.3 4 العالقة مع االخوان
لدولیة لحماسالعالقات ا  0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 1.3 

100.0 75 1.3 1 22.7 17 0.0 0 76.0 57 المجموع
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خوان المسلمین في النصف الثاني من العام إلسیاسة جماعة اإلى وربما یعود ذلك والعدالة، 
، بمنطق الدولةالتعامل  وجب علیهم ذلكو ، حكم مصرإلى حیث وصلوا في بدایته ، 2012

 –عالمیًا إعلى األقل  –وعدم التحیز  حةوجهود المصال االنقسامالتعاطي المحاید في ملفات و 
 خر.آلطرف على حساب 

  

 العالقة بین القضایا واالتجاه في المصري الیوم   - ج

تجاه السلبي تجاه حماس هیمن على موضوعات الاأن  التالينتائج الجدول  أشارت
، %26.9تجاه المحاید الابینما كان نسبة ، %53.7حیث بلغت نسبته ، صحیفة المصري الیوم

  .%11.9تجاه اإلیجابي الانسبة و 

   ):17( جدول

  یوضح العالقة بین القضایا واالتجاه في صحیفة المصري الیوم 

 فئة القضایا
 جمیع الصحف االتجاه غیر واضح االتجاه المحاید االتجاه السلبي االتجاه االیجابي

 % ك % ك % ك % ك % ك
 19.4 13 1.5 1 0.0 0 17.9 12 0.0 0 احداث سیناء

 17.9 12 0.0 0 11.9 8 3.0 2 3.0 2 العدوان 
 13.4 9 0.0 0 3.0 2 6.0 4 4.5 3 احداث داخل مصر
 11.9 8 0.0 0 0.0 0 10.4 7 1.5 1 العالقة مع االخوان

 10.4 7 1.5 1 4.5 3 4.5 3 0.0 0 ادارة غزة
 9.0 6 1.5 1 4.5 3 3.0 2 0.0 0 العالقات مع مصر

 7.5 5 3.0 2 1.5 1 3.0 2 0.0 0 االنقسام
 4.5 3 0.0 0 0.0 0 3.0 2 1.5 1 الثوابت 

 3.0 2 0.0 0 0.0 0 3.0 2 0.0 0 العالقات الدولیة لحماس
 1.5 1 0.0 0 1.5 1 0.0 0 0.0 0 االنفاق 
 1.5 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.5 1 المقاومة
 100.0 67 7.5 5 26.9 18 53.7 36 11.9 8 المجموع
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وعالقة حماس باإلخوان  ناءأحداث سی موضوعاتشكلت  ا:تجاه السلبي مع القضایال عالقة ا -1
تجاه السلبي في صحیفة الالنسبة األكبر من موضوعات ا المسلمین وأحداث داخل مصر

سیناء، وتبنیها للخطاب الصحفي  بأحداثویعود ذلك إلى اهتمام الصحیفة ، المصري الیوم
صحیفة "المصري  كما أن ،بهارتكااواإلعالمي الذي یزج بحماس في أحداث سیناء ویتهمها ب

مزاعم تورط حماس في أحداث  مسؤولیةخوان المسلمین في مصر إلإلى تحمیل اسعت الیوم" 
شاعات من جهة، ومن جهة أخرى إبراز العالقة الفكریة والتنظیمیة ه اإلسیناء عبر تأكید هذ

 بین الجماعة األم في مصر وفرعها في فلسطین حماس.

ین" شكلت قضایا "العدوان الصهیوني على الفلسطینیمع القضایا: تجاه المحاید ال عالقة ا -2
ویرجع ذلك، إلى ، تجاه المحاید في صحیفة المصري الیومالالنسبة األكبر في موضوعات ا

وٕان كانت  - طبیعة الموضوعات المرتبطة بالعدوان الصهیوني، حیث یصعب على الصحیفة 
ل علني، فلجأت إلى النقل اإلخباري الوقوف مع االحتالل بشك –سیاستها تعادي حماس 

والنظرة المحایدة، ویرى الباحث أن حیاد الصحافة المصریة في موضوعات العدوان  تالبح
 انحیاز لالحتالل، ومساواة بین الضحیة والجالد. بمنزلةالصهیوني على الفلسطینیین وهو 

  

  :اإلعالمیةالعالقة بین االتجاه والمصادر  - ثانیاً 

التي  اإلعالمیةأن هناك عالقة بین االتجاه بأنواعه والمصادر  اآلتي یتضح من الجدول
ویمكن التعرف على طبیعة ودرجة ، عتمدت علیها صحف الدراسة في تناول موضوعات حماسا

  النتائج اآلتیة: باستعراضالعالقة 
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  :في صحیفة األهرامواالتجاه المصادر اإلعالمیة العالقة بین   - أ

  ):18( جدول

  االتجاه والمصادر اإلعالمیة في صحیفة األهرام  یوضح العالقة بین

 المصادر اإلعالمیة
 جمیع الصحف االتجاه غیر واضح االتجاه المحاید االتجاه السلبي االتجاه االیجابي

 % ك % ك % ك % ك % ك
 29.6 34 1.7 2 7.8 9 12.2 14 7.8 9 مصادر ذاتیة

 26.1 30 0.9 1 6.1 7 17.4 20 1.7 2 كتاب
 26.1 30 1.7 2 15.7 18 5.2 6 3.5 4  وكاالت
 7.0 8 0.0 0 6.1 7 0.0 0 0.9 1 متعدد

 5.2 6 1.7 2 1.7 2 0.0 0 1.7 2 غیر مبینة 
 4.3 5 1.7 2 0.9 1 0.9 1 0.9 1 وسائل اعالم 
 0.9 1 0.0 0 0.9 1 0.0 0 0.0 0 مطبوعات 

 0.9 1 0.0 0 0.0 0 0.9 1 0.0 0 أخرى 
 100.0 115 7.8 9 39.1 45 36.5 42 16.5 19 المجموع

  

فـي صـحیفة األهـرام أن أكبـر  اإلعالمیـةُیظهر جـدول نتـائج العالقـة بـین االتجـاه والمصـادر 
ویعـود ذلــك  ،واالتجــاه هـي بــین فئـة الكتــاب واالتجـاه الســلبي اإلعالمیـةعالقـة ظهــرت بـین المصــادر 

 في حماس ونهج لفكر المؤیدین أو المسلمین اإلخوان جماعة على المحسوبین الكتاب وجود قلةإلى 
 ثــورة بعــد الصــحیفة فــي الرئیســیة األعمــدة كتــاب نوعیــة فــي جــذري تغیــر یحــدث لــم حیــث، الصــحیفة

 اللیبرالیـــةعلى أو والیســاریة الســابق النظــام علــى المحســوبة الصــحفیة األقطــاب هیمنــة وبقــت، ینــایر
 الناصــر عبــد األهــرام تحریــر سرئــی بــأن، ذلــك علــى االســتدالل ویمكــن، الداخلیــة الصــحیفة مفاصــل
 ضــد حملــة یقــود الــذي نفســه هــو المســلمین اإلخــوان عهــد إبــان الشــورى مجلــس عینــه الــذي ســالمة
  .2013 یونیو أحداث بعد األهرام صحیفة صفحات على المسلمین اإلخوان

كمــا أن النتــائج تظهــر عالقــة واضــحة بــین االتجــاه المحایــد وكــاالت األنبــاء، ویمكــن تفســیر 
جود قدر من الحیاد في أداء الوكاالت العالمیة الربحیـة نظـرًا ألنهـا تسـعى للـربح وكسـب مزیـد و ذلك ب

خباري لكسب المزید من المشتركین، والذین إلالحیاد النسبي في النقل ا على من المشتركین فتحرص
  عادة ما یكونون مختلفین في التوجه الفكري والتنوع في السیاسیات  

  



 صورة حماس في صحف الدراسة بعد ثورة ینایر                 الرابع                                  الفصل 

 )151 ( 
 

  والمصادر اإلعالمیة في صحیفة الحریة والعدالة تجاهال العالقة بین ا  -  ب

   ):19( جدول

  في صحیفة الحریة والعدالة  اإلعالمیةالعالقة بین االتجاه والمصادر 

 المصادر اإلعالمیة
 جمیع الصحف االتجاه غیر واضح االتجاه المحاید االتجاه السلبي االتجاه االیجابي

 % ك % ك % ك % ك % ك
 40.0 30 1.3 1 8.0 6 0.0 0 30.7 23 مصادر ذاتیة

 30.7 23 0.0 0 10.7 8 0.0 0 20.0 15 وكاالت 
 22.7 17 0.0 0 4.0 3 0.0 0 18.7 14 كتاب 

 4.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 4.0 3 وسائل اعالم
 1.3 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.3 1 متعدد
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 مطبوعات 
 1.3 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.3 1 غیر مبینة 
 100.0 75 1.3 1 22.7 17 0.0 0 76.0 57 المجموع

  

أن موضوعات حماس التي اعتمدت فیها صحیفة الحریة والعدالة  السابقظهر الجدول یُ 
 ویمكن تفسیر، بالتزام ،تجاه اإلیجابيالكلت النسبة األكبر من موضوعات اعلى مصادرها الذاتیة ش

یجابي من سلكوها إلالمصادر الذاتیة للصحیفة بسیاساتها المؤیدة لحماس والساعیة إلظهار الجانب ا
أحداث  إلىمندوبیها ومراسلیها  بإرسالالسیاسي والمیداني، باإلضافة إلى اهتمام الصحیفة 

 وموضوعات مرتبطة بحماس دون االعتماد على مصادر أخرى مثل الوكاالت وغیرها.

ة الحریة والعدالة یحفعتمدت فیها صاول السابق أن موضوعات حماس التي ُیشیر الجدو 
المحاید، تجاه الاعلى وكاالت األنباء كمصادر إعالمیة شكلت النسبة األكبر من موضوعات 

ویفسر ذلك بنفس ما تم تفسیره في صحیفة األهرام، وهي تمتع الوكاالت العالمیة بقدر من الحیاد 
  والموضوعیة.
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  عالمیة في صحیفة المصري الیومإلبین االتجاه والمصادر ا العالقة  - ج

   ):20( جدول

  في صحیفة المصري الیوم اإلعالمیةیوضح العالقة بین االتجاه والمصادر 

المصادر 
 اإلعالمیة

 جمیع الصحف االتجاه غیر واضح االتجاه المحاید االتجاه السلبي االتجاه االیجابي
 % ك % ك % ك % ك % ك

 44.8 30 1.5 1 14.9 10 23.9 6 4.5 3 مصادر ذاتیة
 39.3 25 1.5 1 6.0 4 25.4 17 4.5 3 كتاب 

 13.4 9 4.5 3 6.0 4 1.5 1 1.5 1 وكاالت 
 1.5 1 0.0 0 0.0 0 1.5 1 0.0 0 وسائل اعالم
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 مطبوعات 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 متعدد
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى 

 3.3 2 0.0 0 0.0 0 1.5 1 1.5 1 غیر مبینة 
 100.0 67 7.5 5 26.9 18 53.7 36 11.9 8 المجموع

  

وا ُیبین الجدول السابق أن موضوعات الكتاب والمصاحفین في صحیفة المصري الیوم أسهم
حیث بلغت  ،تجاه السلبي نحو حماس في الموضوعات المتعلقة بهاالفي تشكیل النسبة األكبر من ا

عتمدت فیها المصري الیوم على الكتاب والمصاحفین ابة موضوعات االتجاه السلبي التي نس
ادر الذاتیة للصحیفة بنسبة یلیها في المركز الثاني بفارق ضئیل موضوعات المص، 25.4%
23.9%.  

للخلفیة الفكریة لمعظم كتاب صحیفة المصري الیوم المنتمین للمدرسة ذلك  عودیو  
سیاسة الصحیفة اللیبرالیة في  وأسهمتخوان المسلمین، إلالیة المعارضة لفكر ونهج جماعة االلیبر 

فتح المجال بشكل واسع للكتاب اللیبرالیین في صناعة وتشكیل االتجاه السلبي لموضوعات حماس 
كما أن وجود عالقة واضحة بین المصادر الذاتیة واالتجاه ، المنشورة في صحیفة المصري الیوم

التزام موظفي الصحیفة بالسیاسیة التحریریة لها والمعارضة للفكر  إلىلبي یرجعه الباحث الس
  .اإلسالمي
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  العالقة بین الفاعلین والقضایا  -ثالثاً 
بین الفاعلین ونوعیة الموضوعات المرتبطة  العالقة الجزءهذا عن طریق تعرض الدراسة 

اك عالقة بین فئة الفاعلین وفئة نوعیة ثبتت الدراسة أن هنأوقد ، في صحف الدراسةبحماس 
الجدول  باستعراضیمكن تحدیدها وشرحها بحیث ، الموضوعات أو القضایا في صحف الدراسة

  :اآلتي

   ):21( جدول

  یوضح العالقة بین الفاعلین والقضایا في صحف الدراسة 

    الفاعلین

  

  المجموع
  االنفاق العدوان المقاومة الثوابت  االنقسام

ادارة 
 غزة

 العالقات
مع 
 مصر

العالقة 
مع 

 االخوان

أحداث 
 سیناء

أحداث 
داخل 
 مصر

العالقات 
الدولیة 
 لحماس

س
حما

 

 46 0 3 5 1 1 5 2 8 1 9 11  ك

%  4.3 3.5 0.4 3.1 0.8 1.9 0.4 0.4 1.9 1.2 0.0 17.9 

ومة
حك

 

 20 0 0 0 0 0 8 6 1 0 3 2  ك

%  0.8 1.2 0.0 0.4 2.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 

سام
ق

 

 16 0 1 0 0 0 0 0 4 9 2 0  ك

%  0.0 0.8 3.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 6.2 

رات
خاب

الم
 

 10 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 2  ك
%  0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.4 0.8 0.0 3.9 

سة
لرئا

ا
 

 28 0 1 5 3 5 0 2 11 0 0 1  ك

%  0.4 0.0 0.0 4.3 0.8 0.0 1.9 1.2 1.9 0.4 0.0 10.9 

ن 
خوا

اإل
سلم

الم
 ون

 11 0 0 2 7 0 0 0 2 0 0 0  ك

%  0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.7 0.8 0.0 0.0 4.3 

ش 
لجی

ا
ري

مص
ال

 

 18 0 0 15 0 1 0 1 0 0 0 1  ك

%  0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 5.8 0.0 0.0 7.0 

مة 
حكو اهللا
رام 

 

 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  ك

%  3.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 

الل
الحت

ا
 

 30 2 0 2 1 1 1 0 19 2 2 0  ك

%  0.0 0.8 0.8 7.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.8 0.0 0.8 11.7 
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    الفاعلین

  

  المجموع
  االنفاق العدوان المقاومة الثوابت  االنقسام

ادارة 
 غزة

 العالقات
مع 
 مصر

العالقة 
مع 

 االخوان

أحداث 
 سیناء

أحداث 
داخل 
 مصر

العالقات 
الدولیة 
 لحماس

نیة
ه

 

 17 0 0 2 0 7 2 0 1 0 5 0  ك
%  0.0 1.9 0.0 0.4 0.0 0.8 2.7 0.0 0.8 0.0 0.0 6.6 

شعل
م

 

 11 1 0 0 0 4 0 0 1 1 1 3  ك
%  1.2 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.4 4.3 

س
عبا

 

 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12  ك
%  4.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 

ف 
طرا

أ
میة

إقلی
 

 11 6 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0  ك

%  0.0 0.0 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.3 4.3 

ف 
طرا

أ
رى

أخ
 

 17 1 2 4 2 0 3 2 0 1 1 1  ك
%  0.4 0.4 0.4 0.0 0.8 1.2 0.0 0.8 1.6 0.8 0.4 6.6 

موع
مج

ال
 

 257 10 10 36 14 21 20 13 50 16 26 41  ك

%  16.0 10.1 6.2 19.5 5.1 7.8 8.2 5.4 14.0 3.9 3.9 100.0 

  

  لجدول النتائج أن: إجمالیةقراءة یتضح من خالل 

 االنقساماعلین في موضوعات أكثر من بقیة الف كفاعل أساسِ برز الرئیس محمود عباس  -1
، بینما ظهرت حماس أكثر من غیرها كفاعل في موضوعات الثوابت الفلسطینیة، الفلسطیني

حتالل البینما ظهر ا، كما أبرزت صحف الدراسة كتائب القسام فاعًال في موضوعات المقاومة
برزت  كما، الصهیوني على نحو كبیر في موضوعات العدوان الصهیوني على الفلسطینیین

وعملت صحف الدراسة على ، حكومة غزة فاعًال أساسیًا في موضوعات األنفاق وٕادارة غزة
كما تفوق ، سماعیل هینیة كفاعل رئیسي في موضوعات العالقات بین حماس ومصرإبراز إ

، الجیش المصري على بقیة الفاعلین في الظهور كفاعل أساِس في موضوعات أحداث سیناء
اقلیمیة" كفاعل رئیسي في موضوعات العالقات الدولیة  اً لدراسة "أطرافوأخیرًا أبرزت صحف ا

 .لحماس

، االنقسامحضور الرئیس عباس ومشعل وحكومتي رام اهللا وغزة كفاعلین في موضوعات یفسر  -2
بد أن یذكر هذه  ال االنقساموأي خبر أو موضوع یتناول ، نیساسیاأل االنقساملكونهم أطراف 

 االنقسامتفوق الرئیس عباس على بقیة الفاعلین في موضوعات  لباحثیعزو ابینما ، األطراف
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به ممثًال رسمیًا  الرئاسة المصریةو االعتراف الرسمي من قبل المجلس العسكري إلى  الفلسطیني
واهتمام صحیفة األهرام بمواقفه ، انعكس ذلك على عدد مرات استقباله ومن ثم، للفلسطینیین

 لمصري .كونها تعبر الخطاب الرسمي ا

، إلى مقابل حضور لخالد مشعل، االنقسامیرجع الغیاب التام إلسماعیل هنیة في موضوعات  -3
أن معظم الزیارات الرسمیة لوفود حماس في القاهرة بشأن المصالحة كان یرأسها رئیس المكتب 

وعادة ما یتصدر رئیس الوفد الحدیث أو االهتمام ، مشعل بمشاركة هنیةخالد السیاسي 
ملف المصالحة في  بإدارةتكلیف حماس للدكتور أبو مرزوق إلى  ضافةإلبا، ياإلعالم

سببًا في انخفاض نسبة وهذه أسباب یراها الباحث ، المباحثات مع مصر في حال غاب مشعل
 .االنقسامفي موضوعات كفاعل  هنیةحضور اسماعیل 

 ئیسي في ر  كفاعلوالحكومة الفلسطینیة التي یرأسها في غزة سماعیل هنیة تصدر إ -4
الذي یصفها ، طبیعة السید هنیةیعود من وجهة نظر الباحث ل الثوابت الفلسطینیة موضوعات

وتقدم القضایا الوطنیة الكبیرة والثوابت الفلسطینیة ، بأنها شخصیة تحرص على الوحدة كثیرون
 على القضایا الحزبیة.

ات عالقة حماس في موضوع الصهیونيلفت انتباه الباحث أن هناك حضورًا لالحتالل  -5
االحتالل لم وهذا یؤكد ما یتحدث به الكثیر من المراقبین والسیاسیین أن ، باإلخوان المسلمین

وحذر في مرات عدیدة من ، سدة الحكم في مصرإلى  خوان المسلمینإلیكن سعیدًا بوصول ا
 خوان بحماس وتأثیراتها المستقبلیة على االحتالل.إلعالقة ا

كونها ي طبیع رئیسي في موضوعات المقاومة أمرُ  ئب القسام كفاعلظهور كتایعتبر الباحث  -6
وبرزت كأكثر فصائل المقاومة ، الجناح العسكري المختص بمقاومة االحتالل لدى حماس

البیانات  اصدارهإولة عن الخطاب العسكري لحماس عبر ؤ ومس، تنفیذًا لعملیات المقاومة
 .یرها من منشورات تتعلق بالمقاومةالعسكریة وغ

الرئیس الفلسطیني محمود عباس كفاعل في موضوعات العدوان یرى الباحث أن عدم ظهور  -7
أن إلى  وهذا یشیر، عندهستحق التوقف ی أمر ملفت لألنظار، ،الصهیوني على اإلطالق

 ،ضد العدوان الصهیوني الرئیس عباس لم یكن له أي مواقف إعالمیة أو تحركات سیاسیة
 .لتصنع منها مادة صحفیةتلفت انتباه صحف الدراسة و 
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وقوع  إلى  في موضوعات أحداث سیناء یعود رئیسيتصدر الجیش المصري كفاعل  إن -8
 وٕادارته الكاملة لملف الحدود مع غزة .، منطقة سیناء تحت سیطرة الجیش بشكل كامل

الصهیوني كفاعل في موضوعات سیناء هو أمر  االحتاللإن النسبة الضعیفة لحضور  -9
ویقف خلف الكثیر من األعمال ، دورًا في سیناء لالحتالللمعلوم أن حیث من ا، محزن

إال أن الصحافة المصریة ابتعدت عن ، وتحدث كثیرًا بذلك شیوخ القبائل العربیة، العدائیة فیها
ویجدر اإلشارة ، المقاومة الفلسطینیة التهامبل ذهبت ، في احداث سیناء االتهاملالحتاللتوجیه 

% من مخرجات 0.8الصهیوني في موضوعات سیناء البالغة  الحتاللاهنا أن نسبة حضور 
 .صحیفة الحریة والعدالة فقط

  

  العالقة بین منشأ الحدث وطبیعة السمات والصفات  -رابعاً 
الحدث وطبیعة السمات والصفات  منشأللعالقة بین  الجزءتعرض الدراسة من خالل هذا 
الحدث وفئة  منشأالدراسة أن هناك عالقة بین  وقد اثبتت، التي تصف فیها صحف الدراسة حماس

  :اآلتيالجدول  باستعراضیمكن تحدیدها وشرحها ، الصفات والسمات

   ):22( جدول

  جدول یوضح العالقة بین منشأ الحدث وطبیعة السمات والصفات

منشأ 
    الحدث

  السمات

  المجموع
مرتبطة  اخوانیة  مقاومة

 بمحاور

تهدد  
األمن 
 القومي

تسعى 
 للسلطة

تعطل 
 حدةالو 

تسعى 
 للوحدة

ذات 
حضور 
 شعبي

تعمل 
لصالح 

 الفلسطینیین

تعطل 
مصالح 

 الفلسطینیین

تحافظ 
على 
األمن 
 المصري

غیر 
 مبینة

 غزة
 72 8 2 1 14 1 3 1 2 3 3 4 30  ك
%  11.7 1.6 1.2 1.2 0.8 0.4 1.2 0.4 5.4 0.4 0.8 3.1 28.0 

ضفة 
 والقدس

 16 2 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 7  ك
%  2.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 6.2 

أراضي 
48 

 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7  ك
%  2.7 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.7 

 مصر
 121 22 16 2 11 3 3 1 0 29 3 17 14  ك
%  5.4 6.6 1.2 11.3 0.0 0.4 1.2 1.2 4.3 0.8 6.2 8.6 47.1 

دول 
 عربیة

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  ك
%  0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
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منشأ 
    الحدث

  السمات

  المجموع
مرتبطة  اخوانیة  مقاومة

 بمحاور

تهدد  
األمن 
 القومي

تسعى 
 للسلطة

تعطل 
 حدةالو 

تسعى 
 للوحدة

ذات 
حضور 
 شعبي

تعمل 
لصالح 

 الفلسطینیین

تعطل 
مصالح 

 الفلسطینیین

تحافظ 
على 
األمن 
 المصري

غیر 
 مبینة

دول 
 غربیة

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  ك
%  0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 

عموم 
 فلسطین

 27 7 0 1 4 2 5 2 0 0 0 0 6  ك
%  2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.9 0.8 1.6 0.4 0.0 2.7 10.5 

 أخرى
 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0  ك
%  0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 1.9 

 المجموع
 257 42 18 4 31 6 16 4 2 34 14 22 64  ك
%  24.9 8.6 5.4 13.2 0.8 1.6 6.2 2.3 12.1 1.6 7.0 16.3 100.0 

  

حماس بأنها "حركة مقاومة" في معظم  صحف الدراسة وصفت نالجدول السابق أ ُیشیر -1
، 48وأراضي ، الضفة والقدسو ، وقطاع غزة، عموم فلسطین وهاؤ منشالموضوعات التي كانت 

عن مقاومة حماس لالحتالل معظم األحداث في هذه المناطق تتحدث  أنإلى  وربما یعود ذلك
ي مظهر الحركة ف الموضوعاتفإنها ستظهر في غالب تلك  ومن ثم، أو تعرضها لعدوان منه

 المقاومة.

حماس بأنها "تهدد األمن القومي یتضح من الجدول السابق أن صحف الدراسة وصفت  -2
طبیعة إلى  ذلك ویعود، ها األراضي المصریةؤ ي" في معظم األحداث التي كان منشالمصر 
التي وقعت في  وال سیما، التي حدثت في مصر وارتبطت فیها حماس الموضوعاتمعظم 
 أحداث اتهمت حماس بالتورط فیها. وهي، سیناء

أثناء في وصف حماس بأنها "مرتبطة بمحاور"  على المصري الیوم واألهرام اصحیفتعملت  -3
محاوالت بعض إلى  ذلكیعود و ، ها دوًال عربیة وأجنبیةؤ موضوعات التي كانت منشللتناولها 

طار إران وروسیا في ن وقطر وتركیا وٕایاألطراف وضع عالقات حماس السیاسیة مع سوریا ولبنا
  في المنطقة اً معین اً وتصویرها على أنها تخدم محور ، لعبة المحاور
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  المبحث الرابع

  النتائج والتوصیات
وهي ، الدراسة إلیهاتوصلت النتائج التي أهم یقدم الباحث في ختام دراسته مجموعة من 

  :اآلتيعلى النحو 

 أوًال: النتائج
ثر صحف الدراسة تناوًال لموضوعات حركة من أك أظهرت الدراسة أن صحیفة األهرام -1

 یلیها صحیفة المصري الیوم، المرتبة الثانیةفي  صحیفة الحریة والعدالة بینما جاءت، حماس
 في المرتبة الثالثة.

برزت صورة سلبیة عن حماس في تناول صحیفة األهرام لموضوعاتها، حیث كان اتجاه ربع  -2
ات وسمات سلبیة عن حماس في نحو نصف جابیًا، ورسمت صفإیموضوعاتها فقط 

 موضوعاتها.

یجابیة لحماس في المواد الصحفیة إة على رسم صورة حرصت صحیفة الحریة والعدال -3
نسبة االتجاه االیجابي الكبیرة في موضوعات  باستعراض ویتضح ذلك ، بالحركةالمتعلقة 
لجمیع اولها تن فيوالسمات والصفات االیجابیة التي رسمتها عن حماس ، الصحیفة

 براز في الكثیر من موضوعات حماس.إلواستخدامها عناصر ا، موضوعاتها

 متعلقةأثناء تناولها لموضوعات  في رسمت صحیفة "المصري الیوم" صورة سلبیة عن حماس -4
كما أن معظم موضوعاتها ، % من موضوعاتها سلبیاً 50كان اتجاه أكثر من حیث ، بالحركة

 ماس.سمات وصفات سلبیة لح تنتضم

اهتمت صحیفة المصري الیوم على نحو خاص بالموضوعات المتعلقة بأحداث سیناء  -5
ینما كانت موضوعات أحداث سیناء والعدوان الصهیوني من أكثر الموضوعات ب، واألنفاق

صحیفة الحریة والعدالة ُجل كما أفردت صحیفة الحریة والعدالة ، تناوًال في صحیفة األهرام
 .العدوان الصهیونيموضوعاتها للمقاومة و 

أسهمت موضوعات أحداث سیناء واألنفاق الحدودیة في رسم الجزء األكبر من الصورة  -6
حیث شكلت موضوعات هاتین ، صحیفتي األهرام والمصري الیوم فيالسلبیة عن حماس 

 .والسمات والصفات السلبیة، الفئتین ُجل االتجاه السلبي
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لصورة ة في تشكیل الجزء األكبر من االمقاومموضوعات العدوان الصهیوني و أسهمت  -7
 .في صحف الدراسة لحماس یجابیةإلا

موضوعات وقضایا بملحوظًا  اهتماما الدراسة ان الصحف المصریة لم تبدِ أظهرت نتائج  -8
على الرغم من أهمیتها الكبیرة لدى ، الثوابت الفلسطینیة مثل القدس واألسرى وحق العودة

 والعربي علیها.الفلسطینیین واإلجماع الفلسطیني 

أثناء تناولها لمعظم في وصفت صحف الدراسة حماس بأنها تهدد األمن القومي المصري  -9
بینما وصفت صحف الدراسة حماس ، ذات المنشأ المصريالموضوعات المرتبطة بحماس 

 بأنها حركة مقاومة حینما تناولت موضوعات مرتبطة بها وكان منشأ الحدث فیها قطاع غزة.

ون المجتمع ؤ بالقضایا الفلسطینیة الداخلیة وشلحریة والعدالة في اهتمامها برزت صحیفة ا - 10
تناولت معظم الموضوعات الفلسطینیة  التيعلى عكس صحیفة المصري الیوم ، الفلسطیني

 .من الزاویة المصریة فقط

أكثر الفنون الصحفیة التي أسهمت  بوصفه أحداظهرت الدراسة أن فن المقال الصحفي برز  - 11
إلى  وهذا یؤشر، ل الصورة السلبیة عن حماس في صحیفتي المصري الیوم واألهرامفي تشكی

دور ما لبعض النخب المصریة في تشكیل اتجاهات سلبیة لدى الرأي العام المصري عن 
 .خدمة ألهداف مرسومة سلفاً  المقاومة الفلسطینیة

 وصفها فاعالً ببراز الرئاسة المصریة في عهد مرسي إعملت صحیفة المصري الیوم على  - 12
، وكان اتجاه غالب هذه الموضوعات في موضوعات حماس المنشورة على صفحاتها اً أساسی
 سلبیًا.

على استخدام الصفحة الداخلیة في نشر معظم موضوعات  الثالثاتفقت صحف الدراسة  - 13
 مهمةفي موضوعات و ، محدود على نحوواتفقت أیضًا استخدام الصفحة األولى ، حماس

 .2012اء وبدایة العدوان الصهیوني على  غزة عام مثل أحداث سین

الممتد في تناول معظم موضوعات  العنوانعلى استخدام  اتفقت صحف الدراسة الثالث - 14
 .ةالعریض والعناوینلمانشیت لعناوین امع استخدام محدود ، حماس

، صورة من دوناتفقت صحف الدراسة على عرض أكثر من نصف عدد موضوعات حماس  - 15
 .خباریةإلاستخدامها للصورة ا اآلخرفي النصف  بینما برز
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انفردت صحیفة الحریة والعدالة في استخدام فن الكاریكاتیر في تناول موضوعات مرتبطة  - 16
 طالقاً إن ستخدما هذا الفتلم  اللتیناألهرام والمصري الیوم  تيعلى عكس صحیف، بحماس

 .خالل عینة الدراسة

الة كانت أكثر صحف الدراسة استخدامًا للعناصر أظهرت النتائج أن صحیفة الحریة والعد - 17
بینما كانت صحیفة المصري الیوم ، في تناولها لموضوعات حماس برازإلبهدف ا الطبوغرافیة

 .وغرافیةتیبف الدراسة استخدامًا للعناصر الأقل صح

األهرام والحریة والعدالة في حصول فن التقریر الصحفي على النسبة األكبر  تاصحیف اتفقت - 18
بینما تصدر فن المقال الصحفي في ، ن حیث االستخدام في تناولهما لموضوعات حماسم

 .تناول صحیفة المصري الیوم لموضوعات حماس
  

    التوصیات:ثانیًا: 
شارات ولمحات تحاول إ في نهایة هذه الدراسة یتقدم الباحث بعدد من التوصیات التي یراها

الدراسة وما اسفرت  من معایشة الباحث لموضوع صیاغة عدد من الركائز والمنطلقات المستمدة
  ، وهي على النحو اآلتي:عنه من نتائج

، وأهمهما قضایا الثوابت الفلسطینیة، ضرورة االهتمام بالقضایا المركزیة للشعب الفلسطیني -1
، والالجئین وحق العودة، وقضیة األسرى، مثل قضیة القدس وما تتعرض له من تهوید مستمر

وكذلك من  ،وٕاسالميفلسطیني وعربي  بإجماعات القضیة الفلسطینیة وتحظى كونها من مرتكز 
بقاء القضیة الفلسطینیة إبقاء هذه القضایا حاضرة تضمن إأن إلى  باإلضافة، أحرار العالم

 حاضرة في وجدان وضمیر األمة.

ا الحفاظ على المهنیة والموضوعیة والنزاهة في تناول موضوعات القضیة الفلسطینیة وقواه -2
والحذر من الوقوع في ، وما یلزم ذلك من ضرورات التثبت والتدقیق في المعلومات، المقاومة

التي في الغالب تهدف لإلضرار بالقضیة الفلسطینیة لصالح  ،شرك التسریبات المقصودة
 .أعدائها

واالبتعاد كلیًا عن التناول ، االحتاللتبني خطاب مساند وداعم للفلسطینیین في مقاومته ضد  -3
أمام  في الدفاع عن نفسه الصحفي المحاید في موضوعات مرتبطة بالحق الفلسطیني

 .اعتداءات االحتالل الصهیوني على الفلسطینیین
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فتح المجال واسعًا في المؤسسات الصحفیة واإلعالمیة المصریة أمام المثقفین الفلسطینیین  -4
م للواقع والمستجدات ومستقبل لبیان وجهة نظرهم ورؤیته، وممثلي القوى الفلسطینیة المقاومة

قضیتهم والدفاع عن شعبهم أمام سیاسیة التحریض الممنهجة التي تستهدف كل ما هو 
 .فلسطیني في الصحافة المصریة

والجمعي تجاه القضیة  الوحدويمصري یتمیز بالحرص  وٕاعالميتبني خطاب صحفي  -5
لما ینعكس ذلك ، لسطینیةوتحریم اللعب على وتر الخالفات واالجتهادات الف، الفلسطینیة
 .صورة القضیة الفلسطینیة في أذهان المصریینعلى  باإلیجاب

والحذر التام من فتح المجال في الصحافة ، عالمي مع العدو الصهیونيإلتجریم التطبیع ا -6
وتتركز على الدعایة والحرب ، المصریة للروایة الصهیونیة التي تتصف بالكذب والخبث

 .عي الشعوب العربیةالنفسیة التي تستهدف و 

یتضمن تجریم ، كافة علیه مكونات العمل الفلسطیني توقعمیثاق وطني  یجادإالعمل على  -7
والحرص على خطاب ، عالم المصریة في المناكفات الفلسطینیة الداخلیةإلاستخدام وسائل ا

أثناء الظهور على تلك  في فلسطیني وحدودي یركز على القضایا الفلسطینیة المصریة
مع القضیة  واإلسالمیةحفاظًا على روح التأیید والمساندة التي تبدیها الشعوب العربیة ، ائلالوس

 .الفلسطینیة

تضمن حضور روایة المقاومة ، في الوصول للرأي العام المصري وٕابداعیةیجاد طرق جدیدة إ -8
لطوق ا وتكسر حالة، عن القضایا المثارة ةالصحیح والمعلومات وتنقل له الخبر، الفلسطینیة

  .ةعالم المصریة على الروایة الفلسطینیإلالمفروضة في بعض وسائل ا

، مع المثقفین المصریین وقادة الرأي في المجتمع المصري اتصال مباشرة ومستمرة فتح قناة -9
یومي بأهم المعلومات الخاصة بالشأن الفلسطیني ومواقف  على نحومدادهم إتقوم على 

رك هذه الفئة المؤثرة والمهمة تستقي معلوماتها من مصادر بحیث ال نت، مختلف األطراف منها
 مجهولة وتعمل خلف الستار ألغراض مشبوهة.

  داریة والمعلوماتیة للصحفیین المصریین الراغبین في تناول إلتقدیم التسهیالت ا - 10
یجابي معهم بهدف تعزیز الحضور إلوالحرص التام على التجاوب ا، المشهد الفلسطیني
الساحة الصحفیة المصریة واالستفادة من ذلك في مخاطبة الرأي العام الفلسطیني في 

 .المصري



 صورة حماس في صحف الدراسة بعد ثورة ینایر                 الرابع                                  الفصل 

 )162 ( 
 

في مستویات دولیة  المصري أوالقضائي تبني خیار المالحقة القضائیة سواء على الصعید  - 11
 على نحووتعمل التي تنتهج سیاسة اختالق األخبار ، عالم المصریة وغیرهاإللبعض وسائل ا

  .رة الفلسطینیین في مصرمقصود وممنهج على تشویه صو 

  

  قضایا بحثیة تثیرها الدراسة: -ثالثاً 
دراسة تحلیلیة مقارنة بین عدد من الصحف ، صورة قطاع غزة في الصحافة المصریة -1

 المصریة.

دراسة تحلیلیة مقارنة بین عدد من ، صورة المقاومة الفلسطینیة في الفضائیات المصریة -2
 الفضائیات المصریة.

دراسة تحلیلیة على عینة من الصحف األردنیة التي تمثل ، األردنیةافة صورة حماس في الصح -3
 .واإلسالميرالي بللیالقطاع الحكومي وا

 دراسة تحلیلیة مقارنة، المعالجة الصحفیة لالنقسام الفلسطیني في الصحف المصریة -4

دراسة تحلیلیة على عینة من الصحف ، في الصحافة الفلسطینیة 2011صورة ثورة ینایر  -5
 لسطینیة.الف

ما قبل  حقبتيدراسة تحلیلیة مقارنة بین ، في الصحافة المصریة المقاومة الفلسطینیةصورة  -6
 .وبعد ثورة ینایر

دراسة تحلیلیة مقارنة على ، في الصحافة العربیة بعد ثورات الربیع العربي "إسرائیل"صورة  -7
 .والیمنیة والسوریة والتونسیة واللیبیةعینة من الصحف المصریة 

دراسة تحلیلیة مقارنة على ، عالجة الصحفیة لثورات الربیع العربي في الصحافة الصهیونیةالم -8
 .عینة من الصحف الصهیونیة

 .بیةالدعایة والحرب النفسیة الصهیونیة الموجهة للشعوب العر أدوات ومضامین  -9



 

   

مصادر ومراجع 
 الدراسة
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  مراجع الدراسة 
  القرآن الكریم  - والً أ

  الرسائل العلمیة   - ثانیاً 
 

، رسالة ماجستیر غیر منشورةر الزعیم، "صورة فلسطین في صحیفة الفتح"، براهیم صقإ -1
 2012، قسم التاریخ، اآلدابكلیة  ،سالمیةإلغزة: الجامعة ا

حمد حسن السمان، "صورة مصر في النسخة الورقیة وااللكترونیة للصحافة األجنبیة"، أ -2
 .2003عالم، إلكلیة ا، جامعة القاهرة ، القاهرة:رسالة ماجستیر، غیر منشورة

حمد علي الشعراوي، "صورة الوالیات المتحدة األمریكیة في تغطیة الصحف العربیة ما بین أ -3
 ،عالمإلجامعة القاهرة، كلیة ا ، القاهرة:رسالة ماجستیر، غیر منشورة"2001-2002
2005. 

عالم في تكوین الصورة الذهنیة لدى الشباب المصري عن إلأشرف عبد المعیث، "دور ا -4
 1993عالم، إلكلیة ا، ، القاهرة: جامعة القاهرةرسالة ماجستیر، غیر منشورةم الثالث"، العال

أیمن خمیس أبونقیرة، "االنتفاضة الفلسطینیة في الصحافة المصریة:دراسة تحلیلیة تطبیقیة  -5
علوم لیة جامعة الجزیرة، ك ، السودان:رسالة ماجستیر، غیر منشورةعلى صحیفة األهرام"، 

 .2000اإلتصال،

رسالة عالمیة النتفاضة األقصى في الصحافة العربیة"، إلأیمن خمیس أبونقیرة، "الصورة ا -6
 .2007 ،كلیة علوم اإلتصال،، السودان: جامعة الجزیرة دكتوراة، غیر منشورة

واألمریكیة خالل الفترة من  الصحافة المصریةالعالم الثالث في  صورةایناس أبو یوسف، " -7
قسم ، كلیة اٍالعالم ،جامعة القاهرة ، القاهرة:راه، غیر منشورةرسالة دكتو " 1980-1989

 .الصحافة والنشر

تیسیر عزام، " التجربة السیاسیة لحماس وأثرها على الخیار الدیمقراطي في الضفة وغزة للفترة  -8
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صادر عن المكتب اإلعالمي  2011تقریر حصاد كتائب الشهید عز الدین القسام لعام  - 109
 .11/2/2011للقسام بتاریخ 

 18/12/2012صحیفة فلسطین، العدد  - 110

 12/9/2012صحیفة الحریة والعدالة، العدد  - 111

 21/4/2012صحیفة فلسطین، العدد  - 112

 25/4/2012صحیفة الحریة والعدالة، العدد  - 113

 18/12/2012صحیفة معاریف، العدد  - 114

 11/4/2012صحیفة القدس العربي العدد - 115

 18/2/2013صحیفة األهرام العدد  - 116

، مقال منشور على موقع الجزیرة نت، مصر وحماس والعالقات المتشابكةعلي بدوان،  - 117
 الرابط التالي: 

http://www.aljazeera.net/writers/pages/0ae3f279-da62-4b02-9951-
b215234c07b8 

 

 9، مقال منشور على شبكة فولتیر االخباریة، مصر والمسألة الفلسطینیةمهند عمر،  - 118
 ، على الرابط:2009ایلول 

http://www.voltairenet.org/article162007.html  

 18/8/1988میثاق حركة المقاومة االسالمیة حماس الصادر بتاریخ  - 119

المجلس الوطني الفلسطیني بتاریخ إلى  موجهة من حركة المقاومة االسالمیة حماس وثیقة - 120
2/11/1988 

http://www.aljazeera.net/writers/pages/0ae3f279-da62-4b02-9951
http://www.voltairenet.org/article162007.html


   جع الدراسةمرا

 )173 ( 
 

  المقابالت الخاصة بالدراسة - سادساً 

 .19/12/2013صالح البردویل القیادي بحماس بتاریخ  مقابلة مع - 121

 . 9/12/2013مقابلة مع رئیس دائرة شئون الالجئین في حماس د.عصام عدوان بتاریخ  - 122

 18/12/2013بتاریخ  مع الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري مقابلة - 123

 . 16/12/2013مقابلة مع القیادي بحماس د.محمود الزهار بتاریخ  - 124

  24/12/2012الهاتف مع الدكتور موسى أبو مرزوق بتاریخ عبر مقابلة  - 125

 

  المواقع االلكترونیة -سابعاً 

بعة لحركة المقاومة االسالمیة حماس والرابط لكتروني لدائرة العمل الجماهیري التاإلالموقع ا - 126
 هو

www.jamahiri.ps 

 لكتروني للكتلة االسالمیة والرابط هوإلالموقع ا - 127

http://www.alkotla.ps/about.html 

 على الرابط التالي:، عة ویكیبدیاموسو  - 128

http://ar.wikipedia.org 

 الرابط التالي:، لكتروني لصحیفة المصري الیومإلالموقع ا - 129

www.almasryalyoum.com 

 

 الرابط:، لكتروني لمركز الزیتونة للدراسات واألبحاثإلالموقع ا - 130

www.alzaytouna.net 

 الرابط التالي:، لكتروني للجزیرة نتإلالموقع ا - 131

www.aljazeera.net 

http://www.jamahiri.ps
http://www.alkotla.ps/about.html
http://ar.wikipedia.org
http://www.almasryalyoum.com
http://www.alzaytouna.net
http://www.aljazeera.net
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 لكتروني لجماعة االخوان المسلمین إلالموقع ا - 132

www.ikhwanonline.com 

 لكتروني لحركة المقاومة االسالمیة حماسإلالموقع ا - 133

www.hamasinfo.net/  

 موقع عكا للدراسات واألبحاث في الشأن الصهیوني - 134

www.akka.ps/ 

 لكتروني لكتائب الشهید عز الدین القسام إلالموقع ا - 135

www.alqassam.ps/  

 لكتروني لقناة األقصى الفضائیة إلالموقع ا - 136

www.aqsatv.ps/  

 الموقع االلكتروني لشبكة فولتیر االخباریة - 137

www.voltairenet.org/ar  

 الموقع االلكتروني لصحیفة الوطن المصریة - 138

www.elwatannews.com/  

  التلفازیةالتصریحات والمقابالت  -ثامناً 

أحمد أبو الغیط، مذكرات وزیر خارجیة مصر، ُنشرت على الموقع االلكتروني لصحیفة  - 139
 ، الرابط التالي:25/9/2013الوطن المصریة، الحلقة الثالثة، بتاریخ 

http://www.elwatannews.com/news/details/329514 

 احمد یاسین، برنامج شاهد على العصر، قناة الجزیرة، الحلقة الثانیة. - 140

 أسامة یاسین، برنامج شاهد على الثورة، قناة الجزیرة، الحلقة الثانیة - 141

 .14/12/2012اسماعیل هنیة، خالل كلمة ألقاها في مهرجان انطالقة حماس بتاریخ  - 142

http://www.ikhwanonline.com
http://www.elwatannews.com/
http://www.elwatannews.com/news/details/329514
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ر صحفي أمام نقابة الصحفیین المصریین، موقع الیوتیوب، الرابط حمدین صباحي، مؤتم - 143
 التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=QkGDpfpy8dA 

  12/9/2011خالد صالح، برنامج األسئلة السبعة، قناة النهار المصریة، بتاریخ  - 144

 1/5/2012خالد مشعل، برنامج بال حدود، قناة الجزیرة،  - 145

  شاهد على الثورة، قناة الجزیرة، الحلقة األولىمحمد البلتاجي، برنامج  - 146

 18/9/2013محمد الجوادي، برنامج المشهد المصري، قناة الجزیرة،  - 147

 16/8/2013المصریة، تاریخ  CBCمحمد حسنین هیكل، برنامج هنا العاصمة، قناة  - 148

 8/8/2013المصریة بتاریخ   ontvنادر بكار، خالل مقابلة تلفزیونیة على قناة  - 149

یرس، تصریحات لنجیب ساویرس نقلتها عنه صحیفة الیوم السابع المصریة نجیب ساو  - 150
 19/9/2013بتاریخ 

وائل غنیم، خالل تلفزیونیة أجراها مع قناة الحیاة" الحمراء" المصریة في برنامج "الحیاة  - 151
 .2/3/2011الیوم" بتاریخ 
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  طلب تحكیم استمارة تحلیل المضمون

  

 غزة -لجامعة اإلسالمیة ا

  دراسات العلیاــــادة الــــعم

  ة واإلعالمــــقسم الصحاف

  

  

  طلب تحكیم استمارة تحلیل المضمون

2011صورة محاس يف الصحافة املصرية بعد ثورة يناير   
 دراسة حتليلية على عينة من الصحف املصرية

  

  

  

  

  الباحث: محمود عید عیاش

  رة المشرف: د. أیمن خمیس أبو نقی

  

  

  

  

م2014 - هــ1434
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  الدكتور الفاضل/............................ حفظك اهللا ورعاك  

  

وأن یجعـل مـا تقومـون بـه ، نسأل اهللا العلـي القـدیر أن تصـلكم رسـالتنا وأنـتم بموفـور الصـحة والعافیـة
  من جهد في خدمة المسیرة التعلیمیة في میزان حسناتكم.

  
  وضوع / تحكیم استمارة تحلیل مضمونالم

  

أرجو من حضرتكم الموافقة على تحكیم استمارة بحثي المقدم كرسالة ماجستیر في الصحافة 
  تحت عنوان :، بالجامعة االسالمیة بغزة

  
  2011صورة حماس في الصحافة المصریة بعد ثورة ینایر 

  

الحریة ، المصري الیوم، هراموهي دراسة وصفیة تحلیلیة على عینة من الصحف المصریة ( األ
  . 25/1/2013 – 25/1/1012وقد اعتمدت الدراسة المدة الزمنیة الواقعة بین ، والعدالة)

  

  
  الباحث                                                            

  محمود عید عیاش                                                             

  غزة –الجامعة االسالمیة                                                             
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  نموذج جدول تفریغ نتائج تحلیل المحتوى والشكل في صحف الدراسة

  صحیفة / ___________________
 فئة الشھر الیوم مسلسل

 القضایا
 المصادر
 األولیة

 المصادر
 اإلعالمیة

 فئة
 تجاهاال

 منشأ فئة
 الحدث

 فئة
 الفاعلین

 الصفات
 والسمات

 الفن فئة
 الصحفي

 فئة
 الصفحة

 فئة
 الصورة

 العناصر
 الطبوغرافیة

 فئة
 العناوین
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  جدول ترمیز الفئات

  

 

  

العناصر   فئة الصورة  الصفحة  الفن الصحفي  السمات والصفات  فئة الفاعلین  فئة المنشأ  فئة االتجاه  المصادر الثانویة  المصادر األولیة  فئة القضایا
  فئة العناوین  الطبوغرافیة

مصادر   1  حماس  1  االنقسام
  1  مانشیت  1  اطارات  1  اخباریة  1  اولى  1  خبر  1  مقاومة  1  حماس  1  غزة  1  ایجابي  1  ذاتیة

حكومة   2  الثوابت
  2  رئیسي  2  ارضیات  2  جمالیة  2  داخلیة  2  تقریر  2  اخوانیة  2  حكومة غزة  2  ضفة وقدس  2  سلبي  2  كتاب  2  غزة

كومة ح  3  المقاومة
مرتبطة   3  قسام  3  48اراضي  3  محاید  3  وكاالت  3  رام هللا

  3  ممتد  3  الوان  3  شخصیة  3  اخیرة  3  تحقیق  3  بمحاور

وسائل   4  الفصائل  4  العدوان
غیر   4  االعالم

تھدد االمن   4  المخابرات  4  مصر  4  واضح
اولى   4  مقال  4  القومي

رسوم   4  +داخلیة
  4  عامودي  4  اخرى  4  وخرائط

  5  االنفاق
ادر مص

رسمیة 
  مصریة

تسعى   5  الرئاسة  5  دول عربیة      5  مطبوعات  5
                  5  حدیث  5  للسلطة

ادارة 
  6  غزة

مصادر  
أھلیة 
  مصریة

الجیش   6  دول غربیة      6  غیر مبینة  6
                  6  كاریكاتیر  6  تعطل الوحدة  7  المصري

العالقات 
  7  مع مصر

مصادر 
رسمیة 
  اسرائیلیة

عموم       7  متعدد  7
حكومة رام   7  فلسطین

                      7  تسعى للوحدة  8  هللا

العالقة 
مع 
  االخوان

شھود   8
ذات حضور   9  االحتالل  8  اخرى      8  اخرى  8  عیان

                      8  شعبي

احداث 
تعمل لصالح   10  ھنیة              9  غیر مبینة  9  سیناء

                      9  الفلسطینیین

احداث 
داخل 
  مصر

  11  مشعل              10  متعدد  10
تعطل 
ح مصال

  الفلسطینیین
10                      

العالقات 
الدولیة 
  لحماس

  12  عباس              11  اخرى  11
تحافظ على 

األمن 
  المصري

11                      

اطراف                     
                      12  غیر مبینة  14  اخرى

االخوان                     
                          6  المسلمون

اطراف                     
                          13  اقلیمیة
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  عینة األعداد لصحف الدراسة
  التاریخ  الیوم  التایخ  الیوم
  1/2/2012  األربعاء  28/1/2012  السبت
  9/2/2012  الخمیس  5/2/2012  االحد
  17/2/2012  الجمعة  13/2/2012  االثنین
  25/2/1012  السبت  21/2/2012  الثالثاء
  4/3/2012  االحد  29/2/2012  االربعاء
  12/3/2012  االثنین  8/3/2012  الخمیس
  20/3/2012  الثالثاء  16/3/2012  الجمعة
  28/3/2012  االربعاء  24/3/2012  السبت
  5/4/2012  الخمیس  1/4/2012  االحد
  13/4/2012  الجمعة  9/4/2012  االثنین
  21/4/2012  السبت  17/4/2012  الثالثاء
  29/4/2012  االحد  25/4/2012  االربعاء
  7/5/2012  االثنین  3/5/2012  الخمیس
  15/5/2012  الثالثاء  11/5/2012  الجمعة
  23/5/2012  االربعاء  19/5/2012  السبت
  31/5/2012  الخمیس  27/5/2012  االحد
  8/6/2012  الجمعة  4/6/2012  االثنین
  16/6/2012  السبت  12/6/2012  الثالثاء
  24/6/2012  االحد  20/6/2012  االربعاء
  2/7/2012  االثنین  28/6/2012  الخمیس
  10/7/2012  الثالثاء  6/7/2012  الجمعة
  18/7/2012  االربعاء  14/7/2012  السبت
  26/7/2012  الخمیس  22/7/2012  االحد
  3/8/2012  الجمعة  30/7/2012  االثنین
  11/8/2012  السبت  7/8/2012  الثالثاء
  19/8/2012  االحد  15/8/2012  االربعاء
  27/8/2012  االثنین  23/8/2012  الخمیس
  4/9/2012  الثالثاء  31/8/2012  الجمعة
  12/9/2012  االربعاء  8/9/2012  السبت
  20/9/2012  الخمیس  16/9/2012  االحد
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  التاریخ  الیوم  التایخ  الیوم
  28/9/2012  الجمعة  24/9/2012  االثنین
  6/10/2012  السبت  2/10/2012  الثالثاء
  14/10/2012  االحد  10/10/2012  االربعاء
  22/10/2012  االثنین  18/10/2012  الخمیس
  30/102012  الثالثاء  26/10/2012  الجمعة
  7/11/2012  االربعاء  3/11/2012  السبت
  15/11/2012  الخمیس  11/11/2012  االحد
  23/11/2012  الجمعة  19/11/2012  االثنین
  1/12/2012  السبت  27/11/2012  الثالثاء
  9/12/2012  االحد  5/12/2012  االربعاء
  17/12/2012  االثنین  13/12/1012  الخمیس
  25/12/2012  الثالثاء  21/12/2012  الجمعة
  2/1/2013  االربعاء  29/12/2012  السبت
  10/1/2013  الخمیس  6/1/2013  االحد
  18/1/2013  الجمعة  14/1/2013  االثنین
  26/1/2013  السبت  22/1/2013  الثالثاء
      30/1/2013  االربعاء
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  نماذج مصورة من أعداد عینة الدراسة
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