
 

 
 ــسازــــــإق

 
 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 
 
 

معاجلة فو الكاريكاتري يف الصحافة الفلصطًهًة للعدواى 

 م4102اإلشرائًلٌ على غسة عام 

 

 دزاضة حتليلية مكازىة

 
 
 

اشتملت عليو ىذه الرسالة إمنا ىو نتاج جهدي اخلاص، باستثناء ما متت اإلشارة إليو أقر بأن ما 
حيثما ورد، وإن ىذه الرسالة ككل أو أي جزء منها مل يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 

 حبثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو حبثية أخرى.
DECLARATION 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 
degree or qualification 

 

 حاشو محيد أبو محيداسم الطالب: 
 

Student's Name: Hazem H. Abu Hmaid 

 :Signature التوقيع:

 :Date 18/05/2015التاريخ: 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

للعدواى الفلصطًهًة يف الصحافة  معاجلة فو الكاريكاتري

 م4102اإلشرائًلٌ على غسة عام 

 

 دزاضة حتليلية مكازىة
 

 
 

 :إعداد الباحث
 

 حازم محًد عىده أبى محًد
 

 
 :سافـــإش

 

 طلعت عبد احلنًد عًصىد. 

 أضتاذ الصحافة املطاعد بكطه الصحافة واإلعالو

 اجلامعة اإلضالمية بػصة

 
 

 قدو هرا البحث اضتلنااًل ملتطلبات احلصول على دزجة املاجطتري يف الصحافة

 
 
 

 م2015 -ه1346
  

 اجلامعــــــة اإلضـــــــالمية بػـــــــصة 
 

 شئون البحث العلني والدزاضات العليـا 
 

 اآلدابكليــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ـــقط ــحافةه ـــــــــــــــــــ  الصـــــــــ

  



 

 
 



 

 أ
 

 
 
 

 

 
 
 

 ْاللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيهَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَزْفَع

  دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ

 

 (.11 )اجملادلة/                         



 

 ب
 

  
 
 

 

ن غمزانٌ باحلب، وبزكُ الدعاء، أمد العشيش وإىل والدتٌ العشيشَ اللذيإىل والدٍ 

 اهلل يف عمزيهما.

 إىل إخىتٌ مجًعا.

 إىل سوجيت وأبنائٌ ، الذين أعانىنٌ بصربهم وغمزونٌ بزعايتهم.

 إىل كل أصاتذتٌ األفاضل، والشمالء، واألصدقاء، وكل من وقف جبانيب.

 إىل وطين فلضطني وشعيب املناضل الصابز علِ ظلم احملتل الغاصب

 شعبنا وأمتناإىل أرواح الشهداء األكزمني، وإىل حاملٌ أومسُ الشزف جزحِ 

 ه الدراصُإلًهم مجًعًا ... أهدٍ هذ

 

  



 

 ج
 

 
 
 

الحمد هلل عز كجؿ، حمػدان ليلػؽ الجهلػع كعظم ػع، الػذم كوأعػن كأعػىععن عيػه إ مػىـ سػذ  الدرا ػ ، 
خراجهى إله العكر.  كا 

أ أػػدـ الجزلػػؿ ال ػػار، ككاوػػر الم عػػىف إلػػه أ ػػ ىذم كم ػػرون الػػدا كر طي،ػػت عالػػد الحملػػد عل ػػه، الػػذم 
 أ ار لع ح ف م،ىمي ع، كجملؿ صالر  ك حميع، كمعحعن الاثلر مف كق ع كجهد  إلوىد ن كعصحن. 

وػن هـ الصػحىو  كاإلعػ الأ ػـ م ػىعدأ ػ ىذ الػك عألػرة أألمف  امى أ أدـ الىل ار ال،ملؽ إله الدا كر
 مىجد  رالىف، أ  ىذ الصحىو  الم ػىرؾ وػن ايلػ  اإلعػهـ الجىم،ػ  ا قصػهر الجىم،  اإل همل ، كالدا ك 

عيه  فضيهمى الأالكؿ معىق   سػذ  الدرا ػ  الم كاضػ، ، ركػـ اثػرة م ػهكللى هـ، كأعالػىههـ، كعيػه  حميهمػى 
الداء مهحظى همى الألم  إلثراههى.  ععىء قراء هى، ك أكلمهى، كا 

 ار لأل ػى ذة الاػراـ وػن ق ػـ الصػحىو  كاإلعػهـ الىلجىم،ػ  اإل ػهمل ، كأخػص الىلػذار كأ كجع الىل
الػك عألػرة، كالػدا كر ح ػف أالػك ح ػلش  أالدا كر جكاد الدلك، كالدا كر أملف كاون، كالدا كر ألمف   ىذ ا 

له زمههن كزمله ن ون ق ـ الصحىو  كاإلعهـ.  لمى الذلك  مف جهد خهؿ و رة الدرا  ، كا 
 ػػار اػػؿ مػػف  ػػىعدعن وػػن اعجػػىز سػػذا ال،مػػؿ، كا  مىمػػع، كأخػػص الىل ػػار الػػدا كر زسلػػر عىالػػد  كأ

كع ، كالدا كر  عاللؿ الدا كر الهجت أالك زععالذم لـ لالخؿ عين لكمىن الكق ع كجهد  كعصىهحع، امى أ ار 
 عيػػػه دعمهػػػـالػػػك معػػػدلؿ أ اركلػػػد كال ػػػ ىذة أحمػػػد حمػػػىد، كالػػػدا كر مىجػػػد  رالػػػىف،الطهػػػراكم، كالػػػدا كر 

 ك  جل،هـ كم ىعد هـ لن.
 ا   ىذامى أ أدـ مف الدا كر عىطؼ  هم ، الكاور ال ار كعملؽ الم عىف، امى ا ار اه مف  
أملػػ  جحػػى عيػػػه  كا  ػػ ىذةالػػك عروػػ ، كالهػػىء الخػػىرم، كمحمػػد  ػػالىعع ، كالػػدا كر عػػهء اليأطػػ ، أخيلػػؿ 

 عجىز سذ  الر ىل . إ  ،ىكعهـ م،ن ون
كلطلػب لػن  ،ؽ ال ار إله ا   ىذ جكاد اله لـ، المػدقؽ اليوػكم ليدرا ػ كل لفك عن أف أ أدـ ال،مل

 ت  روىن.دأف أ ار اؿ أصدقىهن مف طيال  الدو،  الثىلث  الذلف الصحال هـ ازد
خػػكاعن ، عيػػه  كاػػؿ ال ػػار لمػػف ل  افػػلهـ ايمػػىت ال ػػار... كالػػدم ككالػػد ن كزكج ػػن كأالعػػىهن، كا 

ن اللد ال،كف ممف ذار هـ، كممف لـ ل  ع المأػىـ لػذارسـ، حالهـ كدعمهـ الم كاصؿ لن، كلاؿ مف  أدـ ل
 ععن اؿ خلر. كجؿ   أ أدـ الخىلص ال ار كعظلـ الم عىف، كجزاسـ اهلل عز  

 
ـــه ولي  التوفــيــق،،،  والمَــّ

 الباحــث
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 ممخص الدراسة
لي،ػػػدكاف الصػػػحىو  الفي ػػػطلعل  الاىرلاػػػى لر وػػػن ال ،ػػػرؼ عيػػػه الفلػػػ  م،ىلجػػػ   هػػػدؼ الدرا ػػػ  إلػػػه 
، كأ ػػيكب الم،ىلجػػػ ، وػػن الاىرلاػػى لر ـ، كالمكضػػكعىت ال ػػن  عىكل هػػى2014اإل ػػراهلين عيػػه كػػزة عػػىـ 

 .كم،رو  أسـ  ر ىمن الاىرلاى لر كا جىسى هـ ون الصحؼ الفي طلعل  اللكمل 
ك أ ن سذ  الدرا   ون إطىر الدرا ىت الكصفل ، م  خدم  مػعه  الم ػ ، كاػىف ا  ػيكب الم الػع 

كب  حيلػػؿ المضػػمكف، كاع مػػدت الدرا ػػ  عيػػه أداة  حيلػػؿ المضػػمكف، لر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن سػػك أ ػػي
، إلػه جىعػب ا رالػع ـ، ون الصحؼ اللكملػ  الفي ػطلعل 2014 عىكلت ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة عىـ 

 أداة المأىالي .
 هؼ وػػػن ك ا ػػػ خدمت الدرا ػػػ  أ ػػػيكب المأىرعػػػ  المعهجلػػػ ، مػػػف أجػػػؿ رصػػػد أكجػػػع ال ػػػالع كالخػػػ
 ـ.2014ا  خداـ الصحؼ اللكمل  الفي طلعل  لفف الاىرلاى لر ل،رض مكضكعىت ال،دكاف عيه كزة 

جملػػع أعػػداد الصػػحؼ الفي ػػطلعل  اللكملػػ  كسػػن: صػػحلف  الأػػدس،  مػػفاخ ػػىر الالىحػػث علعػػ  عمدلػػ  
رل   ـ ح ػه  ػى2014لكللػك  8كصحلف  وي طلف، كصحلف  ا لػىـ، كصػحلف  الحلػىة الجدلػدة، مػف  ػىرل  

مػدة  ، كذلؾ مف خهؿ الحصر ال ىمؿ لجملع أعدادسى خهؿ سذ  المدة ال ن  مثؿ2014أك طس  26
 ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة.

 خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:قد و 
الاىرلاى لر ال ن  عىكلت ال،دكاف اإل راهلين عيه  ون ر كـاح يت مكضكعىت المفىكضىت كال هده   -1

 ي هػى مكضػكعىت الضػحىلى %، 21.6ـ المر ال  ا كله وػن صػحؼ الدرا ػ  الع ػال  2014كزة عىـ 
ف، ثـ مكضكعىت المأىكم  الفي طلعل ، ثـ  ي هى مكضػكعىت الع ػداءات اإل ػراهليل ، ثػـ لالفي طلعل

 .المخ يف ، كصمكد كزةاقؼ ا طراؼ كالع ب م أىرال  مكضكعىت مك 
مكضػكعىت ال،ػدكاف، مف صػحؼ الدرا ػ  عيػه ر ػىـ اىرلاػى لر كاحػد ل عػىكؿ   فلاع مدت اؿ صح -2

خػػػرلف م،ػػػع، حلػػػث  ػػػىـ رهػػػلس كمجمكعػػػ  مػػػف الر ػػػىملف اآاع مػػػدت عيػػػه ر  ةعػػػدا صػػػحلف  كاحػػػد
لػىـ اع مػدت عيػه الهػىء الخػىرم، ه الر ػىـ عػهء اليأطػ ، كصػحلف  ا اع مدت صحلف  وي طلف عي

الأػدس وىع مػدت  لمى اع مدت صحلف  الحلػىة الجدلػدة عيػه ر ػكمىت محمػد  ػالىعع ، أمػى صػحلف و
 الك عرو  ون المأىـ ا كؿ. أعيه ر كمىت خيلؿ 

ععػد  عػىكؿ مكضػكعىت  ةالاىرلاػى لر عيػه ال خصػلىت المحكرلػ  الرمزلػ  كلػر م ػمى كاع مد ر ػىم -3
 هسػػػػػػى ال خصػػػػػػلىت ال لى ػػػػػػل  %، 45.3كلػػػػػػن الع ػػػػػػال  ،ػػػػػػدكاف، كال ػػػػػػن جػػػػػػىءت وػػػػػػن المر الػػػػػػ  ا ال

 .فك ف وي طلعلك ل ، ثـ مكاطعكاإل راهلي



 

 ه
 

عمػػد ر ػػىمك الاىرلاػػى لر مػػف خػػهؿ ر ػػكمى هـ إلػػن عأػػد ال،ػػدكاف، كالمكاقػػؼ ال لى ػػل  كالر ػػمل  معػػع  -4
 ػػػػيكب أ%،  هسػػػػى 61.8عأػػػػدان لذعػػػػىن وػػػػن محىكلػػػػ  ل  ػػػػيلط الضػػػػكء عيػػػػه ال ػػػػىع ع كذلػػػػؾ الع ػػػػال  

 .مكقؼا خىذ ، ثـ ال حرلض
الاىرلاى لر ون صػحؼ الدرا ػ  عيػه الر ػكمىت ال ػن لصػىحالهى ال ،يلػؽ الع ػال  االلػرة  كىماع مد ر  -5

 .%86.0اليوت 
الاىرلاػػػػى لر وػػػػن ال ،يلػػػػؽ  ك  ال ػػػػن اع مػػػػد عيلهػػػػى ر ػػػػىمالرهل ػػػػ سػػػػن اليوػػػػ  هاليوػػػػ  ال،راللػػػػ  الفصػػػػح -6

 %، ك جىءت اليهج  الفي طلعل  الع ال  ض،لف .84.5المصىحب لر كمى هـ الع ال  
ا  خدـ ر ىمك الاىرلاى لر وػن صػحؼ الدرا ػ  ا لػكاف وػن ر ػكمى هـ ال ػاؿ االلػر كالع ػال  كصػيت  -7

 %.63.5إله 
 

 تي:باآل عمى ضوء النتائج التي توصل إليها البحث فإن الباحث يوصي
عكع مف ال كازف، ون المكضكعىت ال ن ل عىكلهى الاىرلاى لر، كعدـ ال رالػز ال ػاؿ االلػر عيػه  إلجىد -1

 أثعػػػىء، أك الج مىعلػػػ  كخىصػػػ  اإلع ػػػىعل المكضػػػكعىت ال لى ػػػل ، كزلػػػىدة ال رالػػػز عيػػػه الأضػػػىلى 
 .ال،دكاف كا زمىت ال لى ل 

لػ  أثعػػىء أم ك روػع الػػركح الم،عالىلمكضػػكعىت ال ػن مػف  ػػأعهى دعػـ الجالهػػ  الداخيلػ  ك  الس مػىـزلػىدة  -2
 .عدكاف إ راهلين، كذلؾ الهدؼ  ،زلز الصمكد

ل  خدـ ر ىـ الاىرلاى لر أاثر مف لو  كلر اليو  ال،رالل ، كلكصن الالىحث الػأف لػدرس  أفضركرة  -3
 .لضىن أرل  لمخىطال  الجمهكر اإل راهلين ر ىمك الاىرلاى لر اليو  ال،ال

الس مىـ ال عظلـ دكرات  درلالل  م طكرة لر ىمن الاىرلاى لر، كال ع ػلؽ ل،مػؿ كر ػىت عمػؿ م ػ را   -4
وػػن الجىم،ػػىت المخ يفػػ ، الهػػدؼ  اإلعػػهـالػػلف ر ػػىمن الاىرلاػػى لر كالصػػحؼ الفي ػػطلعل ، كايلػػىت 

  .العهكض الهذا الفف ك دعلـ دكر 
ل  ػػالين أك الر ػػـ ك خصػػص ا ػػ حداث  خصػػص جدلػػد وػػن الصػػحىو  لماعػػع المزاكجػػ  الػػلف الفػػف ا -5

 الصحىو  كاإلعهـ.
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Abstract 
 

This study aims to identify the way cartoon in the Palestinian press tackled the Israeli 

aggression on Gaza in 2014. Also, the study covers the topics that were covered through 

cartoon as well as the ways of coverage. The study aims to identify the prominent 

cartoonists and their trends in the Palestinian newspapers.  

The current study is descriptive. It uses the survey method. Content analysis method was 

also used. The study is based on a tool of analyzing content of cartoon covering the Israeli 

aggression on Gaza in 2014 appearing in the four daily Palestinian newspapers, along with 

conducting interviews.    

This study has used a comparative approach to highlight similarities and differences in 

cartoon usage by the daily Palestinian newspapers to cover the attack on Gaza in 2014.     

The researcher has used census method for all the newspapers in question, i.e. Al Quds, 

Felesteen, Al-Ayyam, and Al-Hayat Al-Jadeeda starting from July 8
th

, 2014 to August 26
th

, 

2014 – the period of the attack on Gaza.    

The study has reached the following findings:   

1- The issues of negotiations and ceasefire got the highest percentage in cartoon 

covering the Israeli attack on Gaza in 2014 with 21.6%, followed by the issue of 

Palestinian victims, Palestinian resistance, Israeli attacks, and then the issues of 

different positions of factions, as well as the Gazans' steadfastness.    

2- Each newspaper depended on a cartoonist to cover the issues of aggression, except 

one newspaper that depended on a basic cartoonist and a group of other cartoonists 

with him. Felesteen newspaper adopted the work of Alaa Al-Laqta, Al-Ayyam 

newspaper relied on Bahaa al-Bukhari, Al-Hayat Al-Jadeeda depended on 

Mohamed Saba'na, and Al Quds newspaper used the cartoon of Khalil Abu Arafa.   

3- Cartoonists depended on unknown symbolic figures when covering the issues of 

the aggression with a percentage of 45.3%. Then they referred to Israeli political 

figures and Palestinian citizens.   

4- Cartoonists used to severely criticize the aggression as well as the political and 

official positions therefrom in an attempt to highlight its awfulness with a 

percentage of 61.8%, followed by incitement approach, and then adopting a 

position.   

5- Cartoonists in the newspapers in question depended on cartoons that are 

accompanied by comments with a percentage of 86%.  

6- Standard Arabic is the main language adopted by cartoonists in writing the 

comments accompanying cartoons with a percentage of 84.5%. The Palestinian 

dialect was rarely used.  

7- Cartoonists of newspapers in question used colors with a percentage of 63.5%.  
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The study has reached the following recommendations:  

 

1- There should be balance in the issues covered by cartoon. Too much focus should 

not be on political issues, rather it should be on humanitarian and social issues, 

particularly during aggressions and political crises.  

2- There should be more interest in the issues that could support the internal front and 

raise the morale of people during any Israeli aggression aiming at supporting the 

steadfastness of people. 

3- It is necessary that cartoonists use languages other than Arabic. The researcher 

recommend that cartoonists should study Hebrew to address the Israeli audience.   

4- There should be interest in arranging advanced courses for cartoonists. There 

should be coordination to conduct joint workshops between cartoonists and the 

Palestinian newspapers, as well as the colleges of media in the Palestinian 

universities in order to enhance this art and its role.   

5- A new specialization in media should be established that could combine fine arts, 

drawing, and media.     
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 رقم الصفحة الموضـــــوع

 أ  ػػػػ  قرآعلػػػػػػػآل
 ب داء  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلس

 ج  ار ك أدلر
 د ميخص الدرا   الىليو  ال،رالل 

 ك اإلعجيلزل ميخص الدرا   الىليو  
 ح وهرس المح كلىت
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      الدراسة: مقدمة
اىعػػت الصػػكرة سػػن أكؿ  ػػنء لجػػأ إللػػع اإلع ػػىف الالػػداهن لي ،اللػػر عػػف عف ػػع كعػػف أواػػىر ، كوػػن 

عين الايم  ون اثلػر مػف ال ػلىقىت، كالصػكرة  الصكرة قعىة لي كاصؿ،   فكؽالكقت الحىضر أضحت 
ـ   ان االلػػػر  ان الصػػػحفل  ل،الػػػت دكر  اإلع ػػػىعن كمجرلػػػىت الحػػػركب كالاػػػكارث الطالل،لػػػ ، ك ،ػػػد  وػػػن عأػػػؿ الهػػػ

 .رح الخالر اىمهن دكف عأصىفالصكرة سن عصؼ الخالر كأحلىعىن   
 

وػػػف الاىرلاػػػى لر أحػػػد الفعػػػكف الصػػػحفل  ال ػػػن  ح ػػػؿ أسملػػػ  كاضػػػح  وػػػن إلصػػػىؿ الر ػػػىل   كل،ػػػد
كل ػػر الوػػض العظػػر عػػف لوػػى هـ أك جع ػػلى هـب لمػػى   م ػػع الػػع الر ػػـك   ال صػػىلل  ليأػػراء الاػػؿ  ػػهكل

الاىرلاى كرلػ  مػػف  ػهكل  الفهػػـ، الػؿ أصػػال  ل كعػه  م صػػحلف  عػف ا ػػ خداـ الر ػـك الاىرلاى لرلػػ  
كزكالػػى خىصػػ ، اػػكف الر ػػـ الاىرلاػػى لرم قػػد لحأػػؽ ا سػػداؼ اإلعهملػػ  ال ػػاؿ لفػػكؽ ضػػمف أالػػكاب 

،  عػػع ل ،ىمػػؿ مػػع عػػلف الأػػىرئ كلفػػرض عف ػػع مػػف خػػهؿ مملػػزات الصػػكرة ا خػػرلالفعػػكف الصػػحفل  
 ال ن   د اع الى  الم يألف. 

 

راولػػػػ  أك كل،ػػػػؿ الصػػػػكرة الاىرلاى كرلػػػػ  أاثػػػػر قػػػػدرة عيػػػػه اإلثػػػػىرة كال ػػػػأثلر مػػػػف الصػػػػكرة الفك كك
الحػدث الك ػىهؿ  ال  اليل ،  ف وف الاىرلاى لر ل ملز الىلمالى رة كال يأىهلػ  كال ػفىول  كلصػكر الفاػرة أك

كجػػىءت  ،الأال،ػػىد  الحألألػػ  أمػػى الصػػكرة الفك ككراولػػ  وهػػن  رصػػد م ػػهدنا كاق،لػػىن  ،وعلػػ  م ػػال،  الىإلثػػىرة
 أسمل  الر ـك الاىرلاى لرل  مف الدكر الذم  ؤدلع.

 

حؼ الفي ػػطلعل  ل ػػ خداـ وػػف الاىرلاػػى لر مػػف أجػػؿ  ثاللػػت ال،ػػض الم، أػػدات وػػن ك يجػػأ الصػػ
كمحىكل  م،ىلج  ال،ض الأضىلى ال لى ل  عالر  ،ذسف الم يأن الىإلضىو  ل ،دلؿ ال جى  ال يكان لدلع

 الفف ال ىخر ال،لدان عف  ،ألدات ال حيلهت كالمأىلت ال ن لهرب معهى الأراء.
 

  ػػالؿ الػػرأم ال،ػػىـ ك  رصػػد الم،ىعػػىة وػػنفي ػػطلعن دكران كطعلػػىن مهمػػىن كل،ػػب ر ػػىـ الاىرلاػػى لر ال
ك ػػحف قػػكل ال ػػ،ب مػػع أك ضػػد ال،ػػض الأضػػىلى المطركحػػ ، كل، الػػر عػػىجن ال،يػػن عهمػػ  وىرقػػ  وػػن 

ل ػػ،ب وي ػػطلف  ان  ػػىرل  ال ػػ،ب الفي ػػطلعن كقضػػل ع، كالػػذم ج،ػػؿ مػػف  خصػػل  حعظيػػ  عهمػػ  كرمػػز 
كمعذ ا   هىد عىجن ال،ين،  ىر الاثلر مف ر ىمن الاىرلاػى لر الفي ػطلعللف عيػه خطػى  وػن  ،أجمع

    .لكحى هـ

، 2014عيه قطىع كػزة عػىـ  ن راهلياإل الح هؿقكات  ع ي ون ظؿ ال،دكاف ال رس الذم  عك 
ك حيه اإلعهملكف الػىلجرأة كالم ػؤكلل   ،مىرس اإلعهـ الفي طلعن دكر  الكطعن كالعضىلن كاإلع ىعن

الكطعلػػػػ ، ك ملػػػػزكا وػػػػن ال وطلػػػػ  اإلعهملػػػػ  كال ،ػػػػىطن مػػػػع ا حػػػػداث، كلػػػػـ  اػػػػف الصػػػػحؼ المحيلػػػػ  
عيه كزة، حلث  عىكلت  اإل راهلينعف سذا ال ملز ون عأيهى لال ىع  صكرة ال،دكاف  ةالفي طلعل  ال،لد

، لمػى لمثيػع سػذا ال،ػدكاف مػف اىوػ  ا ىالػ  الصػحفل أ ػاىؿ الال اإل ػراهلينالصحىو  الفي ػطلعل  ال،ػدكاف 
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جمىسلرلػ    صػىؿاكون ظؿ كظىهفهى ا  ى ل  اك ػلي  ،  أسمل  ون  حدلد م  أالؿ الأضل  الفي طلعل
 اىف لفف الاىرلاى لر ا سمل  الالىلو ب حلث ل  اىد  خيك الصحؼ الفي طلعل  مف وف الاىرلاى لر. 

 

الػػذم  ،ػػرض لػػع الأطػػىع، زخػػرت الصػػحؼ الفي ػػطلعل  الىل،دلػػد  اإل ػػراهلينكمعػػذ الدالػػ  ال،ػػدكاف 
 ال ىع  كق كة سذا ال،دكاف. لم ،ددة  ،اس مد ان مف الر ـك الاىرلاى كرل  ال ن قدمت صكر 

 

 اىرلاػػػى لر وػػػن الصػػػحىو  الفي ػػػطلعل لػػػذلؾ جػػػىءت سػػػذ  الدرا ػػػ   حػػػت ععػػػكاف  م،ىلجػػػ  وػػػف ال
ـ  ليكقػكؼ عيػه أسػـ المكضػكعىت ال ػن  عىكل هػى الصػحؼ الفي ػطلعل  2014لي،دكاف عيػه كػزة عػىـ 

الم،ىلج   أ يكبعالر وف الاىرلاى لر، كال ،رؼ عيه أسـ ر ىمن الاىرلاى لر كا جىسى هـ، كالعظر ون 
 ـ.2014عيه كزة  اإل راهلينمف خهؿ ر ـك الاىرلاى لر لمكضكعىت ال،دكاف 

 



 

 
 

 األول الفصل

 للدراشة املههجًة اإلجراءات

 

 

 أهه الدزاضات الطابكة

 وأهدافوا وتطاؤالتواوأهنيتوا مشللة الدزاضة 

 وع الدزاضة وميوجوا وأدواتواى

 جمتنع الدزاضة والعيية

 إجساءات الصدق والثبات

 تكطيه الدزاضة
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 أواًل: أهم الدراسات السابقة:
الدرا ػػػىت ال ػػػىالأ   راثػػػىن عيملػػػىن  رااملػػػىن، لػػػكور قىعػػػدة م،رولػػػ  ل حدلػػػد م،ػػػىلـ الم ػػػاهت  د ،ػػػ 

عالر الأراءة الم أعل  لهذ  الدرا ىت، كلأد قىـ الالىحػث  الالحثل ، كاليكر هى كصلىك  أسداوهى ك  ىؤل هى،
 ال،دلد مف الدرا ىت الم ،يأ  المكضكع الالحث، ك ـ  أ لمهى إله محكرلف كسمى:الىلطهع عيه 

 عين كزة. اإل راهلينالمحكر ا كؿ: الدرا ىت ال ن  عىكلت ال،دكاف 
 المحكر الثىعن: الدرا ىت ال ن  عىكلت وف الاىرلاى لر.

 

 : الدراسات التي تناولت العدوان عمى غزة:ولالمحور األ 
واإلشـباعات المتحققـة منهـا: دراسـة  اإلسـرائيمية"استخدام الجمهور الفمسـطيني لوسـائل اإلعـالم  -1

 .(1)م"2012-2008تطبيقية عمى حربي 

 أم   م،روػ  جىعػب إلػه اإل ػراهليل ، اإلعػهـ ك ػىهؿ ك طكر ع أة عيه الطهع الدرا   إله سدوت
 عػدكاعن خػهؿ كػزة قطػىع داخػؿ الفي ػطلعن الجمهػكر إللهػى ليجػأ ال ػن اإلعػهـ اإل ػراهليل  ك ػىهؿ مػف

 اإلعػهـ ك ػىهؿ م ػىال،ن لم،روػ  الم ػ  مػعه  عيػه الدرا ػ  وػن ـ، كاع مػدت الالىحثػ 2012ـ ك 2008
 صػحلف  سػن اللىعػىتال جمػع وػن أدا ػلف الالىحثػ  ، كا ػ خدمتالفي ػطلعن الجمهػكرمػف  اإل ػراهليل 
الحدكدلػ   المعػىطؽ  ػاىف مػف ع ػكاهل  علعػ  الىخ لػىر الالىحثػ  ال خصػل ، كقىمػت كالمأػىالهت ال  أصىء
المعػىطؽ  وػن 300ك الحدكدلػ  المعػىطؽ وػن مفػردة  300  الكاقػع مفػردة 600  قكامهػى الداخيلػ  كالمعػىطؽ
ـ كعػدكاف عػىـ 2009 لعػىلر18 ػىرل   ح ػهـ 2008 دل ػمالر 27خػهؿ الف ػرة مػف  قطػىع، وػن الداخيلػ 
 ـ.2012/عكومالر 22 ـ ح ن2012عكومالر  14ـ مف 2012

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
المكاقع اإللا ركعل  أاثر ك ىهؿ اإلعهـ اإل راهليل  م ىال،  مف قالؿ الجمهػكر الفي ػطلعن داخػؿ  -أ 

 ـ.2012ـ ك2008قطىع كزة خهؿ حرالن 
ن  ػػػأثلرات  ػػػيكال  ككجداعلػػػ  كم،رولػػػ  عيػػػه الجمهػػػكر الفي ػػػطلع اإل ػػػراهليل  اإلعػػػهـلك ػػػىهؿ   -ب 

 ـ.2012ـ ك2008داخؿ قطىع كزة خهؿ حرالن 
م ىال،ػػ  الجمهػػكر الفي ػػطلعن داخػػؿ قطػػىع كػػزة  لك ػػىهؿ اإلعػػهـ اإل ػػراهليل   أ ػػالىبمػػف أسػػـ  -ج 

 ـ.2012ـ ك2008  مثؿ ون م ىال،  أحداث ك طكرات حرالن 

                           
 ا ػػػ خداـ الجمهػػػكر الفي ػػػطلعن لك ػػػىهؿ اإلعػػػهـ اإل ػػػراهليل  كاإل ػػػالىعىت الم حأأػػػ  معهػػػى:  ع ػػػمع ال ػػػل  عيػػػن، (1)

كلػػػر مع ػػكرة، )كػػػزة: ايلػػ  اآداب كال،يػػػـك رســـالة ماجســـتير ـ ، 2012-2008درا ػػ   طاللألػػ  عيػػػه حرالػػن 
 ـ(2015اإلع ىعل  جىم،  ا زسر الوزة، 
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االلكترونية بالمغة  األجنبيةم في مواقع الفضائيات 2012الخبرية لمعدوان عمى غزة عام  األطر" -2
 :(1)العربية: دراسة تحميمية مقارنة"

الدرا ػػ  إلػػه رصػػد ك حيلػػؿ مضػػمكف المػػكاد الخالرلػػ  المع ػػكرة عيػػه مكاقػػع الفضػػىهلىت  سػػدوت
، كالحرة، كورع ى  رك لىا جعالل  اإللا ركعل  الىليو  ال،رالل  ) ( ك ع من الدرا ػ  إلػه الالحػكث  24اللـك

المضمكف، كاذلؾ   حيلؿ، كون إطىر   ـ ا  خدـ أداة الم حل الكصفل ، كا  خدمت معه  الدرا ىت 
معه  درا   ال،هقىت الم الىدلػ  الػذم  ػـ وػن إطػىر   كظلػؼ أ ػيكب المأىرعػ  المعهجلػ ، كقػد  ػـ جمػع 

 علعػػ ا طػػر الخالرلػػ ، ك ػػميت   حيلػػؿالمضػػمكف المػػى ولهػػى   حيلػػؿمىرة اللىعػػىت الدرا ػػ  مػػف خػػهؿ ا ػػ 
، 31/12/2012ـ، الػن1/11/2012ف رة المم دة مف ال خهؿالدرا   المكاقع اإللا ركعل  المذاكرة، 

يػه المكاقػع اإللا ركعلػ  ال،لع  ال ىمي  لاىو  ا خالىر كال أػىرلر اإلخالىرلػ  المع ػكرة ع اخ لىرالحلث  ـ 
 الثهث .
 

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: و 
اللـك ال وطل  أحداث ال،دكاف ال اؿ مضىعؼ عػف المػكق،لف اآخػرلف  رك لىمكقع  اس مىـ زالد   -أ 

 مج م،لف.
ا فػػػىؽ المكاقػػػع الثهثػػػ  ال،ػػػدـ اع مىدسػػػى عيػػػه ألػػػ  كاىلػػػ  أعالػػػىء إ ػػػراهليل ، كأف الخالػػػر سػػػك ال ػػػاؿ  -ب 

 .ولهىالصحفن الوىلب ليمكاد الخالرل  المع كرة 
 عػػىقض مكقػػع الحػػرة ال ػػاؿ كاضػػ  مػػع المػػكق،لف اآخػػرلف وػػن الع مػػىد عيػػه ك ػػىهؿ اإلعػػهـ   -ج 

 الدكلل ، كاذلؾ ون  زالد اع مىد  عيه ك ىهؿ اإلعهـ اإل راهليل .
 مثيػػت وػػن اع صػػىر المأىكمػػ  كالح فػػىلت  مكاقػػع الدرا ػػ  أالرز هػػى ال ػػن الع ػػىه  الفي ػػطلعل  سػػـأ -د 

طػػػػهؽ الصػػػػكارل  الىلعصػػػر، اللعمػػػػى اىعػػػػت أالػػػػر  ز الع ػػػػىه  اإل ػػػراهليل   كقػػػػؼ عميلػػػػىت المأىكمػػػػ  كا 
 الفي طلعل .

 

 :(2) "واإلعالم الفمسطيني: تحميل خطاب نقدي إسرائيل يديولوجياتأو  2013صراع غزة " -3
وػن أرال،ػ  مصػىدر إعهملػ  معهػى اثع ػىف  اإلعهمل سدوت الدرا   إله ال ،رؼ عيه ال وطل  

  الك ػػت كاثع ػػىف مػػف الصػػحؼ ـجلػػركزالعيػػه الع رعػػت كسػػن  سػػ"ر س  ك   اإل ػػراهليل مػػف الصػػحؼ 

                           
ـ وػن مكاقػع الفضػىهلىت ا جعاللػ  اللا ركعلػ  2012عػىـ أحمد عكض اهلل،  ا طر الخالرل  لي،دكاف عيػه كػزة  (1) 

كلر مع ػكرة، )كػزة: ايلػ  اآداب الىلجىم،ػ  اإل ػهمل   رسالة ماجستيرالىليو  ال،رالل  : درا    حيليل  مأىرع ، 
 ـ(2014الوزة، 

 (2) Baidoun, A : "The Gaza Conflict 2013 and Ideologies of Israeli and Palestinian 

Media: A Critical Discourse Analysis". MA Dissertation, Unpublished, (Sweden 

Örebro University -,2014)  
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 /25-20الفي طلعل  عيه الع رعت كسن م،ىن كالرأم، خهؿ  صػىعد ال،عػؼ وػن كػزة وػن الف ػرة مػف 
12/ 2013. 

امى سدوت إله ال ،رؼ عيه الفل   ػأثلر اللػدلكلكجلىت عيػه المػكاد اإلعهملػ  وػن الصػراع 
كاإلعػػػهـ  اإل ػػػراهلينن، كقىرعػػػت الدرا ػػػ  الػػػلف اليوػػػ  الم ػػػ خدم  وػػػن اإلعػػػهـ اإل ػػػراهلين الفي ػػػطلع

، اإل ػػراهلينالفي ػػطلعن، امػػى قىرعػػت الػػلف اليوػػ  الم ػػ خدم  الػػلف اإلعػػهـ اللملعػػن كاإلعػػهـ الل ػػىرم 
إضىو  إله مأىرع  اللف اليو  ال ن ا  خدم هى ك ػىهؿ اإلعػهـ الحم ػىكل  كك ػىهؿ اإلعػهـ الم ػ أي ، 

 ا رال،ػػ مػػف  مأػػىلن  31مت الدرا ػػ  أداة  حيلػػؿ الخطػػىب العأػػدم، ك اكعػػت علعػػ  الدرا ػػ  مػػف كا ػػ خد
 مصىدر اإلعهمل . 

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 م،ىن  مكقعالطرلأ  مخ يف  عف  اإل راهليل أظهرت صحلف  الرأم ال ىال،  لحمىس ال خصلىت  -أ 

 . الم  أؿ
سػػػ"ر س الفي ػػػطلعللف ال ػػػاؿ مخ يػػػؼ عػػػف الصػػػحلف   اإل ػػػراهليل صػػػكرت صػػػحلف  الل ػػػىر   -ب 

 الك ت(.  ـجلركزالاللملعل  )
 . اإل راهليل ك ون ال أىرلر المع كرة ون ك ىهؿ اإلعهـ الفي طلعل   اخ هؼ لكجد -ج 

 

ــة الصــحافة -4 ــي غــزة  اإلســرائيمية"تغطي ــة2009 -2008لمحــرب عم ــة  م: دراســة تحميمي مقارن
 :(1) لثالث صحف يومية"

لػدل،كت أحرعػكت  كدكر الصحؼ ال،الرل  اللكمل  الثهث، س"ر س  سدوت الدرا   إله  كضل 
عيػػه كػػزة، مػػف خػػهؿ  عىكلهػػى ليمكضػػكعىت المخ يفػػ  ال لى ػػل  كال، ػػارل   ال،ػػدكافم،ػػىرلؼ، وػػن  ك

 كاإلع ىعل  كالق صىدل ، ك كجهى هى ك الؿ م،ىلج هى
 

ت عيػػػػػه أ ػػػػػيكب  حيلػػػػػؿ المضػػػػػمكف الدرا ػػػػػ  مػػػػػف الدرا ػػػػػىت الكصػػػػػفل  ال ػػػػػن اع مػػػػػد د ،ػػػػػك  
الصػػحفل  المع ػػكرة وػػن الصػػحؼ الػػثهث مػػف حلػػث المكضػػكعىت الصػػحفل  كأعكاعهػػى  تىعمكضػػك لي

هػػى، الىإلضػػىو  إلػػه المػػعه  الكمصػػىدرسى كا جىسى هػػى كالفعػػكف الصػػحفل  الم ػػ خدم  كمرااػػز الس مػػىـ 
ال،الرلػػػ ، كالمػػػعه  المأػػػىرف ال ػػػىرلخن ل ػػػرد ا حػػػداث ال ىرلخلػػػ  الخىصػػػ  ال ػػػىرل  ك طػػػكر الصػػػحىو  

ليمأىرعػػ  الػػلف الصػػحؼ الػػثهث وػػن  وطل هػػى ليحػػرب عيػػه كػػزة، كقػػد  ػػـ اخ لػػىر علعػػ  مػػف الصػػحؼ 
 .ـ18/1/2009كح ه  27/12/2008اللف  ان خهؿ الف رة مىعدد 90 مثيت ون 

 
 

                           
درا    حيليل  مأىرعػ  لػثهث  -ـ2009 -2008أحمد عدكاف،   وطل  الصحىو  اإل راهليل  ليحرب عين كزة  (1) 

 (2012 ايل  اآداب كال،يـك اإلع ىعل ، )جىم،  ا زسر، كلر مع كرةرسالة ماجستير صحؼ لكمل  ، 
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
عػػػػد عأػػػػؿ ال هدلػػػػدات عيػػػػه ل ػػػػىف ا ػػػػ وهؿ صػػػػحؼ الدرا ػػػػ  ليمصػػػػدر الر ػػػػمن الفي ػػػػطلعن ع -أ 

لي ،زلز مف  لى ىت الحاكمػ  لػدل الػرأم ال،ػىـ  الم هكللف الر مللف ون الحراىت الفي طلعل ،
 اإل راهلين.

 ل لكجػػد أم اخػػ هؼ الػػلف  وطلػػ  الصػػحؼ الػػثهث ليحػػرب عيػػه كػػزة  ال،ػػىن لمجمػػكع الأضػػىلى، -ب 
 ال كجع ال،ىـ ليصحؼ مؤلدان ليحرب. كاىف

 ،الػػػكم لملػػػؿ لي صػػػرؼ اىم ػػػداد ليمؤ  ػػػ  ال لى ػػػل  كال، ػػػارل   الػػػدكرقىمػػػت صػػػحؼ الدرا ػػػ   -ج 
 اإل راهليل  اع،اس  يالىن عيه مصداقل هى ك حلىدل هى ون أداههى.

ا ال،ت صػحؼ الدرا ػ  عفػس ال لى ػ  اإلعهملػ  ال ػن  أػـك عيػه ال ضػيلؿ كال ، ػلـ ال ػىـ عيػه  -د 
 .اإل راهلينمجرلىت الحرب عيه كزة  جى  الرأم ال،ىـ الداخين 

 

ــة مقارنــة فــي  -5 "اتجاهــات الصــحافة األردنيــة نحــو العــدوان اإلســرائيمي عمــى غــزة: دراســة تحميمي
 :(1) فتي الرأي والدستور"يصح

سػدوت الدرا ػػ  إلػػه م،روػ  ا جىسػػىت الصػػحىو  ا ردعلػ  اللكملػػ  عحػػك ال،ػدكاف اإل ػػراهلين عيػػه 
لكمػػػىن، كسػػػن مػػػف الدرا ػػػىت الكصػػػفل  المأىرعػػػ ، كا ػػػ خدمت أداة  22قطػػػىع كػػػزة كالػػػذم ا ػػػ مر مػػػدة 

ـ   لمضػػػػمكف ضػػػػمف مػػػػعه  الم ػػػػ  اإلعهمػػػػن،ا  حيلػػػػؿ ال حيلػػػػؿ كالمأىرعػػػػ  الػػػػلف او  ىحلػػػػىت  حلػػػػث  ػػػػ
 خهؿ و رة ال،دكاف. ا ردعل لفر م كالد  ك الرأ صحلف ن

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
% مف  97.7أف ال،دكاف عيه كزة طوه عيه اس مىمىت الصحىو  ا ردعل  اللكمل ، الع ال   -أ 

 مجمكع الو  ىحلىت.
ا جىسػىن مػف ال،ػدكاف، جػىء وػن مأػدم هى المكقػؼ  25عرضت الصحىو  ا ردعل  مى مجمكعػع  -ب 

اهلين %، ولمػػػى حظلػػػت ا جىسػػػىت جػػػراهـ ال،ػػػدكاف اإل ػػػر 20.3الر ػػػمن ا ردعػػػن المػػػى ع ػػػال ع 
حصػػػؿ المكقػػػؼ ا ردعػػػن وػػػن ف م،ػػػىن الىلم،ىرضػػػ  المطيأػػػ ، ك لكالػػػكطف الالػػػدلؿ وػػػن الصػػػحلف 

 ف عيه ال أللد.لالصحلف 
 عىكل هػػػى الصػػحؼ ا ردعلػػػ  مػػػف ال،ػػػدكاف عيػػػه كػػػزة مػػػف  المكاقػػػؼ ال ػػػنا ػػفت الدرا ػػػ  عػػػف  -ج 

أالرزسػػى المكقػػؼ الر ػػمن لػػألردف الػػذم ا  ػػـ الم،ىرضػػ  ال،ػػدكاف. كاػػىف أقيهػػى الكحػػدة الكطعلػػ  
 الفي طلعل ، كالمكقؼ ا ردعن مف حرا  حمىس.

                           
حى ـ عهكع  كعين عجىدات،  ا جىسىت الصحىو  ا ردعل  عحػك ال،ػدكاف اإل ػراهلين عيػه كػزة : درا ػ   حيليلػ   (1) 

دة  عمىج( )إرالػػػد: -1، ال،ػػػدد )  27المجيػػد  مجمـــة أبحـــاث اليرمـــوك،مأىرعػػ  وػػػن صػػحلف ن الػػػرأم كالد ػػػ كر، 
 749 -729ص  صـ( 2011، ؾومرللال،يلى الجىم،  كالدرا ىت ا ل،يمنالالحث ا
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حظلػت ا جىسػػىت جػػراهـ ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين، كال،ػػدكاف اإل ػػراهلين الحػػد ذا ػػع، كالػػكطف الالػػدلؿ  -د 
 الىلم،ىرض  المطيأ . الصحلف لفون 

 

 (1): الثانية والحرب عمى غزة في الصحف األلمانية" نتفاضةاال تغطية " -6
سػػػدوت الدرا ػػػ  إلػػػه ال ،ػػػرؼ عيػػػه ال وطلػػػ  الصػػػحفل  لهع فىضػػػ  الثىعلػػػ  كالحػػػرب عيػػػه كػػػزة وػػػن الصػػػحؼ 

 ,Die Weltا لمىعلػػ . كا ػػ خدمت الدرا ػػ  أداة  حيلػػؿ المضػػمكف كالمأىرعػػ  ليصػػحؼ ا لمىعلػػ  ال ىللػػ  : 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Suddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau 

and Tageszeitung.  مف  يؾ الصحؼ.  سععمأىلن  396، كاح كت علع  الدرا   عيه 
 

 : أهمهاوتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من 
 ال وطل  اإلعهمل  ليحدثلف اىعت م،أدة جدان ون الصحؼ المذاكرة. -أ 
عميػػػت الصػػػحؼ ا لمىعلػػػ  خػػػهؿ الحػػػرب عيػػػه كػػػزة جهكدسػػػى ل فػػػىدم الكقػػػكؼ إلػػػه جىعػػػب  -ب 

 الفي طلعللف. 
كضػد ال ػىمل ، وػذف ذلػؾ لرجػع إلػه أعػع  إ ػراهلؿت ضػد رضػإذا اىعت الصػحىو  ا لمىعلػ  ح -ج 

 أمر الدم أاثر مف أعع اعحلىز ضد إ راهلؿ ون ال وطل  اإلخالىرل .
 

 :(2) يروون الحرب عمى غزة من خالل اإلعالم االجتماعي"عكس الذات: الفمسطينيون  "  -7

سدوت الدرا   إله الا ؼ عػف الفلػ  عاػس الفي ػطلعلكف سػكل هـ كسكلػ  ال،ػرب وػن ك ػىهؿ 
اإلعػػهـ الج مىعلػػ ، مثػػؿ الفػػلس الػػكؾ كاللك لػػكب، ك ػػـ  حيلػػؿ الر ػػىهؿ عيػػه الفػػلس الػػكؾ كمأػػىطع 

الفػػلس الػػكؾ كاللك لػػكب خػهؿ الحػػرب عيػػه كػػزة وػػن الفلػدلك ال ػػن  ػػـ ع ػػرسى كم ػػىرا هى ك عزليهػى عػػف 
، كا ػػ خدمت الدرا ػػ  أداة المجمكعػػىت الالؤرلػػ ، حلػػث  ػػـ 2009ك لعػػىلر  2008الف ػػرة مػػف دل ػػمالر 

 2010 أا كالر 18ك 17أ خىص عأدت ون الف رة  8مجمكع لف، ك اكعت اؿ مجمكع  مف  إع ىء
ليا ػػػػؼ عػػػػف ا  ػػػػالىب ال ػػػػن أدت إلػػػػه م ػػػػىرا  سػػػػؤلء ا  ػػػػخىص وػػػػن ا ػػػػ خداـ ك ػػػػىهؿ اإلعػػػػهـ 

 . كال،دسى الج مىعل  خهؿ الحرب عيه كزة

ف كعػرب مػف الطػهب الػذلف لدر ػكف وػن الجىم،ػ  ا مرلالػ  وػن ك كاىف الم ىراكف وي طلعل
لف اػػػىعكا عى ػػػطلف خػػػهؿ ال ػػػىرق  مػػػف مخ يػػػؼ ال خصصػػػىت الم ػػػ خدملف للعػػػهـ الج مػػػىعن الػػػذ

 . 2009-2008الحرب عيه كزة ون 

                           
 (1) Maurer, M. & Kempf, W. : "Coverage of the second Intifada and the Gaza war in 

the German quality press". Diskussionsbeiträge, No 69, 2011, pp 1-18  

 (2)  Najjar, A. : "Othering the Self: Palestinians Narrating the War on Gaza in the  

Social Media". Journal of Middle East Media, Vol. 6 (1), 2010, pp 1-30  
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 عدة نتائج من أهمها:  إلىوتوصمت الدراسة 
 عيه ك ىهؿ اإلعهـ الج مىعن ولس الكؾ كلك لكب.  فاإل راهليلل لطرة  -أ 
الحػػػرب عيػػػه كػػػزة اىعػػػت كلػػػر حىضػػػرة الاثػػػرة وػػػن ك ػػػىهؿ اإلعػػػهـ الج مػػػىعن وػػػن الاليػػػداف  -ب 

 . كا مرلال  ا كركالل 
سـ كالمجمكعػػىت الداعمػػ  لهػػـ وػػن أمرلاػػى كالرلطىعلػػى ل ػػلطركف عيػػه ك اإل ػػراهليلكف كمعىصػػر  -ج 

الكؾ كاللك لكب، كالىل ػىلن وػذعهـ ل هعالػكف  الطرلأ  ال ن  الث ولهى  أىرلر الحرب عالر الفلس
 ون الفل   أدلـ الفي طلعللف كاإل راهليللف.

 

في التغطيـة لمعمميـة اإلسـرائيمية عمـى غـزة خـالل الفتـرة مـن ديسـمبر  االختالف" دراسة حول  -8
 :(1) في النيويورك تايمز و البي بي سي" 2009يناير  -2008

  ػػراهليل  وػػن مكقػػع صػػحلف سػػدوت الدرا ػػ  إلػػه ال ،ػػرؼ عيػػه ال وطلػػ  اإلعهملػػ  لي،ميلػػ  اإل
، الحلػث  ػـ داة  حيلػؿ المضػمكفعلكلكرؾ  ػىلمز كالالػن الػن  ػن عيػه الع رعػت، كا ػ خدمت الدرا ػ  أ

( 1968 حيلػػؿ الأصػػػص كالمأػػػىلت ال ػػػن عي ػػرت عيػػػه  يػػػؾ المكاقػػػع، ك ػػـ ا ػػػ خداـ عمػػػكذج مكرلػػػؿ )
 المصىدر.  لي حيلؿ
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
الدرا ػػ  ععػػد  وطلػػ  الصػػراع اإل ػػراهلين  مػػكق،نسعػػىؾ وركقػػىت وػػن ا ػػ خداـ المصػػىدر وػػن  -أ 

 الفي طلعن.
 عمد المكق،ىف إله ا  خداـ مصىدر إ راهليل  أاثر مف المصىدر الفي طلعل . -ب 
صحلف  العلكلكرؾ  ىلمز اع مدت ال اؿ االلر عيه المصىدر اإل راهليل ، أمى الىلع ال  لمكقػع  -ج 

 . كالفي طلعل  اإل راهليل ىدرمف المص ىكلىن م   ان الالن الن  ن وأد ا  خدـ عدد
 

ينـاير  22إلـى  2008 /27/12لمعدوان عمـى غـزة فـي المـدة مـن  معالجة الصحافة العربية -9
 :(2) : دراسة حالة عمى صحيفة الشرق األوسط"2009

ك ف ػػلرسى   ك حيليهػػىسػدوت الدرا ػػ  إلػه رصػػد م،ىلجػ  الصػػحىو  ال،راللػ  لي،ػػدكاف اإل ػراهلين  
، كا ػػػػػػؼ  ػػػػػػمىت الم،ىلجػػػػػػ  كمهمحهػػػػػػى ك كجهى هػػػػػػى  2009-2008خػػػػػػهؿ و ػػػػػػرة ال،ػػػػػػدكاف عػػػػػػىـ 

                           
 (1) Dagher, N: " study of the difference in of the Israeli operation in gaza (december, 

2008 to january, 2009) in the new york time and bbc". Ma Dissertation, 

Unpublished, (U.S.A the university of Wisconsin-whitewater,2010) 

 22إلػػه  2008دل ػػمالر  27مالػػىرؾ الحػػىزمن،  م،ىلجػػ  الصػػحىو  ال،راللػػ  لي،ػػدكاف عيػػه كػػزة وػػن المػػدة مػػف  (2) 
، ) الأػىسرة :  34، ال،ػدد اإلعـالم المجمة المصرية لبحوثلعىلر: درا   حىل  عيه صحلف  ال رؽ ا ك ط ، 

 467 -397ص  صـ( 2009ايل  اإلعهـ الجىم،  الأىسرة، 
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مػػف خػػهؿ أداة  الاللىعػػىتكمر ازا هػػى، كا ػػ خدمت الدرا ػػ  مػػعه  الم ػػ  اإلعهمػػن ليحصػػكؿ عيػػه 
  حيلػؿالمضمكف ليمكاد الصحفل  المع كرة ون صػحلف  ال ػرؽ ا ك ػط م، مػدة عيػه عظرلػ    حيلؿ

و  أعػداد الصػحلف  الصػىدرة خػهؿ جملع المكاد الصحفل  ون ا"  حيلؿ اإلطىر اإلعهمن، حلث  ـ
 (.22/1/2009 إله 27/12/2008ة )مف الف ر 

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
ا ك ػط،  حألػؽ ماى ػب  لى ػل   مف أسـ أ ػالىب ال،ػدكاف اإل ػراهلين امػى قدم ػع صػحلف  ال ػرؽ -أ 

 اإل راهليل ، ليلع الأضىء عيه حمىس، ليلع  دملر المالىدرة ال،رالل . الح هؿ حاكم ل
 الاللىعػػىتلػػىـ ال،ػػدكاف  مثيػت وػػن إصػػدار أأسػـ ا حػػداث ال لى ػػل  ال ػن قػػدم هى الصػػحلف  خػهؿ   -ب 

 ال،رالل ، ثـ مظىسرات ال أللد كال ضىمف.
 الػػػػلف أف الم،ػػػػىرؾ الجكلػػػػ  جػػػػىءت وػػػػن مأدمػػػػ  ا حػػػػداث، كأف الخالػػػػر اػػػػىف وػػػػن مأدمػػػػ  الفعػػػػكف  -ج 

ون مأدم  ا جى  المضمكف، الم  خدم  ون الصحلف  حكؿ ال،دكاف، كأف ال جى  الم،ىرض جىء 
 قعىعل .راسلف جىءت ون مأدم  ا  ىللب الكأف ا دل  كالال

 

: دراسـة 2009 -2008"صورة موقـف مصـر الرسـمي إزاء العـدوان اإلسـرائيمي عمـى غـزة  -10
 :(1)مقارنة لعناصر الصورة اإلعالمية في خطابات الصحف اليومية المصرية"

صػػػكرة المكقػػػؼ المصػػػرم الر ػػػمن إزاء ال،ػػػدكاف اإل ػػػراهلين عيػػػه كػػػزة   حيلػػػؿسػػػدوت الدرا ػػػ  إلػػػه 
(، مػػػف  ال ػػػاؿ مأػػػىرف وػػػن خطػػػىب الصػػػحؼ اللكملػػػ  المصػػػرل  الػػػثهث )ا سػػػراـ، كالكوػػػد، كالمصػػػرم اللػػػـك

الصحؼ خهؿ و رة ال،ػدكاف الػذم الػدأ وػن  علع  خهؿ الم   ال ىمؿ لاؿ مأىلت الرأم ال ن ظهرت ون
مػػػىن، كسػػػن درا ػػػ  كصػػػفل  ا ػػػ خدمت مػػػعه  الم ػػػ  اإلعهمػػػن، كمػػػعه  لك  22 كا ػػػ مر 27/12/2008

 الخطىب اإلعهمن كأ يكب المأىرع ، كاع مدت عيه الصكرة اإلعهمل  امدخؿ عظرم ليدرا  .  حيلؿ
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
ا زمػ ، : أطركحػىت إلػنا طركحىت ال ن ظهرت ون الصحؼ المصػرل  ق ػمت ال ػاؿ أ ى ػن  -أ 

كأطركحػػىت م،ىلجػػ  ا زمػػ ، كسػػن   الػػىلف الػػلف صػػحلف  كأخػػرل إل أف الصػػحؼ الػػثهث ا فأػػت 
ف  كاطػػؤ المكقػػؼ عيػػه كجػػكد  ػػأـز وػػن المكقػػؼ الر ػػمن المصػػرم مػػف ال،ػػدكاف، كأف ال،ضػػهى الػػل  

 المصرم الر من مع إ راهلؿ.

                           
: درا ػ  مأىرعػ  2009-2008س ىـ محمد،  صكرة مكقؼ مصر الر من إزاء ال،دكاف اإل ػراهلين عيػه كػزة  (1) 

، ال،ػدد اإلعـالمالمجمـة المصـرية لبحـوث ل،عىصر الصكرة اإلعهمل  ون خطىالىت الصحؼ اللكمل  المصػرل  ، 
     299 -233ص ص ( 2009الجىم،  الأىسرة،  اإلعهـ،)الأىسرة: ايل  34
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 زمػػػػ ، ظهػػػػر ال الػػػػىلف وػػػػن ا طركحػػػػىت ا خػػػػرل الػػػػلف الصػػػػحؼ الػػػػثهث، اأطركحػػػػ  مكاجهػػػػ  ا  -ب 
كأطركحػػ  أ ػػالىب  ػػأـز المكقػػؼ الر ػػمن المصػػرم، كأطركحػػ  الػػدكر اإل ػػراهلين وػػن اإللأػػىع الػػلف 

 مصر كحمىس.
 

 :التي تناولت فن الكاريكاتير: الدراسات ثانيالمحور ال
 

"التحميل المغوي لمرسوم الكاريكاتيرية السياسـية فـي الصـحف المالويـة حـول الـرئيس جـويس  -1
 . (1) الضمنية"باندا: نحو محادثة جريس 

سدوت الدرا   إله  حيلؿ ال مىت اليفظل  كالولر لفظل  لياىرلاػى لر ال لى ػن وػن الصػحؼ المهكلػ ، 
 اكعػت مػف ع ػرلف  ال أف الفل   كظلؼ ال ػمىت اليوكلػ  وػن  صػكلر الأػىدة ال لى ػللف، ك ـػ اخ لػىر علعػ 

 الىل ر لب كال ن صكرت الرهلس جكلس الىعدا كحاكم هى.  ىن اىرلاى لرل ىن ر م
 

ـ ح ػػه 2012 أا ػػكالرك ػـػ اخ لػػىر الر ػػكمىت الاىرلاى لرلػػ  مػػف صػػحلف  ا مػػ  وػػن الف ػػرة مػػف  ػػهر 
 م ليدرا  . ـ، ك ـ  حيليهى الى  خداـ محىدث  جرلس الضمعل  اذطىر عظر 2013مىلك 

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
وػػن اثلػػر مػػف ا حلػػىف ل لي زمػكف الثكاالػػت ال خىطػػب كذلػػؾ مػػف خػػهؿ أف ر ػىمن الاىرلاػػى لر  -أ 

 ال  هزاء أك ال ،يلؽ. 
لػػػػػدل الر ػػػػػىملف  أف أ ػػػػػيكب ال ػػػػػ هزاء الى ػػػػػ خداـ ا مثػػػػػىؿ ل، الػػػػػر الطرلأػػػػػ  المفضػػػػػي  اثلػػػػػران  -ب 

 المهكللف.
ص الم،يكمػػىت  أػػدلـ م،يكمػػىت كلػػر كاضػػح  ال ػػالب عأػػف ك ل ،مػػد ر ػػىمك الاىرلاػػى لر المهكلػػ -ج 

 عف ال يط .
 

 :(2)"سيمائية فن الكاريكاتير السياسي في الصحف الفمسطينية: دراسة تحميمية" -2
سػػدوت إلػػه درا ػػ  الاىرلاػػى لر ال لى ػػن، كدلل ػػع وػػن الصػػحؼ الفي ػػطلعل  كم،روػػ  الأضػػىلى 

الفعل ، كالرمػكز ال ػن ل ػ خدمهى ر ػىمك الاىرلاػى لر،  كا  ىللبال ن ل،ىلجهى، كال خصلىت الفىعي ، 
ك أػػع سػػذ  الدرا ػػ  ضػػمف الالحػػكث الكصػػفل ب حلػػث ا ػػ خدـ الالىحػػث وػػن سػػذ  الدرا ػػ  مػػعه  الم ػػ  

                           
 (1) Kondowe, W. et al , "Linguistic Analysis of Malawi Political Newspaper Cartoons 

on President Joyce Banda: Towards Grice’s Conversational Implicature". 

International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4, No 7 (1), 2014, pp 

40-51. 

مجمـة الباحـث مىجد  رالىف،   ملىهل   وف الاىرلاػى لر ال لى ػن وػن الصػحؼ الفي ػطلعل ، درا ػ   حيليلػ  :  (2)
 45-20ص ص ـ( 2013)الوداد: ايل  اإلعهـ الجىم،  الوداد،  21، ال،دد اإلعالمي
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كالمػػعه  المأػػىرف، كاع مػػد عيػػه ا ػػ مىرة  حيلػػؿ المضػػمكف ال ػػأل  الامػػن كالالفػػن، كاق صػػرت علعػػ  
ي ػػػطلف، خػػػهؿ الف ػػػرة الكاق،ػػػ  مػػػى الػػػلف ا كؿ مػػػف الدرا ػػػ  عيػػػن صػػػحلف  الحلػػػىة الجدلػػػدة كصػػػحلف  و

الصػػعىعن وػػن اخ لػػىر  ا  ػػالكعـ، كاع مػػد الالىحػػث عيػػه أ ػػيكب 2013عػػكومالر كح ػػه عهىلػػ  إالرلػػؿ 
   ال،لع  الىلطرلأ  ال، كاهل  ال ألهى الال لط  المع ظـ.

 عدة نتائج من أهمها: إلىوتوصمت الدراسة 
وػن صػحؼ الدرا ػ ، كدرجػ   ال لى ػن المع ػكر عكع المكضكعىت ال ػن عىلجهػى الاىرلاػى لر  -أ 

 الس مىـ الاؿ مكضكع.
 ةاع مد ر ىمك الاىرلاى لر وػن ر ػكمى هـ ال لى ػل  عيػه  خصػل  وىعيػ  رمزلػ  كلػر م ػمى  -ب 

  هسى ال خصلىت الرمزل  م مىة. ،%62.3ون المر ال  ا كلن كالع ال  
 %.75.5ت كىلالل  الر كمىت المع كرة ميكع  الع ال  جىء  -ج 
ذعػػػىن حلػػػث جػػػىء وػػػن  الػػػلف أف سػػػدؼ الاىرلاػػػى لر الرهل ػػػن سػػػك اع أػػػىد الكضػػػع الأػػػىهـ عأػػػدان ل  -د 

 ثـ ال حرلض.، ك ه  سدؼ إظهىر ا لـ، ا كلهالمر ال  
 

 :(1) "فن الكاريكاتير في الجرائد العراقية": دراسة وصفية تحميمية" -3
ال ػػػن  ،ػػػرض لهػػػى وػػػف الاىرلاػػػى لر سػػػدوت الدرا ػػػ  إلػػػه م،روػػػ  الجكاعػػػب ال ػػػيالل  كاإللجىاللػػػ          

كاع مػػد الالىحػػث وػػن درا ػػ ع عيػػه مػػعه  الم ػػ   كأ ػػيكب الم،ىلجػػ  الفعلػػ  لهػػى وػػن الجراهػػد ال،راقلػػ ،
 مػفخ ػىر علعػ  قصػدل  اجراهد اللكمل  امج مع لدرا  ع، ك ، كحدد الالىحث الكأ يكب  حيلؿ المضمكف

الؿ ال،راقػن ك مثػؿ الجىعػب الم ػ أؿ، صحلف  الصالىح ك مثؿ الجىعب الر من ليدكلػ  كصػحلف  الم ػ أ
 إلػػػه 1/9/2012كاحػػػد الأ ػػػيكب الحصػػػر ال ػػػىمؿ مػػػف  عيػػػه  ػػػهرمػػػدة الالحػػػث الزمعلػػػ  كاق صػػػرت 

30/9/2012. 
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
جػػػىءت الر ػػػكـ ال ػػػن عىلجػػػت قضػػػىلى  لى ػػػل  الىلمر الػػػ  ا كلػػػه مأىرعػػػ  الىلر ػػػكـ ال ػػػن عىلجػػػت  -أ 

ثـ الثأىولػ   الق صىدل ليلهى المكضكعىت الج مىعل ، كمف ثـ  ،%35.2 قضىلى أخرل الع ال 
 كأخلران ا معل . 

الر ـك الاىرلاى لرلػ  ال ػن ا خػذت مكقفػىن  ػياللىن مػف المكضػكعىت ال ػن عىق ػ هى أعيػه ع ػال   اح يت  -ب 
 .كذلؾ ل عىكلهى مكضكعىت  مثؿ م ىاؿ كأزمىت م داكل  ون ال ىرع ال،ىـ%(، 82.3الكاقع )

                           
 19، ال،ػدد مجمة الباحث اإلعالمـي( اللرؽ الرال،ن،  وف الاىرلاى لر ون الجراهد ال،راقل ، درا   كصفل   حيليع ، 1) 

 135-125ص  صـ( 2013)الوداد: ايل  اإلعهـ الجىم،  الوداد، 
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كا  خدمت الر ػـك  ،%54.4ا  خدمت صحؼ الدرا   ا لكاف الىلر كـ الاىرلاى لرل  الع ال    -ج 
 %. 45.6ميكع  الع ال  الكلر 

وػػػن الصػػػفحىت ال ػػػن  يع ػػػر ولهػػػى الر ػػػكـ الاىرلاى لرلػػػ  مػػػى الػػػلف  صػػػحؼ الدرا ػػػ عػػػدـ ا فػػػىؽ  -د 
 إذصػػفح  مػػع ا فىقهػػى وػػن مكقػػع الر ػػـك مػػف ال  كا خلػػرةالصػػفحىت الداخيلػػ  كالصػػفح  الثىعلػػ  

 .%97.5جىءت الر ـك  ون أعين الصفح  الع ال  
 

 :(1)" " فن الكاريكاتير في الصحافة البحرينية اليومية -4
مػػف خػػهؿ  ،اللػىف أسملػػ  ر ػـػ الاىرلاػى لر افػػف  ، مػػد  م،ظـػ الصػػحؼ وػػن ال،ػىلـالػػه  الدرا ػػ هػدؼ  

درا ػػ  الصػػحىو  الالحرلعلػػ  اعمػػكذج، كاع مػػد الالىحػػث وػػن درا ػػ ع عيػػه المػػعه  الكصػػفن ال حيليػػن، كا ػػ خدـ 
علعػػ  مػػف الاىرلاػػى لر الػػذم قدم ػػع صػػحلف  الػػكطف الالحرلعلػػ  وػػن  الىخ لػػىرأ ػػيكب  حيلػػؿ المضػػمكف، كذلػػؾ 

 .اخ لىر ال،لع  ععد  الكع الصعىعن اع مد الالىحث أ يكب اك ـ، 2010عىـ 
 

كالالفػن، حلػث   حيلؿ المضمكف ال أل  الامن     مىرةا هاع مد الالىحث ون جمع الاللىعىت عيك 
 ( مفردة.90غ عدد مفردات ال،لع  )يال
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
ت وػػن المر الػػ  ا كلػػه، ثػػـ أف الأضػػىلى الق صػػىدل  ال ػػن عيكلجػػت الكا ػػط  الاىرلاػػى لر حي ػػ -أ 

 المر ال  ا خلرة.ون ال رالل  كال ،يلـ وأد جىءت ت ال،دسى الأضىلى ال لى ل ، أمى جىء
 ملػػؿ الصػػحلف  إلػػه ع ػػر الر ػػـك الاىرلاى لرلػػ  ال ػػن لصػػىحالهى ال ػػرح كال ،يلػػؽ أاثػػر مػػف   -ب 

 لصىحالهى  ،يلؽ. ع ر الر ـك ال ن ل
 أ خىصىن. ل مكضكعىت  عىكلت الصحلف  عرض هى ال ن الاىرلاى لرل  الر كـ كىلالل  -ج 
 .%54.5 عرضت الصحلف  الر ـك الاىرلاى لرل  ون صفحى هى ا خلرة المى ع ال ع -د 

   

 .         (2)"الكارتون السياسي كوسيمة لوضع البرامج االجتماعية: الصحيفة كمثال" -5
 هػػػدؼ الدرا ػػػ  إلػػػه  كضػػػل  الفلػػػ  ا ػػػ خداـ الاىرلاػػػى لر ال لى ػػػن اك ػػػلي  إلعػػػداد الرعػػػىم  

علجلرلػ  إلعػىدة  كجلػع ك  ػالؿ الػرأم ال،ػىـ مػف خػهؿ ر ػكمىت ك صػكرات اج مىعن ون الصحؼ ال
  ،اس الأضىلى الج مىعل  كال لى ل  الحىلل  ون و رة الدرا  . 

 

                           
مدراســات المجمــة األكاديميــة ل( عيػػن الأضػػىة،   وػػف الاىرلاػػى لر وػػن الصػػحىو  الالحرلعلػػ  اللكملػػ  ، ال،ػػدد الثػػىمف، 1) 

 االجتماعية. 
 164-152ص  ص ـ(2012)كلل  ال يؼ: جىم،  ح لال  الف الكعيه، واإلنسانية       

 (2) Sani, I. et al : "Political Cartoons as a Vehicle of Setting Social Agenda: The 

Newspaper Example". Asian Social Science, Vol. 8, No 6. 2012, pp156-164 
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خ لػػىر علعػػ  مػػف الر ػػـك الاىرلاى لرلػػ  مػػف صػػحلف لف رهل ػػل لف مػػف الصػػحؼ العلجلرلػػ  اك ػػـ 
ر ػػػػػـ  100، ك ػػػػػـ اخ لػػػػػىر  2010-2007كسمػػػػػى  الػػػػػدلين  ر ػػػػػت  ك  كالفػػػػػىف قػػػػػىرد  خػػػػػهؿ الف ػػػػػرة 

مػف اػؿ صػحلف ، كاىعػت  ىن اىرلاى لرلػ ىن ر ػم 50اىرلاى لرم الى  خداـ أ يكب ال،لع  الأصػدل ، الكاقػع 
ا ػ خداـ  إلػهأداة الدرا   سن  حيلؿ المضمكف ل حدلػد المكضػكعىت الػكاردة وػن الر ػكمىت، إضػىو  

.أ يكب ال حيلؿ الالفن مف أجؿ ال حيلؿ ال لملىهن لير   ـك
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 % مف المكضكعىت رازت عيه الأضىلى الجكسرل  ال لى ل  كالج مىعل  ون علجلرلى.80أف  -أ 
الر ػػػـك الاىرلاى لرلػػػ  العلجلرلػػػ  كضػػػ،ت أجعػػػدة اج مىعلػػػ  عػػػف طرلػػػؽ  ضػػػملف قضػػػىلى راسعػػػ    -ب 

 كح ى    يأيؽ العىس.
وػن مكضػكع  حيلػؿ الاػىر كف ال لى ػن الىع الػىر  م ػاي  عدـ كجكد خيفل  عظرلػ  داعمػ  كمحػددة  -ج 

 رهل ل  ون مجىؿ الالحكث ال ىالأ  لياىرلاى لر.
 

 : (1)"معالجة الكاريكاتير لمقضايا المجتمعية في الصحف المصرية" -6
الدرا ػػػػ  إلػػػػه ال ،ػػػػرؼ عيػػػػه المضػػػػىملف كالأضػػػػىلى ال ػػػػن  عىكلهػػػػى وػػػػف الاىرلاػػػػى لر وػػػػن  تسػػػػدو 

الم ػ أي  )المصػرم اللػـك ك ك الحزاللػ  ) الكوػد ال،رالػن( ك الصحؼ المصرل  الأكمل  )ا سراـ كا خالػىر( 
الد ػػػ كر( كرصػػػد مصػػػىدر الخػػػ هؼ الػػػلف  يػػػؾ المضػػػىملف الىإلضػػػىو  إلػػػه ال ،ػػػرؼ عيػػػه ا  ػػػىللب 

 يفػػ  ال ػػػن ا ػػ خدمهى وعػػىعك الاىرلاػػػى لر إلقعػػىع الم يأػػن الكجهػػػ  عظػػرسـ، ك أػػع الدرا ػػػ  كا  ػػاىؿ المخ
الم ػ  مػف خػهؿ أ ػيكب م ػ     خدمت الالىحث  وػن الدرا ػ  مػعه اضمف الالحكث الكصفل ، حلث 

إلػػػػػه  1/1/2009ل،لعػػػػػ  مػػػػػف الصػػػػػحؼ الأكملػػػػػ  كالحزاللػػػػػ  كالخىصػػػػػ ، خػػػػػهؿ الف ػػػػػرة مػػػػػف  لالمح ػػػػػك 
31/12/2009. 

 

 الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها:وتوصمت 
جػػىءت قضػػل  الفكضػػه وػػن المجػػىلس الحاكملػػ  الػػأعيه ع ػػال  مػػف إجمػػىلن الأضػػىلى ال لى ػػل   -أ 

ال ػػػن  عىكلهػػػى وػػػف الاىرلاػػػى لر وػػػن الصػػػحؼ الحزاللػػػ  اللعمػػػى جػػػىءت قضػػػل  ال ،ػػػدلهت الكزارلػػػ  
 الأعيه ع ال  ون الصحؼ الم  أي  مف إجمىلن الأضىلى ال لى ل .

أعيػػػه ع ػػػال  مػػػف إجمػػػىلن الأضػػػىلى الق صػػػىدل  وػػػن عيػػػه حصػػػيت قضػػػل  عػػػهكات الحاكمػػػ    -ب 
 الصحؼ الأكمل .

 قضل  محدكدم الدخؿ جىءت الأعيه ع ال  ون الصحؼ الحزالل . -ج 
                           

      كلػػػػر مع ػػػػػكرةرســــالة ماجســـــتير آمػػػػىؿ عىصػػػػؼ،  م،ىلجػػػػػ  الاىرلاػػػػى لر ليأضػػػػىلى المج م،لػػػػػ  وػػػػن الصػػػػػحؼ ،  (1) 
  .(2011)طعطى: ايل  ال رالل  العكعل  الجىم،  طعطى، 
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 :(1) "صورة المرأة في كاريكاتير الصحافة المصرية": دراسة تحميمية ميدانية" -7
 ، مف خهؿصكرة المرأة ون ر ـك الاىرلاى لرسدوت الدرا   إله ال ،رؼ عيه أال،ىد كماكعىت 

كصػػػػحلف  ، كصػػػػحلف  ا سػػػػىلن ، مثيػػػػت وػػػػن صػػػػحلف  أخالػػػػىر اللػػػػكـ علعػػػػ  مػػػػف الصػػػػحؼ المصػػػػرل ،
أ ػػيكب  حيلػػؿ المضػػمكف،  مػػف خػػهؿ كا ػػ خدمت الالىحثػػ  وػػن درا ػػ هى المػػعه  الكصػػفن،، ا  ػػالكع

الامػػػػن كالالفػػػػن،  ىه حيلػػػػؿ المضػػػػمكف ال ػػػػأل  ػػػػ مىرةا هاع مػػػػدت الالىحثػػػػ  وػػػػن جمػػػػع الاللىعػػػػىت عيػػػػك 
كال ػػػػ اللىف ليدرا ػػػػ  الملداعلػػػػ  عيػػػػه علعػػػػ  مػػػػف ر ػػػػىمن الاىرلاػػػػى لر، ليا ػػػػؼ عػػػػف رؤلػػػػ  ر ػػػػىمن 
الاىرلاػػػى لر ليمػػػرأة كصػػػكر هى وػػػن أذسػػػىعهـ، كاػػػذلؾ الالحػػػث وػػػن الصػػػكرة الذسعلػػػ  ليمػػػرأة لػػػدل ال،ػػػض 

  ـ.2008كح ه دل مالر  ـ2004لر  عكات مف لعى 5ر ىمىت الاىرلاى لر، كاخ ىرت الالىحث  و رة 
 

 عدة نتائج من أهمها: ىلإوتوصمت الدراسة 
،ػد اج مػىعن اللعمػى اػىف أعيه ع ال  ظهكر ليمرأة اىعت وػن الر ػكـ ال ػن   ،ػرض لأضػىلى ذات الي  -أ 

 ،د الثأىون.ظهكر المرأة أقؿ ون الر كـ ذات الالي 
ال ػػمىت ال ػػيالل  ليمػػرأة كيالػػت عيػػه ال ػػمىت اإللجىاللػػ  وػػن ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن عي ػػرت خػػهؿ و ػػرة   -ب 

 الدرا  .
 عكع الر ػىـ ل لػؤثر عيػه صػكرة المػرأة وػن ر ػكمع الاىرلاى لرلػ ، امػى أف عػكع رهػلس ال حرلػر ل -ج 

 لؤثر عيه صكرة المرأة ون ر ـك الاىرلاى لر الىلصحلف  ال ن ل رأس  حرلرسى.
 

 :(2)"القدس في صورة الكاريكاتير: دراسة أسموبية في الثقافة البصرية" -8
سػػػدوت الدرا ػػػ  إلػػػه الا ػػػؼ عػػػف أالػػػرز المثلػػػرات ا  ػػػيكالل   اليوكلػػػ  كالفعلػػػ  ال ػػػن لج ػػػد مػػػف 

، *خهلهى ر ىمك الاىرلاى لر م،ىعىة الأدس الاىو  عكاحلهى، كرصدت الدرا   أرالع ظكاسر سن ال عىص
 كالمكازع . العمطل كالرمز، كاليكح  

 
 
 

                           
سـالة ماجسـتير، أ مىء حىوظ،  صػكرة المػرأة وػن الاىرلاػى لر وػن الصػحىو  المصػرل ، درا ػ   حيليػع ملداعلػ  ، ر (1)

 ـ(2011أىسرة: ايل  اإلعهـ الجىم،  الأىسرة ،كلر مع كرة )ال
عػىدة  فالاهػى ك رالال  *  مػف خػهؿ ر ػـ  ىك كظلفهػ هػىال عىص ون اليو : سك ا  ،ىرة الهلاؿ الالعىهن لصكرة قدلمػ  كا 

ف كا  ػأىط هػرا ،اس الكاقع الجدلد عيه  اللؿ المثػىؿ )صػكرة  ػأكط  ػد مػأرب ال ػالب حفرلػىت الف ةصكرة جدلد
 اىرلاى كرل  لحفرلىت الح هؿ  حت الم جد ا قصه(الم،عه عيه صكرة 

مجمـــة جامعـــة القـــدس عمػػػر ع لػػػؽ،  الأػػػدس وػػػن صػػػكرة الاىرلاػػػى لر: درا ػػػ  أ ػػػيكالل  وػػػن الثأىوػػػ  الالصػػػرل  ،  (2) 
ـ( 2010، ال،دد الثىمف ع ر، اػىعكف الثىعن،)الأػدس: جىم،ػ  الأػدس المف كحػ ، المفتوحة لألبحاث والدراسات

 261 -235 ص ص
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
ا  خدمت الاىرلاى لر ون  ج لد صكرة الأدس ال عػىص الأعكاعػع كسػن: ال عػىص ا  ػطكرم،  -أ 

 الصػػػػهلكعن ال عػػػػىص ال ػػػػ،الن، ال عػػػػىصال عػػػػىص ال ػػػػىرلخن، ال عػػػػىص اإل ػػػػهمن، ال عػػػػىص 
 الرقمن.

المف ىح، ال جىسػىت، اليكحػ  الجدارلػ   الم،ػكؿ، أمى الرمز وى  خدمت رمكز مثؿ: ا و،ه،   -ب 
 المرأة، الالحر، ال ىع ، الطىكل ، الايمىت الم أط، .

الػلف أكلػه الأالي ػلف كح وػن الم ػجد ا قصػه، المكازعػ  مـ المكازع  اللف الممعكع كالم ػا  خدا  -ج 
 .حرملفكثىعن ال

 

"الـــدور السياســـي لمكاريكـــاتير فـــي الصـــحف الفمســـطينية: دراســـة تطبيقيـــة لقضـــايا مـــا بعـــد  -9
  :(1)من غزة" اإلسرائيمياالنسحاب 

 هػػدؼ الدرا ػػ  إلػػه م،روػػ  الػػدكر ال لى ػػن الػػذم لؤدلػػع الاىرلاػػى لر وػػن الصػػحؼ الفي ػػطلعل ، 
 كمدل قلىمع الدكر  ون ال كعل  الىلأضىلى ال لى ل .    

 ع مػػن الدرا ػػ  إلػػه الالحػػكث الكصػػفل ، حلػػث اع مػػد الالىحػػث وػػن درا ػػ ع عيػػه مػػعه  الم ػػ  
اإلعهمػػن، كا ػػ خدـ الالىحػػث وػػن إطػػىر الدرا ػػىت الم ػػحل  أ ػػيكب  حيلػػؿ المح ػػكم، امػػى ا ػػ خدـ 
أ ػػيكب م ػػػ  الجمهػػػكر، كاع مػػد وػػػن جمػػػع الاللىعػػىت عيػػػه ا ػػػ مىرة  حيلػػؿ المضػػػمكف ال ػػػأل  الامػػػن 

، كاخ ػػػىر علعػػػ  ع ػػػكاهل  مع ظمػػػ  الأ ػػػيكب ا  ػػػالكع الصػػػعىعن، حلػػػث ال ػػػ اللىفكالالفػػػن، كا ػػػ مىرة 
، كاجرلػت الدرا ػ  عيػه الاىرلاػى لر وػن علعػ  مػف ( عددان مف اػؿ صػحلف 94اليوت مفردات ال،لع  )

خهؿ  ا  الكعل كصحلف  الر ىل   كا لىـالصحؼ الفي طلعل  كسن: صحلف  الأدس كالحلىة الجدلدة 
  ـ. 3/7/2007ـ إله 11/7/2005اللف  الف رة الكاق،  مى

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
اح يػػت قضػػل  الحصػػىر الػػذم ويػػرض عيػػه ال ػػيط  الفي ػػطلعل  عأػػب وػػكز حراػػ  حمػػىس وػػن  -أ 

 الع خىالىت، أسـ الأضىلى ال ن عىلجهى الاىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلعل .
لػػػ  وػػػن ال عػػػىكؿ ال خصػػػلىت الر ػػػمل  الحألأاسػػػ ـ ر ػػػىمك الاىرلاػػػى لر وػػػن صػػػحؼ الدرا ػػػ   -ب 

ـ  ال ن  عىكلهـ لألواىر كالأضىلى    عىكلهى.  
 حظن مف ىح ال،كدة الىل ر لب ا كؿ اللف الرمكز الم  خدم  ون وف الاىرلاى لر ون صحؼ الفي طلعل . -ج 

 

                           
 ح ػػػلف ال ػػػطؿ ،  الػػػدكر ال لى ػػػن لياىرلاػػػى لر وػػػن الصػػػحؼ الفي ػػػطلعل : درا ػػػ   طاللألػػػ  لأضػػػىلى مػػػى ال،ػػػد  (1) 

)الأػػػىسرة: ق ػػػـ الدرا ػػػىت اإلعهملػػػ  الم،هػػػد  كلػػػر مع ػػػكرةرســـالة دكتـــورا  الع ػػػحىب اإل ػػػراهلين مػػػف كػػػزة  ، 
 ـ(2009الالحكث كالدرا ىت ال،رالل ، 
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 :(1) : دراسة تحميمية"األردني"سياسة أمريكا تجا  العراق في الكاريكاتير  -10

م،روػػػ  المػػػدل الػػػذم  ،ىميػػػت الػػػع الصػػػحؼ ا ردعلػػػ  اللكملػػػ  )مػػػف خػػػهؿ  إلػػػه هػػػدؼ الدرا ػػػ  
 ال،راؽ.  اح هؿالر كـ الاىرلاى لرل ( مع  لى   الكللىت الم حدة ا مرلال ، ك حدلدان 

  الم ػ  ، أمػى أداة الدرا ػ  وهػن ك أع الدرا   ضمف الالحكث الكصفل ، كا  خدـ الالىحث معه
ى مػمعه لاؿ ان عدد 12الكاقع  صحلف ن الد  كر كال،رب اللكـمف  عيه علع   مىرة  حيلؿ مضمكف، ا

 .2003 ىرأل   -، خهؿ و رة اح هؿ ال،راؽ آذارعددان  24 عكالمى مجمكع
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
الر ػـك الاىرلاى لرلػػ  ال ػن  عىكلػػت ا ضػرار ال ػػن عجمػت عػػف الحػرب اح يػػت المر الػ  ا كلػػه  -أ 

%، كالىلع ال  عف هى جىءت الر ـك الاىرلاى كرل  ال ن  عىكلت الػرهلس ا مرلاػن 22.8 الع ال 
 .ا مرلال جكرج الكش، أك أحد أعضىء اإلدارة 

 م ػ رؾ ـكاحػدة كسػدوه ـالر كـ ال ن  رالط صكرة أمرلاى الصكرة إ راهلؿ ك اللف أف مصيح ه  -ب 
 .جىءت الىلمر ال  الثىلث 

الع ػػال  ا االػػػر مػػػف الر ػػػـك  الاىرلاى لرلػػػ  وػػػن   ػػىالهت صػػػحلف ى الد ػػػ كر كال،ػػػرب ال،ػػػرض   -ج 
  هى الداخيل . ىصفح

  ىالهت الصحلف ىف ال،ػرض الع ػال  ا االػر مػف ر ػكمهى الاىرلاى لرلػ  ال ػن لصػىحالهى  ،يلػؽ  -د 
 مف الد  كر. ا  خدمت ا لكاف أاثرأك  رح،  ولمى أظهرت الدرا   أف صحلف  ال،رب اللـك 

 

 :(2) وبريد القراء خالل األزمات""العالقة بين اتجاهات الكاريكاتير  -11
مح ػػكل الاىرلاػػى لر كالرلػػد الأػػراء مػػف خػػهؿ  حيلػػؿ  ا جىسػػىتسػػدوت الدرا ػػ  إلػػه ال ،ػػرؼ عيػػه 

- 1991مضػػمكف ر ػػـك الاىرلاػػى لر كر ػػىهؿ الرلػػد الأػػراء خػػهؿ علعػػ  مػػف ا زمػػىت وػػن الف ػػرة مػػف 
ا خالػىر، كعلعػ  مػف ك  ا سػراـصػحلف ن ، كذلؾ الػىل طاللؽ عيػه علعػ  مػف الصػحؼ الحاكملػ  1999

 عيه عظرل   ر لب ا كلكلىت. تكاع مد ،ا سىلنكصحلف   ،مىلكك  ،الصحؼ الحزالل  الكود
مػػعه  الم ػػ  اإلعهمػػن ال ػػألع الكصػػفن كا ػػ خدمت ك أػػع الدرا ػػ  ضػػمف الالحػػكث الكصػػفل ، 

ال ػػػ فىدة معػػػع وػػػن الحصػػػكؿ عيػػػه اللىعػػػىت عػػػف جملػػػع ر ػػػـك  إلػػػهكال حيليػػػنب حلػػػث  هػػػدؼ الالىحثػػػ  

                           
دراســات العمــوم  مجمــةال،ػػراؽ وػػن الاىرلاػػى لر ا ردعػػن، درا ػػ   حيليلػػ  ،   لى ػػل  أمرلاػػى  جػػى   ،عيػػن الأضػػىة (1) 

 ـ( 2009،)عمىف: عمىدة الالحث ال،يمن الىلجىم،  ا ردعل ، ميحؽ 36، المجيد اإلنسانية واالجتماعية
 170 -149ص ص        

ر مع ػػكرة )الأػػىسرة : ايلػػ  كلػػرســالة ماجســتير داللػػى محمػػد،  ال،هقػػ  الػػلف مح ػػكل الاىرلاػػى لر كالرلػػد الأػػراء ،  (2) 
   ـ(2009 ال رالل  العكعل  الجىم،  علف  مس،
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اىرلاى لر كر ىهؿ الرلد الأراء المع ػكرة خػهؿ علعػ  أزمػىت و ػرة ال  ػ،لعلىت وػن الصػحؼ الحاكملػ  ال
   مىرة  حيلؿ مضمكف.االدرا   ، أمى أداة الدرا   وهن كالحزالل  مكضع 

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 جىسىت مح كل الاىرلاى لر كالرلد الأراء خهؿ أزمػ  الخيػل  الثىعلػ ، كأزمػ  االلف  ار الىطكجكد عهق   -أ 

 زلزاؿ مصر، كأزم   لكؿ درعا ، كأزم  قىعكف الصحىو  ون صحؼ الدرا   الحاكمل  كالحزالل . 
 جىسػػىت مح ػػكل الاىرلاػػى لر كالرلػػد الأػػراء خػػهؿ أزمػػ  اإلكمػػىء ار الػػىط الػػلف ال  كجػػد عهقػػ   -ب 

زمػػػ   ػػػأكط الطػػػىهرة المصػػػرل  وػػػن المحػػػلط ا طيعطػػػن وػػػن صػػػحؼ أك الجمػػػىعن ليطىلالػػػىت، 
 الحاكمل  كالحزالل .الدرا   

ر الػػىط ذات دللػػػ  إحصػػىهل  الػػػلف أجعػػػدة الاىرلاػػى لر كالرلػػػد الأػػراء ولمػػػى ل ،يػػػؽ اكجػػكد عهقػػػ   -ج 
 .الحاكمل  كالحزالل  الدرا   الىلمكضكعىت ال ن رازت عيلهى الدرا  ، ون صحؼ

 
 

ه مقارنة لصـحيفتي الدسـتور يدراسة تحميم :الصحافة األردنية اليوميةفن الكاريكاتير في   -12
 : ( 1) "والعرب اليوم

 هدؼ الدرا   إله ال ،رؼ عيػه أسػـ المكضػكعىت ال ػن ل،ىلجهػى وػف الاىرلاػى لر وػن الصػحىو  
 جىسػػػىت ال ػػػن لمثيهػػػى، كالأػػػلـ ال ػػػن عيػػػه المضػػػىملف ال ػػػن ل عىكلهػػػى كال ا ردعلػػػ  اللكملػػػ ، كال ،ػػػرؼ

 لحميهى، كال ،رؼ عيه أ ىللب ال،رض كأ اىلع كمصىدر .
 

ىميػ  ، ك ػـ  حدلػد و ػرة الدرا ػ  ال ػع  اكا  خدـ الالىحث معه  الم   أ يكب  حيلػؿ المضػمكف
ىرف، ، امػى كاع مػد عيػه المػعه  المأػ ـ2006عهىل  حزلراف عػىـ  هـ ح 2005مف الدال   مكز عىـ 

 .ليمأىرع  اللف صحلف ن الد  كر كال،رب اللكـ
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
اللػػـك وأػػد  أاثػػر ممػػى سػػك عيلػػع وػػن صػػحلف  ال،ػػرب ىن حلف  الد ػػ كر الاىرلاػػى لر اس مىمػػأكلػػت صػػ -أ 

. ىن ر م 87اىرلاى لرم مأىالؿ  ر ـو  204عرضت الد  كر   ون ال،رب اللـك
المكضكعىت ال لى ل  ال ن عىلجهػى الاىرلاػى لر وػن الصػحىو  ا ردعلػ  جػىءت الىلمر الػ  ا كلػه،  -ب 

 ، كأخلران المكضكعىت ال، ارل  كا معل .الق صىدل  ي هى المكضكعىت 
 ، كأف كىلالل  الر كـ حميت قلمىن  يالل .ى ى الدرا   مكضكعىت ل أ خىصفل عىكلت صح -ج 
 %85.2ى لرل  ال ن لصىحالهى ال رح كال ،يلؽ الع ال  ع رت الصحلف ىف الر ـك الاىرلا -د 

 % لير ـك ال ن ل لصىحالهى أم  ،يلؽ.14.8مأىالؿ 
                           

مجمة دراسات العمـوم اإلنسـانية دات،  حى ـ عهكع ، وف الاىرلاى لر ون الصحىو  ا ردعل  اللكمل  ، ىعين عج (1) 
 -35 ص ـ( ص2008)عمػىف: عمػىدة الالحػث ال،يمػن الىلجىم،ػ  ا ردعلػ ، 1ال،ػدد  35، المجيدواالجتماعية

52 
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 .(1)"عمى شفا الحرب أزمة كاريكاتير محمد في اإلعالم النرويجي"-13
العالن محمد صػين اهلل  إله أ ىءتال ن  سدوت الدرا   إله ال ،رؼ عيه ر كمىت الاىرلاى لر

 ,Aften, Aftenpostenوػن الصػحؼ العركلجلػ ، كراػزت الدرا ػ  عيػه الصػحؼ ) ك ػيـ  ععيلػ
Dagbladet, Dagens Naeringsliv, Dagsavisen and VG  ال ن كطت ا زمػ ، إضػىو )

، كا ػػػ خدمت اإلعهملػػػ إلػػػه درا ػػػ  الخطىالػػػىت المخ يفػػػ  ال ػػػن أصػػػالحت جػػػزءن رهل ػػػلىن وػػػن ال وطلػػػ  
عمػػىؿ الػػلف ا  مل  وػػن  حيلػػؿ المكضػػكعىت، كقىرعػػت ال ػػي الدرا ػػ  معهجلػػ  الحػػرب مأىالػػؿ الصػػحىو 

الصػػػػحفل  كأخهقلػػػػىت ال،مػػػػؿ الصػػػػحفن، كعىق ػػػػت الدرا ػػػػ  ال،دلػػػػد مػػػػف المكضػػػػكعىت ال ػػػػن   ،يػػػػؽ 
، امػػػى أكضػػػحت ثػػػؿ  صػػػىرع الحضػػػىرات، حرلػػػ  ال ،اللػػػرالمكضػػػكعىت الحػػػرب كالصػػػحىو  ال ػػػيمل  م

 مكضكع.الدرا   المصىدر ال ن اع مد هى الصحؼ ون الا ىال  حكؿ ال
 

ك مثيػػػت علعػػػ  الدرا ػػػ  وػػػن الو  ىحلػػػىت كال صػػػرلحىت كال أػػػىرلر المحيلػػػ  ك أػػػىرلر المرا ػػػيلف، 
 ر كمىت الاىرلاى لر.  إلهإضىو  
 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 ر كمىت الاىرلاى لر ال ن ع رت ون الصحؼ العركلجل   ايت عداءن ليمج مع العركلجن. -أ 
 ل م ع الهى المج مع العركلجن اىعت  الالىن ون  يؾ الم ىاؿ.حرل  الرأم ال ن  -ب 
 اإل ػػػهـالأصػػص كال أػػػىرلر ال ػػن ع ػػػرت وػػن الصػػػحؼ  ػػج،ت عيػػػه زلػػىدة الصػػػراع ضػػد   -ج 

 كالم يملف ون المج مع العركلجن.
 

 :(2) "القضية الفمسطينية في الكاريكاتير السياسي في الصحف األسبوعية الصادرة في غزة" -14
الأضػػػل  الفي ػػػطلعل  امػػػى ل،ا ػػػهى الاىرلاػػػى لر ال لى ػػػن وػػػن الصػػػحؼ ا  ػػػالكعل  سػػػدوت إلػػػه درا ػػػ  

ك حيليهػػى ك ألمهػػػى كال ،ػػػرؼ عيػػه الك ػػػىهؿ كا  ػػػىللب ال ػػن ل ػػػ خدمهى ر ػػػىمك الاىرلاػػى لر وػػػن ال ،اللػػػر عػػػف 
المضػػػػمكف ال ػػػػألع الامػػػػن كالالفػػػػن، عيػػػػه علعػػػػ  مػػػػف الصػػػػحؼ  قضػػػػل هـ، كا ػػػػ خدمت الالىحثػػػػ  أداة  حيلػػػػؿ

في ػػػطلعل  الصػػػىدرة وػػػن كػػػزة كسػػػن: )الر ػػػىل ، الصػػػالىح، الارامػػػ  ( وػػػن الف ػػػرة مػػػف أكؿ لعػػػىلر ا  ػػػالكعل  ال
 ر مىن اىرلاى لرلىن. 430ـ، حلث  ـ  حيلؿ 2005ـ، كح ه عهىل  دل مالر 2004
 
 
 
 

                           
(1)

 Steien, S. : "Almost at War". The Mohammed Cartoon Crisis in Norwegian  Media". 

Conflict and Communication , Vol. 7, No 1, 2008, pp 1-14. 
ركلد   يلمىف أالك معدلؿ،  الأضػل  الفي ػطلعل  وػن الاىرلاػى لر ال لى ػن وػن الصػحؼ ا  ػالكعل  الصػىدرة وػن  (2) 

كلػػر مع ػكرة، )الأػىسرة: ق ػـ الدرا ػىت اإلعهملػػ ، م،هػد الالحػكث كالدرا ػىت ال،راللػػ ، رسـالة ماجسـتير كػزة ، 
،  ـ(2006 المعظم  ال،رالل  لي رالل  كالثأىو  كال،يـك
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
 الاىرلاى لر الأضىلى ا  رل، كالهجهلف، كجهكد عميل  ال هـ. كاس ـ ر ىم -أ 
س مػػىـ ر ػػىمن الاىرلاػػى لر الأضػػل  الأػػدس، حلػػث جػػىءت وػػن  ر لػػب م ػػأخر مػػف حلػػث ا راجػػع   -ب 

 اس مىـ ر ىمن الاىرلاى لر. 
خ يفػػػػت ال كجلهػػػػىت ال لى ػػػػل  لر ػػػػىمن الاىرلاػػػػى لر وػػػػن م،ػػػػىلج هـ ليأضػػػػىلى الفي ػػػػطلعل  وػػػػن ا -ج 

ىل  الر ػػىمكف وػن صػػحلف  الر ػػىل  الأضػػىلى مػف كجهػػ  عظػػر حراػػ  حمػػىس ر ػكمى هـ، حلػػث عػػ
 ون حلف عىلجت صحلف  الارام  الأضىلى الرؤل  حرا  و  .

ػػى وػػن محىكلػػ  معػػع  -د  الهػػدؼ ا  ى ػػن لياىرلاػػى لر الفي ػػطلعن سػػك اع أػػىد الكضػػع الأػػىهـ عأػػدنا لذعن
صهحع، الىإلضىو  إله ال حرلض عيه ال،دك اإل   راهلين.ل ،دلؿ سذا الكضع كا 

 

 :(1)م"2006"الكاريكاتير السياسي العربي: حرب لبنان عام  -15
 

ت ال لى ػل  ال،راللػ  مػف خػهؿ درا ػ  الاػىر كف الم ،يأػ  ىسدوت الدرا   إله ال ،رؼ عيه العاػ
، كأكضحت الدرا   أف الر ـ الاىرلاى لرم سػك  ػاؿ مػف 2006عيه لالعىف عىـ  اإل راهليل الىلحرب 

أ ػػاىؿ الثأىوػػ  العىال،ػػ  مػػف ال ػػخرل ، ك أػػع الدرا ػػ  ضػػمف الالحػػكث الكصػػفل ، كا ػػ خدـ الالىحػػث أداة 
 إلػه حيلؿ مضمكف لير كـ كالمكضكعىت ال ن  ضمع هى الصػحؼ ليكصػكؿ لع ػىه  الدرا ػ ، إضػىو  

 حىكؿ ر ىمك الاىرلاى كر  كصليهى مف خهؿ ر كمى هـ.  حيلؿ الر ىهؿ ال ن 
 

كراػػػزت علعػػػ  الدرا ػػػ  عيػػػه الر ػػػكمىت الاىرلاى كرلػػػ  ال ػػػن جػػػىءت وػػػن ال،دلػػػد مػػػف الصػػػحؼ 
كال ػن  حػدثت عػف الحػرب عيػه  2006أك ػطس  14لكللػك ح ػه  12اللا ركعل  خػهؿ الف ػرة مػف 

 ة الجدلدة كال حىد.، الد  كر، الحلىا لىـلالعىف مثؿ صحلف  أخالىر اللكـ، 
  
 

 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 الاىرلاى لر ال لى ن سك وف كرالن اع مد  ال،رب. -أ 
 لحىكؿ الاىرلاى لر ال لى ن أف لاكف  ىخران كلاعع للس مف أكلكلىت الصحؼ. -ب 
ال،راللػػ  مػػف خػػهؿ الاىرلاػػى لر عيػػه الأضػػىلى اإلقيلملػػ  كالدكللػػ  أاثػػر مػػف    اإلعػػهـ راػػز ك ػػىهؿ  -ج 

 الأضىلى المحيل .
 

 
 
 

                           
 (1) 

Qassim, A. : "Arab Political Cartoons: The 2006 Lebanon war". Lund University, 

Modern Standardarabiska, magisterkurs, 2006, pp 81-100 
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 موقع هذ  الدراسة من الدراسات السابقة:
 نقاط االتفاق واالختالف بين هذ  الدراسة والدراسات السابقة:  . أ

 ل ض  مف خهؿ مراج،  الدرا ىت ال ىالأ  مجمكع  مف ال مىت ال،ىم :
جملع الدرا ىت ال ىالأ   أع ضمف الالحكث الكصفل ، كا  خدمت مػعه  الم ػ ، كسػذا ل فػؽ مػع أف  -1

 سذ  الدرا  .
م،ظػػـ الدرا ػػىت ال ػػىالأ  ا ػػ خدمت ا ػػ مىرة  حيلػػؿ مضػػمكف وأػػط، أمػػى الدرا ػػىت ال ػػن ا ػػ خدمت  -2

المضػمكف ( ال ن ا ػ خدمت  حيلػؿ ـ2011كمعهى: درا   أ مىء الحىوظ ) ،أاثر مف أداة وهن قيلي 
( ا ػػػػ خدمت أداة  حيلػػػػؿ المضػػػػمكف كال ػػػػ اللىف ـ2009كال  أصػػػػىء، كدرا ػػػػ   ح ػػػػلف ا  ػػػػطؿ )

ون حلف    خدـ سذ  الدرا   ـ( المجمكعىت الالؤرل ، 2010امى ا  خدمت درا   العجىر )المأعف، 
 أدا لف كسن أداة   حيلؿ مضمكف كأداة المأىالي  المأعع .

عيػػػه درا ػػػ  وػػػف الاىرلاػػػى لر وػػػن محػػػكر وػػػف الاىرلاػػػى لر وػػػن  راػػػزت م،ظػػػـ الدرا ػػػىت ال ػػػىالأ   -3
 ـ(،2113) امػػػى ظهػػػر وػػػن درا ػػػ  مىجػػػد  رالػػػىفالصػػػحؼ مػػػف العىحلػػػ  ال لى ػػػل  كالج مىعلػػػ ، 

سػذ  الدرا ػ  عيػه مػدل اس مػىـ الصػحؼ الفي ػطلعل   تراز ، اللعمى ـ(2111)عمر ع لؽدرا   ك 
 مػػف خػػهؿ وػػف الاىرلاػػى لرـ 2114وػػن عػػرض صػػكر ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين عيػػه قطػػىع كػػزة عػػىـ 

لػػػلس سعػػػىؾ أم درا ػػػ   عىكلػػػت ح ػػػب عيػػػـ الالىحػػػث م،ىلجػػػ  وػػػف الاىرلاػػػى لر لي،ػػػدكاف عيمػػػىن أعػػػع 
للس ال،دكاف ا كؿ عيه الأطىع حلث  الأع  2014اإل راهلين عيه قطىع كزة عيمنى أف عدكاف 

 ـ.2012ـ كعدكاف عىـ 2008عدكاف عىـ 

 عىكلت عدد مف الدرا ىت ال ىالأ  ون المحكر الثىعن مكضكعىت م ىاله  ولمى ل ،يؽ الىل،دكاف عيه  -4
كزةب إل أعهى لـ   فؽ مع سذ  الدرا ػ  وػن ذات ال،ػدكاف مػف عىحلػ  الحػدث كزمػف كقكعػع، حلػث إف 

ل،ػىـ ـ، كأكاهػؿ ا2008 يؾ الدرا ػىت  عىكلػت ال،ػدكاف اإل ػراهلين عيػه قطػىع كػزة الػلف أكاخػر ال،ػىـ 
ـ(، كدرا   حى ـ عهكع  2009ـ(، كدرا   س ىـ محمد) 2009، ادرا   مالىرؾ الحىزمن) 2009

 (.2014) اهلل ـ( كدرا   أحمد عكض 2011)  كعين عجىدات
اخ يفت سذ  الدرا   مػع الاثلػر مػف الدرا ػىت ال ػىالأ  وػن المحػكر الثػىعن مػف حلػث علعػ  الدرا ػ ،  -5

ـ( 2009لف ال ػػػطؿ )ـ( كدرا ػػػ   ح ػػػ2013مىجػػػد  رالػػػىف )ولمػػػى ا فأػػػت سػػػذ  الدرا ػػػ  مػػػع درا ػػػ  
ـ( مف حلث ال،ػض صػحؼ الدرا ػ  حلػث  عىكلػت م،ظػـ الدرا ػىت 2006الك معدلؿ)أكدرا   ركلدا 

 . ا  الكعل لضى  عىكؿ الصحؼ ألصحؼ اللكمل  الفي طلعل  كال،ضهى ا
 

 حدود استفادة هذ  الدراسة من الدراسات السابقة:  . ب
 الدرا   كال،لعىت المعى ال  لهذ  الدرا  .ال ،رؼ عيه معىس   -1

 صلىك    ىؤلت الدرا   ال اؿ عيمن لحأؽ ا سداؼ ال ن   ،ه إللهى الدرا  . -2
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دعمت الدرا ىت ال ىالأ  المحكرلهػى إح ػىس الالىحػث الأسملػ  مكضػكع الدرا ػ ، ممػى حػدا الىلطىلػب  -3
مضػمىر، خىصػ  كسػن   عػىكؿ مف الدرا ىت الأيلي  وػن سػذا ال دإله إجراء الدرا   الحىلل  ال ن  ،

 مكضكعىن ال ألع اإلعهمن كال لى ن.

 مف اإلطىر الم،رون ليدرا ىت ال ىالأ ، كالمصىدر ال،يمل . ال  فىدة -4

 مف المعىس  كا دكات الالحثل  الم  خدم  ال ن اع مدت عيلهى سذ  الدرا ىت. ال  فىدة -5

ب مػػػف  حدلػػػد م ػػػاي  ال ،ػػػرؼ عيػػػه مكضػػػكع الدرا ػػػ  ال ػػػاؿ أوضػػػؿ، امػػػى  ػػػىعدت وػػػن الق ػػػرا -6
كعيلػػع وػػذف سػػذ  الدرا ػػ   حػػىكؿ  ،تاوػػىدكا  الدرا ػػ ، ك حدلػػد الجكاعػػب ال ػػن  ح ػػىج إلػػه ا ػػ امىؿ 

ال  مرار ولمى الدأ  الالىحثكف، أم ا  امىؿ الجكاعب العظرل  لم،ىلج  وف الاىرلاى لر كدكر   وػن  
 ون الصحؼ الفي طلعل .  2114إا ىب الم،رو  حكؿ ال،دكاف اإل راهلين عين قطىع كزة 

 

 ثانيًا: االستدالل عمى المشكمة:
خهلهى م حىن ا  طهعلنى  مؿ الر كـ الاىرلاى لرلػ   لول  أيجر قىـ الالىحث ال،مؿ درا   ا  ا ى

حػػكؿ  ،الجدلػػدة صػػحلف  الحلػػىة  ،صػػحلف  اللػػىـك  ،صػػحلف  الأػػدسك  ،ال ػػن أكرد هػػى صػػحلف  وي ػػطلف
ـ اكعهػػى   ػػمؿ ألػػىـ ال،ػػدكاف، 26/8/2014ح ػػه  8/7/2014ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين خػػهؿ الف ػػرة مػػف 

 ػ خداـ وػف الاىرلاػى لر وػن عرضػهى الصحؼ الفي طلعل  اللكمل  ون ا اس مىـالهدؼ ا  ا ىؼ حجـ 
 ـ.2014عيه قطىع كزة عىـ  اإل راهلينل،دكاف لمكضكعىت ا

كاع مػػد الالىحػػث وػػن درا ػػ ع ال  ا ػػىول  عيػػه أ ػػيكب ا  ػػالكع الصػػعىعن وػػن اخ لػػىر ال،لعػػ  
دكاف اإل ػػراهلين عيػػه قطػػىع الىلطرلأػػ  ال، ػػكاهل  ك مػػت ال،لعػػ  الىخ لػػىر ال،ػػدد الػػذم صػػىدؼ الدالػػ  ال،ػػ

ـ كساػػػػػذا  ػػػػػـ اخ لػػػػػىر الألػػػػػ  المفػػػػػردات ح ػػػػػه  ػػػػػىرل  8/7/2014كػػػػػزة كاػػػػػىف لػػػػػـك الثهثػػػػػىء المكاوػػػػػؽ 
أعداد مػف اػؿ صػحلف ، كاػىف مػف أسػـ  7أم قالؿ عهىل  ال،دكاف الحكالن أ الكع الكاقع  19/8/2014

 الدرا   ال  ا ىول : إللهىالع ىه  ال ن  كصيت 

لمأىكمػػ  سػػن ال ػػن حظلػػت الىس مػػىـ صػػحؼ الدرا ػػ  الىلدرجػػ  ا كلػػه  الػػلف أف مكضػػكع عميلػػىت ا -1
ال هده  كالمكضكعىت ا خػرل ال ػن   ػىكت لمر ال  الثىعل  مكضكعىت ليلهى ون ا ،%18كالع ال  

ك  ػػػػػػىكت  ،%9أمػػػػػػى مكضػػػػػػكعىت الأصػػػػػػؼ الجػػػػػػكم جػػػػػػىءت الع ػػػػػػال   ،%13.6 الػػػػػػعفس الع ػػػػػػال 
عفػػىؽ المأىكمػػ  كالع صػػىر الػػعفس الع ػػال   مكضػػكعىت ا ػػ هداؼ ا طفػػىؿ كالع ػػىء كأ ػػر الجعػػكد كا 

 % مف مجمكع الر ـك المع كرة ون و رة الدرا  .4.5حلث اليوت ع ال  اؿ مكضكع معهى 
وأػػػط وػػػن ر ػػػـ الاىرلاػػػى لر  ىلاىرلاػػػى لر ال،ػػػىميلف لػػػدلهااع مػػػدت صػػػحؼ الدرا ػػػ  عيػػػه ر ػػػىمن  -2

% كجمل،هـ  لحميكف 100ر مىن كالع ال   22  الخىص الىل،دكاف، حلث عرضت لهـ مى مجمكع
الجع ػػػل  الفي ػػػطلعل ، حلػػػث ل،مػػػؿ الر ػػػىـ عػػػهء اليأطػػػ  لػػػدل صػػػحلف  وي ػػػطلف، كل،مػػػؿ خيلػػػؿ 
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ىء أالكعرو  لصىل  صػحلف  الأػدس، كالر ػىـ محمػد  ػالىعع  ل الػع لصػحلف  الحلػىة، ولمػى ل،مػؿ الهػ
 . لىـا الخىرم لدل صحلف  

% مػػػف 45.5حصػػيت ال خصػػػلىت الفىعيػػػ  الرمزلػػ  كلػػػر م ػػػمىة، عيػػػه المر الػػ  ا كلػػػن الع ػػػال   -3
%، أمػػػػى المأىكمػػػػ  32اس مػػػػىـ ر ػػػػىمن الاىرلاػػػػى لر الفي ػػػػطلعن،  هسػػػػى جػػػػلش الحػػػػ هؿ الع ػػػػال  

% مػػػػػف ر ػػػػػػـك 4.5مػػػػػػى ال خصػػػػػلىت الدكللػػػػػ  جػػػػػػىءت الع ػػػػػال  أ ،%18وحصػػػػػيت عيػػػػػه ع ػػػػػال  
 الاىرلاى لر، ولمى لـ  حصؿ ال خصلىت الفي طلعل  عيه أم ع ال   ذار.

 14حظلػػت الصػػفح  ا خلػػرة ال،ػػرض الوىلاللػػ  ال،ظمػػه مػػف الر ػػـك الاىرلاى لرلػػ ، حلػػث اليوػػت  -4
 8لػػػػ  كال ػػػػن عػػػػرض عيلهػػػػى أمػػػػى الصػػػػفحىت الداخي ،%63 ر ػػػػمىن اىرلاى لرلػػػػىن  ػػػػايت مػػػػى ع ػػػػال ع

 رض أم ر ـ اىرلاى لرم عيه الصفح  ا كله.% وأط، ولمى لـ ل،27الع ال   اتاىرلاى لر 

أظهػػػرت الع ػػػػىه  أف الع ػػػػال  ا االػػػػر مػػػف صػػػػحؼ الدرا ػػػػ    ػػػػ خدـ ا لػػػكاف ععػػػػد ع ػػػػرسى لر ػػػػـك  -5
% 75مىعػػدا صػػحلف  الحلػػىة اػػىف ا ػػ خداـ الر ػػـك الميكعػػ  الع ػػال   ،%100الاىرلاػػى لر الع ػػال  

 ف ا لكاف دلل ع الخىص  الع.كسذ  الع ىه   ؤاد عيه أسمل  ر ـك الاىرلاى لر،  ف لاؿ لكف م
اس مت صحؼ الدرا   الأ يكب ال ،يلػؽ الػذم ل،ػد مػف أاثػر ا  ػىللب  كظلفػىن كا ػ خدامىن، حلػث اليوػت  -6

%، أمػى ر ػـك الاىرلاػى لر ال ػن اىعػت الػدكف  ،يلػؽ 91ع ال  الر ـك الاىرلاى لرل  ال ن لصػىحالهى  ،يلػؽ 
 كع مى اللف  ،يلؽ كدكف  ،يلؽ.%، حلث اعفردت صحلف  وي طلف الهذا ال ع9جىءت الع ال  

 

 ثالثًا: مشكمة الدراسة:
  يخص م اي  الدرا   ون ال ،رؼ عيه الفل  م،ىلج  الصحىو  الفي طلعل  لي،دكاف اإل راهلين      

وػن  ـ، مف خهؿ وػف الاىرلاػى لر الصػحفن، كالمكضػكعىت ال ػن  عىكل هػى2114عيه قطىع كزة عىـ 
أسػػػـ  ر ػػػىمن الاىرلاػػػى لر وػػػن ال ،ػػػرؼ عيػػػه  الىإلضػػػىو  إلػػػه الم،ىلجػػػ ،، كأ ػػػيكب ر ػػػـك الاىرلاػػػى لر

 الصحؼ الفي طلعل  اللكمل .
 

 رابعًا: أهمية الدراسة:
 :اآلتيتتمثل أهمية هذ  الدراسة في 

عيػػػػه المج مػػػػع  ععػػػػع العىجمػػػػ ثػػػػىر اآـ، ك 2014خطػػػكرة ال،ػػػػدكاف اإل ػػػػراهلين عيػػػػه قطػػػػىع كػػػزة  -1
 الفي طلعن كالمعطأ  الأ رسى.

كليأضػىلى  اإل ػراهليل  لهع ػداءاتمحدكدل  الدرا ىت ال ن  عىكلت م،ىلجػ  الاىرلاػى لر الصػحفن  -2
 .المخ يف  ون وي طلف عمكمىن 

أسملػػ  الػػدكر الػػذم لماػػف أف  ؤدلػػع ر ػػـك الاىرلاػػى لر وػػن ال ،اللػػر عػػف ال،دلػػد مػػف الأضػػىلى ال ػػن  -3
  هـ المج مع كالذم لماف مف خهلع   الؿ الرأم ال،ىـ.
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عيػه  اإل ػراهلين أللـ مكضػكعن  داء وػف الاىرلاػى لر وػن الصػحىو  الفي ػطلعل  لي،ػدكاف   أدلـ  -4
 ـ.2014كزة عىـ 

 

 أهداف الدراسة:خامسًا:  
 هدؼ سذ  الدرا   إله ال ،رؼ عيه م،ىلج  وف الاىرلاى لر لي،دكاف اإل راهلين عيه قطىع كزة 

الهػدؼ مجمكعػ  مػف ا سػداؼ الفرعلػ    مثػؿ ون الصحىو  الفي طلعل ، كلعالثؽ عف سذا  2014عىـ 
 ون:
ـ ال ػػػن  عىكل هػػػى 2014عيػػػه قطػػػىع كػػػزة عػػػىـ  اإل ػػػراهلين ال ،ػػػرؼ عيػػػه مكضػػػكعىت ال،ػػػدكاف -1

 الاىرلاى لرل  ون الصحؼ الفي طلعل .الر ـك 
ـ 2014عيػه كػزة عػىـ  اإل ػراهلينالذلف  عىكلكا ال،دكاف ر ىمن الاىرلاى لر سـ أال ،رؼ عيه  -2

 ون الصحؼ اللكمل  الفي طلعل .مف خهؿ الاىرلاى لر 
ال،دكاف اإل راهلين عيػه   عىكلتالا ؼ عف ال خصلىت المحكرل  ون ر ـك الاىرلاى لر ال ن  -3

 .ون الصحؼ الفي طلعل ـ 2114كزة 
عيػه كػزة اإل ػراهلين لي،ػدكاف أ ىللب م،ىلجػ  وػف الاىرلاػى لر وػن الصػحؼ الفي ػطلعل  م،رو   -4

 .ـ2014عىـ 
عيػػه  اإل ػػراهليني،ػػدكاف لاىرلاػػى لر وػػن الصػػحؼ الفي ػػطلعل  ل ػػيكب عػػرض اأ ل ،ػػرؼ عيػػها -5

 ـ.2014قطىع كزة  عىـ 
وػػػػن الصػػػػحؼ ـ 2114ال ،ػػػػرؼ عيػػػػه أسػػػػداؼ الاىرلاػػػػى لر الػػػػذم  عػػػػىكؿ ال،ػػػػدكاف عيػػػػه كػػػػزة  -6

 .الفي طلعل 
    م،رو  ال مىت اليوكل  لي ،يلؽ المصىحب لياىرلاى لر الذم  عىكؿ ال،دكاف اإل راهلين عيه  -7
 .ون الصحؼ الفي طلعل ـ 2114كزة  -8
 ـ2014عيه كزة عىـ  اإل راهلينال،دكاف ع ر الاىرلاى لر الذم ل عىكؿ مكضكع  م،رو  مكقع -9

 .ون الصحؼ الفي طلعل 
 

 سادسًا: تساؤالت الدراسة:

ـ ال ػن  عىكل هػى الر ػـك الاىرلاى لرلػ  2014عيػه كػزة عػىـ اإل ػراهلين مى مكضكعىت ال،ػدكاف  -1
 ؟ون الصحؼ الفي طلعل 

 2014عيػه كػزة عػػىـ اإل ػراهلين ال،ػػدكاف مػف أسػـ ر ػىمن الاىرلاػػى لر الػذلف  عػىكلكا مكضػكع  -2
 ؟ون الصحؼ الفي طلعل 

 عػػىكلكا مكضػػكعىت ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين عيػػه كػػزة عػػىـ  فمػػى جع ػػل  ر ػػىمن الاىرلاػػى لر الػػذل -3
 ؟ون الصحؼ الفي طلعل ـ 2114
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ال خصػػػلىت المحكرلػػػ  كالفىعيػػػ  وػػػن ر ػػػـك الاىرلاػػػى لر ال ػػػن  عىكلػػػت ال،ػػػدكاف عيػػػه كػػػزة  مػػػف -4
 ؟ون الصحؼ الفي طلعل ـ 2114

عيػه  اإل ػراهلينالػذم ا ال،ػع ر ػىمك الاىرلاػى لر وػن م،ىلجػ  مكضػكعىت ال،ػدكاف  ا  ػيكبمى  -5
 ـ؟2114كزة 

عيه كزة عىـ اإل راهلين لي،دكاف أ يكب عرض ر كـ الاىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلعل  مى  -6
 ؟ـ2014

وػن ـ، 2114مكضػكع ال،ػدكاف اإل ػراهلين عيػه كػزة  تمى أسداؼ ر كـ الاىرلاى لر ال ن  عىكل -7
 ؟الصحؼ الفي طلعل 

وػن  ـ2114 عػىكؿ ال،ػدكاف عيػه كػزة مى ال مىت اليوكل  لي ،يلؽ المصىحب لياىرلاى لر الػذم  -8
 الصحؼ الفي طلعل ؟

  ـ 2114مى مكقع  ع ر الاىرلاى لر الذم ل عىكؿ مكضكع ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة عىـ  -9

 ون الصحؼ الفي طلعل ؟     

  ون ر ـك الاىرلاى لر ال ن  عىكلت ال،دكاف  لأللكافا  خداـ الصحؼ الفي طلعل   لمى مد -10

 ـ؟2114عيه كزة عىـ  اإل راهلين      
 

 نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:سابعًا: 
 نوع الدراسة: -1

 دخؿ سذ  الدرا   ضمف الالحػكث الكصػفل  ال ػن   ػ هدؼ  صػكلر ك حيلػؿ ك أػكلـ خصػىهص 
مجمكع  م،لع  أك مكقؼ م،لف لويب عيلع صف  ال حدلد، أك درا   الحأىهؽ الراسع  الم ،يأ  الطالل،  
الظىسرة أك مكقػؼ، أك مجمكعػ  مػف ا حػداث، الهػدؼ الحصػكؿ عيػه م،يكمػىتو اىولػ  كدقلأػ  ععهػى، 

ظػىسرة م،لعػ ، ؿ ون أ الىالهى، أك ال حاـ ولهى، إضىو  إله  أدلر عدد مػرات  اػرار حػدكث دكف الدخك 
 .(1)ر الىطهى الظىسرة أك مجمكع  أخرل مف الظكاسراكمدل 

كسدوت سذ  الدرا   إله رصد ك حيلؿ ر ـك الاىرلاى لر ال ن ع ػرت وػن الصػحؼ الفي ػطلعل  
 أجؿ وهـ الأضل  ك طكرا هى.ـ مف 2014طلي  ألىـ ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة 

 منهج الدراسة: -2
 كاءمػػػ  د مػػػف أع ػػػب المعػػػىس  ال،يملػػػ  موػػػن إطػػػىر ذلػػػؾ ا ػػػ خدـ الالىحػػػث مػػػعه  الم ػػػ ، كل،ػػػ

ػػػى ليحصػػػكؿ عيػػػه اللىعػػػىت كم،يكمػػػىت كأكصػػػىؼ عػػػف  ليدرا ػػػىت الكصػػػفل  لاكعػػػع جهػػػدنا عيملنػػػى معظمن

                           
 131ـ( ص2006) الأىسرة: عىلـ الا ب،  2، طبحوث اإلعالم(  ملر ح لف، 1)
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ك ف ػػػلر الظػػػىسرة وػػػن الظػػػىسرة أك مجمكعػػػ  الظػػػكاسر مكضػػػكع الالحػػػث، كل ػػػ هدؼ   ػػػجلؿ ك حيلػػػؿ 
كض،هى الراسف ال،د جمػع الم،يكمػىت الهزمػ  كالاىولػ  ععهػى كعػف ععىصػرسى مػف خػهؿ مجمكعػ  مػف 

 (.1)اإلجراءات المعظم  ال ن  حدد عكع الاللىعىت، كمصدرسى كطرؽ الحصكؿ عيلهى
 

 

كالالفػػػن كوػػن إطػػىر  ا ػػ خدـ الالىحػػث أحػػد  صػػعلفى ع الفرعلػػػ  كسػػك أ ػػيكب  حيلػػؿ المضػػمكف الامػػن 
 ـ.2014لي ،رؼ عيه م،ىلج  وف الاىرلاى لر ون الصحىو  الفي طلعل  لي،دكاف اإل راهلين عيه كزة عىـ 

 مطيالػػىن أ ى ػػػلىن ل ػػ أراء ع ػػػىه  دامػػى ا ػػػ خدمت الدرا ػػ  أ ػػػيكب المأىرعػػ  المعهجلػػػ ، ال ػػن  ،ػػػ
كرصػد ، لػ ـ درا ػ هى، لدرا   أكجػع ال ػالع أك الخػ هؼ الػلف مكضػكعىت الاىرلاػى لر ال ػن (2)ال حيلؿ

أكجع ال الع كالخ هؼ ون ا  خداـ الصحؼ اللكمل  الفي طلعل  لفف الاىرلاى لر ل،رض مكضكعىت 
ـ، مػػف خػػهؿ مأىرعػػ  ع ػىه  الدرا ػػ  كع ػػب ال اػػرار الػػلف  الصػػحؼ اللكملػػ  2014ال،ػدكاف عيػػه كػػزة 

 لر وػػػن م،ىلجػػػ  معهػػػى وػػػن ا ػػػ خدامهى لفػػػف الاىرلاػػػى طلعل ، الوػػػرض رصػػػد الخػػػ هؼ الػػػلف اػػػؿو الفي ػػػ
 .ـ2014عيه قطىع كزة عىـ  اإل راهلينال،دكاف 

 

 أدوات الدراسة:  -3
: ا ػػ خدـ الالىحػػث وػػن درا ػػ ع أداة  حيلػػؿ المضػػمكف، ال ػػن  ،ػػد إحػػدل اســتمارة تحميــل مضــمون - أ

أدكات جمػػع الم،يكمػػىت كالاللىعػػىت ا  ى ػػل  وػػن الحػػكث اإلعػػهـ،  ػػأعهى وػػن ذلػػؾ  ػػأف صػػحلف  
كالمهحظػػ  كال صػػملـ ال جرلالػػن، كسػػك  صػػعلؼ المػػىدة الما كالػػ   حػػت  ال  أصػػىء كدللػػؿ المأىاليػػ 

 .(3) وهىت م،لع  كوؽ م،ىللر محددة المى لا ؼ خصىهص سذ  المىدة مف حلث ال اؿ كالمح كل
كل،روع )اللرل كف( الأعع أ يكب الالحث الذم لهدؼ إلػه الكصػؼ الامػن، كالمكضػكعن كالمعهجػن 

 .(4)ليمح كل الظىسر له صىؿ
كاع مػػد الالىحػػث عيػػه أداة   حيلػػؿ المضػػمكف  عهػػى   ػػ طلع الا ػػؼ عػػف الفلػػ  م،ىلجػػ  وػػف 

  .ون الصحؼ اللكمل  الفي طلعل  ـ2014عيه قطىع كزة عىـ  اإل راهلينلي،دكاف الاىرلاى لر 
 فئات تحميل المضمون:

وهػػىت  حيلػػؿ لأصػػد الهػػى ال صػػعلفىت الرهل ػػل  كالفرعلػػ  ليمػػىدة ال ػػن لػػ ـ  حيليهػػى، كلػػ ـ  حدلػػد 
 .(5) المضمكف العىءن عيه أسداؼ الالحث ك   ىؤل ع ك وركضع المى ولهى الم ولرات

                           
 .81ـ( ص1997) الأىسرة: عىلـ الا ب،  2، طبحوث الصحافةمحمد عالد الحملد، ( 1)
 178ـ( ص 2004)الأىسرة: عىلـ الا ب،  1، ط البحث العممي في الدراسات اإلعالمية( محمد عالد الحملد، 2)
) الأػىسرة: دار الا ػىب  1، طالتطبيـق مناهج البحث اإلعالمي األصـول النظريـة ومهـارات( الراىت عالد ال،زلز، 3)

 257ـ( ص2012الحدلث، 
 .129( صـ2007، )الأىسرة: عىلـ الا ب 1، طلمحتوى في بحوث اإلعالمتحميل ا( محمد عالد الحملد، 4)
 259ص مرجع سابق،( الراىت عالد ال،زلز، 5)
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لضػػػػىن مجمكعػػػػ  مػػػػف ال صػػػػعلفىت أك الفصػػػػىهؿ لأػػػػـك الالىحػػػػث الذعػػػػدادسى كوأػػػػىن لعكعلػػػػ  أكلأصػػػػد الػػػػع 
المكضػػػكع كمح ػػػكا  كسػػػدؼ ال حيلػػػؿ لاػػػن ل ػػػ خدمهى وػػػن كصػػػؼ سػػػذا المضػػػمكف ك صػػػعلفع الػػػأعيه ع ػػػال  

 .  (1)المكضكعل  كال مكؿ، كالمى ل ل  إماىعل  ال حيلؿ كا  خراج الع ىه  الأ يكب  هؿ كمل كرمماع  مف 
 تنقسم فئات التحميل إلى نوعيتين رئيسيتين هما فئة الموضوعات وفئات الشكل كما يأتي:

 

 واًل: فئات الموضوع:أ
كلأصد الهػى الالىحػث المكضػكعىت : م 2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان فئة موضوعات  .1

ـ، كال ػن قػىـ ر ػىمك الاىرلاػى لر ال عىكلهػى ك أػدلمهى  2114عيه كزة  اإل راهلينالىل،دكاف  الخىص 
 ليجمهكر، كالدكر  ق ـ الالىحث سذ  الفه  الرهل ل  إله:

ــداءات اإلســرائيمية: -أ  كلأصػػد الهػػى ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن  ،ػػىل  مكضػػكعىت الع ػػداءات  االعت
 يل  مثؿ: الأصؼ الجكم كالالرم كالالحرم، كسدـ المعىزؿ، كالج لىح الالرم.اإل راهل

: كلأصد الهى ر ـك الاىرلاى لر ال ن  ،الػر عػف ا ػ هداؼ المػدعللف مثػؿ: الضحايا الفمسطينيون -ب 
 .اإللكاءكالع ىء، كمراز  ا طفىؿ، كا  هداؼ اإل راهليل المجىزر 

ى لر ال ػػن   عػػىكؿ عميلػػىت المأىكمػػ ، كأ ػػر كلأصػػد الهػػى ر ػػـك الاىرلاػػ المقاومــة الفمســطينية: -ج 
 ، كأعفىؽ المأىكم .لف راهليلالجعكد اإل

كلأصػػد الهػػى جملػػع ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن  ،ػػىل  مكضػػكعىت مالػػىدرات  المفاوضــات والتهدئــة: -د 
العػىر، كالهػدف الملداعلػ   إطػهؽمالى ػرة لكقػؼ الالحؿ كالمفىكضػىت الفي ػطلعل  اإل ػراهليل  كلػر 

 ال ن  كصؿ إللهى الطروىف أثعىء ال،دكاف. اإلع ىعل أك 

: كلأصػػػػد الهػػػػى جملػػػػع ر ػػػػـك الاىرلاػػػػى لر ال ػػػػن  عىكلػػػػت مكاقػػػػؼ مواقــــف األطــــراف المختمفــــة -ق 
 كالمؤ  ىت الدكلل  اإلعهمل . كا مرلال ال خصلىت كالجهىت المحيل  كال،رالل  

زة  كصػمكد كلأصد الهى ر كـ الاىرلاى لر ال ػن  صػكر صػمكد المػكاطعلف وػن كػ صمود غزة:   -ك 
 ، ك ،الر اذلؾ عف اع صىر كزة.اإل راهلينالمأىكم  كقك هى ون ال صدم لي،دكاف 

الألػػػػىدات ال لى ػػػػل    كلأصػػػػد الهػػػػى الر ػػػػكـ ال ػػػػن  ػػػدعك الػػػػن محىامػػػػ محــــاكم ولجــــان تحقيــــق: -ز 
كال، ػػارل  اإل ػػراهليل  وػػن محامػػ  الجعلػػىت الدكللػػ ، كلجػػىف ال حألػػؽ ال ػػن  ع ظػػرسـ ال،ػػد اع هػػىء 

 رار لجع  جكلد   كف الدكلل  كلجع  ولعك جراد اإل راهليل . ال،دكاف عيه ك

  ػػالؽ كلػػر مػػى كلأصػػد الهػػى ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن  ،الػػر عػػف مكضػػكعىتموضــوعات أخــرى:  -ح 
 م ،يأ  الىل،دكاف عيه كزة.

 
 

                           
 265، صمرجع سابق(  ملر ح لف، 1)
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الاىرلاػى لر الػذلف  عػىكلكا مكضػكع ال،ػدكاف عيػه كػػزة  كلأصػد الهػى أسػـ ر ػىمنفئـة اسـم الفنـان:  .2
 ـ ون الصحؼ اللكمل  الفي طلعل  كسـ:2014

 خيلؿ أالك عرو . -أ 
 الهىء الدلف الخىرم -ب 
 محمد  الىعع  -ج 
 عهء اليأط  -د 
 عىصر الج،فرم -ق 
 مجهكؿ -ك 
    .     خركفآ -ز 

 

 ك ـ  أ لمهى إله عدة أق ىـ كسن: فئة جنسية الرسام: .3
 .وي طلعن ر ىـ اىرلاى لر : كلأصد الهى سكل يفمسطين -أ  
 .عرالن: كلأصد الهى سكل  ر ىـ اىرلاى لر عربي -ب  
 .لر أجعالنكلأصد الهى سكل  ر ىـ اىرلاى  أجنبي: -ج  

 

 ك ـ  أ ػلـ ،ال خصل  المحكرل  ون ر ـك  الاىرلاى لر كلأصد الهى  فئة الشخصيات المحورية: .4
 إله: سذ  الفه 

  شخصيات فمسطينية: -أ 

 ف.ك الكزراء، كالم هكل الرهلس الفي طلعن، : مثؿ:رسمية 1-أ   
 الفي طلعل . كا حزاب: مثؿ: قىدة الفصىهؿ حزبية 2-أ   
 ـ ىالعىطألف ال أك ،: مثؿ: ععىصر مف المأىكم  أك قلىدات ون المأىكم  الفي طلعل عسكرية 3-أ   

 ا جعح  ال، ارل  الفي طلعل .
 ،  لكخ.أطفىؿف، رجىؿ، ع ىء، ك ف وي طلعلك : مكاطعنومواطن 4-أ   
 :إسرائيميةشخصيات  -ب 

 .إ راهليل  أحزابرؤ ىء  أك، إ راهليللفمثؿ رهلس الكزراء اإل راهلين، ككزراء  سياسية: 1-ب   
ك أالحاكمػ   ػـ ى، قلػىدات ع ػارل  العػىطؽ الفك ف، ضالىط إ ػراهليلك جعكد إ راهليل عسكرية: 2-ب   

 .اإل راهلينالجلش 
 أخري. 3 -ب   

 : شخصيات دولية -ج 

 كالكزراء.  ا جعالل ف أجىعب: مثؿ رؤ ىء الدكؿ ك ف ر ملك م هكل 1-ج   
 .   اإل همل المعظمىت كالمؤ  ىت الدكلل ، اك  ف مثؿ : مال،كثنك دكلل فك مال،كث 2-ج   
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 شخصيا عربية:  -د 

 ال،رالل . م هكللف ون الجىم،   أكالدكؿ ال،رالل ،  ككزراءف عرب: مثؿ رؤ ىء الدكؿ ال،رالل  ك م هكل 1-د   
 ف عرب:   مؿ جملع المكاطعلف ال،رب.                 ك مكاطع 2-د   

 اال ارسى الفعىف كلـ ل مهى شخصيات رمزية غير مسماة: -ق 

 اج مىعل . أك لع دلل   لى ل ، هاال ارسى الفعىف، كأطيؽ عيلهى م م شخصية رمزية مسماة: -ك 
   
لمكضػكع  عىكلػع  أثعػىءالذم ا ال،ع ر ىـ الاىرلاى لر  ا  يكبكلأصد الع فئة أسموب المعالجة:  .5

 ـ.    2014ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة 
كلأصػػد الػػع الاىرلاػػى لر الػػذم لراػػز عيػػه اع أػػىد الكضػػع الأػػىهـ كالمكاقػػؼ المخ يفػػ  مػػف  النقــدي: -أ 

ىد الصػمت ال،دكاف، اىع أىد  مكقؼ ال يط ، أك الفصىهؿ، أك المكقؼ ال،رالن أك الدكلن، أك اع أ
 ال،دكاف ون حد ذا ع كال هاـ عيل . اع أىد أكال،رالن، 

مػػى،  ػػنء  حػػرلض عيػػه و،ػػؿ كلأصػػد الػػع الر ػػـك الاىرلاى لرلػػ  ال ػػن  هػػدؼ الػػن ال التحريضــي:  -ب 
 مثؿ ال حرلض عيه مكجه  ال،دكاف ك المزلد مف عميلىت المأىكم .

الاىرلاى لر مػف المكضػكع الػذم ر ىـ ا خذ  : لأصد الهى الر كمىت ال ن  ،الر عف مكقؼ موقف -ج 
.   ،ىلجع الر ـك

كلأصػػػػد الػػػػع ا  ػػػػيكب الػػػػذم ا ال،ػػػػع ر ػػػػىـ الاىرلاػػػػى لر أثعػػػػىء  عىكلػػػػع لمكضػػػػكع ال،ػػػػدكاف  :أخــــري -د 
 كلر مى  الؽ مف أ ىللب. ـ2114اإل راهلين عيه كزة 

 

لأصػػد الهػػى ا  ػػيكب الػػذم لأػػدـ ولػػع ر ػػىـ الاىرلاػػى لر رألػػع وػػن الأضػػىلى  العــرض: أســموبفئــة  .6
 :ل،ىلجهى مف حلث أ يكب ال،رضال ن 

كلأصػػد الهػػى طػػرح ر ػػىـ الاىرلاػػى لر الأضػػل  ال ػػن ل،ىلجهػػى ال ػػاؿ مالى ػػر ال،لػػدان عػػف : مباشــر -أ 
 ممى ل هؿ عيه الم يأن وهمهى مهمى اىف م  كا  الم،رون.  اإل أىطىتالرمزل  أك 

كلأصػد الهػى ا ػ خداـ ر ػىـ الاىرلاػى لر أ ػىللب كم،ػىعن كدللت رمزلػ   كلػر  غيـر مباشـر: -ب 
 ى رة  لي ،اللر عف  رألع ون الأضىلى ال ن ل عىكلهى.الم
 

خػػػهؿ  لػػػه  حألأهػػػى مػػػفإكلأصػػػد الهػػػى ا سػػػداؼ ال ػػػن ل ػػػ،ن ر ػػػىـ الاىرلاػػػى لر،  فئـــة الهـــدف: .7
 -لن:الر ـك  الاىرلاى لر كمى  حميع مف مضىملف ك عأ ـ سذ  الفه  ا

              ا لػػػػـ إظهػػػػىر إلػػػػنكلأصػػػػد الػػػػع الر ػػػػـك الاىرلاى لرلػػػػ  ال ػػػػن  هػػػػدؼ  ظهــــار االلــــم والمعانــــاة:إ -أ 
كم،ىعػػىة المػػكاطف الفي ػػطلعن ك ضػػحلى ع ك ظهػػر حجػػـ الػػدمىر، ك ،الػػر عػػف حىلػػ  اإلحالػػىط مػػف 

 المكاقؼ ال يالل  لألطراؼ المخ يف .

ــد والمناصــرة: -ب  إظهػػىر ال أللػػد ليمأىكمػػ ،   إلػػنكلأصػػد الػػع الر ػػـك الاىرلاى لرلػػ  ال ػػن  هػػدؼ  التأيي
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كمعىصػػػرة المػػػكاطعلف ليمأىكمػػػ  الفي ػػػطلعل ، أك  أللػػػد ال،ػػػض وهػػػىت المج مػػػع ليمأىكمػػػ  كالصػػػمكد 
طيػػب العصػػرة  إلػػهالكحػػدة الكطعلػػ  أك  إلػػه ال ػػن  ػػدعك أككالثالػػىت كعصػػرة المكقػػؼ الفي ػػطلعن، 

 .ضد ال،دكاف ا خرلكال أللد مف المج م،ىت 

ال ػػخرل  مػػف قػػدرات جػػلش الحػػ هؿ  إلػػهكلأصػػد الهػػى ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن  هػػدؼ  الســخرية: -ج 
الفي ػطلعل   ا طػراؼ  خر مػف مكاقػؼ ال،ػض  أكال،دكاف،  أثعىءأك قلىدا ع ال لى ل   اإل راهلين

 دكلل . أكال،رالل ،  أك

  ى هـخػهؿ ر ػكم لػه  حألأهػى  مػفإالاىرلاػى لر  كال ػن ل ػ،ن ر ػىم ا سػداؼكلأصد الهى : ىأخر  -د 
 .م ،يأ  الىل،دكاف عيه كزةكال  الؽ كلر مى

 

كلأصد الع ال ػاؿ الػذم قػىـ الر ػىـ ال،ػرض ر ػم ع سػؿ  صػىحب  ،يلػؽ أـ الػدكف  فئة التعميق: .8
 - ،يلؽ:

 سك الاىرلاى لر الذم لصىحب ال ،يلؽ ألىن اىف عكعع. بتعميق: - أ
 عكع مف ال ،يلؽ. سك الاىرلاى لر الصىمت الذم ل لصىحب أم   دون تعميق: - ب

 

 :إلهلأصد الهى اليو  الم  خدم  ون ال ،يلؽ عيه الاىرلاى لر ك ـ  أ لمهى  فئة لغة التعميق: .9
 : كلأصد الهى ععدمى ل  خدـ ون ال ،يلؽ لو  عرالل  وصحنلغة عربية فصحي -أ 
 ال ،يلؽ اليهج  ال،ىمل  الدارج : كلأصد الهى ععدمى ل  خدـ ون لهجة محمية فمسطينية -ب 
كلأصد الهى ععػدمى ل ػ خدـ وػن ال ،يلػؽ لهجػىت عراللػ  دارجػ  وػن الػكطف  لهجة عربية محمية: -ج 

 ال،رالن.
 ح ىالل . ىن رقىمأصد الهى ععدمى ل  خدـ ون ال ،يلؽ : كلأاألرقاماستخدم  -د 
 جعالل .أـ ون الاىرلاى لر ايمىت : كلأصد الهى ععدمى ل  خدأجنبيةاستخدام كممات  -ق 

 

 . فئة نوع التعميق:10  
 كسك عكع مف ال ،يلؽ لراز عيه حكار ال خصلىت حوار عمى لسان شخصيات:  -أ

 الرمزل  داخؿ الر ـ الاىرلاى لرم، أك  ،يلؽ أحد ال خصلىت. أكالم مىة       
عمىكسك عص أدالن للس ععصرا إضىولى ون الر ـ، توضيح الرسم:  -ب  ل  خدـ ل كضل  الر ـ          كا 

عهػػى  اػػكف مكجػػكدة إ إذعالػػىرة  قػػؼ لي ف ػػلش ،  عت الحػػ هؿ ما ػػكب عيلػػامثػػؿ: ر ػػـ حػػىجز لأػػك  
 جىعب الر ـ ال  الين.  إلهثىعلىن  صؿ الر ـ كللس ععصران أالىلف،ؿ، ون 

 قعىع إل مىتكسذا العكع لأـك ر ىـ الاىرلاى لر الىل ،يلؽ العف ع عيه الر ك  تعميق الرسام نفسه: -ج
 مف أجؿ ال خرل  كال هاـ. أككجه  عظرة  أكالجمهكر الفار ع 
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 ثانيًا: فئات الشكل:

خصصػػػ ع صػػػحؼ الػػػذم كلأصػػػد الهػػػى الالىحػػػث المكقػػػع  موقـــع الكاريكـــاتير فـــي الصـــحيفة:فئـــة  .1
ـ، وػػػػن الصػػػػػحىو  2014الدرا ػػػػ   لياىرلاػػػػى لر الخػػػػىص المكضػػػػكع ال،ػػػػدكاف عيػػػػه قطػػػػىع كػػػػزة 

 إلن:الفي طلعل ، ك عأ ـ 
 : سك ع ر ر ـك الاىرلاى لر ون الصفحىت الداخيل .صفحات داخمية -أ   
 ع ر ر ـك الاىرلاى لر ون الصفح  ا خلرة ليصحلف . الصفحة األخيرة: -ب   

 

كلأصػد الهػى الالىحػث مكقػع ر ػكمىت الاىرلاػى لر الخىصػ  المكضػكع  فئة الموقـع عمـي الصـفحة: .2
 الصحىو  الفي طلعل .ـ، عيه الصفح  ون 2014ال،دكاف عيه كزة 

 ف لأعيه اللم -أ 
 أعيه الل ىر -ب 
 مع صؼ أعيه ك ط الصفح  -ج 
 مع صؼ أ فؿ ك ط الصفح  -د 
 أ فؿ اللملف  -ق 
 أ فؿ الل ىر -ك 

 

 فئة استخدام المون: .3
 : سك الاىرلاى لر المر ـك الى لكاف.ممون -أ 
 .كا  كد: سك الاىرلاى لر المر كـ وأط الى اللض غير ممون  -ب 

 

ا ػ خدـ الالىحػث أداة المأىاليػ  كسػن  ال ػن لػ ـ ولهػى الحصػكؿ عيػه  حلػث ة:ننـمقغيـر الالمقابمـة  - ب
 .(1) ال  جىالىت المطيكال  ون حىل  ا  خداـ ال  أصىء ون جمع الاللىعىت 

مجمكعػػػ  مػػػػف المأػػػىالهت مػػػػع ر ػػػػىمن الاىرلاػػػى لر الػػػػذلف ل،ميػػػكف وػػػػن صػػػػحؼ  لحلػػػث أجػػػػر 
ـ، كمصػػىدر 2014ه كػػزة عػىـ الدرا ػ ، لم،روػ  الظػػركؼ ال ػن اػػىعكا ل،ميػكف الهػػى خػهؿ ال،ػػدكاف عيػ

مػػف المأػػىالهت مػػع  ان امػى أجػػرل الالىحػػث عػػدد أواػىرسـ، كمػػدل ال ػػزامهـ الىل لى ػػ  ال حرلرلػػ  ليصػػحلف ،
كذلػػؾ له ػػ ،ىع  الىلم،يكمػػىت ال ػػن  ػػـ ال كصػػؿ إللهػػى وػػن  وػػن مجػػىؿ الصػػحىو ،كالخالػػراء  لفالاػػىدلمل

 الدرا  .  ف لر ال،ض ع ىه إثراء ال حيلؿ كاإلطىر الم،رون  ك 
 

 
                           

 200(  ملر ح لف، الحكث العهـ، مرجع  ىالؽ، ص1)
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 ثامنًا: مجتمع الدراسة وعينتها:
 

 مجتمع الدراسة:  -1
مف جملع الصحؼ الفي طلعل  اللكمل  الصػىدرة وػن الضػف  الفي ػطلعل  كقطػىع ليمثؿ مج مع الدرا   

  كزة كسن:
ـ، كسػن صػحلف   لى ػل  لكملػ ، كاىعػت 1951 أ  ت صحلف  الأػدس عػىـ  :صحيفة القدس  -أ 

ـ، صىحب ام لىز الصحلف  محمد أالػك 1967أكؿ صحلف  وي طلعل   ،ىكد الصدكر ال،د سزلم  
الزلؼ، كمدلرسى ال،ىـ مركاف أالك الزلػؼ، كرهػلس  حرلرسػى كللػد أالػك الزلػؼ، لكجػد المأػر الرهل ػن 

صػفح ، كوػن الوىلػب  24_ 16 ػراكح عػدد صػفحى هى مػف لصحلف  الأدس وػن مدلعػ  الأػدس، ك 
 . (1) صفح  24مى لاكف ال،دد 

:  صػػدر صػػحلف  وي ػػطلف، اللكملػػ  ال لى ػػل  ال ػػىمي ، وػػن مدلعػػ  كػػزة عػػف صــحيفة فمســطين -ب 
 ػػرا  الك ػػط للعػػهـ كالع ػػر الم ػػىسم  المحػػدكدة الرالحلػػ ، كحصػػيت الصػػحلف  عيػػه  ػػرخلص 

 ـ، كقد صدر ال،دد ا كؿ معهى ال ىرل   2006ؿ/ ال مالر أليك  16مف كزارة اإلعهـ ال ىرل  
صفح ، كلرأس مجيػس إدار هػى الػدا كر أحمػد  32ـ، كلاليغ عدد صفحى هى  2007آلىر /مىلك 3

 . (2)ال ىعى ن
 را  مؤ  ػ  ا لػىـ ليطالىعػ  ك الصػحىو   صدر عف  صحلف  لكمل   لى ل  : صحيفة األيام  -ج 

رأس ال حرلر أاـر سعلػ  كالمػدلر ال،ػىـ ك ػىف صفح  ل 32كالع ر كال كزلع  لاليغ عدد صفحى هى 
 .(3) الضىمف  صدر الصحلف  مف مدلع  راـ اهلل

، كاىعػت وػػن 10/11/1994 أ  ػت صػحلف  الحلػىة الجدلػدة ال ػىرل  : صـحيفة الحيـاة الجديـدة -د 
إلػػػه  19/8/1995مػػػف  ػػػىرل   الالدالػػػ  صػػػحلف   لى ػػػل   صػػػدر أ ػػػالكعلىن، ثػػػـ  حكلػػػت، اال ػػػداءن 

أ  ػػػهى عاللػػػؿ عمػػػرك ك حػػػىوظ الالركػػػكثن، كلػػػرأس  حرلرسػػػى محمػػػكد أالػػػك الهلجػػػى،  صػػػحلف  لكملػػػ ،
 .(4) صفح ، امى لصدر ععهى ال،دلد مف المهحؽ 28 صدر صحلف  الحلىة الجدلدة عىدة ون 

كال ػن  صػدر ك ـ اخ لىر سذ  الصحؼ  حدلدان عظران  عهى  ، الر مف أسـ الصحؼ الفي ػطلعل  
 .الىع ظىـ ال اؿ لكمن

 
 

 

                           
 .ـhttp://s.v22v.net/wy7 3/11/2014( كاىل  ا عالىء كالم،يكمىت الفي طلعل ، إعهـ، الصحؼ اللكمل ،1)
 ـhttp://www.felesteen.ps ،1/11/2014( ال ،رلؼ الىلصحلف ، مف عحف، صحلف  وي طلف، 2)
 ـhttp://s.v22v.net/BST  ،1/11/2014 ، صحلف  ا لىـ، من نحن( ال ،رلؼ الىلصحلف ، 3)
 .ـhttp://s.v22v.net/BST 4/1/2014 كاىل  ا عالىء كالم،يكمىت الفي طلعل ، اعهـ، الصحؼ اللكمل  ، (4)

http://www.felesteen.ps/
http://www.al-ayyam.com/default.aspx?Date=11/1/201%20
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 عينة الدراسة: -2
كسن: صحلف  الأدس،  الفي طلعل  اللكمل صحؼ الأعداد  جملع مف علع  عمدل  اخ ىر الالىحث

 ـ ح ػػػه2014لكللػػك  8مػػف  ػػىرل  كصػػحلف  وي ػػطلف، كصػػحلف  ا لػػىـ، كصػػحلف  الحلػػىة الجدلػػدة، 
لجملػػع أعػػدادسى خػػهؿ سػػذ  المػػدة ، كذلػػؾ مػػف خػػهؿ الحصػػر ال ػػىمؿ 2014أك ػػطس  26 ػػىرل   

 .ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة مدة ال ن  مثؿ
صحلف  وي طلف عددان مف  45عددان مف جملع الصحؼ، معهى  188كاليغ إجمىلن أعداد ال،لع  

 كوػن 23/7كلـ  صػدر وػن  31/7/2014إله  29مف  ىرل   صدر طلي  الىـ علد الفطر حلث لـ 
اع مػػػدت عيػػػه الع ػػػر صػػػحلف  وي ػػػطلف  صػػػدر مػػػف قطػػػىع كػػػزة، ك ف أكمػػػف الجػػػدلر الىلػػػذار  ،8/8

 ثعىء ال،دكاف ال راهلين.اإللا ركعن أ
ال ػػىرل   الػػىـ علػػد الفطػػر صػدر ولمػػى لػػـ  ان عػػدد 48 واليػػغ إجمػػىلن أعػداد ال،لعػػ لػػىـ صػػحلف  ا أمػى 

29-30/7/2014 . 
 ـ31/7/2014/الػن/29 كمػف  ػىرل  ان عػدد 47 الجدلدة اليغ إجمػىلن أعػدادسىصحلف  الحلىة أمى 

  .لـ  صدر طلي  الىـ علد الفطر
لػـ  صػدر طليػ  الػىـ  30/7 -29كمػف  ػىرل   ان عػدد 48 صحلف  الأدساليغ إجمىلن أعداد  ولمى

  علد الفطر.
 

 أسموب القياس: -3
 وحدات التحميل والقياس:

كحدات ال حيلؿ سن ال نء الذم عأكـ الىح  ىالع، كسن أصور ععصر مف ععىصر  حيلؿ المضمكف 
 .(1) كأاثرسى أسمل 

 :(2)اع مد عيلهى الالىحث إله نك عأ ـ كحدات ال حيلؿ ال 
ع مػىد الاىرلاػى لر اػكف االم مثيػ  الػىلفعكف الصػحفل ، ك ػـ  الوحدة الطبيعية لممادة الطبيعية: -أ 

عػىـ  اإل راهلينم،رو  الفل  م،ىلج  وف الاىرلاى لر لمكضكعىت ال،دكاف  إلهالدرا     ،ن 
 ـ ون صحؼ الدرا  .2014

 مثػػؿ أاالػر كأسػػـ كحػػدات  حيلػؿ المضػػمكف، ك  ضػمف الفاػػرة ال ػػن  وحـدة الموضــوع والفكــرة: -ب 
عيه  اإل راهلينلدكر حكلهى مكضكع ال حيلؿ، كسك م،ىلج  الاىرلاى لر لمكضكعىت ال،دكاف 

 ـ.2014كزة عىـ 
 .ى لرىت المحكرل  ون ر ـك الاىرلا راز عيه ال خصل وحدة الشخصية: -ج 

                           
 . 173ـ( ص 2005دار الفار ال،رالن، )الأىسرة: 1، طالرأي العام وطرق قياسه( عىطؼ ال،الد، 1)
  263 -261(  ملر ح لف، مرجع  ىالؽ ص 2)
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ال،ػػدكاف كال اػػرار لمكضػػكعىت الاىرلاػػى لر ال ػػن اس مػػت المكضػػكع  ال،ػػد  وػػن ك  مثػػؿ كحػػدات الألػػىس  
  ون صحؼ الدرا  .  2014عيه قطىع كزة عىـ  اإل راهلين

 

 تاسعًا: المفاهيم األساسية لمدراسة:
سػػػك كضػػػع الاىرلاػػػى لر وػػػن الصػػػحؼ مػػػف عىحلػػػ  : مكضػػػكعى ع، كمصػػػىدر ، كمكق،ػػػع،  معالجـــة: -1

 ال،عىصر ال الككراول  )ال اؿ كالمضمكف(.
: سػػن  يػػؾ الر ػػكـ الاىرلاى كرلػػ   ال ػػن   حمػػؿ مضػػمكعىن  ػػىخران أك عىقػػدان أك  ح ػػكم الكاريكــاتير  -2

اللطىللػػػػػ   عيػػػػػه مفىرقػػػػػىت اكملدلػػػػػ  معفػػػػػذة الخطػػػػػكط مالػػػػػىلغ ولهػػػػػى كسػػػػػن مػػػػػأخكذة مػػػػػف الايمػػػػػ 
(Caricatureال ن  ،عن المالىلو  أك ال حملؿ ) (1). 

: كلأصػػد الػع الالىحػث ال،ػػدكاف الجػكم كالالػرم كالالحػرم الػػذم قىمػت الػع قػػكات اإلسـرائيميالعـدوان   -3
 لكـ.  50مدة  2014الح هؿ اإل راهليل  عين قطىع كزة ون عىـ 

الىع ظىـ ون وي طلف كال ن  ،د  : سن الصحؼ اللكمل  ا رال،  ال ن  صدرالصحافة الفمسطينية -4
 .، الحلىة(ا لىـمف قالؿ الجمهكر )الأدس، وي طلف،  ، كا  خدامىن ا اثر اع  ىران 

 

 إجراءات الصدق والثبات: عاشرًا:
 ت الصدق:اإجراء-1

لأصػػد الىلصػػدؽ وػػن ال حيلػػؿ صػػهحل  ا  ػػيكب، أك ال أاػػد مػػف أف ا داة  أػػلس و،ػػهن مػػى سػػك 
 . (2)ال ،ملـ هإلالثأ  الىلع ىه ، الحلث لماف الع أىؿ معهى  لار فىع م  ك راد قلى ع، كالىل ىلن م

ع ػػىه     ػػـ الىلدقػػ ، كدرجػػ  عىللػػ  مػػف الصػػدؽ وػػن  حيلػػؿ ر ػػـك  إلػػنكقػػد حػػىكؿ الالىحػػث الكصػػكؿ 
الصػػدؽ  لف خػػهؿ عػػدد مػػف الخطػػكات ال ػػن   حػػر الاىرلاػػى لر وػػن الصػػحؼ اللكملػػ  الفي ػػطلعل ، مػػ

 الدق  ون الع ىه  معهى:ك 
ؿ وهػ  مػػف الدرا ػػىت عالػػر الرجػكع لي ،رلفػػىت كالمفػىسلـ المخ يفػػ  لاػػ  ،رلػؼ وهػػىت ال حيلػؿ الدقػػ  -أ 

 الحىث المع كرة، كالا ب المخ يف .ال ىالأ ، كا 
اخ لىر الحصر ال ػىمؿ وػن  حيلػؿ جملػع مفػردات علعػ  الدرا ػ  خػهؿ المػدة المحػددة ليدرا ػ   -ب 

ـ، كسك مى لضمف الخركج الع ىه  2014 عيه كزة عىـ اإل راهلينكسن مدة ال،دكاف  ،لكـ 50
 دقلأ  لماف  ،ملمهى.

                           
 .3ـ( ص 2000، )دم ؽ، دار ع  ركت، 1، طفن الكاريكاتير في الصحافة الدوريةممدكح حمىدة، ( 1)
-222ـ( ص 1983، )جػػدة: دار ال ػػركؽ، 1اإلعػػهـ، ط  تحميــل المحتــوى فــي بحــوثمحمػػد عالػػد الحملػػد،  (2)

223 
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أخضػػػع الالىحػػػث ا ػػػ مىرة  حيلػػػؿ المضػػػمكف ال،ػػػد  صػػػملمهى، لي جرالػػػ  مػػػف خػػػهؿ إجػػػراء درا ػػػ   -ج 
الصعىعن، قالؿ إجراههى عيه الأل  ال،لع  ال ػن  ػـ اع مىدسػى  ا  الكعا  ا ىول  الى  خداـ علع  

 وهىت لـ  اف مكجكدة. ضىو  ا  ، حلث  ـ  ،دلؿ ال،ض الفهىت، كا  ليدر 
عػػرض الالىحػػث ا ػػ مىرة  حيلػػؿ المضػػمكف عيػػه عػػددو مػػف ا اػػىدلمللف وػػن مجػػىؿ الصػػحىو ،  -د 

كالػػذلف لهػػـ درا ػػىت  ػػىالأ  وػػن الاىرلاػػى لر، ل حالمهػػى، حلػػث  ػػـ   ػػجلؿ ال،ػػض المهحظػػىت، 
ال ن اىف لهى أثر االلر ون  صحل  ا  مىرة  حيلؿ المضمكف كخركجهى الىل ػاؿ العهػىهن الػذم 

 .(1) طاللؽ الدرا   عيلهى  ـ
 

 إجراءات الثبات:  -2
 ػ خدمكف ا  ػس لل،عػن الكصػكؿ إلػه ا فػىؽ اىمػؿ وػن الع ػىه  الػلف الالػىحثلف الػذم  :الثالىت

كا  ػىللب عف ػهى وػن المػىدة اإلعهملػ ، كقػد  أاػد الالىحػث مػف ثالػىت الع ػىه  الذعػىدة ال حيلػؿ مػرة 
ال، ػرة ألػىـ، حلػث حياػؿ الالىحػث علعػ  ع ػكاهل  أخرل، ال،ػد اع هػىء المػدة الزمعلػ  لي،لعػ  ا صػيل  

اليوػػت  كقػػد، ألػػىـمع ظمػ  مػػف ر ػػـك الاىرلاػػى لر خػػهؿ مػػدة ال،ػػدكاف الم،ػدؿ اىرلاػػى لر اػػؿ ع ػػرة 
مػػػف صػػػحلف ن وي ػػػطلف  اػػػؿ  معهػػػى وػػػن  5ر ػػػمىن،  21 عػػػدد ر ػػػـك الاىرلاػػػى لر ال ػػػن  ػػػـ  حيليهػػػى

 .الأدسرال،  ون صحلف  ا لىـ، ك ال،  ون صحلف  أكالحلىة، ك 
عػػػػىدة ال حيلػػػػؿ وػػػػن وهػػػػ  مكضػػػػكعىت   كقػػػػد اليوػػػػت ع ػػػػال  ال فػػػػىؽ الػػػػلف الدرا ػػػػ  ال حيليلػػػػ  كا 

 :ىآ نا %، كذلؾ86.6 الاىرلاى لر
كضػػػكعىت الضػػػحىلى م ، كوػػػن%64.9 اليوػػػت المفىكضػػػىت كال هدهػػػ ع ػػػال  ال فػػػىؽ وػػػن وهػػػ  

 ، كوػػػػن%98.8 اليوػػػػت مكضػػػػكعىت المأىكمػػػػ  الفي ػػػػطلعل كوػػػػن  %،69.9ف اليوػػػػت لالفي ػػػػطلعل
 ، كوػػػن%94.8مكضػػػكعىت صػػػمكد كػػػزة  ، كوػػػن%93.5اإل ػػػراهليل   الع ػػػداءاتمكضػػػكعىت 

 .%97.4اليوت الع ال  مكضكعىت المكاقؼ المخ يف  

                           
 محامك ا  مىرة  حيلؿ المضمكف: (1)

 جكاد راكب الدلك، أ  ىذ الصحىو  ون ق ـ الصحىو  كاإلعهـ الىلجىم،  اإل همل  الوزة. .دأ.   -أ 
 جمهكرل  مصر ال،رالل . -د. عالد الصالكر وىضؿ، أ  ىذ كعملد ايل  اإلعهـ الجىم،  ا زسرأ.  -ب 
 د. زسلر عىالد، عملد ايل  اإلعهـ الجىم،  ا قصه. -ج 
  رالىف، أ  ىذ الصحىو  الم ىرؾ ون ايل  اإلعهـ الجىم،  ا قصهد. مىجد  -د 
 د. عيه مع،ـ الأضىة، أ  ىذ الصحىو  الم ىعد ون جىم،  الدمىـ الىلمميا  ال،رالل  ال ،كدل  -ق 
 د. عاللؿ الطهراكم، أ  ىذ اإلعهـ الم ىعد ون ايل  اإلعهـ الجىم،  ا قصه     -ك 
 ي طلعللفد.  ح لف ال طؿ، عىهب عألب الصحفللف الف -ز 
 كزارة اإلعهـ –د. عىطؼ  هم ، مدلر داهرة اإلعهـ المج م،ن  -ح 
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أمى %، 84.6 إلهكالعفس الطرلأ   ـ ح ىب ع ال  الثالىت ون وه  ر ىـ الاىرلاى لر ككصيت 
اليوػت  ال جػى ع ال  ثالػىت ككصيت  %،88.4 واليوت الثالىت ون وه  ال خصلىت المحكرل ع ال  
% كسػن ع ػال  مأالكلػ  وػن 85.3%، كساذا  ـ ح ىب الع ال  ال،ىم  ليثالػىت، حلػث اليوػت 86.7

 .اإلعهـدرا ىت 
 

 حادي عشر: صعوبات الدراسة:
خػت لفػف الاىرلاػى لر عدرة الا ػب كالمراجػع ال ػن  عىكلػت مكضػكع الاىرلاػى لر، كخىصػ  ال ػن أرا  -1

 ون وي طلف. 
 ما الػ  وػن الاىرلاػى لر وػن وػف م خصصػ ال ال ػىالأ  الػدا كرا  أك المىج ػ لر درا ػىت قيػ  -2

 كزة. قطىع ون ا خرل الجىم،ىت ما الىت أك اإل همل  الجىم، 
مػػػف قدر ػػػع عيػػػه  اعأطػػػىع ال لػػػىر الاهرالػػػىهن لف ػػػرات طكليػػػ ، ممػػػى أعػػػىؽ عمػػػؿ الالىحػػػث، كحػػػدا  -3

 المكاصي  ون إعجىز الدرا   ون كقت أ رع.
 

 تقسيم الدراسة:ثاني عشر: 
 

 تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول:
المعهجلػػ ، كاح ػػكل عيػػه أسػػـ الدرا ػػىت ال ػػىالأ  كم ػػاي  الدرا ػػ  : اإلجػػراءات الفصــل األول بعنــوان

 كأسػػػػػداوهى ك  ػػػػػىؤل هى كعػػػػػكع الدرا ػػػػػ  كمعهجهػػػػػى كأدكا هػػػػػى الىإلضػػػػػىو  إلػػػػػه مج مػػػػػع الدرا ػػػػػ  كعلع هػػػػػى 
 ا كؿ إله ثهث  مالىحث،  عىكؿ المالحث عك ـ  أ لم الاىرلاى لر كال،دكاف و عىكؿ :الفصـل الثاني أما

الكقػػػىهع كا حػػػداث كالع ػػػىه ، أمػػػى المالحػػػث الثػػػىعن مػػػف حلػػػث ـ 2014ال،ػػػدكاف اإل ػػػراهلين عيػػػه كػػػزة 
، المالحػث الثىلػث الاىرلاػى لر وػن الصػحىو  الفي ػطلعل وػن حػلف  عػىكؿ  ،الصحفن عىكؿ الاىرلاى لر و

ع ػػػىه  الدرا ػػػ  ال حيليلػػػ  ك ػػػـ ولػػػع عػػػرض ع ػػػىه  الدرا ػػػ  ال حيليلػػػ ،  :الـــث بعنـــوانوكـــان الفصـــل الث
الع ىه  العهىهل  كال كصلىت، ثـ مراجع  خهص  خى م  الدرا   ال ن  ضمعتكمعىق  هى ك ف لرسى، ثـ 

 الدرا   كمهحأهى.



 
 

 

 



 

 

 

 الثانٌ لفصلا

 الفلصطًهًة الصحافة يف الكاريكاتري

 
 .و 4102املبحث األول: العدوان اإلضسائيلي على غصة 

 .املبحث الثاىي: اللازيلاتري الصحفي

 .يف الصحافة الفلططيييةاملبحث الثالث: اللازيلاتري 
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 تمهيد:
خػػػر احػػػ هؿ عروػػػ  ال ػػػىرل  وػػػن ال،صػػػر الحػػػدلث، آالحػػػ هؿ اإل ػػػراهلين لفي ػػػطلف سػػػك  لي،ػػػد  

كالذم جىء  ج لدان لي لى   الالرلطىعل  ال  ،مىرل  ال ن  ،ت معذ زمف ال،لد جدان إلػه دعػـ ك ػكطلف 
عيػه أرض وي ػطلف وػن  ـقلػىـ دكلػ ه ال،صػىالىت الصػهلكعل  ال ػراهليل اللهكد ون وي طلف، وأعيعػت 

، كال،ػراؽ، كا ردفت خمس دكؿ عرالل  كسه مصر، ك ػكرلى، ـ، كعيه إثر ذلؾ  ع  1948مىلك  15
، 1949لعػػػىلر  هعميلى هػػػى ال، ػػػارل  ح ػػػ ا ػػػ مرت ،ل  ػػػراهليدكلػػػ  الحػػػ هؿ اإلكلالعػػػىف، حرالنػػػى عيػػػه 

طلػرة عيػه صػ،لد الأضػل  الفي ػطلعل   مثيػت الػىح هؿ إ ػراهلؿ لمػى كأ فرت  يؾ الحرب عػف ع ػىه  خ
% مف م ىح  وي طلف ال ىرلخل ، كاذلؾ   رلد ك هجلر مى لأرب مف ثيثن ال ،ب 77ع ال ع حكالن 

 .(1) الفي طلعن ق ران مف اللك هـ كقراسـ إله أمىاف اليجكء كال  ىت
ال،رب كالفداهللف الفي طلعللف مف كمعذ ذلؾ الحلف لـ ل كقؼ م ي ؿ الحركب كالم،ىرؾ اللف 

مػػػف جهػػػ  أخػػػرل،  راكحػػػت ع ػػػىه  سػػػذ  الحػػػركب كالم،ػػػىرؾ مػػػى الػػػلف  اإل ػػػراهلين جهػػػ  كالػػػلف المح ػػػؿ
الى ػػـ حػػرب ال ػػكلس، ثػػـ  ـ الحػػرب الثىعلػػ  ال ػػن  ،ػػرؼ دكللػػىن 1956اع صػػىرات كسػػزاهـ، و ػػهد ال،ػػىـ 

 ا راضػػػػنهلؿ ليمزلػػػػد مػػػػف كال ػػػػن اػػػػىف مػػػػف أسػػػػـ ع ىهجهػػػػى احػػػػ هؿ إ ػػػػرا 1967الحػػػػرب الثىلثػػػػ  عػػػػىـ 
،رؼ عراللػىن الى ػـ حػرب  ال ػىدس  ي كال ن ـ 1973الفي طلعل  كال،رالل ، ثـ جىءت الحرب الراال،  عىـ 

ـ، كاػػىف عأطػػ   حػػكؿ وىرقػػ  وػػن م ػػىر 1982مػػف أا ػػكالر ، ثػػـ اج لػػىح لالعػػىف الحػػرب الخىم ػػ  عػػىـ 
 الأضل  الفي طلعل .

اىعػػػت  ػػػرارة اعػػدلعهى دخػػػكؿ رهػػػلس  ا قصػػهجػػػىءت اع فىضػػػ  ـ 2000وػػن عػػػىـ عهىلػػػ  عػػىـ  
الػػكزراء اإل ػػراهلين  ا  ػػالؽ  أرهلػػؿ  ػػىركف إلػػه الىحػػ  الم ػػجد ا قصػػه الروأػػ  حرا ػػع، كوػػه صػػلؼ 

عػػدكاعهى عيػػه لالعػػىف ولمػػى الػػىت ل،ػػرؼ اللػػكـ الحػػرب لالعػػىف  ل  ػػراهليدكلػػ  الحػػ هؿ اإلت ـ  ػػع  2006
 الثىعل .
دكلػػػ  الحػػػ هؿ ـ، ك ػػػ،كر 2007ال،ػػػد  ػػػلطرة حراػػػ  حمػػػىس عيػػػه قطػػػىع كػػػزة صػػػلؼ عػػػىـ ك 

ـ عػػدكاعىن عيػػه قطػػىع كػػزة أ ػػم ع 2008ت وػػن عهىلػػ  عػػىـ ال ،ػػىظـ قػػدرا هى ال، ػػارل   ػػع   ل  ػػراهلياإل
، ألىـا  مر لثمىعل   ،عىمكد ال حىب ـ ال،دكاف2012ة ون عىـ أعىدت الار  الرصىص المصالكب، ثـ 

ـ، الػذم الػدأ 2014كالدأ الىك لىؿ أحمد الج،الرم الأىهد ون ا ىهػب عػز الػدلف الأ ػىـ، أمػى عػدكاف عػىـ 
وػػػن الثػػػىمف مػػػف لكللػػػك، واػػػىف ا قػػػكل كا  ػػػرس كا ععػػػؼ الػػػذم  ،ػػػرض لػػػع قطػػػىع كػػػزة مػػػف جملػػػع 

ولػع عيػه ال،ػدكاف اإل ػراهلين عيػه  راػزلوػن سػذا المالحػث، حلػث الالىحػث عىكلع   ل مىالعكاحن، كسك 
 كمكاقؼ كع ىه . كأسداؼـ، الاؿ مى ولع مف أحداث   2014قطىع كزة عىـ

 

                           
 104ـ( ص2011)عىاليس: جىم،  العجىح الكطعل ،1، طدراسات فمسطينية( عالد ال  ىر قى ـ كآخركف، 1)
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 المبحث األول
 م2014العدوان عمى غزة 

 

وػػن إطػػىر  ل  ػػراهليحاكمػػ  الحػػ هؿ اإلـ اػػىف مػػف المف ػػرض أف  فػػرج 2014وػػن الػػدالىت عػػىـ 
مػػف  26المفىكضػىت الفي ػػطلعل  اإل ػراهليل  عػػف الدو،ػ  الراال،ػػ  مػف ا  ػػرل الفي ػطلعللف ال ػػن  ضػـ 

قػػػػدامه ا  ػػػػرل الفي ػػػػطلعللف، مأىالػػػػؿ عػػػػدـ  كجػػػػع الفي ػػػػطلعللف إلػػػػه المؤ  ػػػػىت الدكللػػػػ  كا ػػػػ هعىؼ 
 29 طىلالػػػػت ال مدلػػػػد المفىكضػػػػىت إلػػػػه مػػػػى ال،ػػػػد ل  ػػػػراهليحاكمػػػػ  الحػػػػ هؿ اإلالمفىكضػػػػىت، كلاػػػػف 

حاكمػ  الحػ هؿ عل ػىف/أالرلؿ، إل أف الفي ػطلعللف روضػكا سػذا ال ػرط الم ػالؽ ممػى أدل إلػه روػض 
 .(1)  عفلذ اإلوراج عف الدو،  الراال،  ل  راهلياإل

أالرمت حرا ى و   كحمػىس ا فىقػىن ليمصػىلح  كاػىف مػف  2014كون الثىلث كال، رلف مف عل ىف 
 2خػػػػهؿ خم ػػػػ  أ ػػػػىاللع كسػػػػك مػػػػى حصػػػػؿ و،يلػػػػىن وػػػػن الػػػػلف عأىطػػػػع   ػػػػالؿ حاكمػػػػ  الكوػػػػىؽ الػػػػكطعن 

كلظهى مف سذا  ال ن لـ  خؼ ل  راهليحاكم  الح هؿ اإل أزع مر الذم ـ، ا 2014لكعلك/حزلراف 
  حميػػػ  دكللػػػ ل  ػػػراهليحاكمػػػ  الحػػػ هؿ اإلت ال أػػػىرب كالمصػػػىلح  ال ػػػن جػػػرت الػػػلف الحػػػرا لف، ك ػػػع  

كا ػػ،  ضػػد سػػذا ال أػػىرب الػػلف حراػػ  وػػ   ممثيػػػ ن الػػىلرهلس محمػػكد عالػػىس الػػذم لجػػع  الػػن العضػػػىؿ 
وػػػن الصػػػراع  ا ػػػ را لجل ال ػػػيمن كالمفىكضػػػىت كحراػػػ  حمػػػىس ال ػػػن   خػػػذ مػػػف المأىكمػػػ  ال، ػػػارل  

 .(2) حرا  إرسىالل حاكم  الح هؿ كال ن  صعفهى  اإل راهلينالفي طلعن 
إل ػػػػراهلين كقػػػػؼ المفىكضػػػىت مػػػػع ال ػػػيط  الكطعلػػػػ  الفي ػػػػطلعل ، الحػػػ هؿ كأعيعػػػت الحاكمػػػػ   

مف  إلهكورض عأكالىت اق صىدل  عيلهى ال الب إالراـ ا فىؽ المصىلح  مع حمىس، كأطيأت  حذلرا هى 
المصىلح   أك ض مفىكضىت ال ػهـ   مف أف سذ ا ك ط م  هـ مف لرلدكف  حألؽ  هـ ون ال رؽ 

 .(3)ال اؿ عىـ ا ك طال اؿ خىص كال هـ ون ال رؽ  ل  راهليحاكم  الح هؿ اإلمع 
المصػػىلح  الح ػػد مكقػػؼ عرالػػن كدكلػػن ضػػد ا فػػىؽ  ل  ػػراهليحاكمػػ  الحػػ هؿ اإلكال،ػػدمى و ػػيت 

 12ل أكلض سػذا ال فػىؽ، وى خػذت مػف خطػؼ ثهثػ  م ػ كطعلف وػن  لالدأت  الحث عف ك ىهؿ أخر 
 الحػػػ هؿ ـ كمأػػػ يهـ قػػػرب قرلػػػ  حيحػػػكؿ  ػػػمىؿ الخيلػػػؿ ذرل،ػػػ  لل ػػػف الجػػػلش2014لكعلػػػك/حزلراف 

                           
، مكقػع عممية السالم تمفظ أنفاسها األخيرة بإعالن إسرائيل رفض إطالق دفعة األسـرى الرابعـةأ رؼ الهػكر، ( 1)

، ال ػػػػػػػػػػػػػىرل :  http://www.alquds.co.uk/?p=148954صػػػػػػػػػػػػػحلف  الأػػػػػػػػػػػػػدس الفي ػػػػػػػػػػػػػطلعل ، الػػػػػػػػػػػػػراالط: 
 ـ.12/12/2014

، الػراالط: 24، مكقػع ورع ػى الفمسطينيون يعمنون اتفاقا لتشكيل حكومة كفاءات توافقيـة خـالل خمسـة أسـابيع (2)
http://www.france24.com/ar : ـ.12/12/2014، ال ىرل   

صػػػػػػػحلف  ال ػػػػػػػفلر، الػػػػػػػراالط:   "إســـــــرائيل تتحـــــــرك لمحاصـــــــرة المصـــــــالحة الفمســـــــطينية"، حيمػػػػػػػن مك ػػػػػػػن، (3)
http://assafir.com/Article/62/347949: ـ12/12/2014، ال ىرل 

http://www.alquds.co.uk/?p=148954
http://assafir.com/Article/62/347949
http://assafir.com/Article/62/347949
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اإل ػػراهلين كا جهػػزة ا معلػػ  حميػػ  كا ػػ،  مػػف المػػداسمىت كالع أػػىلت الىلضػػف  الوراللػػ  الحثػػى عػػعهـ 
 .(1)كاأعهـ أحلىء

، ممى ك ،ذلالع كحرقع طفؿ محمد أالك خضلر مف مخلـ  ،فىطالم  كطعلف لي خطؼكأعأب ذلؾ 
كقىمػػت قػػكات الحػػ هؿ  ،48 لعطػػىؽ كخصكصػػىن وػػن معػػىطؽ وي ػػطلعلنل الػػه اح جىجػػىت كا ػػ،  ااد  

 .(2)معىطؽ م فرق  مف  قطىع كزة أصؼال راهلين ال
دكلػ  سذا ال  ىرع ون ك لرة ا حداث دوع المخىالرات المصرل  لي دخؿ لمحىكل   ثاللت  هدهػ  الػلف 

دكرسى  لكقػػػؼ إطػػػهؽ كالمأىكمػػػ  الفي ػػػطلعل  وػػػن قطػػػىع كػػػزة ال ػػػن ا ػػػ ،دت الػػػ ل  ػػػراهليالحػػػ هؿ اإل
 ف  أ لإاإل ػراهلين كىرا ػع عيػه الأطػىع، الحػ هؿ  مأىالؿ كقؼ الجلشدكل  الح هؿ الصكارل  عيه 

لػػػـ  أالػػػؿ الػػػػذلؾ، كالػػػدأت عػػػدكاعىن  ػػػىمهن عيػػػه قطػػػػىع كػػػزة وػػػن الثػػػىمف مػػػف لكللػػػػك  حاكمػػػ  الحػػػ هؿ
 .(3)ـ2014

 

   :ابعادهأأواًل: اسم العممية و 
 الجرف الصامد: . أ

ا ـ الجرؼ الصػىمد عيػه عميلى هػى ال، ػارل  ضػد الأطػىع  ل  راهليحاكم  الح هؿ اإلأطيأت  
مأ ال  ن سذا ال ـ مػف الركالػىت ال كرا لػ ، حلػث لي،ػب ال،ىمػؿ الػدلعن دكران االلػران وػن  حرلػؾ ال لى ػ  

دكلػػ  اإل ػػراهليل ، كلم ػػد  ػػأثلر الػػدلف إلػػن المج مػػع كمؤ  ػػى ع، كال،ميلػػىت ال، ػػارل  ال ػػن  أػػـك الهػػى 
مثػػؿ: الرصػػىص المصػػالكب كعػػىمكد ال ػػحىب، كأخلػػران عميلػػ   الجػػرؼ الصػػىمد   ل  ػػراهليالحػػ هؿ اإل

ال ػػن   ػػ مد   ػػمل هى سػػن ا خػػرل مػػف رؤلػػ   كرا لػػ   ،ػػكد إلػػه قصػػ   الي،ػػىـ الػػف الػػىعكرا  المػػذاكرة وػػن 
ى وػن صػخرة ، ح ػالمى ذاػر الػدا كر،   فر ال،دد، كال ن قىؿ ولهى  للاف م اعؾ م لعنى كع ؾ مكضكعن

اليوػػػػ  ال،الرلػػػػ  كالدلىعػػػػ  اللهكدلػػػػ ، الايلػػػػ  اليوػػػػىت كال رجمػػػػ ، جىم،ػػػػ  ا زسػػػػر   ػػػػىمن اإلمػػػػىـ، مػػػػدرس
 .(4)المصر

 
 
 

                           
، مكقػػػػػػػػػػػػع كاىلػػػػػػػػػػػػ  م،ػػػػػػػػػػػػىن اإلخالىرلػػػػػػػػػػػػ ، الػػػػػػػػػػػػراالط: العثــــــــــــور عمــــــــــــى جثــــــــــــث المســــــــــــتوطنين الثالثــــــــــــة (1)

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=708955 : ـ.13/12/2014، ال ىرل 
ـــــــــاب خطـــــــــف الف (2) ـــــــــي اعق ـــــــــي شـــــــــعفاط ف ـــــــــهمواجهـــــــــات ف ـــــــــى وحرق ، الػػػػػػػػػراالط: i24news، مكقػػػػػػػػػع ت

http://www.i24news.tv/ar : ـ  13/12/2014، ال ىرل 
الػن مكقػع الػن  الصراع بين إسرائيل وحمـاس: االسـتخبارات المصـرية تواصـل مسـاعيها لالتفـاق عمـى تهدئـة،( 3)

 ـ2014/ 15/12، ال ىرل : http://cutt.us/0T2qW ن الراالط: 
، مكقػػػػػػػػع دكت مصػػػػػػػر، الػػػػػػػػراالط: الجــــــــرف الصــــــــامد: نبـــــــوءة التــــــــوراة ومأســــــــاة غـــــــزة( عروػػػػػػػ  الالعػػػػػػػدارم، 4)

http://dotmsr.com/ar/1002/1/4537/:  ـ16/12/2014، ال ىرل 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=708955
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=708955
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/36085-140702-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3:-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%87
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/36085-140702-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3:-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%87
http://cutt.us/0T2qW
http://dotmsr.com/ar/1002/1/4537/
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  :العصف المأكول . ب
أطيأػػػت ا ىهػػػب عػػػز الػػػدلف الأ ػػػىـ، الجعػػػىح ال، ػػػارم لحراػػػ  حمػػػىس، عميلػػػ  ع ػػػارل  أ ػػػم هى  

 ال،صؼ المأاكؿ، ردًّا عيه ال،دكاف اإل راهلين، حلث قىؿ الألىدم ون حرا  حمىس ح ػىـ الػدراف إف  
 أخػػػذ ال،ػػػدنا عأػػػدلًّى، كالػػػذلؾ  أػػػكـ حمػػػىس الىخ لػػػىر ا  ػػػمىء  ل  ػػػراهليدكلػػػ  الحػػػ هؿ اإلالم،راػػػ  مػػػع “

ليم،ىرؾ مف صيب ك راث ا م  كعألػد هى ، ولمػى قػىؿ الاى ػب ال لى ػن الفي ػطلعن ح ػىـ الػدجعن إف  
ػػى، عيػػه أ ػػمىء “ ال،ميلػػىت ا خلػػرة ال ػػن أطيأ هػػى ا ىهػػب الأ ػػىـ لهػػى أ ػػمىء  ػػأ ن وػػن  ػػلىؽ الػػرد ألضن

ىءسى مػػف   ػػ كحن أ ػػم ل  ػػراهليحاكمػػ  الحػػ هؿ اإلف أعيػػه عميلى هػػى، امػػى  دكلػػ  الحػػ هؿيأهػػى  ط
 .(1)ال كراة، وىلأ ىـ  رد الأ مىء م  كحىة مف الأرآف كال لرة العالكل  

م ػػػملىت مخ يفػػػ  عيػػػه سػػػذا ال،ػػػدكاف مػػػف اللعهػػػى حراػػػ       لوصػػػىهؿ وي ػػػطلعل  أخػػػر  أطيأػػػتولمػػػى       
م ػػ كحل ن الم،عػػه مػػف آلػػىت ،  ػػـ الالعلػػىف المرصػػكصاعيػػه سػػذ  ال،ميلػػ   أطيأػػتالجهػػىد اإل ػػهمن، 

 .(2)اإل همل الأرآف الارلـ ك مفردات ال،ألدة 
أمػػى لجػػػىف المأىكمػػػ  ألكلػػ  العىصػػػر صػػػهح الػػدلف وأطيأػػػت عيػػػه عميلى هػػى ال، ػػػارل  ا ػػػـ لهلػػػب     

ردسى عيه ال،دكاف الصهلكعن الم كاصؿ الحؽ  ،العى ون قطىع كزة  إطىرالثأر، كجىء سذا ال ـ ون 
أران لي ػػػهلد محمػػػد أالػػك خضػػػلر كاػػؿ  ػػػهداء ال،ػػػدكاف الصػػهلكعن الم كاصػػػؿ ضػػػد كالأػػدس كالضػػػف  كثػػ

 .(3) ،العى
 

 :من وراء العدوان اإلسرائيمية األهدافثانيًا: 
ـ، كقػػد  ػػم،هى 2014أسػداوهى مػػف ال،ػػدكاف عيػػه كػزة عػػىـ  ل  ػػراهليحاكمػػ  الحػػ هؿ اإلأعيعػت 

الم ،ػػىقاللف عيػػه  دكلػػ  الحػػ هؿالفي ػػطلعلكف كم،هػػـ المج مػػع الػػدكلن   ػػردد ال اػػرار عيػػه أل ػػع  قػػىدة 
 دكلػػػػ  الحػػػػ هؿ ػػػػعكات المىضػػػػل ، أم معػػػػذ وػػػػؾ الر الػػػػىط أحػػػػىدم الجىعػػػػب مػػػػف قالػػػػؿ  مػػػػدار ال، ػػػػر

 دكلػػ  الحػػ هؿ ال ػػراهليل ك ث معػػذ ذلػػؾ الحػػلف ، حلػػ2005كاع ػػحىالهى مػػف الأطػػىع وػػن صػػلؼ عػػىـ 
، وػػن عميلػػىت م اػػررة ك حػػت أ ػػمىء يفصػػىهؿ الفي ػػطلعل ل ضػػع عصػػب أعلعهػػى ضػػرب الالعلػػ  ال ح لػػ  
الػػ خيص عهىهلػػى مػػف كػػزة  إلػػهامخطػػط لهػػدؼ  اإل ػػراهليل مخ يفػػ ، ال ػػن ظيػػت حىضػػرة وػػن الذسعلػػ  

جالىر أاالر عدد مف  اىعهى عيه الرحلؿ الى جى  مصر  . (4)اجزء مف ا راضن الفي طلعل ، كا 

                           
ســرائيل،  (1)  مكقػػع ال أرلػػر، الػػراالط:العصــف المــأكول فــي مواجهــة الجــرف الصــامد أســماء معــارك حمــاس وا 

http://altagreer.com   ،: ـ16/12/2014ال ىرل 
 مكقػػػػػػػػػػػػع وي ػػػػػػػػػػػػطلف الف، الػػػػػػػػػػػػراالط:ســــــــــــرايا القــــــــــــدس تطمــــــــــــق عمميــــــــــــة البنيــــــــــــان المرصــــــــــــوص،  (2)

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=124099  : ـ17/12/2014ال ىرل. 
مكقػػػػع لجػػػػىف المأىكمػػػػ ،  الػػػػراالط:  ،  ردًا عمــــى العــــدوان الصــــهيوني األلويــــة تطمــــق عمميــــة " لهيــــب الثــــأر (3)

http://s.v22v.net/fDO  : ـ17/12/2014، ال ىرل 
ـــة  ،  (  ػػػ،لد ال ػػػل 4) ـــدوان عممي  :  ، الػػػراالط ، مكقػػػع ملػػػدؿ ال ػػػت اكف لػػػلف الجـــرف الصـــامد الجـــوهر هـــو الع

http://s.v22v.net/hcGe  :  ـ19/12/2014، ال ىرل 

http://s.v22v.net/fDO
http://s.v22v.net/fDO
http://s.v22v.net/hcGe
http://s.v22v.net/hcGe
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 :(1)اإلسرائيمي إلى االحتالل ويهدف العدوان بحسب الجيش
 ال ح ل  لحرا  حمىس كال عظلمىت الفي طلعل  الم يح . هالأضىء عيه الالع  -1
  دملر مخىزف ا  يح  كالصكارل .  -2
 .ل  راهليدكل  الح هؿ اإلإعىدة الهدكء إله جعكب  -3
دكلػػ  الحػػ هؿ  ػػدملر ا عفػػىؽ المحىذلػػ  ليحػػدكد كا عفػػىؽ ال ػػن  طيػػؽ معهػػى الصػػكارل  عيػػه  -4

 . ال راهليل 
 إقىم  معطأ  عىزل   حلط الىل رلط الحدكدم مع كزة. -5
 عزع  هح الحراىت الفي طلعل . -6

 

 :(2)هي أخرى أهدافاً ما المواء ركن عرابي كموب فيضيف أ
إو ػػىؿ المصػػىلح  الكطعلػػ  الفي ػػطلعل  ال ػػن  مػػت قالػػؿ سػػذا ال،ػػدكاف كالأػػىء العأ ػػىـ ك إعىقػػ   -1

 عمؿ حاكم  ال كاوؽ الفي طلعن ككضع ال،راقلؿ أمىمهى.
  ،طلؿ أم حؿ لؤدم إله قلىـ دكل  وي طلعل  كعىصم هى الأدس. -2
 إعىدة الع الىر كالهلال  لعظرل  الردع اإل راهليل . -3
  دملر الم ركع الكطعن الفي طلعن. -4
 قت الحىج .ك  طىردة ال ىخع  ون الحزاـ ا معنالم  -5
عدكاعهى عيه قطىع كزة الأ ػالىب ع ػارل  كأمعلػ  كسػذا مجػرد  ل  راهليحاكم  الح هؿ اإلرت الر  

خدعػػػ  االػػػرل،   ػػػ،ه مػػػف خهلهػػػى إلخفػػػىء ا  ػػػالىب الحألألػػػ  ليحػػػرب، وهعػػػىؾ أ ػػػالىب  لى ػػػل  خفلػػػع 
  م ،ددة  أؼ كراء قرار إ راهلؿ ال ف سذ  الجكل  الجدلدة مف ال،دكاف.

 

أهــدافًا غيــر معمنــة ســعت  ائيلإســر ووفقــًا لمــا ذكــر  بعــض المحممــين االســتراتيجيين، فقــد وضــعت 
 :(3)لتحقيقها أثناء وبعد العدوان، هي

لمكاجهػ  حىلػ  عهػكض كطعػن ك مػرد وػن الضػف  الوراللػ  كالأػدس، كلمكاجهػ    ػ الىقل ا ف حرب  -1
 حىل  المأىكم  كالممىع،  كالكطعل  ععد أسىلن قطىع كزة.

                           
، ال ػػػػىرل :  http://s.v22v.net/CLU، مكقػػػع م،ػػػػى، الػػػػراالط: حــــين يفمــــس بنــــك األهــــداف( محمػػػد جػػػػرادات، 1)

 ـ19/12/2014
، مكقػع دعلػى الػكطف، الػراالط: م 2014قراءة في حرب إسرائيل الثالثة عمى قطـاع غـزة تمـوز  ،  ( عراالن ايػكب2)

http://s.v22v.net/w58  : ـ19/12/2014، ال ىرل 
 مكقػػع م،ػػى الخالػػىرم، الػػراالط : حتــى ال تحصــد إســرائيل بالهدنــة مــا عجــزت عنــه بــالحرب، ( إالػػراسلـ االػػراش،3)

http://s.v22v.net/1S9 : ـ20/12/2014،ال ىرل 

http://s.v22v.net/CLU
http://s.v22v.net/w58
http://s.v22v.net/w58
http://s.v22v.net/1S9
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كالظهػكر المظهػر الدكلػ   محىكل  ا  جهب عطؼ ك أللػد الػرأم ال،ػىـ الخػىرجن ك الرلػر ال،ػدكاف، -2
 الم ىلم  ال ن ل ـ الع داء عيلهى.

معع  كحلد الضف  ككزة ون  يط  كحاكم  وي طلعل  كاحدة ،  كاء اىعت  يط  و   أك حمىس  -3
أك  يط   أكدسى حاكم   كاوؽ كطعن، الىإلضىو  إلن ا ػر ركح الصػمكد كال حػدم ععػد ال ػ،ب 

  .الفي طلعن
 ت ععكاف محىرال  اإلرسىب كالدوىع عف أمف اإل راهليللف.  ركل  عدكاعهى عيه قطىع كزة  ح -4
لجػػىد   ػػكل  مػػى لأطػػىع كػػزة معفصػػي  عػػف م ػػىر ا مػػكر وػػن  -5 وصػػؿ كػػزة عػػف الضػػف  لألالػػد، كا 

لدكلػػ   كم،هػػى كا ػػعطف لضػػـ الضػػف   ػػدرلجلىن  ل  ػػراهليحاكمػػ  الحػػ هؿ اإلالضػػف ، حلػػث   ػػ،ه 
 دس الم،زؿ عف قطىع كزة.، أك إلجىد   كل  ليضف  كالأل إل راهليالح هؿ ا

 
 

 ثالثًا: أهـداف المـقاومـة الفمسـطينيــــة
 :(1)أمى أسداؼ وصىهؿ المأىكم  الفي طلعل  واىعت امى لين

 روع الحصىر الظىلـ عف قطىع كزة ك و   الم،ىالر. -1
 إعىدة إعمىر الأطىع ك إدخىؿ المكاد الخىص  الىإلعمىر. -2
 الخىرجن ال اؿ داهـ. و   م،الر رو  الالرم الذم لرالط كزة الىل،ىلـ -3
 الالدء ون إعىدة إعمىر مطىر كزة كال،مؿ إع ىء ملعىء كزة. -4
 ون الالحر. ىن الحرل ملهن  12ال مىح الىلصلد لم ىو   -5
اإلوػراج عػف العػػكاب كا  ػرل الػذلف  ػػـ اع أػىلهـ مػؤخران المفػػرج عػعهـ وػن صػػفأ   ػىللط كاإلوػػراج  -6

 ـ. 1993أك يك   فىؽاعف الدو،  الراال،  مف ا  رل  الم الألف مف مى قالؿ 
 

 :رابعًا: أبرز أحداث العدوان
 فمسطينيُا:  -1

 دلايت المكاجه  ال، ػارل  ال ر ػ  الػلف المأىكمػ  الفي ػطلعل  كجػلش الحػ هؿ اإل ػراهلين الػذم  ػف  
ضد قطىع كزة أف لألكله الأػدرة عيػه إحػداث   ا لػؾ  م أػدـ، الخػهؼ مػى اػىف عيلػع الحػىؿ خػهؿ  عدكاعىن 

 :(2)عأكد  ىالأ  مف الصراع، كلرل مراقالكف أف سذ  الأدرات ال، ارل  الفي طلعل   جيت ون
 
 

                           
 مرجع سابق( عراالن ايكب، 1)
ـــوزير 2014حـــرب غـــزة ، أحمػػػد الاالػػػىرل ن (2) ـــل وال ـــك الفي ـــرت تكتي ، مكقػػػع كاىلػػػ  صػػػفى الخالىرلػػػ ، الػػػراالط: غي

ttp://safa.ps/details/newslh  : ـ21/12/2014، ال ىرل 

http://safa.ps/details/news/135852/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1.html
http://safa.ps/details/news/135852/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1.html


والعدوانالكاريكاتير                                                              الفصل الثاني    
 

00 

 

 .ععىصر المالىدرة كالمالىك   اػ ال  يؿ خيؼ خطكط ال،دك -أ 
  1طىهرات الػدكف طلػىر محيلػ  الصػعع،  ػملت  أالىاللػؿ حيلؽ مثؿ إظهىر عدد مف المفىج"ت  -ب 

 سجكمل .  – ع حىرل اا  طهعل  كأخرل سجكمل  كثىلث   ذات مهىـ
 ف سجمىت مضىدة  قيػب لإدخىؿ كحدات اكمىعدكز صولرة مزكدة الصكارل  مضىدة ليدركع  -ج 

 ال حرؾ ال ا لان عيه ا رض لصىل  المأىكم .
م،ىلج هػى، كاضػطرت ليهػرب معهػى عػف ت الحػ هؿ ال ن عجػزت قػكا قذاهؼ الهىكفا عفىؽ ك  -د 

عىدة اع  ىر الجلش ك مكض،ع.  كا 
اق حىـ كحدة اكمىعدكز مف ا ىهب الأ ىـ كحدات الضفىدع الال رل  لأىعدة  هح الالحرل  ون  -ق 

 )زلالـ( عيه  كاطئ ع أهف عالر الالحر. 
 ل  ػراهليحػ هؿ اإلدكلػ  الكالأدرة عيه الح فىظ الهػـ ركػـ قػدرات  اإل راهليللفخطؼ الجعكد  -ك 

ماىعلػػػػػػػىت المأىكمػػػػػػػ  الفي ػػػػػػػطلعل  إرة، كال حصػػػػػػػلعىت ال، ػػػػػػػارل ، مأىالػػػػػػػؿ ال اعكلكجلػػػػػػػ  الااللػػػػػػػ
 الم كاض، .

إلأىع الخ ىهر الفىدح  ون صػفكؼ الجعػكد ععػد الدالػ  الم،راػ ب ممػى أحػالط م،عكلػى هـ كأرالػؾ  -ز 
 صفكوهـ.

دكف  كقػؼ ل طػىؿ المع ػأة  اإل ػراهليل دكل  الح هؿ طهؽ الصكارل  عيه ال،مؽ إا  مرار  -ح 
  ثالػػػىت و ػػػؿ الأال ػػػا  كحلفػػػى كمطػػػىر الػػػف جكرلػػػكف الػػػدكلن ك  الحلكلػػػ   مػػػدف االلػػػرة مثػػػؿ الأػػػدس

 الحدلدل . 
 ضلؽ الخعىؽ عيه عمهء الح هؿ كالث الرعب ون عفك هـ مف خهؿ مراقال هـ كاع أىلهـ   -ط 

 كمحىام هـ ملداعلىن.
 

اإل ػػػػراهلين عيػػػػه قطػػػػىع كػػػػزة، كعميػػػػع  ال،ػػػػدكافحػػػػداث    مػػػػف خػػػػهؿ م،ىل ػػػػ الباحــــث ىويــــر 
زمىـ المالىدرة وػن ضػرب الجالهػ   كأخذتالمأىكم  الفي طلعل  صأيت قدرا هى اإلعهمل ،  أفالصحفن 
 ون: اإلعهمل ، كقد  جيت  يؾ الأدرات اإل راهليل الداخيل  

 هليللف.يأعىة ال،ى رة كالث ر ىهؿ  هدلد ككعلد لل رالاإل راهليل   اإلعهـاؽ الث ك ىهؿ اخ ر  -أ 
الحػ هؿ الث ا ىهب الأ ىـ مأىطع ولدلك حصيت عيلهى مف خهؿ اخ ػراؽ حكا ػلب الجػلش  -ب 

 اإل راهلين.
 عجيلزل . راهليللف الىليو لف ال،الرل  كاإلإر ىؿ ر ىهؿ  هدلد عصل  لهكا ؼ اإل -ج 
عى ػػلد مكجهػػع لل ػػراهليللف الىليوػػ  ال،الرلػػ  كع ػػرسى عالػػر المكاقػػع اللا ركعلػػ  أكػػىعن ك أع ػػىج إ -د 

 كالفضىهلىت الفي طلعل  كمكاقع ال كاصؿ الج مىعن. كاإلذاعىت
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الػػػث المأىكمػػػ  لم ػػػىسد حلػػػ  لمأػػػىطع مػػػف الم،ػػػىرؾ وػػػن إطػػػىر الحػػػرب العف ػػػل  كال ػػػن رو،ػػػت  -ق 
 م،عكلىت الجاله  الفي طلعل  الداخيل ، كون عفس الكقت سزت الركح الم،عكل  لجاله  ال،دك.

 

ـ  2014ف ال،ػػدكاف عيػػه قطػػىع كػػزة عػػىـ أل  كلؤاػػد الاى ػػب كالمحيػػؿ ال لى ػػن وػػىلز أالػػك  ػػمى
أظهػػر أف المأىكمػػ  الفي ػػطلعل  الى ػػت   حػػرؾ وػػن اػػؿ ال ػػ را لجلىت الم كق،ػػ  ككلػػر الم كق،ػػ ، امػػى 
لحػػػدث وػػػن م،راػػػ  الفلػػػؿ كالػػػكزلر عيػػػه مرالػػػع ال ػػػطرع ، كأف المأىكمػػػ   ماعػػػت مػػػف الصػػػمكد عيػػػه 

أف الضػػوط ال،رالػػن كاإلقيلمػػن حػػىؿ دكف ا رض ك حألػػؽ إعجػػىزات كاع صػػىرات ملداعلػػ  حألألػػ ب إل 
 .(1)  حألؽ المأىكم  اع صىرات أاالر   مثؿ ون  حرلر أراضو أك إجالىر إ راهلؿ عيه الع حىب

 

 إسرائيمًيا: -2
عيػه قطػىع كػزة  عدكاعػعلأدر مجمكع الأكات ال، ارل  ال ن ا  خدمهى ال،دك الصهلكعن وػن 

ألؼ جعدم إ ػراهلين مػف الجػلش العظػىمن كقػكات الح لػىط، كاػىف عيػه رأس سػذ  الأػكات كزلػر  70
اإل ػػراهلين اللعػػن جػػىع س، الهػػدؼ  الحػػ هؿ مك ػػن ل،ػػىلكف كرهػػلس أراػػىف الجػػلش اإل ػػراهلينالحػػرب 

 .(2)إحراز عصر  رلع ون حرالهى عيه المأىكم  الفي طلعل  ون قطىع كزة
 

 : (3)اآلتيةويمكن رصد أبرز أحداث العدوان في النقاط  
مف الاىاللعت المجيس الكزارم  هعا  دعى،د  راهلين عدكاعع ال، ارم الاإلالح هؿ  الدأ جلش -أ 

 ألؼ جعدم اح لىط. الأرال،لفاإل راهلين المصور 
 الأصؼ الجكم كالالرم كالالحرم لمعىطؽ م فرق  ون الأطىع. -ب 
 ك دملر معىزؿ مأىكملف كقلىدات وي طلعل .ا  هداؼ معىزؿ المكاطعلف،  -ج 
ر مأػػػىر لا ػػػ هدوت الالعػػػه ال ح لػػػ  ك ػػػالاىت الصػػػرؼ الصػػػحن كالاهرالػػػىء كال صػػػىلت ك ػػػدم -د 

 كالم ىجد كالمؤ  ىت ال،ىم . ا معل  ا جهزة
 ال ىال،  لكاىل  الوكث ك  ولؿ الهجهلف. اإللكاءا  هداؼ المدعللف ون مرااز  -ق 
 لصحفل  ون قطىع كزة.ا  هداؼ الصحفللف كالمؤ  ىت ا -ك 
 الالرم كالدوع الىلمزلد مف الأكات الالرل  عيه الحدكد مع قطىع كزة. ج لىحال -ز 

                           
 مرجع سابق( أحمد الاالىرل ن، 1)
مكقػػػػػع أمػػػػػد للعػػػػػهـ، الػػػػػراالط:  غـــــزة،الحـــــرب العســـــكرية عمـــــى قطـــــاع  –تقـــــدير موقـــــف ( اىلػػػػػد لك ػػػػػؼ، 2)

http://s.v22v.net/Id1b  ـ22/12/2014:  ، ال ىرل 
 ـ22/12/2014ال ىرل :  ،http://cutt.us/54 الراالط: ،م2014الحرب عمى غزة ( كلالاللدلى، المك كع  الحرة، 3)

http://s.v22v.net/Id1b
http://s.v22v.net/Id1b
http://cutt.us/54
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ممىر ػػػ  الحػػػرب العف ػػػل  كضػػػرب الػػػركح الم،عكلػػػ  ليجالهػػػ  الداخيلػػػ  الفي ػػػطلعل  مػػػف خػػػهؿ  -ح 
لأػىءاخ راؽ الالث ال يفزلكعن ليفضىهلىت الفي طلعل ،  ر ػىؿالمعى ػلر،  كا  ر ػىهؿ  هدلػد عالػر  كا 

 ا ؼ المحمكل ، ك هجلر  اىف المدف المحىذل  لي رلط الحدكدم.الهك 
كدراجػػى هـ  هـ ػػلىرا ك  اللػػك هـ اك لػػىؿ ع ػػطىء وػػن المأىكمػػ  الفي ػػطلعل  مػػف خػػهؿ ا ػػ هداؼ -ط 

 .اإل راهليل العىرل  مف قالؿ طىهرات ال  طهع 
الىدةار اىب مجىزر ال ،  الحؽ المدعللف ال،زؿ   -م   عىههت اىمي  الجملع أورادسى كا 
 عفلػػذ  ا لػػؾ  لى ػػ  ا رض المحركقػػ  وػػن اثلػػر مػػف المعػػىطؽ امػػى حصػػؿ وػػن ال ػػجىعل    -ؾ 

 كحن ال فىح ك رؽ خىعلكعس كرو .
 

 المبادرة المصرية:خامسًا: 
لػػػػـك الثعػػػػلف المكاوػػػػؽ  ،ػػػػدكافمػػػػف ال أ ػػػػالكعأطيأػػػػت كزارة الخىرجلػػػػ  المصػػػػرل  الىلأػػػػىسرة، ال،ػػػػد  
، مالػػىدرة  طىلػػب الكقػػؼ وػػكرم إلطػػهؽ العػػىر، وػػن ظػػؿ ا صػػىلت  جرلهػػى مصػػر مػػع 14/7/2014

الجىعػػػب اإل ػػػراهلين كالألػػػىدة الفي ػػػطلعل  ك ػػػىهر الفصػػػىهؿ الفي ػػػطلعل ، المػػػى لػػػؤدم إلػػػه كقػػػؼ جملػػػع 
ىعػػػػىة ال ػػػػ،ب ا عمػػػػىؿ ال،داهلػػػػ  الػػػػران كالحػػػػران كجػػػػكان ككضػػػػع حػػػػد لعزلػػػػؼ الػػػػدـ الفي ػػػػطلعن ك خفلػػػػؼ م،

 .(1)الفي طلعن ون ا راضن المح ي 
المصػرل  ك حفظػت  المالػىدرةكمف الجدلد الىلػذار أف الفصػىهؿ الفي ػطلعل  وػن قطػىع كػزة روضػت 

مػع مطىلػػب   كاوػؽمػػى لعيػه ال،دلػد مػف العكدسػػى، كطىلالػت الجىعػب المصػػرم الػذجراء  ،ػدلهت عيلهػى، ال
 .(2)المأىكم  الفي طلعل  ككقؼ عدكاف الح هؿ اإل راهلين ضد قطىع كزة

 

كولمى لين عص المالىدرة المصرل  لكقؼ ال،دكاف اإل راهلين عيه ال ،ب الفي طلعن امػى ع ػر هى 
 :(3)المصرل  اإلعهـك ىهؿ 

ػى  لمىعنى معهى الأسمل   حألؽ ال هـ ون المعطأػ  كحرصن اعطهقنى مف الم هكلل  ال ىرلخل  لمصر كا 
كالفصػػىهؿ الفي ػػطلعل  إلػػه كقػػؼ   إ ػػراهلؿ عيػػه أركاح ا الرلػػىء كحأعػػى ليػػدمىء،  ػػدعك مصػػر اػػؿ مػػف 

إلطػػهؽ العػػػىر، عظػػران  ف  صػػ،لد المكاقػػػؼ كال،عػػؼ، كال،عػػػؼ المضػػىد كمػػى  ل ػػػفر ععػػع مػػػف  موػػكر 
 ضحىلى لف لاكف ون صىل  أم مف الطرولف.

 

                           
، الػػػػػػػراالط: مصـــــــر تطمـــــــق مبـــــــادرة لوقـــــــف العـــــــدوان اإلســـــــرائيمي عمـــــــى غـــــــزة،  (1) مكقػػػػػػػع المصػػػػػػػرم اللػػػػػػػـك

http://s.v22v.net/J7Nf: ـ 22/12/2014، ال ىرل 
مكقػػع ال،ػػرب كال،ػػىلـ، مشــاورات لتعــديل بنــود المبــادرة المصــرية وفــق مطالــب المقاومــة،  عػػدلف  ػػ،د الػػدلف،  (2)

 ـ22/1/2015، ال ىرل :http://www.alghad.com/articles/815410الراالط: 
 ، مكقػع الكاالػ  ال ػركؽ، الػراالط : نص المبادرة المصرية لوقـف العـدوان اإلسـرائيمي عمـى الشـعب الفمسـطيني (3)

http://cutt.us/pJRSz: ـ22/12/2014، ال ىرل 

http://www.alghad.com/articles/815410
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 ومن هذا المنطمق يمتزم الطرفان خالل فترة وقف إطالق النار باآلتي:
 أالػػد  أػػكـ إ ػػراهلؿ الكقػػؼ جملػػع ا عمػػىؿ ال،داهلػػ  عيػػه قطػػىع كػػزة الػػرن كالحػػرنا كجػػكنا، مػػع ال -أ 

 عيه عدـ  عفلذ أم عميلىت اج لىح الرل لأطىع كزة أك ا  هداؼ المدعللف.
 أكـ اىو  الفصىهؿ الفي طلعل  ون قطىع كزة الذلأىؼ جملع ا عمىؿ ال،داهل  مف قطىع كزة  -ب 

جكنا، كالحرنا، كالرنا، ك حت ا رض، مع ال أالد عيػه إلأػىؼ إطػهؽ الصػكارل    إ راهلؿ  جى  
 هجمىت عيه الحدكد أك ا  هداؼ المدعللف.المخ يؼ أعكاعهى كال

وػػ   الم،ػػىالر ك  ػػهلؿ حراػػ  عالػػكر ا  ػػخىص كالالضػػىهع عالػػر الم،ػػىالر الحدكدلػػ  وػػن ضػػكء  -ج 
 ا  أرار ا كضىع ا معل  عيه ا رض.

 أمى الىقن الأضىلى المى ون ذلؾ مكضكع ا مف  ل ـ الحثهى مع الطرولف. -د 
 

 أسموب تنفيذ المبادرة:  
لالدء  عفلذ  فىسمىت ال هده  الػلف الطػرولف، عيػه  7/2014/ 15لكـ  06:00 حددت  ىع   -أ 

 ػػىع  مػػف إعػػهف المالػػىدرة المصػػرل  كقالػػكؿ الطػػرولف  12أف لػػ ـ إلأػػىؼ إطػػهؽ العػػىر خػػهؿ 
 الهى دكف  ركط م الأ .

ل ـ ا  أالىؿ كوكد رول،  الم  كل مف الحاكم  اإل ػراهليل  كالفصػىهؿ الفي ػطلعل  وػن الأػىسرة   -ب 
الػػػدء  عفلػػػذ المالػػػىدرة ل ػػػ امىؿ مالىحثػػػىت  ثاللػػػت كقػػػؼ إطػػػهؽ العػػػىر،  ػػػىع  معػػػذ  48خػػػهؿ 

كا  امىؿ إجػراءات العػىء الثأػ  الػلف الطػرولف، عيػه أف  ػ ـ المالىحثػىت مػع الطػرولف اػؿ عيػه 
 ـ.2012حدة طالأنى ل فىسمىت  ثاللت ال هده  الىلأىسرة عىـ 

 عفلػػذ ال فىسمػػىت،  لي ػػـز الطروػػىف ال،ػػدـ الألػػىـ الػػأم أعمػػىؿ مػػف  ػػأعهى ال ػػأثلر الىل ػػيب عيػػه  -ج 
ك حصؿ مصر عيه ضمىعىت مف الطرولف الىلل زاـ المػى لػ ـ ال فػىؽ عيلػع، كم ىال،ػ   عفلػذسى 

 كمراج،  أم مف الطرولف حىؿ الألىـ الأم أعمىؿ  ،رقؿ ا  أرارسى.
 

 

 أسباب رفض المقاومة الفمسطينية لممبادرة المصرية:
أعيعػػػت حرا ػػػى حمػػػىس كالجهػػػىد اإل ػػػهمن عػػػف روضػػػهمى ليمالػػػىدرة المصػػػرل ، ولمػػػى قىلػػػت ا ىهػػػب 

واػػرة كقػػؼ الأ ػػىؿ قالػػؿ  ياللػػ  جملػػع  أفالأ ػػىـ إعهػػى كثلأػػ  خعػػكع كراػػكع ل لماػػف الأالػػكؿ الهػػى، م، الػػرةن 
 ركط حمىس كالمأىكم  مروكض ، كأادت حرا  الجهىد اإل همن عيه ل ىف الألػىدم خىلػد الػالطش 

لمالػػىدرة المصػػرل  ل  يالػػن حىجػػىت ال ػػ،ب الفي ػػطلعن، كأف الػػرد عيػػه المالػػىدرة المصػػرل   ػػلاكف أف ا
 .(1)ال اؿ مكحد مع حرا  حمىس

                           
، http://altagreer.com مكقػػع ال أرلػػر، الػػراالط: لممبــادرة المصــرية،أســباب رفــض المقاومــة الفمســطينية ( 1)

 ـ25/12/2014ال ىرل : 

http://altagreer.com/%E2%80%A8%E2%80%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85/
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روض حمىس ليمالىدرة المصرل ، لـ لأت ال الب أ يكب كطرلأ  إخراجهى، حلث  ـ طرحهى عالر ك 
المأىكمػ  الرهل ػل  ك ىهؿ اإلعهـ عيه كلػر الم،هػكد مػف مصػر، كل ال ػالب  جىسػؿ مصػر  طػراؼ 

عمػػى   ػػالىب  كا  ى ػػل  عيػػه ا رض، أك مػػى ل ػػن معػػع محػػىكلت إذلؿ وصػػىهؿ المأىكمػػ  وح ػػبب كا 
 :(1)مكضكعل  أاثر أسمل  كخطكرة أسمهى

 ىكت المالىدرة ون الالعدلف ا كؿ كالثىعن اللف الم، دم كالم، دل عيلع، ون حلف أف إ راهلؿ سن  -1
 ون حىل  دوىع م ركع عف العفس. الم، دل ، أمى الفصىهؿ الفي طلعل 

اػىت المأىكمػ  الفي ػطلعل  أعػع ل  ضمعت المالىدرة العدان حكؿ إجراءات العػىء الثأػ ، ولمػى أاػدت حر  -2
 كجد اللف المأىكم  ال ن  أىكـ مح هن كى مىن  رضهى  نء ا مع إجراءات العىء الثأ .ل

ا رض، جػػىءت صػػلىك  سػػذا وػػ   الم،ػػىالر كالحػػدكد وػػن ضػػكء ا ػػ أرار ا كضػػىع ا معلػػ  عيػػه  -3
الالعػػد الصػػكرة ضػػالىاللع ومػػف الػػذم  ػػلأرر م ػػه   ػػ أر ا كضػػىع ا معلػػ  عيػػه ا رض، كرأت وػػن 

 ذلؾ: إصراران عيه ا  مرار أكضىع كزة عيه مى سن عيلع قالؿ سذ  الحرب.
دثت الخطكرة ال لى ل  ا االر جػىءت وػن دلالىجػ  المالػىدرة، ك حدلػدان وػن الفأػرة الثىعلػ  معهػى، كال ػن  حػ -4

، كسػػػك اػػػػىف صػػػػ،الىن  حألأػػػػع 1967عػػػف قػػػػرارات ال ػػػػرعل  الدكللػػػػ  كمفىكضػػػىت ال ػػػػهـ عيػػػػه حػػػػدكد 
 الىلحرب كالدمىء كال،د اؿ سذ  ال ضحلىت ال ن لأدمهى ال ،ب الفي طلعن، أف لؤخذ الهذا ال اؿ.

وػػن مصػػيح   مػػف المحييػػلف وػػن الأعػػكات اإل ػػراهليل  أف المالػػىدرة المصػػرل   صػػب   كقػػد أاػػد عػػدده 
 ؿ ايلىن، ك رمن إله  حجلـ حمىس كمع،هى مف  حألؽ الع صىر.إ راهل

 

 أسباب الموافقة اإلسرائيمّية عمى المبادرة المصرية:
 :(2)اىف ليمكاوأ  اإل راهليل  عيه المالىدة المصرل  عدة أ الىب أسم هى

ػػت عيلهػػى سػػذ    -1 طػػرح مكقفهػػى الػػداعن إلػػه عػػزع  ػػهح المأىكمػػ  خػػهؿ المفىكضػػىت ال ػػن عص 
 المالىدرة  كال ،ن ليظهكر المظهر المي ـز الىلأكاعلف الدكلل  أمىـ الرأم ال،ىـ الدكلن.

 ػػأثلر عيػػه ععصػػر المالىك ػػ  الػػذم اع مد ػػع المأىكمػػ  ضػػد الالػػىف الصػػهلكعن مػػف خػػهؿ ا  ػػيح   -2
د هى لمكاجه  ال،دكاف اإل راهلين، كسك مى أرالؾ ح ىالىت المح ؿ  ك   ت صفكوع، الم طكرة ال ن اع م

عػىدة  ر لػب  ل  راهليحاكم  الح هؿ اإللذلؾ  ،ت  مف خهؿ سذ  المالىدرة إله ال أىط أعفى ػهى كا 
عىدة قراءة عأىط الأػكة كالضػ،ؼ وػن الصػراع الحػىلن  مهلػدنا لمكاصػي  عػدكاعهى  حضكرسى ال، ارم كا 

 ي طلعللف.عيه الف
 

 

                           
ـــادرة المصـــرية،( خىلػػػد حمػػػد، 1) ـــو مـــرزوق يوضـــح أســـباب رفـــض حمـــاس لممب ، الػػػراالط:  اب مكقػػػع الأػػػدس اػػػـك

http://s.v22v.net/Nkoq : ـ25/12/2014، ال ىرل 
 مرجع سابق الفي طلعل  ليمالىدرة المصرل ،( أ الىب روض المأىكم  2)

http://s.v22v.net/Nkoq
http://s.v22v.net/Nkoq
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 .(1)عدـ ا  جىال  المالىدرة لمطىلب حمىس كوصىهؿ المأىكم  كخىص ن اإلوراج عف أ رل -3
 كقؼ كلر م ركط إلطهؽ العىر. -4
ل ػػػرؾ حمػػػىس وػػػن  دكلػػػ  الحػػػ هؿ اإل ػػػراهليل قالػػػكؿ المالػػػىدرة ال،ػػػد الضػػػرالىت ال ػػػن كجهػػػت ل  -5

 مكقؼ ض،لؼ.
كقػػد رحالػػت ال ػػيط  الفي ػػطلعل  الىلمالػػىدرة المصػػرل  كدعػػت الفصػػىهؿ الفي ػػطلعل  وػػن كػػزة لي جػػىكب م،هػػى 

 .  اإل راهليل ؿ ككقؼ  هؿ الدـ العىزؼ ون قطىع كزة الف،ؿ آل  الحرب كالمدعللف ال،ز   ا الرلىءحأعىن لدمىء 
 

 ووقف إطالق نار مؤقت: ةهدن سادسًا:
عجحػػت  عيػػه قطػػىع كػػزة، محػػىكلت عػػدة ل،أػػد سػػدف إع ػػىعل ، يػػجؿ خػػهؿ ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين 

الف ؿ، ذلؾ قالؿ أف   كصؿ مصر إله كقػؼ إلطػهؽ العػىر طكلػؿ  لا خر ال،ضهى ولمى اىف مصلر 
 :(2)، كولمى لين  يؾ الهدف الىل  ي ؿا مد
 جيت ون سػذا اللػـك أكؿ محىكلػ  ل،أػد سدعػ  إع ػىعل ، ال،ػد دعػكة مػف  ـ 15/7/2014ال ىرل   -أ 

الم حػػدة، كا ػػ مرت  ػػت  ػػىعىت كال زمػػت ولهػػى ا طػػراؼ الكقػػؼ إطػػهؽ العػػىر، قالػػؿ أف ا مػػـ 
 عفجر ال  الىاىت عيه عحك أععؼ مجددان ال الب ا هىـ إ راهلؿ لحرا  حمىس الروض المالىدرة 

 .المصرل 
اإل ػػراهلين، كوصػػىهؿ المأىكمػػ  الفي ػػطلعل  الوػػزة عػػف مكاوأ همػػى عيػػه  الحػػ هؿ أعيػػف الجػػلش  -ب 

لػػػـك الخمػػػلس المكاوػػػؽ مػػػف ال ػػػىع  ال ػػػىال،  مػػػف صػػػالىح   ػػػىعىت الػػػدءن  5  لمػػػدة  هدهػػػ  ملداعلػػػ
ظهػرا، ا ػ جىال  لطيػب مػف ا مػـ الم حػدة ل ػ ماف  ةـ كح ه ال ىع  الثىعل  ع ػر 17/7/2014

 . (3)مف  كصلؿ م ىعدات إع ىعل 
وػػن حػػػن ال ػػجىعل ،  ػػػدخؿ الصػػػيلب  ل  ػػػراهليقػػكات الحػػػ هؿ اإلال،ػػد المجػػػزرة ال ػػن ار اال هػػػى  -ج 

ـ مػػػف أجػػػؿ سدعػػػ  إع ػػػىعل  20/7/2014ال ػػػىرل   ل  ػػػراهليحاكمػػػ  الحػػػ هؿ اإلا حمػػػر لػػػدل 
حاكمػػػػ  الحػػػػ هؿ ل ػػػػىع لف وػػػػن كػػػػزة ح ػػػػه لػػػػ ماف ال ػػػػاىف مػػػػف اع  ػػػػىؿ الضػػػػحىلى، ككاوأػػػػت 

 ،ىن وي ػػطلعل 90 ػػراهلؿ عيػػه إعطػػىء سدعػػ  وػػن حػػن ال ػػجىعل  وأػػط ال،ػػدمى ق يػػت ولػػع عحػػك اإل

                           
مكقع ال الا  اإلعهملػ  محػلط، الػراالط: أسباب إسرائيمية وراء قبول المبادرة المصرية،  3وقف النار في غزة  (1)

http://moheet.com : ـ25/12/2014، ال ىرل 
 مكقػع الزل كعػ  ليدرا ػىت ك له   ػىرات، الػراالط: يومـًا أغمبهـا فشـل،  29العدوان عمى غزة: تسع هدن فـي  (2)

http://www.alzaytouna.net/permalink/74722.html  : ـ25/1/2014، ال ىرل 
 حػػػػرة، الػػػػراالط: ، مكقػػػػع كاىلػػػػ  وي ػػػػطلف ســــاعات 5بــــدء ســــريان "التهدئــــة اإلنســــانية" فــــي غــــزة لمــــدة  (3)

http://goo.gl/gV9cCm  : ـ25/12/2014، ال ىرل 

http://moheet.com/2014/07/15/2104884/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://moheet.com/2014/07/15/2104884/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/74722.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/74722.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/74722.html
http://www.palestineafree.com/index.php?id=24501#.U8jVc_l_tAI
http://www.palestineafree.com/index.php?id=24501#.U8jVc_l_tAI
http://www.palestineafree.com/index.php?id=24501#.U8jVc_l_tAI
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الحػػػن  ل  ػػػراهليقػػػكات الحػػػ هؿ اإلمدت الهدعػػػ   ػػػىع  كعصػػػؼ ال ػػػىع  قالػػػؿ أف  أصػػػؼ صػػػ
 .(1)مجددا، م هم ن الفصىهؿ الفي طلعل  الخرقهى

 ػىع   الػػدأ  12لمػدة  إع ػىعل ـ  كاوأػت الفصػىهؿ الفي ػطلعل  عيػػه  هدهػ  26/7/2014ال ػىرل   -د 
عرضػػ هى  إع ػػىعل ال زامهػػى ال هدهػػ   ل  ػػراهليحاكمػػ  الحػػ هؿ اإل كأعيعػػتمػػف ال ػػىع  الثىمعػػ ، 

 ل  راهليقكات الح هؿ اإل ىع   الدأ ال ىع  الثىمع  صالىحىن، ا  الأ هى  12الم حدة لمدة  ا مـ
كف أثعىء مف عىهي  كاحدة ون خىف لكعس، اع  ؿ الفي طلعل 20وي طلعلى، اللعهـ  30الأ ؿ عحك 

زؿ المػػػػدمرة، وػػػػن مخ يػػػػؼ جثػػػػ  مػػػػف  حػػػػت أعأػػػػىض المعػػػػى 120عػػػػف  سػػػػذ  ال هدهػػػػ  مػػػػى ل لأػػػػؿ
  .(2) محىوظىت الأطىع

 12لػله إلػه 12ا مـػ الم حػدة سدعػ  مػف أجػؿ علػد الفطػر  الػدأ مػف طيالت  ـ27/7/2014ال ىرل    -ق 
أو ػػي هى الأصػػؼ م   ػػفه ال ػػفىء كم عػػز  وػػن مخػػلـ  ل  ػػراهليقػػكات الحػػ هؿ اإل، لاػػف 28لػػله لػػـك 

آخػػرلف، كاعػػدل،ت المكاجهػػىت ال،ػػدسى عيػػه  50ال ػػىطئ مػػى أدل إلػػه مأ ػػؿ ع ػػرة أطفػػىؿ كجػػرح عحػػك 
 .(3)عطىؽ أك ع كأععؼ

ـ أعيف جكف الرم كزلر الخىرجل  ا مرلاػن كالػىف اػن مػكف 1/8/2014لكـ الجم،  المكاوؽ  -ك 
عيػه  كا فأػاكالفصىهؿ الفي ػطلعل   ل  راهليم  الح هؿ اإلحاك ا ملف ال،ىـ لألمـ الم حدة، أف 

مػػف  فدقلأػػ  عيػػه الدالػػ  الهدعػػ  قػػىـ مأػػى يك  90 ػػىع ، لاػػف قالػػؿ  72كقػػؼ إطػػهؽ العػػىر لمػػدة 
، العصػب ا عفػىؽا ىهب الأ ىـ عيه إثر  أدـ قكة إ راهليل   رؽ مدلع  رو  الحج  الالحث عػف 

ثعلف مف جعكد الم ىة اإل راهليللف، كأ رت الضىالط سىدار ككلدلف كالذم اإلن ق ؿ  لاملف أد
الهدعػػ  الدكللػػ ،  ل  ػػراهليقػػكات الحػػ هؿ اإل، خرقػػت عمأ يػػ ل  ػػراهليحاكمػػ  الحػػ هؿ اإلأعيػػف 

ت عىصف  مف الأصؼ المدو،ن كالجػكم كار االت مجزرة ون رو  جعكب قطىع كزة، حلث  ع  
صػػىال   آخػػػرلف  ىن وي ػػطلعل 180إلػػه ا   ػػػهىد ل المراػػز ضػػد المػػدعللف، ممػػى أد   عيػػه ا قػػؿ كا 

 .(4)الجركح
 

                           
 مرجع سابقلكمىن أكيالهى و ؿ،  29ال،دكاف عيه كزة:   ع سدف ون  (1)
، ال ػػىرل :  http://s.v22v.net/3ys، مكقػع دعلػػى الػػكطف، الػػراالط: ســاعة حيــز التنفيــذ 12دخــول هدنــة الـــ   (2)

25/12/2014 
 مرجع سابقلكمىن أكيالهى و ؿ،  29ال،دكاف عيه كزة:   ع سدف ون  (3)
، مكقػع  ػالا  علػكف حػكؿ ال،ػىلـ سوء فهـم أمريكـي إسـرائيمي أدي إلـي انهيـار التهدئـة بـين إسـرائيل وحمـاس (4)

 .25/1/2015، ال ىرل : http://www.eyesnews.com/NewsDetails.aspx?id=2882،الراالط: 

http://s.v22v.net/3ys
http://www.eyesnews.com/NewsDetails.aspx?id=2882
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م ،ػددة، كوػن  ىتا مـ الم حدة لهدع   الع  ىعىت  خييهى خركقػ ـ  ك طت4/8/2014ون  -أ 
أف  ل  ػراهليقػكات الحػ هؿ اإلوي طلعلى ون روػ  ال ػن روضػت  20   هد عحك اسذ  الهدع  

 .(1)  ميهى ون ال هده 
 ػػىع  قالػػؿ الػػدء مفىكضػػىت وػػن الأػػىسرة الػػلف  72سدعػػع  هـ إلػػ5/8/2014دعػػت مصػػر وػػن  -ب 

الػػدأت ال ػػىع  الثىمعػػ  ال كقلػػت وي ػػطلف كلػػـ ل خييهػػى ح ػػه خػػرؽ  ،كوػػدلف وي ػػطلعن كا  ػػراهلين
 .( 2)كاحد الخهؼ الهدف ال ىالأ ، كأعيعت ا طراؼ أعهى قىالي  لي مدلد

 

عيػػػػه  مدلػػػػد ال،مػػػػؿ  ليلكفكاإل ػػػػراهـ ا فػػػػؽ المفىكضػػػػكف الفي ػػػػطلعلكف 14/8/2014ال ػػػػىرل   -ج 
 72، قالػػػؿ كقػػػت قصػػػلر مػػػف اع هػػػىء مػػػدة سدعػػػ  اؿأخػػػرمالىل هدهػػػ  الم،مػػػكؿ الهػػػى خم ػػػ  ألػػػىـ 

 ىع ، لمعىق   ال،ض الأضىلى الخهول  ال ن  حكؿ دكف  ال كصؿ ل فىؽ كقػؼ إطػهؽ عػىر 
 .(3) ىمؿ اللف الجىعاللف

 

 اتفاق "وقف إطالق نار شامل:                                            سابعًا:
  وػػػػن المأىكمػػػػ  كوػػػػن الحراػػػػ  الكطعلػػػػ  ال لػػػػىرات الرهل ػػػػ ػػػػاؿ الفي ػػػػطلعلكف كوػػػػدنا مكحػػػػدان مػػػػف 

وػن الأػىسرة، ال،ػد أف أجػرت الأػىسرة  اإل ػراهلين ،ػدكالفي طلعل ، إلجراء مفىكضىت كلػر مالى ػرة مػع ال
ال،ػػػض ال ،ػػػدلهت عيػػػه المالػػػىدرة ال ػػػن قػػػدم هى وػػػن الدالػػػ  ال،ػػػدكاف، كخػػػىض الكوػػػد الفي ػػػطلعن جػػػكلت 

ل  أػػؿ عػػف  را ػػ  الم،راػػ  المح دمػػ   نف الىلم،راػػ  ال لى ػػل  ال ر ػػ ، ال ػػك   كصػػفهى مراقالػػل فىكضػػ
الػذم اػىف ل ػ،ن لا ػب مزلػد مػف  اإل ػراهلين ،ػدكعيه ا رض ون كػزة، وػن ظػؿ  ،عػت كمراككػ  ال

، الػذم الػىت مػدراىن ع ػ،ال إلػن عأرض الم،راػ  ح ػه لأدمػ عيػهم إعجىز مهن معع ون  حألؽ أأالكقت 
محمػػد الضػػلؼ  اك لػػىؿ    وػػن كػػزة، كالػػدللؿ عيػػه ذلػػؾ محىكلػػالمأىكمػػ إمػػىـع ػػارلىن  جل ػػع اعهػػـز أف

المفػػىكض وػػن  اإل ػػراهليند الكوػػد /أك ػػطس أثعػػىء كجػػك 20الأىهػػد ال،ػػىـ لا ىهػػب عػػز الػػدلف الأ ػػىـ وػػن 
 مع الجىعب الفي طلعن. ؽا فى إلهإل الىلكصكؿ  ان الأىسرة، كلاعهى و يت ون ذلؾ، ويـ  جد اليد  

 

عيه ال،ػدكاف اإل ػراهلين الم كاصػؿ عيػه قطػىع كػزة الػران كالحػران كجػكان،  ـػ ال كصػؿ  ىن لكم 50كال،د مركر 
الرعىلػػػ   ل  ػػػراهليحاكمػػػ  الحػػػ هؿ اإلكالعػػػىر الػػػلف الجػػػىعاللف الفي ػػػطلعن  إطػػػهؽا فػػػىؽ  ػػػىمؿ لكقػػػؼ  إلػػػن

، ال ػن كصػفهى أ ػىاللعف لمحىدثىت كلػر مالى ػرة جػرت وػن الأػىسرة كا ػ مرت عػدة لمصرل ، ال ن دعت الطرو
 ل  ػراهليحاكمػ  الحػ هؿ اإلرهلس الكود الفي ػطلعن ليأػىسرة عػزاـ ا حمػد، الىل ػىق  كالم ،الػ  ك ػط ممىطيػ  

 لاالػػػػد ػػػػ،ن ليحصػػػػكؿ عيػػػػه مزلػػػد مػػػػف الكقػػػػت قالػػػػؿ  كقلػػػع عيػػػػه ال فػػػػىؽ الػػػػذم الػػػىت ك ػػػػلاىن، ح ػػػػه    ػػػنال
                           

 مرجع سابقلكمىن أكيالهى و ؿ،  29ال،دكاف عيه كزة:   ع سدف ون  (1)
 السابق نفسه.( 2)
ــد األحــداث عمــى غــزة (3) ، /http://www.mojazeg.com/world/3502، مكقػػع مػػكجز مصػػر، الػػراالط: جدي

 ـ25/1/2015ال ىرل : 

http://www.mojazeg.com/world/3502/
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 .(1)ا خلرةالصكرة المع صر الىلضرال   اإل راهلينالرأم ال،ىـ  أمىـالفي طلعللف مزلدان مف الخ ىهر كلخرج 
 

 نص االتفاق: -1
ح احفىظػىن عيػه أرك  عػعأؼ إطػهؽ العػىر: جىء اللىف كزارة الخىرجل  المصرل  الذم أعيػف الػدء كقػ

ـ دعػػت مصػػر 2012ـ ك فىسمػػىت الأػػىسرة 2014ا الرلػػىء كحأعػػىن ليػػدمىء كا ػػ عىدان ليمالػػىدرة المصػػرل  
عػىر  ػىمؿ كم الػىدؿ الػىل زامف مػع وػ   الم،ػىالر الػلف  إطهؽكقؼ  إله كاإل راهلينالطرولف الفي طلعن 

عمػػىر كم ػػ يزمىت اإل  لػػكىثكاإل اإلع ػػىعل المػػى لحأػػؽ  ػػرع  إدخػػىؿ الم ػػىعدات  كا  ػػراهلؿقطػػىع كػػزة 
ملػػػػؿ كا ػػػ مرار المفىكضػػػىت كلػػػػر المالى ػػػرة الػػػػلف الطػػػرولف ال ػػػػىف  6كالصػػػلد الالحػػػرم، اعطهقػػػػىن مػػػف 

العػػػىر كوػػػن ضػػػكء قالػػػكؿ الطػػػرولف  إطػػػهؽالمكضػػػكعىت ا خػػػرل خػػػهؿ  ػػػهر مػػػف الػػػدء  ثاللػػػت كقػػػؼ 
 26كقلػػت الأػػىسرة المػى كرد وػػن الػدعكة المصػػرل  وأػػد  حػدد ال ػػىع  ال ػىال،  ال  كاإل ػػراهلينالفي ػطلعن 
 .(2)العىر  إطهؽلالدء  رلىف كقؼ  أك طس

 

 :(3)اإلجراءات الفورية -2
اػػػػؿ  إطػػػػهؽوػػػػن كػػػػزة عيػػػػه كقػػػػؼ  ا خػػػػرل كوصػػػػىهؿ المأىكمػػػػ  الفي ػػػػطلعل  كاوػػػػؽ حمػػػػىس  -أ 

 .إ راهلؿعيه  كالمكر رالصكارل  
 الالرل .اؿ ال،ميلىت ال، ارل  المى ون ذلؾ الضرالىت الجكل  كال،ميلىت  إ راهلؿ كقؼ  -ب 
عيه و   المزلد مف م،ىالرسى الحدكدلػ  مػع كػزة لي ػمىح ال ػدوؽ أل ػر ليالضػىهع  إ راهلؿ كاوؽ  -ج 

 الأطىع. إلهعمىر اإل إعىدةكم،دات  اإلع ىعل المى ون ذلؾ الم،كع  
 ا فىؽ ثعىهن معفصؿ  كاوؽ مصر عيه و   م،الر رو  عيه حدكدسى مع كزة. إطىرون  -د 
حػدكد  إدارةة الػرهلس محمػكد عالػىس   ػيـ الم ػؤكلل  عػف ل كقع مف ال يط  الفي ػطلعل  الألػىد -ق 

 كزة مف حمىس.
عمػىر وػن كػزة مػع المػىعحلف الػدكلللف اإل إعػىدة  كله ال يط  الفي طلعل  قلىدة  ع لؽ جهػكد  -ك 

 .ا كركالنالمى ون ذلؾ ال حىد 

                           
مكقػػع كاىلػػ  كوػػػى المحادثــات الفمســطينية اإلســرائيمية غيــر المباشـــرة لوقــف إطــالق النــار تبـــدأ صــباح غــد، ( 1)

، http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181578ل ، الػػػػػػػػػػراالط: الفي ػػػػػػػػػطلع
 ـ 26/12/2014 ىرل : 

ــــار بغــــزة،  (2) ، ال ػػػػىرل :  http://s.v22v.net/O3jمكقػػػػع عالػػػػأ الػػػػرس، الػػػػراالط: نــــص اتفــــاق وقــــف إطــــالق الن
 ـ.26/12/2014

، http://cutt.us/hWhiEمكقع الجزلرة مالى ػر مصػر، الػراالط: ماذا في اتفاق وقف إطالق النار في غزة؟، ( 3)
 ـ27/12/2014ال ىرل  :

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181578
http://s.v22v.net/O3j
http://cutt.us/hWhiE
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م ػر  300ال،ىزل  داخؿ حػدكد قطػىع كػزة مػف  ا معل أف  ضلؽ المعطأ   إ راهلؿلع ظر مف  -ز 
مزلػد مػف  إلػهصمدت الهدع  ك  م  سذ  الخطػكة ليفي ػطلعللف الىلكصػكؿ  إذام ر  100اله 
 راضن الزراعل  قرب الحدكد.ا 

    أملىؿ الدل مف ثهث  أملىؿ مػع  إلهعطىؽ الصلد الالحرم قالىل   ىحؿ كزة  إ راهلؿ ك ع  -ح 
 إلػػه ا مػرمدت الهدعػ  كلرلػػد الفي ػطلعلكف ال،ػكدة وػن عهىلػ  صػ إذااح مػىؿ  ك ػل،ع  ػدرلجلىن 

 مله. 12العطىؽ الدكلن الاىمؿ كسك 
 :(1)قضايا المرحمة بعد شهر من وقف إطالق النار -3
عػػف مهػػػىت الفي ػػطلعللف الػػذلف اع أيػػػكا وػػن الضػػػف  الوراللػػ  عأػػب خطػػػؼ كق ػػؿ ثهثػػػ   اإلوػػراج -أ 

 م  كطعلف الىلأرب مف مدلع  الخيلؿ.
ععهـ ال،ػد اعهلػىر  اإلوراجوارة  إ راهلؿعف قدامه الم، أيلف الفي طلعللف الذلف أ أطت  اإلوراج -ب 

 كال يط  الفي طلعل . إ راهلؿمحىدثىت ال هـ اللف 
 ال فىكض عيه   يلـ جملع أ هء كم ،يأىت الجعكد اإل راهليللف الذلف ق يكا ون ال،دكاف. -ج 
 الأطىع كمعع.  إلهر العىء ملعىء الحرم ون كزة ل م  العأؿ الالضىهع كالال  -د 
ـ 2000ـ كلاػف أكيػػؽ عػػىـ 1998إعػىدة العػػىء مطػىر لى ػػر عروػىت وػػن كػزة الػػذم او ػ   عػػىـ  -ق 

 .إ راهلؿال،د أف قصف ع 
 

 النار: إطالقعمى اتفاق وقف  أفعالمواقف وردود  -5
العػىر  إطػهؽمف اآراء كال صرلحىت كالمكاقؼ ال ن أدله الهى ال لى لكف، حػكؿ ا فػىؽ كقػؼ 

 :(2)كاإل راهلينال ىمؿ اللف الجىعب الفي طلعن 
العػػىر ال،ػد  ػػال،  إطػهؽ أالػك زسػػرم العػىطؽ الى ػػـ حراػ  حمػػىس أف إعػهف كقػػؼ  ػػىمن اع الػر  -أ 

 .أ ىاللع مف الأ ىؿ اع صىر ليمأىكم  كاع صىر لوزة
همن  ػػرة خىلػد الػػالطش عػف حراػ  الجهػىد اإلقػىؿ عضػك الكوػد الفي ػطلعن المفػػىكض وػن الأػىس -ب 

أسـ العكد ال فىؽ و   الم،ىالر، كحرل  حرا  ا وراد اللف إ راهلؿ كقطىع كزة كالضف ، كالدء إف 
 .ملهن الحرلىن  12إله  6إعىدة اإلعمىر كحرل  الصلد ون الملى  اإلقيلمل  مف 

إ مىعلؿ سعل ، عىهب رهلس الما ب ال لى ػن، لحراػ  حمػىس، قػىؿ لفضػىهل  ا قصػه ال ىال،ػ   -ج 
 فىسمىت  لى ل   ي ك ج صمكد أسػىلن قطػىع “طلعللف الى كا عيه أالكاب لحرا  حمىس،  إف الفي 

 كزة، كأداء المأىكم  .

                           
 مرجع سابقإطهؽ العىر ون كزة؟،  ( مىذا ون ا فىؽ كقؼ1)
 مكقػػػع مراػػػز الزل كعػػػ  ليدرا ػػػىت كال   ػػػىرات، الػػػراالط:التوصـــل إلـــى اتفـــاق "وقـــف إطـــالق نـــار شـــامل، ( 2)

http://www.alzaytouna.net/permalink/76623.html:  ـ27/12/2014، ال ىرل 

http://www.alzaytouna.net/permalink/76623.html
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د عيػه أف سػػذا الع صػىر مح ػػكب عػزت الر ػػؽ عضػك الما ػػب ال لى ػن لحراػػ  حمػىس،  ػػد   -د 
 لاؿ أحرار ال،ىلـ، كأف المأىكم  سن ال ن اع صرت الهذ  الم،را  كالح هؿ عزؿ الهى. 

أعيػف مكاوأػ  الألػىدة الفي ػطلعل  عيػه دعػكة مصػر ال ػألأ   ،د عبطسسالرئيس الفلسطييي  حمحط  -ق 
جػػؿ  ياللػػ  مطىلػػب أأف لػػ ـ ذلػػؾ الػػىل زامف مػػف لكقػػؼ عػػىر  ػػىمؿ كداهػػـ، كأعػػرب عػػف ا مػػؿ وػػن 

اػؿ  عمػىرإكاح لىجىت أسيعى ون كزة ك كولر اؿ م  يزمى هـ الوذاهلػ  كالطاللػ  كالعطػهؽ لالػدء 
 مى دمر  ال،دكاف.

 .ل فىؽ كقؼ إطهؽ العىر« الدعـ الاىمؿ»ا ملرال   أعيعت كزارة الخىرجل   -ك 
 ت أف إ راهلؿ  ؤلد داهمىن كقفىن مف كحىن ككلر م ركط ليعىر.: أاد  اإل راهليل الحاكم   -ز 

 

 :ثامنًا: نتائج العدوان
 

 :الجانب الفمسطيني . أ
العىر ون كزة ذاػرت كزارة الصػح  الفي ػطلعل  وػن قطػىع كػزة  إلطهؽال،د اإلعهف عف كقؼ داهـ 

 2204لكمػػى عيػػه قطػػىع كػػزة اليػػغ عحػػك  50أف حصػػلي  ال ػػهداء جػػراء ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين الػػذم ا ػػ مر لػػػ
صىال  م،ظمهـ مف ا طفىؿ كالع   هلد آخػرلف الجػراح مخ يفػ ، كاىعػت  ىن مكاطعػ 10895ىء كاالىر  ف، كا 

 حصلي  ال،دكاف عيه الجىعب الفي طلعن ون كزة عيه العحك ال ىلن:
 الفي ػػػطلعن اػػػزمر ال، الح ػػػب كزارة الصػػػح  ك  مػػػدعلىن  1669امػػػرأة  298كطفػػػه،  530 دا   ػػػهى -1

 .(1)اإلع ىف حأكؽل
كوػن ا لػىـ  ،دمػرت ال ػاؿ اىمػؿ 2465معػزل اللعهػى  17132دمرت طىهرات كمدو،لػ  الحػ هؿ  -2

ثهثػ  أالػراج  ػاعل  المدلعػ  كػزة اىعػت  ػؤكم  طػىهرات الحػ هؿ اإل ػراهليل ا خلرة لي،دكاف دمػرت 
 .  (2)دمرت ال اؿ اىمؿ 62م جدا اللعهى  171، الىإلضىو  الن  دملر مهىت ال،ىههت

عػدد عػىزحن الأطػىع أف  عدد العػىزحلف وػن الأطػىع وأػد ذاػرت مؤ  ػىت حأكقلػ  وػن قطػىع كػزة،  -3
 ( ألؼ مكاطف.450إله ) لصؿ

ر المرصػػد ا كرك م ك ػػطن مجمػػكع الخ ػػىهر دا كعيػػه صػػ،لد المج مػػع المػػدعن كخ ػػىهر الق صػػىد، قىػػ
 6ميلػػىر ك 3الق صػػىدل  المالى ػػرة ككلػػر المالى ػػرة ال ػػن لحأػػت الىلأطػػىع الق صػػىدم وػػن قطػػىع كػػزة العحػػك 

 .(3)ميلكف دكلر

                           
ـــــــــى غـــــــــزة  (1) ـــــــــدوان عم ، الػػػػػػػػػراالط: مكقػػػػػػػػػع المراػػػػػػػػػز الفي ػػػػػػػػػطلعن لحأػػػػػػػػػكؽ الع ػػػػػػػػػىف م،2014حصـــــــــيمة الع

http://www.pchrgaza.org : ـ30/4/2015، ال ىرل 
ــــــــى غــــــــزة باألرقــــــــام (2) الػػػػػػػػراالط:  ،مكقػػػػػػػػع المراػػػػػػػػز الم،ىصػػػػػػػػر ليدرا ػػػػػػػػىت ك حيلػػػػػػػػؿ ال لى ػػػػػػػػىت ،العــــــــدوان عم

http://www.medad.ps/ar/?page=details&newsID=331&cat=9  : ـ ، 30/4/2015ال ىرل 
ــــــى غــــــزة( 3) ــــــدوان اإلســــــرائيمي عم ــــــائج الع ، مجيػػػػػػ  الحرلػػػػػػ  عيػػػػػػه الع رعػػػػػػت، الػػػػػػراالط: حصــــــيمة شــــــاممة لنت

http://cutt.us/wg6nB  : ـ27/12/2014، ال ىرل 

http://cutt.us/wg6nB
http://cutt.us/wg6nB
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مؤ  ػػ  مىللػػ  كمصػػرول ،  19مع ػػأة اهرالىهلػػ ، ك 18لم،ىلجػػ  الملػػى ، ك  محطػػ 18ا ػػ هداؼ   -1
 مؤ    صعىعل  ك جىرل .  372ك

  لىرة إ ،ىؼ.  36مرازان صحلىن، ك 19م   فلىت، ك 10قىرب صلد، ك 55ا  هداؼ  -2
مدر ػػػ  معهػػػى  ىال،ػػػ  لكاىلػػػ  الوػػػكث  76مدر ػػػ  حاكملػػػ ،  141مدر ػػػ ، معهػػػى  222ا ػػػ هداؼ  -3

 مدارس خىص .  5كعركا ، كك  ولؿ الهجهلف  ا 
أػػدـ خػػدمىت جم،لػػ ،  ي  48جىم،ػػىت، كاليػػغ عػػدد الجم،لػػىت الخلرلػػ  الم ػػ هدو   6ا ػػ هداؼ  -4

كىثل .    اج مىعل  كا 
 ا  هداؼ خزاعىت الكقكد كمخىزف محط   كللد اهرالىء ون ك ط قطىع كزة. -5

 

 :اإلسرائيميالجانب  . ب
ميلػػ  ال،دكاعلػػ  ال ػػن  ػػع  هى قػػكات ع ػػرت صػػحلف   لػػدل،كت أحرعػػكت  إحصػػىهل   ػػىمي  حػػكؿ ال،

 :(1)الح هؿ ضد قطىع كزة، ال،د ال كقلع عيه ا فىؽ كقؼ إطهؽ العىر، ذارت ولهى
 ػأطكا أثعػىء الم،ػىرؾ مػع  الحػ هؿضػىالطنى كجعػدلًّى وػن جػلش  65 إ ػراهليلًّى معػع 70مأ ػؿ   -1

ط المهػػىت مػػف مػػدعللف وػػن  ػػأك  5المأىكمػػ  الفي ػػطلعل  عيػػه حػػدكد قطػػىع كػػزة، وػػن حػػلف قي ػػؿ 
صػػػػػكارل  المأىكمػػػػػ  عيػػػػػه الم ػػػػػ كطعىت كالمػػػػػدف اإل ػػػػػراهليل ، وػػػػػن حػػػػػلف أصػػػػػلب مػػػػػى ل لأػػػػػؿ 

 إ راهلين  الجراح مخ يف  أاثر مف عصفهـ مف الجعكد. 2300عف
ػى مػف الأ ػىؿ، كقػد  ػـ  5085 مهىجم  الطىهرات اإل راهليل  لعحك -2 سػدونى عيػه مػدار خم ػلف لكمن

اإل ػراهلين أم  إعجػىز خػهؿ الحػ هؿ جػلش ألؼ جعدم اح لىطن، كلـ لحأؽ  80  جعلد عحك
 ة أعفىؽ. يؾ ال،ميل   كل  دملر عد  

طػهؽ  ،صػىركخ مػف قطػىع كػزة  جػى  المػدف كالم ػ كطعىت اإل ػراهليل  4500إطهؽ  -3  220كا 
ى  ػػػػأطت عيػػػػه مالػػػػىعن إ ػػػػراهليل ، وػػػػن حػػػػلف اع رضػػػػت الأالػػػػ  الحدلدلػػػػ  مػػػػف  708 صػػػػىركخن

ى وي طلعلًّى. 3792  وأط مف إجمىلن عدد الصكارل  أم و يت ون اع راض الصكارل  صىركخن
 

 أرلػران مفصػهن لكضػ  الى رقػىـ كاإلحصػىهلىت الخ ػىهر مكقػع المراػز الفي ػطلعن للعػهـ كع ر 
 .(2)ال ن  االدسى الق صىد الصهلكعن ع لج  الحرب عيه كزة

                           
، /http://altagreer.comمكقػػع ال أرلػػر، الػػراالط: باألرقــام: حصــاد خســائر إســرائيل فــي الحــرب عمــى غــزة،  (1)

 ـ28/12/2014ال ىرل : 
مكقػع المراػز الفي ػطلعن للعػهـ، الػراالط:  جّراء الحرب عمـى غـزة.. خسـائر "إسـرائيل" االقتصـادية فـي أرقـام،( 2)

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=161504،  : ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىرل
 ـ29/12/2014

http://altagreer.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9/
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=161504
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=161504
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ميلػكف دكلر، كوأػى ل أػدلرات  560 ػلاؿ   أدر قلم  ا ضرار ون قطىع ال لىح  العحك ميلىرم -1
لكمى مع اع هىء مك ػـ الصػلؼ الػذم ل ػهد  50صهلكعل ، حلث اع هه ال،دكاف الذم ا  مرت 

 ذركة حرا  ال لىح   كاء الى جى   إ راهلؿ  أك معهى.
 1.32لأػػدر الضػػرر كلػػر المالى ػػر الػػذم لحػػؽ الىلم ػػىرلع الصػػعىعل  مػػع عهىلػػ  ال،ػػدكاف العحػػك  -2

 ميلكف دكلر. 370ميلىر  لاؿ 
اء حراػػ  الػػدالىالىت كالمجعػػزرات وػػن ا جػػى  قطػػىع كػػزة  ػػل طيب إعػػىدة  ضػػرر ا راضػػن الزراعلػػ  جػػر   -3

 ميلكف دكلر. 28ميلكف دكلر كمىه  ميلكف  لاؿ  14إصهحهى مى اللف خم لف ميلكف  لاؿ 
اء صػػػكارل  كقػػػذاهؼ المأىكمػػػ  العحػػػك  ػػػ لف قلمػػػ  ا ضػػػرار ال ػػػن أصػػػىالت خم ػػػمىه  مالعػػػه جػػػر   -4

ميلػػكف دكلر، كسػػن خ ػػىهر  فػػكؽ خ ػػىهر سػػذا الأطػػىع وػػن آخػػر عػػدكاف  16.7لػػكف  ػػلاؿ مي
 12.5عيه كزة، كال ن عػىسزت خم ػ  كأرال،ػلف ميلػكف  ػلاؿ  قكات الح هؿ اإل راهلين ع  ع  

 ميلكف دكلر.
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 المبحث الثاني
 الكاريكاتير.. الصحفي

 واًل: تعريــف الــكاريكــاتير:أ
 لــغــة:
لمػػػأل، ل،ػػػن،  : له لعلػػػ ، كأف ليايمػػػ  أرال،ػػػ  م،ػػػىفو لرجػػػع أصػػػؿ ايمػػػ  الاىرلاػػػى لر إلػػػه اليوػػػ  ا 

سن ا صي    characterل حف، لالىلغ كلهذا الرأم عصلب مف الكجىس ، كون سذا الصدد أف ايم  
 ف م،عىسػػى لػػع عػػدة م رادوػػىت كسػػن صػػف ،  ػػجل ، خيػػؽ، رقػػـ، حػػرؼ، عػػكع، جػػعس كسػػذ  الم رادوػػىت 

مع م،عه الطىالع الذم ل، الر أسـ ال،عىصر ال ن لأػـك عيلهػى الاىرلاػى لر، امػى أف ايمػ  طػىالع    كاوؽ
لماف اع الىرسى  ،عن ايم  أخهؽ كسك مى ل،عن اكف ال  مل  خىص  الىإلع ىف كحد ، وطىالع الحلكاف 

 character، أم أف أخهقلػىن  كاذلؾ الرلػىح كالالػراالف ل لماػف كصػفهى كصػفىن  ىن ل ل،عن أف لع أخهق
مضػػػمكف الجػػػكسر  سػػػن ا اثػػػر صػػػهحل  ليا ػػػؼ عػػػف الكظلفػػػ  ا  ى ػػػل  لياىرلاػػػى لر كالىلػػػذات عػػػف

 . (1)المكضكعن، كللس الا فىء الىل اؿ الظىسرم
 ، كال ػػن  ،عػػنCaricureإلػػه الايمػػ  اإللطىللػػ   Caricatureرجػػع ايمػػ  امػػى أف سعػػىؾ مػػف لي 

 . (2) حملؿ ال نء أاثر مف طىق ع أم المالىلو  كالموىلة
 

 :  اصطالحاً 
 الاىرلاػػػى لر ل،عػػػن الػػػذؿ اػػػؿ الجهػػػكد، أك المالىلوػػػ  كالموػػػىلة، كمػػػع  ،ػػػدد اآراء حػػػكؿ  ،رلػػػؼ
الاىرلاى لر وهك: صكرة، ر ـ، كصؼ، أك  صكلر ك  خلص سزلن ع لج  لمزج الكاقػع الىلخلػىؿ كسػك 
وف  صكلرم كر ـ   خلصن مف الفعكف الجملي ، كعىدة مى لاكف ر ـ العص  أك الدكف عػص  كل ػمه 

أك  لى ػل ،  ج مىعلػعا، لح كم عيه ظكاسر عدلدة مضػحا ، ال صكلر الهجىهن  الىل اؿ ا  ى ن  
 كاء   خىص حألأللف أك لصفى هـ أك الىل  ،ىض  عف   خلصػهـ الطرلأػ   ج،يػؾ   ،ػرؼ عيػلهـ 

 .(3)عف طرلؽ  يكاهـ مثه أك مأكل هـ الم هكرة 
 

 

                           
 30ـ( ص 2005) الأىسرة: الدار المصرل  اليالعىعل ، 1، ط، فن الكاريكاتير كقل  سجرس(  1)
 ص ( ص2001) الأػىسرة: دار الفاػر، 1، طاإلخراج الصـحفيأ رؼ محمكد صىل ،  رلؼ دركلش اليالىف، (  2)

241- 242 
 الاىرلاػػى لرم ك ػػأكلهت الم يأػػن ، الحػػث مأػػدـ ليمػػؤ مر ال،يمػػن الػػدكلن( عػػىطؼ  ػػهم ،  ثأىوػػ  الػػعص وػػن الر ػػـ 3)

ال ػػػػػىرل :  http://www.alcornish.com/node/56 الـــــنص بـــــين التحميـــــل والتأويـــــل والتمقـــــي"، " الوػػػػػزة
 ـ 11/12/2014

http://www.alcornish.com/node/56
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ػػج  أمػػى المى  وهػػى الذلجػػىز  ػػدلد كالايم ػػلف سمػػى ر ػػـ  ػػىخر كقػػد  ملػػز ال،يمػػن ال،راقػػن، وأػػد عر   عي مى
لاػى لر وػن ال،ػراؽ، الدقػ  ك ػمكلل  مػف ركاد الاىر  ألضػى ،رلؼ الفعىف ال،راقن الراحؿ عزار  يلـ، كسػك 

االر حلث قىؿ جىءت ايم  اىرلاى كر مف اليو  الفرع ل  كسن مصطي  عىـ ل،عن ال صكلر ال ىخر أ
لهػذا المصػطي  ايمػ   ا صػينك  لى ػلىن، كالمصػدر أاج مىعلػىن ك أالهىزؿ الأم لػكف اػىف  خصػلىن  أك
 .(1) الم،ىلـ كالصفىت الظىسرة الصكرة مالىلو   ىخرة الرازإلأصد الهى  ا صؿلطىلل  إ

 

وذف وف الاىرلاى لر سك رمزلػ  ليجػأ إللهػى الفعػىف لاػن ل،الػر الهػى عػف ظػىسرة  :وفي تعريف آخر
اج مىعل  أك  لى ل  أك اق صىدل  الصكرة جذاال ،  يخص ال،دلد مف ا واىر ا خرل، كسك الى  ػىس 
وف ال خرل  كال هاـ، كأف مكسال  الاىرلاى لر    دعن كجكد علف لقط     أثر الى  لىء المحلط  الع 

 .(2)ن حىج  الر ـك كالمكضكعىت كالىل ىلن  الم يأن  ى واىر الج مىعل  ككلرسى، ممى ليال  ك   يهـ ال
 

ػ أكم،لعىن  ؼ الأعع عالىرة عف ر كـ ال لط   ج د مكضكعىن كل،ر   مػف سػذا  أك أجػزاءن    جػزءن  كض 
 محػػػؿا  أكالصػػػكر الضػػػكهل   سػػػذ  الر ػػػكـ محػػػؿا  ، كقػػػد  حػػػؿ  ا  ى ػػػنالمكضػػػكع كعهق ػػػع الىلمكضػػػكع 

 .(3)لك ىهؿ أخر  أكميصؽ 
 

ف الاىرلاػػى لر ر ػػـك كأواػػىر  ،ػػرض الوػػرض ال ػػأثلر عيػػه أ: خــرونآفــه حســن شــحاته و عر  ويُ 
واىسل ، كلأصد الهى ال ،يلؽ عيه قضىلى  نى مى ل ضمف م،ىع م  حب،  ككىلالىن  أكالأ يكب مرح  ا وراد

 أكلهذ  الر كـ، ك  ضمف جمي   ا  ى ل لفالفاىس  كال خرل  الداعم لف   ،د   لى ل ، كي  أكاج مىعل  
 . (4) ال  جمي   ،اللرل  مكجزة

 

 ثانيًا: التطور التاريخي لفن الكاريكاتير:
 

لماػػف الأػػكؿ إف الر ػػـك الهزللػػ  ال ػػن  ػػ هاـ ك  ػػخر  ،ػػكد إلػػه آلؼ ال ػػعلف كلماػػف اع الىرسػػى 
كالركمػػىف مػػف أكاهػػؿ مػػف ا ػػ خدمكا الدالػػ  ر ػػـك الاىرلاػػى لر، كلأػػد اػػىف قػػدمىء المصػػرللف كاإلكرلػػؽ 

 .  (5) الر ـك ال ىخرة عيه جدراف الاهكؼ كالم،ىالد، كذلؾ معذ أاثر مف ثهث  آلؼ عىـ
 

                           
ــــــــــاتير ) (1) ــــــــــة كاريك ــــــــــات كمم  ، صػػػػػػػػػػحلف  الم   ػػػػػػػػػػىر ال،راقلػػػػػػػػػػ ، الػػػػػػػػػػراالط: ( واصــــــــــمهاcaricatureتعريف

http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/4568.html : ـ24/12/2014، ال ىرل 
 مرجع سابق ،عىطؼ  هم  (2)
  30 ( ص1999 )الرلىض: دكف عى ر، 3، طال، تقنيات التعميم واالتصعالد ال،زلز ال،ألين (3)
)الأػػىسرة: الػػدار المصػػرل  اليالعىعلػػ ، 1، طمعجــم المصــطمحات التربويــة والنفســيةح ػػف  ػػحىدة، زلعػػب العجػػى،  (4)

 190ـ( ص 2003
 مرجع سابقركلدة أالك معدلؿ، ( 5)

http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/4568.html
http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/4568.html
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كالر ػػـك الاىرلاى لرلػػ  ال ػػن عثػػر عيلهػػى اثلػػرة، كجػػدت سػػذ  الر ػػـك عيػػه كرؽ الالػػردم، كقطػػع 
الفخىر، كالر كـ عيه جدراف الم،ىالد كالأصكر، امى حفظت ال،دلد مف المخطكطػىت كالر ػكمىت وػن 

 الفراععػػػ   وػػػن  ا كاهػػػؿم ػػػىحؼ عىلملػػػ ، كايهػػػى  كضػػػ  قػػػدرة كالراعػػػ  ر ػػػىمن الاىرلاػػػى لر المصػػػرلف 
الرمػػػز، ال صػػػكلر الحلػػػكاف كخيػػػع صػػػفىت اإلع ػػػىف ك ػػػيكاع عيػػػه سػػػذا  إلػػػهلػػػر ال ػػػىخر كاليجػػػكء ال ،ال

سػػذ  الر ػػـك الاىرلاى لرلػػ  اىعػػت دكف  أفمػػ  كسػػن همالحلػػكاف وػػن ر ػػـك الىلوػػ  الدللػػ ، كملػػزة أخػػرل 
 .(1)ةعد    ،يلؽ، كالم ىسد لهى لخرج الم،ىفو 

دكل  الفرس كاإلكرلػؽ كالركمػىف مػركران الظهػكر ال ػلد  إلهكساذا اع أؿ الاىرلاى لر مف الفراعع  
ـ، 1440، الػػه ظهػػكر الطىال،ػػ  وػػن ألمىعلػػى عيػػه لػػد  جػػك عالرج  ك اك ػػ ى  وػػن عػػىـ كا قالػػىطالم ػػل  

 إلػػهل سػذا ال طػكر ال أعػن وأصػال  مػف المماػف  ػداكؿ أعػػداد مػف الع ػ  المطالكعػ  لير ػـ الكاحػػد، كأد  
ال،ػػد عصػؼ قػرف مػف ظهػكر الطالىعػػ  كاػىف ذلػؾ مػى الػلف عػػىمن الدالػ   ػلكع وػف الاىرلاػى لر المر ػـك 

 .(2)ـ1559-ـ1500
  

 :فن الكاريكاتير في العالم الغربي -1
  ا كاهػؿمف الثىالت أف الدال  ظهكر الر كمىت الاىرلاى لرل  اىف ون الهد ال،رب  المصرللف   

ػ الوػرب، وعهضػ  سػذا الفػف رس وػن الػهد عراللػ  كأكرؽ وػن الػهد لاعهى كامى اثلر مػف الوػراس الػذم كي
مػف سكلعػدا مػكطف الظهػكر ا كؿ لػع حػدلثىن إلػه  ون ال،صر الحدلث اىعت عيه لد ا كركالللف، الػدءان 

 .(3)إعاي را ثـ ورع ى، ثـ ألمىعلى ون الأرف ال، رلف
 

 فن الكاريكاتير في إيطاليا:                                                              -أ 
 ػػهرسـ أاثلػػران مػػف ا عمػػىؿ الفعلػػ ، كمػػف  لطػػىللكفالفعػػىعكف اإلازدسػػر وػػف الاىرلاػػى لر، وأالػػدع 

مد إله م   ال،ض الصكر الأدلم  الم هكرة، الذعىدة  صػكلرسى (، الذم عى 1576-1477 ل لىعكس )
الأ اىؿ مضحا ، عيه أف وف الاىرلاى لر الحػدلث لػـ لع ػأ إل وػن عهىلػ  الأػرف ال ػىدس ع ػر عيػه 

ػػ ا خػػكةم ألػػد ، رؼ الى ػػمهـاىرا  ػػن، وػػن مدلعػػ  الكلكعلػػى، الػػذلف كضػػ،كا أ ى ػػىن   ػػيكب ال صػػكلر، عي
 .(4)الضحؾ إلن سـ صكران  دعكءصدقىأكاثلران مى اىعكا لصكركف 

 
 

                           
،1، طالكاريكاتيررخى وىرس،  ، ،لد أالك ال،علف (1)  26، 25ـ( ص ص 1990)الأىسر: مطىالع أخالىر اللـك
 23ـ( ص1999) كزة : دكف عى ر، 1، طالصحافة والكاريكاتير ،عىطؼ  هم  (2)
ــالد الغــرب، الثلعػػ  الالهخػػن (3) ــاتير.. قصــة غرســة شــرقية أورقــت فــي ب مكقػػع صػػحلف  الػػكطف ال ػػكرل ، ، لكاريك

 ـ25/1/2015، ال ىرل :   http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=12212الراالط: 
، ال ػػػىرل :  http://cutt.us/pvNtxمكقػػع مك ػػػكع  مأى ػػػؿ مػػػف الصػػػحراء، الػػػراالط: فـــن الرســـم الكاريكـــاتيري،  (4)

 ـ28/1/2015

http://cutt.us/pvNtx
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 فن الكاريكاتير في انجمترا:  -ب 
 وػػن الم حػػؼ الالرلطػػىعن اليعػػدف وهػػرسه  كجػػدلي لر وػػن إعجي ػػرا  ػػىرل  طكلػػؿ اػػذلؾ، لفػػف الاىرلاػػى  

ليصػػكر الاىرلاى لرلػػ  جم،هػػى رجػػؿ لػػدعه   ػػ لفعس ، كقػػد ذاػػر وػػن سػػذا الفهػػرس جملػػع الصػػكر ال ػػن 
ـ، كلفهػػـ مػػف اللىعػػىت سػػذا الفهػػرس، أف ا  ػػرة المىلاػػ  وػػن 1770اىعػػت م،ركضػػ  ح ػػه لكمػػع عػػىـ 

إعجي ػػرا ظيػػت ال،لػػدة عػػف رل ػػ  المصػػكرلف الهػػزلللف، إلػػه أف جػػىءت أ ػػرة سػػىعكور، الػػدأ الهجػػـك عيػػه 
، الػذم اػىف المىلاػ  الىلر كـ الهزلل ، كون مأدم  الػذلف سكجمػكا جػكرج ا كؿ، مؤ ػس ا  ػرة الميكؾ

 . (1)كىل  ون ال خرل ، كو،يكا أاثر مف ذلؾ الخيفع جكرج الثىعن ان لصكركعع صكر الهزللكف 
 

 فن الكاريكاتير في فرنسا:  -ج 
 ػػهد الأػػرف ال ى ػػع ع ػػر  طػػكرنا االلػػران عيػػه لػػد مجمكعػػ  مػػف الفعػػىعلف أسمهػـػ  ػػىرؿ وليلالػػكف الػػذم 

ـ، ال ػػػن جػػػىءت 1830أصػػػدر مجيػػػ   أطيػػػؽ عيلهػػػى  اىرلاى كرلػػػ   ك مجيػػػ  لكملػػػ  الى ػػـػ  ال ػػػلفىردم  وػػػن 
ملػزت م،ىرض  ليحاكم  ون قىلب سزلػن، كل،ػد الفعػىف أعػدرم دكملػع مػف أ ػهر ر ػىمن الاىرلاػى لر ال ػن  

أعمىلػػػػػع الاىرلاى كرلػػػػػ  ال،مػػػػػؽ اليم ػػػػػ  كحلكل هػػػػػى، كال ػػػػػن قػػػػػد أدت الػػػػػع أعمىلػػػػػع ال ػػػػػىخرة مػػػػػف الر ػػػػػكمىت 
الاىرلاى كرلػ  إلػػه  ػػجعع، كذلػؾ وػػن عهػػد الميػػؾ  لػكم ويلػػب  حلػػث  ػػخر مػف الطالأػػ  ا ر ػػ أراطل  ك مػػف 

 .(2)الميؾ عف ع، كل، الر  دـك اللع  أكؿ مف ا  ،مؿ الصكر اإلعهعل  ا اؿ إعهعن م  أؿ
 :فن الكاريكاتير في الواليات المتحدة االمريكية -د 

ا ا يعدم  لػدعن ون الكللىت الم حدة  لفف الاىرلاى لر رجؿ مف أصؿ  ا  ىسكضع حجر  
، ون أكاهؿ الأرف ال ى ع ع ر كاىف أاثر أمرلاى إلن، كالعزكح عكـ عيه موىدرة كطعر كليلـ   ىرلز، أ

ك  هلر الجكف الكؿ،  كون عصر الرهلس جىا كف عالوػت طىهفػ  أعمىلع ط،عىن ون الرلطىعلى ال،ظمن، 
العطػػؽ الػػع ضػػمف داهػػرة ، كسػػك كضػػع الاػػهـ المػػراد ان الهػػزلللف، اال ػػدعت أ ػػيكالىن جدلػػد مػػف المصػػكرلف
 .(3)خر م صؿ الفـ ال خص المصكرآع كط ، اك ال اؿ ال اؿ عأدة ا 

 :فن الكاريكاتير في الوطن العربي -2
الاىرلاػػػى لر  ػػػم   ،طلػػػع أسملػػػ  أاالػػػر، ك عػػػكع كوػػػؽ الثأىوػػػىت ال ػػػن وػػػن جملػػػع اليػػػداف ا رض اا  ػػػب 

اح ضػع ع، كوػػن الػػالهد ال،راللػػ  عػػىد وػػف الاىرلاػػى لر إلػه مػػكطف كلد ػػع للحظػػه الماىعػػع رول،ػػ  كل ػػكاله ظهػػكر 
ـ للطكر ركا ون حأ  الفعىعلف ال،رب الذلف اىعكا قص   ا   كسك كللد حضىرا هـ، إل أعهـ أعىدك ك ع ال،د أف  راكا لولرس

 .(4)عيه العل  ثأىول  كاج مىعل  عرالل  قىهمىن  ىن عرالل ىن   كا وعؤ حهـ كثأىو هـ مف جدلد للصلىك ع الرك 

                           
 ، http://s.v22v.net/hm9، مكقػػػػػػػػع  ػػػػػػػػ ىر  ػػػػػػػػىلمز، الػػػػػػػػراالط: فــــــــن الكاريكــــــــاتير تعريفــــــــه وتاريخــــــــه( 1)

 .ـ28/1/2015ال ىرل :
 المرجع السابق نفسه. (2)
 ، مرجع سابقوف الر ـ الاىرلاى لرم (3)
 ، مرجع سابقالثلع  الالهخن (4)

http://s.v22v.net/hm9
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 فن الكاريكاتير في مصر: -أ 
العا ػ  كاػػذلؾ  مػف الم،ػركؼ أف مصػر  ملػزت معػػذ الػدء ال،صػكر ا كلػه لي ػىرل  الػػأف  ػ،الهى أحػب  

مػػف ال،مػػىرة كالعحػػت كال صػػكلر كالزخروػػ  كصػػكلن إلػػه الاىرلاػػى لر، وم،ظػـػ  االفعػػكف ال  ػػاليل  إجمػػىلن، الػػدءن 
وصػػكؿ قصػػ  الاىرلاػػى لر حػػدثت وػػن مصػػر، اىعػػت الالدالػػ  مػػع مجيػػ   أالػػك عظػػىرة  العأدلػػ  الفاىسلػػ  ال ػػن 
أصدرسى  ل،أكب صعكع ، كا  ،ىف ولهى الر ـك اىرلاى لر لفعىعلف إلطىلللف، ثـ زاد الس مىـ الهذا الفػف، إلػه 

ف صػػدرت مجيػػ    الا ػػاكؿ  ال ػػن اح ػػكت ر ػػكمىن الدل،ػػ  لفعػػىف الاىرلاػػى لر اإل ػػالىعن الم مصػػر  جػػكاف أ
 صىركخىف ، كون عفػس الف ػرة ظهػر  ا رمعنـ  زار مصر كا  أر ولهى الفعىف 1925 ىع لز  ، كون  ع  

 .(1)اى لرالفعىف ال ران  عين روأن ، كعيه لد سؤلء الثهث  ع أت المدر   المصرل  ون الاىرل
 

 فن الكاريكاتير في العراق:  -ب 
دالل  كواىسلػ ، كمػف الػلف أف كثهث ع رة جرلدة اللف  لى ل  ك صدرت ون ال،راؽ   ،كف مجي  كمىه ى

اؿ سذا ال،دد الااللر مف الصحؼ كالمجهت لـ  صدر  كل جرلدة اىرلاى لرل  كاحدة  سن جرلدة  حالزالكز ، 
ـ كسك كقػت م ػأخر لظهػكر الاىرلاػى لر وػن ال،ػراؽ قلى ػىن 1931ليكؿ أ 29ل ن صدر ال،دد ا كؿ معهى ون ا

المصر مثهن ال ن عروت صحىو هى الاىرلاى لر معذ أكاخر الأرف ال ى ع ع ر، ل،زك ال،ض المه ملف الىلا ىال  
 جدل  ال خصل  ال،راقل  كاال ،ىدسى إلهعف  ىرل  الصحىو  الهزلل  كالاىرلاى لر ون ال،راؽ أ الىب سذا ال أخر 

له اثرة مى مرا  ف عوفػؿ أسملػ  أكمحػف كعاالػىت، لاععػى ل لجػب  الىل،راؽ مف م"سو  عف ركح الفاىس  كالمرح، كا 
 .(2)ال،ىمؿ ال أعن كعدـ  كور  ا الب رهل ن ون  أخر ظهكر الاىرلاى لر ون الصحىو  ال،راقل 

 

 فن الكاريكاتير في سوريا: -ج 
المكقػػػػؼ ال،رالػػػػن  ـ1909عػػػػىـ وػػػػن  ػػػػكرلى صػػػػدرت أكؿ صػػػػحلف  سزللػػػػ  الى ػػػػـ ظهػػػػرؾ الىلػػػػؾ 

ـ، كظهر عدد مف ر ىمن الاىرلاى لر أمثىؿ:   كولؽ طىرؽ، كعالد الكسىب أالك ال ػ،كد، كعالػد 1983
اليطلػػػؼ الضى ػػػكلن، كعيػػػن أرعػػػىؤكط، ك ػػػملر احىلػػػ ، كمم ػػػىز الالحػػػرة كأمػػػلف خيػػػؼ كعالػػػد الهػػػىدم 

قمػ   طػكر  وػن وػف  ال مىع ، ككلػرسـ،  وػن العصػؼ الثػىعن مػف ال ػال،لعىت كصػؿ  عيػن وػرزات  إلػه
الاىرلاى لر، مف حلػث ال ػاؿ كالفاػرة م،ػىن، وفػن ال ػاؿ زالػت  أرلالػىن ال فىصػلؿ وػن الر ػم ، كاخ زلػت 

(، وػػن عفػػس الكقػػت، كمػػف عىحلػػ  ال ،يػػنالخطػػكط الرمكزسػػى كا  ػػىرا هى حيػػت محػػؿ الايمػػىت الػػعص  أك 
عػػرل وػػن مجػػرد الخطػػكط المضػػمكف، ا ػػ دت المفىرقػػ  كالىل ػػىلن الالهكػػ  وػػن  ،اللرا ػػع، ح ػػه أصػػالحعى 

 .(3)لاثلر مف ر كمى ع عاىت ما مي  ال ركط الفعل ، الؿ عاىت مضحا  مالال  ون سذ  الف رة
 

                           
 مرجع سابقعىطؼ  هم ،  ثأىو  العص ون الر ـ الاىرلاى لرم ك أكلهت الم يأن، ( 1)
، مكقػػػػع مع ػػػػدلىت ا ػػػػ ىر  ػػػػىلمز، الػػػػراالط: غــــازي وفــــن الكاريكــــاتير فــــي الصــــحافة العراقيــــةضػػػػلىء الحجػػػػىر،  (2)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=24947188: ـ29/12/2014، ال ىرل 
 .8ـ( ص1997) دم ؽ: دار اع،ىف ليدرا ىت كالع ر،1، ط، ماقل ودلعصىـ ح ف( 3)
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 فن الكاريكاتير في المغرب: -د 
ل حدث الفعىف عالد اهلل الدرقىكم عػف وػف الاىرلاػى لر وػن الموػرب ولأػكؿ :  الاىرلاػى لر ععػدعى  

مى زاؿ حدلث ال،هد مأىرع  الىلمدر   المصرل  مثه، وىل جرال  الدأت خهؿ و رة الثمىعلعلىت مف الأػرف 
أخالػػػىر   المىضػػػن مػػػع عخالػػػ  مػػػف الر ػػػىملف الػػػذلف كضػػػ،كا اليالعػػػ  ا كلػػػه لهػػػذا الفػػػف مػػػف خػػػهؿ  جرالػػػ

قالىلن  ىن ال كؽ، ال ن عروت ركاج مػى  عفػد  الػىع وػن ال ػكؽ ال ػكداء  عهػى كىلالػىن االلرلف، حلث اىعت  ي  كا 
 مػػف ا ا ػػىؾ المجػػرد كصػػكلهى، كاػػىف مػػف الػػلف ا  ػػمىء ال ػػن لم،ػػت آعػػذاؾ الفلهلػػن محمػػد كالالكسػػىلن
الراسلـ المهىدم، كسن أ مىء   الأه خىلدة ون  ىرل  الاىرلاى لر المورالن،  حملد، كحمكدة الصالىف، كا 

أف قي  عدد ر ىمن الاىرلاى لر لج،ؿ ال عىوس اللعهـ كىهالى، عاس ال جرال  المصػرل  أك ا ردعلػ   إل 
ع الذم  اكف ع لج ع أك ال كرل ، حلث ال عىوس ال رلؼ لدوع إله الالحث عف ا واىر الجدلدة كاإلالدا

 .(1)ر كمىت الم  كل عىلمن 
 

 فن الكاريكاتير في تونس:  -ه 
ل لماف الحدلث عف حرا  الاىرلاى لر ال كعس دكف الرجػكع إلػه  ػىرل  الصػحىو  الهزليػ  الهػذا 

اىعػػت الالدالػػ  مػػع ورع ػػللف قػػىمكا  ،1881الاليػػد، كال ػػن اعطيأػػت معػػذ دخػػكؿ ال ػػ ،مىر الفرع ػػن  ػػع  
الع ر جراهد سزلل  الىليوػ  الفرع ػل ، كال،ػد ذلػؾ دخػؿ  كع ػلكف عيػه الخػط كالػدأكا الع ػر جراهػد م ،ػددة 
  عػػػىكؿ الم ػػػىاؿ الج مىعلػػػ  كال لى ػػػل  الطرلأػػػ  سزللػػػ ، حلػػػث اىعػػػت سػػػذ  الصػػػحىو  إحػػػدل ك ػػػىهؿ 

لىت ثأىولػػ  عػػذار معهػػى خصكصػػى المأىكمػػ  ضػػد ال ػػ ،مىر الفرع ػػن، كقػػد الػػرزت عػػدة جراهػػد ك خصػػ
جرلدة  العمس  ك جرلدة  جحى  ك جرلدة  العدلـ  لصػىحالهى ح ػلف الجزلػرم، كسػن أ ػهرسى، كا ػ مد ت 
لت، كمف خهؿ ع ر الجراهد   هر هى مف مؤ  هى  ىالؽ الذار كسك صحىون سزلن كمثأؼ ذاهع الص 

كذلػػػؾ ل ويلالهػػػى العا ػػػ  الما كالػػػ  المػػػذاكرة زمػػػف ال ػػػ ،مىر، لػػػـ ليحػػػظ الػػػركز ر ػػػىمن اىرلاػػػى لر الهػػػى، 
كالػػعص الهزلػػن عيػػه الر ػػـ... كلػػـ    ػػاؿ حراػػ  الاىرلاػػى لر ال ػػكعس إل  ال،ػػد ال ػػ أهؿ ععػػد ظهػػكر 

 .(2)صحىو  كطعل  كم  أي  
الجدلر الىلذار أف وف الاىرلاى لر اع  ر ون أرجىء الػكطف ال،رالػن ال،ػد اع  ػىر الصػحؼ كدكر 

الهى الػكطف ال،رالػن،  جىرو  أ   هى م،طلىت مراحؿ اثلرة مرا  الطالىع  كالع ر، كحصكلع عيه  ،الل 
ل ل جػػزأ مػػف الكللمػػ   ال،رالػػن كدكؿ الخيػػل ، للصػػال  جػػزءن  كاع  ػػر سػػذا الفػػف وػػن الػػهد ال ػػىـ كالموػػرب

 اإلعهمل  اللكمل  ال ن ل عىكلهى الأىرئ.
 

                           
ـــــة الكاريكـــــاتير ( 1) ـــــدرقاوي أيقون ـــــي،ال ، http://s.v22v.net/hm9مكقػػػػػع موػػػػػرس المورالػػػػػن، الػػػػػراالط:  المغرب

 ـ26/1/2015ال ىرل :
ـــــي تـــــونس كولػػػػػؽ عمػػػػػراف،  (2) ، مكقػػػػػع اللػػػػػت الاػػػػػىر كف، الػػػػػراالط: لمحـــــة مـــــوجزة عـــــن تـــــاريس الكاريكـــــاتير ف

http://s.v22v.net/TRy  : ـ26/1/2015، ال ىرل 

http://s.v22v.net/TRy
http://s.v22v.net/TRy
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 :أهمية فن الكاريكاتير وأهدافهثالثا: 
الصحفل  كأاثرسى جمىسلرل ،  عع مف أقرب الفعكف إله الأػراء،  فعكفالاىرلاى لر مف أسـ ال د  ،ى لي 

مػف ماكعػىت مػىدة الػرأم  ىن مػهم عػىن وذعػع أصػال  ل ػاؿ ماك   ،كأاثرسى ال صىقىن الى حداث كالأضػىلى الهىمػ 
ون أل  صحلف ، عظران لمى لمياع مف  أثلرات جمىلل  كواىسل  لألخالىر كالمكضكعىت، قػد  فػكؽ آلؼ 

 .(1)الايمىت، لمى ل  ـ الع مف إلجىز، كمصىحال  الر ـ ليايم  ال ىخرة
 سملػ  سػػذا الفػف الصػػحفن، وػذف ال،ػػض الصػحؼ اىعػت كمػػى  ػزاؿ  فػػرد لػع م ػػىحىت ل  كعظػران 

اء، الصػرؼ ليأػر   الهى عيه صفحى هى ك ،د الر كـ الاىرلاى لرل  مف أاثر ا  اىؿ الصحفل  جػذالىن الأس 
أف لراوأػػع أم العظػػر عػػف اخػػ هؼ لوػػى هـ كثأىوػػى هـ،  ف الاثلػػر معهػػى لماػػف وهمػػع كا ػػ ل،ىالع، كدكف 

اء عف طرلؽ الاىرلاػى لر الطرلأػ  الاثلر مف ا واىر لماف إلصىلهى إله الأر   ف  أ رح أك  ،يلؽ، ح ه 
 .(2)ح  عف طرلؽ الفعكف الصحفل  ا خرلمكض  أاثر ممى لك اىعت سذ  الفارة هي  

ك ف ا  خداـ الصحىو  لهذا الفف الىت مأ رعىن ون م،ظـ ا حػكاؿ الىلجكاعػب ال لى ػل  كالأضػىلى 
خلر الر ػـك الاىرلاى لرلػ  وػذف ال،دلػد مػف ا عظمػ  ال لى ػل   يجػأ إلػه   ػ ،الاالرل ون الكطف ال،رالن

لخدم  أكػراض  لى ػل ، ممػى لج،يػع م ػىراىن وػن   ػالؿ الأػرار ال لى ػن لهػذا العظػىـ أك ذلػؾ، كذلػؾ 
ععػػػػدمى لؤلػػػػد قػػػػرارات ك كجهػػػػىت ا عظمػػػػ  ال لى ػػػػل ، كوػػػػن المأىالػػػػؿ وػػػػذف سعػػػػىؾ ال،دلػػػػد مػػػػف الر ػػػػـك 

 . (3)الاىرلاى لرل  ال ن  ،ىرض قرارات ك كجهىت سذ  ا عظم 
كلماف الأكؿ إف الاىرلاى لر لهدؼ إله  ثاللت ال،ض الصكر الاىمع  لدل الم يأن أك ال،اػس، 
ثىر ػػع ك هللجػػع، امػػى لهػػدؼ ألضػػى إلػػه إثػػىرة الركالػػ  وػػن  لػػه  ،ػػدلؿ ال جػػى  ال ػػيكان لػػدل الم يأػػن كا  كا 

 .(4)الضحؾ أك ال خرل  
 

إلػػػػه أف لج،يػػػػكا اللعمػػػػى لػػػػرل آخػػػػركف أف ر ػػػػىمن الاىرلاػػػػى لر ل ػػػػ،كف مػػػػف خػػػػهؿ ر ػػػػكمى هـ  
المػػكاطعلف لفاػػركف، كأف لػػدلركا حػػكارا الػػلف العػػىس، ك لال ػػطكا أم قضػػل  إلػػه الحػػد الػػذم لصػػال  ولػػع 

 .(5)أ يكب الر ىل  مفهكمى، الهدؼ الحصكؿ عيه مكاوأ  الجمهكر أك روض
 

 

                           
)الأػػىسرة: مجمكعػػ  العلػػؿ ال،راللػػ ، 1، ط، فــن التحريــر لمجرائــد والمجــالتالمجلػػد، محمػػكد عيػػـ الػػدلفلليػػه عالػػد ( 1)

 9ـ( ص 2000
(2) Al- Qudah, Ali M. 2003. The Jordanian Daily Press Coverage of Camp David 

and Wadi Araba Peace Agreements. Unpublished Ph D Thesis in Journalism 

studies, University of Central England in Birmingham,P. 185 

 36، ص مرجع سابقعين عأي  عجىدات كآخركف،  (3)
 12، ص ، مرجع سابقلليه عالد المجلد، محمكد عيـ الدلف( 4)
 36ص  مرجع سابق،عين عأي  عجىدات كآخركف،  (5)
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 رابعًا: خصائص الكاريكاتير في الصحافة
 لحدد ال،ض الدار لف لفف الاىرلاى لر أسـ خصىهصع كسن:

الاىرلاػػى لر مالىلوػػ  وػػن ال ،اللػػر مػػف خػػهؿ الصػػكرة كالخصػػىهص الفرلػػدة ل،ػػد : المبالغــة والتفــرد -أ 
المملػػػزة لي خصػػػل ، وهعىلػػػؾ مالىلوػػػ  وػػػن  ج ػػػلد ال،ػػػض الخصػػػىهص الفردلػػػ  الفرلػػػدة الخىصػػػ  
ال خص م،لف الحلث  ي صؽ الع ك ملز  عف كلػرة كععػدمى ع ػذار  ع ػذارسى، كم،عػه الاىرلاػى لر 

ل ل ،يػػؽ الىلصػػكرة ال خصػػل  للع ػػىف وأػػط الػػؿ لم ػػد الػػع ال،ػػض الفعػػىعلف  ل  ػػع أحلىعػػىن الحلػػث
ال خصلىت أك لال،ض الرمكز ال لى ل   ا عمىطأم  ،اللر م خن لال،ض ا مـ أك  إلنكالعأىد 

 .(1)وهعىؾ مف لأكؿ أف الاىرلاى لر مالىلو ع م ك ط  لاف  خر لع أاالر كواىس ع أعمؽ
: لياىرلاى لر قػدرة وىهأػ  عيػه ا ػؼ مزالػى ال،ػض ال خصػلىت لاػف القدرة عمى كشف العيوب  -ب 

لاػػكف مكجهػػىن عحػػك ا ػػؼ ال،لػػكب وهػػك ليأػػن الضػػكء عيػػه جكسرسػػى الحألأػػن،  ا االػػراس مىمػػع 
 .(2)الاىرلاى لر إلن خيؽ مهم  مف ال خصل  للس مضحاىن الذا ع ولالىلغ ون  صكلر  ول،مدي 

ا الفػػف أاثػػر ال ػػىطع مػػف كلػػر  مػػف أ ػػاىؿ لػػ ـ ذلػػؾ مػػف خػػهؿ ر ػػـ الخطػػكط كسػػذك  التبســيط:  -ج 
عمىؿ الاىرلاى لرل  الؿ مزلد مف ل لكجد  ال لط ون ال،ض ا أكمف الطالل،ن  ال خصل  ج لد 

ال فىصلؿ كاإلضىوىت ال ػن  ؤاػد المالىلوػ ، لاػف ل لكجػد اىرلاػى لر مػف دكف مالىلوػ ، ك ػخرل  
 .(3)مضحاع

أف لج،ػػػػؿ الم يأػػػػلف لال  ػػػػمكف أك  ا  ى ػػػػل مػػػػف خصػػػػىهص كأسػػػػداؼ الاىرلاػػػػى لر  الفكاهــــة:  -د 
لضػػػػػحاكف أك لفاػػػػػركف ألضػػػػػىن مػػػػػف خػػػػػهؿ  ػػػػػأميهـ لهػػػػػذا ال ج ػػػػػلد العأػػػػػدم ال ػػػػػىخر لػػػػػال،ض 

 .(4)ال خصلىت ال ن ل،روكعهى، كاذلؾ المكاقؼ كا حداث ال ن لدراكعهى
 

 فن الكاريكاتير في الصحافة أنواع امسًا:خ

 :كسك  ال،ىن ليمضمكف الذم ل،ىلجع  أعكاععدة  إلنالاىرلاى لر  لعأ ـ

 الكاريكاتير السياسي: -أ 
سك الاىرلاى لر الذم ل،ىل  مكضكعىن  لى لىن مالى ران، أك لييم  ال اؿ كلر مالى ر إلن مكضكع 

، اإل ػػراهلينلػػع عهقػػ  الىل لى ػػ ، كلماػػف أف لاػػكف مكضػػكعىن لياىرلاػػى لر ال لى ػػن مثػػؿ: الحػػ هؿ 
                           

لاىرلاػػى لر كال ػػ جىالىت الم،رولػػ  كالكجداعلػػ  لطيالػػ  اإلعػػهـ: درا ػػ  ملداعلػػ  عيػػه طيالػػ  ، "اورلػػد صػػىل  ولػػىض( 1)
)الوػداد، ايلػ  اإلعػهـ الجىم،ػ   15، ال،ػدد مجمـة الباحـث اإلعالمـيق ـ اإلعهـ ون جىم،   ارلت أعمكذجى ، 

 67ـ( ص 2012الوداد، 
  56ص  مرجع سابقركلدة االك معدلؿ،  (2)
 67ص مرجع سابق ، ورلد صىل  ولىض( 3)
  59ص  مرجع سابقركلدة االك معدلؿ،  (4)
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الاىرلاػػػػى لر  أفالػػػػال،ض  لالفي ػػػػطلعن، الحػػػػرب عيػػػػه اإلرسػػػػىب، كلػػػػر ال،ػػػػدكاف عيػػػػن كػػػػزة، العأ ػػػػىـ 
 ػـ كعيػه ال لى ن سػك أحػد الفعػكف ال ػن   ػ هدؼ العأػد ال لى ػن كال ػن  ، مػد عيػه المالىلوػ  وػن الر 

مكقػػػؼ، كذلػػػؾ إلثػػػىرة الضػػػحؾ، كاثلػػػران مػػػى لاػػػكف الاىرلاػػػى لر الحلىعػػػىن وػػػن أالمفىرقػػػىت كلػػػر الم،أكلػػػ  
إف لػػػـ  اػػػف الكحلػػػدة  ا  ى ػػػل مالالنػػػى وػػػن آف كاحػػػد، ك  ػػػاؿ الصػػػحؼ كالمجػػػهت الك ػػػلي   ىن مضػػػحا
 .(1)إلن الجمىسلر ىؿ سذا العكع مف الفعكف الهىدؼإللص

 

 الكاريكاتير االجتماعي:  -ب 
كسػػػػك الر ػػػػـ الػػػػذم لعهػػػػؿ أواػػػػىر  كمضػػػػىملعع مػػػػف  عىقضػػػػىت الكاقػػػػع الج مػػػػىعن، كقػػػػد ل عػػػػىكؿ 

اؿ ىثػػؿ الكضػػع الق صػػىدم، كػػهء الم،ل ػػ ، سجػػرة ال ػػالىب، الم ػػمكضػػكعىن محػػددان وػػن اليػػد م،ػػلف م
، ال،ػػىدات كال أىللػػد ككلرسػػى، للالػػرز الػػذلؾ ر ػػىل ع الهىدوػػ  كالعىقػػدة كال ػػىخرة مػػف سػػذا الكاقػػع، ا  ػػرل 

كلطيػؽ عيلػع ال،ػض الالػىحثلف الاىرلاػى لر اإلع ػىعن، كذلػػؾ  عػع لأػكـ الػدكر االلػر وػن محىرالػ  الف ػػىد 
كالمح كالل ، كلهدؼ سذا العكع مف الاىرلاى لر إلن لفت اع الى  الم،عللف الى مكر ال ن كالوش كالر كة 

 .(2)ل يط عيلهى الفعىف الضكء
 

 الكاريكاتير الفكاهي: -ج 
 لى ػػػل   أكعػػػع ل ل،اػػػس أم م ػػػاي  اج مىعلػػػ  إع الػػػال،ض الاىرلاػػػى لر الضػػػىحؾ حلػػػث ل ػػػمل

إثػىرة  علخيػك مػف الع أػىد، كلاػكف سدوػ لذمكلاعع وأط ل  دعن الضحؾ، كسك ذلؾ الر ـ الاكملدم ا
خػػرل، كل، الػػر الػػال،ض أف الاىرلاػػى لر عػػكاع ا مػػف ا   لػػدم الأػػىرئ كسػػذا مػػى لملػػز  عػػف كلػػر الضػػحؾ 

الفاػػىسن وىركػػىن ل مضػػمكف لػػع كخىصػػ  وػػن مج م،ى عػػى ال،راللػػ ، كسػػذا مػػف الخطػػأ الطالل،ػػ  الحػػىؿ  ف 
لجىالل  ال اؿ عىـ، إع ىعل  إالفراغ،  عهى حىل  سى عكعىن مف عميل  اإلضحىؾ الال لط  ل لماف اع الىر 

 .(3)كسذا كحد  اىؼو لج،ؿ الاىرلاى لر الفاىسن للس عدلـ العفع امى لأىؿ
 

 الكاريكاتير البورترية: -د 
 ػػيكب المالىلوػ  الاىرلاى لرلػػ  وػػن أ ع ػىف محػػدد م ػ خدمىن إكسػك ذلػػؾ الر ػـ الػػذم لصػكر كجػػع  

جػزاء مػف  أعضػىء الج ػـ الم الألػ ، أ ـ ال صكلر مهمػ  الكجػع، الػؿ لضػلؼ الر ـ، كقد ل لافن الر 
عيه ر ـ  خصل  م هكرة ون م،ظـ كلاف لراز ال اؿ أ ى ن عيه الكجع، لذلؾ الفعىف الذم لأدـ 

 ػػيكب أ ف لأػكـ ال،مػؿ ال ولػرات ال ػايل  ل  عى ػب مػعأكلن الدرا ػ  سػذ  ال خصػل  قالػؿ أحلػىف لأػـك ا 
كللس مجرد  االلر ك ولر ون أحجىـ ا عؼ أك الجالهػ  أك ا ذف لمجػرد ال ػخرل  الفعىف الاىرلاى لرل  

 .(4)مف سذ  ال خصل  وهك وف لع أصكلع
                           

 7-6ص ص ـ( 2000 ) دم ؽ: دار ع  ركت ليع ر،1، طفن الكاريكاتير في الصحف والدورياتممدكح حمىدة، ( 1)
  59ص  مرجع سابقركلدة االك معدلؿ،  (2)
  90ص مرجع سابقالصحىو  كالاىرلاى لر، ، عىطؼ  هم  (3)
  151، ص مرجع سابقعين قضىة،  لى   أمرلاى  جى  ال،راؽ ون الاىرلاى لر ا ردعن،  (4)
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 :الكاريكاتير الفمسفي أو النفسي -ه 
حأػػػػؿ الم ػػػػىاؿ  إلػػػػنالمأصػػػػكد الػػػػع الاىرلاػػػػى لر الػػػػذم ل عػػػػىكؿ مكضػػػػكعىت وي ػػػػفل  ل  ع مػػػػن 

 .(1)الج مىعل ، أك ل،ىل  حىل  عف ل  داخيل  للع ىف
 

 كاريكاتير األلعاب: -و 
، لأػـك الأػىرئ الذلصػىلهى العف ػع وػن حػلف لأػـك وعػىف ىن أطػكسك عكع مف الاىرلاػى لر لصػكر وأػط عي 

رقىـ م  ىلل  لل ػهؿ عيػه الأػىرئ ) لهعػب( إلصػىؿ العأػىط ال ػاؿ م  ػىلن، كالهػذا أالكضع الاىرلاى لر 
لف،ػػؿ الأػػىرئ مػػى لرلػػد وعػػىف الاىرلاػػى لر، كل ػػ،ر ال  ػػيل  كم ،ػػ ، كسػػك لع ظػػر ال ػػاؿ الػػذم  ػػل ،رؼ 
عيلػػع  ػػدرلجلىن، المجػػرد إلصػػىلع الخطػػكط مػػف عأطػػ  الػػن أخػػرم، كصػػىحب سػػذا العػػكع مػػف الاىرلاػػى لر 

 .(2)  كلعدرج  حت سذا العكع ا خطىء الخم  ىوهدلملر وكا  الر ىـ الفرع ن 
لضلؼ الدا كر عىطؼ  هم   صعلفىت كأعكاع أخػرل لياىرلاػى لر كسػن المػر الط الىلعصػكص، 
أم عيه أ ىس  كاجد العص  ا دالن ون الر ـ الاىرلاى لرم أك عدـ  كاجد  لماف  صعلؼ عدة أعكاع 

 :(3)مف الر ـك الاىرلاى لرل  كسن
 

 كاريكاتير دون النص: -أ 
لصػػىلع إلػػه  دكسػػك ل،ػػ مػػف أسػػـ أعػػكاع الر ػػكـ الاىرلاى لرلػػ ، إذ ل، مػػد وػػن  صػػكلر المضػػمكف كا 

 الجمهكر، عيه أدكات ال ،اللر ال  اليل  وأط، دكف ا  خداـ أم عكع مف أعكاع ال ،اللر ا دالن.
 

 كاريكاتير مع نص تعريفي:  -ب 
ال  اليل  كأداة ال ،اللر ا دالل ، كولهػى لروػؽ الفعػىف كسك ر ـ ل، مد عيه ا دا لف، أداة ال ،اللر 

 العص   ليكح ، لي ،رلؼ ال خصل  مى،  اكف م،ركو  ليجملع ارهلس كزراء مثهن أك ميؾ مى أك كزلر 
خىرجلػػ ، ولأػػكـ الا ىالػػ  )عػػص   ،رلفػػن( لحمػػؿ ا ػػـ صػػىحب الصػػكرة، ممػػى لضػػ،ؼ اليكحػػ  ح ػػه وػػن 

 عظر الفعىف عف ع.
 

 التعميقي: الكاريكاتير مع النّص  -ج 
 دسػذا العػكع مػف الر ػـ الاىرلاػى لرم ل، مػد ال ،يلػؽ ا دالػن الػذم لكضػ  مضػمكف اليكحػ ، كل،ػػ

 الذم الدكعع  صال  اليكح  كلر مفهكم  أك قىالي  لي أكلؿ.ك ععصران ثىال ىن ون اليكح ، 
 
 

                           
 11، صمرجع سابقممدكح حمىدة،  (1)
 96ص مرجع سابقعىطؼ  همع، الصحىو  كالاىرلاى لر،  (2)
  مرجع سابقعىطؼ  همع، ثأىو  العص ون الر ـ الاىرلاى لرم ك أكلهت الم يأن،  (3)
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 النّص الداخل في الموحة: والرسم الكاريكاتيري ذ -د 
  ػالين  ف أدكات ال ،اللػر ا دالػن سعػى لل ػت ععصػران سػذا الر ػـ ل، مػد عيػه أدكات ال ،اللػر ال

إلػه جىعػب  أصػؿ الر ػـ، حلػث  ػدخؿ ولػع ا،عصػرو ثىالػتو  إضىولىن ون الر ـ, كسعى ل، الر  العص   مػف
, سػن أ ػمىء ا  ػلىء الداخيػ  وػن  ال  الؿ، كلماف الأكؿ أف ال،الىرات المكجكدة ون مثػؿ سػذ  الر ػـك

 ار أك مى  ىالع.ىل  أك جز  أدس مثهن أك محؿ  جىرم الأ  الر ـ, مثهن لا ب ا ـ مدلع  مى ال
 

 :الكاريكاتير المرافق لمّنص -ه 
كسػػػك الر ػػػـ الاىرلاػػػى لرم الػػػذم ل، مػػػد وػػػن إظهػػػىر مضػػػمكعع عيػػػه عػػػكعلف مػػػف أدكات ال ،اللػػػر 
)ال  ػػاليل  كا داللػػ ( كوػػن سػػذا العػػكع مػػف الاىرلاػػى لر، ل ػػاؿ الػػعص  ا دالػػن كالر ػػـ ال  ػػالين كحػػدة 

الحلث ل لماػف أف ل،ال ػر الكاحػد معهػى عػف عف ػع وػن حػىؿ حػذؼ اآخػر، كقػد لاػكف الػعص  م اىمي ، 
ػػ ىن مطػػكلن, أك ا دالػػن حػػكاران الػػلف أالطػػىؿ اليكحػػ  أك جميػػ  عيػػه ل ػػىف أحػػد أالطػػىؿ اليكحػػ  أك ح ػػه عص 

ح ػػه حػػكار الػػلف الطيػػلف وػػن اليكحػػ , كقػػد ا ػػ هر وػػن مجػػىؿ ا ػػ ،مىؿ الػػعص  ا دالػػن المطػػكؿ كأحلىعػػىن 
 ال ،الل .  ا  ،ىر

 

 الرسم الكاريكاتيري ذات النص الخارج عن الموحة: -و 
كولػػع  اػػكف اليكحػػ  الاىرلاى لرلػػ  كالػػعص معفصػػهف كلػػر م صػػهف م أىرالػػىف وػػن المكقػػع ععػػد 
إخػػراج المطالكعػػ ، مامػػهف لال،ضػػهمى الػػال،ض، ل ػػ رؾ الاى ػػب كالر ػػىـ وػػن م،ىلجػػ  قضػػل  م،لعػػ ، 

لكح ػػػع عصػػػىن مهزمػػػىن أـ ل، كلا ػػػب ا دلػػػب مي زمػػػىن  لر ػػػـ خهلهػػػى الفعػػػىف الوػػػض العظػػػر عػػػف اح ػػػكاء
 المكضكع الم فؽ عيلع، كصىحب سذا العكع سك الفعىف  عىجن ال،ين .

 كاريكاتير "رسم النّص": -ز 
سػػذا العػػكع مػػف الر ػػكـ الاىرلاى لرلػػ  ل ػػ خدـ الايمػػ   الػػعص   عف ػػع ار ػػـ، الحلػػث لأػػكـ الفعػػىف 

الػػر مػػف أعػػكاع الاىرلاػى لر المالى ػػر، حلػػث لكصػػؿ ر ػػىل ع الج،ػؿ الايمػػ  ذا هػػى  لكحػػ  ، كسػذا العػػكع ل، 
ال اؿ  يس ك هؿ ل  طلع  الم يأن  وهمع الال ػىط  دكف ألػ  صػ،كالىت، كذلػؾ عػف طرلػؽ ال هعػب 

 الأ اىؿ حركؼ  العص   أك ا عداد كا رقىـ.
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 سادسًا: وظائف الكاريكاتير في الصحافة
 

 

 :(1)هناك عدة وظائف لمكاريكاتير وهي كما يمي
 

 -:الوظيفة االتصالية -أ 
الػػػػلف الأػػػػراء  كلن الػػػػلف الفعػػػػىف كالجمهػػػػكر كثىعلػػػػىن أ  ػػػػاىؿ ال صػػػػىؿأالاىرلاػػػػى لر سػػػػك  ػػػػاؿ مػػػػف 

ظػىسرة،  أكحػدث  أك ػاىؿ ل حػدث عػف مكاقػؼ، ف الاىرلاى لر الكا ػط  الخطػكط كا كالصحلف ، وفعى
 ل صؿ الهـ اليو ع. ذان إوهك 

 

 -الوظيفة الخبرية: -ب 
االلرة   ج د مف خهؿ م،رو ػع الماعكعػىت مػى لػدكر وػن المج مػع  مػف لا  ب الاىرلاى لر قلم  

الػراز ا  ى ل  كالج مىعل  كالق صػىدل ، ك ص،دة ال لالىر  مكااالىن ليحدث عيه مخ يؼ ا كقىهع عيه اع 
  الفاػػرم مػػف خػػهؿ قدر ػع عيػػه عاػػس سػػذا الكقػػىهع  اطػػىر   ػػالين مظهػران مح ػػك إسػذ  الم،روػػ  ضػػمف 

 ك أدلمهى الأ يكب  ىخر عيه صفحىت الصحلف . 
 

 

 -الوظيفة التربوية: -ج 
حد ا  ىللب أ ى ن، وىلعأد سك أ  ال اؿ إف الاىرلاى لر الطالل، ع الع أىدات ل،ىل  ظىسرة  يالل

 اللجىالل  ون  أكلـ الأضىلى كال يكؾ كالمكاقؼ كالفار.
 

 -تعميمية:الوظيفة ال -د 
ل ػػ خدـ الاىرلاػػى لر وػػن مجػػىؿ ال ،يػػلـ وػػن كق عػػى الحىضػػر ال ػػاؿ كا ػػع، كال ػػالب وػػن ذلػػؾ أف 

جػػػ  الاثلػػػر ععػػػد ا ػػػ خداـ الاىرلاػػػى لر مػػػف أعإلػػػن ذااػػػرة الأػػػىرئ كر ػػػكخهى ولهػػػى دخػػػكؿ الم،يكمػػػىت 
 الع مىد وأط عيه العصكص الما كال .

الجىم،ػػ   ارلػػػت  عػػهـق ػػـ اإلل ػػ ىذ الم ػػىعد الػػػدا كر ورلػػد صػػىل  ولػػىض رهػػػلس اكلضػػلؼ 
 :(2)كظىهؼ أخرم لياىرلاى لر ال،راقل 

 

 -الوظيفة الدعائية التحريضية: -ه 
الدعىلػػػ  اػػػػأم عميلػػػػ  ا صػػػىلل    ػػػػ يـز أ ػػػػىللب  ع هجهػػػػى  وػػػن إلصػػػػىؿ مىد هػػػػى اإلعهملػػػػ   إف
مكعع اثػػر قػػدرة عيػػه الكصػػكؿ إلػػن الجمهػػكر، الحاػػـ مضػػكل ملػػز الاىرلاػػى لر أعػػع العػػكع ا ليجمهػػكر 

 ػػػ   وػػػىلاثلر مػػػف أ ع وعػػػىن مكجهػػػىن ل ػػػ ،مؿ ا ػػػهح و،ػػػىؿ وػػػن ال لى ػػػال ػػػىخر وأػػػد اػػػىف معػػػذ الدالػػػ  ع
 ،الػػػر عػػػف الح جػػػىج ضػػػد ال ػػػيط  وػػػن سػػػذا الر ػػػـ أك ذاؾ  ان ف لهػػػذا الفػػػف رمػػػكز أالالػػػىحثلف لؤاػػػدكف 

عمى ل حفلز طرؼ مى.  وىلر كـ ال ىخرة معذ الدء ال ىرل  لـ  اف  ر ـ أصه للضحىؾ وأط كا 
                           

 152 ص ،مرجع سابق، لأضىة ،  لى   امرلاى  جى  ال،راؽ ون الاىرلاى لر الردعنعالد المع،ـ ا( 1)
 68-67ص  ص ،مرجع سابق، ورلد صىل  ولىض( 2)
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 -عالنية:الوظيفة اإل -و 
لي، مد عيه الر ـ الاىرلاى لرم ون اإلعهف كخىص  اإلعهف ال جىرم معع ال اؿ كا ع، كل،ؿ 
م،ظػـ اإلعهعػػىت وػػن الصػحؼ مروأػػ  الر ػػـك اىرلاى لرلػػ  أم أف الر ػـ الاىرلاػػى لرم لػػؤدم الكظلفػػ  

 هف.اإلعهعل  كلر الط مضمكع  ال اؿ أ ى ن الى ـ الالضىع  كال ن لدرج لهى اإلع
 

  -الوظيفة الجمالية: -ز 
لػػؤدم سػػذ  الكظلفػػ   عػػع ل، مػػد  فالفعػػكف ال  ػػاليل  لالػػد لػػع مػػف أ إلػػنإف الاىرلاػػى لر الىع مىهػػع 

ال أعلػػػىت ال  ػػػاليل ، كلػػػ يخص دكر الاىرلاػػػى لر الذضػػػفىء الحيػػػ  الجمىللػػػ  عيػػػه صػػػفحىت المجيػػػ  أك 
 الجرلدة.

 

 الوظيفة الترفيهية: -ح 
ال  ػيل  وىل  ػيل  كظلفػ  م ػ أي  كالكظلفػ  ال رولهلػ  عػىدة مػى لأػـك الكظلف  ال رولهل   خ يػؼ عػف 

حلػػىف سػػك إعطػػىء المجػػىؿ ليأػػىرئ لاػػن اض جدلػػ ، كالهػػدؼ معهػػى وػػن م،ظػػـ ا الهػػى الاىرلاػػى لر  كػػر 
 ل  كعب أاثر ال كزلع الحلث   اؿ الر ـك كحدة م اىمي  مع العص الما كب.

 

 وظيفة التسمية: -ط 
عػػػدة صػػفحىت ذات مكضػػكعىت جدلػػػ  كمخ يفػػ ، كصػػػفح  ف الصػػحؼ عػػىدة مػػػى   اػػكف مػػف إ

لي  يل  عىدة مى  اكف الصػفح  ا خلػرة ال ػن  ح ػكم عيػه أخالػىر خفلفػ  ذات مضػمكف طرلػؼ عػىدة 
 مف أدكات ال  يل . أداةف  اكف أ  كلماف لير كمىت الاىرلاى لرل  أك عيه أل،ىب مخ يف
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 المبحث الثالث
 الفمسطينيةالكاريكاتير في الصحافة 

 

م،ظػػـ الدرا ػػىت ال ػػن قػػىـ الهػػى الالػػىحثكف كالمه مػػكف ال ػػىرل  كع ػػأة الصػػحىو  الفي ػػطلعل    ػػلر 
ـ حلث اىف صدكر صحلف  الأدس ال رلؼ ون 1876إله أف الدال  الصحىو  الفي طلعل  اىعت عىـ 

كال رالػ   سذا ال،ىـ كاىعت وػن ذلػؾ الكقػت  حػت إ ػراؼ الحاكمػ  ال،ثمىعلػ  ك صػدر الػىليو لف ال،راللػ 
كاػػىف لحػػرر الأ ػػـ ال،رالػػن ولهػػى ال ػػل  عيػػن الرلمػػىكم، أمػػى الأ ػػـ ال راػػن واػػىف لحػػرر  عالػػد ال ػػهـ 

 .  (1)كاىعت الصحلف  الر مل  ا كله الى ـ الحاكم  ك صدر الصف   هرل  امىؿ

كقػػد مػػرت الصػػحىو  الفي ػػطلعل  معػػذ ع ػػأ هى الىل،دلػػد مػػف المراحػػؿ المخ يفػػ  حلػػث  ػػأثرت اػػؿ 
الىلظركؼ ال لى ل  كالج مىعل  كال، ارل  المخ يف  كالم ،ىقال  عيه وي ػطلف، لػذا وػذف ال ػم  مرحي  

الوىلال  عيه الصحىو  الفي طلعل  سن  م  ال ،الهػ  الجمىسلرلػ  كال حػرلض كالػدوىع عػف ا رض كلأػد 
 .(2)مرت الصحىو  الفي طلعل  المراحؿ خم   الدال  مف ال،هد ال،ثمىعن كح ه لكمعى

 

 ظهور فن الكاريكاتير في فمسطين وتطور :أواًل: 

الػػدأ الاىرلاػػى لر وػػن الصػػحىو  الفي ػػطلعل  الىلع مػػىد عيػػه مػػى لماػػف ا ػػ عالىطع مػػف آللػػ  الف،ػػؿ 
كال فىعػػؿ اللػػكمن وػػن سػػذ  المهعػػػ ، حلػػث لػػـ  اػػف قػػد  اليػػػكرت الم،ػػىرؼ كالخالػػرات عيػػه الصػػػ،لدلف، 

الصػػحىو  الفي ػػطلعل  المحيلػػ  خىصػػ ، صػػحىو  ـ الىلضػػركرة أف  ػػرل الصػػحىو  كالاىرلاػػى لر، مػػى حػػ   
الاليػػداف ال،راللػػ  المحلطػػ ، عمػػىذج لصػػي   أيلػػدسى، امػػى ورضػػت ظػػركؼ الحػػ هؿ عف ػػهى، ضػػركرة أف 
  ػػ يهـ الصػػحىو  الفي ػػطلعل  ال،ػػض أ ػػىللب كطراهػػؽ ال،مػػؿ وػػن صػػحىو  الاليػػداف ال،راللػػ  ال ػػن أماػػف 

 .(3)ال ،رؼ إللهى أك ال أرب معهى

 إلػن، كععدمى الػدأت الظػركؼ   ػم  الػدخكؿ الصػحىو  المصػرل  ،ثمىعن،هد الون أكاخر ألىـ ال
الصػػػػحؼ المصػػػػرل  الاه ػػػػلال  معهػػػػى  عيػػػػهالصػػػػحىو  المحيلػػػػ  مػػػػف الطػػػػهع  توي ػػػػطلف، ا ػػػػ فىد

 ا دب ػػأثرت الصػػحىو  ال،راللػػ  كالفي ػػطلعل  معهػػى عيػػه كجػػع ال حدلػػد، الحراػػ   طػػكر  امػػىكالفاىسلػػ ، 
أف ا  يكب اليوكم ليصحىو  ال،رالل ،  ملز الرقن مخ يػؼ عػف  لالحدلث ون الأرف ال ى ع ع ر، عر 

 .(4)الكاقع الذم اىعت  ،ل ع أ اىؿ وركع ا دب كالثأىو  ون أقىللـ الممىلؾ ال رال  ا خرل

                           
  17( ص2001،)وي طلف: ما ال  الأىد ل ،1ط ،اإلعالم الفمسطيني تجاربه وتحدياته،  ح لف االك  عب( 1)
، مكقػػػػػػػع كزارة اإلعػػػػػػػهـ الفي ػػػػػػػطلعل ، الػػػػػػػراالط: والتطـــــــورالصـــــــحافة الفمســـــــطينية النشـــــــأة ( مىجػػػػػػػد  رالػػػػػػػىف،  2)

http://s.v22v.net/buU : ـ1/2/2015، ال ىرل 
 مرجع سابقثأىو  العص ون الر ـ الاىرلاى لرم ك أكلهت الم يأن ، "( عىطؼ  هم ، 3)
 41ص  مرجع سابق( عىطؼ  هم ،  الصحىو  كالاىرلاى لر، 4) 
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 اى ونز كالح ب رأم عدد مف الالىحثلف ال،رب أف صحلف  العفلر ال،ثمىعن ال ن أع أسى إالراسلـ 
اإل اعدرل  مف أقدـ الصػحؼ الفي ػطلعل  ال،راللػ ،  عهػى اىعػت أكؿ جرلػدة عراللػ  وي ػطلعل  لصػدرسى 

ـ، كأطيؽ عيلهى ا ـ العفلر كال،د إعػهف 1908وي طلعن الى مع، ثـ اع أيت ال،د ذلؾ إله الأدس عىـ 
لصػػػػحؼ ف الصػػػػحفللف مػػػػف الحصػػػػكؿ عيػػػػه  ػػػػراخلص إلصػػػػدار اـ كالػػػػذم ما ػػػػ1908الد ػػػػ كر عػػػػىـ 

لظهػػكر عػدد مػػف الصػػحؼ، وأػد صػػدر خػػهؿ سػذا ال،ػػىـ أاثػػر  دان لػػمه ت كاىعػػت سػػذ  الخطػكة كالمجػه
ػػلىح  ك جرلػػدة ا حػػهـ  ك معلػػ   ةمػػف إحػػدل ع ػػر  صػػحلف  معهػػى  جرلػػدة صػػهلكف ،  جرلػػدة الػػدلؾ الص 

   ك عجػػػػػىح  ك العفػػػػػػىهس ال،صػػػػػػرل  المػػػػػكت  ك الاليالػػػػػػؿ  ك الطػػػػػىهر  ك عىقػػػػػػ  اهلل  ك ال ػػػػػلر وي ػػػػػػطلف  ك ال
عصػػػىؼ ، ك العفلػػػر ، ك الارمػػػؿ  ك  وي ػػػطلف ، كقػػػد جم،ػػػت  سػػػذ  الصػػػحؼ الػػػلف صػػػم،ن ، ك اإلا  

 .(1)كالفاىسل  كا دالل المكضكعىت ال لى ل  كالج مىعل  كالق صىدل  

خػػت لي طػػكر ال ػىرلخن لياىرلاػػى لر الفي ػػطلعن ا ػػ طىع الالىحػػث المراجػع ال ػػن أر   ةكعيػه الػػركـ مػػف عػػدر 
لأ ػػـػ  يػػػؾ ال طػػػكر ال ػػػىرلخن لياىرلاػػػى لر الفي ػػػطلعن إلػػػه عػػػدة مراحػػػؿ كوأػػػىن ليظػػػركؼ لطالل،ػػػ  الظػػػركؼ  أف

   -:هى  رل،  عف  يؾ المراحؿ ال ن اىف مف أسم  حمال لى ل  ال ن مرت الهى وي طلف، كاف لأدـ ل

 :عثمانيالكاريكاتير في العهد ال -أ 
 إلػػنالصػػحىو  كالصػػحفللف، مػػى دو،هػػـ  عيػػه  ضػػلؽ الخعػػىؽ ،ثمىعلػػ علػػىف الاىعػػت حاكمػػ  ا 

مػف الطػش  عالحألأػ  ال ػن ل،روهػى الصػكرة  حملػ الالحث عف أ ػاؿ  ،اللرلػ   ماػف الصػحفن مػف  أػدلـ
ف لػـ  اػػف الىلصػكرة ال ػػن ا  ع أىدلػ  الهزللػػ  الفاىسلػ ، ك ال ال ػيط  الحىامػ ، واػػىف مػى عػرؼ الىلصػػحىو 

ا العػػكع مػػف الصػػحىو  وػػن وي ػػطلف، مػػف عيلهػػى اللػػكـ، كاػػىف لي ػػلد خيلػػؿ اللػػدس ال ػػالؽ وػػن إع ػػىء سػػذ
واىسلػػ ،  أداللػػ روهػػى الأعهػػى صػػحلف  ـ، حلػػث ع  1908خػػهؿ  أ ػػلس صػػحلف  العفػػىهس وػػن حلفػػى عػػىـ 

إللػػػىس  مػػف الصػػحفللف لي ػػلر عيػػػه خطػػى ، وأ ػػس العػػدلن ،دلػػدكالعجػػىح الػػذم حأأػػع  اللػػدس  دوػػػع ال
ن اكعهػػى  لى ػػل  عيملػػ ، عهػػى واىسلػػ  الىإلضػػىو  إلػػأعصػػىؼ، مؤاػػدان ـ جرلػػدة اإل1908م ػػحكر عػػىـ 

خالىرلػػػ ، كصػػػدر وػػػن عفػػػس ال،ػػػىـ أداللػػ  جرلػػػدة  الاليالػػػؿ  ال ػػػن اىعػػػت سػػػن  لضػػػىن وػػن مدلعػػػ  الأػػػدسأ، كا 
 . (2)خرل سزلل  لصىحالهى كمحررسى م رم الحهجا 

ـ مػػى لأػػىرب 1914ك ػػكله ال،ػػد ذلػػؾ صػػدكر الصػػحؼ الهزللػػ  الفاىسلػػ  ال ػػن اليػػغ عػػددسى ح ػػه  ػػع  
  ك  مجي  الحرال   ك جرلدة الحمػىرة الأػىسرة  ك   جرلػدة ال،صػى لمػف ا خالىرلدة الثمىعن صحؼ مف اللعهى  جر 

 .(3)خر صحلف   صدر ون ال،هد ال رانآأالك  ىدكؼ  ك ، الر سذ  الصحلف   عصه  كجرلدة

                           
، الػػػػػراالط: م1948م ،1920فمســــطين زمــــن االنتــــداب البريطــــاني الصــــحافة فــــي ( عكوػػػػؿ كصػػػػفن  ػػػػألر،  1)

http://www. http://s.v22v.net/fND  : ـ1/2/2015، ال ىرل 
 43-42ص  مرجع سابق( عىطؼ  هم ،  الصحىو  كالاىرلاى لر، 2)
 79ص  مرجع سابق( ركلد  أالك معدلؿ، 3)

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=133
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 الكاريكاتير في عهد االنتداب البريطاني:  -ب 
اضػطهىد أ ػد ق ػكة كاجهت الصحىو  الفي طلعل   حػت الع ػداب الالرلطػىعن خػهؿ سػذ  المرحيػ  

مػػف الحاػػـ ال،ثمػػىعن ال ػػىالؽ، كركػػـ م،ىل ػػ  الصػػحىو  ليظػػركؼ الأى ػػل  وأػػد حىكلػػت  أدلػػ  ر ػػىل هى 
 .(1)كالكقكؼ صىمدة ركـ الأكاعلف ال ن كض، هى الرلطىعلى كاىعت أاثر قكة ك صيالىن 

ويأد صدرت عدة صحؼ  الحث ون  هكف الفاىسل  كالهزللػ  كالاىرلاى لرلػ ، كاىعػت معهػى جرلػدة 
ـ صػدرت صػحلف  الزسػراء، كاىعػت 1922ـ، كوػن عػىـ 1921  ػهى االػراسلـ اػرلـ عػىـ أالطالؿ ال ن 

ـ، صحلف  الرمز، اىعت  صدر مف مدلع  عاى، 1927صحلف  ادالل  واىسل ، امى كصدرت ون عىـ 
ـ، 1933، كسػػن اداللػػ  واىسلػػ ، كصػػحلف  المطرقػػ  عػػىـ ا خػػهؽـ صػػدكر مجيػػ  1931ك ػػهد ال،ػػىـ 

 . (2)لن اع  ىر الصحؼ الهزلل  كالفاىسل ااع أىدل  ادالل  واىسل  مصكرة، كال،د ذلؾ  ك 
 

 :واألردنيةالمصرية  اإلدارتينالكاريكاتير في عهد  -ج
اىعػػػت الصػػػحىو  مااليػػػ  الأػػػكاعلف  1948-1967أمػػػى وػػػن عهػػػد اإلدار ػػػلف المصػػػرل  كا ردعلػػػ  

كرلال  عف وي ػطلف، ممػى أثػر الىل ػيب عيػه  طػكر الصػحىو  ال ػاؿ عػىـ كالاىرلاػى لر ال ػاؿ خػىص، 
المػػىدة الصػػحفل  اىعػػت م كاضػػ،  وػػن  حرلرسػػى،  أف إلصػػدرت ال،دلػػد مػػف الصػػحؼ وػػن  يػػؾ الحأالػػ  

عػداء الحلػىة  -المحيػن، وصػدرت صػحلف  وي ػطلععى اإلخالػىرمعيػه الطػىالع  حلىفا ك ، مد ون اكيب 
ـ، 1964ـ، عػػػف حراػػػ  ال حرلػػر الػػػكطعن الفي ػػػطلعن وػػ  ، كصػػػحلف    وي ػػػطلف ، عػػػىـ 1959عػػىـ 

عصؼ  هرل  أ رؼ عيه  حرلرسى ك ىف اعفىعن كاىعت ل ىف حىؿ الأكملف ال،رب، اىع ى ل  خيكاف 
 .(3)مىت الاىرلاى لرل مف الا ىال  الهزلل  كالر ك 

 

 :اإلسرائيميالكاريكاتير في عهد االحتالل  -د
الألػػت ا راضػػن المح يػػ  دكف صػػحؼ أك مجػػهت اىرلاى لرلػػ   ،ال،ػػد احػػ هؿ إ ػػراهلؿ ليضػػف  كالأطػػىع

ـ، كسػػك ال،ػػىـ الػػذم صػػدرت ولػػع جرلػػدة  الأػػدس  لمحمػػكد أالػػك الزلػػؼ، كجرلػػدة 1968أك واىسلػػ  ح ػػه عهىلػػ  
ـ، للك ػػػؼ عصػػػرم عصػػػر، ك ال ػػػ،ب  لمحمػػػكد ل،ػػػلش، ك الطيل،ػػػ   لال ػػػلر الالركػػػكثن، 1970 الفجػػػر ، عػػػىـ 

ال،ضػهى الى ػ خداـ ا  ػيكب الهزلػن  ملػز حلػث لخطلػب، ككلرسػى الاثلػر، ـ لمحمكد ا1980ك الملثىؽ ، عىـ 
عػػص   وػػن محىكلػػ  إلثػػىرة الأضػػىلى المرازلػػ ، وػػن الكقػػت عف ػػع أوػػردت اػػؿ مػػف الملثػػىؽ كالأػػدس كالفجػػر  اػػػ  

كال ػػػ،ب ك)الطيل،ػػػ ( م ػػػىح  جلػػػدة لير ػػػـك الاىرلاى لرلػػػ ، كسعػػػى أخػػػص الىلػػػذار )الملثػػػىؽ( ال ػػػن اىعػػػت  فػػػرد 
 .(4)لر ـ الفعىف عىجن ال،ين م ىح  خىص 

 

                           
 مرجع سابق ( مىجد  رالىف، الصحىو  الفي طلعل  الع أة كال طكر،1)
 79ص  مرجع سابق( ركلدة أالك معدلؿ ، 2)
 49-48ص  مرجع سابق( عىطؼ  هم ، الصحىو  كالاىرلاى لر، 3)
  مرجع سابقثأىو  العص ون الر ـ الاىرلاى لرم ك أكلهت الم يأن ، "( عىطؼ  هم ، 4)
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 الفمسطينية:في ظل السمطة ثانيًا: الصحافة 
ب اع أػؿ ال ػ،ب الفي ػطلعن إلػه مرحيػ  1994مع قدـك ال يط  الكطعل  الفي طلعل   رض الػكطف عػىـ 

لمىعػػىن معهػػى الػػدكر اإلعػػهـ كالصػػحىو  وػػن م،راػػ  ال حرلػػر كالالأػػىء، ال ػػن الػػدأت  جدلػػدة مػػف مراحػػؿ  ىرلخػػع، كا 
 خكضػػهى مػػف عيػػه أرض الػػكطفب عميػػت ال ػػيط  الكطعلػػ  عيػػه   عظػػلـ قػػىعكف المطالكعػػىت كالع ػػر الػػذم 
لػػعظـ ال،هقػػ  الػػلف ال ػػيط  كالصػػحىو ، كالػػدأت   اليػػكر الحراػػ  الصػػحفل  وػػن ظػػؿ ال ػػيط  الذعطػػىء  ػػراخلص 

ـ، امػػػػى  صػػػػدرت 23/9/1994إلصػػػدار صػػػػحؼ، كاػػػػىف أكلهػػػػى صػػػػحلف   وي ػػػطلف ، كال ػػػػن صػػػػدرت وػػػػن 
 الػالهد كا لػىـ  اللكمل ػىف، امػػى  ىلػكطف  كصػحلف   ال ػ أهؿ، كصػػحلف لحلػىة الجدلػدة، كصػػحلف   اصػحلف   ا

صػػػػدرت عػػػػف أجهػػػػزة ال ػػػػيط  عػػػػدة صػػػػحؼ كمجػػػػهت، معهػػػػى:  ا قصػػػػه، كال ػػػػىحؿ، كالزل كعػػػػ ، كالػػػػرأم، 
 .(1)كالصالىح ، ك صدرت صحلف   الر ىل  ، كمجي   وي طلف 

 

 اليومية: ثالثًا: فن الكاريكاتير في الصحافة

 فإصػػػدارسى مػػػ دكرلػػػ ل  اػػػىد  خيػػػك صػػػحلف  وي ػػػطلعل  لكملػػػ  أك أ ػػػالكعل  كل مجيػػػ  الػػػىخ هؼ 
ـا  المػػكاطف الفي ػػطلعن  صػػفح  الاىرلاػػى لر الأعكاعػػع ك صػػعلفى ع المخ يفػػ ، ال ػػن  حاػػن وػػن المجمػػؿ سػػ

ك حاػػن مأ ػػى ع، ك عأػػؿ م،ىعى ػػع، الرل ػػ  جرلهػػ    الػػىلف ألكاعهػػى الػػلف الفػػرح كا لػػـ، لاعهػػى  الأػػه  ػػىخرة 
 .(2)م،الرة  أـك الدكرسى الرلىدم ون ال كعل  كل لمى ال حرلض إف لـز ا مر المزل  مف الحرل  كالرقىال 

لػػػػىـ كا الجدلػػػػدة، لػػػػىة كالح ،ملػػػػ  كسػػػػن صػػػػحلف  الأػػػػدسرالػػػػع صػػػػحؼ لك أ صػػػػدر وػػػػن وي ػػػػطلف 
م ػػىح  االلػػرة لر ػػـك الاىرلاػػى لر وػػن صػػفحى هى  إو ػػىحكوي ػػطلف، اػػؿ سػػذ  الصػػحؼ  حػػرص عيػػه 

خلرة، كلر ـ ون  يؾ الصحؼ أاثر مف وعىف كاؿ مػعهـ لػع خصىهصػع ك ػمى ع المملػزة،  الداخيل  كا
 ػػمع، كمػػف هػػـ وػػن اػػؿ ر وػػن ر ػػكمى ع، كل، مػػد اػػؿ مػػعهـ عيػػه رمػػز ل ػػ خدمع ال ػػاؿ دا  ظهػػركال ػػن 

الك عرو ، كعػهء اليأطػ ، كأملػ  جحػى، كمحمػد  ػالىعع ، أف، الهىء الدلف الخىرم، كخيلؿ لسؤلء الر ىم
ف جملػػػع الر ػػػىملف وػػػن الصػػػحؼ اللكملػػػ  الفي ػػػطلعل  أج،الػػػرم، كمػػػف الجػػػدلر الىلػػػذار سعػػػى كعىصػػػر ال

 لي زمكف الىل لى   ال حرلرل  الخىص  الىلصحلف . 

 ،ل لهػػكل الفضػػ  كاإلثػػىرة ،الفي ػػطلعن لػػرل أعػػع ال،لػػدان عػػف ال  ػػكلعكالمهحػػظ لر ػػـك الاىرلاػػى لر 
 وأػط ليػػ أط المفىرقػػىت ال ػػن لضػ  الهػػى الكاقػػع الفي ػػطلعن وػن مخ يػػؼ المعػػىحن ال لى ػػل  كالج مىعلػػ 

                           
ــة،( 1) ــة الســمطة الوطني مكقػػع مراػػز الم،يكمػػىت الػػكطعن الفي ػػطلعن ، كاىلػػ  كوػػى اإلخالىرلػػ ،  الصــحافة فــي مرحم

 ـ4/2/2015، ال ىرل :  http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2474الراالط: 
مكقػػػػػػػػع لهػػػػػػػػى أكف للػػػػػػػػف، الػػػػػػػػراالط:   فــــــــن هندســــــــة الصــــــــراع مــــــــع العــــــــدو، الكاريكــــــــاتير الفمســــــــطيني..( 2)

http://s.v22v.net/Kgib،  : ـ4/2/2015ال ىرل 
  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2474


والعدوانالكاريكاتير                                                              الفصل الثاني    
 

40 

 

عكجػىج ك أػػكلـ ا خطػىء وػػن إطػىر العأػػد الالعػىء ل الهػػد اـ الأػػىهـ كالق صػىدل ، لهػػدؼ إلػه  صػػحل  اإل
 ػػ فزاز، لهمػػس أكجػػىع المػػكاطعلف لحاػػن سمػػكمهـ كلعأػػؿ  فىصػػلؿ حلػػى هـ وػػن عيػػه ال حػػرلض كال

، كوضػػ  ممىر ػػىت الحػػ هؿ إطػػىر مػػف ال ػػخرل  أمػػهن وػػن  وللػػر كاق،هػػـ إلػػه صػػكرة أاثػػر إلجىاللػػ 
 .(1)اإل راهلين الحؽ االعىء ال ،ب الفي طلعن كمأد ى ع

 

 رابعًا: أهم رسامي الكاريكاتير الفمسطينيين:
 ناجي العمي: -1

سػػك عػػىجن  ػػيلـ ح ػػلف ال،يػػن، ر ػػىـ اىرلاػػى لر وي ػػطلعن،  ملػػز الىلعأػػد الػػهذع وػػن ر ػػكمع، 
كل، الر مف أسـ الفعىعلف الفي طلعللف، لع أرال،كف ألؼ ر ـ اىرلاى كرم، ل لي،رؼ  ػىرل  مػلهد  عيػه 

،ػد ـ، مػف قرلػ  ال ػجرة الكاق،ػ  الػلف طالرلػى كالعىصػرة، ال1937كجع ال حدلد، كلاف لرج  أعع كلد عػىـ 
ف كعػىش وػن ـ إله جعػكب لالعػى1948لفي طلف، سىجر مع أسيع، عىـ  ال،صىالىت الصهلكعل اح هؿ 

ػمخلـ علف الحيكة، ثـ سي  ر مػف سعػىؾ كسػك وػن ال،ى ػرة، كمػف ذلػؾ الحػلف لػـ ل،ػرؼ ال ػ أرار أالػدان، ج 
ك صػالن وال،د أف ماث مع أ ر ع ون مخػلـ عػلف الحيػكة الجعػكب لالعػىف اع أي ػع الأػكات اإل ػراهليل  كسػ

 .(2)لع ىطى ع الم،ىدل  لهح هؿ، وأضه أكيب كق ع داخؿ الزعزاع  لر ـ عيه جدراعهى

اىف الصحفن كا دلب الفي طلعن ك ػىف اعفػىعن قػد  ػىسد ثهثػ  أعمػىؿ مػف ر ػـك عػىجن وػن 
زلػػىرة لػػع لمخػػلـ عػػلف الحيػػكة، وع ػػر لػػع أكلػػه لكحى ػػع كاىعػػت عالػػىرة عػػف خلمػػ   ،يػػك قم هػػى لػػد  يػػك ح، 

ـ  ىور إلػه الاكلػت 1963ـ، ون  ع  1961 ال مالر  25ون  88ون مجي   الحرل   ال،دد كع رت 
لل،مػػػؿ محػػػررا كر ػػػىمى كمخرجػػػى صػػػحفلىن و،مػػػؿ وػػػن الطيل،ػػػ  الاكل لػػػ ، كال لى ػػػ  الاكل لػػػ ، كال ػػػفلر 

 .(3)اليالعىعل ، كالأالس الاكل ل ، كالأالس الدكلل 
ى ػػرة مػػف عمػػر ، ظهػػر ر ػـػ حعظيػػ  اال ػػدع عػػىجن ال،يػػن  خصػػل  حعظيػػ  كسػػه  مثػػؿ صػػالن وػػن ال،

كعأػػد لدلػػع  1973وػػن جرلػػدة ال لى ػػ  الاكل لػػ ، أدار ظهػػر  وػػن  ػػعكات مػػى ال،ػػد  1969وػػن الاكلػػت عػػىـ 
خيؼ ظهػر ، كأصػال  حعظيػ  المثىالػ   كقلػع عػىجن ال،يػن عيػه ر ػكمى ع، ك قػد لأػن سػذا الر ـػ كسػذا الفعػىف 

حعظيػػ  سػػك  ػػالع ليفي ػػطلعن الم،ػػذاب ك الأػػكم حػػبا الجمػػىسلر ال،راللػػ  ايهػػى كخىصػػ  الفي ػػطلعل  حلػػث إف 
اػىف لػدل عػىجن  خصػلىت أخػرل رهل ػل    اػرر  جهع وهك لدلر ظهر   لي،دك ،اركـ اؿ الص،ىب ال ن  ك 

                           
 مرجع سابق( الاىرلاى لر الفي طلعن.. وف سعد   الصراع مع ال،دك، 1)
 ـhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ ،5/2/2015، ، الراالط: ويكيبيديا موسوعة الحرة، مكقع ناجي العمي (2)
ــــم يمــــت فــــي لنــــدن( ممػػػػدكح حمػػػػىدة، 3) ــــي ولــــد فــــي الشــــجرة ول ، مكقػػػػع اللػػػػت الاػػػػىر كف، الػػػػراالط: نــــاجي العم

http://s.v22v.net/YKQ : ـ5/2/2015ال ىرل 
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ون ر كمع،  خصل  المرأة الفي طلعل  ال ن أ مىسى عىجن وىطم ، كظهػرت وػن ال،دلػد مػف ر ػكمع، كسػن 
ل ،يػؽ الىلأضػل  كالطرلأػ  حيهػى، ال،اػس  خصػل  زكجهػى  خصل  ل  هػىدف، رؤلىسػى  ػدلدة الكضػكح ولمػى 

 .(1)الذم لعا ر أحلىعىن ون ال،دلد مف الاىرلاى لرات لاكف رد وىطم  قىط،ى ككىضالى
وأصػىالع  1987لكللػك عػىـ  22أطيؽ  ىب مجهكؿ العػىر عيػه عػىجن ال،يػن وػن لعػدف ال ػىرل  

، كدوػف وػن لعػدف، ركػـ 1987أك ػطس  29 حت علعع اللمعه، كماث وػن كلالكالػ  ح ػه كوى ػع وػن 
طيالع أف لدوف ون مخلـ علف الحيكة الجىعب كالد  كذلؾ لص،كال   حألػؽ طيالػع، دوػف وػن مأالػرة الػركؾ 

كقالػػر  سػك الأالػػر الكحلػد الػػذم ل لحمػؿ  ػػىسدان  230190ككد اإل ػهمل  وػن لعػػدف كقالػر  لحمػػؿ الػرقـ 
كالع ػراض عيػه مػى لحػدث كالأػػن كلاػف لر فػع وكقػع ال،يػـ الفي ػطلعن، كأصػال  حعظيػ  رمػزان ليصػمكد 

 .(2)ال،د عىجن ال،ين للذا ر العىس العىجن ال،ين
 بهاء الدين بخاري: -2

ـ، عمػؿ وػن عػدة صػحؼ عراللػ ، 1944ر ىـ اىرلاى لر وي طلعن كلد ون مدلع  الأػدس  ػع  
الدأ الع ر ون الصحؼ الاكل ل  مثؿ الرأم ال،ىـ ك ا عالىء، ثـ عمؿ ون الصحؼ الفي طلعل  . ل،مؿ 

ـ،  ون جرلػدة ا لػىـ الفي ػطلعل ، ك ػىرؾ وػن ال،دلػد مػف الم،ػىرض الدكللػ  ك ال،راللػ ، ك 1999 معذ
أقىـ ال،دلد مف الم،ىرض الخىص  ون وي طلف كالكطف ال،رالن، لر ـ الىإلضىو  لياىرلاى لر وػن الفػف 

رم( وػن ال  الين، كسك عضك ون ا حىد ال  اليللف الفي طلعللف، كع ر ا ىالع ) اىرلاػى لر الهػىء الخػى
ر ػػـ ميػػكف، لػػع ال،ػػض ال خصػػلىت الاىرلاى كرلػػ  مثػػؿ أالػػك  400كلح ػػكم عيػػه  1985الاكلػػت  ػػع  

 .(3)عرب ال،الد كأالك
مػػػع مػػػركر الكقػػػت  طػػػكرت ال خصػػػل  خىصػػػ  حػػػلف عػػػىد إلػػػه أرض الػػػكطف وػػػن ال  ػػػ،لعىت، 

وىلأضػػل  الفي ػػطلعل  صػػىرت حىضػػرة أاثػػر وػػن اىرلاػػى لر  اللػػكمن لاكعػػع  ،ك اليػػكرت ال خصػػل  أاثػػر
ل،ػػلش الػػلف  ػػ،الع، لاعػػع أاػػد أعهػػى مػػف عىحلػػ  المضػػمكف الألػػت امػػى سػػن وػػىلمكاطف ال،ػػىدم ل،الػػر عػػف 
ال ،ب الفي طلعن، كصىرت سعػىؾ زكج ػع أـ ال،الػد، ال ػن  مثػؿ الاػؿ الم،ػىعن الجمليػ  ا عثػه كالمػرأة 

ع ا لػىـ كلػدت  خصػلىت أالعىهػع عالػكد كلليػه اليػذلف لرمػزاف إلػه وي ػطلف كسن الكطف كسن ا ـ، كم
 .(4)الم  أالؿ ون رألع

                           
 http://najialali.msrmsr.com/pages/64/1، الػراالط: ، مكقع صحلف  الم ػىر اللا ركعلػ ناجي العمي( 1)

 ـ19/2/2015ال ىرل :
مكقػػػع اللػػػت الاػػػىر كف، الػػػراالط:  عامـــا، 22اغتيـــال نـــاجي العمـــي.. لمـــاذا نـــكء الجـــراح بعـــد ( صػػػىل  قػػػهب، 2)

http://www.arabcartoon.net/ar ،: ـ19/2/2015ال ىرل 
، الػػػػػراالط:"فمســـــطين المصـــــورة": المهرجـــــان الـــــدولي األول لمقصـــــة المصـــــّورة(3)  ، مكقػػػػػع الحلػػػػػىة اػػػػػـك

http://s.v22v.net/b9w: ـ21/2/2015، ال ىرل 
، ال ػػػػػػىرل :  http://s.v22v.net/zKp، مكقػػػػػػع صػػػػػحلف  الأػػػػػالس الاكل لػػػػػػ ، الػػػػػراالط: بهـــــاء الــــــدين بخـــــاري (4)

 ـ22/2/2014

http://najialali.msrmsr.com/pages/64/1
http://s.v22v.net/b9w
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 جالل الرفاعي: -3
وعػػىف   ػػالين كر ػػىـ اىرلاػػى كر أردعػػن وي ػػطلعن مػػف مكاللػػد قرلػػ  افػػر عػػلف قػػرب راـ اهلل وػػن 

كل، الػر مػف  ـ، اىف ل،مؿ ون جرلدة الد ػ كر ا ردعلػ  ح ػه  ػىرل  كوى ػع.1946الضف  الورالل  عىـ 
أكاهؿ ر ىمن الاىرلاى كر ون ا ردف، حلث اىعت الالدال  الف،يل  لػع مػع الر ػـ الاىرلاػى كرم وػن عػىـ 

، راـ اهللـ، حصؿ الروىعن عيه  هىدة الدرا   الثىعكل  ال،ىم  مف مدر   راـ اهلل الثىعكل  ون 1971
ثػػـ  ،لندددنـ وػػن 1971، أعهػػه دكرة وػػن اإلخػػراج الصػػحفن  ػػع  1964-1963وػػن ال،ػػىـ الدرا ػػن 

جرلػػػػدة وػػػن لعػػػػدف، كعمػػػؿ خطىطػػػػىن كر ػػػىمىن وػػػػن  1977–1976درس الر ػػػكـ الم حراػػػػ  لمػػػدة  ػػػػع  
(، كاػػذلؾ عمػػؿ م ػػروىن وعلػػىن وػػن عػػدد مػػف المجػػهت كالصػػحؼ 1974–1967ا ردعلػػ  ) الد ػػ كر

،  1980ال،رالل  ون لعدف، كمعذ عىـ  عمؿ مػدلران ليأ ػـ الفعػن وػن مؤ  ػ  الاللػىف الصػحىولا  وػن ديالىػن 
ر ا ردعلػ  معػذ مطيػع عػىـ ، ثـ عىد إله ال،مؿ ار ىـ اىرلاػى كر وػن جرلػدة الد ػ ك 1990ح ه  ع  

 .(1) ـ2012ح ه كوى ع ون  1990
 

 خميل ابو عرفة: -4
ـ، حىصػؿ عيػه درجػ  المىج ػ لر وػن الهعد ػ  1957مف مكاللد الأػدس  الاليػدة الأدلمػ  ، عػىـ 

ـ، عمػػؿ محىضػػران وػػن جىم،ػػ  اللػػر 1983أكاراعلػػى  -الم،مىرلػػ  مػػف جىم،ػػ  اللػػؼ ليهعد ػػ  الم،مىرلػػ 
، لع ػػر ر ػػكمع الاىرلاى كرلػػ  لكملػػى وػػن 1997ك  1987زلػػت وػػن داهػػرة الهعد ػػ  الم،مىرلػػ  مػػى الػػلف 

، حىهز عيه ال،دلد مف الجكاهز المحيل  كال،ىلمل  معهى: جػىهزة ال ػهلد 1994لأدس معذ ال،ىـ جرلدة ا
مػػف مكقػػع الاىرلاػػى لر ال لى ػػن  2002-، كحػػىهز عيػػه الملداللػػ  الذساللػػ 1995ك ػػىف اعفػػىعن عػػىـ 

Editorialcartoons.net حػػىهز عيػػه جػػىهزة  أدلرلػػ  مػػف مهرجػػىف   سلكمىراللػػى ، وػػن اى ىلكعلػػى وػػن ،
، حػػػىهز مػػػع طػػػىقـ مهعد ػػػن مراػػػز ال اعكلكجلػػػى كال صػػػملـ، عيػػػه الجػػػىهزة ا كلػػػه وػػػن 2003 ػػػالىعلى إ

ـ، أصػػػػدر ا ػػػػىب 2008الم ػػػػىالأ  الم،مىرلػػػػ  ل صػػػػملـ ملػػػػداف ال ػػػػىعر محمػػػػكد دركلػػػػش وػػػػن راـ اهلل 
مجمكعػػ  قصػػص كر ػػـك لألطفػػىؿ  -، كا ػػىب   ػػىرع صػػهح الػػدلف 1996 اىرلاػػى لر  لى ػػن  عػػىـ 

 .(2)ـ1996
 

 المقطة: عالء  -5
الػػػدأ وعػػػىف الاىرلاػػػى لر عػػػهء اليأطػػػ   الػػػذم عمػػػؿ طاللػػػىن كجػػػراح  جملػػػؿ، ر ػػػـ الاىرلاػػػى لر عػػػىـ 

ـ ععدمى ع ر أكؿ ر ـ اىرلاى لرم  كاىعت سذ  الالدال  عالىرة عف سكال ، حلث لػـ لاػف لػداـك  1992

                           
، /http://ar.wikipedia.org/wiki ، مكقػػػػػع: كلالاللػػػػػدلى، المك ػػػػػكع  الحػػػػػرة، الػػػػػراالط :جـــــالل الرفـــــاعي( 1)

 ـ  21/2/2015ال ىرل :
  ، مرجع سابقوي طلف المصكرة (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%28%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%29
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عػػ  ـ وػػن صػػحلف  المدل2003عيػػه ع ػػر ر ػػكمى ع وػػن الصػػحؼ، واىعػػت اعطهق ػػع الحألألػػ  لػػع عػػىـ 
ال ،كدل ، كأصال  مف خهلهى مف ر ىمن الاىرلاى لر الم،ركولف، كلدت مكسال  ر ـ الاىرلاى لر لدلػع 
معذ الصور، واىف لر ـ كل ػرجـ أواػىر  عيػه صػفحىت دوػى ر  أثعػىء درا ػ ع وػن مػدارس كاىلػ  الوػكث 

م ػأثران المدر ػ   ك  ولؿ الهجهلف الفي طلعللف،  صأؿ مكسال ع الىل ػدرلب، كالم ىال،ػ ، كالمجهػكد الػذا ن
الاىرلاى لر ون أكرالى ال رقل ، حلث اىف لدرس الطب ون ركمىعلػى، كلاػف مكسال ػع أ ىحػت لػع الفرصػ  
لي،مػػؿ وػػن مؤ  ػػىت إعهملػػ  عرلأػػ  مثػػؿ: صػػحلف  ال ػػرؽ الأطرلػػ ، صػػحلف  وي ػػطلف الصػػىدرة مػػف 

 .قطىع كزة، كصحؼ أخرل
كلأكؿ اليأط  إعع لع من إلن مدر   الفف الصىمت، كالػذم الػرع ولػع عػىجن ال،يػن، كالػذم ل، الػر   

مػػف أصػػ،ب وعػػكف الاىرلاػػى لر عيػػه اإلطػػهؽ،  ع ػػر ر ػػكمىت عػػهء اليأطػػ  ال ػػاؿ لػػكمن  أرلالػػىن وػػن 
الصفح  ا خلرة مف صحلف  وي طلف كال ن  صدر مػف كػزة، ك ع ػر ألضػىن عالػر صػحؼ عراللػ  مػف 

 .(1)مدلع  ال ،كدل  كال ركؽ الأطرل  صحلف  ال
 

 :(2)عماد حجاج  -6
كالػػدأت مكسال ػػع وػػن الر ػػـ مالاػػرا معػػذ  ،1967كلػػد الفعػػىف عمػػىد حجػػىج وػػن مدلعػػ  الاللػػرة عػػىـ      

طفكل ػػع حلػػث حػػىز عيػػه أكؿ جػػىهزة لػػع وػػن الر ػػـ ععػػدمى اػػىف وػػن الصػػفكؼ الال داهلػػ  وػػن م ػػىالأ  
 .1974مدر ل  عف إحراؽ الم جد ا قصه ون ال،ىـ 

مىرس الر ـ الاىرلاى لرم اهكال  ون  الىالع كالػدأ الع ػر ر ػكمى ع وػن الصػحؼ ا  ػالكعل  أثعػىء     
ـ، كحصػػػكلع عيػػػه  ػػػهىدة 1991درا ػػػ ع الجىم،لػػػ ، كال،ػػػد  خرجػػػع مػػػف جىم،ػػػ  اللرمػػػكؾ وػػػن ال،ػػػىـ 

الالاىلكرلكس ون وف الجراولؾ مع  خصص ورعػن وػن الصػحىو  كاإلعػهـ،  ػرع الفعػىف عمػىد حجػىج 
الاىرلاػػػى لر كع ػػػر ر ػػػكمى ع عيػػػه و ػػػرات م هحأػػػ  وػػػن ال،دلػػػد مػػػف الصػػػحؼ ا ردعلػػػ   وػػػن اح ػػػراؼ

كال،راللػػػ  مػػػف أسمهػػػى : الػػػرأم كالد ػػػ كر كال،ػػػرب اللػػػـك كالوػػػد ا ردعلػػػ ، كالػػػكطف ال ػػػ،كدل   كالػػػكطف 
 الأطرل ، كا خالىر اليالعىعل ، كالأدس ال،رالن اليعدعل ، كالد  كر المصرل ، كاللـك اإلمىرا ل .

الفعػػػىف عمػػػىد حجػػػىج ال خصػػػل ع الاىر كعلػػػ  المحيلػػػ  ال ػػػىخرة أالػػػك محجػػػكب ، امػػػى قػػػدـ عػػػرؼ   
إالػػػداعىت اثلػػػرة وػػػن الاىرلاػػػى لر ال لى ػػػن ال ػػػىخر كأوػػػهـ الر ػػػكـ الم حراػػػ  كا ىالػػػ  الػػػعص الحػػػكارم 
ال ىخر، كأقىـ عيه مىر   ػلر ع الفعلػ  ال،دلػد مػف الم،ػىرض الفعلػ ، عػىعه الفعػىف عمػىد حجػىج الاثلػر 

كمى ع المثلرة ليجدؿ كوصؿ ذات مرة مف إحدل الصحؼ عيه خيفل  إحدل ر ػكمى ع الهذعػ  مف ر 

                           
 96ص سابق، مرجع الدكر ال لى ن لياىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلعل  ح لف ال طؿ،   (1)
،  http://s.v22v.net/zKp، المكقػػػع الر ػػػمن ل،مػػػىد حجػػػىج  اىرلاػػػى لر حجػػػىج، الػػػراالط: عـــن عمـــاد حجـــاج (2)

 ـ21/2/2015ال ىرل :
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كاضػػطر ل وللػػر عميػػع أاثػػر مػػف مػػرة الحثنػػى عػػف وضػػىء أرحػػب ك ػػأؼ أعيػػه لي ،اللػػر كظػػركؼ أوضػػؿ 
لي،مػػؿ، لاعػػع حػػىز عيػػه  ػػ،الل  كا ػػ،  وػػن ا ردف كالػػكطف ال،رالػػن ، كاع الر ػػع مجيػػ  أرلاللػػىف الػػزعس 

   خصػػل  عراللػػ  مػػؤثرة ، ليفعػػىف عمػػىد حجػػىج ال،دلػػد مػػف المطالكعػػىت وػػن مجػػىؿ كاحػػدا مػػف أسػػـ مهػػ
، كا ػػىب المحجػػػكب الثػػىعن كسػػػن  2000الاىرلاػػى لر أسمهػػى : ا ػػػىب المحجػػكب ، صػػدر وػػػن ال،ػػىـ 

، لألـ ون ال،ىصم  ا ردعل  عمىف كلزاكؿ  2008مجمكع  ر كمىت أالك محجكب ، صدر ون ال،ىـ 
أعمىؿ الر كـ الم حرا  كال صملـ كحمهت ال كعل  ال اؿ وردم كل،مػؿ إله جىعب مهع  الاىرلاى لر 

 .حىللى مع صحلف  الود ا ردعل  كاإلمىرات اللـك كالأدس ال،رالن اليعدعل 
 

 جحا: ةأمي -7
ـ، كسػن  ،ػد أكؿ ر ػىم  وػن ال،ػىلـ ال،رالػن  ،مػؿ وػن 1972الر ىم  أمل  جحى مف مكاللد كػزة   

،  حػػػىكؿ أف  ر ػػػـ الحيػػػـ الفي ػػػطلعن الػػػىل،كدة ك  ػػػخر مػػػف صػػػحؼ  لى ػػػل  لكملػػػ  كمكاقػػػع إخالىرلػػػ 
الحػػػػ هؿ كالأهػػػػر كالظيػػػػـ ك أػػػػكؿ ايم هػػػػى دكف كجػػػػؿ  صػػػػرخ خطكطهػػػػى الػػػػىلفأر الم رالػػػػع عيػػػػه عػػػػرش 
المخلمػػػىت كالػػػىلفرح لألمػػػؿ الأػػػىدـ مػػػف ال،لػػػد،  خرجػػػت مػػػف ق ػػػـ الرلىضػػػلىت الجىم،ػػػ  ا زسػػػر لي،ػػػىـ 

 . (1) ىرات ون ال،دلد مف الم،ىرض المحيل ـ،  ال أدلر ام لىز مع مر ال  ال رؼ ا كله، ك 1995
ال،عكاف  2010وىزت أمل  جحى الىلجىهزة الاالرل ون م ىالأ  عىجن ال،ين الدكلل  لر كـ الاىرلاى لر 

وي ػػطلف، ال ػػن  عظمهػػى جم،لػػ  ال ضػػىمف مػػع ال ػػ،ب الفي ػػطلعن وػػن  رالػػى، كوػػىزت الىلمر الػػ  ا كلػػه 
اإلالػػػػػداع الع ػػػػػكم ال ػػػػػن أقىم هػػػػػى كزارة الثأىوػػػػػ  عيػػػػػه محىوظػػػػػىت وي ػػػػػطلف الىلاىرلاػػػػػى لر وػػػػػن م ػػػػػىالأ  

،  امػػى أعهػػى حىصػػي  عيػػه جػػىهزة الصػػحىو  ال،راللػػ  وػػن 1999الفي ػػطلعل  وػػن آذار/مػػىرس مػػف ال،ػػىـ 
 .(2)ـ2001اإلمىرات ال،رالل  الم حدة عىـ 

 

 محمد سباعنة:  -8
اىرلاػػى لر لعطيػؽ وعػىف الاىرلاػى لر الفي ػطلعن ال ػىب كالم ػىكب محمػد  ػالىعع  مػف مأكلػ  راهػد ال

ال ػػهلد عػػىجن ال،يػػن الػػأف  مهمػػ  الاىرلاػػى لر لل ػػت إعهملػػ  مجػػردة، الػػؿ مهمػػ   حرلضػػل  ك ال ػػلرل ، 
كالم ػ أالؿ، كعيلهػى كاجػب ا ػر حػىجز الخػكؼ الػلف العػىس كال ػيط  ، كمػف سعػى اعطيػؽ   ال ر الى مػؿ

لحمىمػػػىت  ػػػالىعع  لر ػػػـ لكحى ػػػع ا كلػػػه عيػػػه جػػػدراف مدلعػػػ  عػػػىاليس كحمىمى هػػػى ال ػػػهلرة، كمػػػف  يػػػؾ ا
ا ػػ كحه  خصػػلى ع الاىرلاى لرلػػ  ا كلػػه:  أالػػك محمػػد  ك  أالػػك  ػػيلـ ، مػػف كاقػػع ال ػػ،ب الفي ػػطلعن 

                           
 ، مكقػػػػع صػػػػحلف  وي ػػػػطلف، الػػػػراالط:الكاريكاتيريــــة "أميــــة جحــــا" تفــــوز بجــــائزة دوليــــةحػػػػىـز الحيػػػػك،  (1)

http://felesteenhttp://s.v22v.net/j3wZ: ـ20/2/2015، ال ىرل 
ـــــا( 2) ـــــي تركي ـــــوز بجـــــائزة ف ـــــة جحـــــا تف  http://s.v22v.net/gkoZ، مكقػػػػػع الجزلػػػػػرة عػػػػػت، الػػػػػراالط: أمي

 ـ 21/2/2015ال ىرل :

http://felesteen.ps/details/13959
http://s.v22v.net/gkoZ
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ياىدحلف كالمأهكرلف لع وارة عىجن ال،ين الأف الصكرة ك خكصع الحألأل ، كسك ألضىن الذلؾ ل مىسه م
 .(1)كالمطحكعلف،  عهـ سـ الذلف لدو،كف اؿ  نء ثمعىن لحلى هـ

ـ، أعهػػه درا ػػ ع الثىعكلػػ  وػػن ا ردف، ثػػـ 1979الوعػػن  ػػالىعع ، مكاللػػد الاكلػػت سػػك محمػػد عالػػد 
عػػىد ال،ػػدسى إلػػه أرض الػػكطف   وي ػػطلف ،  للالػػدأ  ،يلمػػع الجػػىم،ن وػػن جىم،ػػ  العجػػىح الكطعلػػ  وػػن 
عىاليس، كال،د  خرجع اع أؿ لي،مؿ ون الجىم،  ال،رالل  ا مرلال  ون جعلف، امصمـ كم رؼ وعن ون 

ى لر ون عدة صحؼ كدكرلػىت كمكاقػع الدكلل  كال،ىم ، إضىو  إله عميع ار ىـ اىرلاداهرة ال،هقىت 
ل،د   الىعع  أحد الفعىعلف الم هكرلف الر كمى هـ ال ضىمعل  مع أالعىء كطعهـ، مف خهؿ إ لا ركعل ، ، كي

ر ػػكمى ع اللكملػػػ  الصػػحلف  الحلػػػىة الجدلػػدة الفي ػػػطلعل ، حلػػػث اعالػػرت ر ػػػكمى ع ا خلػػرة لي ،اللػػػر عػػػف 
 230دعمػع لأضػل  ا  ػػرل المضػراللف عػف الط،ػػىـ، كخىصػ  ا  ػلر  ػػىمر ال،ل ػىكم، الػذم جػػىكز 

لكمىن معذ الدء إضراالع عف الط،ىـ، كاع أؿ لدل قػكات الحػ هؿ اإل ػراهلين ال ػالب ر ػكمى ع، ل ػ خدـ 
 ػػالىعع  عػػىدة  وػػن  ر ػػكمى ع  خصػػلىت رمزلػػ ، معهػػى  خصػػل   أالػػك وىلػػؾ ، كسػػك الح ػػب  ػػالىعع ، 

 حػػرؾ ال ه ػػ  مػػى الػػلف الحػػدث ال لى ػػن ال،رالػػن كالفي ػػطلعن كال،ػػىلمن لل،ػػكد ثىعلػػ  إلػػه  خصػػل ، ل
 .(2)الحىل  الج مىعل 

 

 خامسًا: الكاريكاتير والعدوان عمى غزة:
 

 تقييم عام لمكاريكاتير في العدوان  -1

 ا  طىع الاىرلاى لر افف مف وعكف الصحىو ، كالمى ل ملز الع مف مأػدرة عيػه جػذب اع الػى  ال،دلػد
مػػف الأػػراء، أف لطػػرح قضػػل  ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين عيػػه كػػزة ال ػػاؿ ل عى ػػب مػػع الحػػدث كقك ػػع، كأف 
ل،الػػر ععػػع ال ػػاؿ ل كاوػػؽ مػػع الم،طلػػىت عيػػه ا رض، كخىصػػ  وػػن ال ػػ هزاء الػػىلجعكد الصػػهىلع ، 

 .(3)ك ضخلـ مأدرة المأىكـ عيه خطؼ الجعكد اإل راهليللف

 ا ػػهمكاااالػكا كعػػىلجكا ال،ػػدكاف عيػػه كػزة الىلأػػدر الػػذم امػى أف ر ػػىمن الاىرلاػػى لر الفي ػػطلعللف ك 
اسملػػ  عػػف الفعػػكف ل لأػػؿ  عػػىكؿ مكضػػكعىت ال،ػػدكاف ولػػع وػػن وضػػ  جػػراهـ الحػػ هؿ، كدكرسػػـ وػػن 

 .(4)ا خرلالصحفل  

                           
، مكقػع "الكاريكـاتير" أن يحمـل قنبمـة تتسـمل لنـبض المتمقـيرسام الكاريكاتير الفمسطيني سـباعنة: يجـب عمـى  (1)

 ـ19/2/2015ال ىرل :  ،-http://www.arabcartoon.net/arاللت الار كف، الراالط: 
ــارود( عيػػه  ػػمكدم، 2) ــاتور فــي فمســطين كالرســم فــي الب ــا أن  رســام الكاريكــاتور محمــد ســباعنة: الكاريك وعمين

، مكقػػػػػػػػع اللػػػػػػػػت الاػػػػػػػػىر كف، الػػػػػػػػراالط: نــــــــرفض كــــــــل مــــــــا يمــــــــوث صــــــــورة النضــــــــال الفمســــــــطيني المشــــــــرق
http://www.arabcartoon. http://s.v22v.net/Put، : ـ20/2/2015ال ىرل 

 29/1/20015ال ىرل  مقابمة عبر البريد االلكتروني،  زسلر عىالد، عملد ايل  اإلعهـ الجىم،  ا قصه، (3)
 ـ2/2/2015، ال ىرل : مقابمة عبر البريد االلكتروني(  ح لف ال طؿ، عىهب عألب الصحفللف الفي طلعللف، 4)

http://www.arabcartoon.net/ar-
http://www.arabcartoon.net/ar
http://www.arabcartoon.net/ar
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ل  ػػؾ ولػػع أف الاىرلاػػى لر الاىوػػ  أعكاعػػع مػػف  لى ػػن كاق صػػىدم كاج مػػىعن لػػع دكر االلػػر كممػى 
ـ  أعػػكاع الاىرلاػػى لر كأاثرسػػى وػػن خدمػػ  الأضػػل   الفي ػػطلعل ، حلػػث ل،ػػد الاىرلاػػى لر ال لى ػػن مػػف أسػػ

اع  ػػػىران كركاجػػػىن ك ػػػداكلن وػػػن صػػػفحىت الجراهػػػد الفي ػػػطلعل ، حلػػػث ل،اػػػس الاىرلاػػػى لر ا سػػػداؼ ال ػػػن 
ل ،ه ر ىمك  ل حألأهى، كمعهى  عكلر الرأم ال،ىـ، كروع م ػ كل الػكعن ال لى ػن ليم يأػلف، الىإلضػىو  

ظهىر الح رة كا لـ الذم لصؿ إللع المج مع عإل  لجػ  ا كضػىع ه قدر ع عيه ال كجلع كاإلصهح، كا 
 .(1)ال لى ل  الم ردل 

كالذلؾ عجد أف الاىرلاى لر الفي طلعن لي،ب دكراي مهمى ون ال أرل  لي،دكاف اإل راهلين عيه قطػىع 
 .(2) جى  ال،دكاف عيه كزة كزة، مف خهؿ رصد ا حداث ك حيليهى، ك عىكؿ المكاقؼ الالىرزة

امى أف ر ىمن الاىرلاى لر الفي طلعللف ككلرسـ ا  طىعكا أف لكثأػكا سػذا ال،ػدكاف ل ػ مىؿ أحداثػع 
عيه قضىلى االلرة، ك جىكز إ راهلؿ لاىو  ا عراؼ الدكلل  ون عميلىت قصفهى لألحلىء كالاللكت وػكؽ 

 .(3) ىاعلهى ككلرسى مف ا حداث المؤلم 
صحىو  الفي طلعل  أسمل  سذا الفف كأعط ع م ىح  خىص  مف معطيؽ أعػع أداة سىمػ  لذا ألأعت ال

 .(4)لر ـ الكاقع اللكمن كال أرل  ليم،ىعىة الفي طلعل  جراء جراهـ الح هؿ اإل راهلين الحأع
 

 العوامل المؤثرة في الكاريكاتير أثناء العدوان  -2
عيػػػػػه م،ػػػػػىلج هـ لمكضػػػػػكع ال،ػػػػػدكاف أثػػػػػر اخػػػػػ هؼ ال كجهػػػػػىت ال لى ػػػػػل  لر ػػػػػىمن الاىرلاػػػػػى لر 

ـ، والػػركـ مػػف أف لكحػػىت الفعػػىعلف الفي ػػطلعللف عا ػػت صػػكرة ال،ػػدكاف 2014اإل ػػراهلين عيػػه كػػزة 
ال ػػػاؿ جلػػػد، إل أف لكحػػػى هـ  ػػػأثرت ال كجهػػػى هـ ال لى ػػػل  إلػػػن حػػػد مػػػى، اػػػكف أف م،ظمهػػػـ لع مػػػكف 

مالىلوػ  وػن   صػكلر  كاإل ػهمن، ممػى عاػس مكقػؼ حراػى هـ، واىعػت سعػىؾ نلفصػىهؿ ال،مػؿ الػكطع
اليكحػىت وػن حػػلف اػىف المػػكاطف لرلػد لي،ػػدكاف أف  ال،ػػض صػهال  المػكاطف كصػػمكد  امػى ظهػػرت وػن

إل أف وعػػىعن الاىرلاػػى لر  ػػحذكا الهمػػـ ال ػػاؿ مخػػىلؼ لمػػى اػػىف لجػػب أف لاػػكف، وي،الػػكا دكر  ،ل كقػػؼ
 .  (5)المحرض
ى أثػػػر عيػػػه م،ىلجػػػ  لػػػرل الػػػدا كر  ح ػػػلف ا  ػػػطؿ أف الخ هوػػػىت ال لى ػػػل  لػػػـ لاػػػف لهػػػ ك

الاىرلاى لر  حداث ال،دكاف، كأف ر ىمن الاىرلاى لر الفي طلعللف  كحدكا ون ر كمى هـ ضد ال،دكاف 
 .(6)ككقفكا جمل،ىن ون مكاجه  الح هؿ

                           
  ـ3/2/2015، ال ىرل : مقابمة عبر البريد االلكتروني( مىجد  رالىف، أ  ىذ الصحىو  الم ىرؾ، 1)
 ، مراجع سابقمأىالي  عالر الالرلد اللا ركعن ح لف ال طؿ ،  (2)
 ، مرجع سابق ( مىجد  رالىف، مأىالي  عالر الالرلد اللا ركعن3)
 مرجع سابقزسلر عىالد،  (4)
، ال ػػػىرل  االلكترونـــي مقابمـــة عبـــر البريـــدكزارة اإلعػػػهـ،  –عػػػىطؼ  ػػػهم ، مػػػدلر داهػػػرة اإلعػػػهـ المج م،ػػػن (5) 

23/1/20015 
 مرجع سابق ح لف ال طؿ، مأىالي  عالر الالرلد اللا ركعن،  (6)
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 المبحث األول
 نتائج الدراسة التحميمية ومناقشتها

الع ػػػىه  ال،ىمػػػ  ليدرا ػػػ  ال حيليلػػػ  حػػػكؿ م،ىلجػػػ  وػػػف الاىرلاػػػى لر وػػػن  المالحػػػثل،ػػػرض سػػػذا 
ر مىن مف  178ـ، كال ن أجرلت عيه 2014الصحىو  الفي طلعل  لي،دكاف اإل راهلين عيه كزة عىـ 

ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن ع ػػرت عالػػر الصػػحؼ المحيلػػ  الفي ػػطلعل  اللكملػػ  خػػهؿ و ػػرة ال،ػػدكاف عيػػه 
 ـ.26/8/2014ـ كا  مرا ح ه 8/7/2014ـ الذم الدأ ال ىرل  2014ـ كزة عى

 .م2014أواًل: معالجة فن الكاريكاتير في الصحافة الفمسطينية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة 
 عدد رسوم الكاريكاتير -1

 

 ( يوضح عدد رسوم الكاريكاتير التي تناولت موضوعات العدوان في صحف الدراسة1جدول رقم )
 الصحيفة
 العدد

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 111 178 31.5 56 18 32 25.3 45 25.3 45 أعداد الصحف

 

 يتضح من خالل الجدول اآلتي:
%،  هسػػى وػػن المر الػػ  الثىعلػػ  صػػحلف  99.7كؿ الع ػػال  وػػن ال ر لػػب ا صػػحلف  الأػػدس  جػػىءت

وي ػطلف، كالػعفس ال ر لػب الضػى جػىءت صػحلف  اللػىـ، كوػن المر الػ  الخلػرة جػىءت صػحلف  الحلػىة 
 الجدلدة. 

عداد ر كـ الاىرلاى لر ال ن  عىكلت ال،دكاف اإل راهلين اكلرجع الالىحث سذا ال فىكت الااللر ون 
صػحلف  الأػػدس كصػحؼ الدرا ػػ  ا خػرل، الػػه أف صػحلف  الأػػدس ـ مػى الػػلف 2014عػػىـ عيػه كػزة 

مػى الخصػكص صػحلف  الحلػىة الجدلػدة ويػـ  اػف أوػن ال،ػدد الكاحػد،  اىعػت  ع ػر أاثػر مػف اىرلاػى لر
   ال اؿ كدكرم كمع ظـ.ال ن  عىكلت ال،دكاف  ع ر ر ـك الاىرلاى لر 
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 :موضوعات الكاريكاتير -2
 الكاريكاتير في صحف الدراسة( يوضح موضوعات 2جدول رقم )

 

 الصحيفة          
 الموضوعات

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 21.6 41 33.8 22 2.9 1 19.5 9 20.0 9 ضات والتهدئةالمفاو 

 20.0 38 17.0 11 50.0 17 6.5 3 15.5 7 الضحايا الفمسطينيون

 17.4 33 0 17.70 6 21.7 10 37.8 17 المقاومة الفمسطينية

 15.3 29 21.5 14 17.7 6 19.5 9 0 0 االعتداءات اإلسرائيمية

 9.0 17 4.6 2.93 1 17.3 8 11.1 5 صمود غزة

 8.4 16 6.1 4 2.9 1 10.9 5 13.3 6 مواقف األطراف المختمفة

 5.3 11.810 7 2.9 1 2.2 1 2.2 1 أخرى

 3.1 6 6.1 4 2.9 1 2.2 1 1 0 محاكم ولجان تحقيق

 011 190 011 65 011 34 011 46 011 45 *المجموع

 

 

 االتجا  العام:
  لر اللىعىت الجدكؿ ال ىالؽ إله أف مكضكعىت المفىكضىت كال هده ، اح يت المر ال  ا كله  

ـ ون صحؼ 2014مف اللف مكضكعىت الاىرلاى لر ال ن  عىكلت ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة عىـ 
(،  ي هى مكضكعىت الضحىلى الفي طلعللف كال ػن ا ػ ميت عيػه المجػىزر 1الدرا   )راجع ميحؽ رقـ 

راهليل ، كا  هداؼ ا طفىؿ كالع ىء، كمرااز اإللكاء، ثػـ مكضػكعىت المأىكمػ  الفي ػطلعل  كال ػن اإل 
ا ػػ ميت عيػػه عميلػػػىت المأىكمػػ ، كأعفػػػىؽ المأىكمػػ ، كقػػػكة المأىكمػػ ،  ي هػػػى مكضػػكعىت الع ػػػداءات 
 اإل ػػػراهليل  كال ػػػن ا ػػػ ميت عيػػػه قصػػػؼ، المعػػػىزؿ كسػػػدمهى، كالج لػػػىح الالػػػرم، ثػػػـ كالع ػػػب م أىرالػػػ 
مكضػػػػػكعىت مكاقػػػػػؼ ا طػػػػػراؼ المخ يفػػػػػ ، كصػػػػػمكد كػػػػػزة، كوػػػػػن العهىلػػػػػ  كالع ػػػػػب ضػػػػػهلي  جػػػػػىءت 

 مكضكعىت أخرل، كالمحىاـ كلجىف ال حألؽ.
 
 
 

                           
مجمػكع المكضػػكعىت ل ل ػػىكم سعػػى عػدد ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن  ػػـ  حيليهػى، لف الر ػػـ الكاحػػد لماػػف أف لح ػػكم  *

 عيه أاثر مف مكضكع 
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 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 صحيفة فمسطين: -

اخ يؼ ا جى  صحلف  وي طلف عف ال جى  ال،ىـ لصحؼ الدرا  ، حلػث  الػلف أف مكضػكعىت 
( ثػػـ جػػىءت مكضػػكعىت 2% )راجػػع ميحػػؽ رقػػـ 37.8ا كلػػن الع ػػال   المأىكمػػ  جػػىءت وػػن المر الػػ 
%، ولمػػى 15.5%،  ي هػػى مكضػػكعىت الضػػحىلى الفي ػػطلعللف الع ػػال  20المفىكضػػىت كال هدهػػ  الع ػػال  

 حظلت المكضكعىت صمكد كزة كالمكاقؼ المخ يف  الع ب م أىرال .
 

 صحيفة األيام: -
صػػػػحؼ الدرا ػػػػ ، حلػػػػث جػػػػىءت كاخ يػػػػؼ اػػػػذلؾ ا جػػػػى  صػػػػحلف  ا لػػػػىـ عػػػػف ال جػػػػى  ال،ػػػػىـ ل

(،  هسػى  3% ) ػىسد ميحػؽ رقػـ 21.7مكضكعىت المأىكم  الفي ػطلعل  وػن المر الػ  ا كلػن الع ػال  
%،  هسػػػػى كالػػػػعفس الع ػػػػال  كال ر لػػػػب مكضػػػػكعىت 19.5مكضػػػػكعىت المفىكضػػػػىت كال هدهػػػػ  الع ػػػػال  

ت وجىءت %، أمى الىقن المكضكعى17.3الع داءات اإل راهليل ، ثـ مكضكعىت صمكد كزة الع ال  
 الع ب م أىرال .

 

 صحيفة الحياة الجديدة:  -
راػػػزت صػػػحلف  الحلػػػىة الجدلػػػدة عيػػػه الكضػػػع اإلع ػػػىعن حلػػػث جػػػىءت مكضػػػكعىت الضػػػحىلى 

% مػػػف إجمػػػىلن المكضػػػكعىت ال ػػػن  عىكل هػػػى الصػػػحلف  50الفي ػػػطلعللف وػػػن المر الػػػ  ا كلػػػن الع ػػػال  
 ػػػػداءات اإل ػػػػراهليل  الع ػػػػل  العك  المأىكمػػػػ  الفي ػػػػطلعل  (،  ي هػػػػى مكضػػػػكعىت4) ػػػػىسد ميحػػػػؽ رقػػػػـ 

 إمى المكضكعىت ا خرل وجىءت الع ب ضهلي  كم أىرال . لاؿ معهمى،% 17.7
 

 صحيفة القدس: -
ا فػػػؽ ا جػػػى  صػػػحلف  الأػػػدس مػػػع ال جػػػى  ال،ػػػىـ لصػػػحؼ الدرا ػػػ ، حلػػػث جػػػىءت مكضػػػكعىت 

( ثػػػـ مكضػػػكعىت 5% ) ػػػىسد ميحػػػؽ رقػػػـ 33.8المفىكضػػػىت كال هدهػػػ  وػػػن المر الػػػ  ا كلػػػن الع ػػػال  
 %.17%،  ي هى مكضكعىت الضحىلى الفي طلعللف الع ال  21.5ع داءات اإل راهليل  الع ال  ال

لهحػػػظ مػػػف خػػػهؿ الع ػػػىه  اس مػػػىـ صػػػحؼ الدرا ػػػ  المكضػػػكعىت المفىكضػػػىت كال هدهػػػ  كال ػػػن 
% مػػف أجمػػىلن صػػحؼ الدار ػػ ، كسػػك اس مػػىـ طالل،ػػن وػػن ظػػؿ  ػػدة ك را ػػ  21.6حظػػن الع ػػال  

كػػزة، كار فػػىع أعػػداد الضػػحىلى، كالركالػػ  الحألأػػ  لػػدم الجملػػع الػػػأف ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين عيػػه قطػػىع 
لع هػػن ال،ػػدكاف، كأف ل كقػػؼ  ػػهؿ الػػدـ العػػىزؼ وػػن كػػزة، امػػى أف مكضػػكعىت المفىكضػػىت كال هدهػػ  
حظلت الىس مىـ الجهىت كالمؤ  ىت الدكلل  مثؿ ا مـ الم حدة، كاإلدارة ا مرلال ، ك رالى  كجهىت 

دكؿ عراللػػ  أخػػرم طػػكؿ و ػػرة ال،ػػدكاف، كالىل ػػىلن مػػف الطالل،ػػن أف  اػػكف إقيلملػػ  مثػػؿ مصػػر كقطػػر ك 
 جزءن مف اس مىـ الصحؼ الفي طلعل  ال ن اىعت   ىالع ا حداث لحظ  اليحظ .
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كلهحظ مف خهؿ الجدكؿ ال ىالؽ، اس مػىـ صػحلف  الأػدس المكضػكعىت المفىكضػىت كال هدهػ  
كال هدهػػػ  وػػػن صػػػحلف  وي ػػػطلف %، وػػػن حػػػلف جػػػىءت مكضػػػكعىت المفىكضػػػىت 33.8الع ػػػال  اليوػػػت 

% أمى صحلف  الحلىة الجدلدة 19%، كالع ال  قرلال  جىءت ألضىن صحلف  ا لىـ الع ال  20.0الع ال  
 %.2.9وحظلت الىلع ال  ا ض،ؼ الع ال  

سذا ال فىكت وػن درجػ  الس مػىـ، إلػه  رالػز اػؿ صػحلف  عيػه عػكع م،ػلف مػف  ويرجع الباحث
رلرلػػػ ، حلػػػث لػػػكحظ اس مػػػىـ صػػػحلف  الأػػػدس المكضػػػكعىت المكضػػػكعىت، كذلػػػؾ كوأػػػىن ل لى ػػػ هى ال ح

المفىكضػػػىت، كاس مػػػىـ صػػػحلف  وي ػػػطلف المكضػػػكعىت المأىكمػػػ ، كاس مػػػىـ صػػػحلف  الحلػػػىة الجدلػػػدة 
 المكضكعىت الضحىلى الفي طلعللف، إمى صحلف  ا لىـ واىف اس مىمهى المكضكعىت صمكد كزة.  

% كسػذا الس مػىـ جػىء 20علػ  الع ػال  ك أ ن مكضكعىت الضحىلى الفي طلعللف ون المر الػ  الثى 
ع لج  وداح  ال،دكاف الذم اىف مف أالرز ضحىلى  ا طفىؿ كالع ىء  كاء ال اؿ وػردم أك مػف خػهؿ 
المجىزر ال ن ار االت الحػؽ المػدعللف ال،ػزؿ كذلػؾ الح ػب  أػىرلر لمرااػز حأكقلػ ، وعجػد أف صػحلف  

اس كح ػػل  ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين % مػػف الر ػػكمىت الاىرلاػػى لر، لػػ ،50الحلػػىة خصصػػت مػػى ع ػػال ع 
الحػػؽ ا طفػػىؿ كالع ػػىء كال رالػػز عيػػه الجىعػػب اإلع ػػىعن كسػػك مػػى حظػػن الىس مػػىـ ر ػػىـ الاىرلاػػى لر 

 .(1)الصحلف  الحلىة  الجدلدة محمد  الىعع  

ولمى  فىك ت ع ال  اس مىـ صحؼ الدرا   ا خػرل، المكضػكعىت الضػحىلى الفي ػطلعللف كال ػن  
صحلف  الحلىة الجدلدة، حلث اليوت ع ػال  اس مػىـ صػحلف  وي ػطلف الرع  لماف كصفهى الىلض،لف  مأى

% امػػػى 6.5%، ولمػػػى حصػػػيت صػػػحلف  ا لػػػىـ عيػػػه ع ػػػال  15.5المكضػػػكع الضػػػحىلى الفي ػػػطلعللف 
 %.17.0صحلف  الأدس وجىءت الع ال  

كاح يػػت ر ػػكمىت الاىرلاػػى لر ال ػػن  عىكلػػت مكضػػكعىت المأىكمػػ  الفي ػػطلعل  المر الػػ  الثىلثػػ    
% مػػف إجمػػىلن ر ػػكمىت الاىرلاػػى لر، 17.4اس مىمػػىت صػػحؼ الدرا ػػ ، حلػػث اليوػػت الع ػػال  مػػف 

كلهحظ اس مىـ صحلف  وي طلف ال اؿ االلر المكضكعىت المأىكم  الفي ػطلعل ، حلػث اليوػت الع ػال  
% مف إجمىلن الر ـك ال ن ع ر هى الصحلف ، كسذا الس مىـ مالرر إذا مى عيمعى الػأف صػحلف  37.8

ف  مأرالػع مػف  حراػ  حمػىس ال ػن اىعػت  أػكد م،راػ  المأىكمػ  عيػه ا رض وػن وي طلف سن صحل
قطىع كزة، ومف الطالل،ن ال رالػز عيػه صػكرة المأىكمػ  الفي ػطلعل  كعميلى هػى، مػف أجػؿ روػع الػركح 

 .(2)الم،عكل  ليمكاطعلف كالمأىكم  ون كزة

                           
 ـ15/1/2015، مقابمة عبر البريد االلكتروني( محمد  الىعع ، 1)
 ـ22/1/2015، ال ىرل  عبر البريد االلكترونيمقابمة ( عهء اليأط ، 2)
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كضػكعىت المأىكمػ  ون المأىالؿ كعيه العألض لػـ  ع ػر صػحلف  الأػدس أم اىرلاػى لر لهػ ـ الم
الفي ػػطلعل ، كسػػػذا ال جىسػػػؿ لف ػػػر  الالىحػػػث الػػػأف الصػػحلف   صػػػدر مػػػف مدلعػػػ  الأػػػدس كال ػػػن  خضػػػع 
ليأكاعلف اإل راهليل  الصىرم ، ك  ،رض وػن اثلػر مػف ا حلػىف إلػن مأػص الرقلػب ال، ػارم، كالػذم 

لرلػ  عيػه الػركـ لحكؿ دكف حرل  الع ر، كلظهر مدل ال زاـ الر ىـ خيلػؿ أالػك عروػ  الىل لى ػ  ال حر 
 .(1)مف أف الصحلف  ل  مين عيه الر ىـ عكع م،لف مف الر كمىت

اس مػىـ صػػحلف  ا لػىـ كاضػحىن المكضػكعىت المأىكمػػ  الفي ػطلعل ، حلػث اليوػت الع ػػال   اامػى الػد
% مف إجمىلن ر كـ الاىرلاػى لر ال ػن ع ػر هى الصػحلف ، كسػذا الع ػال  قػد  الػدك كرلالػ  ال،ػض 21.7

أف صحلف  ا لىـ مأرال  مف ال يط  الفي طلعل  ك  العن خطىالهى كرؤل هى، كال ػن  ىال نء إذا مى عيمع
اػػىف لهػػػى مكقػػػؼ مػػف المأىكمػػػ  الفي ػػػطلعل  وػػن قطػػػىع كػػػزة ال ػػاؿ عػػػىـ، كمػػػف حراػػ  حمػػػىس ال ػػػاؿ 
خػػىص، إل أف سػػذ  الع ػػال  المر ف،ػػ  ع ػػاللىن مػػف الس مػػىـ  ؤاػػد عيػػه أف الكحػػدة الفي ػػطلعل   ج ػػدت 

 .(2)زة، ركـ حىل  العأ ىـ الفي طلعن الفي طلعنأثعىء ال،دكاف عيه ك

% مػف  إجمػىلن 17.7أمى صحلف  الحلىة الجدلدة وجىءت مكضػكعىت المأىكمػ  الفي ػطلعل  الع ػال   
 اىرلاى لر. 32ر كمهى كال ن اليوت 

%، ك وػن 20كحصيت مكضكعىت الع ػداءات اإل ػراهليل  وػن صػحلف  الأػدس عيػه ع ػال  
% ولمػػى لػػـ  حػػظ مكضػػكعىت 17.7صػػحلف  الحلػػىة الجدلػػدة الع ػػال   %، أمػػى وػػن19صػػحلف  ا لػػىـ 

 الع داءات اإل راهليل  الىس مىـ صحلف  وي طلف الأم ع ال   ذار.

كاػػىف لو ػػىن إعطػػىء صػػحلف ن وي ػػطلف كاللػػىـ ع ػػال  جلػػدة لمكضػػكعىت المكاقػػؼ المخ يفػػ ، 
لالىحػػػث ذلػػػؾ لف ولمػػػى ضػػػ،ؼ اس مػػػىـ صػػػحلف ن الحلػػػىة الجدلػػػدة كالأػػػدس الهػػػذ  المكاقػػػؼ، كلف ػػػر ا

امػى  صحلف ن وي طلف كا لىـ راز ا عيه المكقؼ ال،رالػن الم خػىذؿ،  ػكاء ال ػ،الن معػع أك الر ػمن،
كىلالل  الصحؼ ال،رالل  أكفيػت دكر المأىكمػ  ك ضػحلى هى كاعجىزا هػى ك ػيطت الضػكء وأػط عيػه أف 

 .(3)العىحل  اإلع ىعل 

 

 

 

                           
 ـ25/1/2015، ال ىرل  مقابمة عبر البريد االلكتروني( خيلؿ االك عرو ، 1)
 ـ20/1/2015، ال ىرل  مقابمة عبر الهاتف( الهىء الخىرم، 2)
 مرجع سابقعهء اليأط ،  (3)
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 اسم رسامي الكاريكاتير: -3

 أسماء رسامي الكاريكاتير في صحف الدراسة( يوضح 3جدول رقم )

 الصحيفة      
 اسم الرسام

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ك % ك % ك % ك % ك

 25.3 45 1 1 1 1 111 45 1 1 بهاء الدين بخاري

 25.3 45 1.8 1 1 1 1 1 111 45 عالء المقطة

 23.1 41 73.2 41 1 1 1 1 1 1 خميل أبو عرفة

 18.1 32 1.8 1 97 31 1 1 1 1 محمد سباعنة

 3.4 6 11.7 6 1 1 1 1 1 1 ناصر الجعفري

 2.3 4 7.2 4 1 1 1 1 1 1 عماد حجاج

 1.7 3 3.5 2 3.1 1 1 1 1 1 آخرون

 1.56 1 1.8 1 1 1 1 1 1 1 مجهول

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

 

 االتجا  العام:
  لر اللىعىت الجدكؿ ال ىالؽ إله أ مىء أسـ ر ىمن الاىرلاى لر أثعىء ال،دكاف اإل راهلين عيه  
ـ ون صحؼ الدرا  ، كل ض  مف الجدكؿ أف ثهثىن مػف صػحؼ الدرا ػ  اع مػدت عيػه 2014كزة 

اع مػػدت عيػػه ر ػػىـ  الأػػدسر ػػىـ اىرلاػػى لر كاحػػد أثعػػىء  وطل هػػى ا حػػداث ال،ػػدكاف، عػػدا صػػحلف  
 جمكع  مف الر ىملف اآخرلف م،ع.رهلس كم

 

 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 صحيفة فمسطين:  -

 اع مدت صحلف  وي طلف طكاؿ و رة ال،دكاف عيه ر كمىت الدا كر عيه اليأط .
 صحيفة االيام:  -

اذلؾ اع مػدت صػحلف  ا لػىـ عيػه ر ػكمىت الهػىء الػدلف الخػىرم الػذم ع ػرت ر ػكمى ع طػكاؿ 
 و رة ال،دكاف.

   الحياة الجديدة:صحيفة  -
م،ظػػـ الر ػػكمىت ال ػػن  عىكلػػت ال،ػػدكاف اىعػػت مػػف ر ػػكمىت ر ػػىـ الاىرلاػػى لر محمػػد  ػػالىعع  

 الذم ل،مؿ لصىل  صحلف  الحلىة الجدلدة.
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 صحيفة القدس: -
% 73.2 ،دد الر ىمكف ون صحلف  الأػدس حلػث حظلػت ر ػكمىت خيلػؿ أالػك عروػ  الع ػال  

ر ػػػكمى هـ عالػػػر صػػػحلف  الأػػػدس، كسػػػـ عىصػػػر  ةف ع ػػػر كسػػػه ا عيػػػه مأىرعػػػ  الالػػػىقن الر ػػػىملف الػػػذل
%، كسذا لدؿ عيه حرص صحلف  الأدس عيه 7.2%، كعمىد حجىج الع ال  10.7الج،فرم الع ال  

 ال عكع ون مصىدر الاىرلاى لر.
عهحظ مف خهؿ الع ىه  ال ىالأ  أف صحؼ الدرا   اع مدت عيه ر ىمن الاىرلاى لر الذلف 

ع ػػر ع مػػف ر ػػكمىت طليػػ  ألػػىـ ال،ػػدكاف، كسػػذ  الع لجػػ    فػػؽ ع ػػاللىن مػػع ل،ميػػكف لػػدلهى وػػن م،ظػػـ مػػى 
ـ( كال ػػػن  كصػػػيت إلػػػه أف صػػػحلف  الػػػكطف الالحرلعلػػػ  اع مػػػدت عيػػػه 2012درا ػػ  )عيػػػه الأضػػػىة، 

 .(1) %100ر ىمن الاىرلاى لر الذلف ل،ميكف لدلهى الع ال  
 جنسية رسامي الكاريكاتير:-4

 الكاريكاتير في صحف الدراسة( يوضح جنسية رسامي 4جدول رقم )
 الصحيفة    

 جنسية الفنان
 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 111 178 111 56 111 32 111 45 111 45 فمسطيني

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

 االتجا  العام:
أف جملػػع ر ػػىمن الاىرلاػػى لر الػػذم ع ػػرت ر ػػكمى هـ عالػػر   ػػلر ع ػػىه  الدرا ػػ  ال حيليلػػ  إلػػن 

صحؼ الدرا ػ  سػـ مػف جع ػلىت وي ػطلعل ، كعيػه الػركـ مػف أف صػحؼ الدرا ػ   ػالؽ كأف ع ػرت 
ر كـ اىرلاى كرل  لر ىملف عرب كأجىعب، إل أعهى أثعىء ال،دكاف عيه قطىع كزة لـ  ع ر أم ر ـك 

ذا مػػى ا ضػػ  مػػف خػػهؿ  حيلػػؿ الع ػػىه   كسػػذا لػػدؿ  م ر ػػىـ اىرلاػػى لر  ػػكاء عرالػػن أك أجعالػػن، كسػػ
عيه الافىءة ال،ىلل  ال ن ل م ع الهى ر ىـ الاىرلاى لر الفي طلعن، كقدر ع الفىهأ  ون  عىكلػع لألحػداث 

 الدق  ك رع  كعمؽ.
أف اع مىد الصحؼ الفي طلعل  عيه ر ىمن اىرلاى لر وي طلعللف سػك أمػر طالل،ػن  ويرى الباحث 

اكف ر ىـ الاىرلاػى لر الفي ػطلعن ا قػدر عيػه ال ،اللػر كرصػد الم،ىعػىة ك صػكلر الحىلػ  الفي ػطلعل  أثعػىء 
ز ىحعل ػػػال،ػػػدكاف، كسػػػك مػػػى لصػػػب وػػػن  صػػػىل  الركالػػػ  الفي ػػػطلعل ، وىلر ػػػىـ الفي ػػػطلعن الطالل،ػػػ  الحػػػىؿ 

أالعىء  ،الع ععد  عىكؿ المكضكع، كلماف مػف  ةلدو،ع ليكقكؼ لعصر  كقؼ الفي طلعن، كح ع الكطعن ليم
 خهؿ ر كمى ع وض  الع هىاىت اإل راهليل  كا ؼ ال ىع  ال،دكاف. 

                           
 160، ص سابقمرجع ( عيه الأضىة، وف الاىرلاى لر ون الصحىو  الالحرلعل  اللكمل ، 1)
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 الشخصيات المحورية: -5
 ( يوضح الشخصيات المحورية في رسوم الكاريكاتير5جدول رقم)

 الصحيفة       
 الشخصيات

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 45.3 67 29.5 13 81.1 21 29.4 11 53.5 24 ة غير مسما رمزي

 11.5 17 9.1 4 1 1 14.7 5 17.7 8 سياسية إسرائيمية

 11.8 16 25.1 11 8.1 2 3.1 1 4.5 2 ونمواطنون فمسطيني

 6.1 9 1 1 1 1 26.5 9 1 1 رمزية مسماة

 6.1 9 4.6 2 8.1 2 14.7 5 1 1 عسكرية إسرائيمية

 4.1 6 1 1 1 1 1 1 13.3 6 رسمية فمسطينية

 3.4 5 2.2 1 4.1 1 1 1 6.6 3 عسكرية فمسطينية

 3.4 5 11.6 5 1 1 1 1 1 1 مسئولون أجانب

 3.4 5 6.8 3 1 1 5.9 2 1 1 مواطنون عرب

 2.7 4 4.6 2 1 1 5.9 2 4.5 2 مسئولون عرب

 1.35 2 4.6 2 1 1 1 1 1 1 مبعوثون دوليون

 1.6 1 2.2 1 1 1 1 1 1 1 إسرائيمية أخرى

 011 057 011 55 011 34 011 35 011 54 *المجموع

 

 االتجاه العام: 

  لر اللىعىت الجدكؿ ال ػىالؽ إلػن أف ر ػىمن الاىرلاػى لر اع مػدكا عيػه ال خصػلىت المحكرلػ  
الرمزلػػػ  كلػػػر م ػػػمىة ععػػػد  عػػػىكؿ مكضػػػكعىت ال،ػػػدكاف، كال ػػػن جػػػىءت وػػػن المر الػػػ  ا كلػػػن الع ػػػػال  

 يػػؾ ال خصػػلىت إلػػن  خصػػلىت ال،لعهػػى أك قػػكة ال،لعهػػى لهػػى عهقػػ  ال ػػاؿ أك % حلػػث  رمػػز 45.3
الػػ"خر المكضػػكعىت ال،ػػدكاف عيػػه كػػزة، ك الػػلف أف ر ػػىمن الاىرلاػػى لر ا ػػ خدمكا ال خصػػلىت كلػػر 
م مىة  ون ر كمى هـ مف أجؿ اع أىد ال،ض ال خصلىت أك المكاقؼ ال يالل ، أك إلأػىء الضػكء عيػه 

يػػػػه واػػػػرة م،لعػػػػ ،  هسػػػػى ال خصػػػػلىت ال لى ػػػػل  كاإل ػػػػراهليل ، ثػػػػـ م،ىعػػػػىة المػػػػكاطعلف وػػػػن كػػػػزة أك ع
 مكاطعكف وي طلعلكف، كالع ب ضهلي  م أىرال  جىءت الأل  ال خصلىت المحكرل  ا خرل.

                           
المجمػػكع سعػػى ل ل ػػىكم عػػدد ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن  ػػـ  حيلهػػى، لف الر ػػـ الكاحػػد اػػىف لح ػػكم عيػػه أاثػػر مػػف  *

  خصل  محكرل  أك ل لكجد الع  خصلىت محكرل 
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 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 صحيفة فمسطين: -

ا فػػؽ ا جػػى  صػػحلف  وي ػػطلف مػػع ال جػػى  ال،ػػػىـ لصػػحؼ الدرا ػػ ، مػػف حلػػث الع مػػىد عيػػػه 
%، ثػػـ ال خصػػلىت اإل ػػراهليل  53.5الرمزلػػ  كلػػر م ػػمىة وػػن  ج ػػلد ا واػػىر الع ػػال   ال خصػػلىت

%، كجػػىءت  خصػػل  المػػكاطعلف 13.3%، ثػػـ ال خصػػل  الر ػػمل  الفي ػػطلعل  الع ػػال  17.7الع ػػال  
 %.4.5الفي طلعللف الع ال  ضهلي  اليوت 

 

 صحيفة األيام:  -
ال كجػػػػع مػػػػف حلػػػػث ا ػػػػ خداـ ا فأػػػػت اػػػػذلؾ صػػػػحلف  ا لػػػػىـ مػػػػع الألػػػػ  صػػػػحؼ الدرا ػػػػ  الػػػػعفس 
%،  هسػى ال خصػلىت 29.4ال خصل  المحكرل  كلر م ػمىة، حلػث اح يػت المر الػ  ا كلػن الع ػال  

%، حلث اع مد الر ىـ الهىء الخىرم عيه  خصػلىت رمزلػ  م ػمىة مػف 26.5الرمزل  م مىة الع ال  
اػػػؿ سمكمػػػع (  خصػػػل  أالػػػك ال،الػػػد كالػػػذم لمثػػػؿ المػػػكاطف الفي ػػػطلعن ال6اال اػػػىر  )راجػػػع ميحػػػؽ رقػػػـ 

 .(1)كم،ىعى ع،  ك خصل  أـ ال،الد ال ن  مثؿ المرأة الفي طلعل 

كجػػىء ألضػػىن وػػن المر الػػ  الثىلثػػ  وػػن صػػحلف  اللػػىـ، ال خصػػلىت ال لى ػػل  اإل ػػراهليل  الع ػػال  
 %.  14.7%، ثـ  خصلىت ع ارل  إ راهليل  الع ال  14.7

 صحيفة الحياة الجديدة: -
درا ػ ، حلػث جػىءت ال خصػلىت المحكرلػ  كلػر الحلىة مػع صػحؼ ال   ىالهت ألضىن صحلؼ

%، كسػػن الع ػػال  ا االػػر الػػلف صػػحؼ الدرا ػػ ،  هسػػى الع ػػال  80م ػػمىة وػػن المر الػػ  ا كلػػن الع ػػال  
 %(.8.0م دعل   خصلىت المكاطعلف الع ال  )

 

 صحيفة القدس: -
لػػـ  خ يػػؼ صػػحلف  الأػػدس ألضػػىن عػػف صػػحؼ الدرا ػػ ، حلػػث جػػىءت ال خصػػلىت المحكرلػػ  

%،  هسى الع ال  قرلال   خصلىت مكاطعلف وي طلعللف 29.5كلر الم مىة ون المر ال  ا كلن الع ال  
 %.    11.6%، ولمى حصيت  خصلىت الم هكللف الر مللف ا جىعب عيه ع ال  25.0الع ال  

% مػػف ر ػػكمىت الاىرلاػػى لر ال ػػن ع ػػر هى صػػحلف  الحلػػىة 80ف كلهحػػظ مػػف خػػهؿ الجػػدكؿ أ
%، 53.5الجدلدة، اىعت  خصلى هى المحكرل  الرمزل  كلر م مىة، ك ي هى صحلف  وي ػطلف الع ػال  

، كل،كد ذلؾ إله %29.4صحلف  ا لىـ الع ال   ، كأخلران %29.5صحلف  الأدس الع ال   كمف ال،دسـ
 عػػػكع المكضػػػكعىت ال ػػػن اىعػػػت  ح ػػػىج مػػػف ر ػػػىـ الاىرلاػػػى لر  عىكلهػػػى الىلعأػػػد مثػػػؿ المكقػػػؼ الر ػػػمن 

                           
  مرجع سابق( الهىء الخىرم، 1)
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الفي ػػػطلعن أك المكقػػػػؼ ال،رالػػػػن أك المكقػػػػؼ الػػػػدكلن، أك أحلىعػػػىن إلظهػػػػىر قػػػػكة كصػػػػمكد المأىكمػػػػ  أك 
 ـ.    2014إظهىر المأ ىة اإلع ىعل  أثعىء ال،دكاف عيه قطىع كزة 

%، حلػػػث را ػػػز 11.5المر الػػػ  الثىعلػػػ  ال خصػػػلىت ال لى ػػػل  اإل ػػػراهليل  الع ػػػال   كجػػػىءت وػػػن 
ر ىمك الاىرلاى لر عيه  خصل  رهلس الكزراء اإل راهلين العلػىملف ع علػىسك الىع الػىر  الم ػهكؿ ا كؿ 

ـ، كلماف أف عهحظ مػف خػهؿ الجػدكؿ  رالػز صػحلف  وي ػطلف 2014عف ال،دكاف عيه كزة عىـ 
ل خصػػلىت ال لى ػػل  اإل ػػراهليل ،  ي هػػى وػػن ذلػػؾ صػػحلف  ا لػػىـ، ثػػـ صػػحلف  وػػن ر ػػكمى هى عيػػه ا

الأػدس، ولمػػى لػػـ  حػػظ ال خصػػلىت المحكرلػػ  اإل ػراهليل  الىس مػػىـ صػػحلف  الحلػػىة الجدلػػدة، كقػػد ل،ػػكد 
ذلؾ ل كا ر ا حداث الملداعلػ  الطرلأػ  االلػرة كاعومػىس الصػحلف  وػن ال رالػز عيػه الجىعػب اإلع ػىعن 

 كر ا طفىؿ كالع ىء كالاللكت المدمرة.مف خهؿ رصد ص
%، 10.8كون المر ال  الثىلث  مف ال خصلىت المحكرل  جػىء المكاطعػكف الفي ػطلعلكف الع ػال   

%، أمى ال خصلىت الرمزل  الم مىة وجىءت الع ال  6 هسى ال خصلىت ال، ارل  اإل راهليل  الع ال  
ولمػػػى   ػػػىالهت ع ػػػب اػػػؿ  مػػػف %، 4.1%، ثػػػـ ال خصػػػلىت الر ػػػمل  الفي ػػػطلعل  جػػػىءت الع ػػػال  6

% لاؿ  معهػى، 3.4ال خصلىت ال، ارل  الفي طلعل  كالم هكللف الر مللف كالمكاطعلف ال،رب الع ال  
ولمػػػػى جػػػػىءت الع ػػػػب ضػػػػ،لف  وػػػػن ال خصػػػػلىت المحكرلػػػػ  ليم ػػػػهكللف ال،ػػػػرب كالمال،ػػػػكثلف الػػػػدكلللف  

 كال خصلىت اإل راهليل  ا خرل.
ل خصػػلىت الرمزلػػ  كلػػر م ػػمىة حصػػيت عيػػه المر الػػ  كلهحػػظ مػػف خػػهؿ  حيلػػؿ الع ػػىه  أف ا

ا كلػػػه كحظلػػػت الىس مػػػىـ االلػػػر ععػػػد ر ػػػىمن الاىرلاػػػى لر الفي ػػػطلعللف، ك  فػػػؽ  يػػػؾ الع ػػػىه  مػػػع مػػػى 
ـ( حلث  كصيت الدرا   إلن أف ال خصلىت كلر م مىة 2013 كصيت إللع درا   )مىجد  رالىف، 

الحصػىر  وػن مكضػكعىت  %62.3لف الع ػال  حظلت الىلس مػىـ ا االػر مػف قالػؿ الر ػىملف الفي ػطلعل
 .(1)عيه كزة كال  لطىف كعميل  ال هـ كال هده ، المكاقؼ الدكلل  

ـ(، حلػث حصػيت ال خصػلىت الرمزلػ  كلػر 2006ك  فؽ ألضى مع درا   )ركلدة أالك معػدلؿ 
وػػػػن قضػػػػػىلى جهػػػػكد ال ػػػػػهـ، كالعحلػػػػىز ا مرلاػػػػػن  إل ػػػػػراهلؿ،  %،73.5م ػػػػمىة عيػػػػػه مػػػػى ع ػػػػػال ع 

 .(2)جهلف، كالطىالكر الخىمس، كجدار الفصؿ ال،عصرمكاله
مػػف أجػػؿ ال ،اللػػر كلػػر م ػػمىة لجػػكء ر ػػىمن الاىرلاػػى لر لي خصػػلىت الرمزلػػ   ويعمــل الباحــث 

عف أواىرسـ الحرل  أاالر، كعأد ال خصلىت أك المكاقؼ ال يالل  دكف اليجكء إلن العأد المالى ر كالذم 
 ل  الأىعكعل .ءالم ىمف المماف أف ل،رض ر ىـ الاىرلاى لر إله 

 
 

                           
  43، صسابقمرجع ىهل  وف الاىرلاى لر ال لى ن ون الصحؼ الفي طلعل ، لمىجد  رالىف،   م( 1)
 141ص، مرجع سابق، ركلدة  يلمىف أالك معدلؿ( 2)



التحميميةنتائج الدراسة                                                         الفصل الثالث     
 

34 

 

 أسموب معالجة الكاريكاتير: -6

 الرسام لمعالجة الموضوع برسوم الكاريكاتير ه( يوضح االسموب الذي اتبع6جدول رقم )

 الصحيفة
 األسموب

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين

 % ك % ك % ك % ك % ك

 61.8 110 78.5 44 68.7 22 48.9 22 48.9 22 نقدي

 26.4 47 3.5 2 18.7 6 40.0 18 46.7 21 تحريضي

 9.5 17 10.7 6 12.5 4 11.1 5 4.5 2 موقف

 2.2 4 7.1 4 0 0 0 0 00 أخرى

 011 178 100 56 100 32 011 45 100 45 المجموع

 :االتجا  العام
%، 61.8العأػد جػىء وػن المر الػ  ا كلػن الع ػال     لر اللىعػىت الجػدكؿ ال ػىالؽ إلػن أف أ ػيكب 

حلث عمػد ر ػىمك الاىرلاػى لر مػف خػهؿ ر ػكمى هـ إلػن عأػد ال،ػدكاف، كالمكاقػؼ ال لى ػل  كالر ػمل  
%، 26.4معع عأدان لذعىن وػن محىكلػ  ل  ػيلط الضػكء عيػه ال ػىع ع،  هسػى أ ػيكب ال حػرلض الع ػال 

% مثػػؿ أم اىرلاػػى لر وػػن إطػػىر ال وطلػػ  2.2% ولمػػى جػػىءت أخػػرم ع ػػال  9.5ثػػـ المكقػػؼ الع ػػال  
 الخالرل  كالم ىال،  اللكمل .

 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 فمسطين: -

ا فػػؽ ا جػػى  صػػحلف  وي ػػطلف مػػع ال جػػى  ال،ػػىـ لصػػحؼ الدار ػػ ، حلػػث اليوػػت ع ػػال  أ ػػيكب 
%، أمػػػى مكقػػػؼ الر ػػػىـ اليوػػػت ع ػػػػال ع 46.7%، ولمػػػى اليوػػػت ع ػػػال  أ ػػػيكب ال حػػػػرلض 48.9العأػػػد 
4.5.% 

 صحيفة األيام: -
امى  كاوؽ ا جى  صحلف  ا لػىـ مػع ال جػى  ال،ػىـ لصػحؼ الدرا ػ ، حلػث اليوػت ع ػال  أ ػيكب 

 %.11.1%، ثـ مكقؼ الر ىـ اليغ ع ال ع 40%،  ه  أ يكب ال حرلض الع ال  48.9العأد 
 

 صحيفة الحياة الجديدة: -
يوػت ع ػال  أ ػيكب العأػد وػن ون عفس ال جى  ال،ىـ اىف ا جى  صحلف  الحلػىة الجدلػدة، حلػث ال

%، كأخلػػػران مكقػػػؼ الر ػػػىـ جػػػىء الع ػػػال  18.7 ػػػه  أ ػػػيكب ال حػػػرلض الع ػػػال   %،68.7ر ػػػكمى هى 
12.5 .%  
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 صحيفة القدس: -
ا فؽ اذلؾ ا جى  صحلف  الأدس مع ال جى  ال،ػىـ لصػحؼ الدرا ػ ، حلػث  ػا ؿ أ ػيكب العأػد 

الاىرلاػى لرات ال ػن ع ػر هى،  هسػى مكقػؼ % مػف إجمػىلن ر ػـك 78.5ون صحلف  الأدس مى ع ال ع 
%، ولمى حظن أ يكب ال حرلض الع ال  ض،لف  الي،ت 7.1%، ثـ أخرل الع ال  10.7الر ىـ الع ال  

3.5.% 
كل،د سذا الفىرؽ االلر ع اللىن ععد المأىرع  اللف صحؼ الدرا  ، كصػحلف  الأػدس  حدلػدان  مػف  

المكضكعىت ال ػن  عىكل هػى صػحلف  الأػدس طالل،   حلث ا  خداـ أ يكب العأد، حلث ل،كد ذلؾ إلن
مثؿ  ،ثر المفىكضىت كلػر المالى ػرة، كخركقػىت ال هدهػ ، كال،ػدكاف الم ػ مر الاىوػ  أ ػاىلع، جمل،هػى 

اىعت  ع ر اىرلاى لرلف  أرلالنى ال اؿ لكمن، ك عىكلت مى لزلد عف   عىكل هى الىلعأد، امى اف الصحلف  
 .هؼ صحؼ الدرا   ا خرلمكضكعىن ون ر كمى هى أثعىء ال،دكاف الخ 65

( ال ػػن  كصػػيت إلػػه أف أ ػػيكب  2013ك  فػػؽ سػػذ  الع لجػػ  مػػع ع لجػػ  درا ػػ  )مىجػػد  رالػػىف، 
العأد ون الاىرلاى لر ال لى ن سك ا  يكب الوىلب عيه م،ظـ الر كمىت ال ن  عىكلت المكضكعىت 

 .(1) %42.2الع ال   ال لى ل  مثؿ ال  لطىف، كا  رم، كالحصىر، كالمفىكضىت كال هده ، كجىء 

 أسموب عرض موضوعات الكاريكاتير: -7
 ( يوضح أسموب عرض موضوعات الكاريكاتير في صحف الدراسة7جدول رقم )

 الصحيفة  
 % األسموب

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ك % ك % ك % ك % ك

 61.1 117 67.9 38 65.6 21 53.3 24 53.3 24 مباشر

 39.9 71 32.1 18 34.4 11 46.7 21 46.7 21 غير مباشر

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

 

   االتجا  العام:
 اللف مف خهؿ  حيلؿ اللىعىت الجدكؿ ال ىالؽ حكؿ أ ػيكب عػرض مكضػكعىت الاىرلاػى لر أف 

الاىرلاػػى لر ال ػػن ع ػػرت وػػن صػػحؼ الدرا ػػ   عىكلػػت مكضػػكع ال،ػػدكاف  ال ػػاؿ % مػػف ر ػػـك 60.1
 مالى ر، ولمى  عىكلت الع ال  الالىقل  المكضكع ال اؿ كلر مالى ر.

 
 

                           
 47،  ص مرجع سابق( مىجد  رالىف،  لملىهل  الاىرلاى لر ال لى ن ون الصحؼ الفي طلعل  ، 1)
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 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 

 صحيفة فمسطين: -
 عػػػػىكؿ ر ػػػػىـ الاىرلاػػػػى لر وػػػػن صػػػػحلف  وي ػػػػطلف المكضػػػػكعىت كا واػػػػىر ال ػػػػاؿ مالى ػػػػر الع ػػػػال  

 %.46.7كلر مالى رة الع ال   %، كالطرلأ 53.3
 

 صحيفة األيام: -
  ػػػػىالع أ ػػػػيكب ال،ػػػػرض وػػػػن صػػػػحلف  ا لػػػػىـ مػػػػع صػػػػحلف  وي ػػػػطلف، حلػػػػث  ػػػػـ  عػػػػىكؿ ا واػػػػىر 

 %.46.7%، ولمى عرض هى الطرلأ  كلر مالى رة الع ال  53.3كالمكضكعىت الطرلأ  مالى رة الع ال  
 

 صحيفة الحياة الجديدة: -
لىة الجدلدة مع ال جى  ال،ىـ لصحؼ الدرا  ،  أىرب أ يكب عرض الاىرلاى لر ون صحلف  الح

%، ولمػػى جػػىء ا  ػػيكب كلػػر 65.6حلػػث جػػىء أ ػػيكب ال،ػػرض المالى ػػر وػػن المر الػػ  ا كلػػن الع ػػال  
 %.34.4المالى ر الع ال  

 

 صحيفة القدس: -
% 67.9 عػىكؿ ر ػػىمك الاىرلاػى لر وػػن صػحلف  الأػػدس مكضػكعىت ال،ػػدكاف الأ ػيكب مالى ػػر الع ػػال  

 %.32.1مكضكعىت ال،دكاف الطرلأ  كلر مالى رة الع ال  ولمى  عىكلت 

كمف خهؿ   الع الع ب لاؿ صحلف  عيه حػدة، عجػد أف صػحلف  الأػدس سػن الصػحلف  ا اثػر 
ا ػػ خدامىن لأل ػػيكب المالى ػػر وػػن ر ػػكمى هى حػػكؿ ال،ػػدكاف عيػػه كػػزة،  ي هػػى صػػحلف  الحلػػىة الجدلػػدة، 

لاػؿ  %53.3ا  يكب المالى ر الدرج  أقؿ الع ػال  ولمى عجد أف صحلف ن وي طلف كا لىـ ا  خدم ى 
 .معهى

  ػػيكب ال،ػػرض المالى ػػر الهػػدؼ الا ػػؼ عػػف  را ػػ  ال،ػػدكاف  لجػػكء الر ػػىملف ويعمــل الباحــث
ل،ػرض المالى ػر ولػع ا ػ خفىؼ الػذاىء الأػىرئ اكوض  جراهمع، كأف اػىف سعػىؾ مػف لػرم الػأف أ ػيكب 

رأ الصػػحؼ سػػك م ػػىالع لألحػػداث الطالل،ػػ  كقدر ػػع عيػػه  حيلػػؿ أم  واػػرة اىعػػت، م   ػػهدان الػػأف مػػف لأػػ
 .(1)الحىؿ كسذا مى ل هؿ عيل  وهـ الفارة ال رع 

( حلػػث  الػػلف أف كىلاللػػ  الر ػػكمىت 2009ك  فػػؽ سػػذ  الع ػػىه  مػػع دار ػػ   ) ح ػػلف ال ػػطؿ، 
 . (2) %65.5ال ن  عىكل هى صحؼ ال،لع  قد عرضت المكضكعىت الطرلأ  مالى رة الع ال  

 
 

                           
 مرجع سابق( الهىء الدلف الخىرم، 1)
 211، صمرجع سابق ح لف ال طؿ ،  الدكر ال لى ن لياىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلعل ،  (2)
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 الهدف من الكاريكاتير: -8

 ( يوضح الهدف من الكاريكاتير في صحف الدراسة8جدول رقم )

 الصحيفة      
 % الهدف

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 46.6 83 64.2 36 68.7 22 28.9 13 26.7 12 األلم والمعاناةإظهار 

 28.1 50 7.2 4 18.8 6 2146.7 42.2 19 إظهار التأييد والمناصرة

 20.8 37 21.4 12 9.4 3 22.2 11 1226.7 السخرية

 4.5 8 7.2 4 3.1 1 2.2 1 4.4 2 أخرى

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

 

 االتجا  العام: 
  لر اللىعىت الجدكؿ ال ىالؽ إله أف سدؼ إظهىر ا لـ كالم،ىعىة اح ؿ المر الػ  ا كلػه مػف الػلف 
أسدؼ الاىرلاى لر ون صحؼ الدرا   كالفىرؽ االلر عف ا سداؼ ا خرل،  ه  سدؼ إظهىر ال أللد 

مثػؿ  ا خػرل ضػهلي  جػىءت، كون العهىلػ  كالع ػب ، ثـ  ه  كالع ال  قرلال  سدؼ ال خرل  كالمعىصرة
 .الم ىال،  الخالىرل  اك م ىال،  الحداث اللكمل 

 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 

 صحيفة فمسطين:  -
اخ يػػػؼ ا جػػػى  صػػػحلف  وي ػػػطلف مػػػع ال جػػػى  ال،ػػػىـ لصػػػحؼ الدرا ػػػ ، حلػػػث جػػػىء سػػػدؼ ال أللػػػد 

%، 26.7عػىة الع ػال   %،  ػه  سػدؼ إظهػىر ا لػـ كالم،ى42.2كالمعىصرة ون المر ال  ا كلن الع ال  
 %. 4.4كالعفس الع ال  جىء سدؼ ال خرل ، أمى ون المر ال  ا خلرة جىءت أسداؼ أخرل الع ال  

 

 صحيفة األيام: -
اذلؾ اخ يؼ ا جى  صحلف  ا لىـ عػف ال جػى  ال،ػىـ لصػحؼ الدرا ػ ، حلػث جػىء سػدؼ ال أللػد 

%،  ػه  إظهػىر ا لػـ كالم،ىعػىة، ثػـ جػىء سػدؼ ال ػخرل  46.7كالمعىصرة ون المر ال  ا كلن الع ػال  
 %. 2.2%، أمى ا خرل وجىءت الع ال  ضهلي  اليوت 22.2الع ال  

 

 صحيفة الحياة الجديدة: -
  صحلف  الحلىة الجدلدة مع ال جى  ال،ىـ لصحؼ الدرا  ، حلػث جػىء سػدؼ إظهػىر   ىالع ا جى

% 18.8%،  ال،ػػع إظهػىر ال أللػػد كالمعىصػػرة الع ػػال  67.8ا لػـ كالم،ىعػػىة وػػن المر الػ  ا كلػػن الع ػػال  
 %.3.1%، ولمى جىءت أخرل الع ال  9.4 ه  أ يكب ال خرل  الع ال  
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 صحيفة القدس: -
 جى  ال،ػىلـ لصػحؼ الدرا ػ ، وجػىء سػدؼ إظهػىر ا لػـ كالم،ىعػىة  كاوأت صحلف  الأدس مع ال

%، ولمػػػى   ػػػىكت سػػػدؼ 21.4%،  هسػػػى سػػػدؼ ال ػػػخرل  الع ػػػال  64.2وػػػن المر الػػػ  ا كلػػػن الع ػػػال  
 % لاه معهى.7.2ال أللد كالمعىصرة العفس الع ال  ال ر لب 

لهحػػظ مػػػف خػػػهؿ  حيلػػػؿ الع ػػػىه  أف صػػػحلف ن الحلػػػىة الجدلػػػدة كالأػػػدس قػػػد   صػػػدر ى  صػػػحؼ 
الدرا ػػػ  مػػػف حلػػػث ال رالػػػز عيػػػه إظهػػػىر ا لػػػـ كالم،ىعػػػىة، ولمػػػى  صػػػدرت صػػػحلف ى ا لػػػىـ كوي ػػػطلف 
صػحؼ الدرا ػػ  مػف حلػػث الس مػػىـ الذظهػىر ال أللػػد كالمعىصػػرة، كل،ػكد ذلػػؾ إلػػه أف ع ػال  االلػػرة مػػف 

الجىعػػب اإلع ػػػىعن كعيػػػه  عيػػػه ػػػن  عىكل هػػػى صػػحلف  الحلػػػىة الجدلػػػدة كالأػػدس راػػػزت المكضػػكعىت ال
 . (1)ضركرة كقؼ ال،دكاف ال رالز عيه الال،د ال ،الن اإلع ىعن

أمػػػى الىلع ػػػال  لصػػػحلف ن ا لػػػىـ كوي ػػػطلف ول،ػػػكد  ػػػالب  رالزسمػػػى عيػػػه سػػػدؼ إظهػػػىر ال أللػػػد  
عمػػى كالمعىصػػرة، إلػػن روػػض ر ػػىمن الاىرلاػػى لر إلػػه أف  اػػكف ر ػػك  مى هى  حمػػؿ مفهػػكـ الالاىهلػػىت، كا 

 . (2)اس مت ال حذ الهمـ ك الاالرلىء الكطعن، كروض ال الىان ركـ الفجل،  كاآلـ كالجراح
ـ( 2013كلهحظ أف الع ىه  ال ن كصيت إللهى الدرا    خ يؼ ع اللىن مع درا ػ  )مىجػد  رالػىف، 

%، ولمػى حصػؿ سػدؼ ال أللػد كالمعىصػرة عيػه 17.8حلث جىء سدؼ إظهػىر ا لػـ كالم،ىعػىة الع ػال  
 .(3)% 11.1ع ال  
را ػػ  أف سػػذا الخػػ هؼ طالل،ػػن، عظػػران لخػػ هؼ المكضػػكعىت ال ػػن  عىكلهػػى د ويــرى الباحــث 

  رالىف، كالمكضكعىت ال ن  عىكل هى الدرا   الحىلل .
ـ( كال ػػن اح ػػؿ ولهػػى سػػدؼ إظهػػىر الح ػػرة 2006الػػك معػػدلؿ، أامػػى ك خ يػػؼ عػػف درا ػػ  )ركلػػدا 

%، أمػػى ال أللػػد كالمعىصػػرة وجػػىء 6.3كا لػػـ المر الػػ  الخىم ػػ  وػػن ر ػػـك الفعػػىعلف الفي ػػطلعللف الع ػػال  
 .(4) إجمىلن ر ـك ال،لع % مف12.4ع ال  ون المر ال  الثىلث  ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 مرجع سابق( خيلؿ أالك عرو ، 1)
 مرجع سابق( الهىء الدلف الخىرم، 2)
 48،  ص مرجع سابق( مىجد  رالىف،  لملىهل  الاىرلاى لر ال لى ن ون الصحؼ الفي طلعل  ، 3)
 153 - 152، ص صمرجع سابق( ركلدة  يلمىف أالك معدلؿ، 4)
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 التعميق عمى الكاريكاتير: -9

 ( يوضح التعميق عمى  الكاريكاتير في صحف الدراسة9جدول رقم )

 الصحيفة   
  التعميق

 المجموع القدس الحياة الجديدة األيام فمسطين

 % ك % ك % ك % ك % ك
 86.1 153 92.9 52 53.1 17 97.8 44 88.9 41 بتعميق

 14.1 25 7.1 4 46.9 15 2.2 1 11.1 5 بدون تعميق

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

 

   االتجا  العام:
 الػػلف مػػف خػػهؿ  حيلػػؿ اللىعػػىت الجػػدكؿ ال ػػىالؽ، أف الر ػػكمىت الخىصػػ  المكضػػكعىت ال،ػػدكاف 

%، 86.0ال ػػن صػػىحالهى  ،يلػػؽ جػػىءت وػػن المر الػػ  ا كلػػن الع ػػال  ـ، 2014اإل ػػراهلين عيػػه كػػزة 
 ولمى جىءت الر كمىت ال ن ل لصىحالهى  ،يلؽ ون المر ال  الثىعل .

 

 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 

 صحيفة فمسطين: -
ا فأػػػت صػػػحلف  وي ػػػطلف مػػػع ال جػػػى  ال،ػػػىـ لصػػػحؼ الدرا ػػػ ، حلػػػث جػػػىءت الر ػػػكـ ال ػػػن 

 %.11.1%،  هسى الر ـك الدكف  ،يلؽ الع ال  88.9ا كلن الع ال  لصىحالهى  ،يلؽ ون المر ال  
 

  صحيفة األيام: -
 فكقػػت صػػػحلف  ا لػػػىـ عيػػػه صػػػحلف  وي ػػػطلف مػػػف حلػػػث ا ػػػ خداـ الر ػػػكـ ال ػػػن لصػػػىحالهى  

%، ولمػى اليوػت ع ػال  الر ػكـ ال ػن ل 97.8 ،يلؽ، حلث اليوت ع ال  ا ػ خداـ ال ،يلػؽ مػع الر ػـك  
 %.2.2لصىحالهى  ،يلؽ 

 

  فة الحياة الجديدة:صحي -
عهحػػظ ال أػػىرب الػػلف الع ػػىه  وػػن صػػحلف  الحلػػػىة الجدلػػدة، حلػػث اليوػػت ع ػػال  الر ػػكـ ال ػػػن  

 %.46.9واليوت ع ال هى  ـك ال ن لـ لصىحالهى  ،يلؽ%، أمى الر 53.1صىحالهى  ،يلؽ 
 

 صحيفة القدس: -
 الر ػـك ال ػن را ػ ، حلػث اليوػت ع ػال   ىالع ا جى  صحلف  الأدس مػع ال جػى  ال،ػىـ لصػحؼ الد 

 %.7.1%، امى الر ـك ال ن جىءت الدكف  ،يلؽ واليوت ع ال هى 92.9صىحالهى  ،يلؽ 

مف خهؿ  حيلؿ ع ىه  ال ىالأ   اللف أف الر كمىت ال ػن صػىحالهى ال ،يلػؽ جػىءت الع ػال  عىللػ    
 (. 8كذلؾ حرصىن مف الر ىملف عيه  كضل  ر كمى هـ المأصكد معهى كدلل ع )راجع ميحؽ رقـ 
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أف ال ،يلػػؽ عيػػه الاىرلاػػى لر ل طيػػب مػػف الفعػػىف الػػذم لر ػػمع دقػػ  وػػن اخ لػػىر  ويــرى الباحــث 
 ال ،يلؽ ح ه لحأؽ الهدؼ معع ال هكل  كل ر.

%، 14.0وػػن حػػلف جػػىءت الر ػػكمىت ال ػػن ل  ح ػػكم عيػػه  ،يلػػؽ وػػن المر الػػ  الثىعلػػ  الع ػػال  
ىـ معهػػى  ػػكاء الىل ػػرح أك ا مػػر الػػذم ل،اػػس أسملػػ  ال ،يلػػؽ وػػن  كضػػل  الر ػػكمىت كمأىصػػد الر ػػ

(، ولمػى لػرل ر ػىـ الاىرلاػى لر ال ػكرم عيػن وػرزات أف الاىرلاػى لر الػدكف 9الىل ،يلؽ)راجع ميحؽ رقـ
 .(1) ،يلؽ  ) الصىمت( سك أاثر كق،ىن مف الاىرلاى لر الذم لراوأع  ،يلؽ

إلػه أف ـ( حلػث  كصػيت الدرا ػ  2013كاخ يفت سذ  الع لج  ع اللىن مع درا ػ  )اللػرؽ الرالل،ػن، 
 .(2) %53.5كىلالل  الر كمىت ال ن ع ر هى صؼ الدرا   اىعت الدكف  ،يلؽ الع ال  

 

 لغة التعميق عمى الكاريكاتير: -10
 ( يوضح لغة التعميق المصاحب لمكاريكاتير في صحف الدراسة10جدول رقم )

 الصحيفة         
  لغة التعميق

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 84.5 137 86.1 49 63.1 12 84.8 39 92.5 37 بية فصحيلغة عر 

 6.7 11 1.7 1 26.3 5 6.5 3 5.1 2 لهجة محمية فمسطينية

 5.5 9 8.8 5 11.5 2 2.1 1 2.5 1 استخدام كممات أجنبية

 2.7 4 3.5 2 1 1 4.3 2 1 1 لهجة محمية عربية

 1.6 1 1 1 1 1 2.1 1 1 1 استخدام لغة األرقام

 011 053 011 46 011 08 011 55 011 51 *المجموع

   االتجا  العام:
 الػػلف مػػف خػػهؿ  حيلػػؿ اللىعػػىت الجػػدكؿ ال ػػىالؽ حػػكؿ لوػػ  ال ،يلػػؽ المصػػىحب لياىرلاػػى لر وػػن 

،  ي هػػػى %84.51الع ػػػال   صػػػحؼ الدرا ػػػ ، أف اليوػػػ  ال،راللػػػ  الفصػػػحه جػػػىءت وػػػن المر الػػػ  ا كلػػػن
اليهج  المحيل  الفي طلعل  ون المر ال  الثىعل ، ثـ ا  خداـ الايمىت ا جعاللػ  وػن المر الػ  الثىلثػ ، أمػى 

                           
، ال ػػىرل : http://www.nizwa.comمكقػع مجيػػ  عػػزكل، الػػراالط:  عمــي فــرزات: صــراخ الكاريكــاتير الصــامت، (1)

 ـ20/2/2015
 133، صمرجع سابقاللرؽ الرال،ن ،  (2)

المجمكع سعػى ل ل ػىكم عػدد الر ػـك ال ػن  ح ػكم عيػه  ،يلػؽ، لف الر ػـ الكاحػد لماػف أف ل ػ خدـ لوػ  أك أاثػر  *
 داخؿ ال ،يلؽ.

 

http://www.nizwa.com/
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اليهجػػػ  المحيلػػػ  ال،راللػػػ  جػػػىءت وػػػن المر الػػػ  الراال،ػػػ ، ولمػػػى جػػػىء ا ػػػ خداـ لوػػػ  ا رقػػػىـ وػػػن المر الػػػ  
 الخىم   كا خلرة.

 

 عمى مستوي كل صحيفة عمى حدة:
 

 صحيفة فمسطين: -
  ػػىالع ا جػػى  صػػحلف  وي ػػطلف مػػع ال جػػى  ال،ػػىـ لصػػحؼ الدرا ػػ ، مػػف حلػػث ا ػػ خداـ اليوػػ  

%،  هسى كالع ال  ضهلي  جدان اليهج  92.5ال،رالل  الفصحه كال ن جىءت ون المر ال  ا كلن الع ال  
 %.2.5%، ثـ كجىء ا  خداـ ايمىت أجعالل  الع ال  5.0المحيل  الفي طلعل  الع ال  

 

 صحيفة األيام: -
ت صػػحلف  ا لػػىـ مػػع صػػحلف  وي ػػطلف مػػف حلػػث ا ػػ خداـ اليوػػ  ال،راللػػ  الفصػػحه حلػػث ا فأػػ

%،  هسػى الفػىرؽ االلػر ا ػ خداـ اليهجػ  المحيلػ  الفي ػطلعل ، ثػـ  ا ػ خدـ لهجػ  84.8اليوت الع ػال  
 محيل  عرالل ، ثـ العفس الع ال  ا  خداـ ايمىت أجعالل  ك ا  خداـ لو  ا رقىـ.

 

 صحيفة الحياة الجديدة: -
%، ولمػػػػػى جػػػػػىءت اليهجػػػػػ  المحيلػػػػػ  63.1ا ػػػػػ خداـ اليوػػػػػ  ال،راللػػػػػ  الفصػػػػػحه أكلن الع ػػػػػال   جػػػػػىء

 %.  10.5%، أمى ا  خداـ ايمىت أجعالل  وحصيت عيه ع ال  26.3الفي طلعل  ثىعلىن الع ال  
 

 صحيفة القدس: -
لـ لخ يؼ ا جى  صحلف  الأدس ون ع ىهجهى عف ال جى  ال،ػىـ  لصػحؼ الدرا ػ ، حلػث اليوػت 

%، 8.8%، أمػػى ا ػػ خداـ ايمػػىت ا جعاللػػ  وجػػىء الع ػػال  86ع ػػال  ا ػػ خداـ اليوػػ  ال،راللػػ  الفصػػحه 
%، ولمػػػى حظلػػػت اليهجػػػ  المحيلػػػ  الفي ػػػطلعل  الىلع ػػػال  3.5كاليوػػػت اليهجػػػ  المحيلػػػ  ال،راللػػػ  ع ػػػال  

 %.  1.7اليوت ع ال هى  ا ض،ؼ وأد
ك  لر سذ  الع ىه  إله حصكؿ صحلف  وي طلف عيه الع ال  ا عيه مف اللف صحؼ الدرا   
مف حلث ا  خداـ اليو  ال،رالل  الفصحه،  ي هى صحلف  الأدس، ثـ صحلف  ا لىـ ، كأخلران صحلف  

  وحصيت عيه ع ب الحلىة الجدلدة الفىرؽ االلر عف صحؼ الدرا  ، أمى اليهج  المحيل  الفي طلعل
 %. 26.3م دعل  ون جملع صحؼ الدرا   عدا صحلف  الحلىة الجدلدة الع ال  

ا ػػػػ خداـ ر ػػػػىمن الاىرلاػػػػى لر اليوػػػػ  ال،راللػػػػ  الفصػػػػحه، وػػػػن ال ،يلػػػػؽ عيػػػػه  ويرجــــع الباحــــث
ر كمى هـ أف م،ظػـ ر ػىمن الاىرلاػى لر وػن صػحؼ الدرا ػ ، عميػكا وػن صػحؼ عراللػ ، مثػؿ الهػىء 
الػػػدلف الخػػػىرم كالػػػذم اػػػىف ل،مػػػؿ لػػػدم صػػػحؼ خيلجلػػػ ، كألضػػػىن عػػػهء اليأطػػػ  عمػػػؿ لػػػدم صػػػحلف  

لضػى محمػد  ػالىعع  مػف مكاللػد دكلػ  الاكلػت كالىل ػىلن  ػأثركا المدلع  ال ػ،كدل  كال ػركؽ الأطرلػ ، كأ
 ون عميهـ ون صحؼ عرالل . 
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أف ار فػػىع ع ػػال  ا ػػ خداـ اليوػػ  ال،راللػػ  الفصػػحه وػػن صػػحؼ الدرا ػػ ، قػػد  كمــا ويــرى الباحــث
ل،ػػػكد إلػػػن  ػػػهكل  ك ػػػرع  وهػػػـ اليوػػػ  ال،راللػػػ  الفصػػػحه مأىرعػػػ  الىليهجػػػىت المحيلػػػ  ال ػػػن لماػػػف أف 

ى، امى أف ر ـك الاىرلاى لر الفي طلعل   ع ر عالر المكاقع اللا ركعل ، كالىل ىلن لص،ب وهمهى أحلىع
لماف م ىسد هى عالر ال،ىلـ، كمف جع لىت عرالل  مخ يف ، كالىل ىلن قد لصال  مف ا وضؿ ا  خداـ 

 اليو  ال،رالل  الفصحه ال ن ل هؿ عيه الجملع وهمهى عاس اليهجىت المحيل .
مػػف حلػث ال ر لػػب مػع اخػػ هؼ ـ( 2013مػػع دار ػ  )مىجػػد  رالػىف،  ك  فػؽ سػذ  الع لجػػ  ع ػاللىن 

 %53.3الع ػال   تليوػ  ال،راللػ  الفصػحه جػىءا كصػيت إلػن أف ا ػ خداـ كاض  ون الع ػال ، كال ػن 
(1). 

ـ( حلػػث حػػؿ  ا ػػ خداـ 2009إل أعهػػى  خ يػػؼ مػػع مػػى  كصػػيت إللػػع درا ػػ  ) ح ػػلف ا  ػػطؿ، 
%، ال،د أف اح يت اليهج  ال،ىمل  الفي طلعل  33.9الع ال   اليو  ال،رالل  الفصحن ون المر ال  الثىعل 

  .(2) %56.9ون المر ال  الكلن الع ال  

كلرجع سذا الخ هؼ مع الدرا   ال ىالأ ، لخػ هؼ المكضػكعىت ال ػن  عىكل هػى درا ػ   ح ػلف 
 طاللألػ  ا  طؿ، كال ن حميت ععكاف: الدكر ال لى ن لياىرلاى لر ون الصػحؼ الفي ػطلعل ، درا ػ  

مى ال،د الع حىب اإل راهلين مف كزة، ولمى  راػز الدرا ػ  الحىللػ  عيػه مكضػكعىت ال،ػدكاف  لأضىلى
 اإل راهلين.

 

 

 

 

 

 

 
                           

ل  ح ػكم عيػه  ال ػنلأ صػر عيػه الر ػكمىت   عػع* المجمكع سعى ل ل ىكم عدد ر ـك الاىرلاى لر ال ن  ػـ  حيلهػى، 
  ،يلؽ

 .51،  ص مرجع سابقمىجد  رالىف،  لملىهل  الاىرلاى لر ال لى ن ون الصحؼ الفي طلعل  ،  (1)
 .218، صمرجع سابقل ،  ح لف ا  طؿ ،  الدكر ال لى ن لياىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلع (2)
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 نوع التعميق عمى الكاريكاتير: -11
 ( يوضح نوع التعميق المستخدم في الكاريكاتير في صحف الدراسة11جدول رقم )

 الصحيفة       
 نوع التعميق

 المجموع القدس الجديدة الحياة االيام فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 82.3 126 82.7 43 41.2 7 88.7 39 92.5 37 تعميق الرسام

 11.8 18 13.5 7 35.3 6 6.8 3 5.0 2 حوار الشخصيات

 5.9 9 3.8 2 23.5 4 4.5 2 2.5 1 توضيح الرسم

 011 043 011 43 011 06 011 55 011 51 المجموع*

 

   االتجا  العام:
 اللف مف خهؿ  حيلؿ اللىعػىت الجػدكؿ ال ػىالؽ حػكؿ عػكع ال ،يلػؽ الم ػ خدـ وػن الاىرلاػى لر وػن 
صحؼ الدرا  ، أف الر كـ ال ػن عيػؽ عيلهػى ر ػىمك الاىرلاػى لر أعف ػهـ جػىءت وػن المر الػ  ا كلػن 

 ثـ  ال،هى الحكار عيه ل ىف ال خصلىت، كأخلران جىء  كضل  الر ـ.
 

 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 

 صحيفة فمسطين: -
  ىالع عكع ال ،يلؽ ون صحلف  وي طلف مع ال جى  ال،ىـ لصحؼ الدرا  ، حلث حظن  ،يلؽ 

%، ثػػـ جػػىء  كضػػل  5.0%،  ػػه  حػػكار ال خصػػلىت الع ػػال  92.5الر ػػىـ الىلمر الػػ  ا كلػػن الع ػػال  
 %. 2.5الر ـ الع ال  

 

 صحيفة األيام: -
صػػػػحؼ الدرا ػػػػ  مػػػػف حلػػػػث  صػػػػدر  ،يلػػػػؽ الر ػػػػىـ الع ػػػػال  ا فأػػػػت ألضػػػػى صػػػػحلف  ا لػػػػىـ مػػػػع 

 %.4.5%، كأخلران جىء  كضل  الر ـ الع ال  6.8%، ثـ  ه  حكار ال خصلىت الع ال  88.7
 

 صحيفة الحياة الجديدة: -
%،  ػه  الفػىرؽ ال ػلط جػىءت حػكار 41.2جىء  ،يلؽ الر ىـ ون صحلف  الحلىة الجدلػدة الع ػال  

 %.23.5ل  الر ـ حصؿ عيه  ع ال  %، كأخلران  كض35.3ال خصلىت الع ال  
 

 صحيفة القدس: -
  ػػىالع عػػكع ال ،يلػػؽ وػػن صػػحلف  الأػػدس مػػع  ا جػػى  صػػحؼ الدار ػػ ، حلػػث اليػػغ ع ػػال   ،يلػػؽ 

حػػػػكار ال خصػػػػلىت الع ػػػػال   الفػػػػىرؽ االلػػػػر%، ثػػػػـ  ػػػػه  82.7الر ػػػػىـ عف ػػػػع عيػػػػه ر ػػػػـك الاىرلاػػػػى لر
 %.  3.8%، أمى  كضل  الر ـ وأد جىء الع ال  ض،لف  اليوت 13.5
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كلهحظ مف خهؿ  حيلؿ الع ىه  أف صحلف  وي طلف جىءت كىلالل  ر كمهى مصحكال  ال ،يلؽ 
مف الر ىـ عف ع، ل أ ن صػحلف  ا لػىـ مػف ال،ػدسى، ثػـ صػحلف  الأػدس، أمػى الع ػال  ا قػؿ وػن  ،يلػؽ 

( ، حلػػث حصػػيت صػػحلف  10الر ػػىـ عف ػػع اىعػػت مػػف عصػػلب صػػحلف  الحلػػىة )راجػػع ميحػػؽ رقػػـ 
  ا كلن مف حلث أ يكب الحكار عيه ل ىف ال خصلىت،  ي هػى صػحلف  الأػدس، الحلىة عيه المر ال

 ولمى  أىرالت الع ب اللف صحلف  وي طلف كا لىـ ون ذلؾ.

ـ( كال ػػن  كصػػػيت إلػػػن أف 2009ك خ يػػؼ سػػػذ  الع ػػىه  مػػػع ع ػػػىه  درا ػػ  ) ح ػػػلف ا  ػػػطؿ، 
  .(1) %39.3الحكار الأىهـ اللف ال خصلىت جىء ون المر ال  ا كلن الع ال  

 موقع الكاريكاتير في الصحيفة: -12

 ( يوضح موقع الكاريكاتير في صحف الدراسة12جدول رقم )

 الصحيفة           
 الموقع 

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ك % ك % ك % ك % ك

 63.1 112 26.8 15 21.9 7 111 45 111 45 األخيرة الصفحة

 37.1 66 73.2 41 78.1 25 1 1 1 1 الصفحة الداخمية

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

 

 االتجا  العام:
 الػػػلف مػػػف خػػػهؿ  حيلػػػؿ اللىعػػػىت الجػػػدكؿ ال ػػػىالؽ حػػػكؿ مكقػػػع الاىرلاػػػى لر داخػػػؿ الصػػػحلف  أف  

%، 63كىلالل  ر كمىت الاىرلاػى لر وػن صػحؼ الدرا ػ  ع ػرت وػن الصػفح  ا خلػرة، كذلػؾ الع ػال  
%، ولمػى لػـ لع ػر أم اىرلاػى لر وػن الصػفح  37ولمى ع ر الاىرلاى لر ون الصفح  الداخيل  الع ال  

 أىن.ا كلن مطي
 

 كل صحيفة عمى حدة: ىعمى مستو 
 

 صحيفة فمسطين:  -
  ػػلر ع ػػىه  الدرا ػػ  إلػػن ال ػػزاـ صػػحلف  وي ػػطلف الع ػػر ر ػػـك الاىرلاػػى لر وػػن الصػػفح  ا خلػػرة 

 %.100الع ال  
 
 

                           
 .216، صمرجع سابق ح لف ا  طؿ ،  الدكر ال لى ن لياىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلعل ،  (1)



التحميميةنتائج الدراسة                                                         الفصل الثالث     
 

148 

 

  صحيفة األيام: -
ا فأت صحلف  ا لىـ مػع ال جػى  ال،ػىـ لصػحؼ الدرا ػ  الىلع ػال  لع ػر لمكقػع ع ػر الاىرلاػى لر، 

 %.100ع ال  الر ـك ال ن ع رت عيه الصفح  ا خلرة حلث اليوت 
 

 
 

 صحيفة الحياة الجديدة: -
اخ يػػػػؼ ا جػػػػى  صػػػػحلف  الحلػػػػىة عػػػػف ال جػػػػى  ال،ػػػػىـ لصػػػػحؼ الدرا ػػػػ ، مػػػػف حلػػػػث مكقػػػػع ع ػػػػر 

%  78.1الاىرلاػػػػى لر، و الػػػػلف أف الع ػػػػر عيػػػػه الصػػػػفح  الداخيلػػػػ  جػػػػىء وػػػػن المر الػػػػ  ا كلػػػػن الع ػػػػال  
% وػػن 21.9وػػن صػػفح ن الػػرأم كالمعكعػػىت، ولمػػى ع ػػرت مػػى ع ػػال عك حدلػػداي ع ػػرت كىلاللػػ  الر ػػكـ 

 الصفح  ا خلرة.
 

 صحيفة القدس: -
اذلؾ اخ يػؼ ا جػى  صػحلف  الأػدس مػع ال جػى  ال،ػىـ لصػحؼ الدرا ػ ، مػف حلػث مكقػع الع ػر 

%، كمػػػف المهحػػػظ أف صػػػحلف  73.2حلػػػث جػػػىءت الصػػػفح  الداخيلػػػ  وػػػن المر الػػػ  ا كلػػػن الع ػػػال  
ـك الاىرلاػػػى لر الخىصػػػ  الىلفعػػػىف خيلػػػؿ أالػػػك عروػػػ  وػػػن الصػػػفحىت الداخيلػػػ  الأػػػدس اىعػػػت  ع ػػػر ر ػػػ

ك حدلػػػدان صػػػفح  المأػػػىلت كسػػػن صػػػفح  الك ػػػط اللمعػػػن اػػػراف ثىالػػػت، أمػػػى الصػػػفح  ا خلػػػرة و عػػػكع 
 الر ىملف ولهى كاذلؾ ر كمى هـ جىءت معكع  كاحلىعىن ال،لدة عف مكضكع ال،دكاف.

فح  ا خلرة ون صػحؼ الدار ػ ، إلػه أف الصػفح  كلرجع الالىحث ار فىع ع ال  الع ر عيه الص
ا خلرة ون صحؼ الدرا   عىدة مى  اػكف ميكعػع ال،اػس الصػفحىت الداخيلػ ، كال ػن كىلالػىن مػى  اػكف 
كلػر ميكعػ ، وػػى لكاف  ي،ػب دكران مهمػىن وػػن  حألػؽ درجػ  إالػػراز عىللػ ،   ػهـ وػػن لفػت اع الػى  الم يأػػن 

 ك كضل  الر ـ.

ـ(، حلث جػىءت كىلاللػ  2009 كصؿ إللع درا   ) ح لف ا  طؿ،  ك  فؽ سذ  الع لج  مع مى
 .(1) %63.0ر كمىت الاىرلاى لر ون الصفح  ا خلر كالع ال  

( حلث ع رت كىلالل  الر ـك الاىرلاى لرلػ  وػن 2012امى ا فأت ع اللىن مع درا   )عيه الأضىة 
 .(2) % 54.5الصفح  ا خلرة مف صحؼ الدرا  ، كذلؾ ع ال ع 

  ػيلـ كحػى ـ عجػىدات اخ يفت  ع اللىن مع الع لجػ   ال ػن  كصػيت إللهػى درا ػ )عين عأيػ كلاعهى 
%، مػػف 88.7( حلػػث  كصػػيت الدرا ػػ  إلػػن أف الصػفحىت الداخيلػػ  حظلػػت الع ػػال ع 2008عهكعػ  

 .(3)إجمىلن  ر ـك الاىرلاى لر ال ن ع ر هـ صحؼ الدرا  

                           
 207، ص مرجع سابق(  ح لف ا  طؿ،  الدكر ال لى ن لياىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلعل  ،  1)
 159ص مرجع سابق عيه الأضىة،  (2)
 43، ص مرجع سابقعين عأي  عجىدات كحى ـ  يلـ عهكع ،  (3)
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عػػف أسملػػ  الصػػفح  ا خلػػرة وػػن أم كسػػذ  الع ػػىه  أاػػدت مػػى  كصػػؿ إللػػ  الػػدا كر ح ػػلف  ػػفلؽ 
ا ج،ػػؿ الم،يعػػكف صػػحلف ، حلػػث أصػػالحت الجرلػػدة  أػػرأ مػػف الخيػػؼ امػػى  أػػرأ صػػفح هى ا كلػػن، كسػػذ

 . (1)الصفح  ا كلن عف كلرسى مف صفحىت الجرلدة الى  ثعىء هىمفضيل لعهعىتللخ ىركعهى 
 

 موقع الكاريكاتير عمى الصفحة: -03

 الكاريكاتير عمى الصفحة في صحف الدراسة( يوضح موقع 13جدول رقم )

 الصحيفة      
 % الموقع

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 51.7 92 1 1 6.2 2 111 45 111 45 ليمينأعمى ا

 43.8 78 111 56 68.8 22 1 1 1 1 أعمى اليسار

 4.5 8 0 1 25.1 8 1 1 1 1 وسط أعمى الصفحة

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

   االتجا  العام:
الصػػفح ، أف مػػى  الػػلف مػػف خػػهؿ  حيلػػؿ اللىعػػىت الجػػدكؿ ال ػػىالؽ حػػكؿ مكقػػع الاىرلاػػى لر عيػػه 

% 43.8% مػف صػحؼ الدرا ػ ،  ع ػر ر ػـك الاىرلاػى لر وػن أعيػه لمػلف الصػفح  ك51.7ع ال ع 
مف ر كـ الاىرلاى لر ون صحؼ الدرا   ع رت ر كمى هى ون أعين ل ىر الصفح ، ولمى ع رت مػى 

% وػن ك ػط أعيػه الصػفح ، كلػـ  ع ػر أم مػف ر ػـك الاىرلاػى لر وػن مكاقػع أخػرل وػن 4.5ع ال ع 
 ؼ الدرا  .صح

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:

 صحيفة فمسطين: -
 كاوػػؽ ا جػػى  صػػحلف  وي ػػطلف مػػع ال جػػى  ال،ػػىـ لصػػحؼ الدرا ػػ ، مػػف حلػػث مكقػػع الاىرلاػػى لر عيػػه 
 الصفح ، حلث ع رت جملع ر ـك الاىرلاى لر ون صحلف  وي طلف ون أعيه لملف الصفح  ا خلرة داهمىن.

 

 صحيفة األيام: -
لاىرلاػػػى لر مكق،ػػػىن أعيػػػه لمػػػلف الصػػػفح  ا خلػػػرة مػػػف صػػػحلف  ا لػػػىـ، حلػػػث اح يػػػت ر ػػػـك ا 

 اع مدت الصحلف  عيه  خصلص سذا المكقع لياىرلاى لر ون أكيب ا حلىف.
 

                           
 153 -152( ص 2006،) الأىسرة: رحم  الرس ليطالىع  كالع ر، 1ح لف  فلؽ، إخراج الجرلدة، ط (1)
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 صحيفة الحياة الجديدة: -
 عػكع ا جػػى  صػػحلف  الحلػػىة الجدلػدة الىلمأىرعػػ  مػػع ال جػػى  ال،ػىـ لصػػحؼ الدرا ػػ ، حلػػث  فىك ػػت 

اػػى لر عيػػه الصػػفح ، كجػػىء مكقػػع أعيػػن ل ػػىر الصػػفح  وػػن المر الػػ  ا كلػػن ع ػػب مكاقػػع ع ػػر الاىرل
%، كالع ػال  ضػهلي  جػىء مكقػع أعيػػه 25%،  هسػى مكقػع ك ػط أعيػه الصػفح  الع ػال  68.8الع ػال  

 %.6.2لملف الصفح  الع ال  
 

 صحيفة القدس: -
% 100صػػحلف  الأػػدس دأالػػت عيػػه ع ػػر ر ػػـك الاىرلاػػى لر وػػن أعيػػه ل ػػىر الصػػفح  الع ػػال  

 ـ.   2014طكاؿ و رة ال،دكاف اإل راهلين عيه كزة عىـ 

كلهحػػػػظ مػػػػف خػػػػهؿ الطػػػػهع عيػػػػه الع ػػػػىه  ال ػػػػىالأ  أف صػػػػحلف ن وي ػػػػطلف كا لػػػػىـ  ع ػػػػراف 
الأػػدس ال ػػن اىعػػت  ع ػػر  ر ػػكمى هـ ال ػػاؿ داهػػـ كثىالػػت وػػن أعيػػه لمػػلف الصػػفح ، الخػػهؼ صػػحلف 

ر كمى هى داهمى ون أعيه ل ىر الصفح   كاء ال ن ون الصفحىت الداخيل  أك ون الصفح  ا خلرة، 
ولمى  فىكت مكقع الع ر عيه الصفح  ون صحلف  الحلىة الجدلدة مى اللف أعيه لملف كل ػىر كك ػط 

  ر الصفح  حظن الوىلالل  الر كمىت.الصفح ، كلاف المهحظ أف أعين ل ى

( وػػن مكقػػع الع ػػر عيػػه 2009كقػػد اخ يفػػت سػػذ  الع لجػػ  مػػع ع ػػىه  درا ػػ  ) ح ػػلف ا  ػػطؿ، 
الصػفح  ا خلػرة   ػىرالع ػال  ا االػر مػف الر ػكمىت وػن أعيػن ل أظهػرت الع ػىه  أفالصفح ، حلػث 

 .(1)% مف إجمىلن الر كمىت23.3الع ال  

 استخدام األلوان في الكاريكاتير: -14

 استخدام المون في الكاريكاتير في صحف الدراسة( يوضح مدى 14جدول رقم )

 الصحيفة 
 المون

 المجموع القدس الحياة الجديدة االيام فمسطين
 % ك % ك % ك % ك % ك

 63.5 113 26.8 15 25.1 8 111 45 111 45 ممون

 31.5 56 73.2 41 75.1 24 1 1 1 1 غير ممون

 011 067 011 45 011 33 011 54 011 54 المجموع

 

 

                           
 207، ص مرجع سابق(  ح لف ا  طؿ،  الدكر ال لى ن لياىرلاى لر ون الصحؼ الفي طلعل  ،  1)
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   االتجا  العام:
  ػػلر اللىعػػىت الجػػدكؿ ال ػػىالؽ أف ا ػػ خداـ الاىرلاػػى لر الميػػكف جػػىء وػػن المر الػػ  ا كلػػن الع ػػال  

 %. 31.5%، ولمى جىءت الاىرلاى لرات كلر ميكع  الع ال  63.5
 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:

 صحيفة فمسطين: -
الاىرلاػػى لر، كالىل ػػىلن اىعػػت ا"وػػ  خصصػػت صػػحلف  وي ػػطلف الصػػفح  ا خلػػرة الميكعػػ  لع ػػر 

 الر كمىت الاىرلاى لرل  ال ن ع ر هى صحلف  وي طلف ميكع .
 

 صحيفة األيام: -
اػػػذلؾ ألضػػػىن خصصػػػت صػػػحلف  ا لػػػىـ الصػػػفح  ا خلػػػرة الميكعػػػ  لع ػػػر الاىرلاػػػى لر، كالىل ػػػىلن 

 اىعت اىو  الر كمىت الاىرلاى لرل  ال ن ع ر هى صحلف  ا لىـ ميكع .
 

 صحيفة الحياة الجديدة:  -
اخ يؼ ا جى  صحلف  الحلىة الجدلدة عف ا جى  صػحؼ الدرا ػ ، حلػث اح ػؿ الاىرلاػى لر كلػر 

 %.25%،  هسى الر كمىت الميكع  الع ال  75ميكف المر ال  ا كله الع ال  
 

 صحيفة القدس:  -
اخ يػػؼ ألضػػىن ا ػػ خداـ ا لػػكاف وػػن صػػحلف  الأػػدس مػػع ال جػػى  ال،ػػىـ لصػػحؼ الدرا ػػ ، حلػػث 

%، 73.2%، ولمػى جػىءت الر ػكمىت كلػر ميكعػع الع ػال  26.8 اللف أعهػى ا ػ خدمت ا لػكاف الع ػال  
كلرجع ذلؾ إلن أف الصفح  ا كله كالصفح  الخلرة سن الصفحىت ال ن   حظن الفرز لكف اىمػؿ 

، كالىل ىلن اؿ مى لع ر عيلهى لاكف ميكعىن ال،اس الصفحىت الداخيل  كال ن  اػكف ون صحلف  الأدس
 كىلالىن كلر ميكعع. 

ك ضػػ  مػػف خػػهؿ  حيلػػؿ الع ػػىه   أف جملػػع ر ػػـك  الاىرلاػػى لر ال ػػن  عىكلػػت مكضػػكع ال،ػػدكاف 
%، ولمػى 100ـ ون صحلف ن وي ػطلف كا لػىـ اىعػت ميكعػ  الع ػال  2014اإل راهلين عيه كزة عىـ 

ىك ت الع ال  اللف ر كـ الاىرلاى لر الميكع  ككلر ميكع  ون صحلف ن الحلػىة كالأػدس، حلػث اليوػت  ف
%، أمػػػى صػػػحلف  الحلػػػىة واليوػػػت ع ػػػال  26.8ع ػػػال  ر ػػػـك الاىرلاػػػى لر الميكعػػػ  وػػػن صػػػحلف  الأػػػدس 

 % وأط.25الاىرلاى لر الميكف

ـ(، حلػػث  الػػلف أف 2006ك  فػػؽ سػػذ  الع لجػػ  مػػع مػػى  كصػػيت إللػػع درا ػػ  )ركلػػدة أالػػك معػػدلؿ، 
%، كلرجػع 70الصحؼ ا  الكعل  الصىدرة ون قطىع كزة ا  خدمت ا لكاف ون الاىرلاى لر الع ال  
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ذلػػػػػؾ إلػػػػػه إدخػػػػػىؿ ا لػػػػػكاف وػػػػػن  الصػػػػػفح  ا خلػػػػػرة ال ػػػػػن لع ػػػػػر الهػػػػػى وػػػػػن كىلػػػػػب ا حلػػػػػىف الر ػػػػػـ 
 . (1)الاىرلاى لرم

ال فىؽ مع درا   أالك معدلؿ إلن أعهى كسذ  الدرا    عىكل ػى الصػحؼ الفي ػطلعل   ويرجع الباحث
ال ػػػػن  ، مػػػػد ع ػػػػر الاىرلاػػػػى لر وػػػػن الصػػػػفح  ا خلػػػػرة كال ػػػػن  اػػػػكف داهمػػػػى ميكعػػػػ ، كالىل ػػػػىلن لاػػػػكف 

 الاىرلاى لر ألضىن ميكعىن.

ىلاللػػ  ـ(  حلػػث جػػىءت ك2009إل أف سػػذ  الع ػػىه   خ يػػؼ مػػع ع لجػػ  درا ػػ  )عيػػن الأضػػىة،  
الر ػػكمىت ال ػػن  عىكلػػت مكضػػكع  لى ػػل  أمرلاػػى  جػػى  ال،ػػراؽ وػػن الاىرلاػػى لر ا ردعػػن كلػػر ميكعػػ  

ـ( 2008، امػػى اخ يفػػت مػػع درا ػػ  )عيػػن عأيػػ  عجػػىدات كحػػى ـ  ػػيلـ عهكعػػ ، (2) %74.3الع ػػال  
 %65.6الميػكف كلػر %، كالاىرلاػى لر 34.4كال ن جػىءت ع ػال  ا ػ خداـ الاىرلاػى لر الميػكف ولهػى 

 .(3)مف إجمىلن ر ـك اىرلاى لرات صحؼ الدرا   
 

  

                           
 157 ، صمرجع سابقركلدة أالك معدلؿ،  (1)
 160، ص مرجع سابقعين الأضىة،  لى ل  أمرلاى  جى  ال،راؽ ون الاىرلاى لر ا ردعن،  (2)
 44، صمرجع سابقعين عأي  عجىدات كحى ـ  يلـ عهكع ،  (3)
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 ثانيًا: العالقات االرتباطية في صحف الدراسة:

 عالقة الشخصيات المحورية بالموضوعات: -1

( يوضح العالقة بين الشخصيات المحورية والموضوعات رسوم الكاريكاتير في 15جدول رقم )
 صحف الدراسة

 الموضوعات  
 

 الشخصيات

المفاوضات 
 والتهدئة

الضحايا 
 الفمسطينيون

المقاومة 
 الفمسطينية

االعتداءات 
 اإلسرائيمية

 صمود غزة
مواقف 
االطراف 
 المختمفة

محاكم 
ولجان 
 تحقيق

 أخري

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 37.5 3 51 2 23.5 4 21.4 3 1 1 57.7 15 54.9 28 46.1 12 رمزية غير مسماة

 12.5 1 1 1 5.9 1 1 1 1 1 3.8 1 19.6 11 11.5 3 مواطنون فمسطينيون

 1 1 25 1 17.6 3 28.6 4 111 2 15.4 4 1 1 11.5 3 سياسية إسرائيمية

 12.5 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1 1 7.7 2 مسئولون رسميون

 1 1 1 1 5.9 1 1 1 1 1 3.8 1 2.1 1 7.7 2 عسكرية فمسطينية

 1 1 1 1 5.9 1 35.7 5 1 1 3.8 1 1 1 7.7 2 رمزية مسماة

 12.5 1 1 1 11.8 2 1 1 1 1 3.8 1 1 1 3.9 1 مسئولون عرب

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1 1 3.9 1 مبعوثون دوليون

 12.5 1 1 1 23.5 4 1 1 1 1 1 1 2.1 1 1 1 مواطنون عرب

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.8 1 15.7 8 1 1 عسكرية إسرائيمية

 12.5 1 1 1 5.9 1 14.3 2 1 1 7.7 2 1 1 1 1 رسمية فمسطينية

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1 1 1 1 أخرى إسرائيمية

 011 7 011 5 011 06 011 05 011 3 011 35 011 40 011 35 *المجموع

 من خالل متابعة بيانات الجدول السابق، نالحظ اآلتي: 

الىلع ػػػػال  لمكضػػػػكعىت المفىكضػػػػىت كال هدهػػػػ  اىعػػػػت أاثػػػػر ال خصػػػػلىت المحكرلػػػػ  الم ػػػػ خدم  م،هػػػػى سػػػػن 
ف، ثػـػ ال لى ػػل  اإل ػػراهليل ، كالع ػػب ضػػهلي  ك ف الفي ػػطلعلك لرمزلػػ  كلػػر م ػػمىة،  هسػػى المكاطعػػال خصػػلىت ا

 جىء م هكلكف أجىعب، كع ارل  وي طلعل ، كرمزل  م مىة، ثـ م هكلكف عرب، كمال،كثكف دكللكف. 

حػداث لجكء الر ىملف إلن ال خصل  الرمزل  كلر م مىة أمػر طالل،ػن، وػن ظػؿ  عػكع ال كل،د
ون صحؼ الدرا   اىعت ليضػحىلى  ك  ىال،هى، حلث إف كىلالل  ال خصلىت كلر م مىة ال ن ظهرت

                           
المجمػػكع سعػػى ل ل ػػىكم عػػدد ر ػػـك الاىرلاػػى لر ال ػػن  ػػـ  حيليهػػى، لف الر ػػـ الكاحػػد اػػىف لح ػػكم عيػػه أاثػػر مػػف   *

 أك ل لكجد الع  خصلىت محكرل  خصل  محكرل  
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الفي طلعللف، مف أطفىؿ كع ىء، أك مأىكملف لر دكف أقع، ، أك جعػكد إ ػراهليللف أك مفىكضػلف، دكف 
 كضػػل  لمهمػػ  ال خصػػل ، ككىلالػػى مػػى ليجػػأ ر ػػىـ الاىرلاػػى لر إلػػن ال خصػػل  الرمزلػػ  وػػن ر ػػكمى ع 

الم ىءل  الأىعكعلػ  ال ػن لماػف إف ل ،ػرض  فىدلىن مف إحراج الصحلف  ال ن ل،مؿ الهى، أك سركالىن مف 
 .(1)لهى إذا  عىكؿ  خصل  مى ال اؿ مالى ر

أمى ولمى لخص مكضكعىت الضػحىلى الفي ػطلعللف، واىعػت اػذلؾ ال خصػلىت الرمزلػ  كلػر م ػمىة 
ا اثػػر ا ػػ خدامىن،  هسػػى مكاطعػػكف وي ػػطلعلكف، ثػـػ ع ػػارل  إ ػػراهليل ، أمػػى الألػػ  ال خصػػلىت المحكرلػػ  

ب ضهلي ، كون الاىرلاى لر ال لى ن ل ل، مػد ال،ػض ر ػىمن الاىرلاػى لر الفي ػطلعللف عيػه وحظلت الع 
 خصػػلىت ذات م ػػمه، إعمػػػى  يحػػدد مػػف خػػػهؿ طالل،ػػ  اليكحػػػىت لوػػ  اليكحػػ ، امػػػى لف ػػرض الػػػال،ض أف 
اليكح  الاىرلاى كرل   حمؿ ر ىل  عىلمل  إللصىؿ الفاػرة لي،ػىلـ، ولػذسب ال،ػض الر ػىملف إلػن عػدـ ال ألػد 
، أمػػى الجعػػػدم وأػػد أخػػذ  ػػػاه  ال خصػػلىت، لاػػف وػػػن الحػػرب ا خلػػرة اػػػىف الطفػػؿ الفي ػػطلعن سػػػك ا سػـػ

 .  (2) جرلدلىن قاللحىن، أمى المعىضؿ الفي طلعن واىف رجهن دكف وـ لمى ليفـ مف دللت
كاػػذلؾ وػػن مكضػػكعىت المأىكمػػ  الفي ػػطلعل ، اىعػػت ال خصػػل  الرمزلػػ  كلػػر الم ػػمىة ا اثػػر 

الػلف ال خصػلىت المحكرلػ ،  ي هػى كالفػىرؽ االلػر ال خصػل  ال لى ػل  اإل ػراهليل  مثػؿ: ا  خدامىن مف 
رهػػلس الػػكزراء اإل ػػراهلين العلػػىملف ع علػػىسك، كالػػكزراء وػػن الحاكمػػ  اإل ػػراهليل ، ك خصػػلىت  لى ػػل  

كظهكر ال خصلىت اإل راهليل  ون الر ـك الاىرلاى لر ال ن  (،11 راجع ميحؽ رقـ)إ راهليل  أخرل 
كؿ ال،ػدكاف اإل ػراهلين، ل، الػر أمػران طالل،لػىن اػكف ال خصػلىت ال لى ػل  اإل ػراهليل  سػن الم ػهكل   عػى

عف ال،دكاف عيه قطىع كزة، كاىف لهى مكقػؼ ك صػرلحىت،  عىكلهػى ر ػىمك الاىرلاػى لر الىلعأػد  ػىرة، 
 (.12كال خرل   ىرة أخرم )راجع ميحؽ رقـ 

إ راهلؿ  كاء اىف ذلؾ مػف   الهذ  الطرلأ   ،ر لكمف أ الىب ا  خداـ ال خصلىت اإل راهليل   
خػػهؿ كصػػـ صػػكر هى ادكلػػ   ػػد عن الدلمأراطلػػ  إلػػه دكلػػ  احػػ هؿ وى ػػل ، كمػػف جػػلش ل لأهػػر إلػػه 

 .   (3)جلش جالىف أصال  أضحكا 
م مىة سػن ا اثػر ا ػ خدامىن، رمزل  أمى الىلع ال  لمكضكعىت صمكد كزة، واىعت ال خصلىت 

 هسى ال خصلىت اإل راهليل ، ثػـ الرمزلػ  كلػر الم ػمىة، ثػـ ر ػمل  وي ػطلعل ، ولمػى لػـ لػ ـ ا ػ خداـ 
أم مف ال خصلىت المحكرل  ا خرل، كقد ظهػرت ال خصػلىت الرمزلػ  الم ػمىة وػن ر ػكمىت الهػىء 

ال،ػػىدم، كأـ ال،الػػد: ال ػػن  مثػػؿ الخػػىرم، كسمػػى  خصػػل ى أالػػك ال،لػػد: كسػػك لمثػػؿ المػػكاطف الفي ػػطلعن 
( كأحلىعى مف خهؿ الحكارلىت ولمى اللعهـ اىف 13الكطف،  مثؿ ا ـ،  مثؿ ا خت )راجع ميحؽ رقـ 

                           
 مرجع سابقالهىء الخىرم،  (1)
  مرجع سابقمحمد  الىعع ،  (2)
 مرجع سابقعهء اليأط ،  (3)
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ل عىكؿ أم مكضكع محيه، أمى ولمى ل ،يؽ الىل،ػىلـ ال،رالػن واػىف ل ػ خدـ  خصػل  اال ارسػى أالػك عػرب 
خصػػػلىت ال لى ػػػل  ال،راللػػػ ،  فىدلػػػىن ( ل عػػػىكؿ مػػػف خهلػػػع ال ػػػأف ال،رالػػػن كال 14)راجػػػع ميحػػػؽ رقػػػـ 

 .(1)إلحراج صحلف  ا لىـ، أك ال يط  الفي طلعل  مف  عىكؿ ال خص ال اؿ مالى ر
كولمػػى ل ،يػػؽ المكضػػكعىت مكاقػػؼ ا طػػراؼ المخ يفػػ ، واىعػػت  خصػػل  المػػكاطعلف ال،ػػرب سػػن 

رمزلػ  كلػػر (،  ي هػى كالػعفس ع ػال  ال ػ خداـ ال خصػلىت ال15ا اثػر ا ػ خدامىن ) راجػع ميحػؽ رقػـ 
ال رالػػػز عيػػػه  د(، كل،ػػػ16م ػػػمىة، ثػػػـ  لى ػػػل  إ ػػػراهليل ، ثػػػـ م ػػػهكلكف عػػػرب ) راجػػػع ميحػػػؽ رقػػػـ 

مػػف أجػػؿ   ػػيلط الضػػكء عيػػه الػػدكر ال،رالػػن كالػػذم صػػع فع  ىن طالل،لػػ ان  خصػػل  المػػكاطف ال،رالػػن، أمػػر 
 .(2)الال،ض مى اللف م "مر كم خىذؿ ، كمعىصر عيه ا  حلىء

 بالرسام:عالقة أسموب المعالجة  -2
 ( يوضح العالقة بين أسموب المعالجة ورسام الكاريكاتير في صحف الدراسة16جدول رقم )

 

 اآلتي:من خالل متابعة بيانات الجدول السابق، نالحظ 
خيلػػػؿ أالػػػك عروػػػ  مػػػف أاثػػػر ر ػػػىمن الاىرلاػػػى لر الػػػذلف ا ػػػ خدمكا ا  ػػػيكب العأػػػدم  ػػػه   دل،ػػػ

كالع ػػب م أىرالػػ  عػػهء اليأطػػ  كالهػػىء الخػػىرم، ثػػـ محمػػد  ػػالىعع ، ولمػػى ا ػػ خدمع ر ػػىمك الاىرلاػػى لر 
(، حلػػث إف مجمػػؿ الر ػكمىت اػػىف  صػػكر الطػػىهرات 17 راجػػع ميحػؽ رقػػـاآخػركف الع ػػب ضػػهلي  )

  كالػػػدالىالىت، كطػػػىهرات ال ػػػ طهع اإل ػػػراهليل ، كالصػػػكارل ، كالأعىالػػػؿ، كا ػػػ هداؼ ا طفػػػىؿ الحراللػػػ
 .(3)كالع ىء، كالدمىر الهىهؿ لاللكت كأحلىء كمخلمىت كزة

                           
 مرجع سابقالهىء الخىرم،  (1)
 مرجع سابقعهء اليأط ،  (2)
 مرجع سابقخيلؿ أالك عرو ،  (3)

أسموب المعالجة    
 الرسام

 اخري موقف تحريضي نقدي
 % ك % ك % ك % ك

 75.1 3 35.3 6 1 1 29.1 32 خميل أبو عرفة

 1 1 11.8 2 44.7 21 21.1 22 عالء المقطة

 1 1 29.4 5 38.3 18 21.1 22 بهاء بخاري

 1 1 23.5 4 12.7 6 19.1 21 محمد سباعنة

 1 1 1 1 2.1 1 4.5 5 ناصر الجعفري

 25.1 1 1 1 1 1 3.6 4 آخرون

 1 1 1 1 2.1 1 2.7 3 عماد حجاج

 1 1 1 1 1 1 1.9 1 مجهول

 011 5 011 06 011 56 011 001 المجموع
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ولمػػػى ا ػػػ خدـ عػػػهء اليأطػػػ  وػػػن ر ػػػكمى ع أ ػػػيكب ال حػػػرلض،  ػػػه  الهػػػىء الخػػػىرم، ثػػػـ محمػػػد 
الع لج  طالل، ، إذا مى عيمعى أف صحلف   وي ػطلف سػن  الىعع ، ولمى  جىسيع خيلؿ أالك عرو ، كسذ  

صحلف  مأرال  مف حرا  حمىس ال ن اىعت  أكد م،را  المأىكم  عيه ا رض وػن قطػىع كػزة ضػد 
الح هؿ اإل راهلين، امى أف المكضكعىت ال ن  عىكل هى الصحلف  خػهؿ ال،ػدكاف اػىف كىلالهػى  ػدعـ 

 (.18 ؽ رقـراجع ميحالمأىكم  الفي طلعل  كعميلى هى )
كالدا أف سعىؾ  كاوأىن كاضحىن الػلف عػهء اليأطػ  كالػلف ال لى ػ  ال حرلرلػ  لصػحلف  وي ػطلف المػى 

 .(1)لخص ال،دكاف عيه كزة، ال ن  دعـ المأىكم  واران كعهجىن، ك ع ه  وض  الح هؿ كجراهمع
مف  كاىف خيلؿ أالك عرو  أاثر مف ا  خدـ أ يكب مكقؼ، كالذم عالر مف خهلع عف  مكقفع

ال،دكاف اإل راهلين،  ه  الهىء الخىرم، ثـ محمد  ػالىعع ، كالع ػال  ضػهلي  ا ػ خدـ عػهء اليأطػ  سػذا 
 ا  يكب ون ر كمى ع، ولمى  جىسؿ سذا ا  يكب الأل  الر ىملف.

 

 عالقة الرسام بالتعميق:   -3
 ( يوضح عالقة رسام الكاريكاتير بالتعميق في صحف الدراسة17جدول رقم )

 

 من خالل متابعة بيانات الجدول السابق، نالحظ اآلتي:
اع مػػػد ر ػػػىمك الاىرلاػػػى لر وػػػن صػػػحؼ الدرا ػػػ  عيػػػه مصػػػىحال  الر ػػػكمىت ال ،يلػػػؽ مػػػف أجػػػؿ 
لصىلهى العكع مػف ال ػهكل  ال،لػدان عػف ال أكلػؿ، حلػث جػىء الهػىء الخػىرم وػن المر الػ    كضل  الفارة، كا 
ا كلػػن،  ػػه  عػػهء اليأطػػ ، ثػػـ خيلػػؿ أالػػك عروػػ ، ثػػـ محمػػد  ػػالىعع ، كالفػػىرؽ االلػػر عػػعهـ، ا ػػ خدـ 

( كسػػذ  الع لجػػ  طالل،لػػ  وػػن ظػػؿ 19آخػػركف ال ،يلػػؽ الع ػػال  ضػػهلي  ) راجػػع ميحػػؽ رقػػـ الر ػػىمكف ا
                           

 مرجع سابقعهء اليأط ،  (1)

 التعميق       
 الرسام

 بدون تعميق تعميق
 % ك % ك

 3.9 1 4429.1 بهاء بخاري

 19.2 5 26.3 41 عالء المقطة

 3.9 1 25.7 39 خميل أبو عرفة

 57.7 15 11.5 16 محمد سباعنة

 3.9 1 3.2 5 آخرون

 1 1 2.6 4 عماد حجاج

 11.5 3 2.1 3 ناصر الجعفري

 1 1 1.6 1 مجهول

 011 35 011 043 المجموع
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%، كل،ػػد 60.1ار فػػىع ع ػػال  أ ػػيكب  عػػىكؿ كعػػرض المكضػػكعىت ال ػػاؿ مالى ػػر حلػػث اليوػػ  ع ػػال ع 
ال ،يلػػؽ أحػػد أسػػـ المفىصػػؿ وػػن  طػػكر الاىرلاػػى لر الأدر ػػع عيػػه المزاكجػػ  الػػلف الر ػػـ المػػ ماف كاليوػػ  

 . (1)كفا دالل  افارة مضم
أمى الىلع ال  لير ىـ محمد  الىعع  ون صحلف  الحلىة الجدلدة، وأػد ظهػرت ال،دلػد مػف ر ػكمى ع 

(، حلث اع مدت ر كمى ع عيػه  ػرلىلل  اليكحػ  كلو هػى الالصػرل  20الدكف  ،يلؽ ) راجع ميحؽ رقـ 
ذم مف المهـ ال،لدان عف ال ،يلأىت، مف أجؿ مأ ىة أسؿ كزة كم،ىعى هـ اإلع ىعل  ليجمهكر ال،ىلمن ال

 . (2)أف  صؿ الر ىل  لهـ
 العالقة بين لغة التعميق والرسام: -4

 ( يوضح العالقة بين لغة التعميق ورسام الكاريكاتير في صحف الدراسة18جدول رقم )

 من خالل متابعة بيانات الجدول السابق، نالحظ اآلتي:
الهىء الخىرم أاثر مف ا  خدـ اليو  ال،راللػ  الفصػحه وػن ال ،يلػؽ عيػه ر ػـك الاىرلاػى لر  دل،

ـ، حلػث   م ػع اليوػ  ال،راللػ  الفصػحه 2014الذم  عىكؿ ال،ػدكاف اإل ػراهلين عيػه قطػىع كػزة عػىـ 
ال ػػهكل  الفهػػـ، ك كصػػلؿ مأىصػػد الر ػػىـ مػػف الر ػػكمىت،  ػػه  عػػهء اليأطػػ ، ثػػـ خيلػػؿ أالػػك عروػػ ، 

 لي  جىء الأل  الر ىملف.   كالع ب ضه
                           

ـــــة  (1) ـــــين الصـــــورة وثقاف ـــــاتير ب ، مكقػػػػػع كاىلػػػػػ  ا عالػػػػػىء الالحرلعلػػػػػ ، راالػػػػػط المكقػػػػػع: الســـــخرية الســـــوداءالكاريك
http://www.bna.bh/http://s.v22v.net/KIt ،13-3-2015ـ 

 مرجع سابقمحمد  الىعع ،  (2)
المجمكع سعى ل ل ىكم عػدد الر ػـك ال ػن  ح ػكم عيػه  ،يلػؽ، لف الر ػـ الكاحػد لماػف أف ل ػ خدـ لوػ  أك أاثػر  *

 داخؿ ال ،يلؽ
 

 الموضوع
المغة العربية 
 الفصحي

لهجة محمية 
 فمسطينية

استخدام كممات 
 اجنبية

لهجة محمية 
 عربية

استخدام لغة 
 االرقام

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ الرسام
 100 1 50.0 2 11.1 1 27.3 3 28.4 39 بهاد بخاري
 0 0 0 0 11.1 1 18.1 2 27.0 37 عالء المقطة

 0 0 50.0 2 44.4 4 9.0 1 27.0 37 خميل أبو عرفة
 0 0 0 0 22.2 2 45.6 5 8.7 12 محمد سباعنة

 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 5 آخرون
 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 4 عماد حجاج

 0 0 0 0 11.1 1 0 0 1.5 2 ناصر الجعفري
 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1 مجهول
 100 1 100 4 100 9 100 11 100 137 *المجموع

http://www.bna.bh/portal/mobile/news/487692
http://www.bna.bh/portal/mobile/news/487692
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أععػى اللػـك ع،ػلش وػن وضػىء إلا ركعػن مف ػكح ل ػ رؾ ولػع اػؿ ال،ػىلـ، كلماػف  كما يـرى الباحـث
 م ورد ون ال،ىلـ  كالكطف ال،رالن عيه  كجع الخصػكص م ىال،ػ  ال ػأف الفي ػطلعن عػف الي،ػد عالػر 
الع رعت، و،عدمى لاكف ال ،يلؽ عيه الر كمىت الىليو  ال،رالل  الفصحه لاكف ا مر أ هؿ ون الفهـ 

 رل.مف اليهجىت ا خ

أمػػػػى اليهجػػػػ  المحيلػػػػ  الفي ػػػػطلعل ، كاػػػػىف محمػػػػد  ػػػػالىعع  أاثػػػػر مػػػػف ا ػػػػ خدـ اليهجػػػػ  المحيلػػػػ  
الفي طلعل ، ثـ الهىء الخىرم ثػـ عػهء اليأطػ ، ثػـ خيلػؿ أالػك عروػ ، ولمػى  جىسيهػى ر ػىمك الاىرلاػى لر 

 اآخرلف.

 ال،ع الفىرؽ  أمى الىلع ال  ل  خداـ الايمىت ا جعالل ، وأاثر مف ا  خدمهى سك خيلؿ أالك عرو ،
 االلر الهىء الخىرم، كعهء اليأط ، ثـ محمد  الىعع .
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 المبحث الثاني
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

 ل ػػػ ،رض الالىحػػػث خهصػػػ   سػػػـ الع ػػػىه  ال ػػػن خيصػػػت إللهػػػى الدرا ػػػ  ال حيليلػػػ ، كمػػػف أسػػػـ 
 ع ىه  الدرا  :

 خالصة نتائج لمدراسة: - أ
اح يػػػػػت مكضػػػػػكعىت المفىكضػػػػػىت كال هدهػػػػػ  وػػػػػن ر ػػػػػـك الاىرلاػػػػػى لر ال ػػػػػن  عىكلػػػػػت ال،ػػػػػدكاف  -1

%، كسعػى 21.6ـ المر ال  ا كله ون صحؼ الدرا   الع ال  2014اإل راهلين عيه كزة عىـ 
اإل ىرة إلن أف مكضكع المفىكضىت كالهدع   ػهد جهػكدان دكللػ  كعراللػ  ماثفػ  مػف مف ل اليد 

لعىر اللف الجىعاللف الفي ػطلعن كاإل ػراهلين، كسػذا مػى  ػـ الىلف،ػؿ أجؿ الكصكؿ لكقؼ إلطهؽ ا
 الك ىط  عرالل .  

%،  هسػػػػػى 20.0جػػػػػىءت مكضػػػػػكعىت الضػػػػػحىلى الفي ػػػػػطلعللف وػػػػػن المر الػػػػػ  الثىعلػػػػػ  الع ػػػػػال   -2
مكضػػكعىت المأىكمػػ  الفي ػػطلعل  كالع ػػداءات اإل ػػراهليل  الع ػػب م أىرالػػ  حلػػث اليوػػت ع ػػال  

%، كالفػػػىرؽ ال ػػػلط جػػػىءت الع ػػػداءات اإل ػػػراهليل  17.4مكضػػػكعىت المأىكمػػػ  الفي ػػػطلعل  
 % مف إجمىلن مى ع ر ع صحؼ الدرا  .15.3الع ال  

اع مػػدت اػػؿ صػػحلف  مػػف صػػحؼ الدرا ػػ  عيػػه ر ػػىـ اىرلاػػى لر كاحػػد ل عػػىكؿ مكضػػكعىت  -3
ال،ػػدكاف، عػػدا صػػحلف  كاحػػد  اع مػػدت عيػػه ر ػػىـ رهػػلس كمجمكعػػ  مػػف الر ػػىملف اآخػػرلف 

 ػطلف عيػه الر ػىـ عػهء اليأطػ ، كصػحلف  ا لػىـ اع مػدت م،ع، حلػث اع مػدت صػحلف  وي
عيه الهىء الخىرم، ولمى اع مػدت صػحلف  الحلػىة الجدلػدة عيػه ر ػكمىت محمػد  ػالىعع ، أمػى 

 صحلف  الأدس وىع مدت عيه ر كمىت خيلؿ أالك عرو  ون المأىـ ا كؿ. 

سػػػك أمػػػر %( 100اع مػػػىد صػػػحؼ الدرا ػػػ  عيػػػه ر ػػػىمن الاىرلاػػػى لر الفي ػػػطلعللف الع ػػػال  ) -4
طالل،ن كاكف ر ىـ الاىرلاى لر وي طلعن وهك ا قدر عيػه ال ،اللػر كرصػد الم،ىعػىة ك صػكلر 

 الحىل  الفي طلعل  أثعىء ال،دكاف.

اع مد ر ىمك الاىرلاى لر عيه ال خصػلىت المحكرلػ  الرمزلػ  كلػر م ػمىة كال ػن جػىءت وػن  -5
حؼ الدرا ػ ،  ي هػى وػن % مف إجمىلن ر كـ الاىرلاى لر ون ص48.9المر ال  ا كلن الع ال  

%، كسعػى لالػد اإل ػىرة إلػن أف  خصػل  12.4المر ال  الثىعلػ  ال خصػلىت اإل ػراهليل  الع ػال  
رهػػػلس الػػػػكزراء اإل ػػػػراهلين العلػػػػىملف ع علػػػػىسك كالألػػػىدة ال لى ػػػػل  اإل ػػػػراهليل  حظلػػػػت الىس مػػػػىـ 
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ثىلثػػ  مػػف ر ػػىمن الاىرلاػػى لر، ولمػػى جػػىءت  خصػػلىت المػػكاطعلف الفي ػػطلعللف وػػن المر الػػ  ال
 % مف مجمكع ال خصلىت.19.0حلث اس مىـ ر ىمن الاىرلاى لر ولهى حلث اليوت ع ال هى 

أ ػػػػيكب الم،ىلجػػػػ  الػػػػذم اع مػػػػد عيلػػػػع ر ػػػػىمك الاىرلاػػػػى لر سػػػػك أ ػػػػيكب العأػػػػد ععػػػػد  عػػػػىكلهـ  -6
ـ، كالػػػذم جػػػىء وػػػن المر الػػػ  ا كلػػػن 2014لمكضػػػكعىت ال،ػػػدكاف اإل ػػػراهلين عيػػػه كػػػزة عػػػىـ 

ىد لذع لي،ػػػػدكاف اإل ػػػػراهلين وػػػػن محىكلػػػػ  لفضػػػػ  جراهمػػػػع الحػػػػؽ %، كسػػػػك اع أػػػػ67.8الع ػػػػال  
 المدعللف ال،زؿ، إلن جىعب اع أىد ال،ض المكاقؼ الفي طلعل  كال،رالل  الدكلل  المخ يف .    

% مػف 46.6سدؼ الاىرلاى لر سك إظهىر ا لـ كالم،ىعىة كالذم اح ؿ المر الػ  ا كلػه الع ػال   -7
كالفػىرؽ االلػر عػف ا سػداؼ ا خػرل، حلػث جػىء  اللف أسدؼ الاىرلاى لر وػن صػحؼ الدرا ػ 

%،  ػػػػه  كالع ػػػػال  قرلالػػػػ  سػػػػدؼ 28.1سػػػػدؼ ال أللػػػػد كالمعىصػػػػرة وػػػػن المر الػػػػ  الثىعلػػػػ  الع ػػػػال  
%، كوػػػػن العهىلػػػػ  كالع ػػػػب ضػػػهلي  جػػػػىءت ا سػػػػداؼ ا خػػػػرل الع ػػػػال  20.8ال ػػػخرل  الع ػػػػال  

4.5.% 

رلػ ، إذ  الىلعػت مػى لـ   فؽ صحؼ الدرا ػ  وػن الصػفحىت ال ػن  ع ػر ولهػى الر ػـك الاىرلاى ل -8
اللف الصفحىت الداخيلػ   كالصػفح  ا خلػرة، حلػث حظلػت الصػفح  ا خلػرة الىلمر الػ  ا كلػن 

%(، ك عػػػكع الع ػػػر وػػػن الصػػػفحىت الداخيلػػػ  مػػػى الػػػلف صػػػفح  الػػػرأم كصػػػفح  63.0كالع ػػػال  )
 %(.47.0المعكعىت الع ال  )

ف الصػفح  وػن كجكد  الػىلف وػن مكقػع الاىرلاػى لر عيػه الصػفح  حلػث جػىء مكقػع أعيػه لمػل -9
% كالع ػػال  ضػػ،لف  43.8%، ولمػػى جػػىءت أعيػه الل ػػىر الع ػػال  51.7المر الػ  ا كلػػن الع ػػال  

 %.4.5جىء أعيه ك ط الصفح  ون المر ال  الثىلث  الع ال  

اس مػػىـ صػػحؼ الدرا ػػػ  ال عػػىكؿ المكضػػػكع الأ ػػيكب مالى ػػػر، كالػػذم جػػػىء وػػن ال ر لػػػب ا كؿ  -10
%،  39.9ن المر الػػػ  الثىعلػػػ  الع ػػػال  %، ولمػػػى اػػػىف ا  ػػػيكب كلػػػر المالى ػػػر وػػػ60.1الع ػػػال  

كل،يؿ الالىحث لجكء الر ػىملف إلػن ا  ػيكب المالى ػر ععػد  عػىكلهـ لمكضػكعىت ال،ػدكاف مػف 
 أجؿ الا ؼ عف  را   ال،دكاف كوض  جراهمع.

اع مػػىد ر ػػىمن الاىرلاػػى لر وػػن صػػحؼ الدرا ػػ  عيػػه ال ،يلػػؽ الع ػػال  االلػػرة حلػػث اليوػػت الع ػػال   -11
أػػىد ر ػػىمن الاىرلاػػى لر الػػأف ال ،يلػػؽ الػػذم لصػػىحب الاىرلاػػى لر %( كل،ػػكد ذلػػؾ إلػػن اع 86.0)

ل ػػىسـ وػػن  كصػػلؿ الفاػػرة إلػػن الم يأػػلف ال ػػاؿ أكضػػ  كأ ػػرع مػػف الاىرلاػػى لر الصػػىمت )الػػدكف 
 % ون صحؼ الدرا  .14.0 ،يلؽ( الذم اح ؿ المر ال  الثىعل  حلث اليوت ع ال ع 

يلهى ر ػىمك الاىرلاػى لر لي ،يلػؽ عيػه   ال ن اع مد عال،رالل  الفصحه سن اليو  الرهل  اليو  -12
%، كلرجع 6.7%، كالع الع ض،لف  جىءت اليهج  الفي طلعل  الع ال  84.5ر كمى هـ الع ال  
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ذلؾ إلن أف اليو  ال،رالل  الفصحه أ هؿ كأ رع ون الفهـ مػف كلرسػى مػف اليهجػىت، امػى أف  
ن لماػف م ػىسد هى عالػر ر كـ الاىرلاػى لر الفي ػطلعل   ع ػر عالػر المكاقػع اللا ركعلػ  كالىل ػىل

 ال،ىلـ، كقد لاكف مف الص،ب وهـ اليهج  المحيل  أك أم لهج  أخرل.

%،  ػه  حػكار 82.3عكع ال ،يلؽ الذم صىحب الاىرلاػى لر اػىف  ،يلػؽ الر ػىـ عف ػع الع ػال   -13
 %.5.9%، ولمى جىء  كضل  الر ـ 11.8ال خصلىت الع ال ، 

لدرا   ا لكاف ال اؿ االلر حلػث اليوػت ا  خدـ ر ىمك الاىرلاى لر الفي طلعلكف ون صحؼ ا -14
%، كلرجػػع ذلػػؾ إلػػن إدخػػىؿ ا لػػكاف وػػن الصػػفح  ا خلػػرة ال ػػن لع ػػر الهػػى وػػن 63.5الع ػػال  

كىلب ا حلىف الر ـ الاىرلاى لرم، ولمى جىءت الاىرلاى لرات الولر ميكع  ون المر الػ  الثىعلػ  
 %(.  31.5الع ال  )

اىعػت مكضػكعىت المأىكمػػ  مػف أاثػػر المكضػكعىت ال ػن حظلػػت الىس مػىـ عػػهء اليأطػ  وػػن   -15
صػػحلف  وي ػػطلف، أمػػى مكضػػكعىت المفىكضػػىت كال هدهػػ ، ا ػػ حكذت عيػػه اس مػػىـ خيلػػؿ أالػػك 

اػػػى لر  عىكلهػػػى اػػػىف محمػػػد عروػػػ ، أمػػػى مكضػػػكعىت الضػػػحىلى الفي ػػػطلعللف، وػػػأاثر ر ػػػىـ اىرل
 .اىعت محط اس مىـ الهىء الخىرممى مكضكعىت صمكد كزة، وأ الىعع ، 

ر ػىمك الاىرلاػى لر ال خصػلىت كلػر م ػمىة الع ػب ون جملػع مكضػكعىت ال،ػدكاف ا ػ خدـ   -16
   ف، ثـ ال لى ل  اإل راهليل .ك في طلعلف الك االلرة،  ه  المكاطع

لػذلف ا ػ خدمكا ا  ػيكب العأػدم  ػه  روػ  مػف أاثػر ر ػىمن الاىرلاػى لر ال، الر خيلؿ أالػك ع  -17
 م أىرال  عهء اليأط  كالهىء الخىرم، ثـ محمد  الىعع .كالع ب 

ا  خدـ عهء اليأط  ون ر كمى ع أ يكب ال حرلض،  ه  الهىء الخىرم ، ثػـ محمػد  ػالىعع ،  -18
 ولمى  جىسيع خيلؿ أالك عرو .

جىءت اليهج  المحيل  الفي طلعل  ون المر ال  الثىعل ، كاىف محمد  الىعع  أاثر مػف ا ػ خدـ  -19
ي ػػػطلعل ، ثػػػـ الهػػػىء الخػػػىرم ثػػػـ عػػػهء اليأطػػػ ، ثػػػـ خيلػػػؿ أالػػػك عروػػػ ، ولمػػػى اليهجػػػ  المحيلػػػ  الف

  جىسيهى ر ىمن الاىرلاى لر اآخرلف.
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 : توصيات الدراسة ومقترحاتها:عاً برا

عيػػه ضػػكء الع ػػىه  ال ػػن  كصػػؿ إللهػػى الالحػػث وػػذف الالىحػػث لأػػدـ ليصػػحؼ الفي ػػطلعل  اللكملػػ  
مجمكعػ  مػف ال كصػلىت كالمأ رحػىت له ػ فىدة مػف الاىرلاى لر كالمؤ  ىت الاىدلملػ   نكاله ر ىم

 -الاىرلاى لر الصحفن ك طكلر دكر  ك أثلر  ون خدم  الأضىلى الكطعل  ون وي طلف:

إلجػػىد عػػكع مػػف ال ػػكازف، وػػن المكضػػكعىت ال ػػن ل عىكلهػػى الاىرلاػػى لر، كعػػدـ ال رالػػز ال ػػاؿ  -1
 ػػل ، كزلػػىدة ال رالػػز عيػػه الأضػػىلى اإلع ػػىعل ، أك الج مىعلػػ  االلػر عيػػه المكضػػكعىت ال لى

 كخىص  أثعىء ال،دكاف كا زمىت ال لى ل .

زلىدة الس مىـ الىلمكضكعىت ال ن مف  أعهى دعـ الجاله  الداخيل  كروع الركح الم،عكل  أثعىء  -2
 أم عدكاف إ راهلين، كذلؾ الهدؼ  ،زلز الصمكد.

الاىرلاػػى لر أاثػػر مػػف لوػػ  كلػػر اليوػػ  ال،راللػػ ، كمػػف المماػػف أف ضػػركرة أف ل ػػ خدـ ر ػػىـ  -3
 لدرس ر ىمك الاىرلاى لر اليو  ال،الرل  لمخىطال  الجمهكر اإل راهلين ألضى.

زلػػىدة ا ػػ خداـ ا لػػكاف وػػن الر ػػـك الاىرلاى لرلػػ ،  عهػػى  جػػذب اس مػػىـ الأػػىرئ ك  ػػهؿ عيلػػع  -4
 ا  ل،ىب الر ـك ك حيليهى.

ىرلاى لر كالل زاـ الع ػر  ال ػاؿ دكرم كال ػاؿ ثىالػت كالػعفس المكقػع وػن الس مىـ أاثر الفف الا -5
الصحلف  كعيه الصفح ، مع إماىعل  الصدكر عيه أاثر مف صفح  كون أاثػر مػف مكقػع، 

 لمى لياىرلاى لر مف أسمل .

 ع لؽ كر ىت عمؿ م  را  الالس مىـ ال عظلـ دكرات  درلالل  م طكرة لر ىمن الاىرلاى لر، ك  -6
لاىرلاػػى لر كالصػػحؼ الفي ػػطلعل ، كايلػػىت اإلعػػهـ وػػن الجىم،ػػىت المخ يفػػ ، الػػلف ر ػػىمن ا

 الهدؼ العهكض الهذا الفف ك دعلـ دكر . 

ا ػػػػ حداث  خصػػػػص جدلػػػػد وػػػػن الصػػػػحىو  لما عػػػػع المزاكجػػػػ  الػػػػلف الفػػػػف ال  ػػػػالين أك الر ػػػػـ  -7
عهـ.  ك خصص الصحىو  كا 

رلاػػى لر كذلػػؾ لزلػػىدة  أ ػػلس م،ىسػػد لرعىلػػ  المكاسػػب ال ػػىال  ك  ػػجل،هـ وػػن مجػػىؿ ر ػػـ الاى -8
 أعداد ر ىمن الاىرلاى لر عيمىن الأف عددسـ للس االلران.

إجراء المزلد مف الدرا ىت عػف وػف الاىرلاػى لر الفي ػطلعن كال ػأرل  لػع حلػث لحػظ الالىحػث  -9
 عدرة المراجع كالدرا ىت ال ن  عىكلت الاىرلاى لر الفي طلعن.
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 خامسًا: ما تستثير  الدراسة من دراسات مستقبمية

 لثلر الالحث الحىلن ال،دلد مف الأضىلى الالحثل  ال ن لماف إجراء درا ىت حكلهى، معهى:

 درا ىت عظرل  حكؿ ال أرل  لع أة الاىرلاى لر الفي طلعن كمراحؿ  طكر . -1

 درا ىت حكؿ الأضىلى ال لى ل  الفي طلعل  ون اىرلاى لر الصحىو  ال،رالل  -2

ضػػػػىلى المج مػػػػع الفي ػػػػطلعن وػػػػن الصػػػػحىو  درا ػػػػ  حػػػػكؿ دكر الاىرلاػػػػى لر وػػػػن ال ،رلػػػػؼ الأ  -3
 الفي طلعل  مثؿ قضىلى المرأة كال الىب أك الم،ىقلف ككلرسـ.

 درا   حكؿ أثر الع مىء الحزالن عيه ر كمىت اىرلاى لر الفعىعلف الفي طلعللف. -4
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 والمراجع ادرقائمة المص
 أواًل: القرآن  الكريم

 ثانيًا: المراجع العربية:

 رسائل وأبحاث عممية غير منشورة: - أ

درا ػػػ   -ـ2009 -2008أحمػػػد عػػػدكاف،  وطلػػػ  الصػػػحىو  اإل ػػػراهليل  ليحػػػرب عيػػػن كػػػزة   -1
جىم،ػػػ  ا زسػػػر، ، كلػػػر مع ػػػكرةرســـالة ماجســـتير  حيليلػػػ  مأىرعػػػ  لػػػثهث صػػػحؼو لكملػػػ ، 

 ـ.2012
ـ وػػػن مكاقػػػع الفضػػػىهلىت 2012أحمػػػد عػػػكض اهلل، ا طػػػر الخالرلػػػ  لي،ػػػدكاف عيػػػه كػػػزة عػػػىـ  -2

، كلػر مع ػكرة رسـالة ماجسـتيردرا    حيليل  مأىرعػ ،  -ا جعالل  اإللا ركعل  الىليو  ال،رالل  
 ـ.2014الجىم،  اإل همل ،  -وي طلف

أ ػػمىء حػػىوظ، صػػكرة المػػرأة وػػن الاىرلاػػى لر وػػن الصػػحىو  المصػػرل ، درا ػػ   حيليػػع ملداعلػػ ،  -3
 ـ.2011لأىسرة: ايل  اإلعهـ،كلر مع كرة، جىم،  ارسالة ماجستير 

كلػر رسـالة ماجسـتير أمىؿ عىصؼ، م،ىلج  الاىرلاػى لر ليأضػىلى المج م،لػ  وػن الصػحؼ،  -4
 ـ.2011اإلعهـ ال رالكم،  -مع كرة، جىم،  طعطى: ايل  ال رالل  العكعل  

 ح ػػػلف ا  ػػػطؿ، الػػػدكر ال لى ػػػن لياىرلاػػػى لر وػػػن الصػػػحؼ الفي ػػػطلعل  : درا ػػػ   طاللألػػػ   -5
كلػر مع ػكرة، الأػىسرة: ق ػـ  رسـالة دكتـورا ال،د الع حىب اإل ػراهلين مػف كػزة ،  لأضىلى مى

 ـ.2009الدرا ىت اإلعهمل  الم،هد الالحكث كالدرا ىت ال،رالل ، 
كلػػر مع ػػكرة، رســالة ماجســتير داللػػى محمػػد، ال،هقػػ  الػػلف مح ػػكل الاىرلاػػى لر كالرلػػد الأػػراء،  -6

 .2009  جىم،  علف  مس: ايل  ال رالل  العكعل ،
ركلػػػػدة  ػػػػيلمىف أالػػػػك معػػػػدلؿ، الأضػػػػل  الفي ػػػػطلعل  وػػػػن الاىرلاػػػػى لر ال لى ػػػػن وػػػػن الصػػػػحؼ  -7

، الأػػػػىسرة: ق ػػػػـ الدرا ػػػػىت كلػػػػر مع ػػػػكرةرســــالة ماجســــتير ا  ػػػػالكعل  الصػػػػىدرة وػػػػن كػػػػزة، 
اإلعهملػػػػػػػػ ، م،هػػػػػػػػد الالحػػػػػػػػكث كالدرا ػػػػػػػػىت ال،راللػػػػػػػػ ، المعظمػػػػػػػػ  ال،راللػػػػػػػػ  لي راللػػػػػػػػ  كالثأىوػػػػػػػػ  

،  ـ.2006كال،يـك
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 ػػ خداـ الجمهػػكر الفي ػػطلعن لك ػػىهؿ اإلعػػهـ اإل ػػراهليل  كاإل ػػالىعىت ع ػػمع ال ػػل  عيػػن، ا -8
كلػػػػر رســــالة ماجســــتير ـ ، 2012-2008الم حأأػػػػ  معهػػػػى: درا ػػػػ   طاللألػػػػ  عيػػػػه حرالػػػػن 

 .ـ2015مع كرة، كزة: ايل  اآداب كال،يـك اإلع ىعل  جىم،  ا زسر الوزة، 

 الدراسات واألبحاث العممية المنشورة:-ب
ــة الباحــث اللػػرؽ الرال،ػػن، وػػف الاىرلاػػى لر وػػن الجراهػػد ال،راقلػػ ، درا ػػ  كصػػفل   حيليلػػ ،  -9 مجم

 ـ.2013ايل  اإلعهـ،  -، ال،راؽ، جىم،  الوداد19، ال،دد اإلعالمي
حػػى ـ عهكعػػ  كعيػػن عجػػىدات،  ا جىسػػىت الصػػحىو  ا ردعلػػ  عحػػك ال،ػػدكاف اإل ػػراهلين عيػػه  -10

، المجيػػد مجمــة أبحــاث اليرمــوكصػػحلف ن الػػرأم كالد ػ كر، كػزة ، درا ػػ   حيليلػ  مأىرعػػ  وػن 
 ـ.2011ج(، إرالد: جىم،  اللرمكؾ، -1، ال،دد )  27

ــــة الباحــــث درا ػػػػ  ملداعلػػػػ  عيػػػػه طيالػػػػ  ق ػػػػـ اإلعػػػػهـ وػػػػن جىم،ػػػػ   ارلػػػػت أعمكذجػػػػى ،  -11 مجم
 ـ.2012، الوداد، ايل  اإلعهـ الجىم،  الوداد، 15، ال،دد اإلعالمي

المجمــــة ر وػػػػن الصػػػػحىو  الالحرلعلػػػػ  اللكملػػػػ ، ال،ػػػػدد الثػػػػىمف، عيػػػن الأضػػػػىة،  وػػػػف الاىرلاػػػػى ل -12
، كللػػػ  ال ػػػيؼ: جىم،ػػػ  ح ػػػلال  الػػػف الػػػكعيه، األكاديميـــة لمدراســـات االجتماعيـــة واإلنســـانية

 ـ.2012
دراسـات عين الأضىة،  لى ل  أمرلاى  جػى  ال،ػراؽ وػن الاىرلاػى لر ا ردعػن، درا ػ   حيليلػ ،  -13

ــــة، ــــوم اإلنســــانية واالجتماعي ، عمػػػػىف: عمػػػػىدة الالحػػػػث ال،يمػػػػن الىلجىم،ػػػػ  36يػػػػد المج العم

 .ـ2009ا ردعل ، ميحؽ 
مجمـة دراسـات عين عجىدات، حى ـ عهكع ، وف الاىرلاػى لر وػن الصػحىو  ا ردعلػ  اللكملػ ،  -14

 ـ.2008، 1ال،دد  35المجيد العموم اإلنسانية واالجتماعية،
امعـة القـدس المفتوحـة مجمـة جعمر ع لؽ، الأػدس وػن صػكرة الاىرلاػى لر درا ػ  أ ػيكالل ،  -15

ال،دد الثػىمف ع ػر، اػىعكف الثػىعن، وي ػطلف: جىم،ػ  الأػدس المف كحػ ،  لألبحاث والدراسات،
 .ـ2010

مجمـــة ، لاىرلاػػى لر كال ػػ جىالىت الم،رولػػػ  كالكجداعلػػ  لطيالػػػ  اإلعػػهـ،  اورلػػد صػػىل  ولػػػىض -16
 ـ.2011ايل  اإلعهـ،  -، ال،راؽ جىم،  الوداد15، ال،ددالباحث اإلعالمي
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مىجػػد  رالػػىف،  ػػلملىهل  وػػف الاىرلاػػى لر ال لى ػػن وػػن الصػػحؼ الفي ػػطلعل ، درا ػػ   حيليلػػ ،  -17
 ـ.2013ايل  اإلعهـ،  -، ال،راؽ، جىم،  الوداد21، ال،ددمجمة الباحث اإلعالمي

دل ػػمالر  27مالػػىرؾ الحػػىزمن، م،ىلجػػ  الصػػحىو  ال،راللػػ  لي،ػػدكاف عيػػه كػػزة وػػن المػػدة مػػف  -18
المجمة المصرية لبحـوث ل  عيه صحلف  ال رؽ ا ك ػط، لعىلر: درا   حى 22إله  2008
 ـ.2009، الأىسرة: جىم،  الأىسرة، ايل  اإلعهـ، 34، ال،دد اإلعالم

-2008س ػػػىـ محمػػػد، صػػػكرة مكقػػػؼ مصػػػر الر ػػػمن إزاء ال،ػػػدكاف اإل ػػػراهلين عيػػػه كػػػزة  -19
 : درا   مأىرع  ل،عىصر الصكرة اإلعهمل  ون خطىالىت الصػحؼ اللكملػ  المصػرل ،2009

ـــة المصـــرية لبحـــوث اإلعـــالم ايلػػػ  اإلعػػػهـ،  -، الأػػػىسرة: جىم،ػػػ  الأػػػىسرة34، ال،ػػػدد المجم
 ـ.2009

 :الكتب العربية -ج
، الأػىسرة: دار الفاػر، 1، طاإلخـراج الصـحفيأ رؼ محمكد صىل ،  ػرلؼ دركلػش اليالػىف،  -20

 ـ.2001
ــة ومهــاراتالراػػىت عالػػد ال،زلػػز،  -21 ، 1ال طاللػػؽ، ط منــاهج البحــث اإلعالمــي األصــول النظري

 ـ.2012الأىسرة: دار الا ىب الحدلث، 
، الأػػىسرة: الػػدار 1، طمعجــم المصــطمحات التربويــة والنفســيةح ػػف  ػػحىدة، زلعػػب العجػػى،  -22

 ـ.2003المصرل  اليالعىعل ، 
،)وي ػػػػػػطلف: ما الػػػػػػ  1طاإلعــــــالم الفمســــــطيني تجاربــــــه وتحدياتــــــه،  الػػػػػػك  ػػػػػػعب،أح ػػػػػػلف  -23

 (2001الأىد ل ،
 .2006، الأىسرة: رحم  الرس ليطالىع  كالع ر، 1ط ة،إخراج الجريدح لف  فلؽ،  -24
 ـ.1990)الأىسر: مطىالع أخالىر اللكـ، 1، طالكاريكاتير ،لد أالك ال،علف، رخى وىرس،  -25
 ـ.2006، الأىسرة: عىلـ الا ب، 2ط بحوث اإلعالم، ملر ح لف،  -26
 ـ.2005، الأىسرة: الدار المصرل  اليالعىعل ، 1، طفن الكاريكاتير كقل  سجرس،  -27
 ـ.1999، كزة :الدكف عى ر، 1، طالصحافة والكاريكاتيرعىطؼ  هم ،  -28
، عػػػػػػػػىاليس: جىم،ػػػػػػػػ  العجػػػػػػػػىح 1، طدراســــــــات فمســــــــطينيةعالػػػػػػػد ال ػػػػػػػػ ىر قى ػػػػػػػػـ كآخػػػػػػػػركف،  -29

 ـ.2011الكطعل ،
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 ـ.1999، الرلىض: الدكف عى ر،3، طتقنيات التعميم واالتصالعالد ال،زلز ال،ألين،  -30
 ـ.1997ليدرا ىت كالع ر،،  دم ؽ: دار اع،ىف 1، طماقل ودلعصىـ ح ف،  -31
، الأىسرة: مجمكع  1، طفن التحرير لمجرائد والمجالتلليه عالد المجلد، محمكد عيـ الدلف،  -32

 ـ.2000العلؿ ال،رالل ،
، الأػػىسرة: عػػىلـ الا ػػب، 1، ط البحــث العممــي فــي الدراســات اإلعالميــةمحمػػد عالػػد الحملػػد،  -33

 ـ. 2004
 ـ.1997ة: عىلـ الا ب، ، الأىسر  2، طبحوث الصحافةمحمد عالد الحملد،  -34
 ـ1983، جدة: دار ال ركؽ، 1، ط تحميل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عالد الحملد،  -35
ـــي بحـــوث اإلعـــالممحمػػػد عالػػػد الحملػػػد،  -36 ـــوى ف ـــل المحت ، الأػػػىسرة: عػػػىلـ الا ػػػب، 2، طتحمي

 ـ.2007
، دم ػػػػؽ، دار ع ػػػػ ركت، 1، طفــــن الكاريكــــاتير فــــي الصــــحافة الدوريــــةممػػػػدكح حمػػػػىدة،  -37

 ـ.2000
 ـ.2011، عمىف: دار اعكز الم،رو ، 1، طبحوث اإلعالم األسس و المبادئعىؿ مزاسرة، م -38

 ثالثًا: المقابالت:
 .مقابمة عبر الهاتفالهىء الخىرم، ر ىـ اىرلاى لر صحلف  ا لىـ،  -39
 ، مقابمة عبر البريد االلكتروني ح لف ال طؿ، عىهب عألب الصحفللف الفي طلعللف،  -40
 ، مقابمة عبر البريد االلكترونيصحلف  الأدس،  -خيلؿ أالك عرو ، ر ىـ اىرلاى لر -41
 مقابمة عبر البريد االلكترونيزسلر عىالد، عملد ايل  اإلعهـ الجىم،  ا قصه،  -42
ـــــد عػػػػػىطؼ  ػػػػػهم ، مػػػػػدلر داهػػػػػرة اإلعػػػػػهـ المج م،ػػػػػن كزارة اإلعػػػػػهـ،  -43 ـــــة عبـــــر البري مقابم

 .االلكتروني
 .مقابمة عبر البريد االلكترونيصحلف  وي طلف، ، ى لرعهء اليأط ، ر ىـ اىرلا -44
 مقابمة عبر البريد االلكترونيمىجد  رالىف، أ  ىذ الصحىو  الم ىرؾ،  -45
 مقابمة عبر البريد االلكترونيمحمد  الىعع ، ر ىـ اىرلاى لر صحلف  الحلىة الجدلدة،   -46
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 رابعًا: المواقع االلكترونية:
، موقع معًا اإلخبـاريإالراسلـ أالراش، ح ه ل  حصد إ راهلؿ الىلهدع  مى عجزت ععع الىلحرب،  -47

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=713183 ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػىرل ، 
 ـ. 20/12/2014:
، ، موقع وكالة صفا اإلخباريـةكلرت  ا لؾ الفلؿ كالػكزلر 2014أحمد الاالىرل ن، حرب كزة  -48

 ـ.21/12/2014، ال ىرل :  http://safa.ps/details/newslالراالط: 
ــــــــرروػػػػػػػػض المأىكمػػػػػػػػ  الفي ػػػػػػػػطلعل  ليمالػػػػػػػػىدرة المصػػػػػػػػرل  ،  أ ػػػػػػػػالىب -49 ، الػػػػػػػػراالط: موقــــــــع التقري

http://altagreer.com : ـ.25/12/2014، ال ىرل 
ا رؼ الهكر، عميل  ال هـ  يفظ أعفى هى ا خلرة الذعهف إ راهلؿ روض إطهؽ دو،  ا  رل  -50

، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراالط: موقـــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــحيفة القـــــــــــــــــــــــدس الفمســـــــــــــــــــــــطينية، الراال،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
http://www.alquds.co.uk/?p=148954  : ـ12/12/2014، ال ىرل 

ـــــــــــــرة نـــــــــــــتأملػػػػػػػػػػػػػ  جحػػػػػػػػػػػػػى  فػػػػػػػػػػػػػكز الجػػػػػػػػػػػػػىهزة وػػػػػػػػػػػػػن  رالػػػػػػػػػػػػػى،  -51 ، الػػػػػػػػػػػػػراالط: موقـــــــــــــع الجزي
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/: ـ.21/2/2015، ال ىرل 

موقع صحيفة الوطن الثلع  الالهخن، لاىرلاى لر.. قص  كر    رقل  أكرقت ون الهد الورب،  -52
، ال ػػػػػػػىرل :   http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=12212، الػػػػػػػراالط: الســـــــورية

 ـ.25/1/2015
، الػراالط: موقـع وكالـة فمسـطين حـرة ػىعىت،  5 ػىعل   وػن كػزة لمػدة الدء  رلىف  ال هده  اإلع -53

http://www.palestineafree.com/index.php?id=24501#.U8jVc_l_tAI ،
 ـ.25/12/2014ال ىرل : 

، الػػػػػػػػػػػػػػػراالط: موقـــــــــــــــع صـــــــــــــــحيفة القـــــــــــــــبس الكويتيـــــــــــــــةالهػػػػػػػػػػػػػػػىء الػػػػػػػػػػػػػػػدلف الخػػػػػػػػػػػػػػػىرم،  -54
http://www.alqabas.com.kw/node/416083 : ـ.22/2/2014، ال ىرل 

  -، http://www.felesteen.ps، صـــــحيفة فمســـــطينال ،رلػػػػػؼ الىلصػػػػػحلف ، مػػػػػف عحػػػػػف،  -55
 ـ.1/11/2014

-http://www.al ، موقـــــــع صـــــــحيفة األيـــــــامال ،رلػػػػػػػؼ الىلصػػػػػػػحلف ، مػػػػػػػف عحػػػػػػػف،  -56
ayyam.com/default.aspx?Date=11/1/201  ،1/11/2014.ـ 

، الػػػراالط: صـــحيفة المستشـــار العراقيـــة( كاصػػػيهى ، caricature ،رلفػػػىت ايمػػػ  اىرلاػػػى لر ) -57
http://almustashar-iq.netl : ـ.24/12/2014، ال ىرل 

، موقـع مركـز الزيتونـة لمدراسـات واالستشـاراتال كصؿ إله ا فػىؽ  كقػؼ إطػهؽ عػىر  ػىمؿ،  -58
 ـ.27/12/2014، ال ىرل  : http://www.alzaytouna.netالراالط: 

http://www.alquds.co.uk/?p=148954
http://www.alquds.co.uk/?p=148954
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/
http://www.alqabas.com.kw/node/416083
http://www.alqabas.com.kw/node/416083
http://www.felesteen.ps/
file:///C:/Users/أصدقاءCD/Desktop/%20http:/www.al-ayyam.com/default.aspx
file:///C:/Users/أصدقاءCD/Desktop/%20http:/www.al-ayyam.com/default.aspx
file:///C:/Users/أصدقاءCD/Desktop/%20http:/www.al-ayyam.com/default.aspx
http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/4568.html
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