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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
والكشؼ ، صحيفتي الدراسةعمى الصورة الصحفية النتفاضة القدس في  التعرؼىدفت الدراسة 

يا واتجاىيا ومصادرىا وشخصياتيا المحورية والفاعمة وأىدافيا ومدى موضوعاتيا، وأنواع عف
 ، وأثر التطور التكنولوجيا عمييا.إخراجيااالىتماـ بيا، وأساليب 

تحميؿ  أسموب إطارهالبحوث الوصفية، واستخدمت منيج المسح وفي  إلىوتنتمي ىذه الدراسة 
تمثؿ المقارنة المنيجية، و  أسموب طارهإالمضموف، وكذلؾ منيج دراسة العبلقات المتبادلة وفي 

فمسطيف وىي: الحياة  مجتمع الدراسة في الصحؼ الفمسطينية اليومية األربع التي تصدر في
الحياة الجديدة وفمسطيف، الجديدة والقدس واألياـ وفمسطيف، اختارت منيا الباحثة صحيفتي 

( عددًا مف 45ختيار )ـ، وجرى ا30/9/2016 إلىـ 1/10/2015مف  الدراسةوامتدت عينة 
بيانات  األسبوع الصناعي، وتـ جمع أسموبكؿ صحيفة معتمدة عمى العينة العشوائية المنتظمة ب

 العديد مف النتائج أىميا: إلىالدراسة مف خبلؿ استمارة تحميؿ المضموف، وتوصمت الدراسة 

 صحيفة الحياة جاءتحيث تبايف اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصورة الصحفية النتفاضة القدس، 
%(، وحظي 46.5%(، تبلىا صحيفة فمسطيف بنسبة )53.5في المرتبة األولى بنسبة ) الجديدة

%(، 29.1في صحيفي الدراسة عمى المرتبة األولى بنسبة ) ةاإلسرائيميموضوع االعتداءات 
ىا األنشطة والفعاليات ثـ المقاومة تبل%( 20.7بنسبة ) الشيداء والجرحىتبلىا موضوع 

جاءت في المرتبة لمصورة الصحفية  الخارجيةأف المصادر  ،الدراسةكما بينت نتائج  قافية.الث
أف الصورة و ثـ مصور الصحيفة،  المجيمةتبلىا المصادر األولى في صحيفتي الدراسة، 

المستقمة، وأخيرًا  اإلخبارية%، تبلىا 70.6حصمت عمى المرتبة األولى بنسبة  الموضوعية
كما %(، 98.2ؿ المستطيؿ حظي بالنصيب األكبر مف التكرارات بنسبة )أف الشكو الشخصية، 

 حظيت الصور غير الممونة عمى المرتبة األولى.
 كخرجت الدراسة بعدة تكصيات أىميا:

يا، والتركيز عمى اتعو زيادة االىتماـ بالتغطية المصورة ألحداث االنتفاضة في كافة موض
التنوع في موقع  مراعاةبتعاد عف المصادر المجيمة، و المصادر الذاتية لمصحؼ الفمسطينية واال

مف  واإلفادة الصفحة، وزيادة استخداـ األلواف،الحيوية والحركة عمى  إلضفاءالصورة الصحفية 
 استخداـ  الصورة الصحفية في صحيفتي الدراسة. لتطويربشكؿ أكبر  التكنولوجيا الحديثة 

 
 



  ث  

 

Abstract 

This study aimed to identify the photojournalism of the Al-Quds Intifada in the 

investigated newspapers in order to explore its topics, types, trends, sources, central and 

active contributors, objectives, methods of direction, the attention paid to it, and the 

impact of technology on its development. 

This study belongs to descriptive research, and relied on the survey method 

including content analysis method. This is in addition to the study of mutual relations 

method including comparative analysis method. The study population included the 

fourth Palestinian daily newspapers issued across Palestine represented in Al-Hayat Al-

Jadida, Palestine, Al-Ayyam, and Al-Quds. The sampling process spanned between 

1/10/2015 and 30/9/2016. The study selected 45 issues of each newspaper using the 

systematic random sampling method. The study data were collected through the content 

analysis form. The study concluded a set of results, the most important of which are: 

The investigated newspapers paid different level of attention to the issue of 

photojournalism of the Al-Quds Intifada. In this regard, Al-Hayat Al- Jadida was ranked 

first with a percentage of 53.5%, followed by Palestine newspaper with a percentage of 

46.5%. The subject of Israeli attacks was ranked first in the study newspapers with a 

percentage of 29.1%, followed by the topic of martyrs and wounded with a percentage 

of 20.7%, followed by the issue of resistance, and finally cultural activities and events. 

The results also revealed that the foreign sources of photojournalism were ranked first 

in the study newspapers, followed by anonymous sources, and finally the newspaper 

cameraman. The study also revealed that the objective photojournalism was ranked first 

with a percentage of 70.6% %, followed by the independent news, and finally the 

personal news. The study results showed that the rectangle form was the most used one 

with a frequency of 98.2%, while the greyscale images was the most use photo format. 

The most important recommendations of the study are as follows: 

There is a need for the Palestinian newspapers to increase their coverage of the 

events of the Intifada considering all of its subjects. They may pay more attention to 

self-resources and avoid anonymous ones. They are recommended to consider diverse 

locations of the images used in the context of photojournalism to bring vitality and 

dynamic impact on their pages. They are also recommended to increase the use of 

colors and to further utilize the modern technology to develop the use of 

photojournalism in the investigated newspapers. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُ َعَهلَُكْم َورَُسوُُلُ ﴿  َوقُِل اْعَهلُوا فََسََيَى اَّلله

 ﴾ َوالُْهْؤِنُنونَ 

  
 105] :التوبة[   
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 اإلىداء
 كؿ مف: إلىإنو لمف دواعي اعتزازي وفخري وأنا أنيي ىذه الدراسة أف أىدييا 

 ىمس في أذني صوت األذاف العظيـ، وغرس بداخمي مف احتواني برعايتو منذ أف  إلى
ىذه المرحمة  إلىأف وصمت بفضؿ اهلل ثـ فضمو  إلىأشتاؿ القيـ والمبادئ والمثؿ العميا، 

 . ي حياتي.. والدي العظيـ حسيف الكرنز " أبو أيمفف

 منبع الحناف، ورونؽ العطؼ، التي أرست بداخمي سفف الصبر والتحمؿ، وعممتني  إلى
 حفظيا اهلل... –أمي الغالية  يقيف :معاني ال

 وسر طمأنينة بيتي وأوالدي، ، وراحة الباؿ والوجداف،نجاحي، وعنواف دربيرفيؽ  إلى 
 زوجي العزيز " رائد" أبو أشرؼ

 ووعنفواف أحبلمي أبنائي: أشرؼ و عبد الناصر وديما ودانا وعمر  أقمار حياتي، إلى. 

 يادمف أيإخواني:  أوتاد حياتي، ومصدر قوتي إلى  وأسامة. وشريؼ وأشرؼ وا 

 الغاليات أخواتي وعنواف ابتياجيسر ابتسامتي،  إلى 

 عنواف الصمود، والتحدي والمقاومة، الذيف يحمموف عمى أعناقيـ أمانة الوطف،  إلى
أسمى آيات الفخر واالعتزاز: أسرانا البواسؿ في سجوف االحتبلؿ  ىـويسطروف بصمود

 .الظالـ اإلسرائيمي

 وصرخات األميات الصابرات عمى فقداف أغمى ما الثكالىالجرحى، وآىات أّنات  إلى ،
 .يممكوف مف أجؿ رفعة ىذا الوطف

 أرواح الشيداء الطاىرة، التي ترفرؼ في سماء الوطف الحبيب، لتسطر أسمى آيات  إلى
 التضحيات والفداء ألجؿ الوطف الغالي.
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 شكر كتقدير  
السبلـ عمى سيد المرسميف، سيدنا محمد وعمى آلو الحمد هلل رب العالميف، والصبلة و  

وصحبو أجمعيف، بسـ اهلل أبدأ، وبالرحمة أدعو: الرحمف الرحيـ، وبالصبلة والسبلـ عمى خير 
 استطرد كمماتي. األناـ سيدنا محمد 

، الشكر هلل سبحانو  " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل": انطبلقًا مف قوؿ النبي 
ؿ اهلل في عبله أف أكوف أ، التي أسمامي الصعاب ويسر لي إتماـ ىذه الدراسةوتعالى أف ذلؿ أ

نو ليشرفني أف أتقدـ بالشكر والعرفاف والتقدير إلى و  يا،قد وفقت فيما قصدت إليو وتناولتو في ا 
 ووجيني وعممني، األب األستاذ الدكتور/ جواد راغب الدلو، الذي مّد يد العوف لي منذ البداية،

فوجدت منو العطاء الوافر ؿ المشورة والدعـ النفسي واألكاديمي أثناء فترة دراستي، وقدـ لي ك
وعمى تفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، التي لوال اهلل عز والتوجيو الرشيد ورحابة الصدر، 

حييت لف أنسى ىذا الفضؿ، وىذه الجيود  وجؿ، ثـ جيوده ما خرجت بيذه الصورة، الذي ميما
 منى خالص الشكر والتقدير.البناءة فمو 

 وأتقدـ بالشكر والعرفاف إلى عضوي لجنة المناقشة كؿ مف:
المذيف تفضبل بالموافقة عمى مناقشة ، الدكتور/ أحمد أبو السعيدو  الدكتور/ طمعت عيسى 

حكاماً رسالتي،   .ما أضفى عمييا رونقًا وبياء وزادىا قوة وا 
قسـ الصحافة واإلعبلـ كَؿ بمقبو واسمو  كما أتقدـ بالشكر والعرفاف إلى أساتذتي في 

عمى تدريسيـ لي، والسادة المحكميف، وكؿ مف أسيـ في إتماـ ىذه الرسالة العممية، وأخص 
بالذكر منيـ الدكتور حسف أبو حشيش، والدكتور أحمد الترؾ، والدكتور أيمف أبو نقيرة، والدكتور 

 ر.أميف وافي، فميـ مني كؿ االحتراـ والعرفاف والتقدي
كما يسعدني أف أتقدـ بالشكر لؤلستاذ الدكتور ناصر العبادلة، عميد كمية المجتمع  

األسبؽ، والدكتور تيسر نشواف عميد الكمية حاليًا، لمساندتيـ ودعميـ لي طواؿ فترة دراستي، 
، وأخص بالذكر زميمي وأخي األستاذ/ جامعة األقصىوالشكر موصوؿ لزمبلئي، وزميبلتي ب

  أنسى تقديـ خالص تقديري لطبلبي وطالباتي في كمية مجتمع األقصى.عبلء عيد، وال
المولي عز وجؿ أف يجزي كؿ مف لـ يرد اسمو لما نصحني وأرشدني ولو  ىإل وابتيؿ

بأف يتـ عميو نعمتو، ويوفقو لما فيو خير لخدمة العمـ  بجزء بسيط إلنجاز ىذا العمؿ المتواضع
 وطبلبو.
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 المقدمة:
 أففي الحضارات القديمة، منذ  اإلنسافتعد الصورة أحد أىـ أساليب التعبير، ولجأ إلييا 

نات واألشياء، وازدادت كانت الحروؼ اليجائية لمغات المختمفة عبارة عف صور لمطيور والحيوا
أىميتيا مع التقدـ التكنولوجي واختراع آلة التصوير الفوتوغرافي التي أحدثت نقمة كبيرة في 
الصحافة، التي استخدمت الصورة الصحفية كمرافقة لمفنوف الصحفية، مما أسيـ بانتقاليا مف 

 اإلخبارية، ييتـ بالقيـ فف تطبيقي إلىكؿ والتكويف، مف حيث الشالمرحمة الجمالية كفف ييتـ بو 
والصحفية، وذلؾ بعد أف أصبحت الصورة الصحفية مادة أساسية مف مواد الصحيفة، ال يمكف أف 

ي ترافقو، إضافة ذتصدر بدونيا، نظرًا ألىميتيا في نقؿ األحداث، وجذب انتباه القارئ لمموضوع ال
 .وأعراقيـاتيـ كونيا لغة عالمية يفيميا كؿ الناس بسيولة بغض النظر عف لغ إلى

يـ في تعزيز الصحفي وتقـو بدور م اإلخراجفي  لمصورة الصحفية أىمية خاصة أفكما 
وليا مياـ جمالية ال ، المعنى المراد توثيقو وتأكيده، وتعد مف أىـ عوامؿ الفصؿ بيف الموضوعات

ط نفسية ، وتعمؿ عمى تكويف رواب(1)غنى عنيا في كسر الرتابة وتسييؿ القراءة ولفت االنتباه
وعاطفية مع القراء ألنيـ يتآلفوف بقوة مع المطبوعات التي تروؽ لعقوليـ وقموبيـ، وتعطي لمقراء 

شعورًا باأللفة  ـ يشاركوف فيما يحدث، وىو ما يعطياحساسًا بأنيـ في مكاف الحدث وتشعرىـ بأني
 .(2)بيف القارئ والصحيفة

قميمية  التي شيدىا القرف لصراعات اإلواحدًا مف أبرز ا اإلسرائيميويعد الصراع العربي 
، وتضارب مصالحو، وكاف لو تأثير كبير عمى موازيف القوى وف، لتشابكو، وتعدد أطرافالعشري

ضعاؼ أدوار القوى المنافسة.  الدولية التي اتخذت ىذا الصراع مجااًل أساسيًا لتعظيـ أدوارىا وا 

، ةاإلسرائيميالصراعات العربية التي استخدمت في تغطية   وتعددت األدوات اإلعبلمية
 مف  التي كاف آخرىا انتفاضة القدس، وتعد الصور الصحفية إحدى أبرز ىذه األدوات لما ليا

تسجيبًل واقعيًا لمختمؼ جوانب الحياة، وتعطي األحداث تعد دور فعاؿ ومؤثر، حيث إنيا 
الالت والرؤى لدى والموضوعات حيوية ومصداقية، وىي األكثر عمقًا وقدرة عمى تفجير الد

المتمقي، باعتبارىا لغة الخطاب الثقافي في عالمنا المعاصر، حيث تكوف الصورة مرسبًل قادرًا 
عمى تجسيد ما تعجز األلفاظ عف تحقيقو أحيانًا، حيث بمغت مف االنتشار والييمنة أف أصبحت 

و ؤديي كانت تالدور نفسو الذ ي ُتسوؽ عمى نحو جماىيري واسع وتؤديالوحدة األساسية الت

                                                           

 (.44نية لصحافة المستقبؿ) صالصحفي: الحموؿ الف اإلخراج( مكي، 1)
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اطبلع لغوي مف طرؼ المتمقي لمتواصؿ مع منطوقيا وخطابيا  إلىال سيما أنيا ال تحتاج مة الكم
وبنيانيا المعرفي، وتمتمؾ صفة تجاوز الحواجز المغوية، وتبدو كأنيا خطاب مكتمؿ بنفسو، 

دراؾ، وتؤثر في وتتعامؿ فورًا مع األحاسيس والمشاعر واالنفعاالت، وتقود لعدة عمميات عقمية لئل
 .(1)توجياتنا الفكرية والثقافية

الصورة دورًا وطنيًا ميمًا في انتفاضة القدس متمثبًل في  رصد االنتياكات  أدتوقد 
عداـ وىدـ منازؿ ومعاناة، واعتبرت بمثابة وثيقة ا  ضد الشعب الفمسطيني مف قتؿ و  ةاإلسرائيمي

وتعكس مدى بشاعة  ،جراـ بحؽ المدنييفإف م اإلسرائيميوشاىد عياف عمى ما يقترفو االحتبلؿ 
طمقت عميو أصابة الطفؿ "أحمد مناصرة " األعزؿ الذي إوقسوة العدو، وقد جسدت الصورة الحية  

وما تعرض لو مف سعاؼ بإسعافو، إلقوات االحتبلؿ النار وتركتو ينزؼ ولـ تسمح لطواقـ ا
وغيرىا مف  ،وحشية وقسوة االحتبلؿؾ المشاىد ، ففضحت تمومعاممة قاسية أثناء التحقيؽ ضغوط

 جرائـ حقيقية. إلىالممارسات التي ترتقي 

التي تناولت  ى سمات محتوى وشكؿ الصورة الصحفيةعملموقوؼ  وتأتي ىذه الدراسة 
في صحيفتي الدراسة، لمتعرؼ عمى الموضوعات التي تناولتيا وأنواعيا أحداث انتفاضة القدس 

 ودالالتيا الرمزية ونطاقيا الجغرافي، وأىدافيا، لمحورية والفاعمةا وشخصياتيارىا ومصادواتجاىيا 
 سموبوأنواعيا وفقًا ألدرجة أىميتيا ، والتعرؼ أيضًا عمى عمييا كبلـومدى االىتماـ بكتابة 

جراء، إخراجياوأساليب عرضيا  نتائج وتعميمات  إلىالدراسة  لموصوؿ  المقارنة بيف صحيفتي وا 
 أدائيما، وتصويب مسار تغطيتيما الصحفية.تستفيدا منيا في تقويـ 

 

 

                                                           

 (.562( محسف، الوظيفة االتصالية لمصورة الصحفية  )ص 1)
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 

 :أكالن: أىـ الدراسات السابقة 
تعد الدراسات السابقة تراثًا عمميًا تراكميًا، يوفر قاعدة معرفية لتحديد معالـ المشكبلت  

عمى عدد مف الدراسات باالطبلع  ةالباحثياغة أىدافيا وتساؤالتيا، لذا قامت البحثية، وبمورتيا وص
خراجاً الصورة الصحفية تحريرًا العممية السابقة، التي تناولت   محوريف: إلى، وتـ تقسيميا وا 

خراجياالمحكر األكؿ: دراسات تناكلت الصكرة الصحفية: تحريرىا   كتأثيراتيا. كا 

 :(1)( ـ2016)حسف  دراسة  -1

، مف الناحيتيف الفنية اإللكترونيةرصد وتحميؿ الصورة في المدونات  إلىالدراسة  تدفى
منيج  إلىواستندت  ،البحوث الوصفية إلىوتنتمي الدراسة  ،لموقوؼ عمى مدى تأثيرىا واإلعبلمية

أما أداة الدراسة فيي: استمارة  ،تحميؿ المضموف أسموبتـ استخداـ  إطارهوفي  المسح اإلعبلمي
لكترونية، تمثمت في مدونات إلعمى عينة مف المدونات احميؿ المضموف التي تـ تطبيقيا ت

في الفترة نة يدو ت 863مدونة بيية ومدونة سيد أميف بواقع و إرىاصات عف مصر الثورة والدولة 
 :ىي أىـ نتائج الدراسةو  ولـ تستخدـ الدراسة أي نظرية،  ـ،30/6/2013حتى  1/7/2012مف 

، (%73,7)در غير المحددة، الترتيب األوؿ بيف جممة مصادر الصورة بنسبة مصاالاحتمت  - أ
، بينما جاء في المرتبة (%18.9)في المرتبة الثانية بنسبة  اإلنترنتفي حيف جاءت مواقع 
 .(%0.6)األخيرة القارئ بنسبة 

مف المفردات  (%43,8)، في حيف أف (%56.2)لمصورة بنسبة مصاحبة الجاءت التعميقات  - ب
 يصاحبيا تعميقات. لـ

، بينما جاءت شخصيات (%55.1)احتمت صور الشخصيات السياسية المرتبة األولى بنسبة  -ج
، تمتيا صور عامة لمشعب بنسبة (%32.2)مف قادة المجتمع المدني بالمرتبة الثانية بنسبة 

(11.2%). 
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 :(1)( ـ2015)عبد الجكاد دراسة  -2

الذي تقوـ بو الصورة الصحفية في تدعيـ المحتوى تعرؼ عمى الدور ال إلىالدراسة  تىدف
 إلىتنتمي الدراسة ، و الخبري ومعرفة تأثير المتغيرات الخاصة بالصورة عمى تذكر المضموف

مسح  أسموبتـ استخداـ  إطارهوفي ي، اإلعبلم منيج المسح إلىالبحوث الوصفية، واستندت 
الستقصاء، وقد بمغ عدد مفردات العينة ، أما أداة الدراسة فيي صحيفة ااإلعبلـ جميور وسائؿ

العينة العشوائية البسيطة مف قراء الصحؼ في محافظة المنيا،  أسموبشخص تـ اختيارىـ ب 400
 :ىي أىـ نتائج الدراسةو وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى نظرية تمثيؿ المعمومات، 

الشكؿ المستطيؿ بنسبة %( يميو 43.7أكثر األشكاؿ جذبًا لبلنتباه الشكؿ المربع بنسبة ) -أ
منتظـ األبعاد بنسبة الالشكؿ غير  وأخيراً %(، 18.8البيضاوي بنسبة ) ثـ%( 21)
(16.6.)% 

أسفؿ العنواف بنسبة و %(، 23.5فوؽ العنواف بنسبة ) ىي: أكثر أماكف الصورة جذبًا لبلنتباه -ب
%( 17.2وسط الموضوع بنسبة مئوية ) و %( 23.1جانب الموضوع بنسبة ) و %( 23.4)
 %(.12.85أخيرًا أسفؿ الموضوع بنسبة مئوية )و 

يمييا ، %(69.2الصورة الموضوعية بنسبة )ىي: أفضؿ األنواع التي تساعد عمى التذكر  -ج
 %(.7)الصورة المفرغة بنسبة  وأخيراً %(، 23.8)  الصورة الشخصية بنسبة 

 :(2)( ـ2015)  Ijehدراسة  -3

اقع التصوير الصحفي في الصحؼ النيجيرية التعرؼ عمى و  إلىىدفت ىذه الدراسة 
الحكومية، مف خبلؿ التعرؼ عمى طرؽ تحرير الصورة الصحفية في الصحؼ الحكومية، وتنتمي 

 أسموبتـ استخداـ  إطارهي، وفي اإلعبلم الدراسة لمبحوث الوصفية، مستخدمة منيج المسح
ارسة وأداتو المقابمة  لجمع مسح أساليب المم أسموبوأداتو لجمع المعمومات و تحميؿ المضموف 

المعمومات، حيث شممت الدراسة تحميؿ الصحيفتيف الرسميتيف في نيجيريا وىما )صحيفة المراقب، 
وقد بمغ ـ،  2015وحتى مارس  2014وصحيفة المؤشر( الصادرتيف في الفترة مف أكتوبر 

العينة  بأسمو ( قضية لكؿ صحيفة تـ اختيارىـ ب30( قضية بواقع )60مفردات العينة )
 :ىي أىـ نتائج الدراسة، و ( قضايا مف كؿ شير5بواقع ) الحصصية الشيرية

                                                           

 (253- 225)ص ص  تذكر المضموف الصحفي.( عبد الجواد، تأثير متغيرات الصورة الصحفية عمى  1)
(2) Ijeh, An Appraisal of Photojournalism Practices in Government Newspapers in 

Nigeria: Insights From the Observer and the Pointer. 
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تعد الصورة الصحفية ميمة جدًا إلمداد الجميور بالمعمومات، إال أنو في العصر الحديث البد  -أ
 مف توخي الحذر في ظؿ التبلعب الرقمي في الصور المنشورة.

%( 21.3كبيرة لمصورة الصحفية، حيث تبيف أف )رية الحكومية أىمية يتعطي الصحؼ النيج -ب
عمى الصورة الصحفية في  ي محتويات قضايا الصحيفتيف اعتمد%( مف إجمال27.9و)

 تغطية القضايا الصحفية.

حيث  المصورة،لكيفية التغطية لمصحفييف كمرجع الحكومية الرسمية دليبًل  ال توفر الصحؼ -ج
حفي عمى مياراتيـ الخاصة، والمعايير في عمميات التصوير الص يعتمد الصحفيوف

 الشخصية.
 :(1) (ـ2015)   Tewariدراسة  -4

التعرؼ عمى تأثير التكنولوجيا والثورة الرقمية عمى التصوير  إلىىدفت ىذه الدراسة  
(، وكذلؾ التعرؼ عمى التغيرات التي  حدثت 2011-2001الصحفي في اليند، خبلؿ عامي )

دخاؿ التصوير الرقمي في العمؿ الصحفي، لتصوير الصحفيفي تمؾ الفترة عمى عممية ا ، وا 
 أسموب إطارهوفي ، المسح اإلعبلميعمى منيج واستندت وصفية، ال البحوث إلىوتنتمي الدراسة 

مسح أساليب الممارسة، أما أداة الدراسة فيو صحيفة االستقصاء، واعتمدت عمى المقياس 
مف شماؿ ( صحفيًا 101) عدد مفردات العينة  الخماسي في قياس درجات الموافقة، وقد بمغ

 :ىي وأىـ نتائج الدراسةاليند، 

بمغت نسبة الذيف يوافقوف  حيث ، أف جودة الصورة زادت بشكؿ كبير بعد التصوير الرقمي -أ
 عمى ذلؾ.يف %( غير موافق3في حيف أف )، %(24,8بينما الموافقوف )%( 65.3بشدة )

زاد في السنوات العشر األخيرة عمى  ؿعمى أف عبء العم نسبة الذيف يوافقوف بشدة أف -ب
%(، في حيف جاءت نسبة 18.8) وف%(، بينما بمغت نسبة الموافق74.3المصوريف ) 

 %(.6.9) يفالمعارض

أسيمت ف في اليند عمى أف كاميرا الياتؼ النقاؿ، وكذلؾ الكاميرات الحديثة يتفؽ الصحفيو  -ج
 %.44.6(، والموافقيف 24.8الموافقيف بشدة ) سبةتطور العمؿ الصحفي حيث بمغت ن في

 

 
                                                           

(1) Tewari, Evolutions in Photojournalism in India (2001 to 2011). 
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 :(1)ـ(2015دراسة سميماف ) -5

التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في إخراج الصورة الصحفية عمى  إلىىدفت ىذه الدراسة  
عمى  التي تستخدميا في إخراجيا، والوقوؼاألجنبية وتحديد أي االتجاىات المصرية و الصحؼ 

البحوث الوصفية، واعتمدت عمى منيج  إلىتنتمي ىذه الدراسة و ؼ بينيما، أوجو االتفاؽ واالختبل
تـ استخداـ تحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات، كما  إطاره، وفي المسح اإلعبلمي

المقارنة المنيجية، وتمثمت العينة  أسموب إطارهاستخدمت الباحثة منيج العبلقات المتبادلة وفي 
ممثمة لمصحؼ المصرية اليومية القومية، وصحيفة الوطف كعينة ممثمة  في صحيفة األخبار كعينة

وتمت المقارنة بينيما وبيف مجموعة مف الصحؼ األجنبية مثؿ: لمصحؼ المصرية الخاصة، 
" البرتغالية، Expresso" الفرنسية، و""Le Monde" االنجميزية، و"The Guardianصحيفة "
 ـ لغاية20/12/2014ائية، في الفترة الزمنية العينة العشو  أسموبالدراسة  واستخدمت

 : ىي أىـ  نتائج الدراسةو  ( عددًا لكؿ صحيفة، 16ـ، بواقع )20/1/2015

.%(، تبلىا المشيد 87احتمت الصورة المفردة المرتبة األولى مف حيث االستخداـ بنسبة )  -أ
 %(.5.7سبة )%(، وأخيرًا سمسمة الصور بن7.1المتعاقب في المرتبة الثانية بنسبة )

%(، تبلىا الصورة المتوسطة في 59.8جاءت الصورة الصغيرة في المرتبة األولى بنسبة ) -ب
%(، 5.8بنسبة ) %(، ثـ الصورة الكبيرة في المرتبة الثالثة34.3المرتبة الثانية بنسبة )

 وأخيرًا المسيطرة.

ورة %(، تبله عمى الص80.1حظي موقع التعميؽ أسفؿ الصورة عمى المرتبة األولى بنسبة )  -ج
أخيرًا أعمى و  %(،5.3في المرتبة الثالثة بنسبة )الصورة  %(، ثـ جانبا5.9نفسيا بنسبة )
 .%(9.3%(، وجاءت الصور بدوف تعميؽ بنسبة )0.4الصورة بنسبة )

 :(2)( ـ2014)  Padil and Azahari دراسة  -6

المطبوعة  اإلعبلـ التعرؼ عمى تأثير الصور في وسائؿ إلىىدفت ىذه الدراسة  
واإللكترونية عمى سير الحمبلت السياسية  وأثرىا عمى الجميور الماليزي، والتعرؼ عمى التقنيات 

منيج  إلىواستندت وصفية، ال البحوث  إلى، وتنتمي الدراسة المستخدمة في الصورة الصحفية
، حيث المعمومات تحميؿ المضموف وأداتو لجمع أسموبتـ استخداـ  إطاره، وفي المسح اإلعبلمي

                                                           

 (61-41ت الحديثة  في إخراج الصورة الصحفية عمى الصحؼ المصرية واألجنبية )ص ص( سميماف، االتجاىا1)
)2  ( Padil and Azahari,  The Impact of Photographic Images in Print and Online Media 

for Political Campaign in Malaysia. 
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، ـ2008ـ، وعاـ 2004قاـ بمسح جميع الصور في الحمبلت السياسية في وثائؽ انتخابات عاـ 
( صحيفة  ومجموعة مف 12وذلؾ بالتطبيؽ عمى مكتبة المحفوظات الوطنية في ماليزيا، و شمؿ )

 :ىي أىـ نتائج الدراسة، و مواقع اإلنترنت والمدونات، وشبكات التواصؿ االجتماعي

عمى األلواف، مما كاف لو أثر نفسي  اإللكترونية اإلعبلـ جميع الصور في وسائؿ اعتمدت -أ
 إيجابي عمى الجميور.

اعتمدت الصحؼ المطبوعة عمى الصورة ذات الوضوح الكبير، والجودة العالية، وأظيرت  -ب
 ميارات المصوريف الصحفييف والميارات التقنية في عرض الصورة.

           المطبوعة عمى التقارير المصاحبة مما  اإلعبلـ الصحفية في وسائؿاعتمدت الصورة  -ج
 جعميا أكثر واقعية لمجميور.

 :(1)( ـ2014)الربيعي دراسة   -7

العراقية  الجرائدالتعرؼ عمى مدى توظيؼ الصورة الصحفية في  إلىىدفت الدراسة  
البحوث  إلىتنتمي الدراسة  رة الصحفية،وتحديد أي األشكاؿ الفنية األكثر توظيفًا لمصو ، اليومية

تحميؿ المضموف  أسموبتـ استخداـ  إطاره، وفي المسح اإلعبلميمنيج الوصفية، واعتمدت عمى 
الحصر الشامؿ مف  أسموببالنسبة لمعينة تـ اختيار عينة عمدية ب أماوأداتو لجمع المعمومات، 

ولـ ـ، 31/12/2012لغاية  2012/ 1/12جريدة الصباح والزماف والبياف لمدة شير مف 
 :ىي نتائج الدراسةأىـ و تستخدـ الدراسة أي نظرية، 

اكثر مف األنواع األخرى، كوف الصورة  واإلعبلنيةالدراسة بالصورة الخبرية  صحؼاىتمت  - أ
 .اإلعبلنيةالخبرية ىي محور االرتكاز في الصفحة األولى وكذلؾ الحاؿ ينطبؽ عمى الصورة 

لصورة الصحفية عمى الصفحة األولى، حيث إف موضع نشر افي  صحؼ الدراسةتنوعت  - ب
%(، والزماف )يسار أسفؿ 69,7جريدة الصباح تفضؿ ) يسار أسفؿ الصفحة( بنسبة  )

 .%(50%(، في حيف جريدة البياف ) وسط الصفحة( بنسبة )28الصفحة ( بنسبة )

لصفحة األولى األفقي في عرض الصورة الصحفية عمى ا سموباأل صحؼ الدراسةاعتمدت  -ج
 خراج الصورة الصحفية.فقي في إمف خبلؿ توظيفيا لمشكؿ المستطيؿ األ

 
                                                           

مية العراقية: دراسة وصفية تحميمية لمجرائد لمصورة الصحفية في الجرائد اليو  اإلخراجية( الربيعي، األساليب 1)
 (  227-208)ص ص . نموذجاً أاليومية الصباح والزماف والبياف 
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 :(1)( ـ2013)الدىالكم دراسة  -8

التعرؼ عمى األىمية التي تولييا صحؼ دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ  إلىىدفت الدراسة 
وث البح إلىوأبرز موضوعات الصور، وتنتمي الدراسة ، الخميج العربي لمصورة الصحفية

تحميؿ المضموف،  أسموب تاستخدم هإطار وفي  المسح اإلعبلميمنيج  إلىالوصفية، واستندت 
أما أداة الدراسة فيي: استمارة تحميؿ المضموف، أما عينة المواد التي خضعت لمدراسة فقد اختار 

، السعودية –الباحث صحيفة  مف كؿ دولة مف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي وىي الرياض 
العمانية  -القطرية، عماف   –، الراية اإلماراتية -االتحاد، البحرينية –األياـ ، لكويتيةا -الوطف

 :ىي أىـ نتائج الدراسةو 

صحفية لممواد المنشورة، حيث بمغت نسبتيا  بوجود صورةصحؼ الدراسة اىتمت  - أ
(60.4.)% 

 يةأىمحظي النصؼ العموي مف الصفحة بنسبة كبيرة مف الصور، وىذا يتفؽ مع مستوى  - ب
 حة.فالجزء العموي مف الص

ركزت صحؼ الدراسة عمى الصور الممونة بدرجة كبيرة، حيث بمغت نسبتيا أكثر مف   -ج
(77.8.)% 

 :2))(ـ2013)عبد اهلل دراسة  -9

التعرؼ عمى مدى انعكاس التطور التقني عمى شكؿ ومضموف  إلىىدفت الدارسة 
انعكاس التطور الحاصؿ في فف  الصورة الصحفية المستخدمة في صحيفة الصباح، ومدى

البحوث  إلىالصورة الصحفية عمى الصور المستخدمة في صحيفة الصباح، وتنتمي الدراسة 
تحميؿ المضموف  أسموبتـ استخداـ  إطارهوفي  المسح اإلعبلميمنيج  إلىالوصفية، واستندت 

امؿ بإخضاع صور الحصر الش أسموببالنسبة لمعينة استخدـ الباحث و وأداتو لجمع المعمومات، 
 1/1/2012ة يالصفحة األولى مف كؿ األعداد الصادرة مف صحيفة الصباح في الفترة الزمن

 :ىي ىـ نتائج الدراسة، وأ31/3/2012ولغاية 

 
                                                           

( الدىبلوي،  الصورة الصحفية في الصحافة الخميجية: تحميؿ مضموف الصورة في صحؼ الرياض والوطف  1)
 واالتحاد والراية وعماف.  واألياـ

ية في الصحافة العراقية: دراسة تحميمية لصور الصفحة األولى لصحيفة تطور الصورة الصحف ،( عبد اهلل 2)
 .2012الصباح لعاـ 
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اىتمت صحيفة الصباح باستخداـ التقنيات الحديثة الخاصة بإخراج الصورة الصحفية لتكوف  -أ
 .اإللكتروني اإلنتاجنمط  إلىط التقميدي صالحة لمنشر، وذلؾ بفعؿ تحوليا مف النم

التطور في شكؿ ومضموف الصورة الصحفية في صحيفة الصباح في تعدد وتنوع أسيـ  -ب
مرتبة األولى، ثـ عبلنية حيث جاءت في الإبراز صور إاالىتماـ بمضموف الصورة مف خبلؿ 

 لمصورة الصحفية في المرتبة الثانية. اإلخباريةالوظيفة 

ة العظمي مف الصور المنشورة قد صممت في أعمى الصفحة عمى اليسار وعمى الغالبي -ج
 أكثر مف أربعة أعمدة.. إلىمساحة تمتد مف عموديف 

 :(1)( ـ2013)الدسمة دراسة  -10

ية اإلبراز لمخبر، مالتعرؼ عمى دور كؿ مف الكممة والصورة في عم إلىتيدؼ الدراسة 
وصؼ األحداث بتفاصيميا، وبياف فائدة تمازج كؿ مف ومعرفة مدى قدرة الكممات والصورة عمى 

، وتنتمي ةواألطر اإلعبلميالكممات والصور، واعتمدت الدراسة عمى نظريتي النمو المعرفي 
تحميؿ  أسموب إطارهوفي  المسح اإلعبلميالبحوث الوصفية، واعتمدت عمى منيج  إلىالدارسة 

وأداتو المقابمة والمبلحظة،  ـوسائؿ اإلعبلر مسح جميو  أسموبالمضموف وأداتو لجمع البيانات، و 
 2012في دولة الكويت في الفترة الزمنية مف أيموؿ  ـوسائؿ اإلعبلوتمثمت عينة الدراسة في 

 : ىي أىـ نتائج الدراسة، و 2012ولغاية تشريف الثاني 

 ي.اإلعبلم تسيـ الصورة والكممة في عممية اإلبراز لمخبر - أ

 وصؼ الحدث بكؿ تفاصيمو. ما تعجز عنو الكممات، وعمىالصورة قادرة عمى التعبير ع - ب

 مف كممات وصور. يالخبر اإلعبلميمكف معرفة آراء الجماىير مف خبلؿ ما يرد في    -ج

:(2)( ـ2013)بخيت دراسة  -11  

الرقمية،  ةالصورة اإلعبلميتيدؼ الدراسة لرصد التطورات الحادثة في مجاؿ صناعة 
اتو، وأبرز التقنيات التي تستخدميا، وتحميؿ الظواىر المرتبطة بتأثير وأبرز مبلمح ثقافتيا وتأثير 

البحوث الوصفية، واستندت  إلىمي الدراسة ت، وتنيالعمؿ اإلعبلمالمعالجة الرقمية لمصور عمى 
تحميؿ المضموف وأداتو لجمع البيانات،  أسموبتـ استخداـ  إطاره، وفي المسح اإلعبلميمنيج  إلى

والتكنولوجية والقانونية المتعمقة  واإلعبلميةكتابات واألدبيات العممية: الثقافية وتـ تحميؿ بعض ال
                                                           

 الكويتي.  اإلعبلـ: دراسة نظرية في اإلعبلمي( الدسمة، التأثير الداللي لمكممة والصورة في الخبر  1)

 .يكترونياإللالمركز العربي ألبحاث الفضاء  إلى( بخيت،  ثقافة الصورة الرقمية. بحث مقدـ 2)
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 ةالمؤسسات اإلعبلميالمتعمقة برؤية  واإلعبلميةبالصورة الرقمية، ومواثيؽ الشرؼ الصحفية 
 :ىي أىـ نتائج الدراسةلممعالجة الرقمية لمصور، و 

الصورة الحديث، وتعاظـ ظاىرة  بلـاإلع حدوث تحوالت جذرية في مكانة ودور الصورة في - أ
 الرقمية. ةاإلعبلمي

غير سوية في مجاؿ التعاطي مع المعالجة الرقمية لمصور في  (أخبلقية)وجود ممارسات  - ب
 .ةالمؤسسات اإلعبلميبعض 

زادت حاالت االنتياكات ، أنو مع التطورات المتسارعة في تكنولوجيا االتصاؿ الرقمي - ج
 لصور لتحقيؽ أىداؼ مختمفة.األخبلقية المتعمقة بتوظيؼ ا

 :(1)( ـ2011)عالكنة دراسة  -12

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى األىمية التي تولييا الصحؼ األردنية اليومية لمصورة  
الصحفية، والموضوعات التي تعالجيا والمصادر التي تعتمد عمييا الصحؼ في الحصوؿ عمى 

، وفي المسح اإلعبلميمنيج واعتمدت عمى  البحوث الوصفية، إلىالصورة، وتنتمي الدراسة 
تحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات، كما استخدـ الباحث منيج دراسة  أسموب إطاره

المقارنة المنيجية، وتمثمت العينة في صحيفتي الدستور  أسموب إطارهالعبلقات المتبادلة وفي 
باستخداـ األسبوع الصناعي بواقع  العينة العشوائية البسيطة أسموبوالغد، واستخدمت الدراسة 

ـ، حيث يرى الباحث أف سبعة أعداد 2005خبلؿ شير تموز عاـ سبعة أعداد مف كؿ صحيفة 
 :ىي أىـ نتائج الدراسةو  مف كؿ صحيفة يعد كافيًا، 

عمى مصورييا في نشر الصور الصحفية، حيث بمغت نسبة اعتمدت صحيفتا الدراسة  - أ
 %( في الغد.51.2ستور، و )%( في الد53.4االعتماد عمييـ )

، حيث بمغت نسبة ما ةالتقت الصحيفتاف عمى عرض الصور الصحفية في صفحاتيا الداخمي - ب
 %(.95.3تـ عرضو عمى ىذه الصفحات )

عرض الصور الموضوعية أكثر مف الصور الشخصية، حيث بمغت  إلىتميؿ الصحيفتاف   - ج
 %(.58.5نسبة ىذه الصور )

 
                                                           

 .ية مقارنة لصحيفتي الدستور والغدعبلونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحميم 1))
 ( 17-1)ص ص 
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(1)(ـ2010) إييابدراسة   -13
: 

خراج الصورة الصحفية في عينة مف التعرؼ عمى مدى تطبيؽ أسس إ إلىة ىدفت الدراس  
، المسح اإلعبلميواعتمدت عمى منيج ، البحوث الوصفية إلىمجبلت األطفاؿ، وتنتمي الدراسة 

تحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات، كما استخدمت منيج  أسموبتـ استخداـ  إطارهوفي 
المقارنة المنيجية، وأداة المقابمة  أسموبتـ توظيؼ  إطارهات المتبادلة وفي دراسة العبلق

ثناء الطباعة أوالمبلحظة، وتمثمت عينة الدراسة في مجموعتيف: األولى أعداد مف مجمتي سمير 
، والثانية  أعداد مف مجمتي 2008، 1993الغائرة وبعد استخداـ الطباعة الممساء في عامي 

 :ىي أىـ نتائج الدراسةـ، و 2008سمير وماجد، لعاـ 

وكذلؾ انب الفني ووثاقة الصمة بالموضوع، أخذ عمى مجمة سمير بعض المبلحظات في الج - أ
ما مجمة ماجد استخدمت الصورة الظمية بشكؿ متميز، حيث حققت ليا أ افتقادىا لمحداثة،

 ية.، الحيوية والتمقائالحداثة ،مف وثاقة الصمة بالموضوععوامؿ صبلحية الصورة 

 أف مكاف كبلـ الصورة أسفميا احتؿ المرتبة األولى في المجمتيف كمتييما. - ب

أف مجمة ماجد ابتكرت التأثيرات الخاصة بالصورة وأضافتيا واعتبرتيا أحد أىـ ركائز إخراج   -ج
 الصورة بالمجمة.

:(2)( ـ2010)السيد دراسة  -14  

لمصور الصحفية المقدمة  تعرؼ عمى أىـ المعالجات اإلخراجيةال إلىالدراسة  تىدف
 المسح اإلعبلميمنيج  إلىالبحوث الوصفية،  واستندت  إلىوتنتمي الدراسة ، بالمجبلت المصرية

وقد أجريت الدراسة عمى ، وأداتو  لجمع المعمومات تحميؿ المضموف أداةتـ استخداـ  إطارهوفي 
بالتساوي مف كؿ ـ، 31/12/2009حتى  1/7/2009مف ( لكؿ صحيفة 26( عددًا بواقع )52)

 وأىـ نتائج الدراسة ىي:، العينة العمدية أسموب، تـ اختيارىـ بصحيفة

أف الصورة الطاغية عمى اليوامش تعد مف أكثر المعالجات اإلخراجية لمصورة المستخدمة في  - أ
 أغمفة المجبلت عينة الدراسة.

 خراجيةاإلبشكؿ كبير حوؿ الصور، ويعد ذلؾ مف الممارسات  اإلطاراتاستخداـ ف أ - ب
 المعاصرة.

                                                           

 . الصورة الصحفية  وبعض تطبيقاتيا في عينة مف مجبلت األطفاؿ إخراج، إيياب( 1)
 ة لمجمتي روز اليوسؼ ونصؼ الدنيا.لمصورة الصحفية: دراسة تحميمي اإلخراجية( السيد، المعالجات  2)
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اتخذت الصور الصحفية أشكااًل متنوعة عمى صفحات المجبلت، وغمب الشكؿ اليندسي  -ج
ر المنتظمة خاصة التقميدي عمى الصورة، كما يكثر استخداـ الصور ذات األشكاؿ غي

ىماؿالخمفية المفرغة،   لؤلشكاؿ األخرى كالبيضاوي والدائري. وا 
(1)(ـ2009)ار النج دراسة -15

: 

عمى دوافع تعرض الشباب الجامعي لمصور الصحفية وما  التعرؼ إلىالدراسة  دفتى
المسح منيج  إلىالبحوث الوصفية، واستندت  إلىوتنتمي الدراسة  ،المتحققة منيا اإلشباعات
صحيفة  ، أما أداة الدراسة فييـوسائؿ اإلعبلمسح جميور  أسموب إطاره، وفي اإلعبلمي

جامعة ب يـ الشباب الجامعيفمف المبحوثيف، أما عينة الدراسة االستقصاء لجمع البيانات 
ناثاً ذكورًا المنصورة  ( مفردة مقسمة بالتساوي، وتـ  400مف المستوى األولى حتى الرابع بواقع )  وا 
 :ىي أىـ نتائج الدراسةو العينة العشوائية البسيطة،  أسموباختيارىـ ب

%، يميو الصور بنسبة 26نسبة وجاء بف أىـ وسائؿ الجذب لمصحؼ المصرية المضموف أ - أ
21.2.% 

الترتيب األوؿ مف نوع الصور في صحؼ الدراسة عمى الصور الموضوعية حظيت  - ب
 المفضمة، يمييا التوضيحية والتعبيرية ثـ الشخصية.

يفضؿ التعميؽ المصاحب أسفؿ الصورة يميو عمى يميف الصورة، ثـ عمى يسار الصورة، ثـ  - ج
 .الشرح عمى جزء مف الصورة

 :(2)(ـ1995)بينسي دراسة  -16

التعرؼ عمى دور الصور الصحفية في دعـ السياسات التحريرية  إلىىدفت الدراسة 
، المسح اإلعبلميالبحوث الوصفية، واعتمت عمى منيج  إلىلمصحؼ الحزبية، وتنتمي الدراسة 

الدراسة  تحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات، حيث شممت أسموبتـ استخداـ  إطارهوفي 
األىالي تحميؿ جميع الصور الصحفية المتصمة بالقضايا المصرية الداخمية في الصحؼ ) مايو و 

لكؿ جريدة طواؿ عاـ  اً ( عددًا أسبوعي52بواقع )( عددًا، 156وأجريت الدراسة عمى )الوفد (، و 
 ـ، وأىـ نتائج الدراسة ىي:1993

                                                           

 ( النحار، دوافع تعرض الشباب الجامعي لمصور الصحفية بالصحؼ المصرية واالشباعات المتحققة منيا. 1)
 (.139) ص  ( بينسي، دور الصور الصحفية في دعـ السياسة التحريرية لمصحؼ الحزبية: دراسة تحميمية 2)
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نوعية القضايا التي ركزت عمييا الصور تأثير السياسة التحريرية لمصحؼ الحزبية عمى  -أ
الصحفية، فقد جاءت الصور الصحفية لقضايا الممارسة الديمقراطية في جريدة )مايو( بنسبة 

الصور المنشورة  عف قضايا الممارسة الديمقراطية في الصحؼ  إجمالي%( مف 72.1)
 الثبلث.

في صحؼ  اإليجابيتجاه الصور ذات االتجاه السمبي بفارؽ كبير عمى ذات االتفوقت   -ب
%( في صحيفة 79.5%( في صحيفة الوفد، و)79.6المعارضة، حيث بمغت نسبتيا )

 األىالي.

أظيرت الدراسة زيادة اىتماـ صحيفتي المعارضة بالصورة الصحفية، حيث بمغت القيمة  -ج
%(، وفي مايو بنسبة 29.7%(، وفي األىالي بنسبة )42.6النسبية لمصور بالوفد )

(27.7)%. 

 غطية الصحفية لمقضايا.المحكر الثاني: الصكرة كالت

: (1)(ـ2015دراسة صالح الديف ) -17
 

التعرؼ عمى دالالت الصور الصحفية )الفوتوغرافية( التي تناولت  إلىىدفت الدراسة  
البحوث  إلىاألزمة السورية، والموضوعات التي ركزت عمييا وحظيت باىتماميا، وتنتمي الدارسة 

تحميؿ المضموف وأداتو  أسموب إطاره، وفي المسح اإلعبلمياعتمدت عمى منيج الوصفية، و 
العينة القصدية مف  أسموبعدد تـ اختيارىـ ب 100لجمع المعمومات، وقد بمغ عدد مفردات العينة 

ـ باستثناء يومي الجمعة 30/4/2014 إلى 1/1/2013خبلؿ الفترة الزمنية مف  صحيفتي الدراسة
 :ىي ج الدراسةأىـ نتائ، و والسبت

%(، تبلىيا في المرتبة 48.9حظيت الصورة الخبرية المستقمة عمى المرتبة األولى بنسبة ) -أ 
%(، أخيرًا 9.7%(، ثـ الصورة الشخصية بنسبة )39.8الثانية الصورة الموضوعية بنسبة )

 %(.1.6الجمالية بنسبة )

يا الصفحة األولى في %(، تمت92.9حازت الصفحات الداخمية عمى المرتبة األولى بنسبة ) -ب 
 %(.0.7%(، وأخيرًا الصفحة األخيرة بنسبة )6.4المرتبة الثانية بنسبة )

                                                           

ية والنصية حوؿ األزمة السورية في صحيفتي القدس الفمسطينية ( صبلح الديف، دالالت الصورة الصحف1)
 ويديعوت أحرونوت "اإلسرائيمية": دراسة تحميمية مقارنة.



15 

%(، تمتيا الممونة بنسبة 77.1حصمت الصفحات غير الممونة عمى النسبة األعمى بواقع )  -ج 
(22.9.)% 

(1)(ـ2013بدر )دراسة   -18
:  

صور الصحفية المنشورة التعرؼ عمى مضاميف واتجاىات ودالالت ال إلىىدفت الدراسة 
، البحوث الوصفية إلىاسة وتنتمي الدر ، الدراسة حوؿ النزاع المسمح الداخمي في سوريا في صحؼ

تحميؿ المضموف وأداتو لجمع  أسموبتـ استخداـ  إطارهوفي  المسح اإلعبلميمنيج  إلىواستندت 
المقارنة المنيجية،  أسموب تـ استخداـ إطارهوفي  المعمومات، كما استخدـ الباحث المنيج المقارف

وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الصور المنشورة في صحيفتي العرب القطرية وىآرتس 
صورة صحفية خاصة  1257وتمثمت عينة الدراسة في عينة عمدية بمغ قواميا ، ةاإلسرائيمي

ا م 31/12/2012لغاية  1/1/2012عدد في الفترة الزمنية  304ث سورية ومنشورة في ابأحد
 :ىي أىـ نتائج الدراسةو عدا يـو السبت، 

أف حجـ جميع الصور المنشورة في صحفية العرب حوؿ األزمة أقؿ مف ربع صفحة، أما في  - أ
%(، وربع 0.5فكانت نسبة الصور الصحفية التي حجميا نصؼ صفحة ) ىآرتسصحفية 

 %(.93.7%(، وباقي الصور كانت أقؿ مف ربع صفحة بنسبة )5.8الصفحة بنسبة )

%(، تبلىا في المرتبة الثانية 84.6حازت الصفحات الداخمية عمى المرتبة األولى بنسبة ) - ب
 %(0.1%(، وأخيرًا الصفحة األخيرة بنسبة )15.3األولى بنسبة ) الصفحة

%(، تبله في المرتبة 60.1حظي موقع الصورة أعمى الصفحة عمى المرتبة األولى بنسبة ) - ج
 %(.17.9، ثـ أسفؿ الصفحة بنسبة )%(21.9الثانية وسط الصفحة بنسبة )

(2)(ـ2012) Fahmy & Daekyungدراسة  -19
: 

التعرؼ عمى صحافة الحرب مقابؿ السبلـ مف خبلؿ التغطية  إلىالدراسة ىدفت 
(، في وكاالت األنباء العالمية 2009-2008الصحفية المصورة لمحرب عمى قطاع غزة عاـ )

 إلىو وكالة فرانس برس العالمية(، وتنتمي الدراسة برس  وىي )وكالة رويترز ووكالة اسوشيتد
تحميؿ المضموف   أسموب إطارهوفي  المسح اإلعبلميالبحوث الوصفية، واعتمدت عمى منيج 

                                                           

( بدر، مصطفى أكـر مصطفى. الصورة الصحفية لمنزاع المسمح الداخمي في سوريا بيف صحيفتي العرب  1)
 اإلسرائيمية: دراسة تحميمية. وىآرتسالقطرية 

(2) Fahmy &  Daekyung,  An Examination of  Newswires’ Coverage of the Conflict 

in Gaza (2008-2009). 
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( صورة في الفترة 647لجمع المعمومات، حيث تـ تحميؿ مجموعة مف الصور بمغت ) وأداتو
(، وقد اعتمدت ىذه الدراسة 2009ر يناي 25وحتى  2008ديسمبر  20الزمنية الواقعة ما بيف )

 :ىي أىـ نتائج الدراسة، و ةاألطر اإلعبلميعمى نظرية 

حصمت وكالة اسوشيتد برس عمى المرتبة األولى في عرض صور الضحايا الفمسطينييف  - أ
وأخيرًا وكالة رويترز بنسبة ، %(31.7%(، تمتيا وكالة األنباء الفرنسية بنسبة )32.5بنسبة )

(26.3.)% 

%(، بينما 97.3عر اإلحباط واألسى والغضب في صور الفمسطينييف جاءت بنسبة )أف مشا - ب
 %(.2.7مظاىر األمؿ والتفاؤؿ بنسبة )

حصمت وكالة اسوشيتد برس عمى المرتبة األولى في عرض صور المتظاىريف بنسبة  - ج
%(، وأخيرًا وكالة األنباء الفرنسية بنسبة 35.8%(، تمتيا وكالة رويترز بنسبة )38.8)
(35.6)%. 

 :(1)(ـ2009) Alexander & Nikolaev دراسة -20

محرب في كوسوفو في ثبلث لالتعرؼ عمى التغطية الصحفية المصورة  إلىالدراسة  ىدفت  
 اإلعبلـ لمعرفة مدى قدرة( Time, Newsweek, and US Newsمجبلت أمريكية وىي: )

البحوث الوصفية، واعتمدت عمى  إلى، وتنتمي الدراسة لمحرب يقيةالقصة الحقاألمريكي عمى نقؿ 
مف خبلؿ تحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات،  أسموب إطاره، وفي المسح اإلعبلميمنيج 

( صورة 365وقد بمغ عددىا )، المجبلت األمريكية ياتحميؿ جميع الصور الصحفية التي تناولت
أىـ نتائج (، و ـ28/6/1999وحتى  8/2/1999في الفترة مف )لمدة خمسة أشير صحفية 

 :ىي ةالدراس

تشابو االىتماـ في صحؼ الدراسة في التغطية المصورة لمحرب في كوسوفو حيث نشرت  - أ
أما مجمة تايـ  في عينة الدراسة، مف إجمالي الصور %(،37.3صحيفة نيوز ويؾ ما نسبتو )

 %(.27.9 ) %(، أما مجمة األخبار األمريكية34.8فبمغت نسبة الصور )

ىتماـ في مجبلت الدراسة بالصورة الصحفية التي تعالج قضية كوسوفو قبؿ لـ يكف ىناؾ ا - ب
 إعبلف الرئيس األمريكي لدخوؿ حمؼ شماؿ األطمسي بما فييا أمريكا في الصراع الدائر فييا.

                                                           

(1) Alexander &  Nikolaev ،Images of War: Content Analysis of the Photo Coverage 

of the War in Kosovo.  
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%(، في حيف بمغت نسبة 27.9بمغت نسبة التغطية المصورة لمعسكرييف مف األلباف )  - ج
%(، أما 43.3، أما نسبة العساكر مف الناتو بمغت )%(17.6العسكرييف مف الصرب نسبة  )

 .%(27.0الجنسيات األخرى بمغت )
  :(1)(ـ2008نصر ) دراسة -21

 اإلسرائيميةتحميؿ األطر الداللية الستخداـ الصور المتصمة بالحرب  إلىىدفت الدراسة 
ألسبوعية ، لمتعرؼ عمى حجـ ونوعية اىتماـ المجبلت العربية ا(2006) األخيرة عمى لبناف

البحوث الوصفية التحميمية،  إلىبالصور الخاصة بالحرب، وتنتمي ىذه الدارسة  اإلخبارية
تحميؿ المضموف وأداتو لجمع  أسموب إطاره، وفي المسح اإلعبلميواعتمدت عمى منيج 

العربية، واعتمدت  اإلخبارية األسبوعيةالمعمومات، وقد تـ اختيار عينة ممثمة مف المجبلت 
 :ىي أىـ نتائج الدراسةوالبناء اإلدراكي، و ، عمى نظريتي األطر المعرفية الدراسة

وكاالت األنباء ووكاالت الصور العربية المسيطرة في  إلىغالبية الصور تعود في األصؿ  -أ 
 مف الناحية الداللية صبت في صالح الجانب المبناني بشكؿ كبير. أنياالعالـ، إال 

حرب في لبناف إدانة استخداـ القوة المفرطة مف جانب عكست التغطية الصحفية المصورة لم -ب 
مف خبلؿ إبراز صور الدمار المادي الذي لحؽ بالبنية التحتية في  ،اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 لبناف وصور الضحايا مف المدنييف.

مف خبلؿ األعماؿ الوحشية التي  اإلسرائيمي لبلحتبلؿقدمت الصور المنشورة صورة سمبية  -ج 
الفشؿ واالضطراب والغضب مف ت عف حالة عبر كما ، اإلسرائيميحتبلؿ االقاـ بيا جيش 

 سير العمميات الحربية.

 :(2)(ـ2008) Fahmy & Daekyung دراسة  -22

التعرؼ عمى طبيعية التغطية الصحفية المصورة في كؿ مف  إلىالدراسة  دؼ ىذهيت
والتعرؼ عمى تأثير الحكومة صحيفتي الجاردياف البريطانية وصحيفة نيويورؾ تايمز األمريكية، 

البحوث  إلىفي تأطير الصورة الصحفية لمحرب، وتنتمي ىذه الدراسة  وسائؿ اإلعبلـعمى عمؿ 
تحميؿ المضموف وأداتو  أسموب إطاره، وفي المسح اإلعبلميواعتمدت عمى منيج ، الوصفية

                                                           

 ربية، دراسة تحميمية.نصر، التغطية الصحفية المصورة لمحرب في لبناف في المجبلت الع 1 ) )
(2  ( Fahmy & Daekyung ،Picturing The Iraq War  : Constructing the Image of War in 

the British and US Press.. 
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فترة الواقعة ما لجمع المعمومات، حيث تـ تحميؿ مجموعة مف الصور في صحيفتي الدراسة في ال
أىـ ( صورة في صحيفتي الدراسة، و 1305ـ بواقع )2003مايو  1وحتى  2003مارس 20بيف 

 :ىي نتائج الدراسة

%(، تمتيا صور 23.9لتحالؼ بنسبة )ركزت صحيفة نيويورؾ تايمز عمى صور قوات ا - أ
التحالؼ %(، وأخيرًا صور لقاءات قوات 21.2الخسائر في أرواح المدنييف العراقييف بنسبة )

 %(.6.1مع المدنييف العراقييف بنسبة )

تفوقت صحيفة الجاردياف في عرضيا لمصور الصحفية الخاصة بالخسائر البشرية عمى  - ب
%(، بينما كانت 35.5صحيفة نيويورؾ تايمز حيث بمغت نسبتيا في صحيفة الجاردياف )

 %(.17.3نسبة التغطية في صحيفة نيويورؾ تايمز )

    جاجات في الواليات المتحدة األمريكية ودوؿ أوروبية وعربية في بمغت نسبة صور االحت - ج
 %(.2.3%(، بينما كانت في صحيفة نيويورؾ تايمز )2.4صحيفة الجاردياف )

(1)(ـ2007حسف )دراسة  -23
: 

في تغطية الغزو األمريكي تحميؿ موضوعات الصورة الصحفية  إلىىدفت الدراسة 
جاه الصور الصحفية وموقعيا الجغرافي وأنواعيا ومصادرىا لمتعرؼ عمى اتالبريطاني لمعراؽ، 

المسح الدراسات الوصفية، واعتمدت عمى منيج  إلىوالتكنيكات المستخدمة، وتنتمي ىذه الدراسة 
تحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات، مف عينة مف المجبلت  أسموب إطاره، وفي اإلعبلمي

  –التايـ  Timeوالمجبلت األمريكية  ) ، (آخر ساعة –المصرية )األىراـ  العربي 
Newsweek  ،ىي أىـ نتائج الدراسةو النيوزويؾ(، كما استخدـ المنيج المقارف: 

مثؿ تكنيؾ اليجوـ والتبرير، بينما  التكنيكات اإلعبلميةتفوقت المجبلت األمريكية في بعض  -أ 
كنيؾ المساندة األخرى مثؿ ت التكنيكات اإلعبلميةتفوقت المجبلت المصرية في بعض 

 والتيدئة.

 ارتفاع نسبة الصور مجيولة المصدر في المجبلت المصرية. -ب 

 تعدد أنواع الصور الصحفية المنشورة في المجبلت األمريكية عينة الدراسة. -ج 

 

                                                           

 ( حسف، تقويـ استخداـ الصورة الصحفية في تغطية الغزو األمريكي البريطاني لمعراؽ.1)
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 :(1)(ـ2006) أحمد دراسة  -24

التعرؼ عمى موقؼ الصحؼ المصرية اتجاه انتفاضة األقصى مف  إلىىدفت الدراسة 
البحوث الوصفية،  إلىوتنتمي الدراسة الصحفية ومعرفة مدى اىتماميا باالنتفاضة،  خبلؿ الصورة

تحميؿ المضموف وأداتو لجمع  أسموب إطاره، وفي المسح اإلعبلميمنيج واعتمدت عمى 
مسح أساليب الممارسة وأداتو المقابمة  والمبلحظة، كما استخدـ المنيج  أسموبو المعمومات، 
 أسموبالمقارنة المنيجية، وقد تـ اختيار عينة عمدية ب أسموباستخداـ تـ  إطارهالمقارف وفي 

في الفترة  الحصر الشامؿ لمصحؼ المصرية األسبوعية وىي: ) أخبار اليوـ واألىالي واألسبوع(،
 وأىـ نتائج الدراسة ىي:، 27/9/2004وحتى  2000/ 29/9الزمنية مف 

ة البلإنسانية، حيث تمثؿ اإلسرائيميلممارسات عكست الصور معاناة الشعب الفمسطيني نتيجة ا -أ
%(، ونسبة قميمة تعكس قدرة الشعب الفمسطيني 94.8نسبة الصور لمخسائر الفمسطينية )

 عمى مقاومة االحتبلؿ. 

 غمب استخداـ األشكاؿ الرباعية وخاصة المستطيؿ األفقي، وندرة األشكاؿ الدائرية والمفرغة. -ب

مف الصور حيث جاءت ال سيما المتخصصة عمى النسبة األكبر حظيت الصفحات الداخمية و  -ج
 (.%83.8بنسبة ) 

 :(2)(ـ2003) األسطؿ دراسة  -25

التعرؼ عمى حجـ ومدى االىتماـ بالصور الصحفية النتفاضة  إلىىدفت الدراسة   
البحوث الوصفية، واعتمدت عمى  إلىوتنتمي الدراسة األقصى الفمسطينية في الصحؼ العربية، 

، وتمثمت تحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات أسموب إطاره، وفي المسح اإلعبلمييج من
الحصر الشامؿ مف  أسموبعينتيا في صحيفتي األىراـ المصرية والحياة المندنية باستخداـ 

( عددًا في 362( عددًا مف صحيفة األىراـ، و)361، بواقع )28/9/2001وحتى  28/9/2000
 نية، وأىـ نتائج الدراسة ىي:صحيفة الحياة المند

باىتماـ صحيفتي الدراسة، حيث جاءت بالمرتبة األولى بنسبة  اإلخباريةحظيت الصور  -أ
%(، بينما 10.4%(، في حيف جاءت الصور الموضوعية بالمرتبة الثانية بنسبة  )81.5)

                                                           

 المصرية: دراسة تحميمية.( أحمد، الصور الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ 1)

( األسطؿ، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي  2)
 األىراـ المصرية والحياة المندنية.
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بنسبة %(، وأخيرًا الصور المستقمة 4.6جاءت الصور الشخصية بالمرتبة الثالثة بنسبة )
(3.5.)% 

%(، في حيف جاءت المصادر غير 79.9احتمت المصادر األجنبية المرتبة األولى بنسبة ) -ب
%(، بينما جاء المصور المعتمد في المرتبة الثالثة 9.8المحددة في المرتبة الثانية بنسبة )

 %(.3%(، وأخيرًا األرشيؼ بنسبة )7.3بنسبة ) 

ة باىتماـ صحيفتي الدراسة حيث جاء بالمرتبة األولى حظي الحجـ المتوسط لمصورة الصحفي -ج
%(، 10.4%(، يمييا الحجـ الكبير بنسبة )24%(، ثـ الحجـ الصغير بنسبة )61بنسبة )
 %(.4.6الصور العمودية بنسبة ) وأخيراً 

: (1)(ـ2001)بينسي دراسة  -26  

لصراع االتعرؼ عمى دور الصورة الصحفية كإحدى أدوات إدارة  إلىىدفت الدراسة 
(، وتقويـ 1982، 1973، 1967، 1956، 1948ة )اإلسرائيميأثناء الحروب العربية  ةاإلعبلمي

، وفي المسح اإلعبلميالبحوث الوصفية، واعتمدت عمى منيج  إلىوتنتمي الدراسة استخداميا، 
 ، وتمثمت عينة الدراسة في جريدة األىراـتحميؿ المضموف وأداتو لجمع المعمومات أسموب إطاره

 لمدة خمسة شيور، بواقع شير لكؿ حرب مف تاريخ اندالعيا، وأىـ نتائج الدراسة ىي:

ة اإلسرائيميفي الترتيب األوؿ بيف إجمالي صور الحروب العربية  اإلخباريةجاءت الصور  -أ
 .1967%(، كما جاءت في الترتيب األوؿ لكؿ حرب عمى حدة ما عدا حرب 52.4بنسبة )

ة، اإلسرائيميفية غير محددة المصدر في جميع الحروب العربية ارتفاع نسبة الصور الصح - ت
حيث بمغت  1973%(، وأقميا في حرب 96.1حيث بمغت ) 1948وكانت أعبلىا في حرب 

 %( مف إجمالي صور كؿ حرب.58.3)

%( مف 54.3حظيت الصورة المفردة عمى الترتيب األوؿ مف حيث الشكؿ الفني بنسبة ) -ج
، وجاءت سمسمة الصور 1973حرب  في أربعة حروب ما عدا ر الصحفية،الصو  إجمالي

% ( عمى 41.4% ، 22.2% ، 41.5بنسبة ) 73، 67، 56في المرتبة الثانية في حروب 
 التوالي. 

 

                                                           

صراع اإلعبلمي أثناء الحروب العربية لتقويـ استخداـ الصور الصحفية كإحدى أدوات إدارة ا ( بينسي، 1)
 (215)ص  (1982، 1973، 1967. 1956، 1948ية )اإلسرائيم
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 كقع الدراسة بيف الدراسات السابقة:م

مف خبلؿ استعراض الباحثة واطبلعيا عمى الدراسات التي ليا عبلقة بالدراسة تبرز النقاط 
 ة:اآلتي

تشابيت الدراسة مع جميع الدراسات السابقة تقريبًا في انتمائيا لمبحوث الوصفية، واتفقت مع  -1
منيج معظميا في استخداميا لمنيج المسح، واتفقت في استخداميا لمنيج المسح بجانب 

المقارف مع دارسة دراسة العبلقات المتبادلة وفي إطاره أسموب المقارنة المنيجية 
(، ودراسة ) حسف، ـ2013(، ودراسة ) بدر، ـ2006ودراسة )أحمد،(، ـ2010)ايياب،
 (.ـ2007

تشابيت الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث األداة المستخدمة ) استمارة تحميؿ  -2
ودراسة ) الربيعي،  ،(padiland.2014(، ودراسة )ـ2016دراسة )حسف، مثؿ  المضموف (

(، ـ2015لكنيا اختمفت مع دراسة )عبد الجواد،   (،ـ2013(، ودراسة ) الدىبلوي، ـ2014
في ، (ـ2000(، ودراسة )بينسي، ـ2009(، ودراسة )النحار، Tewari,2015ودراسة ) 

جانب  إلى( في استخداميا لممقابمة Ijeh,2015استخداميـ لصحيفة االستقصاء، ومع دراسة )
( في ـ2006حمد، أسة )(، ودراـ2010، إيياباستمارة تحميؿ المضموف، ومع دراسة )

 استخداميما الستمارة تحميؿ المضموف والمبلحظة والمقابمة.

 اختمفت الدراسة مع الدراسات السابقة في توظيفيا لنظرية تريب األولويات، في حيف افتقرت  -3
(، التي اعتمدت ـ2013الدسمة، أي نظرية ما عدا دراسة ) إلىبقة الدراسات السا كثير مف

(، التي اعتمدت عمى ـ2008نصر،، ودراسة )ةواألطر اإلعبلميفي عر عمى نظريتي النمو الم
(، التي اعتمدت عمى ـ2015والبناء اإلدراكي، ودراسة )عبد الجواد، ، طر المعرفيةنظريتي األ

 نظرية تمثيؿ المعمومات.

تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في تناوليا لمصورة الصحفية النتفاضة القدس، وىو  -4
 ـ تتناولو أي مف الدراسات السابقة.موضوع ل

تختمؼ الدراسة بشكؿ واضح عف الدراسات السابقة جميعيا في مجتمع الدراسة الذي يتمثؿ  -5
 في الصحؼ اليومية الفمسطينية، ومف ثـ العينة الزمنية.

ىكذا يتبيف أف الدراسة جديدة مف حيث موضوعيا )الصورة الصحفية النتفاضة القدس(  
 ) الصحؼ الفمسطينية اليومية ( والعينة الزمنية.ومجتمع الدراسة 
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 أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة: 

الباحثة مف الدراسات السابقة  ادتستفتعد الدراسات السابقة جيودًا عممية بحثية منظمة، وقد ا
 عمى النحو اآلتي:

 تدعيـ االستدالؿ عمى المشكمة وبمورتيا. -1

لمتبعة، وتحديد األىداؼ والتساؤالت، وفئات التحميؿ، وبناء االستفادة مف الجوانب المنيجية ا -2
 استمارة تحميؿ المضموف.

المعرفي في الدراسات السابقة الذي يزيد مف دراية الباحثة، حيث يوجد  طاراالستفادة مف اإل -3
 ندرة في المراجع في مجاؿ الصورة الصحفية.

، بما يثرى ة مع نتائج ىذه الدراسةالباحثة مف نتائج الدراسات السابقة في المقارن استفادت -4
 الدراسة، والوقوؼ عمى جوانب االتفاؽ واالختبلؼ بينيما

 ثانيان: االستدالؿ عمى مشكمة الدراسة:
الحظت الباحثة مف خبلؿ معايشتيا النتفاضة القدس ومتابعتيا لمصحؼ الفمسطينية اليومية       

الفنية  إلمكاناتيابشكؿ متبايف وفقًا  استخداميا لمصورة الصحفية في تغطية انتفاضة القدس
وتوجياتيا السياسية، ولموقوؼ عمى أبعاد وجوانب المشكمة قامت الباحثة بدراسة استكشافية عمى 
 ،عينة مف الصحؼ الفمسطينية اليومية األربع وىي: القدس والحياة الجديدة واألياـ وفمسطيف

ة، وذلؾ خبلؿ المدة الواقعة ما بيف أعداد مف كؿ صحيف (7)بواقع ، عددًا منيا (28)شممت 
األسبوع  أسموب، وقد تـ اختيار عينة منتظمة فييا باستخداـ 1)*ـ6/4/2016، و ـ5/10/2015

سبت مف اليوـ  ئيا وكافاو األوؿ عشبواقع عدد مف كؿ شير، حيث تـ اختيار العدد  االصطناعي
، وىكذا، حد مف شير نوفمبرأوؿ يوـ أ والعدد الثاني ىو ،ـ10/10/2015بتاريخ  أكتوبرشير 

 وتبيف مف تحميميا ما يمي: ،وخضعت جميعيا لمتحميؿ 

                                                           

 األعداد ىي: *
 ( 7324، 7295. 7266، 7238، 7173،7209، 7144الحياة الجديدة) 
 ( 7271، 7242، 7213، 7184، 7156، 7120، 7091األياـ) 
  ( 3191، 3162، 3133، 3104، 3075، 3039، 3010فمسطيف) 
  ( 16760، 16731 ،16702، 16673، 16644. 16608، 16579القدس) 
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ىناؾ تبايف في حجـ االىتماـ بالصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحؼ الدراسة، حيث  -1
صورة صحفية، تمتيا صحيفة الحياة الجديدة  40جاءت صحيفة فمسطيف في المقدمة بواقع 

صورة  19صورة صحفية، وأخيرًا القدس بواقع  33ياـ بواقع صورة صحفية، فاأل 36بواقع 
 صحفية، وىذا يعكس اىتماـ صحيفة فمسطيف بانتفاضة القدس أكثر مف الصحؼ األخرى.

في تغطية موضوعات  (%31,5)تبيف أف جريدة القدس جاءت في المرتبة األولى بنسبة  -2
، (%24,2)، ثـ جريدة األياـ (%28)تمتيا صحيفة فمسطيف بنسبة ، ةاإلسرائيمياالعتداءات 

 .(%11,4)بينما جريدة الحياة بنسبة 

في تغطية  (%42.4)أظيرت الدراسة أف جريدة األياـ جاءت في المرتبة األولى بنسبة  -3
، ثـ جريدة القدس بنسبة (%22.8)تمتيا جريدة الحياة بنسبة ، موضوعات المواجيات

 . (%8.6)، بينما جريدة فمسطيف فجاءت بنسبة (10.5%)

حيث جاءت ، التابعة اإلخباريةكشؼ الدراسة أف صحيفة فمسطيف أكثر اىتمامًا بالصورة  -4
، (%20)، ثـ الشخصية بنسبة (%22.5)المستقمة بنسبة  اإلخبارية تيا%(، تم25بنسبة )

، كما بينت أف صحيفة الحياة أكثر اىتمامًا بالصورة (%5)وأخيرًا صور الموضوعات بنسبة 
، (%16.7)المستقمة بنسبة  اإلخبارية تيا، تم(%75)التابعة حيث جاءت بنسبة  ةاإلخباري

، كما أظيرت أف صحيفة األياـ أكثر اىتمامًا بالصورة (%8.3)خصية بنسبة وأخيرًا الش
،  (%39.3)المستقمة بنسبة  اإلخباريةا تي، تم(%48.5)التابعة حيث جاءت بنسبة 

، وأخيرًا بينت الدراسة أف صحيفة (%3)ية بنسبة ، ثـ الشخص(%9.1)والموضوعات بنسبة 
، يميو (%73.7)المستقمة حيث جاءت بنسبة  اإلخباريةالقدس أكثر اىتمامًا بالصورة 

 .(%26.3)التابعة بنسبة  اإلخبارية

، وبينت في الصور أظيرت الدراسة تنوع المصادر التي تعتمد عمييا صحؼ الدراسة -5
، حيث اعتمدت جريدة األياـ بنسبة عامة )الخارجية(ال اعتمادىا بشكؿ اكبر عمى المصادر

، بينما جريدة (%40) ، وصحيفة فمسطيف بنسبة(%44)وصحيفة الحياة نسبة ، (45%)
 (%21.1)عمى مصور الصحفية بنسبة القدس ، كما اعتمدت صحيفة (%42)القدس بنسبة 

 وأخيراً ، (%12.5)صحيفة فمسطيف بنسبة ،ثـ ( %19.4)ة بنسبة الحيايا صحيفة تمت
فجاءت ، كما اعتمدت الصحؼ عمى المصادر المحمية ،(%9.1)صحيفة األياـ بنسبة 
، وصحيفة الحياة بنسبة (%15)، وصحيفة فمسطيف بنسبة (%24.2)صحيفة األياـ بنسبة 

 .(%5.3)، وأخيرًا صحيفة القدس بنسبة (8.3%)
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فية النتفاضة القدس، حظيت الصفحات الداخمية بعرض الغالبية العظمي مف الصور الصح -6
يا صحيفة فمسطيف بنسبة ، تمت(%80.5)حيث بمغت نسبتيا في صحفية الحياة بنسبة 

، (%57.9)بنسبة  القدس، بينما صحيفة (%75.8)، ثـ صحيفة األياـ بنسبة (77.5%)
، تمتيا (%42.1)في صحيفة القدس بنسبة  كما جاءت نسبة الصور في الصفحة األولى

، وأخيرًا صحيفة (%22.5)يا صحيفة فمسطيف بنسبة ، تمت(%24.2)صحيفة األياـ بنسب 
 .(%16.7)الحياة بنسبة 

حيث  ،اىتمت بالحجـ المتوسط لمصورة الصحفية الجديدة والحياة األياـ وفمسطيفأف صحؼ  -7
صحيفة يا تمت ،(%47.5)بنسبة  فمسطيفصحيفة و ، (%57.6)جاءت صحيفة األياـ بنسبة 

كما حظيت ، (%36.8)صحيفة القدس بنسبة  وأخيراً ، (%44.4)بنسبة الجديدة الحياة
صحيفة القدس عمى المرتبة األولى فيما يتعمؽ بالحجـ الصغير لمصورة الصحفية بنسبة 

، ثـ صحيفة األياـ بنسبة (%38.9)بنسبة  الجديدة يا صحيفة الحياةتمت، (57.9%)
مؽ بالحجـ الكبير أما فيما يتع، (%27.5)، وأخيرًا صحيفة فمسطيف بنسبة (36.4%)

يا صحيفة ت، تم(%26)لمصورة الصحفية، جاءت صحيفة فمسطيف بالمرتبة األولى بنسبة 
، وأخيرًا صحيفة القدس (%6) ، ثـ صحيفة األياـ بنسبة(%16.7)بنسبة الجديدة الحياة 
 .(%5.3) بنسبة

نتفاضة تستخدـ األلواف في الصورة الصحفية الواألياـ وفمسطيف الجديدة صحؼ الحياة أف  -8
وىذه النتائج تؤكد أىمية ، (%79)بينما صحيفة القدس بنسبة ، (%100)القدس بنسبة 

 األلواف وتأثيرىا عمى الجميور، حيث إف لكؿ لوف داللتو الخاصة بو.

التعميؽ الذي يعد مف أكثر األساليب توظيفًا واستخدامًا،  أسموباىتمت صحؼ الدراسة ب -9
ي يصاحبيا تعميؽ في صحيفة فمسطيف واألياـ حيث بمغت نسبة الصور الصحفية الت

 .(%84.2)، و صحيفة القدس بنسبة (%88.9)الجديدة  ، بينما صحيفة الحياة (100%)
 

 ثالثان: مشكمة الدراسة: 
الصورة الصحفية سمات محتوى وشكؿ مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى  يمكف تحديد

يا وأىـ ، لموقوؼ عمى أنواعة وفمسطيف(صحيفتي الدراسة )الحياة الجديدالنتفاضة القدس في 
والرموز الداللية التي تتضمنيا، وأىدافيا المحورية الفاعمة واتجاىيا، موضوعاتيا، وشخصياتيا 

والمصادر التي تعتمد عمييا، ومدى اىتماميا بيا، وطريقة عرضيا النتفاضة القدس، واألساليب 
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والوقوؼ عمى أوجو  ،تيبوغرافية التي تصاحبيا، وموقعيا، والعناصر الإخراجياالفنية المتبعة في 
 الدراسة. تيفيواالختبلؼ بيف صح الشبو

 رابعان: أىمية الدراسة: 

عامة دراسات والبحوث التي تناولت الصورة الصحفية ندرة التستمد الدراسة أىميتيا مف 
أىمية ىذا رغـ ، النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليوميةفي فمسطيف، والصورة الصحفية 

وحضوره في جميع جوانب الحياة، ويمكف الوقوؼ عمى ىذه األىمية عمى النحو  الشكؿ االتصالي
 التالي:

دور الصورة الصحفية في العمميات المعرفية لمقارئ بوصفيا األداة الرئيسة في جذب انتباه  -1
 القارئ والتأثير عمى سموكو واستيعابو.  

وفي توثيؽ األحداث  يالعمؿ اإلعبلمساسية في تعد الصورة الصحفية أحد العناصر األ -2
 وتحقيؽ المصداقية.

الصورة الصحفية لغة يفيميا جميع الناس عمى اختبلؼ مستوياتيـ الثقافية فيي تجسد  -3
بما يجري عمى األرض ومعايشة الواقع، وتظير االنتياكات  اإلحساساألحداث وتتيح 

 التفاعؿ السياسي والمدني والجماىيري.ة ضد المدنييف الفمسطينييف بما يحفز اإلسرائيمي

تقييـ دور الصورة الصحفية في تغطية انتفاضة القدس مف حيث أنواعيا ومصادرىا والجوانب  -4
الموضوعية والشخصية والرمزية التي تركز عمييا، األمر الذي يفيد القائميف عمى صحيفتي 

 والسمبية فييا.  اإليجابيةوتبصيرىـ بالجوانب  الدراسة 

معاناة الشعب الفمسطيني، ووحشية االحتبلؿ، ونقؿ حقيقة الصراع  إظيارقدرة الصورة عمى  -5
 ارجي.لمجميور الداخمي والخ

يمكف أف تكوف الدراسة منطمقًا لباحثيف آخريف لمتعمؽ في دراسة الصورة بشكؿ خاص،  -6
 والتغطية الصحفية المصورة لقضايا أخرى.

 خامسان: أىداؼ الدراسة:

الصورة سمات محتوى وشكؿ تحقيؽ ىدؼ رئيس وىو التعرؼ عمى  إلىراسة تسعى الد
برز مجموعة مف تىذا اليدؼ العاـ إطار وفي  ،الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة

 األىداؼ الفرعية:
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 أىداؼ خاصة بمحتكل الصكرة الصحفية: - أ
ي صحيفتي رصد الموضوعات التي عبرت عنيا الصورة الصحفية النتفاضة القدس ف -1

 الدراسة واتجاىيا، والمصادر التي تعتمد عمييا.
الفاعمة في الصور الصحفية في صحيفتي القوى التعرؼ عمى أىـ الشخصيات المحورية و  -2

 الدراسة، واألىداؼ والرموز الداللية التي تتضمنيا ىذه الصور.
ؽ والنطاالكشؼ عف أنواع الصور الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة  -3

 ليا. كبلـومدى االىتماـ بكتابة ، الجغرافي
الوقوؼ عمى أوجو االتفاؽ واالختبلؼ في مجاؿ تغطية الصورة الصحفية النتفاضة  -4

 القدس في صحيفتي الدراسة.
 أىداؼ خاصة بشكؿ الصكرة الصحفية: - ب

 أسموباىتماـ صحيفتي الدراسة بالصورة الصحفية النتفاضة القدس و  مدىالتعرؼ عمى  -1
 شكؿ الفني ليا وأحجاميا.عرضيا وال

التعرؼ عمى االىتماـ الذي توليو صحيفتي الدراسة لمصورة الصحفية النتفاضة القدس  -2
 الصورة. كبلـ، وموقع وداخؿ الموضوع ة والصفحةفمف حيث موقع الصورة في الصحي

التعرؼ عمى مدى استخداـ صحيفتي الدراسة لؤللواف واإلطارات مع الصور الصحفية  -3
  .قدسالنتفاضة ال

عمى أوجو االتفاؽ واالختبلؼ في شكؿ الصورة الصحفية المستخدمة في تغطية  الوقوؼ -4
 انتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة.

 سادسان: تساؤالت الدراسة:

الصكرة الصحفية  ما سمات محتكل كشكؿ: تتمحور الدراسة حوؿ تساؤؿ رئيس ىو
لسؤاؿ مجموعة مف التساؤالت الفرعية وانبثؽ عف ىذا ا؟ في صحيفتي الدراسة القدس النتفاضة

 ىي:
 تساؤالت خاصة بمحتكل الصكرة الصحفية: - أ

ما الموضوعات التي عبرت عنيا الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي  -1
 الدراسة؟
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 ما اتجاه الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة؟ -2

وؿ عمى الصور الصحفية النتفاضة الدراسة لمحص صحيفتاما المصادر التي تعتمد عمييا  -3
 القدس؟

الفاعمة في الصور الصحفية النتفاضة القدس في القوى ما أىـ الشخصيات المحورية و  -4
 صحيفتي الدراسة؟

 ما األىداؼ التي تتضمنيا الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة؟ -5

 فتي الدراسة؟ما الرموز الداللية لمصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحي -6

 صحيفتي الدراسة؟في  وفقًا لمحتواىا  ما أنواع الصور الصحفية النتفاضة القدس  -7

 ما النطاؽ الجغرافي لمصور الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة؟ -8

 لمصورة الصحفية النتفاضة القدس؟ كبلـما مدى اىتماـ صحيفتي الدراسة بكتابة  -9

صحيفتي الدراسة في تغطية الصورة الصحفية النتفاضة ما أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بيف  -10
 القدس؟

 تساؤالت خاصة بشكؿ الصكرة الصحفية:  -ب

 انتفاضة القدس؟ ةاىتماـ صحيفتي الدراسة بالصورة الصحفية التي تغطي مدىما  -1

 في صحيفتي الدراسة؟ عرضيا سموبما أنواع الصور الصحفية النتفاضة القدس وفقًا أل -2

 مصور الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة؟ما الشكؿ الفني ل -3

 ما األحجاـ التي تنشر بيا الصور الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة؟ -4

ما الموقع الذي شغمتو صور انتفاضة القدس في الصحيفة والصفحات وداخؿ الموضوع  -5
 في صحيفتي الدراسة؟

 في صحيفتي الدراسة؟الصحفية النتفاضة القدس  ةالصور كبلـ ما موقع   -6

 ما مدى استخداـ األلواف مع الصور الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة؟ -7

 ات مع الصور الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة؟طار ما مدى استخداـ اإل -8

ما أوجو االتفاؽ واالختبلؼ في شكؿ الصورة الصحفية المستخدمة في تغطية انتفاضة  -9
 تي الدراسة؟القدس في صحيف
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النظرم لمدراسة: طارسابعان: اإل  

اعتمدت الباحثة عمى نظرية ترتيب األولويات " األجندة"، في دراستيا، وفيما يمي عرض   
 مختصر لمنظرية وكيفية توظيفيا  بالدراسة:

نظرية ترتيب األكلكيات ) األجندة (:   

لعاـ" الذي ألفو ليبماف عاـ كتاب " الرأي ا إلىترجع بداية ظيور نظرية ترتيب األولويات 
، حيث أكد فيو أف وسائؿ االتصاؿ تساعد في بناء الصورة الذىنية عف القضايا المختمفة 1992

 (1)لدى الجميور، وبذلؾ تعمؿ عمى تشكيؿ الرأي العاـ حياؿ القضايا التي تسيـ في المجتمع.

عمى إبراز أىمية  يةاإلخبار  وسائؿ اإلعبلـوتنبثؽ ىذه النظرية في أساسياتيا مف قدرة 
وليا دور في انتقاء وتسميط الضوء ، القضايا السياسية وتشكيميا بذىف الجميور وبشكؿ مبسط

عمى بعض األحداث أو الشخصيات أو القضايا المعينة وعبر تكرار ىذه العممية ومف واقع 
ىذه الوسائؿ  يبدأ الجميور في تبني األجندة التي تطرحيا ـوسائؿ اإلعبلبيف ما تقدمو  اإلنساف
بما يقوده لمتصديؽ واإلقناع الفعمي بأىمية بروز ىذه األحداث والشخصيات والقضايا  اإلخبارية

 (2)دوف غيرىا.
 أىـ سمات نظرية ترتيب األكلكيات ) كضع األجندة(:

إف أىـ ما يميز النظرية العممية ىو قدرتيا المستمرة عمى توليد تساؤالت بحثية جديرة 
مجاالت وطرؽ بحث جديدة، ومف ىذا المنطمؽ تميزت نظرية ترتيب األوليات  بالبحث واستكشاؼ

 :(3)) وضع األجندة ( بثبلث سمات، وىي

النمو المستمر والمنتظـ لمدراسات التطبيقية في مجاؿ وضع األجندة منذ أف بدأ االىتماـ  .1
 بيا وحتى اليوـ.

فرعية لبلتصاؿ الجماىيري قدرتيا عمى تحقيؽ التكامؿ بيف عدد مف المجاالت البحثية ال .2
 تحت مظمة وضع األجندة.

قدرتيا عمى توليد قضايا بحثية وأساليب منيجية جديدة تتنوع بتنوع المواقؼ والمتغيرات  .3
 االتصالية.

                                                           

 (324،  نظريات اإلعبلـ وتطبيقاتو العربية ) صوآخروف( العبد 1)
 (92( المشابقة، نظريات اإلعبلـ )ص2)

 (329،  نظريات اإلعبلـ وتطبيقاتو العربية )صوآخروف(  العبد  3)
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ويقوـ االفتراض الرئيسي لنظرية ترتيب األولويات عمى أف وسائؿ االتصاؿ تنجح بكفاءة 
 تنجح في تعريؼ الجميور كيؼ يفكروف؟. في تعريؼ الجميور فيـ يفكر، ولكنيا قد ال

يؤثر في طريقة تناوؿ القضايا المختمفة في  وسائؿ اإلعبلـحيث إف استخداـ الجميور ل
 .(1)بشكؿ مبشر وقوي عمى جميورىا وسائؿ اإلعبلـتمؾ الوسائؿ، ومف ثـ تؤثر 

الجميور، وأجندة  وسائؿ اإلعبلـبيف أجندة  إيجابيةكما تفترض ىذه النظرية وجود عبلقة 
عمى قضية معينة كمما ساعد ذلؾ عمى أف تزداد أىمية ىذه  وسائؿ اإلعبلـفكمما زاد تركيز 

تقدـ جميع الموضوعات  أفال تستطيع  وسائؿ اإلعبلـ، وتفترض أف (2)القضية لدى الجميور
والقضايا التي تقع في المجتمع، إنما يختار القائموف عمى ىذه الوسائؿ بعض الموضوعات التي 
يتـ التركيز عمييا بشدة والتحكـ في طبيعتيا ومحتواىا، وىذه الموضوعات تثير اىتمامات الناس 

 .(3)تدريجيًا، وتجعميـ يدركونيا، ويفكروف بيا

 :(4)وتتضمف نظرية ترتيب األولويات ثبلثة أنواع مف األجندات، ىي
العامة، ودوائر  وتتخذ مف أولويات قضايا السياسةاألجندة األكلى: األجندة السياسية:  - أ

السياسة العامة ودوائر صنع القرار، وأولويات اىتماـ صانعي القرار متغيرًا تابعًا ليا بينما 
 المتغير المستقؿ. وسائؿ اإلعبلـتمثؿ أولويات اىتمامات 

وسائؿ وىي تناقش طبيعة وترتيب القضايا الواردة في  :اإلعالـ األجندة الثانية: أجندة - ب
 ا باختيارات الوسائؿ.والتي تعرفن اإلعبلـ

وتتخذ مف اىتمامات الجميور متغيرًا  األجندة الثالثة: أجندة العامة )أجندة الجميكر (: - ج
 تابعًا ليا.

 تكظيؼ النظرية في الدراسة:
لمعرفة أولويات اىتماـ صحؼ في ىذه الدراسة توظيؼ ىذه النظرية الباحثة ب قامت

ات التي عبرت عنيا، ومصادرىا وأنواعيا الدراسة في صور انتفاضة القدس، وأىـ الموضوع

                                                           

 (.341ص)،  نظريات اإلعبلـ وتطبيقاتو العربية وآخروف( العبد   1)

 .342صمرجع السابؽ، ( ال 2)

  (.328)ص نظريات االتصاؿ( المزاىرة،  3)
 (.345-344صص ( العبد، وآخروف، نظريات اإلعبلـ وتطبيقاتو العربية ) 4)
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واتجاىيا وموقعيا، ورصد أوجو االتفاؽ واالختبلؼ في تناوليا النتفاضة القدس، األمر الذي 
 عمى تقديـ توصيات في ترشيد تغطيتيا المصورة النتفاضة القدس.  ساعد

 اتيا:ىجيا كأداثامنان: نكع الدراسة كمن

ضمف البحوث الوصفية التي تستيدؼ تصوير وتحميؿ تدخؿ ىذه الدراسة نكع الدراسة:  -1
وتقويـ خصائص مجموعة معينة أو موقؼ معيف يغمب عميو صفة التحديد، أو دراسة 

موقؼ، أو مجموعة مف األحداث، بيدؼ الالحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة الظاىرة أو 
و التحكـ فييا، الحصوؿ عمى معموماٍت كافية ودقيقة عنيا، دوف الدخوؿ في أسبابيا، أ

رتباطيا بظاىرة أو مجموعة اتقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاىرة معينة، ومدى  إلىإضافة 
 .(1)أخرى مف الظواىر

التعرؼ عمى الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ  إلىدؼ ىذه الدراسة وتي
 .نتائج وتعميمات إلىأجؿ الوصوؿ الفمسطينية اليومية وتحميميا مف 

ا الدراسة:منيج -2  
 :البحوث الوصفية منيجيف ىما إطارهالباحثة في  تستخدما

مًة لمدراسات الوصفية لكونو ءمبلويعد مف أنسب المناىج العممية : منيج الدراسات المسحية -أ
جيًدا عممًيا منظًما لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات وأوصاؼ عف الظاىرة أو مجموعة 

يؿ وتحميؿ وتفسير الظاىرة في وضعيا الراىف بعد الظواىر موضوع البحث، ويستيدؼ تسج
جمع المعمومات البلزمة والكافية عنيا وعف عناصرىا مف خبلؿ مجموعة مف اإلجراءات 

ىذا المنيج إطار ، وفي (2) المنظمة التي تحدد نوع البيانات، ومصدرىا وطرؽ الحصوؿ عميو
ىر والمضموف الصريح لوصؼ المحتوى الظا تحميؿ المضمكف أسمكبالباحثة  استخدمت

مناسب لجمع بيانات كمية  أسموبوىو  ،(3)ية مف حيث الشكؿ والمحتوىاإلعبلم لممادة
لتحقيؽ اليدؼ مف البحث المتمثؿ في مسح الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي 
 الدراسة، لمعرفة الموضوعات التي تتناوليا والمصادر التي تعتمد عمييا، واألساليب المتبعة

 .إخراجيا

                                                           

 (.131( حسيف، بحوث اإلعبلـ  ) ص1)
 (.81( عبد الحميد، بحوث الصحافة ) ص2)

 .(257( عبد العزيز، مناىج البحث اإلعبلمي: األصوؿ النظرية وميارات التطبيؽ ) ص 3)
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دراسة العبلقات بيف الحقائؽ التي تـ  إلىيسعى ىذا المنيج  منيج دراسة العالقات المتبادلة: -ب
 إلىحدوث الظاىرة والوصوؿ  إلىالحصوؿ عمييا، بيدؼ التعرؼ عمى األسباب التي أدت 

خبلصات لما يمكف عممو لتغيير الظروؼ والعوامؿ المحيطة بالظاىرة في االتجاه 
(1)اإليجابي

تعقب الظواىر التي تـ الحصوؿ عمييا بيدؼ  إلىكما أف ىذه الدراسات تتجو  ،
ىذا المنيج  إطاركفي ، (2)ىذه الظواىر ميؿأبعد عمؽ لفيـ وتفسير وتح إلىالوصوؿ 
الذي يعد مطمبًا أساسيًا الستقراء نتائج المقارنة المنيجية  أسمكبالباحثة  استخدمت
(3)التحميؿ

،
بعقد مقارنات لجوانب االتفاؽ  سموبخبلؿ ىذا األ حيث يقوـ الباحث مف 

واالختبلؼ بيف عدد مف الظاىرات لكي يتعرؼ عمى العوامؿ والمتغيرات المتكررة التي 
لمكشؼ عف حدود  سموبىذا األالباحثة  تستخدماو ، (4)تصاحب أحداثًا وظروفًا معينة

صحفية النتفاضة القدس، بيف صحيفتي الدراسة في تناوليما لمصورة الواالختبلؼ االتساؽ 
 .بعضاً وذلؾ مف خبلؿ مقارنة نتائج تحميؿ صحيفتي الدراسة ببعضيما 

أداة الدراسة: -3  
وىي إحدى األساليب البحثية التي الدراسة عمى استمارة تحميؿ المضموف  اعتمدت

ية وصفًا موضوعيًا اإلعبلم تستخدـ في وصؼ المحتوى الظاىر أو المضموف الصريح لممادة
تصنيؼ المادة و جمع البيانات والمعمومات البلزمة لمدراسة ، ويعتمد تحميؿ المضموف عمى (5)اً وكمي

المرئية تحت فئات معينة، وفؽ معايير محددة بما يكشؼ خصائص  أوالمكتوبة أو المسموعة 
ىذه المادة مف حيث الشكؿ والمحتوى، باالستناد عمى قواعد واضحة، عمى أساس عممي، بحيث 

الفئات ارتباطًا مباشرًا بالمشكمة البحثية، والفروض العممية لمدراسة، والتساؤالت البحثية  ترتبط ىذه
المطروحة بما يضمف أف تكوف نتائج تحميؿ المضموف، إجابة صريحة وقاطعة عمى تساؤالت 

 (6)وفروض الدراسة.
 

 

                                                           

 (160)ص بحوث اإلعبلـ( حسيف، 1)
 (155( عسكر وآخروف، مقدمة في البحث العممي )2)

 (.178(  عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية ) ص3)

 (163)ص بحوث اإلعبلـ( حسيف، 4)

 (208( العبد وزكي، األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحوث الرأي العاـ واإلعبلـ )ص5)
 (.257ات، مناىج البحث اإلعبلمي األصوؿ النظرية وميارات التطبيؽ )ص( برك6)
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  تصميـ استمارة تحميؿ المضمكف: إجراءات
بتحديد  وقامتوف، لجمع المعمومات المطموبة، المضم الباحثة استمارة تحميؿ أعدت 

يا عمى عدد ت، مستفيدة مف الدراسة االستكشافية، والدراسات السابقة، وعرضإجرائياً  وعرفتياالفئات 
، ثـ 1مف األساتذة والخبراء لتحكيميا، والتأكد مف سبلمتيا وقدرتيا عمى جمع المعمومات المطموبة

 ادة الدراسة.لمتأكد مف مناسبتيا لجمع م جربتيا
 فئات تحميؿ المضمكف:

ويقصد بيا التصنيفات الرئيسية والفرعية لممادة التي يتـ تحميميا، ويتـ تحديد فئات تحميؿ 
وعيف ن إلىتنقسـ فئات التحميؿ و ، (2)المضموف بناء عمى أىداؼ البحث وتساؤالتو وفروضو

 : ىما ،فيرئيسي
ألكثر استخدامًا في دراسات تحميؿ المضموف، التي ىي الفئة او  :ضمكف )ماذا قيؿ(فئات المأكالن: 
عف التساؤؿ األساسي الخاص بالموضوع أو مجموعة  بتصنيفو وفقًا لموضوعاتو، وتجيب تقوـ

تقدير درجة األىمية والتركيز النسبي الذي ل وذلؾية، اإلعبلم الموضوعات التي تدور حوليا المادة
 .(3)في المضموفية لمنقاط المختمفة اإلعبلم لوسيمةتوليو ا

وتقصد بيا الباحثة الموضوعات التي تناولتيا الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي 
 :وقد تـ تقسيميا عمى النحو اآلتي، الدراسة

 فئة المكضكعات: -1

واالعتصامات وعمميات  واإلضراباتويقصد بيا الصور التي تتناوؿ المواجيات : المقاكمة 1.1
شعاؿؼ الحجارة  والزجاجات الحارقة وقذ، الطعف والدىس  ات السيارات.إطار  وا 

: ويقصد بيا األنشطة والفعاليات التي فصائميةالحزبية ك الثقافية الفعاليات النشطة ك أل ا 1.2
نظمتيا الفصائؿ الفمسطينية تأييدًا النتفاضة القدس مثؿ: المؤتمرات، الميرجانات، 

 المعارض.
بيا الصور التي تعكس موقؼ الدوؿ العربية اتجاه انتفاضة  : ويقصدعربيةالؿ افعاألردكد  1.3

 ة.اإلسرائيميالقدس مثؿ: المبادرات واالحتجاجات والمسيرات ومقاطعة المنتجات 

                                                           

 (.206( )ص1( انظر الممحؽ رقـ ) 1)
 (.259ص)(  بركات، مناىج البحث اإلعبلمي األصوؿ النظرية وميارات التطبيؽ 2)
 (.168-167صص ( مزاىرة، بحوث اإلعبلـ، األسس والمبادئ ) 3)
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: ويقصد بيا الصور التي تعكس الموقؼ الدولي اتجاه انتفاضة القدس دكليةالؿ افعاألردكد  1.4
 ة.اإلسرائيمية المنتجات المسيرات ومقاطع، مثؿ: المبادرات، االحتجاجات

: ويقصد بيا الصور التي تتناوؿ شيداء وجرحى ف(الفمسطينييالشيداء كالجرحى ) 1.5
 شخصية ليـ، أو أثناء جنازاتيـ. اً فمسطينييف سواء في موقع األحداث، أو صور 

: ويقصد بيا الصور التي تتناوؿ القتمى والجرحى ف(ياإلسرائيميالقتمى كالجرحى ) 1.6
 يف.مياإلسرائي

: ويقصد بيا الصور التي تتناوؿ األسرى الفمسطينييف أثناء أسرىـ، أو سرألعتقاؿ كاالا 1.7
 صور شخصية ليـ.

: ويقصد بيا الصور التي تتناوؿ في مضمونيا االعتداءات ةاإلسرائيميعتداءات الا 1.8
ة، الديني ة ضد الشعب الفمسطيني وانتفاضتو مثؿ: انتياؾ المقدساتاإلسرائيميواالنتياكات 

 إقامةغبلؽ المحبلت التجارية، ىدـ المنازؿ، تجريؼ األراضي، إغبلؽ المعابر، إ
 مستوطنات جديدة، اطبلؽ النار، جدار الفصؿ العنصري و حواجز عسكرية.

ة والعربية اإلسرائيميويقصد بيا الصور التي تتناوؿ االجتماعات الفمسطينية و  االجتماعات: 1.9
 أحداث االنتفاضة وعممية السبلـ.  لمتباحث حوؿ، والدولية

شيداء ال أىاليالصحفية مع  تالمقاءاويقصد بو الصور التي تتضمف  :الصحفية المقاءات 1.10
 .االنتفاضةالفمسطينييف في ى حجر الو 
 ويقصد بيا الصور التي تتضمف أكثر مف موضوع  متعمؽ بانتفاضة القدس. :أخرل 1.11

توضح التأييد أو الرفض أو الحياد في المضموف موضوع وىي الفئة التي  فئة االتجاه: -2
الوقوؼ  إلى، وتيدؼ ىنا  (1)التحميؿ بالنسبة لممواقؼ أو القضايا أو الموضوعات المتضمنة فيو

مف األحداث الجارية في انتفاضة  لصورة الصحفية لدى القارئ وموقفوعمى االنطباع الذي تتركو ا
 :إلىالقدس، وتنقسـ 

نحو انتفاضة  إيجابيةمضاميف ومواقؼ  إلى: ويقصد بيا الصور التي تشير  بيإيجااتجاه  2.1
، ، وقوة المقاومةاإلسرائيميالقدس، وتعكس صمود الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ 

 والمعنويات المرتفعة لممواطنيف، ومساندة الدوؿ لمشعب الفمسطيني في انتفاضتو.

                                                           

 (.266، بحوث اإلعبلـ: دراسات في مناىج البحث العممي )ص حسيف (1)
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مضاميف تبعث عمى الحزف واألسى لما  إلىر تشي: ويقصد بيا الصور التي سمبياتجاه  2.2
لمواقؼ ا إلىة بحقو، إضافة اإلسرائيميوصؿ إليو الشعب الفمسطيني جراء االنتياكات 

 االنتفاضة. اتجاهالسمبية لؤلطراؼ المختمفة 

ال تنحاز ألي طرؼ، وتيدؼ  وىي الصور التي ال تعبر عف أي موقؼ أو اتجاه و :محايد 2.3
 في المنطقة.تيدئة األوضاع  إلى

 

وتقصد بيا الباحثة المصادر التي تعتمد عمييا صحيفتي  :مصادر الصكرة الصحفيةفئة  -3
 .الدراسة لمحصوؿ عمى الصور الصحفية الخاصة بانتفاضة القدس

المحمية، وبيا  اإلخباريةتيتـ بالتغطية  أنباءوىي وكاالت الرسمية:  ككالة األنباء المحمية 3.1
ومف أمثمتيا عمى الصعيد ، وتكوف تابعة لمنظاـ الرسمي في الدولة خدمات خاصة بالصور،
 الفمسطيني وكالة وفا.

في البمد وال تتبع الدولة أو  عامبلً  اً إخباري اً وىي تمثؿ جياز الككاالت المحمية الخاصة:  3.2
نما تتبع أنماط الممكية الخاصة األخرى، مثؿ  وكالة معا.، الحكومة، وا 

: وىي مف المصادر الخارجية لمصور الصحفية مثؿ وكالة األنباء عالميةككالة األنباء ال 3.3
، خدمات خاصة اإلخباريةجانب الخدمة  إلىالفرنسية ووكالة رويترز، والتي نجد فييا 

 .(1)بالصور، يتـ تنفيذىا وفقًا التفاقيات بينيا وبيف الصحؼ نظير اشتراكات  محددة
صحؼ الدراسة عف صحؼ أخرى انفردت بنشر  وىي الصور التي تنقميا :صحؼ كمجالت 3.4

 موضوع معيف.

مصادر الحيوية والميمة لمصورة الصحفية بالنسبة لمصحؼ بأنواعيا الوىو مف : األرشيؼ 3.5
 . (2)واإللكترونيومنو التقميدي 

أو الموضوعات  األشخاصف يصوروف وىـ المصوروف المحترفوف الذي مصكر بالقطعة: 3.6
 .(3)الصحؼ والمجبلت إلىويقوموف ببيعيا 

ويقصد بو المصور العامؿ في الصحيفة ويعد المصدر األساسي : فةيمصكر الصح 3.7
 لمحصوؿ عمى الصور في الصحيفة، وىو الذي يميزىا عف غيرىا مف الصحؼ.

                                                           

 (.92( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص 1)

 .91، ص( المرجع السابؽ 2)

 (.35( عمـ الديف، الصورة الصحفية دراسة فنية )ص 3)
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 وىي الصور التي لـ يذكر مصدرىا.  مجيكلة المصدر: 3.8

 نترنت.ىي مصادر أخرى خبلؼ ما ذكر، مثؿ مواقع اإل :أخرل 3.9

الفئة التي ترتبط بالشخصيات التي تقوـ بدور في : ويقصد بيا فئة الشخصيات المحكرية -4
. (1)الوقائع واألحداث والحياة العامة، وتسيـ في تكويف الصورة وتعد المحرؾ األساسي لمحدث

الدراسة  تيفيالمحورية في الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صح اتالشخصيويقصد بيا ىنا 
 : إلىوتـ تقسيـ ىذه الفئة 

 : شخصيات فمسطينية 4.1

 ف.رئيس الوزراء، الوزراء والمسئولو  : مثؿ: رئيس الدولة،رسمية  4.1.1

 : مثؿ: قادة الفصائؿ واألحزاب الفمسطينية.حزبية 4.1.2

: مثؿ: عناصر مف المقاومة أو قيادات في المقاومة الفمسطينية، أو عسكرية 4.1.3
 جنحة العسكرية الفمسطينية.الناطقيف باسـ األ

 طار: ويقصد بيا المنظمات التي تعمؿ خارج اإلمجتمع مدني كمنظمات أىمية 4.1.4
 الرسمي لمدولة، مثؿ منظمات حقوؽ اإلنساف، والجمعيات الثقافية والخيرية.

: مثؿ: رجاؿ ونساء وشيوخ وأطفاؿ، ال تظير لو الصورة أي مدنييف فمسطينييف 4.1.5
 انتماء.

 :إسرائيميةشخصيات  4.2

 والمسئولوف الحكوميوف. إسرائيميوف، ووزراء اإلسرائيمي: مثؿ رئيس الوزراء رسمية 4.2.1

 مثؿ رؤساء األحزاب السياسية وأعضاء الكنيست واألحزاب اإلسرائيمية.حزبية:  4.2.2

الحتبلؿ، جنود أو باسـ جيش ا، : قيادات عسكرية ناطقة باسـ الحكومةعسكرية 4.2.3
 .تبلؿ اإلسرائيمياالح

ف يستوطنوف بالقوة في المناطؽ الفمسطينية، ويستولوف : وىـ الييود الذيمستكطنكف 4.2.4
 عمييا.

 

                                                           

 (.92( عبد الحميد، تأثيرات الصورة بيف النظرية والتطبيؽ )ص 1)
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 :شخصيات عربية 4.3

: مثؿ: رؤساء الدوؿ العربية ووزراء الدوؿ العربية، أو المسئولوف مسؤكلكف عرب 4.3.1
 في الجامعة العربية.

 اطنيف العرب.: تشمؿ جميع المو مكاطنكف عرب 4.3.2

 شخصيات دكلية: 4.4

 : مثؿ رؤساء الدوؿ األجنبية والوزراء.مسؤكلكف رسميكف أجانب 4.4.1

 : مثؿ مبعوثي المنظمات والمؤسسات الدولية.مبعكثكف دكليكف 4.4.2

: وىـ مجموعات مف الدوؿ األجنبية، تتضامف مع الشعب متضامنكف أجانب 4.4.3
 ة.رائيمياإلسوترفض االنتياكات ، الفمسطيني

 : شخصيات أخرى لـ يتـ ذكرىا.رلأخ 4.5

 

، وتقصد (1)تسعى لمتعرؼ عمى ما يريده الجميور وما يتطمع لمحصوؿ عميو فئة األىداؼ: -5
 بيا الباحثة اليدؼ الذي تحققو الصورة الصحفية النتفاضة القدس لدى القارئ:

زيز ورفع الروح المعنوية ويقصد بيا الصور التي تعمؿ عمى تع :تعزيز الركح المعنكية 5.1
وتعكس صموده وارتباطو بأرضو ، لمشعب الفمسطيني مف خبلؿ التأييد والمناصرة لبلنتفاضة

 .اإلسرائيميوتوجيو نحو مقاومة االحتبلؿ 

وىي الصور التي تعكس معاناة الشعب الفمسطيني جراء االنتياكات المعاناة: األلـ ك إظيار  5.2
طيني والوطف والمقدسات الدينية، مف قتؿ وتدمير وتيجير ة بحؽ الشعب الفمساإلسرائيمي

 وتدنيس لممقدسات.

:  الصور التي تعكس المكانة الدينية لمقدس، مف خبلؿ المكانة الدينية لمقدس إظيار 5.3
بكؿ قوتو، وحرصو عمى  اإلسرائيميوالتصدي لبلحتبلؿ ، المحافظة عمى مقدساتيا الدينية

 لو. اإلسرائيميسجد األقصى بالرغـ مف منع االحتبلؿ أداء الشعائر الدينية في الم
ىي الصور التي تجسد صمود المرأة الفمسطينية واإلرادة  :الفمسطينية دعـ صمكد المرأة 5.4

 ة.اإلسرائيميالفمسطينية جراء االنتياكات 
                                                           

 (266: دراسات في مناىج البحث العممي )صاإلعبلـبحوث ( حسيف، 1)
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الصورة التي تجسد رد الفعؿ العربي والدولي تجاه  :يةسرائيماإلمقاطعة الالحث عمى  5.6
 كاديميًا وثقافيًا وفنيًا.أاقتصاديًا و  إسرائيؿة مف خبلؿ مقاطعة اإلسرائيمينتياكات اال
 : خبلؼ ما سبؽ، أو الصور التي تحمؿ أكثر مف ىدؼ.أخرل 5.7

ويقصد بيا رموز ليا دالالت معينة، تساعد القارئ  فئة الدالالت الرمزية لمصكرة الصحفية: -6
 .(1)ع فكياعمى تحميؿ الصورة وفيميا، اذا استطا

، فإما اإلسرائيميصمود الشعب الفمسطيني أماـ جبروت االحتبلؿ  إلى: وترمز عالمة النصر 6.1
 النصر أو الشيادة.

المحمية  نضاؿ الشعب الفمسطيني في المحافؿ إلىوترمز  )الككفية(: الحطة الفمسطينية 6.2
 .اإلسرائيميالدولية وثورتو ضد االحتبلؿ و  واإلقميمية 

 أرض الوطف بعد الشتات. إلى ف: ويرمز لعودة البلجئيف الفمسطينييح العكدةمفتا 6.3

 وىو رمز لكفاح الشعب الفمسطيني وتضحياتو، ولمحرية والوحدة الوطنية.العمـ الفمسطيني:  6.4

 في حالة اجتماعيا ترمز لموحدة والتضامف الفمسطيني، : وىي رايات الفصائؿ الفمسطينية 6.5
 اإلسرائيمي.االحتبلؿ  لمقاومة

 في مدينة القدس. اإلسبلميةيرمز لممقدسات المسجد األقصى:  6.6

 لمبطش والقير واليدـ واالستيطاف.: ترمز ةاإلسرائيميالجرافة  6.7

: يرمز لممقاومة الفمسطينية الشعبية التي تجسد مقاومة شعب أعزؿ لمجيش الخنجر كالمقالع 6.8
 ة.األقوى في المنطقة بكؿ األساليب الممكن

 وترمز إلى وحشية جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي، وقوة آلتو العسكرية. اآللة العسكرية: 6.9

 أخرى: ىي رموز أخرى غير ما ذكر سابقًا، مثؿ غصف الزيتوف، وحمامة السبلـ. 6.10
 

  فئة نكع الصكرة كفقان لمحتكاىا: -7
مع اعتمادىا ، كاممة ريةإخبا: ويقصد بيا الصور التي تقدـ خدمات مستقمة إخبارية صكر 7.1

 .(2)عمى كممات قميمة لشرح المعاني غير الظاىرة في الصورة

                                                           

 (18( سمماف، مدخؿ إلى مفيـو سيميائية الصورة )ص 1)
 (49الصحفي ) ص  اإلخراج( مكي،  2)
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بشكؿ مصاحب لنص،  ـوظيفة اإلعبلتؤدي : ويقصد بيا الصور التي مكضكعيةصكر  7.2
 .(1)ؿ عميياالتي يشتم اإلخباريةبتدعيـ القيـ وتقوـ 

التي تدور حوليا  ويقصد بيا الصورة التي تبرز مبلمح الشخصية: صكر شخصية 7.3
 .(2)األحداث، أو لئلعبلـ عف شخص معيف بيدؼ تعريؼ القارئ بو

ا أحداث انتفاضة القدس، تدور فييويقصد بيا المكاف الجغرافي الذي  فئة النطاؽ الجغرافي: -8
 : إلىوتقسـ 

 .الضفة 8.1

 .القدس 8.2

 .ةز غػػقطاع  8.3

 أخرى: وتقصد بيا المناطؽ خارج دولة فمسطيف. 8.4

 

وىو عبارة عف شرح يعّرؼ بالصورة، ويفضؿ أف ال يتكرر مع العنواف أو  الصكرة:  كالـفئة  -9
 :وتنقسـ إلى، (3)الموضوع، وبالتالي تصبح الصورة أكثر فائدة وجذب لمقراء

، حيث تصبح أكثر فائدة لصورة الصحفية التي يصاحبيا كبلـويقصد بيا ا :كالـبصكرة  9.1
 وجذبًا لمعيف.

 .رة الصحفية التي ال يصاحبيا كبلـويقصد بيا الصو : كالـبدكف ة صكر  9.2

الصورة الصحفية  إخراجوتتضمف الفئات الخاصة بشكؿ  فئات الشكؿ )كيؼ قيؿ(: ثانيان:
 النتفاضة القدس في صفحات صحيفتي الدراسة، وتتضمف ىذه الفئة عدة فئات فرعية مف أىميا:

 :عرضيا سمكبفئة نكع الصكرة كفقان أل -10

: يقصد بيا صورة واحدة تنشر بمفردىا وتؤدي وظيفتيا، وىي تستخدـ بكثرة صكرة مفردة 10.1
 .(4)اإلخباريةفي الجرائد نظرًا لطبيعتيا 

                                                           

 (.152( بينسي، تأثيرات الصورة الصحفية بيف النظرية والتطبيؽ )ص 1)

 (.168( عتماف، فف التحرير الصحفي )ص 2)

 (.88، في اإلخراج الصحفي، )ص ( النادي و أبو رستـ 3)

 (202( شفيف، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي ) 4)
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: يقصد بيا سمسة مف الصور عف موضوع واحد مف أكثر مف وجية نظر، سمسمة صكر 10.2
 .(1)يتـ التقاطيا خبلؿ فترات زمنية طويمة

: ىو عبارة عف مشيد أو مجموعة مف المقطات لموضوع واحد، المتعاقب المشيد المصكر 10.3
 .(2)مف وجية نظر واحدة، وفي فترات زمنية قصيرة

: ويقصد بيا الصفحات التي تستخدـ لتغطية حدث رئيسي مف عدة زوايا صفحات مصكرة 10.4
 .(3)مختمفة بواسطة أكثر مف مصور

كؿ اليندسي الذي تظير عميو الصورة بعد ويقصد بو الش فئة الشكؿ الفني لمصكرة: -11
 :إلى، وتنقسـ (4)طبعيا
ويقصد بو الشكؿ المستطيؿ األفقي أو العمودي، وىو األكثر شيوعًا، وراحة  :المستطيؿ 11.1

 .(5)لمعيف وجذبًا لبلنتباه
 اإلمكاف: ىو الشكؿ الذي يتساوى في الطوؿ والعرض، وينصح باالبتعاد عنو قدر لمربعا 11.2

 (.6)نو يوحي بالجمود والركودحيث إ
يعد مف األشكاؿ األكثر صعوبة مف حيث التحكـ في العناصر المكونة لمصورة،  :الدائرم 11.3

 .(7)خوفا مف قطع أجزاء ميمة منيا، ومف عيوب ىذا الشكؿ تشوه حواؼ الصور
سي : ىو شكؿ يتمتع بميزة المستطيؿ، حيث إنو يمكف أف يأخذ الوضعيف الرأالبيضاكم 11.4

 .(8)واألفقي، وىو مف األشكاؿ المريحة لمعيف
وىو الصور التي تنجـ عف حذؼ أرضية الصورة بأكمميا ليبدو الشكؿ :المفرغ )الديككبيو( 11.5

الرئيسي في الصورة عمى بياض الورقة كأرضية لو، وتعد مف أكثر أشكاؿ الصور لفتًا 
 .(9)لنظر القارئ

                                                           

 (358( الغباشي، صحافة األطفاؿ  في الوطف العربي )ص 1)

 ( المرجع السابؽ، نفس الصفحة. 2)

 (.125( شفيف، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص  3)

 (.173الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص ( صالح والمباف، اإلخراج 4)
 (.68رستـ، فف اإلخراج الصحفي )ص أبو ( النادي،  5)

 (.144( المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص  6)

 (.68( نور الديف ورستـ، فف اإلخراج الصحفي )ص 7)

 (.147( المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص 8)

 (.182لصحفي )ص( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج ا 9)
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القارئ  إلعطاءيف واألشكاؿ غير المنتظمة، وتستخدـ : مثؿ المثمث والمعقطع غير عادم 11.6
 دالالت معنية.

وتقصد بيا الباحثة الحجـ الذي تتخذه الصورة الصحفية النتفاضة  حجـ الصكرة: فئة -12
 :القدس في صحيفتي الدراسة، وتـ تقسيميا كالتالي

 واحد. عمى عمود تقع: ويقصد بيا الصورة التي الصكرة الصغيرة 12.1

 عموديف أو ثبلثة أعمدة.: ويقصد بيا الصورة التي تمتد عمى لصكرة المتكسطةا  12.2

 فأكثر. أعمدةأربعة ويقصد بيا الصورة التي تمتد عمى  الصكرة الكبيرة: 12.3
 

 موقع الصورة في الصحيفة وفي الصفحة وبالنسبة للموضوع:  -13

 موقع الصورة في الصحيفة: .131

لصفحة األولى مف الصحيفة )الواجية(، وتضـ أىـ : وىي االصفحة األكلى  13.1.1
 (.1)االفتتاحية إلى، إضافة اإلخباريةاألخبار، والصور 

: وىي تمتد بيف الصفحة األولى واألخيرة، وتختمؼ عف الصفحات الداخمية 13.1.2
ذلؾ نشر  إلى، إضافة (2)الصفحة األولى بإمكانية المزاوجة ما بيف الخبر والموضوع

 ية.الصورة الصحف
: : ويقصد بيا الصفحة الختامية لصحيفي الدراسة، وما تناولتو الصفحة األخيرة 13.1.3

 مف صورة صحفية خاصة بانتفاضة القدس.
وتقصد بيا الباحثة موقع الصورة الصحفية النتفاضة القدس  :مكقع الصكرة في الصفحة 13.2

 .في الصفحة في صحيفتي الدراسة
صد بيا موقع الصورة الصحفية أعمى يميف الصفحة في ويق: عمى يميف الصفحةأ 13.2.1

الصحيفة، حيث إف النصؼ العموي ىو المكاف الطبيعي المبلئـ لنشر الصور، فيو صدرىا 
الذي تبدأ عنده رؤوس الموضوعات الميمة، وىو الذي يظير لمقارئ عند عرض الصحيفة 

 .(3)لمبيع

                                                           

خراجيا )ص 1)  (.157( الصقر، تصميـ الصحؼ المطبوعة وا 

 .159( المرجع السابؽ، ص 2)
 

 (.184( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره )ص 3)
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فية أعمى يسار الصفحة الصحويقصد بيا موقع الصورة : يسار الصفحة ىعمأ 13.2.2
 في الصحيفة.

: وىو موقع الصورة الصحفية في النصؼ السفمي مف الصفحة سفؿ يميفأ 13.2.3
الحديثة، حيث يجب أف يأخذ نصيبو مف األىمية  اإلخراجيةالصفحة ويعد مف االتجاىات 

 .(1)واإلبراز

سار الصفحة : ويقصد بيا موقع الصورة الصحفية أسفؿ يالصفحة سفؿ يسارأ 13.2.4
 في الصحيفة.

: ويقصد بيا موقع الصورة وسط الصفحة، وىو مف االتجاىات كسط الصفحة 13.2.5
الحديثة، عمى أساس أف احتواء النصؼ األعمى عمى جزء مف الصور يثير  اإلخراجية

لمنصؼ السفمي مف  اإلحياءفضوؿ القراء لمشاىدة بقية الصفحة، وفي ذلؾ مزيدًا مف 
 .(2)الصفحة
 : ويقصد بيا الصور التي تقع وسط أعمى الصفحة. كسط أعمى الصفحة 13.2.6

 ويقصد بيا الصورة التي تقع وسط أسفؿ الصفحة. كسط أسفؿ الصفحة: 13.2.7

وتقصد بيا الباحثة موقع الصورة الصحفية مف الموضوع  مكقع الصكرة مف المكضكع: 13.3
 الخاص بانتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة.

: ويقصد بيا موقع الصورة الصحفية أعمى الموضوع، ويعد ىذا عمى المكضكعأ 13.3.1
رج مف أفضؿ الوسائؿ لتحقيؽ االرتباط القوي بيف عناصر الموضوع، كما يحقؽ التد اإلجراء

 .(3)ف باتباعوو البصري الذي ينصح التيبوغرافي

وع، : ويقصد بيا موقع الصورة الصحفية عمى جانبي الموضجانب المكضكع 13.3.2
 .(4)ويستحسف أف يكوف ارتفاع الصورة بارتفاع العمود الذي تنشر عمييا نص الموضوع

                                                           

 .(184ص )( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره  1)

 (.104( شفيؽ، األساليب الفنية )ص2)

 (.103( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص  3)

 (184( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص 4)
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: ويقصد بيا موقع الصورة الصحفية أسفؿ الموضوع، وىو موقع سفؿ المكضكعأ 13.3.3
ال ينصح بو، حيث إنو يخؿ بعممية التدرج البصري، وأحيانًا تأتي الصورة صغيرة مما 

 .(1)يجعؿ القارئ ينصرؼ عنيا

ويقصد بيا موقع الصورة الصحفية وسط الموضوع، وىو مف  :كسط المكضكع 13.3.4
المواقع غير المستحبة، حيث إنيا تقطع الكبلـ عف بعضيا البعض وتحوؿ دوف تتابع قراءة 

 .(2)الموضوع مف قبؿ القارئ
الخاصة  بالنسبة لمصورة الصحفية الكبلـوتقصد بيا الباحثة موقع  الصكرة: كالـمكقع  فئة -14

 :بانتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة

أسفؿ بمجرد االنتياء مف  إلى: وىو مف المواقع المفضمة حيث تنزلؽ العيف سفؿ الصكرةأ 14.1
 .(3)الصورة، فتقع مباشرة عمى كبلميا إلىالنظر 

 وىو مف المواقع التي يجب تجنبيا، حيث يكوف الكبلـ ميمبًل، فعيف القارئ :أعمى الصكرة 14.2
 .(4)الصورة ذات الثقؿ األكبر إلىتنجذب 

في الجانب األيمف لمصورة، بناء عمى  الكبلـ: ويقصد بيا موقع الجانب األيمف لمصكرة 14.3
االتجاه الذي يأخذه الموضوع في الصورة يمينًا، وذلؾ حتى ال تدور عيف القارئ حوؿ 

 .(5)الصورة بحثًا عف كبلميا

في الجانب األيسر لمصورة، بناء عمى  الكبلـصد بيا موقع : ويقالجانب األيسر لمصكرة 14.4
 .(6)االتجاه الذي يأخذه الموضوع في الصورة يسارًا 

يساعد عمى  إجراءعمى الصورة نفسيا، وىو  لكبلـ: ويقصد بيا موقع اعمى الصكرة نفسيا 14.5
د في جذب االنتباه، كما يحقؽ الربط بيف الصورة وكبلميا كوحدة بصرية واحدة، ويفي

 (.7)توفير المساحة التي كاف الكبلـ سوؼ يحتميا في حالة وضعو في موضع آخر

                                                           

 (.104( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص  1)

 (.185لمؤثرة فيو وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ ا 2)

 (.187( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص 3)

 .187ص( المرجع السابؽ،  4)

 (168( المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص 5)

 .168صالمرجع السابؽ، (  6)

 (.191( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص 7)
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ويقصد باأللواف تمؾ التأثيرات الطباعية غير السوداء التي تكتسبيا  :األلكاففئة استخداـ  -15
، وتقصد بيا الباحثة استخداـ األلواف (1)العناصر الطباعية المستخدمة في بناء وحدات الصفحة

 :إلىرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة، وتنقسـ في الصو 

ة، حيث إف استخداـ األلواف يؤدي دورًا الصورة الممونا الباحثة قصد بيتو ممكنة: صكر  15.1
ىامًا في نجاح استخداـ الصورة الصحفية كوسيمة اتصاؿ بالجماىير لنقؿ مضموف معيف 

 .(2)وتحقيؽ درجة مف اإلنقرائية بكفاءة وبفعالية، ويعمؿ عمى جذب االنتباه
 .وىي الصورة األبيض واألسودغير ممكنة: صكر  15.2

 

ات ىو مساحات  تحيط بوحدة طباعية منشورة عمى عمود أو طار اإل :تاطار فئة استخداـ اإل -16
السعي  إطارات وسيمة ميمة في طار أكثر، بحيث تفصميا عف جميع الوحدات األخرى، وتمثؿ اإل

ثارةض الوحدات الطباعية، إبراز بع إلى خارجي  إطار، وتقصد بيا الباحثة وضع (3)انتباه القارئ وا 
 :إلىالنتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة، وتنقسـ  لمصورة الصحفية

 .طارويقصد بو الصورة التي تستخدـ اإل :إطاربصكر  16.1

 .طار: ويقصد بو الصورة التي ال تستخدـ اإل إطاربدكف صكر  16.2

 

 ان: مجتمع الدراسة كعينتيا:تاسع

: يتكوف مجتمع الدراسة مف الصحؼ الفمسطينية اليومية الصادرة في مناطؽ مجتمع الدراسة -1
 السمطة الوطنية الفمسطينية، وىي: القدس، والحياة الجديدة، واألياـ، وفمسطيف.

 ـ، وىي صحيفة سياسية يومية، وكانت أوؿ صحيفة1951عاـ  أسستت: صحيفة القدس -أ
د أبو الزلؼ، و صاحب امتياز الصحيفة محم  ،ـ1967فمسطينية تعاود الصدور بعد ىزيمة 

يوجد المقر الرئيسي  ؼ،لؼ، ورئيس تحريرىا وليد أبو الزلد. مرواف أبو الز   ومديرىا العاـ

                                                           

 (.66)ص   اىاتو الحديثةاإلخراج الصحفي: أىميتو الوظيفية واتج( العسكر،  1)
 (.63( عمـ الديف، الصورة الصحفية دراسة فنية )ص 2)

 (.60)ص   اإلخراج الصحفي: أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة( العسكر،   3)
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في الغالب صفحة، و  24_ 16لصحيفة القدس في مدينة القدس، وتتراوح عدد صفحاتيا مف 
 .(1)وتوزع صحيفة القدس في جميع المناطؽ الفمسطينية ،فحةص 24ما يكوف العدد 

ـ وكانت في البداية صحيفة 01/00/0991:  تأسست الصحيفة في صحيفة الحياة الجديدة -ب
أسسيا نبيؿ عمرو  صحيفة يومية، إلىـ 0991سياسية وتصدر أسبوعيًا ثـ تحولت منذ العاـ 

تؤوؿ ممكيتيا وتبعيتيا لصندوؽ االستثمار وحافظ البرغوثي وكاف نبيؿ عمرو مديرىا قبؿ أف 
الفمسطيني، وتمثؿ صحيفة الحياة الجديدة السمطة الوطنية الفمسطينية بدرجة كبيرة وىذا يتضح 
مف خبلؿ البياف التأسيسي ليا في نصو" نحف مف السمطة مف منطمؽ إنجاح الفرصة التاريخية 

صفحة  88الحياة الجديدة في  السانحة لبناء مجتمع وكياف وطني مستقؿ" وتصدر صحيفة
 .(3)، ومصورًا واحداً مخرجيف 6صحفيًا، و 11يعمؿ في الصحيفة و  ،(2)وعدد مف المبلحؽ

صحيفة يومية سياسية تصدر عف شركة مؤسسة األياـ لمصحافة والنشر  صحيفة األياـ: -ج
ـ ، رئيس تحريرىا أكر ـ25/12/1995صدر العدد األوؿ مف صحيفة األياـ في ، والتوزيع

  40 – 20ويتراوح عدد صفحاتيا مف ، غساف الضامف  إدارتياىنية، ويرأس  مجمس 
    (4)وتصدر مف راـ اهلل.، صفحة

تصدر صحيفة فمسطيف، اليومية السياسية الشاممة، في مدينة غزة عف  صحيفة فمسطيف: -د
خيص شركة الوسط لئلعبلـ والنشر المساىمة المحدودة الربحية، وحصمت الصحيفة عمى تر 

 3ـ، وقد صدر العدد األوؿ منيا بتاريخ  2006أيموؿ/سبتمبر  16بتاريخ  اإلعبلـ مف وزارة
صفحة، ويرأس مجمس إدارتيا الدكتور أحمد  32ويبمغ عدد صفحاتيا ، ـ 2007/مايو أيار

 .(6)مصور 2مخرجيف، و 8، واً صحفي 35 ويعمؿ في الصحيؼ ،(5)الساعاتي
 عينة الدراسة:  -1

، وىي اليومية الفمسطينية احثة عينة عمدية مف الصحؼالب تختار اعينة المصادر:  - أ
فمسطيف(، ويرجع ذلؾ لكونيا األكثر اىتمامًا باستخداـ الصورة  اة الجديدة،الحيصحيفتي )

                                                           

  ، تعريؼ صحيفة القدس )موقع إلكتروني(.مركز المعمومات الوطني الفمسطيني 1))
 عريؼ صحيفة الحياة الجديدة )موقع إلكتروني(.، ت( مركز المعمومات الوطني الفمسطيني2)
يوليو  5نائب مدير تحرير صحفية الحياة الجديدة، ختاـ الكرنز )اتصاؿ شخصي:  –( بشار الريماوي  3)

 ـ(.2017

 )موقع إلكتروني(. التعريؼ بالصحيفة، مف نحف، صحيفة األياـموقع صحيفة األياـ، ( 4)
 ف )موقع إلكتروني(صحيفة، مف نحالتعريؼ بالموقع صحيفة فمسطيف، ( 5)

 ـ(.2017يوليو  8ختاـ الكرنز )اتصاؿ شخصي:  –مدير تحرير صحيفة فمسطيف  –( سمر شاىيف 6)



45 

وذلؾ حسبت نتائج الدراسة االستكشافية التي الصحفية في تغطية انتفاضة القدس، 
وكوف نواع واألساليب اإلخراجية، أظيرت اىتماـ متبايف بينيما في الموضوعات واأل
ر ا تعبمأف كؿ واحدة مني إلى إضافةاألولى تصدر في الضفة الغربية والثانية مف غزة، 

عف نمط ممكية وتوجو فكري مختمؼ، باإلضافة إلى ما سبؽ فإف صحيفتي الدراسة تتمتعا 
 بانتظاـ الصدور، وقارئية عالية في المجتمع الفمسطيني.

الباحثة المدة الزمنية ليذه الدراسة، في المدة الواقعة مف بداية  حددت العينة الزمنية: - ب
عشوائية  أخذت منيا عينة، ـ30/9/2016ـ حتى 1/10/2015االنتفاضة بتاريخ 

 الختيار أعداد الصحؼ المراد دراستيا. االصطناعيباستخداـ أسموب األسبوع منتظمة 

، إطارهالة تجانس المجتمع األصمي وتوافر والعينة العشوائية المنتظمة يتـ اختيارىا في ح 
وتختار فييا مسافة ثابتة منتظمة بيف كؿ رقـ والرقـ الذي يميو، بعد اختيار المفردة األولى بطريقة 

اد دثـ تركت سبعة أع، األربعاءوكاف يوـ ـ، 7/10/2015، فوقع االختيار عمى يوـ (1)عشوائية
، وىكذا حتى نياية المدة الزمنية الخميس وكاف يـوـ 15/10/2015 وىو يـو واختير العدد الثامف

( عددًا مف 90( عددًا بمجموع )45المفردات في كؿ صحيفة ) دالمحددة لمدراسة ليصبح عد
 لعدـ صدور، نظرًا الجديدة ( عددًا مف صحيفة الحياة43صحيفتي الدراسة، وقد حممت الباحثة )

عيد األضحى  مناسبةبـ، واليوـ اآلخر 27/1/2016بسبب سوء األحواؿ الجوية بتاريخ  الصحيفة
لعدـ ( عددًا، 44بالنسبة لصحيفة فمسطيف، فقد تـ تحميؿ ) أما، ـ15/9/2016بتاريخ  المبارؾ

مفردات عينة  وبالتالي يصبح مجموع ،ـ 15/9/2016بتاريخ  صدورىا يوـ عيد األضحى المبارؾ
 ( صورة.381( عددًا، بواقع )87الدراسة )

 القياس: أسمكبالتحميؿ ك عاشران: كحدات 

ىي الشيء الذي نقوـ باحتسابو، وىي أصغر عنصر مف عناصر تحميؿ  كحدات التحميؿ: -1
 :ىيالباحثة يا تستخدماووحدات التحميؿ التي ، (2) المضموف وأكثرىا أىمية

المتكاممة التي يقوـ الباحث  ةالوحدة اإلعبلميوىي : ةمياإلعبل لممادةالكحدة الطبيعية   -أ
جميور القراء أو  إلىلتقديـ ىذه المادة  ةالمادة اإلعبلميحميميا، ويستخدميا منتج بت

                                                           

 (311-310صص النظرية وممارستو العممية ) أساسياتو( دويدري، البحث العممي:  1)
 (.173( العبد، الرأي العاـ وطرؽ قياسو )ص 2)
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انتفاضة القدس في التي تتناوؿ الصورة الصحفية  ، وىي ىنا(1)المتسمعيف أو المشاىديف
 .الدراسة تيفيصح

تمثؿ أكبر وأىـ وحدات تحميؿ المضموف وتتضمف الفكرة التي يدور حوليا و  كحدة المكضكع: -ب
 موضوع التحميؿ، وىي موضوعات الصورة الصحفية وىي ىنا انتفاضة القدس.

الخيالية أو التاريخية في تحميؿ القصص والدراما تركز عمى الشخصيات كحدة الشخصية:   -ج
واألفبلـ، والتمثيميات والمسمسبلت اإلذاعية والتميفزيونية، والكتابات التي تتناوؿ تاريخ بعض 

ورية والفاعمة في المحعمى الشخصيات لمتعرؼ ىنا  استخدمت، و (2)الشخصيات أو األفراد
 الخاصة بانتفاضة القدس. الصورة الصحفية

ىو نظاـ التسجيؿ الكمي المنتظـ لوحدات المحتوى وفئاتو ومتغيراتو، القياس: العد ك  أسمكب -2
نتائج  إلىيمكف مف خبللو إعادة بناء المحتوى في شكؿ أرقاـ وأعداد، تساعد عمى الوصوؿ 

الباحثة عمى العد والتكرار  تعتمداكمية، تسيـ في التفسير واالستدالؿ، وتحقيؽ أىداؼ الدراسة، و 
لمتعرؼ عمى مدى اىتماـ صحيفتي ، (3)لموضوعات الصورة الصحفية كمقياس لوحدة التحميؿ

 الدراسة بالصورة الصحفية النتفاضة القدس وموضوعاتيا وأنواعيا وغيرىا.
 

 الصدؽ كالثبات: جراءاتإحادم عشر: ال

 إلىيقصد بصدؽ المقياس أف يقيس فعبًل األمر المراد قياسو، وىو ما يؤدي الصدؽ:  إجراءات -أ
الباحثة بإجراءات  قامتو ، (4)التعميـ إلىبحيث يمكف االنتقاؿ منيا ، ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج

 اآلتية:الصدؽ 

ال يثير التضارب أو التداخؿ أو المبس،  إجرائياتعريؼ فئات ووحدات التحميؿ تعريفًا  -أ 
المفاىيـ والتعريفات المختمفة التي أقرىا الخبراء والمختصوف في ىذا  إلىوذلؾ بالرجوع 

 الموضوع.
 التأكد مف مدى مبلءمة فئات ووحدات التحميؿ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. -ب 

                                                           

 (261( حسيف، بحوث اإلعبلـ )ص 1)

 .262ص، ( المرجع السابؽ 2)

 (.181( عبد الحميد، تحميؿ المحتوى في بحوث اإلعبلـ )ص  3)

 .223-222ص ص  ،( المرجع السابؽ 4)
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 عرض استمارة التحميؿ عمى مجموعة مف المحكميف لمحكـ عمى مدى صبلحيتيا -ج 
 .(1)لمقياس

وحدات كمية  إلىالقياس الذي تـ بموجبو تحويؿ الوحدات الكيفية  أسموبتحديد  -د 
 نتائج دقيقة. إلىلموصوؿ 

ويقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار استخداـ األداة  الثبات  الثبات: إجراءات -ب
رغـ مرور الوقت، فالثبات نفسيا  اإلجابات، ويكوف المقياس ثابتًا إذا أعطى (2)في الظروؼ نفسيا

 .(3)آخر ءشيفي المقياس مثؿ الثبات في أي 

لقياس ثبات استمارة تحميؿ المضموف، الثبات الكمي الذي يعتمد عمى الباحثة  استخدمتو 
( ويتمثؿ في تكرار االختبار في فترتيف زمنيتيف Test – retestإعادة االختبار ) – أسموب

 اإلمكاف. مختمفتيف، وتحت الظروؼ نفسيا قدر

عينة  ( مف مجموع %11.5وبمغت نسبة العينة التحميمية التي خضعت إلعادة اختبار )
مف كؿ صحيفة وذلؾ بعد اختيار الشير،  *4( أعداد 5( عددًا بواقع )87)الدراسة البالغ عددىا 

يوليو  7 في ثـ تاريخ العدد بطريقة عشوائية عف طريؽ القرعة، وانتيت الباحثة مف التحميؿ
( يومًا مف االنتياء مف إجراء 50أي بعد مرور )، أغسطس 26 ، وأعادت التحميؿ بتاريخ 2017

 الدراسة التحميمية، وبعد ذلؾ قارنت بيف نتائج التحميؿ، وكانت النتائج كالتالي:
  :الجديدة صحيفة الحياة -1

 فئة مكضكعات الصكرة الصحفية: 1.1

( 48اد التي خضعت لمدراسة )ألعدبمغ عدد الموضوعات الصحفية النتفاضة القدس في ا
والحزبية  الثقافية، األنشطة والفعاليات تكرار( 19) موضوع المقاومة كاآلتي: ةموزع اً موضوع

(، الشيداء والجرحى 1(، ردود الفعؿ األجنبية )0( تكرارات، ردود الفعؿ العربية )4والفصائمية )
(، 8ة)اإلسرائيمي(، االعتداءات 0سر)االعتقاؿ واأل (،0ف)و اإلسرائيمي(، القتمى والجرحى 15)

 (.1أخرى )(، 0الصحفية ) المقاءات(، 0االجتماعات )

                                                           

 (206( )ص1( انظر ممحؽ رقـ ) 1)
 (.32ص)( عبد الحميد، تحميؿ المحتوى في بحوث اإلعبلـ  2)

 (.33ي )ص( مكاوي، أسس البحث اإلعبلم 3)

 7316 – 7276 – 7245 – 7149 – 7221: الجديدة * األعداد ىي: صحيفة الحياة  4
 3183 - 3143 – 3111 – 3087 – 3015: فمسطيفصحيفة        
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موضوع المقاومة كاآلتي:  ،  موزعة اً ( موضوع48بمغ عدد الموضوعات ) اإلعادةوفي 
( تكرارات، ردود الفعؿ العربية 4والحزبية والفصائمية )  الثقافية( تكرار، األنشطة والفعاليات 18)

(، 0يف)اإلسرائيمي(، القتمى والجرحى 15(، الشيداء والجرحى )1ردود الفعؿ األجنبية ) )صفر(،
(، 0الصحفية ) المقاءات، (0االجتماعات ) (،9) ةاإلسرائيمي(، االعتداءات 0االعتقاؿ واألسر)

 (.1أخرى )

  وىذا يعني أف الفرؽ، كاف في األنواع اآلتية:

 1=  18-19اومة وىو وجود فرؽ بيف التحميميف في موضوع المق. 

  1= 1-9 ةاإلسرائيميوجود فرؽ بيف التحميميف في موضوع االعتداءات. 

  ( موضوعًا.46األخرى بما مجموعو )المواضيع الثمانية وجود اتفاؽ بيف التحميميف في 

(  لحساب معامؿ الثبات، وىي  مف أكثر المعامبلت Holstiمعادلة )ىولستى  ةالباحث توقد طبق
 اإلحصائية، والمعادلة (1)ي بحوث تحميؿ المحتوى لمعرفة مدى االتفاؽ بيف تحميميفالمستخدمة ف

 .(2)الخاصة بمعامؿ الثبات ىي

 عدد الوحدات المتفؽ عمييا     X 2     معامؿ الثبات =
 مجموع وحدات الترميز               

  95.8 % أي نحو    X  46     =  0.95 2  معامؿ الثبات =  

                           48 +48 
 

 ي:خرل كانت النتائج عمى النحك اآلتكباتباع نفس الخطكات مع الفئات األ

 .%95 فئة اتجاه الصورة الصحفية .1

 .%100 فئة مصادر الصورة الصحفية .2

 .%96 فئة الشخصيات المحورية .3

 .%98 فئة الدالالت الرمزية .4

                                                           

 (.187دليو، معايير الصدؽ والثبات في البحوث الكيفية والكمية )ص (1)

 (219تحميؿ المحتوى في بحوث اإلعبلـ )صعبد الحميد،  (2)
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 .%100 فئة نوع الصورة وفقًا لمحتواىا .5

 .%100 جغرافيفئة النطاؽ ال .6

 .%100 الصورةكبلـ  فئة .7

 .%97 عرضيا سموبفئة نوع الصورة وفقًا أل .8

 .%100 فئة الشكؿ الفني لمصورة الصحفية .9

 .%98فئة حجـ الصورة  .10

 .%100فئة موقع الصورة  .11

 .%100الصورة  كبلـفئة موقع  .12

 %.100فئة استخداـ الموف  .13

 .%100 طارفئة استخداـ اإل .14

 ي تحميؿ المضموف في صحيفة الحياة الجديدة ىو:وىذا يعني أف معامؿ الثبات ف
 %98.8 =   100+100+100+100+98+100+97+100+100+100+100+96+100+95 95.8 معامؿ الثبات =

                                                 15 

 صحيفة فمسطيف: -2

 :يف كانت النتائج عمى النحك اآلتيمع صحيفة فمسط سمكبكباتباع نفس األ

 %.94.4فئة موضوعات الصورة الصحفية   .1

 .%96 فئة اتجاه الصورة الصحفية  .2

 .%100فئة مصادر الصورة الصحفية   .3

 .%97فئة الشخصيات المحورية   .4

 .%95فئة الدالالت الرمزية   .5

 .%100فئة نوع الصورة وفقًا لمحتواىا   .6

 .%100فئة النطاؽ الجغرافي   .7

 .%100فئة تعميؽ الصورة   .8
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 .%96عرضيا  سموبرة وفقًا ألفئة نوع الصو   .9

 .%100فئة الشكؿ الفني لمصورة الصحفية  .10

 .%95.2فئة حجـ الصورة  .11

 .%100فئة موقع الصورة  .12

 .%100الصورة  كبلـفئة موقع  .13

 .%100فئة استخداـ الموف  .14

 .%100 طارفئة استخداـ اإل .15

 

 ىو: المضموف في صحيفة فمسطيف وىذا يعني أف معامؿ الثبات في تحميؿ
 %2.98=    100+100+100+100+95.2+100+96+100+100+100+ 95+97+10+  96+  94.4= ثبات معامؿ ال

                                                 15 

% وىي نسبة 98.5=  98.2+  98.8وبناء عمى ما سبؽ يكوف معامؿ الثبات في الدراسة = 
 عالية جدًا، ألف معظـ فئات التحميؿ شكمية.

 عشر: المفاىيـ األساسية لمدراسة:الثاني 

ىي التي نجد فيو الحدث أو القصة التي نقرأىا، ولذلؾ فيي بمثابة مكمؿ  الصكرة الصحفية: -1
لمرواية الخبرية، وتستخدـ في تصوير وعرض جوانبيا ليصبح القارئ شاىدًا عمى الحدث، وال 

كذلؾ، وأصبحت تعبر عف  فحسب، بؿ تعتبر عنصرًا جمالياً  إخبارياً تعتبر الصورة عنصرًا 
 .(1)الصورة لغة عالمية يفيميا الجميعفاألفكار واآلراء كما تعبر عف األخبار واألحداث، 

 أكتوبرمنذ بداية ، : ىي االنتفاضة التي اندلعت في األراضي الفمسطينيةانتفاضة القدس -2
 دوما. في قرية المستوطنوف، ردًا عمى جريمة حرؽ عائمة دوابشة التي حرقيا 2015

ىي الصحؼ اليومية األربع التي تصدر بانتظاـ في فمسطيف،  :اليكمية الفمسطينيةالصحؼ  -3
 وىي: القدس والحياة واألياـ وفمسطيف.

                                                           

(، نقبًل عف: بدر، الصورة الصحفية لمنزاع المسمح الداخمي في سوريا 336( حجاب، المعجـ اإلعبلمي ص) 1)
 (7اإلسرائيمية: دراسة تحميمية )ص وىآرتسبيف صحيفتي العرب القطرية 
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 الثالث عشر: الصعكبات التي كاجيت الباحثة:

ندرة الكتب والمراجع التي تناولت الصورة الصحفية بصورة عامة، والصورة الصحفية في  -أ 
 خاص. فمسطيف بشكؿ

عممية الكتابة  إعاقةمشكمة انقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمة يوميًا، كانت سببًا في  -ب 
 والبحث.

 عشر: تقسيـ الدراسة: الرابع

 فصوؿ وذلؾ عمى النحو التالي: أربعةمقدمة و إلى تـ تقسيـ الدراسة 
ة لمدراسة وىي المنيجي اإلجراءاتتناوؿ العاـ لمدراسة،  اإلطاربعنواف  وىو الفصؿ األكؿ

أىـ الدراسات السابقة واالستدالؿ عمى المشكمة ومشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا وتساؤالتيا 
جراءاتالقياس، أسموب النظري ليا، ونوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا ووحدات التحميؿ و  واإلطار  وا 

  لمدراسة. اإلجرائيةت، والتعريفات الصدؽ والثبا

الصورة الصحفية وانتفاضة القدس، وىو مكوف مف  ت عنوافتح الفصؿ الثاني جاء
خراجيانشأتيا وأىميتيا وتحريرىا األوؿ: بعنواف الصورة الصحفية المبحث ، مبحثيف  ثـ وتطورىا، وا 

 وانتفاضة القدس. اإلعبلـتناوؿ  الذي المبحث الثاني:
فاضة القدس فيو يتناوؿ سمات محتوى وشكؿ الصورة الصحفية النت الفصؿ الثالث:أما  

السمات العامة تناوؿ تـ تقسيمو لمبحثيف المبحث األوؿ: و في الصحؼ الفمسطينية اليومية 
الثاني: المبحث لمحتوى الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليومية، و 

 الصورة الصحفية النتفاضة القدس.  السمات العامة لشكؿ

، وجاء في ثبلثة مناقشة أىـ نتائج الدراسة والتوصياتف وىو بعنوا الفصؿ الرابع: وأخيراً 
والثاني ، أىـ نتائج دراسة محتوى الصورة الصحفية النتفاضة القدس مباحث ىي: األوؿ ناقش

ناقش أىـ نتائج دراسة شكؿ الصورة الصحفية النتفاضة القدس والمبحث الثالث: توصيات الدراسة 
 ثـ قائمة المراجع والمبلحؽ.



 

 
 
 
 
 صؿ الثانيالف

 الصكرة الصحفية كانتفاضة القدس
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 الفصؿ الثاني
 الصكرة الصحفية كانتفاضة القدس

التعرؼ عمى نشأة  الصورة   إلىاألوؿ وييدؼ ، يتكوف الفصؿ الثاني مف مبحثيف
الصحفية وتطورىا وأىميتيا وخصائصيا، وأنواعيا ووظائفيا وخصائصيا، ومصادرىا وتحريرىا 

خراجيا التعرؼ عمى أثر التطور التكنولوجي عمييا، أما المبحث الثاني فقد تـ  إلى إضافة، وا 
تخصيصو لمحديث عف انتفاضة القدس: بدايتيا وأسبابيا ومقوماتيا وأىدافيا وأدواتيا، ومواقؼ 

المختمفة منيا، والتحديات التي تواجييا، وانعكاسيا عمى الكياف الصييوني وتداعياتيا  األطراؼ
 اإلعبلـ ومحاوالت االحتبلؿ إلجياضيا، وأخيرًا دور  اومستقبميا وأىـ إنجازاتيعمى الفمسطينييف، 

 مبحثيف: إلىفي تغطية أحداثيا، وقد تـ تقسيمو 
خراجياالمبحث األكؿ: الصكرة الصحفية: نشأتيا كأىميتيا كتحريرىا   كتطكرىا. كا 

 كانتفاضة القدس. اإلعالـ المبحث الثاني:
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 المبحث األكؿ
خراجيافية: نشأتيا كأىميتيا كتحريرىا الصكرة الصح  كتطكرىا كا 

التعرؼ عمى مفيـو الصورة الصحفية ونشأتيا وتطورىا  إلىوييدؼ ىذا المبحث 
وأىميتيا وخصائصيا، وأنواعيا الصورة ووظائفيا، والتعرؼ عمى مصادرىا وتحريرىا والتعميؽ 

خراجياعمييا   ي عمييا ومزاياه وعيوبو.التعرؼ عمى أثر التطور التكنولوج إلى إضافة، وا 
 

 :تعريؼ الصكرة الصحفية كنشأتيا كأىميتيا كخصائصيا: المطمب األكؿ
 أكالن: تعريؼ الصكرة الصحفية:

 لغػػػة: 
" صور: في "لساف العربفي  صورة في المعاجـ العربية، إذ جاءلقد وردت كممة 

فييا صورة  ءعطى كؿ شيالمصور وىو الذي صور جميع الموجودات ورتبيا فأ تعالىأسماء اهلل 
، والِصور ِصَوٌر و ُصْورٌ خاصة وىيئة مفردة تتميز بيا عمى اختبلفيا وكثرتيا، والجمع ُصَوٌر و 

َور جمع ُصوَرة  بكسر الصاد لغة في  توىمت صورتو لي والتصاوير  ء، وقد تصورت الشيالصُّ
)ُصَوٌر( مثؿ غرفة وجمعيا  التمثاؿ وجمعيا ُصكرةال" المصباح المنير، كما جاءت في "(1)التماثيؿ

: المعجـ الكسيط، وفي (2)مثمت صورتو  وشكمو في الذىف )فتصور (  ءغرٍؼ، و)تصورت( الشي
وفي التنزيؿ ،(3)وصورة الشي: ماىيتو المجردة، الصورة: الشكؿ، التمثاؿ المجسـ، والصورة: النوع

 .4ؾ فعدلؾ في أي صورة ما شاء ركبؾ"العزيز: " الذي خمقؾ فسوا

عممية  إلىتعريفات لكممة صورة بدءًا مف اإلشارة  عطي بعض القواميس نحو عشروت
كؿ ما  إلىاإلشارة  إلى) أو النسخ( لمشكؿ الخاص بإنساف أو بموضوع معيف،  اإلنتاجإعادة 

 .(5)يظير عمى نحو خفي، وبخاصة إذا كاف غريبًا أو غير متوقع كاألشباح مثبلً 

                                                           

 (اإلنترنتمعجـ لساف العرب )عمى موقع المعاجـ، 1)  )
 (350(  الفيومي، المصباح المنير )ص2)

 (528المعجـ الوسيط.  )ص(  النجار، 3)
 

(
4
 (.7( سورة االنفطار: اآلية:  ) 

 (.8( شاكر عبد الحميد، عصر الصورة: السمبيات واإليجابيات )ص5)
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(، تشبيو فيزيائي أو تمثيؿ عف شخص imageرة )ففي قاموس )وبستر( جاءت كممة صو 
أو حيواف أو شئ قد يكوف مصورًا أو رسومًا أو منحوتًا بشكؿ مرئي، نسخة بصرية أو المظير 
الخاص بشي كما يظير معكوسًا في المرآة، انعكاس عدسة العيف أو مرور اإلشعاعات الضوئية 

 .(1)مف خبلؿ ثقب، تمثيؿ عقمي أو ذىني أو فكرة
صورة: في البصريات تشابو أو تطابؽ الجسـ،  المكسكعة العربية الميسرة"في "وجاء 

ينتج عندما تنعكس األشعة الضوئية المنبعثة مف ذلؾ الجسـ عمى مرآة، أو عندما تنكسر تمؾ 
 (2)األشعة في عدسة

 اصطالحان:

مف  حدد محمود أدىـ تعريفًا طويبًل وشامبًل لمصورة الصحفية تناوؿ فيو ما ذكره غيره
 تعريفات، وجاء تعريفو كما يمي:

ذات المضموف ، الصورة الصحفية ىي الصورة الفنية، البيضاء والسوداء أو الممونة
الحالي الميـ، الواضح والجذاب، والمعبرة وحدىا أو مع غيرىا، في صدؽ وأمانة وموضوعية، في 

قضايا أو النصوص أغمب األحواؿ، عف األحداث أو األشخاص أو األنشطة أو األفكار أو ال
والوثائؽ، أو المناسبات المختمفة المتصمة غالبًا بمادة تحريرية معينة، تنشرىا أو تكوف صالحة 
لمنشر عمى صفحات جريدة أو مجمة أو توزعيا وكالة أنباء أو صور، عمى سبيؿ التأكيد 

 واإلمتاعلمقراءة والتوضيح والتفسير والدعـ واإلضافة ولفت األنظار، وزيادة االىتماـ والقابمية 
، تمتقطيا عدسة مصورىا بطريقة تعكس حسًا فنيًا إخراجيةوالمؤانسة وزيادة التوزيع، وكمعمـ وركيزة 

اتصاليًا وفيمًا لوظيفتيا، بعد إعداد خاص أو بطريقة يدوية أو مفاجئة أو تحصؿ عمييا بمعرفة 
وعيا عف قرب، وغالبًا المحرر، أو الوكاالت أو مف مصدر محترؼ، أو حر، أو مف يتصؿ بموض

ما تكوف إخبارية أو تكوف تسجيمية أو تفسيرية أو جمالية أو وثائقية، وقد تكوف قديمة متجددة 
األىمية وتقدـ بواسطة أحد ىذه المصادر  نفسيا، أو بمعرفة مركز المعمومات، أو أرشيؼ الصور 

مة بريشة أو قمـ الرساـ الخاص بوسيمة النشر، أو دور المحفوظات والوثائؽ كما قد تكوف مرسو 
 .(3)الخاص أو أي رساـ آخر ما دامت مناسبة

                                                           

        Webster's  universal college Dictionary (p 407)(1 ) 

 (.2116)ص   الموسوعة العربية الميسرة،شفيؽ، ( 2)
 (.27: دراسات في الصحافة المصورة )صاإلخبارية( محمود أدىـ، الصورة 3)
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وتعرؼ بأنيا عبارة عف قالب مصور يعبر عف مضموف الكممات بشكؿ مجسد، فيي في 
ا عرفت ية، يعني أنياإلعبلم حد ذاتيا رسالة اتصالية إعبلمية، ونجاحيا يتوقؼ في أداء رسالتيا

 .(1)نب مف ذلؾ عمى األقؿاه، أو جاالقارئ بفحوى الحدث أو مغز 

النتفاضة أو حركة  ميا الشامؿ بأنيا عبارة عف تسجيؿٍ كما تعرؼ الصورة الصحفية بمفيو 
حصمت، تقـو عدسة آلة التصوير بالتقاطيا وتثبيتيا عمى الشريط الحساس الذي يتأثر بالضوء 

يحس المرء أف داخؿ حجرة مظممة وفي زمف أقؿ مف الثانية، وبعد طبعيا وتكبيرىا عمى الورؽ 
 .(2)الزمف قد توقؼ عند تمؾ الحركة ولـ يعد يتحرؾ  ويتقدـ

اعتمدىا اإلنساف لتجسيد المعاني واألفكار  ةويرى )حميدة( أف الصورة أداة تعبيري
، رمزية، أو ترفييية بكؿ أشكؿ االتصاؿ إخباريةواألحاسيس، ولقد ارتبطت وظيفتيا سواء كانت 

 .(3)والتواصؿ

لفوتوغرافية أنيا تجميد لحظة مف الزمف أو أنيا شكؿ جامد ينقؿ لحظة أو وتعني الصورة ا
حاؿ ما ربما كاف موجودًا، وربما ما زاؿ حاضرًا، فيي ومضة التسجيؿ لمشكؿ بمختمؼ صوره 

 .(4)وحاالتو وتتغير باختبلؼ الزماف والمكاف

مضموف  كما تعرؼ عمى أنيا وسيمة تعبير مستقمة تتضمف مضمونًا مختمفًا قد يكمؿ
 .(5)الخبر والتحقيؽ والحديث الصحفي، أو قد يعبر عف مضموف مستقؿ في حد ذاتو

 إلىالتي تشير  Iconالكممة اليونانية القديمة  إلىبجذورىا  Imageوتمتد كممة صورة  
 أدت، ولقد اإلنجميزيةفي   Imageفي البلتينية و  Imago إلىالتشابو والمحاكاة، وقد ترجمت 

كذلؾ في تأسيس كثير مف أنظمة التمثيؿ أو ، الالتيا دورًا ميمًا في فمسفة أفبلطوفىذه الكممة ود
 .(6)التمثيؿ لؤلفكار والنشاطات في الغرب

                                                           

 (.80القضايا ) ص -األشكاؿ -الميارات -حداد، في الكتابة الصحفية السمات (1)

 (.275الصويعي،  اإلخراج الصحفي والتصميـ بيف األقبلـ واألفكار والحواسيب )ص (2)

 (.166الصوة )  (، نقبًل عف: سميماف، مدخؿ إلى مفيـو سيميائية18( حميدة، سمطة الصورة )ص 3)
 (.32( النجار، التصوير الصحفي الفيممي والرقمي ) ص4)
 (27( أدىـ، مقدمة إلى الصحافة المصورة )ص5)

 (.9)صواإليجابيات ( عبد الحميد، عصر الصورة السمبيات 6)
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فالصورة الصحفية تعمؿ عمى إيصاؿ األفكار والموضوعات كمزيج مشترؾ بيف النص 
 عمىمؿ تع مختمفة وسائؿ مف مزيج بأنيا الصحفية الصور ىيمسوف وصفتوالصورة، حيث "

 .(1)ي المختمفة  لمجميورناالمع إيصاؿ

تجمد ، ومف خبلؿ ما سبؽ ترى الباحثة أف الصورة الصحفية ىي رسالة اتصالية معبرة
والمشاعر،  اإلحساسلحظات مف الزمف، وتساعد عمى معايشة الواقع، وتجذب االنتباه وتثير 

 وتؤثر عمى السموؾ واإلدراؾ.

 

 :كتطكرىا ثانيان: نشأة الصكرة الصحفية 
البدائي لمتعبير عف نفسو وعف أفكاره،  اإلنسافلجأ إليو  ءكانت الصورة ىي أوؿ شي

األولى اتخذت شكؿ صور األشياء والطيور  اإلنسانيةبدليؿ أف أوؿ الحروؼ اليجائية في المغة 
ؽ فية وغيرىا مف لغات الشر مثمما حدث في المغة الييروغمي ،والحيوانات المحيطة باإلنساف األوؿ

لمصورة في التعبير حتى ظير فنانوف عمالقة تميزوا بقدرات  اإلنسافثـ استمر استخداـ القديـ، 
 وميارات فائقة عمى التعبير بالصورة رسمًا باليد.

ترسـ يدويًا بالقمـ أو بالفرشاة  –ما تزاؿ  –وحتى أوائؿ القرف الثامف عشر كانت الصور 
 .(2)ب، أو القماش، أو غيرىا مف المسطحاتعمى الورؽ، أو عمى الحائط أو ألواح الخش

وقبؿ اختراع الصورة الفوتوغرافية كاف الفنانوف ىـ الذيف يقوموف بعمؿ التصوير اليدوي 
الخشب الذي يعد  إلىمكاف الحدث أو الخبر ورسـ صور تخطيطية، ثـ تنقؿ  إلىوذلؾ باالنتقاؿ 

جانب المتف، وىذا ما كاف  لىإلمحفر ثـ الطبع، ثـ تغمس في الحبر وتضغط عمى الصفحات 
، وقد كانت ىذه الطريقة عشر يحدث في طباعة الكتب منذ اختراع آلة الطباعة في القرف الخامس

، ثـ جاءت الثورة الصناعية واخترعت آلة التصوير ثـ أتت الصورة الفوتوغرافية، بطيئة وعقيمة
عبير واكتشفت إمكانيات آلية في لو قواعد وأساليب في الت ور فف التصوير الفوتوغرافي وأصبحوتط

 .(3)عف إدراكيا اإلنسافتسجيؿ أو تكبير المناظر الطبيعية بطريقة تعجز حواس 

                                                           

(1)Waller, Margr, A bigger picture : A manual of photojournalism in southern Africa 

(P.7)   
 (.8-7صص ( عمـ الديف، الصورة الصحفية: دراسة فنية )2)

 (.41( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص3)
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والصحؼ لـ تبدأ أوؿ األمر  بنشر الصور بالشكؿ الذي نراه اآلف، بؿ كانت الصورة 
األولى التي ظيرت في الصحؼ والكتب ال تتعدى كونيا رسومًا يدوية تطبع مف قطع خشبية 
، واستمر استخداـ ىذه الطريقة حتى قرب نياية القرف التاسع عشر، وكانت  حفرت عمييا الرسـو

ـ عف موضوع عف 1638أوؿ مف استخدـ ىذه الطريقة عاـ  اإلنجميزيةصحيفة أخبار األسبوع 
 .(1)حريؽ شب في جزيرة سانت مايكؿ

لحساس عرفت الصحافة طبع الصور المرسومة عمف طريؽ الورؽ ا 1835وفي سنة 
ىذا االختراع، أما  إلىعندما توصؿ الفرنسي" لويس داجير"  1838وحفرىا عمى الزنؾ سنة 

 1840التصوير  الفوتوغرافي فظمت الصحؼ محرومة مف االستفادة منو فترة طويمة، وفي سنة 
استطاع أستاذ بجامعة نيويورؾ يدعى " جوف دراير" أف يمتقط بالكاميرا وجيًا بشريًا وبذلؾ بدأت 

 .(2)نقؿ الصور إلىالصحؼ تعرؼ طريقيا 

أف تمكف  إلىواستمر استخداـ الصورة )الفوتوغرافية( في مجاؿ الصحافة عمى ىذا الحاؿ 
ة، مف استخداـ طريقة " ستيفف ىورجاف" رئيس قسـ التصوير بصحيفة "ديمي غراؼ" األمريكي

لزنؾ، وقد نشرت ىذه في نقؿ الصور الفوتوغرافية عف أصميا عمى طبقة مف ا التدرج الظمي
مف شير آذار عاـ  4الصحيفة أوؿ صورة تستخدـ فييا ىذه الطريقة في العدد الصادر يوـ 

 ، وكانت الصورة منظرًا عمى الطبيعة لمكاف يدعى " شانتي " بمدينة نيويورؾ.1880

ويمثؿ ىذا التاريخ بالنسبة لمصحافة الحديثة المولد الحقيقي لمصحافة المصورة التي 
 إقناعالصورة تشكؿ بالنسبة ليا المادة األولى، وتساوي الخبر المنشور مف حيث  أصبحت

 .(3)الجميور بؿ تفوقو في بعض األحياف

يوليو  28وبالنسبة لمصحافة العربية، ظيرت أوؿ صورة فوتوغرافية في الصحؼ في 
 .(4)، وكانت في صحيفة الجريدة المصرية1908

 –كفف جميؿ  –بيرة نقمتو مف المرحمة الجمالية والتصوير الصحفي كفف، شيد تطورات ك
كفف تطبيقي وظيفي ييتـ  -يةاإلعبلم المرحمة إلىبالشكؿ والتكويف الفني،  إالال ييتـ فيو الفناف 

                                                           

 (.238( عمـ الديف، مدخؿ إلى الفف الصحفي ) ص 1)

 (.19( عمـ الديف وصابات، الصورة الصحفية في مجاالت اإلعبلـ ) ص2)

 (.17( عمي، التصوير الصحفي ) ص3)
 .(35والرقمي )ص يار، التصوير الصحفي الفيمم( النج4)
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رؼ ىذا العصر بالعصر الذىبي، ، وعُ (1)ـ1930-1925والصحفية مف سنة  اإلخباريةبالقيـ 
اج الصورة الفوتوغرافية اإللكترونية، حيث تنبأ ـ بداية عصر جديد في عممية إنت1986ويمثؿ عاـ

سيحؿ محمو التقاط  كما ىو اآلف المتخصصوف في تكنولوجيا الصحافة بأف التصوير الفوتوغرافي
، وبالرغـ مف ىذا التطور الكبير، وفي (2)دوف استخداـ أية أفبلـ عمى اإلطبلؽ اإللكترونيةالصورة 

ور مف الصورة، فإنيا مف المحتمؿ أف تواجو تحديات ظؿ وجود التقنيات الجديدة وموقؼ الجمي
 .( 3) واألصالة الثقةأىميا 

وترى الباحثة أف الصورة الفوتوغرافية بمراحؿ تطورىا المختمفة استطاعت أف تقدـ لمعمـو 
الكثير مف الفوائد مف خبلؿ شيادتيا عمى التاريخ بوصفيا إحدى أىـ الشيود في  اإلنسانية

 في أرجاء المعمورة. األحداث التي تدور 

 ثالثان: أىمية الصكرة الصحفية:

أصبح الفف الصحفي الحديث فنًا بصريًا يعتمد عمى الصور والرسوـ، وأصبحت الصور 
ًا في تحقيؽ أىداؼ الصحافة في ذلؾ العصر الجريدة أو المجمة تؤدي دورًا ميمالفوتوغرافية في 

ديدة نشأت نتيجة لمتقدـ التكنولوجي في الذي سمي بعصر حضارة الصورة، وتسود لغة بصرية ج
 .(4)وسائؿ االتصاؿ

والصوت الكممة  إلىوالصورة ىي جوىر الفنوف البصرية ورغـ حاجة بعض الفنوف 
ف الصورة خمقت لغة جديدة استحوذت عمى طاقة البصر فاعتقمت عقمو لمتعبير عف األشياء، إال أ

فالصورة ىي ممتقى ، قت الحدود وكشفت الحقائؽفغيرت حياة العالـ فأزالت القيود واختر ، ومخيمتو
 .(5)العالـ البلمرئي لمعمؿ الفني إلىالفنوف وىي العتبة التي يقؼ عمييا المتمقي قبؿ أف يدلؼ 

بداعإف الصورة تعبير عف فكر بصري   يسمؾ سبيؿ التخيؿ وترجمة أفكار ومعافٍ  وا 
الذي يختمؼ باختبلؼ الصورة مستمدة مف البيئة الثقافية التي يتحرؾ فيو خطاب الصورة 

وباختبلؼ العبلقة التواصمية التي تحصؿ مع الصورة التي ىي دائمًا تختزف دالالت كثيرة، 
ًا قاببًل لتأويبلت مختمفة بسبب بعدىا التواصمي، لذا يتوقؼ أثر إطار والتجذر الثقافي يجعؿ منيا 

                                                           

 (.19( عمـ الديف، الصورة الصحفية: دراسة فنية ) ص1)

 (391(  حجاب، مدخؿ إلى الصحافة )ص2)
( 3 ) Terence,  Introduction to the History of Communication: Evolutions & 

Revolutions,  (P.130)  

 (.15(  عمـ الديف، وصابات )ص 4)

 (22-21صص (  جاب اهلل، سيميائية الصورة اإلعبلمية في ظؿ الصراع الحضاري )5)
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أبعادىا والقدرة عمى تأويميا وفؾ الصورة عمى مستقبؿ الرسالة وقدرتو عمى استيعاب مغزاىا وفيـ 
طارهرموزىا بدقة وبطريقة سميمة وىي عممية تتأثر بتجربتو السابقة وخمفيتو الثقافية و  المرجعي  ا 

عف الوسيمة والمعمومات التي تضميا واىتماماتو الذاتية بيذا النوع مف أدوات االتصاؿ 
 . (1)الجماىيري

يحتوي عمى جانبيف متعارضيف ومتكامميف،  فخطاب الصورة كما يراه " جاف لوؾ غودوار"
ىما الجانب الداللي أي ما يقاؿ، والجانب الجمالي أي ما يتضمنو الخطاب دوف  قولو بشكؿ 
مباشر، ومف ىنا فإف احتبلؿ الصورة مكانة في التواصؿ البشري أىـ مف الكممة، كاف أحد نتائج 

الصورة بحثًا عف المعرفة  إلىي يذىب في الماضي كاف المتمقفتقدـ االتصاؿ عف طريؽ الفضاء، 
لكف األمر قد اختمؼ في العصر الحالي، فقد أصبحت الصورة تأتي إليو دوف أف يستطيع مقاومة 
حضورىا، فيي تقتحـ إحساسنا الوجداني وتتدخؿ في تكويننا العقمي وتتحكـ في قرارتنا 

 .(2)وتؤثر في توجياتنا الفكرية والثقافية، االقتصادية

ألىمية التقميدية لمصورة الفوتوغرافية في الصحافة، مف كونيا شكبًل تحريريًا حيث وتنبع ا
نيا ور بؿ تفوقو في بعض األحياف، حيث إالجمي إقناعإنيا  تساوي الخبر المنشور مف حيث 

، كما (3)تعطي لمقارئ تكممة لمخبر وال تجعمو يستفسر عف صحة ما ورد مف معمومات في الخبر
مى جذب انتباه القارئ والتأثير في سموكو واستيعابو، بحكـ قدرتيا التعبيرية تتميز بقدرتيا ع

والجمالية واختزاليا لكثير مف المعاني واألبعاد الفكرية والصحفية وقدرتيا عمى التبسيط والشرح 
، وكشكؿ إخراجي فإنيا تعود عمى المخرج بفائدة كبيرة عند تنفيذه إلخراج الصفحة، (4)والوصؼ

، كما (5)ا يتـ تحريؾ جمود الصفحة الممتمئة بالكممات المكتوبة، والفصؿ بيف العناويففمف خبللي
مف أىـ عوامؿ الفصؿ بيف  أنياتقوـ بدور ميـ في تعزيز المعنى المراد وتوثيقو وتأكيده، كما 

 ،إضافة لذلؾ ليا (6)الموضوعات، وليا مياـ جمالية ال غنى عنيا في كسر الرتابة وتسييؿ القراءة
، لذا (7)خاصة  تميزىا عف باقي الفنوف الصحفية حيث إنيا أكثر خمودًا في ذىف القارئ ىميةأ

                                                           

 (.69(  سميسـ، التأثير الداللي لمكممة والصورة في الخبر اإلعبلمي، دراسة نظرية في اإلعبلـ الكويت  )ص1)
 (2) ص "2006عمى لبناف " حرب تموز  اإلسرائيمي( العبد اهلل، استخداـ الصورة في تغطية العدواف 2)

 (.96(  سعيد، فف الخبر الصحفي ) ص3)

 (.109-108صص ( عبد المجيد، وعمـ الديف، فف التحرير الصحفي لمجرائد والمجبلت )4)

 (.179( الزيات، اإلخراج الفني والرسـو التوضيحي في مجمة الناشيوناؿ جيوغرافيؾ  )ص5)

 (.44ص ( مكي، اإلخراج الصحفي الحموؿ الفنية لصحافة المستقبؿ  )6)

Ramos, Photojournalism diverse concepts, uniform practices (P. 136) (7 ) 
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، وىذا (1)يجب أف تكوف جيدة التركيب والتركيز والتعرض، وتتميز بالجودة مف الناحية الفنية
يتطمب مف المصور الصحفي أف تكوف لديو رؤى عميقة تقوـ عمى الرغبة والخبرة والغريزة 

 .(2)ؼ والتأىيؿ األكاديمي وليس تناوال سطحياً واالحترا

وبناء عمى ما سبؽ ترى الباحثة  أف الصورة استطاعت أف تفرض حضورىا كعنصر 
أساسي وفاعؿ ال يقؿ أىمية عف الخبر أو المقاؿ أو التعميؽ، حيث ليا قيمة كبيرة في التأثير 

تخاطب مختمؼ شرائح المجتمع  وترؾ االنطباع وتغيير المواقؼ والمفاىيـ والتصورات حيث إنيا
، لذا ستبقى ةالرسالة اإلعبلميذات تأثير بالغ في تبميغ الخطاب ونشر  إعبلميةمما يجعميا وسيمة 

 فعالية.  تصاليي واالاإلعبلم مف أكثر أشكاؿ التأثير

 : رابعان: خصائص الصكرة الصحفية

ة، وسوؼ نتناوؿ بعض ىناؾ العديد مف الخصائص والسمات التي تتصؼ بيا الصورة الصحفي
 ىذه الخصائص عمى النحو التالي:

 خصائص الصكرة مف زاكية المضمكف:  -1
يعد اليدؼ النيائي مف نشر الصور الصحفية ىو رواية الخبر أو الحدث بزواياه،  

 ةمكاف وقوعو لكي تشبع رغبتو في المعرفة الدائمة لتقبؿ المادة الخبري إلىوتفاصيمو، ونقؿ القارئ 
 :(3)يجب أف يتسـ بما يمي ةمنيا، ولذا فإف مضموف الصورة الصحفي والمزيد

أف تكوف ذات اتصاؿ قوي ووثيؽ بالحدث الذي وقع، وتكوف دافعة عمى ىذا الحدث مع  - أ
 رواية وتوضيح أىـ لحظاتو.

 غير متوقع يصبح أكثر جاذبية لمقارئ. ءكذلؾ فإف المضموف الذي يفاجئ القارئ بشي - ب

في مضموف الصورة يعمؿ عمى زيادة تأثير وقع الصورة في نفسية توافر العنصر الدرامي  - ت
 ووجداف القارئ.

يجب أف يتصؼ مضموف الصورة الصحفية بالحيوية، بمعنى أف تكوف الصورة حية في كؿ  - ث
 أشياء..... -أماكف –ما تتضمنو مف عناصر سواء كانت أشخاص 

                                                           

Defense Information School, Photojournalism, Picture editing and selection (P.2) (1) 

Bersak, Ethics in Photojournalism: Past, Present, and Future (P. 54) (2) 
 (.100لصحفي الحموؿ الفنية لصحافة المستقبؿ  )ص( مكي، اإلخراج ا3)
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 :خصائص الصكرة مف زاكية الشكؿ  -2

ؾ بمعنى أف تكوف الصورة الخبرية المصاحبة لمموضوع اإلخباري وذل الحجـ المناسب: 2/1
مناسب مع أىميتيا الحقيقية، وأيضًا مع درجة نجاحيا الفني، ومع أىمية الموضوع الذي 

 .(1)تصاحبو، وأخيرًا مع مساحة الصفحة التي تنشر عمييا

سب مع حجميا تكوف واضحة الشكؿ بكؿ جوانبيا وأبعادىا، بما يتنا أفبمعنى  الكضكح: 2/2
التوقؼ عندىا لقراءة تفاصيميا، وبالتالي تؤدي أىدافيا  إلىالمعقوؿ وأىميتيا، وىو ما يدفع القراء 

 التي نشرت مف أجميا.

بمعنى أف تتنوع أحجاميا ومساحاتيا، كما يجب أف تتنوع كذلؾ الصور التابعة  التنكع: 2/3
 .(2)يا أيضاً لموضوع أو قصة أو تقرير إخباري واحد مف زاوية أحجام

يجب أف تتسـ الصور الصحفية بالجاذبية التي تدفع القراء نحوىا وىذه الجاذبية  الجاذبية: 2/4
ليا عدة أوجو مثؿ التركيز عمى مقطع يمثؿ الجزء األكثر جاذبية في الصورة، أو التداخؿ بيف 

مة أو صور الحدث وصورة الشخص محور ىذا الحدث، أو استخداـ بعض األطر الفنية الكام
 .(3)الناقصة أو الخطوط الزخرفية

مف الصحفية الصورة واستيعاب تفسير وتحميؿ ل قؿ الجيد والوقتوترى الباحثة أنو كمما  
ؿ سيولة، وبالتالي تحققت كانت الصورة أنجح ألنيا تكوف قد أوصمت الفكرة بك ،قبؿ القارئ

 شديدة بيف الصحؼ. خصائصيا، وزاد اإلقباؿ عمى الصحيفة، خاصة في ظؿ وجود منافسة
 

 أنكاع الصكرة الصحفية ككظائفيا كمصادرىا :المطمب الثاني
 أكالن: أنكاع الصكرة الصحفية: 

ىناؾ عدة تصنيفات لمصورة الصحفية وفقًا لمعايير مختمفة سواء مف حيث خصائصيا أو 
 وىي: اإلخراجيةمضمونيا أو شكميا الفنية أو الناحية 

تنقسـ الصورة الصحفية وفقًا لخصائصيا الطبيعة لخصائصيا: أنكاع الصكرة الصحفية كفقان 
 ، الصورة الفوتوغرافية ا: ػػػػػػػػيف ىمػػػػػف رئيسيػػػػقسمي إلىا ػػػػالمرتبطة بتدرجاتيا الظمية وبطريقة إنتاجي

                                                           

  (.85( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص 1)

 (90-98صص ( سعيد، فف الخبر الصحفي) 2)

 .90-98ص ص( المرجع السابؽ، 3)
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، ونحف ىنا بصدد الحديث عف الصورة الفوتوغرافية، وىي تنقسـ   :إلىوالرسـو
 :إلىاللة: تنقسـ مف حيث المضمكف أك الد -1

: وىي الصور التي تقدـ خدمات إخبارية كاممة، بحيث تستقؿ في الصكرة الخبرية المستقمة 1/1
ىذا الجانب مع اعتمادىا البسيط عمى بعض الكممات التي تشرح بعض المعاني غير 
 الظاىرة فييا، وغالبًا ما تتسـ ىذه الصورة بكبر مساحتيا، وبنشرىا في الصفحات األولى أو

 .(1)مف الصحؼ اإلخبارية
: وىي الصورة التي تتصؿ بمضموف أحد الموضوعات الخبرية عمى صكر المكضكعات 1/2

الصفحة ويختمؼ حجميا باختبلؼ ما يبرزه مف تفصيبلت مف حيث الكـ والقيمة كما 
وتكوف مصحوبة بكممات تساعد عمى ، يجمعيا مع موضوعيا حيز واحد، وأحيانًا تجاوره

نقؿ أو توصيؿ تفاصيؿ عف أحداث  إلىا، وييدؼ ىذا النوع مف الصور توضيح مضموني
، ويمكف تأجيؿ نشره يومًا أو أسبوعًا أو حتى اإلنسانيأو وقائع أقؿ سرعة وأخؼ لمنشاط 

شيرًا، ألنيا في الغالب ال ترتبط بوقت أو حدث إخباري عاجؿ بؿ ترتبط فقط بموضوعيا 
 .(2)الصحفي

وىي صور لموضوعات يغمب عمييا  : اإلنسانيذات الجانب  يةاإلخبار صكر المكضكعات  1/3
وىذه الزاوية رغـ بساطتيا ىامة  ،بسيطة إخباريةوفييا زاوية  اإلنسانيالطابع أو العنصر 

 .(3)اإلخباريةولكنيا ال تصمح لمنشر بعد مرور زمف ىذه الواقعة 
تفاصيؿ ىذه  وترويي تمثؿ شخصية محور الموضوع، وىي الصور الت الصكرة الشخصية: 1/4

الصورة مبلمح شخصية ما، سواء أكانت ىذه الشخصية ميمة أـ ال، وينبغي أف تتمتع 
 إلىا بالنظر حجميوتتميز غالبًا بصغر  الصورة الشخصية الصحفية بالحركة والحيوية،

أو الموضوعية، حيث يمكف أف تنشر عمى عمود واحد أو عموديف مع  اإلخباريةالصور 
و أصغر، بحيث تنشر عمى نصؼ عمود وتستخدـ في حالة الشخصيات أف تبد إمكانية

 .(4)غير المعروفة أو غير الميمة

                                                           

 (.35(  العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة  )ص 1)

 (.211خراج الصحفي : اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصر ) ص (  نجادات، اإل2)

 (.28(  عمـ الديف، الصورة الصحفية : دراسة فنية ) ص 3)

 (137(  المباف، فف اإلخراج الصحفي، )ص4)
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وىي تستخدـ لجذب انتباه الجماىير لموضوع معيف أو لكسر حدة رمادية  الصكر الجمالية: 1/5
المتف ولعمؿ توازف في أنماط اإلخراج أو تبايف مع العناصر التيبوغرافية الثقيمة مثؿ 

 .(1)يف والجداوؿالعناو 

: وىي الصور التي تستخدـ في دعـ المضاميف اإلعبلنية المنشورة في اإلعالنيةالصكر  1/6
القائمة عمى الفكرة الرئيسية  اإلعبلنيةالصحؼ، حيث تعبر ىذه الصور عف المضاميف 

لئلعبلف، ويمكف أف تعبر عف أشخاص أو سمع، كما أنيا قد توضح حاالت االستخداـ 
 .(2)ه السمعالخاصة بيذ

ال وجود ليا في دراستنا الحالية، نظرًا ألف  واإلعبلنيةوترى الباحثة أف الصور الجمالية 
 الذي يتجسد في انتفاضة القدس. اإلسرائيميموضوع الدراسة يتعمؽ بقضية مقاومة ضد االحتبلؿ 

 :(3)إلىكمف حيث الشكؿ الفني: تنقسـ الصكرة الصحفية  -2

، (  أو صورة لمكاف، أو متعمقة بحدثوتكوف صورة شخصية ) بورتري قد الصكرة المفردة: 2/1
أو أي صورة واحدة تنشر بمفردىا وتؤدي وظيفتيا، وتستعمؿ بكثرة في الجرائد خاصة مع 

 .األخبار

وىي سمسمة مف الصورة عف موضوع واحد مف أكثر مف وجية نظر، يتـ  سمسمة صكرة:  2/2
 ويستخدـ ىذا النوع بكثرة في المجبلت المصورة.التقاطيا خبلؿ فترات زمنية طويمة، 

وىو عبارة عف مشيد أو مجموعة مف المقطات لموضوع واحد، مف وجية المشيد المتعاقب:  2/3
 نظر واحدة، وفي فترات زمنية قصيرة.

 :(4)إلى: تنقسـ الصكرة الصحفية إخراجيا أسمكبكمف حيث  -3

 ة عمى معنى معيف يخدـ الفكرة.التي توضع بقصد الدالل الصكرة الميزكزة: 3/1

 أووىي الصور التي تنشر لمتعبير عف االستياء مف شخصية معنية  الصكرة الممزقة: 3/2
بالتعبير عف موضوع متفكؾ، وتكوف أطرافيا غير منتظمة الشكؿ بحيث تظير وكأنيا 

 ممزقة األطراؼ.

                                                           

 (.106(  زارع، فف التحرير الصحفي )ص1)

 (.49ص (  مكي، اإلخراج الصحفي: الحموؿ الفنية لصحافة المستقبؿ )2)

 (.358(  العباسي، صحافة األطفاؿ في الوطف العربي )ص3)
 (.44الصورة الصحفية عمى الصحؼ المصرية واألجنبية ) ص  إخراج(  سميماف، االتجاىات الحديثة في 4)
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وتستخدـ بقصد إبراز  حذفت أرضيتيا، التيوىي الصورة  الصكر المفرغة ) الديككبيو(: 3/3
 .إطارجزء مف الصورة كالوجو أو اليديف، وعادة ما تنشر محاطة إما بفراغ أو ب

وىي التي يتـ نشرىا بغير وضعيا الطبيعي فتظير مقموبة عمى الصفحة  الصكرة المقمكبة: 3/4
 وذلؾ لمتعبير عف وجية نظر الصحيفة. اإلىماؿبقصد 

 ثانيان: كظائؼ الصكرة الصحفية: 
مؼ الصحؼ في طريقة تناوليا لمصور باختبلؼ سياستيا اإلخراجية والتحريرية، وعمى تخت

الوظائؼ  إلىأية حاؿ تتضح أىمية الصورة الفوتوغرافية وفعاليتيا بالنسبة لمصحيفة، بالنظر 
 : (1)تيفي اآل االمتنوعة التي يمكنيا القياـ بيا مف خبلؿ العممية االتصالية لمصحيفة، ونمخصي

التي نافست بيا  اإلخباريةمف أىـ وظائؼ الصورة الصحفية وظيفتيا  :اإلخبارية الكظيفة -1
الكممات في الصحافة الحديثة، وميما تكف الكممات في حد ذاتيا نافذة ومؤثرة، فالصورة أقدر 
عمى ربط مضمونيا بالحياة، كما أف الصورة تشترؾ مع الكممات في نقؿ األخبار 

 معمومة بشكؿ أوضح وأسرع مما تستطيعو الكممات. تنقؿ ال نياإبالمعمومات، بؿ 
، لما يالعمؿ اإلعبلمتشكؿ الصورة عنصرًا أساسيًا في إضفاء التكثيؽ كالمصداقية لمحدث:  -2

ليا مف أىمية بالغة في توثيؽ األحداث والمناسبات الرسمية وغير الرسمية، ولما تحقؽ مف 
مف األىمية لمكاف لتأكيد الخبر حتى ال ، فقد أصبحت اإلخباريةمصداقية األخبار والتقارير 

 يتسرب إليو الشؾ.
تساعد الصورة عمى تثبيت المعمومات في ذاكرة القراء، تثبيت المعمكمات في ذاكرة القراء:    -3

ألف المدخؿ البصري وتخزيف المعمومة عف طريؽ الصورة فيما يعرؼ بالقدرة أو الذاكرة 
فالخبر المدعوـ بالصورة يكوف أكثر بقاء في  آخر، ءالفوتوغرافية أكثر رسوخًا مف أي شي

 . ذاكرة القراء عف الخبر  الذي ينشر بالصحيفة خاليًا مف الصور

تتمتع الصورة بدور فعاؿ في جذب انتباه القارئ واالستحواذ عميو، ويتفؽ الكظيفة البصرية:   -4
عيف القارئ مصممو الصورة عمى أف الصورة البلفتة لمنظر ربما تكوف أفضؿ الوسائؿ لجذب 

 .الصحيفة إلى

حيث تتمتع الصور الفوتوغرافية بقدرة كبيرة عمى التأثير في التأثير في نفس القارئ:  -5
المتمقي، حيث تشعر القارئ بأنو في قمب الحدث ويشارؾ عاطفيًا في موضوع الصورة ومف 

                                                           

 (.43( النجار، التصوير الصحفي الرقمي والفيممي، )ص 1)
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 كثر عاطفية، حيث إف أي صحيفة مطبوعة دوف صورأ أفعاؿثـ الحصوؿ عمى تأييد وردود 
متاع الناظر إلييا، وبذلؾ تفقد كثيرًا مف مؤىبلتيا وكفاءتيا  تكوف غير قادرة عمى اإلقناع وا 

 .(1)في االتصاؿ بالقارئ والتأثير فييا
، وتحؿ لو بعض اإلنسافترتبط الصورة ارتباطًا وثيقًا بسيكولوجية  الكظيفة السيككلكجية: -6

النوع البصري  إلىء الذيف ينتموف المتطمبات النفسية والعقمية، ويمكف شحف ذاكرة القرا
ف لـ تكف يأو اإلعبلم اإلعبلنيالنص  إلىوتقويتيا بإضافة صورة  ، وىنا تسيطر عميو وا 
 .(2)تمتمكو العقمية المصورة

 لعناصر التيبوغرافية: وتمثؿ الصورة في الصحافة الحديثة أحد االصكرة عنصر تيبكغرافي -7
اويف والفواصؿ والمسافات البيضاء في بناء األساسية فيي تشترؾ مع حروؼ المتف والعن
 . (3) إخراجياالجسـ العادي لمصحيفة أيًا كاف شكميا وطريقة 

تعد الصورة عمبًل فنيًا يستوقؼ  النظر ويبعث االىتماـ في نفس القارئ،  القيمة الجمالية: -8
ا بالحيوية والنشاط والتنوع ويسبغ عميي مميءفيي تستطيع أف تجعؿ الصفحة ذات مظير 

جاذبية قد تجعميا قابمة لممطالعة مف قبؿ قارئيا، كما يمكنيا أف تفيد الصحؼ مف الناحية 
 . (4)التجارية والتسويقية

 

 ثالثان: مصادر الصكرة الصحفية:
تحصؿ الصحؼ عمى الصورة الفوتوغرافية مف عدة مصادر بعضيا داخمية مف داخؿ 

 فيما يمي: إيجازىاالصحيفة )عامميف وأجيزة(، واألخرى ويمكف 
: وقد يكثر عدد العامميف في قسـ الصحيفة نفسيا أك أعضاء قسـ التصكير بيا مصكرك -1

مكانياتياالتصوير أو يقؿ حسب حجـ الصحيفة   اً وعدد محررييا،  ويكوف  القسـ  مجيز  وا 
 . (5)بآالت تصوير وتجييزات كاممة، وتشكؿ كميا ما يسمى بقسـ التصوير في الصحيفة

                                                           

 (43( النجار، التصوير الصحفي الرقمي والفيممي )ص 1)
 (.53عبيد، التحميؿ الموضوعي لمصورة الصحفية : األسس والتطبيقات )ص  (2)
 (.35( عمـ الديف و صابات، الصورة الفوتوغرافية في مجاالت اإلعبلـ  )ص 3)
 .35ص( المرجع السابؽ، 4)
 (.32( عمـ الديف، الصورة الصحفية، دراسة فنية ) ص 5)
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وىي مف المصادر الخارجية لمصور الصحفية، ومف أبرز ىذه  نباء العالمية:ككالة األ   -2
الوكاالت، وكالة األنباء الفرنسية )أ.ؼ.ب( ووكالة " رويترز" لؤلنباء، ووكالة " 

، خدمات خاصة اإلخباريةجانب الخدمة  إلىاألسوشيتدبرس" األمريكية والتي نجد فييا 
ت بينيا وبيف الصحيفة نظير اشتراكات محددة، وىناؾ بالصور، ويتـ تنفيذىا وفقًا التفاقيا

لصور  وأخرىوكاالت خاصة بالصور والرسوـ ومعظميا وكاالت لمتصوير اإلخباري، 
، يالتصوير اإلعبلممجاؿ  إلى اإلنترنتصور األشخاص، وبعد دخوؿ شبكة و الموضوعات 

ء كانت صور ثابتة أصبحت وكاالت األنباء العالمية تقدـ خدمات الصور عبر الشبكة، سوا
 . (1)أو فيديو

الرسمي لمدولة  اإلخباريوىي تمثؿ جيازًا يمثؿ المصدر  ككاالت األنباء الكطنية أك المحمية: -3
في تغطية األخبار الرسمية بشكؿ خاص، ويمثؿ رمزًا لمسيادة الوطنية، وتشرؼ عميو 

دارة، ومف أمثمتيا: وكالة األنباء الفمسطيني  . (2)ة الرسمية " وفا"الحكومات تمويبًل وا 
في البمد وال تتبع الدولة أو  عامبلً  اً إخباري اً وىي تمثؿ جياز ككاالت األنباء الخاصة:  -4

نما تتبع أنماط الممكية الخاصة األخرى، مثؿ  وكالة معا.، الحكومة، وا 
وىي تعد بمثابة مخازف ضخمة لمصور، تضـ عددًا كبيرًا مف  :اإللكتركنيةمكتبات الصكر  -5

لصور المختمفة في موضوعات شتى، وفييا تكوف الصور مخزنة في ىيئة رقمية، عمى ا
 (.3)إحدى الوسائؿ اإللكترونية المستخدمة في ىذا الشأف

ويستفاد منيا في إعادة طبع ونشر بعض ىذه الصور مع  الصحؼ كالمجالت األجنبية: -6
عمى ىذه الصور مف األخبار والموضوعات الخاصة بالجريدة،  وذلؾ لصعوبة الحصوؿ 

 .(4)مصادرىا األصمية
يعمموف بالقطعة أي يصوروف صور األشخاص أو  فالذي المصكركف المحترفكف: -7

 .(5)الصحؼ والمجبلت إلىالموضوعات ويقوموف ببيعيا 

                                                           

 .(92لصحفي )ص( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير ا 1)

( عبد الغفور، دور المصار في بناء تحيزات التغطية الخبرية حوؿ حصار غزة : دراسة وصفية عمى عينة مف 2 )
 (.79الصحؼ الفمسطينية اليومية  )ص

 .93ص، ( المرجع السابؽ 3)
 (.54( عمـ الديف وصابات، الصورة الفوتوغرافية في مجاؿ اإلعبلـ )ص 4)

 ( 60موضوعي لمصورة الصحفية  ) ص ( عبيد، التحميؿ ال 5)
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 الذي يعرضوف نتاج عمميـ ببل مقابؿ. :المصكركف اليكاة -8

الصحيفة وقد تعوض  إلىناسبة مف القراء الذيف يقدموف بعض الصور الم الجميكر: -9
الصحيفة بذلؾ المصدر تخمفيا عف تصوير حدث معيف وقت حدوثو بينما استطاع أحد 

 الجميور التقاط صور لو.

 
خراجياتحرير الصكرة الصحفية : مطمب الثالثال  كا 

 أكالن: تحرير الصكرة الصحفية:  
حرير الصورة الصحفية"، ت" عمميةكتابة الكبلـ أو التعميؽ أو الشرح المصاحب لمصورة يطمؽ عمى 

 منيا: ويعبر عنو في الصحافة األوروبية واألمريكية بأكثر مف مصطمح يؤدي نفس المعني

 وىي المادة الشارحة لمصور ة والموجودة تحتيا. Cut linesالػػػػػ  -
 وىو العنواف الشارح أو المفسر الذي يوجد فوؽ الصورة ولكف كثيرًا مف المحرريف Captionالػ  -

 السطور  تحت الصورة. إلىالصحفييف يستعمموف ىذا المصطمح لئلشارة 

 .(1)متف الصورة أو عنوانيا الموجود تحتيا إلىقد تشير  Legendالػػ  -

الصور الفوتوغرافية ال تستطيع أف تؤدي  أففقد أصبح مف األمور الشائعة والمعروفة 
ء كاف قصيرًا أو طويبًل، فالقارئ في وظيفتيا الصحفية عمى أكمؿ وجو ما لـ يصاحبيا تعميؽ سوا

محتواىا ويشرح  إلىتعميؽ بسيط يشير  إلىأغمب األحياف حيف يطالع صورة صحفية يحتاج 
، حيث إف القراء جميعًا ال يمكف أف يتفقوا عمى تفسير موحد لما يدور (2)مضمونيا ويسير فيميا

 بدوف الصورحيث إف   الصحفية ، ويعد كبلـ الصورة مف أشؽ األعماؿ الفنية(3)في صورة معينة
 التصوير ىو الكممات مع الصورفي حيف أف  فوتوغرافي، تصويرعممية  مجرد ىي كممات

فبل يقؼ التعميؽ عمى الصورة عند وصؼ ما فييا مف األشخاص، أو المعالـ، ولكف ، (4)الصحفي
ف يمفت ىذا الوصؼ شيئًا آخر، كذلؾ يجب عمى محرر الصورة أ إلىيجب أف يضيؼ المحرر 

                                                           

 (.67( عمـ الديف وصابات، الصورة الفوتوغرافية في مجاؿ اإلعبلـ ) ص  1)
 (.116( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص 2)
 (186( نجادات، اإلخراج الصحفي، اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره  )ص  3)

(4) Stolley, American Photojournalism: Motivations and Meanings (P.30). 
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، وتوجد  أربعة أنواع وأشكاؿ (1)مركز األىمية في الصورة بطريقة ال شعورية إلىنظر القارئ 
 .(2)رئيسية لمكبلـ أو التعميؽ المصاحب لمصورة ىي

ورة، وىنا داخؿ الص أحداثياتجري  إخباريةكبلـ أو تعميؽ يصؼ صورة ىي جزء مف قصة  -
تعريؼ، وربما يكوف ىناؾ بعض مف الكبلـ سطر واحد يكفي لم ينبغي أف يكوف مختصرًا في

 مقتبسًا.

أو موضوعيا الصحفي في  اإلخباريةكبلـ يصؼ صورة تنشر في صفحة، وتنشر قصتيا  -
مكاف آخر مف الجريدة أو المجمة، وىنا ينبي أف يكوف مفصبًل موسعًا، وأف يشار بشكؿ 

 جودة.القصة الخبرية أو الموضوع والصور األخرى إذا كانت مو  إلىتذكيري 

كبلـ يصؼ صورة ال ينشر معيا موضوع، أي يكوف ىو التعميؽ الوحيد المصاحب ليا، لذلؾ  -
 ينبغي أف يكوف شامبًل كامبًل يضـ كؿ الحقائؽ التي تعبر عنيا الصورة.

وليس ىناؾ حقائؽ كافية بداخميا تجعميا تقؼ  إخباريةكبلـ يصاحب صورة تصؼ قصة  -
لذلؾ ينبغي التوسع والتفصيؿ في كبلـ الصورة بحيث وتصمح لمنشر،  -بدوف صورة -بمفردىا

يكوف وافيًا وقد يضـ اقتباسات مف األحاديث التي دارت بحيث يعرؼ القارئ بكؿ أبعاد 
 الصورة.

 :الـ الصكرةالقائـ بكتابة ك

 :(3)أخرى إلىال توجد قواعد ثابتة لذلؾ، بؿ ىناؾ تنوع مف جريدة 

ي التقطيا ، أو المحرر الصحفي الذي كتب القصة قد يكوف كاتب كبلـ الصورة المصور الذ -
الخبرية أو الموضوع، أو المحرريف الموجوديف في صالة التحرير، أو سكرتير التحرير الذي 

 يقرأ الموضوعات ويضع ليا العناويف وقد يعيد صياغة بعضيا.

اختيار  عممووفي بعض الصحؼ تترؾ ىذه الميمة، لمحرر الصورة ، الذي يتضمف   -
ة وتحديد الياـ فييا وكتابة تعميقيا، وينبغي أف يكوف عمى دراسة واسعة بفف التصوير الصور 

 جانب الخبرة التحريرية. إلىالصحفي 

 
                                                           

 (.507(  حمزة، المدخؿ في فف التحرير الصحفي )ص 1)
 (.203(  الحتو، مناىج كتابة األخبار اإلعبلمية )ص 2)
 (.73( عمـ الديف، الصورة الصحفية : دراسة فنية )ص3)
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 : (1)ىناؾ عدة اعتبارات تجب مراعاتيا عند صياغة كالـ الصكرة منيا

  مركز األىمية في الصورة بطريقة غير مباشرة. إلىينبغي أف يمفت نظر القارئ 

 تسـ كبلـ الصورة بالتركيز والدخوؿ في الموضوع مباشرة.يجب أف ي 

  يجب أف يصؼ كبلـ الصورة، ويشرح ما تيدؼ إليو الصورة، ولكنو ال يعيد معمومات
 واضحة في الصورة.

  تحرير الصورة بتوافر عوامؿ الجذب والتشويؽ وحسف اختيار المفظ  أسموبيجب أف يتسـ
 التعبير. المناسب المشتمؿ عمى أكبر قدر ممكف مف 

 وتجنب استخداـ عبارات مثؿ: في الصورة أو الصورة  ،ينصح باستعماؿ الفعؿ المضارع
 (.2)تبيف، ألف مثؿ ىذه العبارات تييف القارئ

  إذا احتوت الصورة عمى مجموعة مف األشخاص فإذا كاف بينيـ شخص بارز يمكف البدء بو
متي )يمينو( و )يساره(، أما إذا في التعريؼ ثـ يعرؼ األشخاص المجاوريف لو باستعماؿ كم

لـ يكف بينيـ شخص مميز فيعرؼ األشخاص بحسب ترتيبيـ بدءًا مف الشخص الموجود 
 .(3)جية اليميف  بالنسبة لمقارئ

  ضع بجواره سيمًا أسود أو يحدد بدائرة.نإذا اردنا إبراز شخص 

 طريقة واحدة.مف المفترض أف تتوحد طريقة كتابة كبلـ الصور في كؿ صفحات الجريدة ب 

 (4)السخرية الشديدة أو التيكـ ليس لو مكاف في التعميؽ المصاحب لمصورة
. 

  ،عند كتابة سمسمة مف تعميؽ لسمسمة مف المقطات، ينبغي استعماؿ تعميؽ واحد لكؿ صورة
 (،......2(، )1متبوع بترقيـ )

 

 

 

                                                           

 (.102(  ربيع، فف الخبر الصحفي)ص1)
 (119-118صص ساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )(  شفيؽ، األ2)
 (.134)ص اإللكتروني(  شفيؽ، اإلخراج الصحفي 3)
 ( 76( عمـ الديف، الصورة الصحفية دراسة فنية )ص4)
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 األخطاء في كالـ الصكرة:

 :(1)ترجع لآلتيىناؾ أخطاء تنشأ في عممية تحرير الصكرة  ك 

  نظرة عمى أصؿ الصورة. لقاءإدوف  بإعدادهقياـ كاتب الكبلـ 

  فشؿ المصور أو المندوب الصحفي في الحصوؿ عمى كافة المعمومات البلزمة بعد التقاط
 الصورة مباشرة.

 .وضع كبلـ صورة تحت صورة أخرى 

 .أف يكوف كبلـ الصورة طويبًل ومزدحمًا بعد أفكار 

  المتصمة بالصورة. اإلخباريةرة منافيًا لبعض الوقائع الواردة في القصة أف يكوف كبلـ الصو 

 

 ثانيان: إخراج الصكرة الصحفية: 
 الصحفي:  اإلخراجمفيـك  -1

ز الصفحة، واختيار ىذه الوحدات : توزيع الوحدات التيبوغرافية فوؽ حيّ عرفو البعض بأنو
برازىا وفقًا لخطة معينة  .(2)وا 

ة تصميـ وتنسيؽ وتوضيب صفحات الصحيفة، ويشمؿ اختيار ويعرؼ عمى أنو "عممي
الموضوعات وتحديد الشكؿ أو الحيز الذي سوؼ تظير فيو، وحجـ ونوع العناويف والمتف، 

 .(3)والصور والرسـو المناسبة، وعبلمة ىذه العناصر بعضيا بالبعض

رة في ىو تحديد الشكؿ الفني الذي تظير بو الصو  الصكرة الصحفية: إخراجمفيـك  
، عرضيا أسموبالصحيفة، مف حيث موقعيا في الصحيفة، ومكانيا داخؿ صفحة معنية، و 

 .(4)والشكؿ الفني، ومساحتيا

 

                                                           

  (.78-77( عمـ الديف، الصورة الصحفية دراسة فنية )ص ص1)
 (27)  اإللكتروني( شفيؽ، اإلخراج الصحفي 2)

 (.83صورة الصحفية : دراسة فنية )صعمـ الديف، ال (3)

 .83المرجع السابؽ، ص (4)
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 أىمية الصكرة الصحفية مف جانب الشكؿ: -2

لذا  ،الصحفي مف الفنوف المرئية التي تعتمد عمى حاسة البصر لدى القارئ اإلخراجيعد  
لمساعدة الصحافة عمى النجاح مف خبلؿ استغبلليا ليذه المغة فإف الصورة تعد عنصرًا رئيسًا 

المصورة في تقديـ أشكاؿ إخراجية، تداعب حاسة اإلبصار لدى القراء، تبعًا لدورىا في جذب 
، وتتمثؿ أىمية الصحفية مف حيث (1)انتباه القراء، وما تؤديو مف أبعاد قادرة عمى إضفاء الحيوية 

 الشكؿ فيما يمي:
 .(2)ة عمى إحداث التبايف المطموب إلنجاح عمميات التصاميـ األساس لمصفحاتقدرة الصور  -
التوازف عبر الصفحة مف جراء كونيا عنصرًا طباعيًا ثقيبًل يتميز  إيجاددور الصورة في  -

استغبلليا في تثبيت أركاف الصفحة وفي إحداث التوازف مع العناصر  إمكانيةبالسواد، بما يتيح 
 .(3)ألخرى كالعناويف واألرضيات غير البيضاءالطباعية الثقيمة ا

مراعاة حركة أعيف القراء، وبخاصة إذا  إلىما تؤديو الصورة مف دعـ لمتوجييات اليادفة  -
 .(4)روعيت األسس الفنية الستخداماتيا 

ثارةالنظر لفت  ما تنطوي عميو الصورة مف قيـ جمالية قادرة عمى - البيجة في النفوس خاصة  وا 
لصور الجمالية، وىي بيذا تعمؿ عمى إضاءة جوانب الصفحة المختمفة،  كما مع استخداـ ا

 .(5)تعمؿ عمى إضفاء الحيوية والحركة عمييا بما يقضي عمى الرتابة والجمود
 لمصكرة الصحفية: اإلخراجيةالمعالجة  -3
تعد الصور الفوتوغرافية بالنسبة لممخرج وسيمة قيمة إلضفاء الحركة والتنوع عمى  

ذا استطاع استغبلليا ألمكنو ابتكار تصميـ جيد ومريح لمصفحةالصفح  . (6)ة، وا 
وسياسة  اإلخراجيا في أسموبوتختمؼ الصحؼ في طريقة تناوليا لمصور باختبلؼ 

، سواء مف حيث وكفاءة جيازىا التحريري واإلخراجيالفنية والمادية  إمكانياتياتحريرىا وتفاوت 

                                                           

 (.127( أبو دبسة  وغيت، تكنولوجيا الطباعة واإلخراج الصحفي )ص1)
 .127، ص( المرجع السابؽ2)
 .127المرجع نفسو، ص (3)

 (.48( العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة )ص 4)

 .49ص، مرجع السابؽال(  5)
 (164( صالح والمباف، اإلخراج الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص6)
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فيما يمي  وسنعرض(، 1)في صفحات الجريدة المختمفة اإلخراجو الحجـ أو العدد أو طريقة العرض أ
المعالجات التيبوغرافية مف حيث اختيار الصورة ومكانيا ومساحتيا والكبلـ المصاحب ليا وشكميا 

 وبعض المعالجات األخرى.
  اختيار الصكرة الصحفية:  3/1

فوتوغرافية الصالحة ف اختيار الصورة الأ يرى التيوبوغرافيوف وخبراء اإلخراج الصحفي
لمنشر ىو الخطوة األساسية واألولى في نجاح ىذا العنصر الميـ، وتأديتو لميمتو الصحفية عمى 

،  وتخضع عممية اختيار الصورة الصالحة لمنشر لعدة عوامؿ صحفية وفنية، (2)الوجو األكمؿ
 ومنيا ما يمي:

كة، ألف الصورة بوجو عاـ تعكس فالصورة الصحفية ىي المفعمة بالحياة والحر الحيكية:  3/1/1
، فإذا لـ تكف الصورة حية متحركة، انتاب القارئ شعورًا بالركود، اإلنسانيمختمؼ أوجو النشاط 

ويستطيع المصور إضفاء نوع مف الحيوية عمى صوره باختيار المقطات الجديدة، غير المعادة، 
 .(3)واختيار زوايا مبتكرة غير تقميدية

الصورة الفجائية التي تـ التقاطيا في ظروؼ غير عادية، أي غير  إلىشير وت التمقائية: 3/1/2
متوقعة مف قبؿ األشخاص الظاىريف في الصورة، ويجب أف يراعي ذلؾ بشكؿ أكثر بالنسبة 
لمصور الشخصية، عمى أساس أف الصور الشخصية التمقائية تضفي مزيدًا مف الحيوية عمى 

 .(4) الصفحة

 ىناؾ حاالت قد نتنازؿ فييا عف حيوية الصورة، ولكف البد في  الصمة بالمكضكع: 3/1/3
العامبلف بعضيما  فكؿ الحاالت أف تحتوي الصورة عمى معمومة، وعادة ما يرتبط ىذا

 .(5)باآلخر.

 ءشي إلىحيث تحيميا ، تزيد كثيرًا مف قيمة الصورة اإلنسانيةفالممسة  :اإلنسانيالجانب  3/1/4
، يحرؾ مشاعر القارئ، ويثير اىتمامو، ويغريو بالقراءة واالطبلع عمى عظيـ القيمة قوي الداللة

                                                           

 (.78( عمـ الديف وصابات، الصورة الفوتوغرافية في مجاالت اإلعبلـ ) ص 1)

 (.154(  النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي ) ص 2)
 (.135( المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص3)

 .154ص  ،سابؽالمرجع ال( 4)

 (.166( صالح والمباف، اإلخراج الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص5)
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الخبر، وليس معنى ذلؾ أف يتمادى المخرج الصحفي في عرض صور الضحايا والمنكوبيف 
 .(1) عرضًا مثيرًا، فيناؾ عامؿ آخر ال يقؿ أىمية وىو الذوؽ الصحفي

قد و خالية مف األشخاص، أقصى درجة في الصور ال إلىويمكف تحقيقو  المعنى: 3/1/5
تحمؿ الصورة داللة فيما وراء المقطة الظاىرة  انًا مع الحيوية، ففي ىذه الحالةيتعارض المعنى أحي

كممات أكثر تشرح ما تحممو الصور مف معاف كامنة وتزيؿ  إلىتحتاج ىذه الصور  ، لذا(2)فييا
العقمية والمعنوية واألدبية  القيمة إلىمف دىشة القارئ، وترجع قيمة ىذه النوعية مف الصور 

 (..3)العميقة التي تحمميا 
فالصور الصحفية الصالحة لمنشر يجب أف تتوافر فييا بعض المواصفات  الجانب الفني: 3/1/6

الفنية، كأف تكوف دقيقة المعالـ، واضحة التفاصيؿ، قابمة لمطبع، وأف يكوف سطحيا المعًا، وتمتاز 
 .(4)بالتبايف بيف ظبلليا، 

  مساحة الصكرة:  3/2

، فكمما كانت الصورة كبيرة استوقفت أىميتياأفضؿ الصور ما تتناسب مساحتيا مع  
أنظار أكبر عدد مف القراء، حيث إف قيمة الصورة يجب أف تساوي قيمة الخبر أو الموضوع الذي 

وال نعني قد يطبع عمى المساحة نفسيا، حيث إف الصورة الكبيرة تعد أكثر جذبًا النتباه القارئ، 
ذلؾ اإلفراط في مساحة الصورة بقدر ما يعني االبتعاد عف الصور ضئيمة المساحة عديمة 

 .(5)التأثير

وىناؾ عدة متغيرات تؤثر بشكؿ مباشر في تحديد الحجـ المناسب لمصورة مف أجؿ نشرىا عمى 
 صفحات الصحيفة، وىي كالتالي:

يصبح نشر صورة  إذأىـ مف التأثير، ويعد وضوح القراءة  كضكح القراءة كالتأثير: 3/2/1
ال تنشر عمى صيميا عممية غير مجدية، واألفضؿ أصغيرة بما يجعؿ القارئ عاجزًا عف إدراؾ تفا

                                                           

 .166المرجع السابؽ، ص (1)
 (.127( المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.158-157ص ص ( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )3)

 (.162-161صص ( المباف، فف اإلخراج الصحفي )4)

 (.107-106صص عممية لمتصوير الصحفي )(  شفيف، األساليب ال5)
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اإلطبلؽ، لذلؾ فإف عامؿ وضوح القراءة يفرض عمى المخرج حدًا أدنى لحجـ الصورة، بما ال 
 .(1)يفقدىا تأثيرىا عمى القارئ

ترتبط مساحة الصورة بأىميتيا عمى الصفحة، فكمما كانت  يتيا:قيمة الصكرة كمدل أىم 3/2/2
الصورة واضحة، أمكف نشرىا بمساحة كبيرة، كما أف الموضوع الحيوي الساخف يمـز أف تؤكده 

 .(2)صورة كبيرة المساحة
تحتوي عمى تفاصيؿ كثيرة لذا يجب أف تكوف  فالصكر المكضكعية  نكع الصكرة: 3/2/3

تحتـ زيادة مساحة الصورة الموضوعية حتى يتحقؽ ليا سمة الوضوح أواًل، ثـ واضحة لمقارئ، لذا ي
فتقـو بعض الصحؼ بنشرىا عمى  لمصكر الشخصيةما بالنسبة أ، (3)التأثير عمى عيف القارئ ثانياً 

، وقد اختمؼ التيبوغرافيوف بالنسبة لمصور اإلبياميةنصؼ عمود، وىذا ما يطمؽ عميو الصور 
بعضيـ أنيا أصغر مف أف توضح مبلمح الشخص، وأف جمع جزء مف المتف  حيث يرى اإلبيامية
ىو إجراء يتعب عامؿ الجمع مف ناحية، ويرىؽ بصر القارئ في أثناء القراءة مف ناحية ، بجوارىا

أخرى،  في حيف يرى البعض اآلخر أف ىذا النوع مف الصور يساىـ في القضاء عمى رمادية 
 .(4)تـ نشر ىذه الصورة بنظاـ وتناسؽ عمى جميع أجزاء الصفحةالمتف المطوؿ في الصفحة، إذا 

في منتصؼ المساحة التي تبمغ عمودًا كامبًل،  اإلبياميةالفعالة، وضع الصورة  اإلجراءاتومف  
، حيث إنو يجذب االنتباه أكثر (5)ترؾ قدر مف البياض عمى يميف الصورة ويسارىا إلىبما يؤدي 

 .(6)ثيرىاالصورة، مما يزيد مف تأ إلى

صور كبيرة المساحة،  إلىفثمة صفحات بالصحيفة تحتاج دومًا  المكقع خالؿ الصحيفة: 3/2/4
مثؿ صفحات الفف والمرأة والرياضة والتحقيقات.. بعكس الحاؿ في الصفحات ذات المضموف 
الجاد مثؿ: صفحات السياسة واالقتصاد، حيث إف الفف والرياضة أنشطة تعتمد عمى الصور 

ساسية كوسيمة لمتوضيح والجذب في إخراج صفحاتيا، كما أف صفحات التحقيقات بصفة أ
 (.7)الساخنة مف األىمية بما يستوجب استخداـ صور ضخمة تؤكد أىميتيا وتشيد ليا

                                                           

 (.162(  النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.183-182صص (  صالح، والمباف، اإلخراج الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العممية )2)

 (.154(  المباف، فف اإلخراج الصحفي ) ص 3)
 (.65(  صالح، الصحؼ النصفية ثورة في اإلخراج الصحفي ) ص4)

 .65ص( المرجع السابؽ، 5)

 (165(  النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص6)

 .166صالمرجع السابؽ،  ( 7)
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ترتبط المساحة التي يقتطعيا المخرج مف صحيفتو لمصور  لمصحيفة: اإلخراجيةالسياسة  3/2/5
حد كبير مدى اعتماد الصحيفة  إلىالمقاـ األوؿ، التي تحدد بالسياسة التحريرية لمصحيفة في 

عمى الصور، وفيما إذا كانت عنصرًا مساعدًا لعنواف الموضوع ومتنو، أو أنيا عنصرًا أساسيًا 
 .(1)يساعده العنصراف المذكوراف

المتعمقة بحجـ الصورة،  اإلخراجيةفمف الوسائؿ تعدد الصكر عمى الصفحة الكاحدة:  3/2/6
د مساحة عدة صور عمى الصفحة الواحدة، أو مع الموضوع الواحد عمى الصفحة، حيث إنو تحدي

عادة ما تحمؿ الفكرة الرئيسية لمموضوع أكبر الصور المصاحبة لو، ومف ثـ يجب جعؿ ىذه 
 –أو بالنسبة لبقية صور الموضوعات  –الصورة مف الكبر ما يحقؽ ليا السيادة  عمى الصفحة 

تعزيز الفكرة الرئيسية في الصورة ذات السيادة بأفكار فرعية تحمميا صور  بقدر اإلمكاف، مع
 .(2) الفكرة الرئيسية في الموضوع إلىأصغر حجمًا، مما يسيـ في جذب االنتباه 

  شكؿ الصكرة: 3/3

ويعد شكؿ الصورة أحد  ،ةصنعو حواؼ الصورة الخارجيويقصد بو الشكؿ اليندسي الذي ت
زيد مف قدرة الصورة عمى جذب االنتباه، وعمى الرغـ مف تعدد األشكاؿ التي العوامؿ الميمة التي ت

تظير بيا الصور في الصحؼ، إال أنيا ال تتعدى أمريف األوؿ: إما أف تظير باألشكاؿ اليندسية 
المألوفة كالمربع أو المستطيؿ أو الدائرة أو البيضاوي، األمر الثاني: أف تكوف األشكاؿ غير 

يجة إلجراء بعض التعديبلت عمى األشكاؿ اليندسية المألوفة عف طريؽ التحكـ ىندسية تنشأ نت
 .(3)في قطعيا أو إجراء بعض التعديبلت عمييا بغية تحقيؽ أكبر قدر مف جذب االنتباه

كتتعدد األشكاؿ التي تتخذىا الصكر عمى صفحات الصحؼ، كيمكف التمييز بيف أكثر مف شكؿ، 
 كما يمي:

ويعد مف أكثر األشكاؿ اليندسية استخدامًا عمى صفحات الجرائد  يؿ:الشكؿ المستط 3/3/1
جذبًا لبلنتباه، ولفتًا  واألكثر، ويعد مف األشكاؿ المريحة لمعيف اإلخباريةوخاصة مع الموضوعات 

لمنظر، ويسيـ الشكؿ المستطيؿ في توصيؿ مضموف الصورة، كما أف مضموف الصورة يتحكـ في 
 .(4)ؿ أفقيًا أو رأسياً تحديد وضع الشكؿ المستطي

                                                           

 (.180) ص (  نجادات، اإلخراج الصحفي اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره1)

 (167(  النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص 2)

 (.109فنية لمتصوير الصحفي )ص( شفيؽ، األساليب العممية وال 3)
 109المرجع السابؽ، ص(  4)
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وغرافييف باالبتعاد عنو قدر اإلمكاف حيث إف بوينصح العديد مف التي الشكؿ المربع: 3/3/2
نوع مف السكوف وعدـ  إلىيوحي بالجمود والركود، نظرًا لتساوي أضبلعو األربعة، مما يؤدي 

بة والجمود، اذا ما الحركة، ولذؾ ينصح البعض بتكبير الصورة المربعة حتى يمكف الحد مف الكآ
 .(1)استخداـ الشكؿ المربع إلىاضطر المخرج 

وتمجأ إلييا الصحؼ في بعض األحياف وىو ما يحقؽ تنوعًا  الصكرة المقكسة األركاف: 3/3/3
تقويس أركاف الصورة يحقؽ نوعًا مف الجمع  أفمع الصور ذات الحواؼ الحادة المستقيمة، كما 

وط المستقيمة، وطابع الرشاقة والميونة الذي تحممو الخطوط بيف طابع القوة الذي تمثمو الخط
المنحنية، كما أنو يوفر وضوحًا اكبر لمصورة، نظرًا لما يوفره ىذا اإلجراء مف بياض أكبر حوؿ 

 (.2) اإلخباريةأركاف الصورة، وال ينصح استخدامو مع الصفحات 
مؽ بالتحكـ في العناصر المكونة وىو مف أكثر األشكاؿ صعوبة فيما يتع الشكؿ الدائرم: 3/3/4

لمصورة بداخميا، حيث إف الدائرة تقطع حواؼ تفاصيؿ ميمة في الصورة سواء الشخصية أو 
الموضوعية، ويعيب األشكاؿ الدائرية بصفة عامة تشوه حواؼ الصور، وخاصة إذا كانت 

 .(3)موضوعية
حيث يمكف أف يتخذ أحد يتميز ىذا الشكؿ بميزة المستطيؿ نفسيا الشكؿ البيضاكم:  3/3/5

الوضعيف: الرأسي واألفقي، كما أنو مف األشكاؿ المريحة لمعيف لخروجو عف االنتظاـ اليندسي 
 .(4)المألوؼ، وقد ارتبط الشكؿ البيضاوي بالصور الممتقطة قديمًا، لئليحاء بالقدـ والعراقة

الجزء المراد إبرازه  يستخدـ ىذا الشكؿ مع صور موضوعية كبيرة، ويكوف الشكؿ المثمث: 3/3/6
 إلىمف الصورة في  منتصؼ المثمث حيث تزيد المساحة المتاحة، إال أف ىذا الشكؿ يؤدي 

 إظيار عناصر غير مستيدفة مف الصورة، ويعارض التيبوغرافيوف بشدة اتخاذ الصورة 
ساني، الشخصية شكؿ المثمث ألف ىذا الشكؿ ال يتوافؽ بأي حاؿ مف األحواؿ مع أبعاد الوجو اإلن

بتر أجزاء مف ىذا الوجو، مما يبعث عمى عدـ الراحة، ويوحي بالتكمؼ  إلىمما يؤدي في النياية 
 .(5)الشديد

                                                           

 (.144(  المباف، فف اإلخراج الصحفي ) ص1)

 (.179-178صص (  النجار، مدخؿ إلى فف اإلخراج الصحفي )2)
 (.146(  المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص3)

 (.177( صالح والمباف، اإلخراج الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص4)

 .177المرجع السابؽ، ص( 5)
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أف ىذا الشكؿ يعيبو  إال ،حيث تتخذ الصور شكؿ شبو المنحرؼ شكؿ شبو المنحرؼ: 3/3/7
عض ضياع ب إلىزيادة المساحة المتاحة مف جانب، وضيقيا مف الجانب اآلخر، مما يؤدي 

 .(1)التفاصيؿ الميمة في الصورة

وىي التي تنتج عف حذؼ أرضية )خمفية(  الصورة  الصكر المفرغة )الديككبيو(: 3/3/8
بأكمميا، ليبدو بياض الورؽ كأرضية لمصورة، ويسيـ ىذا اإلجراء في ابرز الصورة بدرجة كبيرة 

في كما أنو يحقؽ تنوعًا ، ةوالحركة إف وجدت، والتركيز عمى ما يراد لفت النظر إليو في الصور 
 .(2)شكؿ الصورة عبر صفحات الصحفية

وىي أشكاؿ شاذة وغريبة كالمثمث والمعيف وشبو المنحرؼ ومتوازي  شاذة: أشكاؿ 3/3/9
الموضوع أو سحابة وغيرىا مف األشكاؿ غير  إلىاألضبلع، وقد تتخذ الصورة شكؿ سيـ يشير 
زقة الجوانب، وغالبًا يستخدـ ىذا الشكؿ لمصورة منتظمة الجوانب، ويمكف تسميتيا بالصور مم

ثارة اىتمامو مدة أطوؿ مف األشكاؿ  إلعطاء داللة معينة، ولو قدرة أكبر عمى جذب انتباه القارئ وا 
 .(3)المألوفة، ولكف ىذه األشكاؿ تأتي في معظـ األحياف بحثًا عف الفف وليس االتصاؿ

قائؿ بأف الشكؿ المستطيؿ ىو األنسب وبناء عمى ما سبؽ تتفؽ الباحثة مع الرأي ال
برازيوواألفضؿ، ألنو يعطي قيمة تأكيدية  ويحقؽ المزيد مف جذب االنتباه، كما أنو يتماشى مع  وا 

األخرى  اإلخراجيةاألشكاؿ  إىماؿالصورة، ولكف يجب عدـ  إخراجاألفقي في  سموبتوظيؼ األ
 ال يشعر القارئ بالممؿ. إلضفاء الحركة والتنوع والحياة عمى صفحات الصحيفة حتى

 المعالجة التيبكغرافية لكالـ الصكرة(:) كالـ الصكرة 3/4
  مكضع كالـ الصكرة:  3/4/1

مواضع كبلـ الصورة، فقد يوضع في أعبلىا أو في أسفميا أو عمى أحد جانبييا،  دتتعد
الكبلـ، أو يفرغ داخؿ الصورة، ولممخرج الصحفي حرية كاممة في اختيار الموضع الذي يحتمو 

ولكف بشرط اف يضع نصب عينيو دائمًا أف تكوف الصورة وكبلميا وحدة بصرية واحدة، بحيث ال 
الصورة، وأف  إلىيفقد القارئ أبدًا الرابطة بينيما، وىو ما يتطمب أف يكوف الكبلـ أقرب ما يكوف 

يف الع إرباؾرىا عمى الصفحة بصفة عامة، بحيث يجنب ايوضع في اتجاه حركة العيف ومس

                                                           

 (147(  المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص 1)

 (89، التطور التكنولوجي وأثره عمى الصورة الصحفية )صإبراىيـ( 2)

 (.185( النجار، مدخؿ إلى فف اإلخراج الصحفي )ص 3)
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رىاقيا وىذا اإلجراء ، ، وأحيانًا تقوـ بعض الصحؼ بقطع جزء مف الصورة لتضع فييا كبلميا(1)وا 
غالبًا ما يكوف موفقًا، خاصة إذا تـ مراعاة أال يؤثر ىذا القطع عمى تفاصيؿ الصورة، ومراعاة 

جراًء وضع كبلـ الصورة وفقًا التجاه الحركة الموجود بيذه الصورة  مما يخمؽ في النياية إ
 .(2)جذاباً 

ومف أكثر المواضع شيوعًا أف يوضع كبلـ الصورة أسفميا، وىو الشكؿ األنسب ألف ذلؾ 
أسفؿ، بحيث يرى الصورة أواًل، ثـ يقرأ  إلىيتماشى مع الحركة الطبيعية لعيف القارئ مف أعمى 

 .(3)التعميؽ الذي تحتيا ثانياً 

أسفؿ جزء متوسط  إطارهالصورة في  ومما يعيب ىذا المكاف، ىو أف تضع الصحيفة كبلـ 
منيا مع استغبلؿ األجزاء السفمى الموجودة عمى يميف كبلـ الصورة ويساره لعنصر المتف، وفي 

 :(4)ىذا اإلجراء يتسـ بعيبيف أساسييف ىما الواقع فإف

جعمو عنصرًا مستقبًل عف الصورة، وال يحقؽ  إلىيؤدي  إطاروضع كبلـ الصورة في  أف -
 وي معيا، والذي يعد في النياية جزءًا مكمبًل ليا.الترابط العض

اعتباره جزءًا مف المتف، وذلؾ رغـ فصمو  إلىحاطة كبلـ الصورة بالمتف يؤدي بالقارئ إف أ -
 .إطارعف المتف ب

ف اذ المكاف الطبيعي ليذا الكبلـ بأومف ىنا يحسف التخمي عف مثؿ ىذا اإلجراء، واتخ
 يوضع بطريقة أفقية أسفؿ الصورة.

 :(5)كىناؾ بعض المعايير التي يجب مراعاتيا عند كضع كالـ الصكرة نجمميا فيما يمي

 اتجاه الحركة في الصكرة: -

فإذا كاف ىناؾ اتجاه حركة قوي في الصورة، فيجب وضع التعميؽ بحيث يقود اتجاه حركة 
 كبلـ الصورة. إلىعيف القارئ 

                                                           

 (90، التطور التكنولوجي وأثره عمى الصورة الصحفية )صإبراىيـ( 1)
 (.168إلخراج الصحفي ) ص( المباف، فف ا2)

 (191( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره  )ص3)

 (197( صالح والمباف، اإلخراج الصحفي : األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص4)

 (91، التطور التكنولوجي وأثره عمى الصورة الصحفية )صإبراىيـ( 5)
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ضع الصورة اتجاه الحركة فييا، إذ عمى المخرج أف يراعي عند و  مكقع الصكرة عمى الصفحة: -
، خاصة في حالة إخراجيا إلىالصفحة وليس  إلىيشير اتجاه الحركة في الصورة  أفيجب 

وقوعيا عمى األعمدة الخارجية لمصفحة، وبالتالي يجب وضع كبلـ الصورة عند الحافة 
 الداخمية لمصورة وليس عند حافتيا الخارجية.

 يتـ االحتكاـ إليو بشكؿ مطمؽ في حالتيف:المسرل الطبيعي لعيف القارئ: ك  -

 عدـ وقوع الصورة عمى األعمدة الخارجية لمصفحة. -1

يسار  إلىعدـ وجود اتجاه حركة قوي في الصورة نفسيا، وفي ىذه الحالة يجب وضع الكبلـ  -2
الصورة حتى إذا ما فرغ القارئ مف مطالعتيا اتجو مباشرة لقراءة كبلميا الموجود عمى 

 ًا مع المسرى الطبيعي لمعيف العربية.شيااليسار، تم
 

 حجـ الكالـ ككثافتو:  3/4/2

يكاد يجمع التيبوغرافيوف عمى ضرورة أف يجمع كبلـ الصورة مف حجـ أكبر مف الحجـ  
المستخدـ في المتف، وكذلؾ بكثافة أعمى، عمى أساس أف ذلؾ يسيـ في كسر الفجوة البصرية بيف 

يؼ، مما يجعميما يبدواف كوحدة بصرية واحدة، كما أنيا أكثر الصورة شديدة الثقؿ والكبلـ الخف
مف مطالعة الصورة في سيولة  ارئ في أثناء قراءتيا بعد انتيائووضوحًا مما ال يرىؽ بصر الق

 .(1)ويسر شديديف
  اتساع كالـ الصكرة: 3/4/3

 يقصد باتساع جمع كبلـ الصورة، االتساع الذي يمكف أف يصؿ إليو الكبلـ، واتساع
، بالنسبة ألقصى اتساع يمكف أف يصؿ (2)سطور ىذا الكبلـ مقارنًا باالتساع الذي تشغمو الصورة

إليو كبلـ الصورة، فقد اختمؼ حولو آراء التيبوغرافييف حيث يرى البعض أف اتساع الكبلـ يتراوح 
ع ،  ويرى البعض اآلخر انو في حالة زيادة اتساأعمدةاتساع ثبلثة  إلىبيف عموديف ونصؼ 

أنير، يترؾ بينيما فراغ أبيض، أما عف اتساع  إلىكبلـ الصورة عف ذلؾ يفضؿ تقسيـ الكبلـ 
الكبلـ مقارنًا باتساع الصورة، فيرى بعض اليبوغرافييف ضرورة أف يمتد الكبلـ بعرض الصورة 

 .(3)بأكممو عمى أساس أف ذلؾ يسيـ في ربط الصورة بكبلميا باعتبارىا عنصرًا تيبوغرافيًا واحداً 

                                                           

 (191خؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص( النجار، مد1)

 (171( المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص2)
 (193-192صص ( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )3)
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  البياض حكؿ الصكرة ككالميا: 3/4/4

يعد البياض المتروؾ بيف الصورة وكبلميا مف العوامؿ الميمة في تحديد الرابطة بينيا، 
انفصاؿ الكبلـ عف الصورة، ومف ناحية أخرى فإف  إلىفزيادة البياض بشكؿ مبالغ فيو يؤدي 

صعوبة التقاط عيف القارئ ليذا  ىإلالمبالغة في تقميمو حتى يكاد الكبلـ يمتصؽ بالصورة يؤدي 
الكبلـ، ويرى التيبوغرافيوف أف البياض بيف الصورة وكبلميا ينبغي أال يزيد عمى كور واحد أو يقؿ 

أف البياض المناسب بيف الصورة وكبلمو يجب أال يقؿ عف نصؼ كور  آخروفعف ذلؾ، ويرى 
 .(1))ستة أبناط(  وأال يزيد عف )تسعة أبناط(

 الـ الصكرة: عنكاف ك 3/4/5

مف سطر واحد يجمع مف الحروؼ الكبيرة نسبيًا المخصصة لمعناويف،  عادة يتكوف
 إلىتيسير حركة العيف، بانتقاليا التدريجي مف الصورة األسيؿ إدراكًا  إلىوييدؼ بصفة أساسية 

التعميؽ األصعب، ويرى  " ارنولد" أف البعض يرى أف العنواف ال يستخدـ إال لمصور الخبرية 
المستقمة، وىذا خطأ شائع، إذ يمكف أف يكتب العنواف لمصور التي تنشر مع بعض الموضوعات 

 .(2)أيضًا، عممًا باف عناويف الصور تزيد مف إمكانية قراءة الموضوع المصاحب لمصور المعنونة
 .(3)كتكجد عدة مكاضع مختمفة لمكاف عنكاف كالـ الصكرة منيا

 يأتي الكبلـ تحتيا.قد يوضع فوؽ الصورة نفسو في حيف  -

 قد يوضع أسفؿ الصورة بجانب كبلميا. -

 قد يوضع عمى أحد جانبي الصورة فوؽ كبلميا. -

 قد يوضع أسفؿ الصورة بينيا وبيف الكبلـ. -

عدـ لجوئيا  إلىوقد يعود ىذا االختبلؼ عمى موقع عنواف كبلـ الصورة بيف الصحؼ 
سياسية واضحة في كيفية التعامؿ مع استخدامو بشكؿ يومي ومستمر، وبالتالي عدـ وجود  إلى

 .(4)ىذا العنصر

                                                           

 (122( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص1)
 (191( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره )ص2)

 ( 139-138صص شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي ) (3)
 (193( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره )ص4)
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سفؿ الصورة، خاصة مع األخبار والتقارير أوترى الباحثة أف موقع عنواف كبلـ الصورة 
موقع ميـ، ألنو يراعي الطريقة التي يقترب بيا القارئ مف الموضوع، إذ تجذبو الصورة  اإلخبارية

 ع.الموضو  إلىأوال ثـ يقرأ العنواف الذي يشده 

 المحيط بالصكرة:  طاراإل 3/5

ت ىي مساحات تحيط بمادة مطبوعة عمى عمود أو أكثر وتفصميا عف سائر طارااإل
 .(1)المواد، وىي مف الوحدات التيبوغرافية اليامة في الصحيفة

نو بدأ في العودة ألمصورة أصبح مف اإلجراءات البالية إال  إطارهعمى الرغـ مف أف وضع 
ات مختمفة السمؾ حوؿ حواؼ إطار استخداـ  إلىيد، حيث تمجأ بعض الجرائد مرة أخرى بشكؿ جد

 يحيط بيا. إطارهالصورة كجزء منيا وليس ك

يحيط بالصورة يعد مف اإلجراءات  إطارهولعؿ االستخداـ الحديث لممساحات البيضاء ك
كؿ الوظيفية الجيدة، عمى أف يراعى المخرج ضرورة أف يكوف البياض المحيط بالصور مف 

 .(2)جوانبيا متساوياً 

 الصفحات المصكرة: 3/6

 اإلجراءاتلمصور ال سيما الفوتوغرافية، مف  يعد تخصيص صفحة كاممة بأكمميا 
التيبوغرافية واإلخراجية التي تعطي تأثيرًا ممتازًا، وبخاصة حيف تدور جميع الصور حوؿ موضوع 

ه، وىو المحؾ الحقيقي لبراعة ىذا النوع مف الصفحات أصعب مف غير  إخراجواحد، كما يعد 
 .(3)المخرج

وقد استخدمت الجرائد الصفحات المصورة كوسيمة الستعراض إمكانيات الجريدة وقدرتيا  
إخراجي جديد، كما تستخدميا  أسموب، وكاإلخباريةفي الحصوؿ عمى عدد كبير مف الصور 

 .(4)خيرةالجرائد في الصفحة األولى أو الصفحات الداخمية أو في الصفحات األ

                                                           

 (68(  ىماـ، مائة سؤاؿ عف اإلخراج الصحفي  )ص1)

 (124( شفيؽ، األساليب الفنية والعممية لمتصوير الصحفي )ص2)

 (.67لصحؼ النصفية ثورة في اإلخراج الصحفي ) ص( صالح، ا3)

 (126 -125 ص ص)( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي 4)
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 :(1)وقد حدد بعض التيبوغرافييف القواعد التي يجب مراعاتيا عند تصميـ الصفحة المصورة أىميا

اختيار صور قميمة كمما أمكف، وعدـ تخصص صفحة كاممة لمصور إف لـ تكف المادة  -1
 الصحفية تستحؽ ذلؾ.

ورة عف جوىر اختيار صورة واحدة يكوف ليا السيطرة عمى الصفحة بحيث تعبر ىذه الص -2
 القصة التي تدور حوليا كافة الصفحة.

3- .  ال ينبغي عزؿ الصور عف بعضيا، فعممية العزؿ ينتج عنيا بياض أكثر مف البلـز

المخالفة بيف أحجاـ الصورة المستخدمة في الصفحة المصورة، وفي شكميا وطريقة عرضيا  -4
لتعميؽ المصاحب ليا ربطًا بحيث تتداخؿ في شكؿ تركيب فني، كما يجب ربط كؿ صورة با

 دقيقًا.

 يجب توفير مساحة كافية لكبلـ الصور وذلؾ لتجنب تجميع كبلـ الصور في مكاف واحد. -6

ال تضع الصور وراء بعضيا البعض، بمعنى أف يتـ وضع صورتيف في مواجية بعضيما   -7
 .(2)البعض بشكؿ معاكس

صورة كبيرة في الركف األيمف مف أسفؿ في سمسمة الصور أو المشيد المتعاقب ينبغي وضع  -8
 .(3)الصفحة، ألنيا تشكؿ نقطة توقؼ منطقية

 .(4)التركيز عمى الجزء األيمف مف الصفحة مع صورة مسيطرة أو عنواف كبير -

 .(5)ينبغي أف ال يعاد في كبلـ الصورة ما قيؿ في صورة أخرى، في الصور المتعاقبة -

ور واحد، أو جاءت عف طريؽ وكالة أنباء اذا كانت كؿ الصور قد التقطت بواسطة مص -
 .(6)واحدة، فإف ذكر اسـ مصدر الصور مرة واحدة في الصفحة سوؼ يكوف كافياً 

 

                                                           

 (.141 صاإللكتروني )( شفيؽ، اإلخراج الصحفي 1)
(2) Delfin,  Photojournalism Guide for Elementary, High School & College Students. 

(P. 4) 

 (90ف، الصورة الصحفية دراسة فنية ) ص( عمـ الدي3)
 (80( حداد، في الكتابة الصحفية: السمات، الميارات، األشكاؿ، القضايا  )ص4)

 (85( عمـ الديف وصابات، الصورة الفوتوغرافية في اإلعبلـ )ص5)

 .85ص( المرجع السابؽ، 6)
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 األلػػػػػػػكاف:   3/7
يقصد باأللواف تمؾ التأثيرات الطباعية غير السوداء التي تكتسبيا العناصر الطباعية 

 .(1) المستخدمة في بناء وحدات الصفحة،

المختمفة التي تعتمد الصورة، حيث إنيا تؤدي  وسائؿ اإلعبلـتعماؿ األلواف في وقد زاد اس
دورًا ىامًا في نجاح استخداـ الصورة كوسيمة اتصاؿ بالجماىير لنقؿ مضموف معيف بكفاءة 
وبفعالية أنجح مف المادة المكتوبة بمفردىا، حيث تساعد في تحقيؽ أىداؼ االتصاؿ البصري 

مكافحقيؽ درجة مف قابمية القراءة وىي: جذب االنتباه وت ، واتٍ فيـ االتصاؿ وخمؽ انطباع مُ  وا 
، واستفادت الصحافة الحديثة مف التقنيات التي وفرتيا المطابع الحديثة (2)وخمؽ حالة مف التذكر
تييئة أفضؿ الفرص إلنتاج الصور الممونة وانتشار األلواف دوف تكمفة  إلىوأدت طباعة األوفست 

وأصبح التقاط  الرقمية في تعزيز استخدامات الصورة في الصحافة امت التكنولوجيتذكر، كما ساى
عدادى لمطبع ال يستغرؽ غير دقائؽ معدودات بعض النظر عف مكاف التقاطيا في أي  االصورة وا 

 .(3)مكاف في العامؿ طالما وجدت شبكات االتصاالت العالمية 

واف حتى تبدو أىميتيا قائمة، ذلؾ أف اإلقبلؿ مف استخداـ األل إلىومف الميـ التنبو 
 .(4)االستخداـ الدائـ ليا يقمؿ مف أىميتيا لدى القراء، ويقصر مف قدرتيا عمى لفت االنتباه

وترى الباحثة أف استخداـ األلواف في الصورة الصحفية يضفي عمييا المزيد مف الواقعية 
غة جديدة وتعبر وتعكس أحاسيس وجذب بصر القارئ وخمؽ حالة مف التذكر، كما يجعميا تتكمـ ل

 ومشاعر الفناف المصور، وتثير في المتمقي مشاعر عديدة ومختمفة.

  قطع الصكرة: 3/8
ىو حذؼ أو إزالة أجزاء مف الصورة  :المقصكد بالقطع )التقميـ أك التقكيـ(

ء غير الفوتوغرافية غير المرغوب بيا، وذلؾ لزيادة االىتماـ وتغيير النسب، حيث إف حذؼ األجزا
التركيز عمى الجزء  إلىالميمة، والتي تبعث عمى االضطراب في الصورة إذا ما بقيت، يؤدي 

الباقي والمراد نشره، أما تغيير النسب فيتـ مف خبلؿ القطع المميز في بعض جوانب الصورة 

                                                           

 (.66( العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة ) ص1)

 (.63-62صص ( عمـ الديف، الصورة الصحفية دراسة فنية )2)
 (.49-48ص صصديؽ، التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج ودورىا في تطوير التحرير الصحفي ) (3)

 (73(  العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة )ص4)
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كأف تصبح الصورة رأسية بعد أف كانت أفقية و العكس، وذلؾ ، والتركيز عمى زوايا ميمة منيا
 .( 1)يدؼ التنويع والتشكيؿب

ويجب عمى المخرج عند القياـ بعممية القطع أف يحدد الجزء الذي يؤدي الوظيفة 
االتصالية التي تخدـ الموضوع المصاحب لمصورة،  وبعد ذلؾ يجب قطع أي أجزاء مف الصورة 

لية، وذلؾ ال تمثؿ شيئًا حيويًا في ىذه الصورة، وخاصة تمؾ األجزاء التي ال تحقؽ وظيفة اتصا
 . (2)حتى ال نبدد وقت القارئ، وانتباىو وطاقتو في أشياء غير مجدية

عمى التوافؽ الدقيؽ بيف الشكؿ بكؿ يقوـ بناء الصورة  ومما سبؽ ترى الباحثة أف
عناصره، والمضموف الذي تحدده رؤية الفناف، وثقافتو، وفكره، وموقفو، وبالتالي فإف أي اختبلؿ 

وبالتالي يجنح نحو الزخرفة، أو  نو أف يجعؿ الصورة إما شكبل خالصاً في ذلؾ التوافؽ مف شأ
 .نتاج خبري  إلى، وبالتالي يتَحوؿ اً تعبيري اً يحمؿ مضمون اً وسيطا سمبي

ميمة داخؿ الصورة، أو العمؿ  إيجابيةلذلؾ فإف كبًل مف الشكؿ والمضموف يشكؿ قيمة 
كف فصميما عف بعضيا البعض حيث تكمف الفني وكؿ منيما ذو عبلقة متصمة، ومتداخمة وال يم

أىمية الصورة ونجاحيا وانتشارىا في مدى مراعاة أسس بناء الصورة والصياغة ومف ثـ المضموف 
 .الفكري والمعنوي ليذه الصورة

 

 ر التكنكلكجي عمى الصكرة الصحفيةأثر التطك : الرابع المطمب
لمعمؿ ، تغيرت المفردات األساسية في ظؿ ثورة المعمومات والقفزات التكنولوجية المتبلحقة

والصحفي، والذي يعتمد بشكؿ أساسي عمى الصورة  كوسيمة توصيؿ وتواصؿ، حيث  ياإلعبلم
، وبوظيفتيا، ةبالصورة اإلعبلميضربت ىذه الثورة بتقنياتيا المتبلحقة، المفاىيـ األساسية المتعمقة 

ت التعامؿ معيا ونشرىا، كما أحدثت ىذه ، وأخبلقياإنتاجياوبأسس استخداميا ومعالجتيا، وبكيفية 
الثورة تغيرات كثيرة في صناعة الصورة، وباألطراؼ المعنية بيا، وخاصة ما يتعمؽ منيا بصناعة 

 .(3)إنتاجيا، والتي شيدت الكثير مف التطورات في مجاؿ ةالصورة اإلعبلمي

                                                           

 (.196ادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصر ) ص (  نجادات، اإلخراج الصحفي : اتجاىاتو ومب1)

 (.171-170صص (  صالح والمباف، اإلخراج الصحفي : األسس النظرية والتطبيقات العممية )2)

 (.60(  بخيث، ثقافة الصورة الرقمية وجوانبيا األخبلقية واإلعبلمية )ص 3)
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رقمية، وكانت بيانات  إلىوكانت العقبة األساسية األخيرة ىي تحويؿ الصور والرسوـ 
وكالة اسوشيتدبرس األمريكية ىي التي قامت بالتعامؿ مع ىذه المشكمة إليجاد حموؿ حاسمة بيا، 
وذلؾ مف خبلؿ تطوير ما يسمى " بالغرفة المظممة اإللكترونية"، ويقوـ ىذا النظاـ بمعالجة كؿ 

بيانات رقمية، تكوف  إلىمقر الوكالة، ويتـ تحويؿ ىذه الصورة  إلىالصور الفوتوغرافية الواردة 
 (.1)متاحة لممشاىدة عمى شاشة لمقياـ بمعالجتيا في الغرفة المظممة وبعد ذلؾ يتـ نقميا لممشاىديف

تطوير نظاـ النشر الصحفي في أوائؿ  إلىكما توصمت شركات الكمبيوتر العالمية 
برنامج ات بحيث يعمؿ عمى توظيؼ عدة برامج لمعالجة المتف والصورة مف أىميا يالتسعين

ربط نظاـ النشر المكتبي أو  إمكانيةوأصبحت ىناؾ ، A dope Photoshopمعالجة الصورة 
الصحفي لوكاالت األنباء ووكاالت الصور، واختيار الصور المصاحبة لؤلخبار عمى الشاشة 

رساليا  ، وىذا يقودنا لمتعرؼ عمى التصوير (2)صحيفة معينة لدى سكرتير التحرير إلىمباشرة وا 
 ي.الرقم

 مفيـك التصكير الرقمي: -1
ات مف القرف العشريف، حتى ظيرت مدرسة عممية فمسفية قاـ بيا يما أف حمت األربعين

أطمقت عمى نفسيا اسـ المدرسة السيبرينية، وقامت باالىتماـ بعمـ الرقابة  "نوربرت فينر"العالـ 
مية يتـ التعامؿ معيا مف معالجة رق إلىواالتصاؿ، وتقوـ ىذه المدرسة عمى إخضاع كؿ الظواىر 

لكترونيًا بجياز يعرؼ باسـ إخبلليا، وكاف في اآلونة األخيرة آخروف يقوموف بعممية مسح لمصورة 
تـ استخداـ أوؿ  1944، وبعد ذلؾ وفي عاـ 1937"سكنر"، وتمت أوؿ عممية مسح حوالي عاـ 

المسح الضوئي والصورة حاسب آلي، ومنذ ىذه اآلونة حاوؿ العمماء الربط بيف الحاسب اآللي و 
 .(3)الفوتوغرافية

 كتطمؽ كممة التصكير الرقمي في الحاالت التالية: 
 حينما يتـ التقاط الصور بدوف فيمـ. -

" لمصورة الفوتوغرافية، سواء أكانت عمى فيمـ أو ورؽ مف خبلؿ Scanحينما يتـ عمؿ مسح "  -
 " إلنتاج بيانات رقمية لمصورة.Scannerماسح ضوئي " 

                                                           

 (.390(  حجاب، مدخؿ إلى فف الصحافة )ص1)

 .391ص، ( المرجع السابؽ2)

 (.144بيف التفاعمية والرقمية )ص اإللكتروني(  شفيؽ، اإلعبلـ 3)
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 يتـ معالجة البيانات الرقمية لمصورة بواسطة الكمبيوتر.حينما  -

كما يصوره الخبراء، نقطة التحوؿ في تاريخ التصوير حيث قاـ مركز  1991ويمثؿ عاـ 
بتقديـ مجموع تعميمية متميزة تحتوي عمى أدوات معالجة جديدة لمصور،  ةكوداؾ لمصور اإلبداعي

لذي يعمؿ في بيئة آبؿ ماكنتوش، والبرنامج التطبيقي وتمثمت ىذه األدوات الحديثة في الكمبيوتر ا
الخاصة بمعالجة الصور )أدوبي فوتوشوب( وآلة التصوير كوداؾ الرقمية، وطابعة الصبغات 
الحرارية، وبظيور ىذه األدوات أصبح يطمؽ عمى المصوريف لفظ مصممي الصور، وكذلؾ 

 .(1)المصوريف الرقمييف

الصور في صيغة رقمية، أي عمى ىيئة ممفات يمكف  ويعرؼ التصوير الرقمي بأنو "حفظ
 عرضيا باستخداـ الكومبيوتر."

الكمبيوتر إذ يمكف تصوير  إلىويمكف أف يتـ ذلؾ بالكاميرا الرقمية أو بإدخاؿ الصور 
مجموعة مف الصور باستخداـ كاميرا ضوئية عادية ثـ تحميض ذلؾ الصور وطباعتيا، ثـ 

ممفات، لكف الطريقة األسرع واألسيؿ  إلىؿ تمؾ الصور باستخداـ ماسح ضوئي يمكف تحوي
لمحصوؿ عمى الصور  بصيغة رقمية ىي استخداـ الكاميرات الرقمية التي انتشر استخداميا 

 .(2)بشكؿ واسع

 مزايا كعيكب التصكير الرقمي:  -2
 مزايا التصكير الرقمي: 2/1

نظرًا لتمتعو بالعديد مف ، ياالتجاه لمتصوير الرقم إلىيرى البعض أف ىناؾ أسباب تدعو 
 :(3)المزايا أىما

أنو أقؿ تكمفة عمى المدى البعيد، ألف المستخدـ لف يكوف مضطرًا لشراء األفبلـ الضوئية ودفع  -
 تكمفة تحميضيا.

توفير الكثير مف الوقت، نظرًا لمحصوؿ عمى لمحصوؿ عمى الصورة مباشرة بمجرد التقاطيا،  -
تتطمب االنتظار حتى نياية تصوير الفيمـ ثـ تحميضو بخبلؼ الكاميرات الضوئية التي 
 وطباعتو لتستطيع استعراض الصور.

                                                           

 .(146ص )بيف التفاعمية والرقمية  اإللكترونيشفيؽ، اإلعبلـ  ( 1)

 (.41(  صادؽ، الصورة  الرقمية كعنصر رئيس في بنية اإلعبلـ الجديد )ص 2)

 (.203(  شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص 3)



88 

في الكثير مف الكاميرات الرقمية يمكف االطبلع مباشرة عمى الصورة التي التقطت مف خبلؿ  -
أو التقاط ، شاشة صغيرة داخؿ الكاميرا ذاتيا، وبالتالي يمكف التعديؿ عمى الصور الممتقطة

 جد أنيا غير جيدة.غيرىا إذا و 

 كالتي تستخدـ في تحميض الصور الضوئية. ةمواد كيميائي إلىالصور الرقمية ال تحتاج  -

اإلضافية التي تجعؿ منيا أكثر مف  اإلمكاناتالكثير مف الكاميرات الرقمية تقدـ العديد مف  -
 تسجيؿ لقطات فيديو قصيرة بالصوت والصورة. إمكانيةمجرد كاميرا، مثؿ 

 أف الصور في صيغة رقمية تتيح لممستخدـ ما يشاء مف برامج تحرير الصور. لىإباإلضافة  -

 عيكب التصكير الرقمي: 2/2
 :(1)لمتصوير الرقمي عيوب عدة منيا

 .اإللكترونيةبطاريات مشحونة عمى الدواـ حتى تعمؿ مكوناتيا  إلىالكاميرا الرقمية تحتاج  -

التقميدية وىذا  اإلحساسزالت خارج دائرة  لمكثير مف المعطيات ما اإللكترونيعممية الحفظ  -
 األمر بالنسبة لممؤرخيف وخبراء المكتبات تضييع متعمد ألحداث التاريخ.

 أدوات عالية الحساسية لمتعامؿ مع األنواع المختمفة مف األشعة. إلىالكاميرا الرقمية تحتاج  -

ي تتميز بيا الصور المعالجات والتعديبلت عمى الصورة الرقمية تؤثر عمى المصداقية الت -
 الصحفية، حيث يمكف التبلعب فييا.

  مفيـك الصكرة الرقمية: -3
ىي الصورة المولدة مف خبلؿ الكمبيوتر والكاميرا الرقمية أو عمى األقؿ معززة بيما، 
وتستمد قيمتيا الخاصة مف دورىا كمعمومة، وكذلؾ مف تميزىا بوصفيا صور يسيؿ الوصوؿ 

 .(2)عالجتيا وتخزينيا وتحممييا أو تنزيميا في الكمبيوتر أو عمى اإلنترنتإلييا، والتعامؿ معيا وم

 : ةالرقمية اإلعالميمفيـك الصكرة  -4

التي يتـ التعامؿ معيا رقميًا في أي مرحمة مف مراحؿ  ةالصورة اإلعبلميىي تمؾ 
ي تستمد  مقوماتيا إنتاجيا، سواء أثناء التقاطيا أو معالجتيا وتحريرىا، أو تخزينيا أو أرشفتيا، وى

                                                           

 (.55صادؽ، الصورة  الرقمية كعنصر رئيس في بنية اإلعبلـ الجديد ) ص (1)
 (.66واإلعبلمية ) ص  األخبلقية( بخيت، ثقافة الصورة الرقمية وجوانبيا 2)
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المقومات األخرى  إلى، باإلضافة يالعمؿ اإلعبلممف األدوار األساسية التي تمعبيا الصورة في 
 .(1)التي وفرتيا تكنولوجيا االتصاؿ الرقيمة

 معالجة الصكرة الرقمية:  -5

تتمثؿ الفكرة العامة لعمؿ نظـ معالجة الصور رقميًا، في تحويؿ ووضع الصور  
ة بذاكرة النظاـ بواسطة جياز اإلدخاؿ ثـ استرجاع المعمومات لعرضيا عمى الشاشة الفوتوغرافي

باستخداـ وحدة التشغيؿ أو المعالجة المركزية ولمعرض يتـ تحويؿ المعمومات الرقمية التصويرية 
، و باستدعاء المعمومات مف ذاكرة النظاـ، تتولى أجيزة (2)معمومات ضوئية إلىمرة أخرى 

 .(3)لمعمومات الرقمية في ىيئة مرئية عمى الشاشةالعرض، عرض ا

 مزايا المعالجة الرقمية لمصكرة الصحفية: -6
(4)ىناؾ عدة مزايا لممعالجة الرقمية لمصكرة الصحفية أىميا

: 
 إمكانية التحكـ في درجة وضوح الصورة ودقتيا وكثافتيا البصرية ودرجة التبايف فييا. -

 ليا. اإللكترونيةوالقياـ بعمؿ الرتوش ، ائدة في الصورةإمكانية حذؼ الخطوط والتفاصيؿ الز  -

ظيارىا، لصور بالطريقة التي يحددىا الفنيوفا إلىإمكانية إضافة التغييرات أو التأثيرات  -  وا 
 حيف االحتياج ليا. إلىفي شكميا النيائي عمى الشاشة لطباعتيا أو تخزينيا 

جراء التصحيحات التحكـ في درجات اإلضاءة والظبلؿ والتباي إمكانية - ف الموني لمصور، وا 
 البلزمة لؤللواف وفصميا عمف بعضيا البعض.

التحكـ في مساحات وأحجاـ وأشكاؿ الصورة، وقمب الصور وتغيير اتجاه الحركة  إمكانية -
مكانية   الظبلؿ. إنتاجفييا، والتحكـ في زوايا اإلضاءة في أجزاء منيا، وا 

ضافة أ - دمجيا وتركيبيا  إمكانيةمع ، جزاء خارجية إليياإمكانية حذؼ أجزاء مف الصورة وا 
 ومزاوجتيا مع صور أخرى.

                                                           

 (.71ص ) واإلعبلمية  األخبلقيةبخيت، ثقافة الصورة الرقمية وجوانبيا  (1)

 (.293)ص  اإللكتروني(  شفيؽ، التصوير الصحفي 2)

 (.159-158(  النجار، تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية )ص3)
 (.74-73ص  ص( بخيت، ثقافة الصورة الرقمية وجوانبيا األخبلقية واإلعبلمية، دراسة  تحميمية )4)
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كذلؾ المزج بينيا وبيف الرسوـ، بداًل مف عمميات ، دمج الصور في النص المكًتوب إمكانية -
 القص والمصؽ التي كانت تستخدـ سابقًا.

ة في تطور الصور  إيجابيومما سبؽ ترى الباحثة أف التطور التكنولوجي لو دور 
خراجالصحفية، حيث أتاح مجااًل كبيرًا لممحرر والمخرج الصحفي لمتعبير عف قدراتو في تحرير   وا 
العممية صورة صحفية تتسـ بالقوة والوضوح والجماؿ، لتصبح جزءًا أساسيًا مف مقومات 

اعيًا، وتبرز قناقو الفنية، وليا دورًا ثقافيًا وا  تمفت انتباه القارئ، وتمبي رغباتو وتشبع أذو ، ةاإلعبلمي
كسر جمود الحروؼ والكممات عمى  إلى إضافةالعادات والتقاليد والتأثير عمى فكر وعقؿ المتمقي، 

عمييا خاصة في ظؿ المنافية الشديدة مع  اإلقباؿالصفحة، وتزيد مف توزيع الصحؼ وزيادة 
 الصحؼ األخرى.

ية الصحفية المصورة وبرزت أىمية التصوير الرقمي في دراستنا الحالية، مف خبلؿ التغط
بسرعة  اإلنترنتاآلنية النتفاضة القدس، حيث إنيا سيمت الوصوؿ إلييا، ومعالجتيا وتنزيميا عمى 

الجديد مف خبلؿ التأثير عمى الرأي  اإلعبلـ متناىية زمف وقوع الحدث، وأصبح ليا دور كبير في
االنفتاح ة، وذلؾ في ظؿ مياإلسرائيالعاـ وكسب تأييده لمقضية الفمسطينية وكشؼ زيؼ الرواية 

مف قبؿ الجماىير في جميع  اإللكترونيوالبريد  اإلنترنتالمتزايد عمى شبكات  واإلقباؿ ياإلعبلم
 العالـ. أنحاء
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 المبحث الثاني
 كانتفاضػػػة القػػػػدس اإلعالـ

ا، تسميط الضوء عمى بداية انتفاضة القدس وأسبابيا ومقوماتي إلىييدؼ ىذا المبحث 
مواقؼ  اوؿيتنواألدوات التي تـ استخداميا في االنتفاضة، واألىداؼ التي تسعى لتحقييا، كما 

، ومحاوالت اإلسرائيمياألطراؼ المختمفة اتجاه االنتفاضة، وانعكاسيا عمى الجانب الفمسطيني و 
 إلجياضيا، والسيناريوىات المستقبمية المتوقعة، والتطرؽ باختصار اإلسرائيمياالحتبلؿ 

في انتفاضة  ـدور اإلعبللمفيوـ المقاومة الشعبية وأساليبيا وسماتيا واستراتيجياتيا، كما يتناوؿ  
 القدس.

 تمييد:
ـ، بدأت القوات البريطانية في االنسحاب مف األراضي الفمسطينية، 1948في عاـ 

خبلء أماكف تواجدىا لمجيش الصييوني، وتسميميـ كافة الذخائر واألسمحة، ليسيطر  الييود عمى وا 
العديد مف األراضي التي تمكنوا مف االستيبلء عمييا دوف أي عناء يذكر، وليتوسع انتشارىـ في 

ـ، قياـ دولة إسرائيؿ عمى األراضي 1948أيار مف عاـ  15فمسطيف، ليعمنوا في تاريخ 
 .الفمسطينية التي تمكنوا مف احتبلليا

ـ، أو ما 1948ؿ، بدأت حرب عاـ في التاريخ الذي أعمف فيو عف قياـ دولة إسرائيو 
يعرؼ باسـ النكبة، والتي عمؿ فييا الجيش الصييوني عمى تيجير المبلييف مف الفمسطينييف مف 

جماعات مف الجيوش العربية وتصدت بعض ديارىـ، وقتؿ الكثيريف منيـ في مذابح جماعية، 
محة أكثر كفاءة مف لميجوـ الصييوني عمى فمسطيف، ولكف كاف الجيش الصييوني مزّودًا بأس

 .(1)التي استخدمتيا الجيوش العربية

العاـ  في الثبلثية العديدة عمى العرب )االعتداء اإلسرائيميوقد تكاثرت بعد ذلؾ الحروب 
ة اإلسرائيمي( فضبل عف الحرب 1973حرب أكتوبر  ـ )النكسة(،1967 ، حرب يونيو1956

يـ وتشتيتيـ بيف الداخؿ والضفة  وقطاع غزة، المفتوحة عمى الفمسطينييف، وتيجيرىـ، والفصؿ بين
 . (2)فضبًل عف فمسطيني الشتات المنتشريف في دوؿ الجوار العربي

                                                           

 (.رونيموقع إلكت) إلى فمسطيف إسرائيؿكيؼ دخمت  خضر،(  1)

 (.موقع إلكترونيحرب عمى كؿ العرب، موقع العربية. ) -عمى غزة فمسطيف اإلسرائيمية( سمماف، الحرب  2)

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81
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وقد مرت فمسطيف بسمسة مف االنتفاضات واليبات الجماىيرية، عند كؿ منعطؼ مرت بو 
 يافا كاف ىدفيا الجوىري ىو تحرير األرض، فمثبل قاـ بانتفاضة في منطقة ةالقضية الفمسطيني

، وأخرى عاـ 1923، وحصمت انتفاضة عاـ اً أيض 1920عاـ  القدس، وأخرى في 1920عاـ 
عندما دنس الييود حائط البراؽ الذي يسمونو  1929، وقامت انتفاضة البراؽ الشييرة عاـ 1927

 .شييدا مف الفمسطينييف 120 مف الييود، وحوالي 160 حائط المبكى، وأسفرت عف قتؿ حوالي
الذي استمر حوالي  1936نتفاضات أخرى كاف عمى رأسيا اإلضراب الكبير عاـ ثـ حصمت ا

ستة أشير، وأفسدتو أيضا القيادات السياسية الفمسطينية والعربية، وقاـ الشعب الفمسطيني بثورة 
 .(1)ـ1939مسمحة خبلؿ اإلضراب استمرت ثبلث سنوات وانتيت عاـ 

وقدمت نموذجًا شعبيًا في مقاومة  ىبت االنتفاضة الشعبية األولى 1987في عاـ و 
االحتبلؿ، فقد استخدمت الحجر كسبلح استراتيجي، واطمؽ عمييا "انتفاضة الحجر"، أما 

 عاـ ـ، التي اندلعت بعد فشؿ مفاوضات كامب ديفيد2000االنتفاضة الثانية فكانت في عاـ 
 أشكاؿة بتعايش ومف ذلؾ التاريخ اتسمت المواجيـ، واقتحاـ شاروف لممسجد األقصى، 2000

، ـ2007وفي نياية متعددة لممواجية، لكف طغت المواجية المسمحة العنيفة عمى ىذه المرحمة، 
تعمؽ الخبلؼ بيف حركتي فتح وحماس محدثًا انقسامًا سياسيًا وجغرافيًا، وسيطرت حماس عمى 

عدوانية في  بشف ثبلثة حروب اإلسرائيميقطاع غزة وتعاظمت قوتيا، ونتيجة لذلؾ قاـ االحتبلؿ 
 .(2)طاع غزةقعمى  ـ2014، 2012، 2008األعواـ 

اندلعت "انتفاضة القدس" التي تميزت بالحراؾ العفوي غير  ،ـ2015 عاـ أكتوبرفي و 
وىذا مصدر قوتيا وخطورتيا، وىي ، المنظـ نتيجة غياب القيادة المركزية الموجية لبلنتفاضة

في تغطية أحداثيا وفعالياتيا، وقد تـ تقسيـ  ـبلاإلع ودورمحور دراستنا، لمتعرؼ عمى أبعادىا 
 عدة مطالب عمى النحو اآلتي: إلىىذا المبحث 

 كاستراتيجياتيا كأساليبياالمقاكمة الشعبية مفيكميا كأىدافيا كسماتيا : المطمب األكؿ
تعد المقاومة الشعبية وسيمة مف وسائؿ مقاومة وتحدي الظمـ والقير واالستبداد، كما ليا 

، لمناس، ليا وسائميا وأساليبيا المختمفة والمتجددة اإلنسانيةيا الخاصة التي تنبع مف الروح فمسفت
 واإلمكانياتبمختمؼ العصور اضطراريًا في بعض األحياف النعداـ الفرص  اإلنساففقد مارسيا 

في مواجية الخصـ عنفيًا، واختياريًا في أحياف أخرى بناء عمى قناعات وفمسفة خاصة بكيفية 
                                                           

 (.موقع إلكتروني(  قاسـ، انتفاضة القدس، )1)
 (.موقع إلكتروني( عبلونة،  انتفاضة القدس بيف النظرية والتطبيؽ، )2)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8d8c0094-8425-484e-ad70-4a1b77771682
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
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شكؿ ووسائؿ الصراع التي يجب أف تكوف بيف البشر، أو بناء عمى استراتيجية محسوبة لتحقيؽ 
 .(1)األىداؼ بأقؿ الخسائر

وال شؾ أف المقاومة الفمسطينية وجو مف وجوه تعبير الفمسطينييف عف رفضيـ لبلحتبلؿ 
فسيـ مف أساليب دفاعيـ عف حقيـ في تقرير مصيرىـ، ودفاعيـ عف أن أسموبوسياستو و 

وممتمكاتيـ ومجمؿ حقوقيـ، ويناضؿ الفمسطينيوف في تثبيت حقيـ في المقاومة، وحقيـ الذي 
كفمتو ليـ القوانيف والقرارات الدولية، فيما يحاوؿ االحتبلؿ بكافة السبؿ، طمس ىذا الحؽ باستخداـ 

لقدس سياسات الترغيب والترىيب، ومف خبلؿ تشويو الوضع القانوني لدولة فمسطيف عامة و ا
 .(2)بشكؿ خاص

 أكالن: مفيـك المقاكمة:

المقاومة عبارة عف أفعاؿ تنشأ نتيجة أوضاع راىنة، ويمكف تبياف ىذه األوضاع عمى أنيا 
محاولة طرؼ ما سمب حرية االختيار لطرؼ آخر، فتكوف ىذه األفعاؿ بيدؼ القدرة عمى استعادة 

ثقافية أو اقتصادية تنشأ كوسيمة الستعادة  ىذه الحرية، فالمقاومة ىي أفعاؿ عسكرية أو سياسية أو
 . (3)حؽ أو حرية أو كرامة إنسانية

ومنذ أقدـ العصور مارست الشعوب والمجتمعات المحتمة المقاومة بأشكاليا المتنوعة 
فمنيا المقاومة الشعبية وىي األكثر انتشارًا، ألنيا تشمؿ مجمؿ أشكاؿ المقاومة بمفيوميا العاـ، 

الشعبي المقاوـ بأساليب وأدوات سممية، ومنيا المقاومة العسكرية المسمحة،  وىي تختص بالعمؿ
وىي عمؿ مقاوـ يعتمد عمى السبلح والعمميات العسكرية المنظمة والعفوية أثناء مقاومة االحتبلؿ 

 (4)األجنبي

 

 
                                                           

حرر الفمسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في فمسطيف ( حسف، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائؿ الت1)
 (.18)ص 2005-2013

 (.27) ص 2015-1987في  بيت المقدس  اإلسرائيمي( أبو عرفة، المقاومة الفمسطينية لبلحتبلؿ 2)
 (64 ص) ( الصايغ، حوار الحفاة والعقارب دفاعًا عف المقاومة3)
التحرر الفمسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في فمسطيف ( حسف، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائؿ 4)

 (12-20صص ) 2005-2013
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 مفيـك المقاكمة الشعبية:  -

ؿ مف ممارسة سيطرة حرماف نظاـ االحتبل إلىالمقاومة الشعبية في فمسطيف حركة تيدؼ 
 اإلضرابات ثبلثة  مجاالت، ىي، المقاومة المدنية ) إلىسياسية أو اجتماعية، وينقسـ 

والمظاىرات،....(، والمقاومة المنظمة )تشكيؿ المجاف والحركات السياسية مف أجؿ تقرير 
، واالستقبلؿ المصير(، المقاومة مف أجؿ التنمية )بناء الذات االقتصادية واالجتماعية، االكتفاء

 .(1)في جميع مجاالت الحياة

الذي يستطيع الشعب الفمسطيني بو االستفادة مف جميع  سموبوالمقاومة الشعبية ىي األ
الموارد والطاقات البشرية في الوطف وفي المنافي، ولذلؾ ىي الشكؿ األمثؿ لتعبئة كؿ الطاقات 

ثبات مطمؽ عمى مبادئ سياسية  إلىالفمسطينية والمساندة ليا، يجب أف تستند ىذه المقاومة 
رؤية استراتيجية واضحة لممستقبؿ، المرونة والمبادرة  إلىواضحة وأىداؼ محددة، وأف تستند 

 .(2)مطموبتاف

 :(3)ثانيان: أىداؼ المقاكمة الشعبية

 لممقاومة الشعبية أىداؼ عدة منيا: 
 .حَتؿالم الشعب تجاه بو يقـو الذي الظمـ لتفّيـ الخصـ عمى الضغط -1

 .السمطة عمى الخصـ قبضة إضعاؼ -2

 التمكيف والمقاومة )الصمود(. أشكاؿ ذلؾ في بما الظمـ، يعارض الذي المجتمع تعزيز -3

 .ذلؾ حياؿ شيء وفعؿ الظمـ، تحمؿ عمى القدرة تعزيز -4

 .المعيشة مستويات وتحسيف الذاتي، االكتفاء بناء -5

 ثالثان: أساليب المقاكمة الشعبية:
أساليب المقاومة الشعبية التي مارسيا الفمسطينيوف خبلؿ التجارب التاريخية   تنوعت

 النضالية، وفيما يمي أىميا :

 
                                                           

 ( 39)صواإلنجاز( قميصة، المقاومة الشعبية في فمسطيف تاريخ حافؿ باألمؿ 1)
 .(21ص) اإلسرائيميالعنصر  -( أبو ىواش، استراتيجية فعالة لمنضاؿ ضد النظاـ االستعماري2)

 (.39)صواإلنجازية في فمسطيف تاريخ حافؿ باألمؿ ( قميصة، المقاومة الشعب3)
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 كالتظاىرات: اإلضرابات -1

ات نمطًا معينًا مف المقاومة الشعبية، تمثؿ يات والسبعينيشيدت المراحؿ األولى مف الستين
أكبر المسيرات في تشييع الشيداء، بالمظاىرات الجماعية، والميرجانات الحاشدة، وسارت 

، لتعبر عف اإلرادة الشعبية عف نفسيا ـورفع األعبلوكثيرًا ما ترافؽ معيا اليتافات المدوية 
بأبسط الوسائؿ، وتنوعت أسباب التظاىرات مف القضايا الوطنية العامة، لتمؾ األكثر 

وطنية أو قومية، وال  خصوصية، بمديًا وفئويًا، ولـ يمر حدث تاريخي أو ديني، وال ذكرى
 .(1)مناسبة نضالية إال أحيتيا المقاومة عبر التظاىر وتوعية الجماىير

 :المكاجيات كااللتحاـ الشعبي -2

، 1967تعد حرب شوارع مف طراز جديد ظيرت في األراضي الفمسطينية المحتمة بيف عامي 
ير عف الرفض ـ، وقاتمت فييا الجماىير العريضة بأبسط الوسائؿ الممكنة لمتعب1987و

لبلعنفية في معظـ والغضب أماـ جيش مدجج بالسبلح، وىي وسائؿ وأدوات يمكف وصفيا با
ية في القميؿ منيا، ويأخذ االلتحاـ الشعبي وحرب الشوارع عدة صور منيا: الحاالت، والعنف

، االشتباكات المستمرة بيف قوات االحتبلؿ والجماىير الفمسطينية في المدف والقرى والمخيمات
رىاؽ االحتبلؿ في عمميات المطاردة، مف شارع  أخرى، ووضع  إلىشارع ومف بناية  إلىوا 

المتاريس في الشوارع الرئيسية، واعتمادىا عمى لجاف المقاومة الشعبية المنتشرة في أنحاء 
 .(2)جيش شعبي إلىاألراضي المحتمة، التي تحولت تدريجيًا 

 التجارية كالعصياف المدني:  اإلضرابات -3

 عفوي في فعؿ كرد الشيداء عمى حداداً  الشعبية، المقاومة كأىـ مظاىر اإلضراباترزت ب
 وسببو، ومنذ ومناسبتو اإلضراب تاريخ البيانات وحددت المجاورة، والمناطؽ الشييد منطقة
 مف األوؿ، وبات التحدي سبلح ليصبح اإلضراب، ارتفع ات،يالسبعين وأوائؿ اتيالستين أواخر
قفاليا بالقوة، التجارية المحبلت فتح حتبلؿاال سمطات ىمـو التي  العمؿ ساعات في وا 

 وكثيراً  فتحيا، عمى التجارية المحبلت أصحاب إجبار في االحتبلؿ تحددىا المقاومة، وتفنف 
 بشأف الفمسطينييف آراء تباينت واعتقاالت، وقد باشتباكات تنتيي المحاوالت كانت ما

                                                           

 (.1226)ص  1987-1967عامر، تطور المقاومة الفمسطينية: الشعبية والمسمحة بيف عامي  أبو( 1)
 (83( الدلو، األطر الخبرية لممقاومة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة )ص 2)



96 

 العصياف إعبلف مف واضحة محاذير ىناؾ األوؿ رأى أف :تياراف وبرز الشامؿ، العصياف
سواء،  حد عمى والذاتية الموضوعية األسباب مف لعدد وجو االحتبلؿ في الشامؿ المدني

لجماىير  يوالتيار الثاني طالب بالعصياف العاجؿ، اعتمادًا عمى الحس المقاوـ العالِ 
 .(1)المقاومة

 سياسة عدـ التعاكف:  -4

مف خبلؿ نبذ المتعاونيف،  اإلسرائيميعمى عدـ التعاوف مع االحتبلؿ وتقوـ ىذه السياسة 
والمقاطعة االجتماعية والثقافية وتعميؽ النشاطات االجتماعية والرياضية ومقاطعة الشئوف 

االحتجاجية والمقاطعة   الميرجاناتالعمالية والتجارية والطبلبية  و  واإلضراباتاالجتماعية 
 . (2)االقتصادية

 ـ التعاكف السياسي:سياسة عد -5

وىذه الوسائؿ تشمؿ رفض استمرار األشكاؿ العادية ، والذي تسمى بالمقاطعة السياسية
لممشاركة السياسية في ظؿ الوضع القائـ، والفعالية السياسية و تزداد أىمية ىذه الوسائؿ مع 

زالة  اإلشارات أو ازدياد أعداد المشاركيف في مقاطعة النظاـ السياسي ومقاطعة االنتخابات وا 
البلفتات الموضوعة في أماكف خاصة، وعدـ التعاوف الفضائي والتمرد وقطع العبلقات 

 .(3)الدبموماسية وفض العضوية في الييئات الدولية

 األعماؿ الرمزية:  -6

ويقصد بيا استخداـ الجماىير الفمسطينية رموز تعبر عف الوطنية الفمسطينية كارتداء  
وعرض األلواف الرمزية والصبلة والعبادة واستخداـ الطبلء  ـاإلعبل فعر الرموز الخاصة و 

تبلؼكنوع مف االحتجاج،   .(4)الممتمكات الخاصة باالحتبلؿ وا 

ومما ال شؾ فيو أف ىناؾ عددًا ضخمًا مف الوسائؿ األخرى التي استخدمت في تاريخ 
استخداميا في  ، وىناؾ العدد مف الوسائؿ األخرى التي سيتـاإلسرائيميالصراع الفمسطيني 

 المستقبؿ.
                                                           

 .(1230-1229ص)ص  1987-1967مة الفمسطينية: الشعبية والمسمحة بيف عاميعامر، تطور المقاو  أبو( 1)

 (.20-19صص ( جيف شارب، البدائؿ الحقيقة )2)

( نمرة، المقاومة الشعبية مف وجية نظر التنظيمات السياسية الفمسطينية وأثر ذلؾ عمى التنمية السياسية " 3)
 (16حركة فتح نموذجًا" )ص

 (140عنؼ الخيار الثالث، مرجع سابؽ )صلبلحرب ا، وآخروف( عبد الحكيـ 4)
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 كأىدافياانتفاضة القدس كأسبابيا  بدايات: المطمب الثاني
 أكالن: بداية انتفاضة القدس

وكذلؾ سميت انتفاضة السكاكيف، بقياـ الشييد ميند الحمبي يـو ، انطمقت انتفاضة القدس
مواجيات قادىا ، بعمميتو البطولية ليفجر انتفاضة السكاكيف، فكانت بداية لسمسة ـ3/10/2015

 ة.اإلسرائيميالشباب الفمسطيني، فأحدثت مفاجآت لممنظومة األمنية 

ة فعنؼ شيدتيا الض وأعماؿعبارة عف موجة احتجاجات وىي وجاءت ىذه االنتفاضة  
كنتيجة ـ، 2015 أكتوبرـ منذ تشريف أوؿ/ 1948الغربية وقطاع غزة وفي األراضي المحتمة عاـ 

كفمتو لو كافة القوانيف والتشريعات السماوية والوضعية، لتقاـو ورد طبيعي وشرعي وقانوني 
والقرارات واإلجراءات  واإلجراميةوتتصدى بكافة الوسائؿ المتاحة والممكنة لمسياسية االحتبللية 

 .(1)اإلسرائيميالعنصرية التي تنتيجيا حكومة االحتبلؿ 

بحرؽ منزؿ عائمة  فقد جاءت االنتفاضة نتيجة أعماؿ العنؼ حيث قاـ مستوطنوف 
زيادة في أعماؿ المقاومة ضد االحتبلؿ، إضافة  إلى، وىو ما أدى 2015يوليو  31الدوابشة في 

، 2015 ربعدد مف الخطوات تجاه المسجد األقصى في شير سبتمب اإلسرائيميقياـ الجانب  إلى
 حيث صدر عف وزير دفاع العدو قرار بحظر مصاطب العمـ والرباط في األقصى. 

متمثمة في عفويتيا وعفوية القائميف عمييا،  إسرائيؿعمى مف خطورة االنتفاضة وقوتيا وتك
ة في القدس ووعييـ بإرىاب الدولة اإلسرائيميفيي تعبر عف إدراكيـ بخطورة المشاريع والمخططات 

 .(2)الذي يمارس ضدىـ

 أسباب انتفاضة القدس: ثانيان: 
 :(3)فاضة القدس منياانت إشعاؿ إلىىناؾ ثمة عوامؿ وأسباب أدت 

                                                           

( شعت، األيديولوجية الصييونية ومخططاتيا إلجياض انتفاضة القدس، وانعكاساتيا عمى الكياف الصييوني 1)
 (.243)ص

 (.موقع إلكتروني) قاعود،  تداعيات انتفاضة القدس بعد مرور شير عمى اندالعيا،  (2)
ممارساتو إلجياض انتفاضة القدس، مؤتمر القدس في ضوء المتغيرات  المحمية ( العيمة، سياسات االحتبلؿ و 3)

 (.23والدولية، واقع ومستقبؿ ) ص واإلقميمية
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القدس مف دخوؿ المسجد األقصى مف خبلؿ الحواجز واالنتياكات اليومية  أىاليمنع  -1
" إسرائيميةلممسجد األقصى والمقدسات الدينية والمسيحية مف قبؿ المستوطنيف تحت حمية " 

 والحفريات التي تيدد المسجد األقصى بالسقوط.

المستوطنات في األراضي الفمسطينية والقدس جدار الفصؿ والتوسع االستيطاني، وبناء  -2
 خاصة، مف خبلؿ مصادرتيا لتوسيع مستوطناتيا، واستكماؿ الجدار الفاصؿ.

وخارجيا وداخميا، ، التوسع االستيطاني في األراضي الفمسطينية وخاصة شرقي القدس -3
 .الفمسطينيلتصبح القدس مقسمة، وىذا يزيد مف حدة التوتر بيف 

، وارتكاب كافة الجرائـ مف تعذيب وحرؽ، وقتؿ الفمسطينيةة لؤلراضي ئيمياإلسرااالنتياكات  -4
 ضد أبناء الشعب الفمسطيني.

 واإلغبلؽارتفاع نسبة البطالة والفقر، بسبب سياسات االحتبلؿ مف خبلؿ الحصار  -5
 لؤلراضي الفمسطينية.

حيث قاـ  تيويد األسماء العربية والمواقع األثرية والتراثية وخاصة في مدينة القدس، -6
اسـ لمواقع فمسطينية، وعدد مف األسماء التاريخية والجغرافية ال  7000االحتبلؿ بعبرنة 

 مؤكدة ذلؾ بالمناىج التعميمية. إسرائيميةموقع بأسماء  5000يقؿ عف 

 إبعادىـالمقدسييف المسمميف  وانتمائيـ مف خبلؿ ىوية التي تستيدؼ  ةاإلسرائيمي اإلجراءات -7
بالضرب عند  فد النساء المسممات، والتحقيؽ معيف، واالعتداء عمييعف األقصى واقتيا

 بواب المسجد.أ

عيد  فييقات يعبادتيـ خبلؿ العاـ، فكانت التض التضييؽ عمى المسيحييف واستيداؼ دور -8
حراؽالفصح   .المسيحييف عمى جدرانيا إلىكنيسة الطائفة األثرية وكتابة عبارات مسيئة  وا 

ارات الدولية بعرض الحائط التي تؤكد عمى الحؽ الفمسطيني، فيما كافة القر  إسرائيؿضرب  -9
 .(1)ة بشكؿ دائـاإلسرائيميتدعـ القوى الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية الرؤية 

االنقساـ الفمسطيني الذي اضر بالقضية الفمسطينية عمى المستوي السياسي وباإلنساف   -10
 ..ادي واالجتماعيعمي المستوي االقتص الفمسطيني

                                                           

 (.موقع إلكترونيتداعيات انتفاضة القدس ) ،(  قاعود1)
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فقداف األمؿ لدي الشباب في تأميف مستقبؿ ليـ في ظؿ االنقساـ الفمسطيني الذي ترؾ  -11
 .(1)الشباب الفمسطيني في وضع مأساوي

والتحكـ في  ةاستمرار عربدة المستوطنيف وجرائميـ، وسرقة الموارد الطبيعية الفمسطيني -12
 .(2)االقتصاد مف خبلؿ احتجاز عائدات الضرائب

 إجراءاتاندالع االنتفاضة  إلىوبناء عمى ما سبؽ ترى الباحثة أف أىـ األسباب التي أدت 
ذلؾ االنقساـ  إلى إضافةة بحؽ الشعب الفمسطيني، اإلسرائيمياالحتبلؿ التعسفية واالنتياكات 

تجاه الشعب الفمسطيني والتخاذؿ العربي والدولي ، الفمسطيني الذي أضر بالقضية الفمسطينية
 عف توفير الحماية الدولية لمقدس والمقدسات الدينية. ىـوعجز 

 :(3)ةاإلسرائيميكعف أسباب اندالع االنتفاضة مف كجية النظر 

( الشاباؾ، في تقرير نشره اإلسرائيميبيف " ليؤر أكرماف" أحد قادة جياز األمف العاـ )وقد 
ضة القدس حيث أكد " أف اندالع انتفا إلىموقع معاريؼ العبري يتحدث عف األسباب التي أدت 
 األوضاع الحالية في الضفة جاءت نتيجة أربعة أسباب :

عدـ وجود أي تحريؾ لعممية السبلـ أو المفاوضات مع السمطة الفمسطينية مضيفًا أنيـ  -1
 مضطروف لتحمؿ مسؤولية ذلؾ دوف انتظار لبوادر الفمسطينييف .

نما ، الفمسطينييف سياسيًا ليس فقط بالمبادراتعدـ وجود استراتيجية )إسرائيمية( لمتعامؿ مع  -2 وا 
كذلؾ بوضع خطة طويمة األجؿ لكيفية التعامؿ مع األزمات التي تعيشيا الضفة وقطاع 

 .48والحركة اإلسبلمية داخؿ األراضي المحتمة عاـ   غزة

غياب أي مبادرة )إسرائيمية(،وذلؾ نابع مف عدـ وجود استراتيجية، والنتيجة ىي أف   -3
 سرائيؿ( تستجيب دائما، وال تبادر بأي خطوة سواء كانت عسكرية أو سياسية.)إ

الضفة في بتنفيذ عمميات عسكرية  االحتبلؿمطالبًا جيش ، فقد )إسرائيؿ ( لعامؿ الردع -4
 .المحتمة عمى غرار ما حدث في قطاع غزة صيؼ العاـ الماضي في قطاع غزة 

                                                           

موقع اث )مركز رؤية لمدراسات واألبح  –(  أبو كريـ، أسباب ودوافع اليبة الجماىيرية وسيناريوىات المستقبؿ 1)
 (.إلكتروني

الصييونية ومخططاتيا إلجياض انتفاضة القدس، وانعكاساتيا عمى الكياف الصييوني  األيديولوجية( شعت، 2)
 (.244)ص

 (.موقع إلكترونيأسباب النتفاضة القدس، تقرير عبري ) أربعة( الرسالة نت،  3)
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 ثالثان: أىداؼ انتفاضة القدس
ضة القدس لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ يتطمع شعبنا لتحقيقيا بنضالو كتضحياتو تسعى انتفا
 :(1)منيا التالي

ما قبؿ  إلىسمطات االحتبلؿ العودة باألوضاع في المسجد األقصى ومدينة القدس  مطالبة -1
، عندما كانت القدس مفتوحة أماـ أىميا، واألقصى مشرٌع لممصميف 2000العاـ 

 .يف المسمميفالفمسطينييف، والزائر 

مف مواصمة االستيطاف، ومصادرة األراضي، وطرد  اإلسرائيميمنع سمطات االحتبلؿ   -2
 .ة اإلسرائيمي، وغيرىا مف االنتياكات السكاف، وىدـ البيوت والمنازؿ

كراه العدو عمى القبوؿ بمشاريع التخفيؼ عف سكانو، وتسييؿ  -3 رفع الحصار عف قطاع غزة، وا 
 .اٍر لو، يرتبط مف خبلليا بالعالـحياتو، وبناء ميناٍء ومط

 .المطالبة باإلفراج عف األسرى والمعتقميف، وتحريرىـ مف قيدىـ وسجنيـ -4

 

 اإلسرائيميأدكات انتفاضة القدس كانعكاساتيا عمى الفمسطينييف كاالحتالؿ : المطمب الثالث
 :(2) اإلسرائيمي: أدكات انتفاضة القدس ضد االحتالؿ أكالن 

عدة وسائؿ  والمستوطنيف، اإلسرائيميضد جيش انتفاضة القدس في المقاوموف ستعمؿ ا
  منيا:، لمواجية الكياف النووي الصييوني، والناري األبيضبالسبلحيف ، قتالية بدائية وعصرية

شعاؿ النار في و ، الحجارة والزجاجات الفارغة والزجاجات ، المطاطية لمسيارات القديمة اإلطاراتا 
خناجر وسكاكيف المطبخ، والسيارات الفدائية السريعة لمدىس المتعمد لمجنود الحارقة، والمقبلع، وال

 يف والمستوطنيف، كما استخدموا المسدسات واألسمحة الرشاشة.اإلسرائيمي

وقد منحت ىذه األسمحة البدائية حؽ المقاومة لكؿ أفراد الشعب الفمسطيني، بحيث  
 عمؿ شعبي يشارؾ بو الجميع. إلىتحولت االنتفاضة 

                                                           

 (.موقع إلكترونيمكنة، )( المداوي، االنتفاضة الثالثة: اآلماؿ المرجوة واألىداؼ الم1)
  (.موقع إلكتروني(  عبلونة، انتفاضة القدس والجبلء الصييوني مف الضفة الغربية )2)
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 :(1)فثانيان: انعكاس انتفاضة القدس عمى الفمسطينيي

 في عدة نكاح أىميا: فانعكست انتفاضة القدس عمى الفمسطينيي

االنقساـ الداخمي، حيث إف انتفاضو القدس فرضت مناخًا وطنيًا يفترض  نياءإتحسيف ظروؼ  -
، الفمسطينية أف يقمص مف فرص بقاء االنقساـ الداخمي، والذي ألحؽ أكبر األضرار بالقضية

حيث إف تواصؿ البيئة النضالية التي أوجدتيا انتفاضة القدس سيقمص ىامش المناورة بيف 
 طرفي االنقساـ، ويساىـ في تقريب وجيات النظر.

، الذيف فظيور الكثير مف مظاىر التكافؿ االجتماعي بيف الفمسطينيي إلىأدت انتفاضة القدس  -
قضوا نحبيـ أثناء  فالذي فة لعائبلت الشيداء الفمسطينييتقاطروا عمى تقديـ يد العوف والمساعد

تنفيذ عمميات المقاومة، حيث أسيمت ىذه المظاىر في إفشاؿ بعض العقوبات الجماعية التي 
ة اإلسرائيمياعتمدتيا إسرائيمي مثؿ تدمير البيوت، وىذا عزز الصمود وتحمؿ تبعات اإلجراءات 

 القمعية.

، حيث إف تواصؿ االنتفاضة كفيؿ بإحياء التعاطؼ اإلقميمية تقميص التأثير السمبي لمبيئة -
الجماىيري العربي مع القضية الفمسطينية، وىو التعاطؼ الذي تراجع مع تحقيؽ الثورات 

 المضادة نجاحات ميمة، سيما في مصر.
 

 ثالثان: انعكاس انتفاضة القدس عمى الكياف الصييكني: 
التي عرفت بػ)انتفاضة القدس( يعيش المجتمع  منذ بدء االنتفاضة الفمسطينية الحالية

الصييوني حالة دائمة مف القمؽ والرعب والتوتر بفعؿ المواجيات المشتعمة بيف الشباف 
الفمسطينييف وقوات االحتبلؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة، واستعماؿ الفمسطينييف لوسائؿ 

ىس وبعض العمميات الفدائية في النقب جديدة في االنتفاضة الفمسطينية السيما الطعف والد  
الكياف الصييوني في مختمؼ المجاالت األمنية ثير وانعكاس عمى أ، وقد كاف ليا توالخميؿ

 ، وسنوضحيا فيما يمي:الجتماعيةواوالسياسية واالقتصادية 
 

 

                                                           

 (.98-97صص تداعيات ) –سمات  –( النعامي، انتفاضة القدس : بيئة  1)
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 :(1)انعكاس االنتفاضة عمى الجانب السياسي - 1

اني لممسجد األقصى ومنع وزراء وأعضاء الكنيست إيقاؼ تنفيذ برنامج التقسيـ المكاني والزم -
 " مف دخوؿ المسجد األقصى مف أجؿ تيدئة الوضع.اإلسرائيمي"البرلماف 

ستراتيجية الجناح اليميني المتطرؼ القائمة عمى أساس إدارة النزاع دوف تقديـ اوقؼ تنفيذ  -
ئناؼ مفاوضات التسوية ستال"تنازالت" وزيادة الضغط عمى رئيس الحكومة "بنياميف نتنياىو" 

 الفمسطينية. ةمع السمط

رتباؾ في برامج حكومة نتنياىو وتكثيؼ النزاعات السياسية بيف الخمؽ حالة مف الفوضى وا -
 أطراؼ ىذه الحكومة حوؿ كيفية التعامؿ مع الجانب الفمسطيني.

ية مواجية بشأف كيف االحتبلؿتعميؽ النزاعات بيف السياسييف واألجيزة األمنية في كياف  -
تياـ كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخر بالتقصير وعدـ القدرة عمى وضع حد  الفمسطينييف، وا 

 .لبلنتفاضة

تفعيؿ اإلجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية المتمكئة في المناطؽ الخاضعة لسيطرة  -
 السمطة الفمسطينية.

، حيث يسعى االحتبلؿ سمسمة مف ففي التعامؿ مع الفمسطينيي واإلجرائيحالة التخبط السياسي  -
في تنفيذ قرار ىدـ منازؿ منفذي  واإلسراعبناء الجدار العازؿ،  أعماؿ إنياءمنيا:  اإلجراءات
 .(2)العمميات

 انعكاس االنتفاضة عمى الجانب األمني: -2

خمقت االنتفاضة جوًا مف الرعب في الشارع الصييوني نتيجة تصاعد العمميات الفمسطينية  -
األمر الذي نتج ، ةاإلسرائيميبانعداـ األمف الشخصي، وانعداـ الثقة بالسمطات األمنية والشعور 

ة حيث توالت االتيامات المتبادلة بيف األحزاب اإلسرائيميعنو خبلفات داخؿ المؤسسة الرسمية 
ة التي حممت كؿ منيا المسؤولية لمطرؼ اآلخر في اندالع االنتفاضة، حيث  أشارت اإلسرائيمي
% مف مستوطني الكياف أصبحوا يعانوف مف حالة اليستيريا التي 80عات الرأي أف استطبل

                                                           

 (موقع إلكتروني(  موقع الوقت. تأثيرات انتفاضة القدس عمى الكياف الصييوني. )1)

بحؽ األقصى والفمسطينييف تنذر بمرحمة جديدة مف االنتفاضة،  اإلسرائيميمرار جرائـ االحتبلؿ ( محمد،  است2)
 (.موقع إلكترونيقراءة في تطورات القدس وانتفاضاتيا ،مؤسسة القدس الدولية . )
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،التي دفعتيـ لقتؿ بعضيـ البعض، لمجرد الشؾ أو الريبة (1)أصبحت تشكؿ خطرًا عمى أمنيـ
 .(2)أو حتى الييئة والشكؿ

بحرج كبير عندما أظيرت سمات جبف جنود  اإلسرائيميمست انتفاضة القدس بييبة الجيش  -
ثقتو كاميرات و االحتبلؿ المدججيف بالسبلح، ولعؿ أبرز مشيد كرس ىذا االنطباع ما 

مدجج بالسبلح مف أماـ  إسرائيميالتميفزيوف ومواقع التواصؿ االجتماعي عندما فر جندي 
 .(3)مقاـو فمسطيني يمسؾ بسكيف

جراءتقميص قدرة الجيش عمى التدريب  - قيادة الجيش المناورات، حيث أجبرت انتفاضة القدس  وا 
عمى توجيو الكثير مف ألوية الصفوة في سبلح المشاة، والتي تشكؿ القوى الضاربة  اإلسرائيمي

ليذا الجيش عمى تقميص التدريبات والمناورات واالنتقاؿ لمتمركز في قمب ومحيط المدف 
 (4)والبمدات الفمسطينية في أرجاء الضفة الغربية لتأميف المستوطنيف

التعاوف  وانتياءأجيزة السمطة الفمسطينية  انييارفي تؿ أبيب مف إمكانية  خشية السياسييف -
األمني بيف الجانبيف، في وقت يعتقد فيو بعض ىؤالء السياسييف بأف السمطة ال زالت تمثؿ أداة 

 .(5)اإلسرائيميميّمة لحفظ "أمف" الكياف 

التي ينفذىا المنتفضوف، % مف الفمسطينييف لميجمات المسمحة  86الخشية مف دعـ أكثر مف  -
الكفاح المسمح مف أجؿ إنياء  الستمرار% مف الشعب الفمسطيني  53وكذلؾ دعـ أكثر مف 

 (6)الرأي في ىذا المجاؿ استطبلعاتحسبما بّينت آخر  االحتبلؿ

 :االقتصادمانعكاس االنتفاضة عمى الجانب  -3

، ابتداء اإلسرائيمياد لعؿ مف أوضح تأثيرات انتفاضة القدس ىو تأثيرىا عمى االقتص
بالقطاع السياحي ومرورًا بالسمع، والبورصات، واالستثمار، واألسواؽ التجارية، والمطاعـ، 

                                                           

 (.موقع إلكترونيمف الداخؿ. ) إسرائيؿعمى انعكاسات االنتفاضة الفمسطينية عمى  إطبللة( محمد،  1)
 (2017يونيو  26( أبو عامر. مقابمة عبر الفيس بوؾ ) 2)

 (80ص )تداعيات   -سمات  –( النعامي،  انتفاضة القدس: بيئة  3)

 .81صالمرجع السابؽ، (  4)

 انتفاضة القدس وانعكاسيا عمى الكياف الصييوني إلجياض( شعت، األيديولوجية الصييونية ومخططاتيا  5)
 (.256)ص

 .256المرجع السابؽ، ص (6)
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ويشير ، 70%نحو  إلىوصمت درجة التأثير في بعض المناطؽ كغربي القدس حيث والمقاىي، 
تفاضة تقدر بأف خسارة الشير األوؿ مف االن” مكور ريشوف“العبري ومف بينو صحيفة  ـاإلعبل

 .:(1)لدخؿ القومي العاـامميار دوالر( مف  1.3بخمسة مميارات شيكؿ )نحو 

 :(2)انعكاس االنتفاضة عمى الجانب االجتماعي -5

لقد أثرت انتفاضة القدس عمى الوعي الجمعي لمصياينة مف خبلؿ اطبلؽ عدد مف كبار  -
ني بضرورة التعقؿ وادراؾ حقيقة المفكريف واألدباء والشعراء الصياينة دعوات لمجميور الصييو 

وأف أية محاولة لممس بالحـر القدسي الشريؼ، يمكف أف ، أف ىناؾ حدود لمقوة الصييونية
 .اإلسرائيميتشكؿ مخاطر وجودية عمى الكياف 

انتفاضة القدس مخاوؼ دوائر صناع القرار ومحافؿ التقدير االستراتيجي في تؿ أبيب  أثارت -
انضماـ كتمة كبيرة مف فمسطيني الداخؿ في عمميات  إلىاضة مف أف يسيـ تواصؿ االنتف

، وأف ىذا اإلسرائيميحيث إف انضماميـ يمثؿ تحديًا جديًا وغير مسبوؽ لؤلمف ، المقاومة
 التطور يغير قواعد المواجية بشكؿ جذري ويضيؼ بعد اجتماعيًا خطيرًا لمتدىور األمني.

ى طمبات الحصوؿ عمى تراخيص القتناء زيادة كبيرة عم إلىلقد أفضت انتفاضة القدس  -
% عما كانت عميو األمور، وىذا قد يزيد مف معدؿ 5000السبلح، حيث بمغت نسبة الزيادة 

بالمخدرات وفي الحروب التي  واإلتجار، وزيادة عمميات السرقة والسطو إسرائيؿالجريمة في 
 .إسرائيؿتخوضيا عصابات اإلجراـ المنظـ داخؿ 

دس في التمييد لقطاعات مف الييود لمغادرة إسرائيؿ بحثًا عف األمف، بعد ساىمت انتفاضة الق -
 .اإلسرائيميالتي يعيشيا المجتمع  اإلحباطتدنى مستوى الشعور باألمف الشخصي، وحالة 

 

 رابعان: سياسة االحتالؿ كممارستو إلجياض انتياكات القدس:
 اء عمييا بالكامؿ مف خالؿ:" إجياض انتفاضة القدس كالقضاإلسرائيمييحاكؿ االحتالؿ "

واستيداؼ منفذي العمميات، أو ة، ياستخداـ العنؼ بشدة، مركِّزًا عمى عمميات القتؿ والتصف -1
 .(3)، كما حصؿ مع الفتاة إسراء عابدأي مشتبو بو عبر اطبلؽ النار عمييـ

                                                           

 (7)صاإلسرائيمي ( مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. مستقبؿ انتفاضة القدس وانعكاساتيا عمى الجانب 1)

 (.93-89صص تداعيات   ) -سمات  –( النعامي، انتفاضة القدس: بيئة  2)

 (.19(  )ص4( مؤسسة القدس الدولية، تقرير حاؿ القدس )3)
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طينية، عممت سمطات االحتبلؿ عمى تنسيؽ مواقفيا مع كؿ مف مصر واألردف والسمطة الفمس -2
 .ووضعت سياسات أمنية جديدة

 .رفع وتيرة التنسيؽ األمني مع السمطة الفمسطينية، والتشدد في اعتقاؿ المطموبيف لبلحتبلؿ -3
ىدـ منازؿ منفذي العمميات، وفرض غرامات استخداـ سياسة العقاب الجماعي، مف خبلؿ  -4

مف الحصوؿ عمى تراخيص باىظة، وسحب اليوية المقدسية مف عوائميـ  وطردىـ وحرمانيـ 
 .(1)عمؿ أو تصاريح تجارية، وذلؾ إلجياض أي عمؿ مقاـو

تعزيز الوجود العسكري وتشديد المراقبة وسد مداخؿ األحياء بالمكعبات اإلسمنتية مع زيادة  -5
 التفتيش. إجراءات

المنطقة محاوالت الكياف الصييونية إشراؾ الدوؿ العربية ذات التأثير أو الثقؿ السياسي في  -6
 .(2)إلجياض االنتفاضة وعمى رأسيا السعودية ومصر واألردف في أية تسوية سياسية

بسف تشريعات وتعميمات عسكرية تزيد مف ىامش المناورة المتاح  اإلسرائيميقاـ االحتبلؿ  -7
، فقد فأماـ دوائر صناع القرار في تؿ أبيب لتكثيؼ القمع وزيادة الضغط عمى الفمسطينيي

القضاء "إيميت شاكيد" مشروع قانوف يجيز تقديـ األطفاؿ الذيف بمغوا مف العمر  قدمت وزير
 .(3)انوي أو أمنى يراعي كونيـ أطفاؿاثنى عشر عامًا لمحاكـ اعتيادية ووقؼ أي تعامؿ ق

، حيث تشكؿ أحد أىـ الجيات اإلسبلميةحظر أنشطة الحركة  اإلسرائيميالحكومة  إعبلف -8
فعمي وتدعـ الوجود اإلسبلمي فيو والتصدي القتحامات  التي تدعـ األقصى بشكؿ

 .(4)المستوطنيف

لمراقبة ما ينشر عمى مواقع  اإلنترنتالتضييؽ عمى الفمسطينييف وتتبع نشاطيـ عمى شبكة  -9
لرصد "المحتوى التحريضي"، أو أي محتوى يمكف أف يدؿ عمى نية كاتبو تنفيذ  اإلنترنت
 .(5) عممية

                                                           

 (14عمى الحراؾ الشعبي وتطوره )ص إطبللةانتفاضة القدس، ( مؤسسة القدس الدولية. عاـ عمى 1)

 إلجياض انتفاضة القدس ) ص( إسرائيؿ( العيمة، سياسة 2)
 (58تداعيات )ص –سمات  –( النعامي، انتفاضة القدس: بيئة 3)

 (.21( ) ص4( مؤسسة القدس الدولية،  تقرير حاؿ القدس )4)

 (88، قراءة في مسار األحداث والمآالت )صيمياإلسرائ(  درزي، انتفاضة القدس والمشيد  5)
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أي  يسعى بكؿ الوسائؿ إلفشاؿ اإلسرائيمياالحتبلؿ "ترى الباحثة أف وبناء عمى ما سبؽ، 
ضعاؼ التأييد الخارجي لبلنتفاضة وأىدافيا، ومنع قياـ أي القدس و مطمب سياسي النتفاضة  ا 

 ، وعدـ انتصار معركة األقصى لتحريرىا.وحدة فمسطينية حوؿ ىذه األىداؼ

 
 منيا  األطراؼلقدس كمكاقؼ ضة االتحديات التي تكاجو انتفا: بعالمطمب الرا

 كالسيناريكىات المحتممة 
 :(1)التحديات التي تكاجو استمرار االنتفاضةكالن: أ

 ىناؾ العديد مف التحديات التي تكاجو استمرار االنتفاضة مف أىميا:
ألف المجتمع ، حالة االنقساـ السياسي والجغرافي تشكؿ التيديد األبرز الستمرار االنتفاضة -1

عادة ترتيب البيت الرئيس يمارس ضغوطًا عمى الدولي  محمود عباس وبدوف إنياء االنقساـ وا 
الداخمي الفمسطيني ومنظمة التحرير فإف ذلؾ يشكؿ تحديًا أماـ استمرار االنتفاضة أو تحقؽ 

  .األىداؼ المرجوة منيا
يات عمى خشية النظاـ العربي المتداع والمنقسـ عمى نفسو أف تشكؿ انتفاضة القدس تداع -2

قد يمنح االحتبلؿ فرصة أكبر لمتغوؿ عمى الشعب الفمسطيني في  ،مستقبؿ أنظمتو السياسية
  .ظؿ العجز العربي والصمت الدولي

دخوؿ االنقبلب العسكري في مصر عمى خط المواجية ضد االنتفاضة بتشديد الضغط عمى  -3
االنتفاضة مقابؿ وقؼ  والتنسيؽ مع االحتبلؿ لشف حرب جديدة عمى غزة لوقؼ، قطاع غزة

 .الغارات الجوية عمى القطاع
 .استمرار التنسيؽ األمني مع االحتبلؿ -4
التواطؤ الغربي واإلقميمي عمى وأدىا في ميدىا، وجيود كيري في ىذا المجاؿ وما أجراه مف  -5

 .(2)تفاىمات بشأف األقصى المبارؾ

                                                           

 (.موقع إلكتروني( المنير، التحوالت االستراتيجية في المنطقة، وانعكاساتيا عمى المشيد الفمسطيني )1)
 .( 1)ص ي( مركز الزيتونية. مستقبؿ انتفاضة القدس وانعكاساتيا عمى االحتبلؿ الصييون2)



107 

 ثانيان: مكاقؼ األطراؼ المختمفة مف االنتفاضة:
العربي  :والخارجي ،الفمسطيني :المواقؼ واآلراء الرسمية عمى المستوى الداخميتعددت 

 والدولي حوؿ االنتفاضة، والتي يمكف توضيحيا في التالي:
 : (1)المكقؼ الفمسطيني -1

لقد تزامنت االنتفاضة مع خطاب الرئيس الفمسطيني محمود عباس في الجمعية العامة 
أكد فيو عمى عدـ االلتزاـ باالتفاقيات الُمبرمة بيف السمطة والذي  30/9/2015لؤلمـ المتحدة 

الفمسطينية وحكومة االحتبلؿ، وىذا القرار جاء بعد انسداد األفؽ السياسي وفشؿ عممية السبلـ في 
نياء االحتبلؿ، وتراجع أىمية ومكانة ومركزية القضية الفمسطينية عربيًا  حؿ القضية الفمسطينية وا 

قميميًا ودوليًا  وظيور وتصدر قضايا وأزمات كانت ومازالت عمى حساب القضية الفمسطينية، فما وا 
كاف مف الرئيس الفمسطيني إال أف طالب ودعا المجتمع الدولي بتحمؿ مسؤولياتو تجاه القضية 
الفمسطينية. ىذا االنسداد واليأس لـ يكف مقصورًا عمى المستوى السياسي فقط بؿ أيضًا عمى 

أف الخطاب كاف إشارة البدء لبلنتفاضة والمقاومة الشعبية لمدفاع عف المستوى الشعبي، وك
، فقد 14/10/2015المقدسات والنفس، وىذا ما أكد عميو الرئيس في خطابو في راـ اهلل بتاريخ 

حظيت االنتفاضة الشعبية قبواًل ودعمًا رسميًا مف قبؿ الرئاسة والحكومة الفمسطينية ومف قبؿ 
 .الفصائؿ الفمسطينية

 :(2)وفيما يتعمؽ بأبرز مواقؼ الفصائؿ الفمسطينية المختمفة فيو كالتالي
فتح منقسمة تجاه االنتفاضة، فمعظـ قيادتيا المتماىية مع أوسمو ال  :مكقؼ حركة فتح 1/1

ترغب بتصعيد االنتفاضة، وترغب فقط في استثمارىا لمضغط عمى نتنياىو لصالح تشغيؿ مسار 
ا يرغب في االنخراط في االنتفاضة وتفعيميا، ولكنو ال يبدو أنو مؤثر التسوية، والبعض اآلخر مني

في المعادلة الداخمية لفتح، أما شبابيا فيـ يشاركوف نسبيًا وبتردد في الحراؾ الشعبي الذي بدأ 
 .ينحسر بسبب ضغوط األجيزة األمنية الفمسطينية

اثمة ميدانيًا وتسعى بتفعيؿ االنتفاضة، وجيودىا محماس ترغب  :حماسمكقؼ حركة  1/2
لتصعيدىا، ولكنيا كما يبدو ال تريد الظيور كمف يتحمؿ أعباء االنتفاضة؛ ألنيا ترغب أف تأخذ 

                                                           

 (.موقع إلكترونيومواقؼ ونتائج، ) أسباباالنتفاضة الفمسطينية :  القدرة،( 1)

، في اإلسرائيمي( مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات البحثية. مستقبؿ االنتفاضة وانعكاساتيا عمى الجانب 2)
 ( 3تقدير استراتيجي )ص

https://www.amad.ps/ar/Details/94405
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االنتفاضة وجيًا وطنيًا شعبيًا عامًا، وألنيا ربما ال تقدر عمى ذلؾ وحدىا، وحتى ال ُيستفرد بيا مف 
 .جية االحتبلؿ

راغبة وتعمؿ، ضمف إمكاناتيا ، ي والجبية الشعبيةكالجياد اإلسبلم :الفصائؿ األخرلمكقؼ  1/3
ف بدرجة أقؿ مف حماس بتشكيؿ شبكة أماف  ا، حيث طالبو المتاحة، عمى تصعيد االنتفاضة، وا 

 .(1)إجياضيالبلنتفاضة خوفًا مف نجاح عناصر وجيات مختمفة مف 
   : ةقؼ الخارجياالمك  -2

قميميًا مع استمرار االنتفاضة الفمسطينية، بدأت الدبموماس ية الوقائية بالتحرؾ عربيًا وا 
انتفاضة شاممة، بعد أف أخذت  إلىودوليًا، مف أجؿ استعادة اليدوء خشية مف تطورىا وتحوليا 

تمؾ المواجيات مرحمة متقدمة بتنفيذ عمميات بطولية مف قبؿ الشباب الفمسطيني، وقياـ حكومة 
ءات العقابية والعنصرية والتمادي في ارتكاب االحتبلؿ وقواتيا بإصدار سمسمة مف القوانيف واإلجرا

الجرائـ والقتؿ واالعتقاؿ، فكاف الموقؼ الخارجي مشترؾ بمطمبو وىو استعادة اليدوء وضبط 
 ، وتجسد عمى النحو التالي:واالستنكار واإلدانةالنفس وعبارات الشجب 

 : (2)كاإلسالمي الرسمي النظاـ العربيمكقؼ   2/1

ينية عمى مستوى اىتماـ الدوؿ العربية واإلسبلمية، فالوضع تراجعت القضية الفمسط
العربي المضطرب انعكس بشكؿ سمبي عمى الوضع الفمسطيني، وعمى الرغـ مف كثرة االنتياكات 

لـ تخرج ردود الفعؿ العربية واإلسبلمية و التي يتعرض ليا المسجد األقصى والشعب الفمسطيني، 
بالتوقؼ عف االعتداءات واالستفزازات  إسرائيؿالبة عف التنديد والشحب واالستنكار، ومط

المستمرة، وخرجت جامعة الدوؿ العربية في كؿ مرة لتديف االقتحامات المتكررة لممسجد األقصى 
ولـ ترؽ القمة العربية التي عقدت في العاصمة الموريتانية في ، المبارؾ، مف قبؿ المستوطنيف

و القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ، والمسجد األقصى مستوى الحدث الذي تعيش إلى 2016يوليو 
بشكؿ خاص، حيث عبرت القمة عف حالة التردي التي تعيشيا الدوؿ العربية عمى المستوى 
الرسمي، ولـ تكف منظمة التعاوف اإلسبلمي أفضؿ حااًل في تعاطييا مع القضية الفمسطينية مف 

ستنكار، كما شدد المجتمعوف عمى ضرورة ولـ تتخط ردودىا اإلدانة واال، جامعة الدوؿ العربية
 مواجية التقسيـ المكاني والزماني لممسجد األقصى.

                                                           

 (موقع إلكترونيمواقؼ األطراؼ الفمسطينية في االنتفاضة الفمسطينية ) عرفة،  أبو( 1)

 ( 34-33ص ص (  درزي،  عيف عمى األقصى  )2)

http://www.qpress.ps/
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ولـ يكف المستوى الرسمي العربي واإلسبلمي ليتخطى مواقؼ الجامعة العربية ومنظمة 
ة في األراضي المحتمة، وأدانت اإلسرائيميالتعاوف اإلسبلمي، حيث أكدت رفضيا لمممارسات 

الوضع الييكمي والتاريخي لممسجد األقصى، كما عبرت عف رفضيا واستنكارىا محاوالت تغيير 
ىذا الموقؼ الثابت لف يخرج مف بوتقة الخطاب لبلقتحامات اليومية لممستوطنيف، فقد شيدنا 

 حد قطع العبلقات مع دولة االحتبلؿ. إلىالسياسي واإلعبلمي، ولف يتطور 

 :  (1)ةقؼ الدكلياالمك  2/2

ترى أف مف حؽ إسرائيؿ فالكاليات المتحدة األمريكية التبايف واالختبلؼ، ىناؾ نوع مف 
الدفاع عف أمنيا ونفسيا والتصدي لئلرىاب، وىي بذلؾ تستمر في دعـ االحتبلؿ سياسيًا وعسكريًا 

األمريكية، فجاء الرفض األمريكي لمشروع قرار فرنسي  اإلدارةوقانونيًا، فيذا الموقؼ ثابت لدى 
يطالب بتوفير مراقبيف دولييف في األماكف المقدسة،  عمى مجمس األمف عرضو قبؿ أف يتـ 

لـ يكف بعيدًا المكقؼ األلماني إلحياء عممية السبلـ، أما و لمحاولة احتواء األوضاع وعدـ تفجرىا 
عف األمريكي مف حيث القمؽ والخوؼ وحؽ إسرائيؿ الكامؿ في الدفاع عف مواطنييا وأمنيا، إال 

 إلىعف األمريكي واأللماني، ففرنسا قدمت مشروع قرار  يختمؼلفرنسي كالركسي المكقؼ اأف 
مجمس األمف يطالب بتوفير مراقبيف دولييف عند األماكف المقدسة اإلسبلمية والمسيحية في مدينة 

خر، وذلؾ حينما آالقدس، فالموقؼ الفرنسي تجاه القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ بدأ يأخذ طابع 
قامة الدولة الفمسطينية، ومف قامت فرنسا ب التصويت عمى مشروع القرار العربي إلنياء االحتبلؿ وا 
تقديـ مشروع لمجمس األمف، ىذا الموقؼ الفرنسي ترجـ بإمكانية االعتراؼ بالدولة  إلىثـ سعييا 

فحّمؿ إسرائيؿ كافة  المكقؼ الركسيالفمسطينية إذا ما فشمت العممية والتسوية السياسية، أما 
سؤولية عف اندالع المواجيات وارتكاب الجرائـ، والمطالبة بتقديـ مقترح لمجمس األمف لتوفير الم

الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني، والحفاظ عمى الوضع الراىف لؤلماكف والمقدسات اإلسبلمية في 
 القدس.

مسطينية القضية الف تجاهاقؼ العربية والدولية المتخاذلة ف المو ى الباحثة أومما سبؽ تر 
حيث إنيا  ،التي تمر بيا زماتلمصراعات واألبشكؿ عاـ واالنتفاضة بشكؿ خاص، جاء نتيجة 

المشيد السياسي وأجندة وجدوؿ أعماؿ الدوؿ العربية والدولية التي جاءت عمى حساب  تتصدر 
 إسرائيؿ، إضافة عمى خوؼ ىذه الدوؿ عمى مصالحيا وقطع عبلقاتيا مع القضية الفمسطينية

                                                           

 (.موقع إلكتروني ) ومواقؼ ونتائج أسباب( القدرة،  االنتفاضة الفمسطينية : 1)
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، لذا يجب عمى الشعب الفمسطيني أف يمسؾ زماـ األمور لتحقيؽ أىدافو وفي مقدمتيا يكاوأمر 
وااللتفاؼ ، وذلؾ مف خبلؿ تكويف قيادة موحدة لبلنتفاضة تكوف كحاضنة، الدولة الفمسطينية إقامة

، لمتأثير عمى ةالمصطمحات اإلعبلميفعاؿ وتوحيد  إعبلميحوؿ المقاومة ودعميا، وبمورة خطاب 
 .اإلسرائيميعف العمؿ المقاـو ضد االحتبلؿ  إيجابيةأي العاـ وخمؽ صورة ذىنية الر 

 القدس: مستقبؿ انتفاضةناريكىات ثالثان: سي
ف مستقبؿ أي ظاىرة سياسية يخضع لمجموعة مف العوامؿ والشروط، التي إف توفرت إ 

، وأسبابياكانت عامؿ مساعد في استمرار الظاىرة وتطورىا، بغض النظر عف دوافع ىذه الظاىرة 
لذلؾ تمثؿ عفوية اليبة الشعبية  فكؿ ظاىرة سياسية تحمؿ عوامؿ قوتيا وعوامؿ ضعفيا وانحبلليا،

نة السياسية واالجتماعية والفصائمية ليا، والتخوؼ مف نقؿ المعركة لغزة وعسكرة وغياب الحاض
األمر يفتح الباب أماـ وضع  ،االنتفاضة بالضفة الغربية معضمة كبيرة أماـ جميع األطراؼ

لمستقبمية، والتي تحاكي مستقبؿ الظاىرة السياسية وفرص امجموعة مف السيناريوىات والمقاربات 
 :رارىا في المنظور القريبنجاحيا واستم

: ومما يعزز ىذا السيناريو ارتفاع وتيرة اليجمات السيناريك األكؿ: اتساع رقعة المكاجية -1
دراؾ القوى الفمسطينية بأف االنتفاضة ىي السبيؿ األمثؿ لمخروج مف حالة  وتنوعيا، وا 

تشمؿ كافة الجمود، ولكف يبقى التحدي األكبر وىو القدرة عمى توسيع رقعة المواجيات ل
مناطؽ الضفة، وفرض األمر الواقع عمى األجيزة األمنية لمسمطة بشكؿ يفقدىا فعاليتيا في 

 .(1)في التدخؿ في المواجيات بيف المنتفضيف وقوات االحتبلؿ، قمع االنتفاضة، أو يحيدىا

 انطالق استمرار أي الحالية عمى المدل المتكسط: ةاستمرار الكتير  السيناريك الثاني: -2

 أو توقؼ دوف مف منيا، في جزءٍ  تنظيمي وباحتضافٍ  األغمب، في فردية بمبادراٍت  ممياتالع
 تغييراتٍ  حصوؿ لحيف توقفيا، تسويٍة سياسية فرض في طرؼٍ  أي نجاح دوف ومف تراجع،
 .(2)المشيد في جديدة

 تراجعاً  يتطمب وىذا: االنتفاضة تكقؼ قريبة سياسية تسكية إلى السيناريك الثالث: الكصكؿ -3
 تسوية، لتقديـ والسمطة الفمسطينية ألردفا دور مع متزامناً  والمشاركة العمميات وتيرة في

 إلدامة ستتجو حصمت إف في الغالب وىي لقبوليا، االحتبلؿ قيادة عمى أمريكية وبضغوطٍ 
 األردف أف ويبدو قيمة، ذات إحداث اختراقاٍت  مف تتمكف ولف لبلنتفاضة السابؽ الوضع

                                                           

 (6( سعد. مستقبؿ انتفاضة القدس، تقدير استراتيجي )ص1)
 .6السابؽ، ص المرجع( 2)
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ف طرفو، مف السيناريو كؿّ  ىذا عمى افتحريص السمطة وقيادة  تتطمع السمطة قيادة كانت وا 
 قد األمريكية االنتخابات اقتراب أف إال الدور األردني، عف بعيًدا لتسوية منفردة لموصوؿ
 .(1)البلزمة لحصولو الدولية الرعاية فرصة يفّوت

فرضية أف اليبة الجماىيرية  يقوـ ىذا السيناريو عميو  :سيناريك الذكبافالسيناريك الرابع:  -4
الحاصمة اآلف، سوؼ تنتيي وتتبلشي مف تمقاء نفسيا، نتيجة غياب الرؤية والبرنامج والقيادة 
التي تقود ىذه اليبة الجماىيرية نحو االستمرار والتصعيد باتجاه االنفجار الشامؿ، وذلؾ 

السياسية واالقتصادية نتيجة لممؿ الشباب مف المواجية مع جيش االحتبلؿ، وغياب الحاضنة 
قتؿ واعتقاؿ مف  أعماؿة في مواجية التظاىرات مف اإلسرائيمي اإلجراءاتمف جانب، وقوة 

 .جانب أخر، في ظؿ استمرار االنقساـ والنكاؼ السياسي بيف حركة فتح وحماس
وىذا السيناريو يشكؿ خطرَا عمي المشروع الوطني ألنو يفقد القضية الفمسطينية أحد أىـ 

 .الماضية األياـالتي امتمكتيا خبلؿ  ياأدوات

 إعطاءوتحاوؿ تحقيقو بيدؼ عدـ  السيناريوى ىذا تراىف عم فإسرائيؿذلؾ  إليوباإلضافة 
(2)ثاسب سياسية مف تمؾ األحداالقيادة الفمسطينية فرصة لتحقيؽ مك

. 

 

 في تغطية أحداث انتفاضة القدس ـدكر اإلعال: المطمب الخامس
 مسطيني:الف اإلعالـأكالن :

ومؤسساتو، والدور الريادي ليا في خدمة  وسائؿ اإلعبلـل ميـحد منا الدور الأال ينكر 
، وَنقؿ الواقع الحيوي ليذه الشعوب، قضايا الشعوب المصيرية و مؤازرة نضاالتيـ التحررية

عمى  في النضاؿ الفمسطيني ونقؿ القضية الفمسطينية نقمة نوعية، وتفعيميا ميـٌ  دورٌ لو اإلعبلـ ف
 . الدولي الصعيد

يتوجب عمينا ، الموجية مف قبؿ وسائؿ إعبلـ العدو ةالحرب اإلعبلميوَيبدو أننا في ظؿ 
دارة الصراع فييا  يالتخطيط اإلعبلم، وذلؾ مف خبلؿ (3)الحرص عمى السيطرة عمى المعركة وا 

                                                           

 (.14، تحميؿ البيئة المحيطة وآفاؽ الدعـ )صـ2016( مؤسسة القدس الدولية. انتفاضة القدس وعاـ 1)
مركز رؤية لمدراسات واألبحاث. .   –( أبو كريـ،  أسباب ودوافع اليبة الجماىيرية وسيناريوىات المستقبؿ 2)

 (.موقع إلكتروني)
 (.موقع إلكترونيالشعب الفمسطيني ) ( الشامي، المعركة اإلعبلمية ونضاؿ3)
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اية الفمسطينية بشكؿ ة، وتقديـ الرو اإلسرائيميلتفنيد الرواية  يالمؤسسي اإلعبلمالجيد، والتوافؽ 
المستخدمة، واالبتعاد عف الحزبية والعشوائية، والعمؿ  ةالمصطمحات اإلعبلميمناسب، وتوحيد 
لمخطاب الفمسطيني، وتشجيع البث المشترؾ والتغطية بيف  ةالمحددات اإلعبلميعمى توضيح 

افراد مساحات  ، والتركيز عمى مخاطبة الرأي العاـ العالمي مف خبلؿ(1)وسائؿ اإلعبلـمختمؼ 
ية في مواكبتيا، وبرامجيا و كأول ةواسعة بالمغات األجنبية المتعددة، والتعامؿ مع القضية الفمسطيني

برازىا (2)بشكؿ دائـ واالبتعاد عف التغطيات السطحية وا 
. 

فاإلعبلـ مف أىـ أسمحة االنتفاضة وأحد مقوماتيا األساسية، لبلستمرار، والوصوؿ إلي 
مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ النيائية  اً ولف يكوف كذلؾ إال إذا أخذ بعدًا عربيًا وأممياألىداؼ المرجوة، 

، (3)إقامة دولة فمسطينية مستقمة كاممة السيادة وعاصمتيا القدس لمشعب الفمسطيني وخاصة
 الفمسطيني وموقفو مف انتفاضة القدس. ـدور اإلعبلسنحاوؿ فيما يمي التعرؼ عمى 

 اقاته:الفلسطيني وسي اإلعالم-9

 البيئة وتعد عوامؿ، عّدة عمى بناءً  خطابيا ويتنّوع فمسطيف، في يةوسائؿ اإلعبلمال تتعدد
، يالخطاب اإلعبلم في التنوع وراء مف أىـ األسباب يةوسائؿ اإلعبلمىذه ال فييا ظيرت التي

 في تأسست التي حيث إف ىذا االختبلؼ نابع بالدرجة األولى مف اختبلؼ المشاريع السياسية
 .(4) المؤسسة أو تمؾ ىذه عنيا وتعبر كنفيا

الفمسطيني وتفاعمو مع انتفاضة القدس سواء مف خبلؿ تحميؿ  ـعف اإلعبلوعند الحديث 
الرسمي ) الحكومي( واإلعبلـ  ـىما اإلعبليبرز لنا تياراف أساسياف ، الخطاب أو تحميؿ الصورة

 الفصائمي ) المقاوـ( وسوؼ نتطرؽ لمواقفيما كاآلتي:
يتبنى الموقؼ الرسمي لمسمطة الفمسطينية التي ال تريد  الرسمي" الحككمي": اإلعالـ1/1

انتفاضة شاممة قد تحرج موقفيا السياسي، خاصة وأنيا تعمف  إلىانتفاضات أو مواجيات تقود 
صراحة تبنييا لخيار المفاوضات شكبل وحيدا في التعاطي مع إسرائيؿ، وبالتالي كانت تغطية 

الرسمية انتقائية ومينية أحيانا بعيدا مف اعتبار نفسيا جزءا مف المعركة تقع  ةعبلميالمؤسسات اإل

                                                           

   )موقع إلكتروني(. والتحديات القدس.. اآلفاؽ( النعامي، اإلعبلـ وانتفاضة  1)

 )موقع إلكتروني( بعنواف تفعيؿ الدور اإلعبلمي في القدس إعبلمية( منتدى اإلعبلمييف الفمسطينييف.  ندوة  2)
 (.موقع إلكتروني، اإلعبلـ واالنتفاضة الفمسطينية، )الجمعة( 3)

 

( دائرة سميماف الحمبي لمدراسات االستعمارية والتحرر المعرفي . مبلحظات أولية حوؿ األداء اإلعبلمي 4)
 (.4الفمسطيني خبلؿ اليبة الشعبية الفمسطينية )ص

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=810187
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عمييا مسؤولية تحريض وتعبئة الجميور ودفعو لممشاركة في الفعاليات الشعبية، وبالتالي جاء 
أداؤىا منقوصا ومربكًا، لكف ىذا ال يمغي لمحظة الحس الوطني لمراسمي المؤسسات الرسمية الذيف 

 .(1)جانب المنتفضيف وسقوط جرحى منيـ أثناء عمميات التغطية إلىواجدوف في الميداف يت
ويتشكؿ بأغمبيتو مف إعبلـ مقروء ومسموع ومكاتب إعبلمية منتشرة في : الفصائمي:  اإلعالـ1/2

عمى بث  ةوسائميا اإلعبلمي، وتعتمد الفصائؿ الفمسطينية في (2)تجمعات الشعب الفمسطيني
بي الموجو أساسًا نحو جميورىا، عدا عف بث المناكفات السياسية مع بقية الحز الخطاب 
الفصائمي رؤى وأفكار حزبو ويتقيد بأجندتو ومشاريعو السياسية،  ـويتبنى اإلعبل (،3)الفصائؿ

لصالح تيار  ياالستراتيجي اإلعبلمالتسيس والتوظيؼ  إطارهتدخؿ في  ةفالتغطية اإلعبلمي
 .(4)ميو عدـ االتفاؽ عمى القضايا الوطنيةسياسي محدد، كما يعيب ع

الفمسطينية، وغياب  ةالمؤسسات اإلعبلميف الفوضى الراىنة في أداء أ، وترى الباحثة
ية، وسائؿ اإلعبلمالخطاب الفمسطيني الموحد، وعدـ وجود استراتيجية واحدة شاممة لجميع ال

ي مع األحداث، وفي الموقؼ مما والمناكفات السياسية،  كؿ ذلؾ انعكس بصورة سمبية في التعاط
 يحدث عمى الساحة الفمسطينية.

 العربي كانتفاضة القدس: ـثانيان: اإلعال
نو في مسيرة النضاؿ الفمسطيني، إال أ العربي ـيؤديو اإلعبلعمى الرغـ مف الدور الذي 

ي لميمتو، ومؤشرات ذلؾ بعض القصور ف ـأداء اإلعبليمكف تممس الكثير مف جوانب الخمؿ في 
رسمي  إعبلـالعربية إما  وسائؿ اإلعبلـطريقة التعاطي مع االنتفاضة، حيث إف القسـ األكبر مف 

، وفي (5)أدائيا عمى يقؼ بقربيا، وبالتالي فإف الموقؼ السياسي لمنظاـ انعكس سمباً  أوتابع لمدولة 
ألراضي الفمسطينية يمكف تفيـ حالة السكوف والبلمباالة وحالة التخمي إزاء ما تشيده ا اإلطارىذا 

 والمستوطنيف الصياينة. اإلسرائيميالمحتمة مف أعماؿ االنتفاضة في مواجية االحتبلؿ 

                                                           

فمسطيني  إعبلـ. ورشة عمؿ بعنواف: صورة االنتفاضة في اإلعبلـ مف أجؿ  لئلعبلمييفالممتقي الديمقراطي  (1)
 (.موقع إلكترونيوعربي مشارؾ في االنتفاضة. )

 .موقع إلكتروني() . ورشة عمؿ: صورة اإلعبلـ في االنتفاضة لئلعبلمييفالممتقي الديمقراطي ( 2)
رفي . مبلحظات أولية حوؿ األداء اإلعبلمي ( دائرة سميماف الحمبي لمدراسات االستعمارية والتحرر المع3)

 (.5الفمسطيني خبلؿ اليبة الشعبية الفمسطينية، مرجع سابؽ )ص
عبلـالمقاومة  إعبلـالقدس بيف  إعبلـ( مؤسسة القدس الدولية، 4)  (.موقع إلكترونيالسمطة، موقع دغري خبر ) وا 
 (.موقع إلكترونيفاضة )صورة اإلعبلـ في االنت، لئلعبلمييفالممتقي الديمقراطي (  5)
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إنما يقدـ ، العربي غير المكترث وطريقة تعاطيو مع االنتفاضة الفمسطينية إف اإلعبلـ
ينية ة " القائمة عمى أف ما تشيده األراضي الفمسطاإلسرائيميخدمة مجانية لصالح الرواية " 

إنما ىو بحسب توصيؼ نتنياىو وغيره مف قادة الكياف الصييوني عمى أنو " إرىاب ، المحتمة
عمى حساب الرواية الفمسطينية التي يكتبيا أىمنا وشعبنا يوميًا بدماء أبنائيـ الشيداء ، "فمسطيني

 .(1)مف فتية وشباب وفتيات

الجديد كاالنتفاضة:  اإلعالـ   
فمسطينية الحالية، مع ثورة تقنية غير مسبوقة في قطاعي تزامنت اليبة الشعبية ال

االتصاالت واإلعبلـ، بحيث تعددت وسائؿ االتصاؿ وصارت متاحة لؤلغمبية الساحقة مف الناس، 
، وكاف ليا دور أساسي في انطبلؽ شرارة االنتفاضة (2)كما انتشرت مواقع التواصؿ االجتماعي

اب السياسية التقميدية مف ناحية التعبئة الفئوية والثورية ومواصمتيا، حيث أصبحت بديبًل عف األحز 
عادة نقميا لمبلييف  ،(3)في الوصوؿ لمجماىير وباتت مصدًرا رئيسًيا لبث األخبار والصور وا 
إلى « فيسبوؾ»و «تويتر»باتت فعاليات االنتفاضة تُنقؿ مباشرة عبر  ، والمتمقيف في وقت قياسي

يقدر مختصوف أف عدد ، و ف وخارجيا عمى امتداد القارات الخمسمبلييف المتمقيف في داخؿ فمسطي
، يزيد عمى مميوني مستخدـ، كما ساعدت وسائؿ اإلعبلـ «فيسبوؾ»الفمسطينييف عمى موقع 

وقدرتيا عمى التأثير  وتخطي الحواجز ،(4)الجديد عمى توثيؽ جرائـ االحتبلؿ ونقميا إلى العالـ
بلؿ التركيز عمى القصص اإلنسانية واستخداـ المقاطع وكسب عطؼ الرأي العاـ الخارجي مف خ
نتاج األفبلـ الروائية المختمفة ، ودحض الكذب والتصدي لمرواية اإلسرائيمية، ومد (5)المصورة وا 

الشباف في المواجيات بالنصائح والتوجيات في الميداف مف خبلؿ توجيييـ لمواقع تواجد االحتبلؿ 
واصؿ االجتماعي لتشكيؿ مجموعة مف الصحفييف مف كافة وكمائنو، كما استخدمت مواقع الت

ساعة ضمف برنامج  24مناطؽ فمسطيف ومناطؽ الشتات تعمؿ عمى  التغطية عمى مدار 
وتطوير  توقد جاءت فكرة " زيمو" الختصار المسافا "لميواتؼ الذكية تحت اسـ "زيمو" عمى 

الصورة والفيديو في متناوؿ الجميع فبات الخبر و األداء الصحفي وتفعيؿ دور صحافة المواطف، 
، كذلؾ إسرائيميةما فّعؿ قدرة الفمسطيني عمى تكذيب أي رواية مبعد لحظة مف وقوع الحدث، 

                                                           

 (.موقع إلكترونيحديث في االنتفاضة الفمسطينية الثالثة )  -( مصطفى، تأثيرات االنتفاضة1)
 (.موقع إلكتروني، اليبة الشعبية الفمسطينية واألداء اإلعبلمي )محمد( 2)
  (.موقع إلكترونيماعي الوجو اآلخر النتفاضة القدس)( جرادات، وسائؿ التواصؿ االجت3)
 (.موقع إلكتروني( محمد، اليبة الشعبية الفمسطينية واألداء اإلعبلمي)4)
 . ندوة عممية: اإلعبلـ وانتفاضة القدس. اإلسبلمية( الجامعة  5)

http://palestine-msc.org/?p=2042
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 ةالشبكات اإلعبلميقد تحرر المتمقي الغربي مف ىيمنة واحتكار  ، وفضح الجرائـ التي يقوموف بيا
الكمبيوتر والياتؼ النقاؿ ومف مواقع  الكبرى، وبات يستقبؿ األخبار والصور مباشرة عمى أجيزة

لذا يجب عمى وسائؿ اإلعبلـ أف تقـو بتكويف فريؽ ، (1)التواصؿ االجتماعي دوف قص أو تشويو
إلكتروني فمسطيني مف الشباب واستغبلؿ طاقاتيـ، ودوافيـ ومواىبيـ وقدراتيـ لمتأثير عمى العالـ 

 .(2)الخارجي

 ة القدس:كانتفاض اإلسرائيمي ـثالثان: اإلعال

عمى أف انتفاضة القدس  اإلسرائيمي ـفي اإلعبليجمع محمموف سياسيوف وأمنيوف وكتاب 
تضع الكياف الصييوني عمى حافة ىاوية منحدر خطر يتسع مع اتساع االنتفاضة المستمرة في 

عمى عكس  اإلسرائيمي وسائؿ اإلعبلـالضفة والقدس وعمـو األراضي الفمسطينية المحتمة وتقـو 
بدور المساند لحكومة االحتبلؿ وقراراتيا ضد  ،ا فيما يسمي بفترات اليدوء النسبيدورى

الفمسطينييف لتكوف أداة تحريض،  وتروج األجيزة األمنية والعسكرية الرتكاب الجرائـ المستمرة 
وسائؿ حيث تستند تغطية معظـ ،  (3)عمى امتداد جغرافية فمسطيف مع التركيز عمى مدينة القدس

اعتبارات عنصرية وتتحرر مف أدنى معايير المينية في استنفارىا لصالح  إلى إسرائيؿفي  اإلعبلـ
الرئيسية،  وسائؿ اإلعبلـالرواية الرسمية، ومحاولة التشكيؾ في الرواية الفمسطينية، وقد تحولت 

جزء مف التحريض الممنيج عمى ممارسة العنؼ ضد الفمسطينييف، وبدا  إلىوذات التأثير الكبير 
الرواية الرسمية لمؤسسات الحكـ حوؿ األحداث والتعاطي  وسائؿ اإلعبلـذلؾ واضحًا في تبنى 

قياـ الشرطة  وسائؿ اإلعبلـ، فقد بررت معظـ معيا، حتى بعد أف تبيف أنيا غير ذات مصداقية
 إسراءة دلؿ عمى أف اإلسرائيميالفيديو الذي بثتو التمفزة  أفعابد، مع العمـ  إسراءبتصفية الطالبة 

 .(4)يفاإلسرائيميلـ تكف تشكؿ أي خطر عمى حياة 

الميداني التي  اإلعداـعمميات لالعبرية عمى بث مضاميف مضممة  وسائؿ اإلعبلـوعممت 
يرتكبيا المستوطنوف وجنود االحتبلؿ ضد الفمسطينييف لمجرد االشتباه بيـ، وعمى إصرار استمرار 

جانب تكذيب المقاطع المصورة  إلىف الضحايا، " بالحديث عإرىابياستخداـ لفظ " مخرب أو 
عمى األطفاؿ والفتيات والشباف لمجرد ادعاء  اإلسرائيميالتي عرضت وبينت اعتداء الجانب 

 مستوطف بأنيـ حاولوا طعنو.
                                                           

 (موقع إلكترونياصؿ ).انتفاضة عمى األرض وأخرى تشتعؿ بيا مواقع التو  اإلخبارية( وكالة فمسطيف اليـو 1)
لو  إعبلمياً ( مؤسسة دعـ فمسطيف الدولية . ورشة عمؿ بعنواف: دعـ انتفاضة القدس 2)  )موقع إلكتروني( كترونياً ا 
 (.موقع إلكترونيواالنتفاضة ) اإلسرائيمي(  البشتاوي، اإلعبلـ 3)
 (72-71صص تداعيات ) -سمات   –( النعامي، انتفاضة القدس: بيئة  4)



116 

وبالتفاعؿ مع المضاميف التي تبثيا صفحات األخبار العربية سواء عبر مواقعيا أو 
اعي، ارتفع بشكؿ كبير استخداـ األلفاظ المحرضة ضد صفحاتيا في مواقع التواصؿ االجتم

نشرتيا صحيفة "ىآرتس" رصدت خبلؿ يـو واحد أكثر مف  إحصائيةالفمسطينييف والعرب، فبحسب 
 ألؼ منشور تحريضي. "28"

حسابات التواصؿ االجتماعي،  إلىالرسمية  وسائؿ اإلعبلـمف  ةالحرب اإلعبلميوامتدت 
منظمة وممنيجة ضد صفحات فمسطينية لوكاالت أنباء وألفراد ببلغات  ةحيث إنيا شنت حمم

 .(1)فاعميف ومصوريف بيدؼ إغبلؽ صفحاتيـ، بدعوى أنيا " تحرض عمى العنؼ"

في تؿ أبيب حشد دعـ غربي لحمبلت  ةوالنخب اإلعبلمية اإلسرائيميوحاولت القيادات  
ة القدس مف خبلؿ استثارة القمع التي شنتيا عمى الشعب الفمسطيني في سعييا لوقؼ انتفاض

عبر تصوير عمميات المقاومة عمى أساس أنيا  اإلسبلـمخاوؼ الرأي العاـ الغربي والعالمي مف 
نتاج تأثير " األصولية اإلسبلمية المتطرفة"، وقد استغؿ نتنياىو ىجمات باريس صراحة محاواًل 

نتفاضة القدس، ونزع الشرعية إضفاء شرعية عمى عمميات القمع التي تقوـ بيا تؿ أبيب لمواجية ا
عف المقاومة الفمسطينية، وذلؾ مف خبلؿ الربط بيف عمميات المقاومة التي ينفذىا الفمسطينيوف 

 .(2)وىجمات باريس

 الجديد في االنتفاضة: ـمف اإلعال اإلسرائيميمكقؼ االحتالؿ  -
 وسائؿ اإلعبلـمى ، بنياميف نتنياىو، ىجومًا حادًا عاإلسرائيميشف رئيس وزراء االحتبلؿ 

إف معركتنا األساسية يجب أف “ووسائؿ التواصؿ االجتماعي الفمسطينية، وقاؿ في مؤتمر صحفي 
، وعمدت استخبارات (3)تتركز ضد مواقع التواصؿ االجتماعي التحريضية واإلعبلـ الفمسطيني

نييف في عمميات انخراط الفمسطي إمكانيةمبكر يقيـ  إنذارعمى تطوير نظاـ  اإلسرائيمياالحتبلؿ 
ًا يضد االحتبلؿ، كما طور الشاباؾ بالتعاوف مع جياز المخابرات بنؾ معمومات يصنؼ أوتوماتيك

المنشورات الفمسطينية التحريضية مف وجية نظيرىـ، والتعميقات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 
 . (4)لمراقبتيا، والعمؿ عمى إزالتيا لتفادي وقوع العمميات والمظاىرات

                                                           

 (موقع إلكتروني) أونبليف، منبر لمتضميؿ وأداة لقمع االنتفاضة، الخميج اإلسرائيمياإلعبلـ  ( خمؼ،1)
 (74تداعيات )ص –سمات  –( النعامي، انتفاضة القدس : بيئة  2)
موقع ) اإلخبارية( فريؽ التحرير، مواقع التواصؿ االجتماعي، دليؿ االنتفاضة الذي يؤرؽ االحتبلؿ، سيـ 3)

 (إلكتروني
 (25)ص 2017مؤسسة القدس الدولية، تقرير حاؿ القدس  (4)
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سياسة لردع النشطاء الفمسطينييف مف خالؿ شّقيف أمني  اإلسرائيمينتيج سمطات االحتالؿ كت
 :كسياسي

ّنو خبلؿ إ ، حيثقامت إسرائيؿ باعتقاؿ عدد كبير مف الشباب الفمسطيني : في الشؽ األمني -
مف الشباب الفمسطيني لممساءلة أو التحقيؽ مف ِقَبؿ االحتبلؿ  %19، تعّرض 2016عاـ 
طات الفمسطينية في الضفة وغّزة نتيجة تعبيرىـ عف آرائيـ عبر مواقع التواصؿ والسم

% كانوا ضحية ىجوـ مف 20% تعّرضوا لمتيديد واالبتزاز عبر المواقع و8االجتماعي. فيما 
 .( 1)ِقَبؿ متطّفميف أو ىاكر

ة بمراقبة استغّمت إسرائيؿ نفوذىا لمضغط عمى شركة فيسبوؾ المّتيم :أما في الشؽ السياسي -
وكانت ذروة االنتياكات في شير أيموؿ  ،المحتوى الفمسطيني والتعامؿ بازدواجية معايير

 ، إيميت شاكيد" عف وجود اتفاؽ سّري مع فيسبوؾ"بعد إعبلف وزيرة عدؿ االحتبلؿ  2016
، كما 2016%، في النصؼ األوؿ مف عاـ 71وبمغت نسبة االستجابة لطمبات االحتبلؿ 

بفرض قيود  اإللكترونيالشركات العالمية المؤثرة في الفضاء  إقناعمف أجؿ  إسرائيؿتجندت 
عمى المواقع الفمسطينية والعربية واإلسبلمية التي تحرض عمى إسرائيؿ، وضمف ذلؾ مواقع 

" تسيفي حوطبيمى" عف  اإلسرائيميالتواصؿ االجتماعي، وقد أعمنت نائبة وزير الخارجية 
وجؿ" حوؿ سمسمة مف اإلجراءات الوقائية التي تقمص مف قدرة توصميا التفاؽ مع شركة " ج

 .(2)وموقع اليوتيوب اإلنترنتالفمسطينييف عمى  " التحريض" عمى إسرائيمي عبر مواقع 

ة بحظر الصفحة الشخصية لمدير تحرير شبكة القدس اإلسرائيميقامت المخابرات و  
 ،فحة الشبكة تعّرضت لضغوطات كثيرةويقوؿ رفاعي إّف "ص ، إياد رفاعي لمدة شير اإلخبارية

 ."وقاـ عدد مف المستوطنيف بإرساؿ ببلغات لفيسبوؾ ضّد صفحة الشبكة

لرسامة   ؾعددًا مف صفحات الفيس بو  ؾكما أغمقت بعد التواصؿ مع إدارة الفيس بو  
 .(3)وغيرىا مف النشطاء، الكاريكاتور الفمسطينية أمية جحا

ا االحتبلؿ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، الحرب اإللكترونية التي يشنيإف 
غبلؽ ومبلحقتيا، كؿ ذلؾ ال يثني الشعب  اإلخباريةالصفحات و  الفضائيات واإلذاعات المحمية وا 

                                                           

 (.موقع إلكترونيعمى مواقع التواصؿ االجتماعي، موقع المياديف ) إسرائيؿسعد، عيف  (1)

 (.70تداعيات )ص  –سمات  –( النعامي، انتفاضة القدس : بيئة  2)

 (.موقع إلكتروني، )واإلسرائيمييفطينييف ( أبو عامر، شبكات التواصؿ االجتماعي، جبية قتالية جديدة بيف الفمس3)
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الفمسطيني مف االستمرار في انتفاضتو أماـ المحتؿ وتنفيذ المزيد مف العمميات النوعية الموجعة 
 .(1)لبلحتبلؿ

 حضورىا في انتفاضة القدس متجسدةً  رة الصحفية أثبتتومما سبؽ ترى الباحثة أف الصو 
في نقؿ الصور الحقيقية لؤلحداث مف مواقعيا، وتوضيح واقع ما يجرى، وفضح االنتياكات 

وسياسيًا عمى المستوى  عاطفيًا وانفعالياً ة، وقد أثرت اإلسرائيمية وكشؼ زيؼ الرواية اإلسرائيمي
 والدولي. واإلقميميالمحمي 

 

                                                           

( فريؽ التحرير، معركة جديدة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي يشنيا االحتبلؿ لوقؼ انتفاضة القدس، نوف 1)
 (.موقع إلكترونيبوست)



 

 

 

 

 

 

 
 

لفصؿ الثالثا  
السمات العامة لمحتكل كشكؿ الصكرة الصحفية 

 النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة
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 الفصؿ الثالث
 السمات العامة لمحتكل كشكؿ الصكرة الصحفية النتفاضة القدس 

 في صحيفتي الدراسة
مبحثيف، تناوؿ األوؿ السمات  إلىيتناوؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة التحميمية وينقسـ 

لعامة لمحتوى الصورة الصحفية النتفاضة القدس موضحًا موضوعاتيا وأنواعيا واتجاىيا ا
ودالالتيا الرمزية، ونطاقيا الجغرافي،  ومصادرىا وشخصياتيا المحورية والفاعمة، وأىدافيا، 

المبحث الثاني وتناوؿ السمات العامة لشكؿ الصورة الصحفية مف خبلؿ التعرؼ عمى  أنواعيا 
مف حيث شكميا وحجميا، وموقعيا في الصحيفة وفي  إخراجياعرضيا، وأساليب  موبسوفقًا أل

، وتـ تقسيمو طارالصورة، ومدى استخداميا لؤللواف واإل كبلـالصفحة وبالنسبة لمموضوع، وموقع 
 عمى النحو اآلتي:

المبحث األكؿ: السمات العامة لمحتكل الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي 
 ة.الدراس

 المبحث الثاني: السمات العامة لشكؿ الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة.
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 المبحث األكؿ
 السمات العامة لمحتكل الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة

يتناوؿ ىذا المبحث نتائج الدراسة التحميمية لفئات المضموف، التي استيدفت التعرؼ عمى  
رة الصحفية النتفاضة القدس وموضوعاتيا وأولويات االىتماـ بيا واتجاىيا ومصادرىا الصو 

وأنواعيا ونطاقيا الجغرافي، وأوجو ، والشخصيات الفاعمة فييا واليدؼ منيا ودالالتيا الرمزية
 االتفاؽ واالختبلؼ بيف صحيفتي الدراسة.

الدراسة كأكلكيات  أكالن: مكضكعات الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي
 االىتماـ بيا:

يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب موضوعات الصورة الصحفية النتفاضة القدس في 
 صحيفتي الدراسة وأولويات االىتماـ بيا، وذلؾ عمى النحو التالي:

 (: مكضكعات الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة3.1جدكؿ )

 لكميالتكزيع ا             
 المكضكعات   

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 29.1 111 31.1 55 27.5 56 ةاإلسرائيمي االعتداءات
 20.7 79 21.5 38 20.1 41 الشيداء كالجرحى الفمسطينيكف

 19.2 73 19.2 34 19.1 39 المقاكمة
األنشطة كالفعاليات الثقافية 

 فصائميةالحزبية كال
21 10.3 18 10.2 39 10.2 

 6.6 25 1.2 2 11.3 23 االجتماعات
 4.5 17 4.5 8 4.4 9 أخرل

 3.4 13 5.6 10 1.5 3 االعتقاؿ كاألسر
 2.9 11 3.4 6 2.5 5 كفاإلسرائيميالقتمى كالجرحى 

 1.6 6 1.1 2 1.8 4 المقاءات الصحفية
 1 4 1.7 3 0.5 1 ردكد الفعؿ العربية

 0.8 3 0.5 1 1 2 عؿ الدكليةردكد الف
 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع
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 االتجاه العاـ لمكضكعات الصكرة الصحفية: -1

وضوعات الصورة الصحفية العاـ لم اإلجمالي( تبيف أف 1بدراسة بيانات الجدوؿ رقـ )
( صورة صحفية، 381( موضوعًا، حيث تـ تحميؿ )381النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة )

 إجمالي %( مف29.1ة بما يعادؿ )اإلسرائيميوقد جاءت األبرز موضوعات االعتداءات 
الموضوعات، وجاءت في المرتبة الثانية موضوعات الشيداء والجرحى الفمسطينييف بمقدار 

%(، وفي المرتبة الرابعة موضوعات 19.2%(، ثـ تمتيا موضوعات المقاومة بنسبة )20.7)
%(، وجاءت في المرتبة الخامسة 10.2األنشطة والفعاليات الثقافية الحزبية والفصائمية بنسبة  )

%(، وىي الصور 4.5%(، تمتيا موضوعات أخرى بنسبة )6.6موضوعات االجتماعات بنسبة )
تمتيا موضوعات ، %(3.4مف موضوع، ثـ موضوعات االعتقاؿ واألسر بنسبة )التي تحمؿ أكثر 
%(، 1.6%(، ثـ موضوعات المقاءات الصحفية بنسبة )2.9يف بنسبة )اإلسرائيميالقتمى والجرحى 

%(، وفي الختاـ موضوعات ردود الفعؿ الدولية بنسبة 1ردود الفعؿ العربية بنسبة )تبلىا 
(0.8.)% 
 عمى انفراد:مستكل كؿ صحيفة  -2

 صحيفة الحياة الجديدة:  2.1

 الجديدة موضوعات الصورة الصحفية  النتفاضة القدس في صحيفة الحياة إجماليبمغ 
ة بالنصيب األكبر مف التكرارات إذ اإلسرائيمي( موضوع، حظيت موضوعات االعتداءات 204)

وني عمى مواطنة %(، مثاؿ ما أوردتو: صورة تتضمف اعتداء جندي صيي27.5بمغت نسبتيا )
(،  تمتيا موضوعات الشيداء والجرحى 1(، شكؿ )3مقدسية ويخمع حجابيا، انظر ممحؽ رقـ )

ينقؿ جثماف الشييد  اً %(، ومف األمثمة عمييا صورة تتضمف مسعف20.1الفمسطينييف بمقدار )
نازؿ طمقو جنود االحتبلؿ عمى ماقًا بالغاز المسيؿ لمدموع الذي أالرضيع الذي استشيد اختن

خبلؿ مواجيات بيف  اإلسرائيميبرصاص االحتبلؿ  إصابتوالمواطنيف، وصورة تتضمف صحفي تـ 
(،  ثـ موضوعات المقاومة 3(، )2( شكؿ )3انظر ممحؽ رقـ ) اإلسرائيميالمقاوميف والجيش 

 اإلسرائيمييقاوـ االحتبلؿ  اً فمسطيني اً %(، مثاؿ ما أوردتو، صورة تتضمف شاب19.1بنسبة )
ة بدائية مف خبلؿ اطبلؽ الحجارة بالمقبلع متحديًا جبروتو، وأسمحتو المتطورة، انظر ممحؽ بأسمح

اجتماع لرئيس ، %(، مثاؿ عمى ذلؾ11.3(، تمتيا موضوعات االجتماعات بنسبة )4( شكؿ )3)
ا األلمانية، ليطمعو عمى آخر مستجدات بافاريهلل مع وزير مالية االوزراء الفمسطيني رامي الحمد 

بحؽ الشعب الفمسطيني ومقدساتو  ةاإلسرائيمي توضاع السياسية واالقتصادية، واالنتياكااأل
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(، ثـ موضوعات األنشطة والفعاليات الثقافية 5( شكؿ )3والمسيحية، انظر ممحؽ ) اإلسبلمية
%(، مثاؿ ما أوردتو: صورة تتضمف  مسيرة تـ تنظيميا مف أجؿ 10.3الحزبية والفصائمية بنسبة )

تمتيا موضوعات ، (6( شكؿ )3وفرض العقوبات، انظر ممحؽ رقـ ) إسرائيؿمى مقاطعة الحث ع
ما أوردتو صورة تتضمف جنود إسرائيميوف يطمقوف النار عمى شاب %(، مثاؿ 4.4أخرى بنسبة )

في حيف كاف  ،(7( شكؿ )3، انظر ممحؽ رقـ )فمسطيني، يقذفيـ بالحجارة متحديًا آلتيـ العسكرية
يف اإلسرائيميضعًا بموضوعات االعتقاؿ واألسر والمقاءات الصحفية والقتمى والجرحى االىتماـ متوا

 (.4-1ما بيف ) أعدادىاوردود الفعؿ العربية والدولية حيث تراوحت 

 صحيفة فمسطيف: 2.2

( صورة صحفية النتفاضة القدس 177تبيف مف النتائج أف صحيفة فمسطيف نشرت )
ة في مقدمة تكرارات ونسب اإلسرائيميضوعات االعتداءات خبلؿ فترة الدراسة، وقد جاءت مو 

ومف األمثمة عمى ذلؾ: صورة ، %(31.1موضوعات الصورة الصحفية في الصحيفة بنسبة )
في  اإلسرائيمينقاض منزليا الذي ىدمتو قوات االحتبلؿ أتتضمف امرأة فمسطينية مسنة تقؼ عمى 

مستوطنوف يقتحموف المسجد األقصى، انظر مدينة القدس، و صورة تتضمف قوات االحتبلؿ  وال
( عمى التوالي،  تمتيا موضوعات الشيداء والجرحى الفمسطينييف 9( و شكؿ )8( شكؿ )3ممحؽ )
%(، مثاؿ ما أوردتو، صورة تتضمف تشييع جنازة الشييد الطفؿ رياف الباشا، وصورة 21.5بنسبة )

وتركو  اإلسرائيميش االحتبلؿ طفؿ فمسطيني مصاب نتيجة اطبلؽ الرصاص عميو مف قبؿ جي
( عمى التوالي، ثـ موضوعات 11( و شكؿ )10( شكؿ )3، انظر ممحؽ )إسعافوينزؼ دوف 

%(، مثاؿ عمى ذلؾ صورة لشاب فمسطيني يمقى الحجارة عمى قوات 19.2المقاومة بنسبة )
األنشطة ثـ موضوعات ، (12( شكؿ )3انظر ممحؽ )، متحديًا أسمحتو النارية اإلسرائيميالجيش 

مثاؿ ما أوردتو: صورة تتضمف جانب %(، 10.2والفعاليات الثقافية الحزبية والفصائمية بنسبة )
(، شكؿ 3، انظر ممحؽ رقـ )مف فعاليات مؤتمر القدس العممي التاسع في غزة حوؿ القدس 

%(، مثاؿ ما أوردتو صورة تتضمف قوات 5.6(، تمتيا موضوعات االعتقاؿ واألسر بنسبة )13)
(، تمتيا مواضيع 14( شكؿ )3انظر ممحؽ رقـ )، يعتقموف شابًا فمسطينياً  اإلسرائيميحتبلؿ اال

%(، مثاؿ عمى 3.4يف بنسبة )اإلسرائيمي%(، ثـ موضوعات القتمى والجرحى 4.5أخرى بنسبة )
(، وكاف االىتماـ متواضعًا بنشر موضوعات ردود الفعؿ 15( شكؿ )3ذلؾ  انظر ممحؽ رقـ )

 (. 3-1دولية واالجتماعات والمقاءات الصحفية حيث تراوحت أعدادىا )العربية وال
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 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

يمييا ، ةاإلسرائيمياتفقت صحيفتا الدراسة في التركيز عمى موضوعات االعتداءات  
لموضوعات، ففي الشيداء والجرحى، ثـ المقاومة، واختمفت الصحيفتاف في ترتيب أولويات باقي ا

عمى موضوعات االجتماعات واألنشطة والفعاليات الثقافية الجديدة حيف ركزت صحيفة الحياة 
الحزبية واالعتقاؿ واألسر، قدمت صحيفة فمسطيف موضوعات األنشطة والفعاليات الثقافية الحزبية 

االىتماـ محدودَا واالعتقاؿ واألسر عمى الموضوعات األخرى التي تناولتيا الصحيفتاف، فيما كاف 
 بموضوع االجتماعات في صحيفة فمسطيف.

 ثانيان: اتجاه الصكرة الصحفية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية:
يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب اتجاه الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي 

 الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 يفتي الدراسة(: اتجاه الصكرة الصحفية في صح3.2جدكؿ )

 التكزيػػع التكػػرارم               
 اتجاه الصكرة الصحفية      

 العاـ هاالتجا صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 61.7 235 64.4 114 59.3 121 سمبي
 38.3 146 35.6 63 40.7 83 إيجابي
 0 0 0 0 0 0 محايد

 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

االتجاه العاـ لمصكرة الصحفية: -1  

تظير نتائج بيانات الجدوؿ السابؽ أف االتجاه السمبي لمصورة الصحفية النتفاضة القدس 
%(، في حيف حاز االتجاه 61.7في صحيفتي الدارسة حصؿ عمى نسبة التكرار األعمى بنسبة )

لصحفية النتفاضة القدس، %( مف مجموع نسب و تكرارات اتجاه الصورة ا38.3نسبة ) اإليجابي
 في حيف لـ يكف ىناؾ حضور لبلتجاه المحايد.

مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2  

 صحيفة الحياة الجديدة:  2.1

وفقًا لنتائج البيانات، حصؿ االتجاه السمبي لمصورة الصحفية النتفاضة القدس عمى نسبة 
ومف األمثمة عمى ذلؾ صور تبعث %(، 59.3األعمى تكرارًا في صحيفة الحياة الجديدة بواقع )
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نظر اة بحقو، اإلسرائيميعمى الحزف واألسى لما وصؿ إليو الشعب الفمسطيني جراء االنتياكات 
( عمى التوالي،  صورة لطفؿ فمسطيني رضيع يقضي يومو في 17( و )16( شكؿ ) )3ممحؽ )

باتيا المدرسية فوؽ العراء بعد ىدـ المحتموف منزؿ عائمتو، وصورة لطفمة فمسطينية تحؿ واج
%(، وذلؾ مف مجموع تكرارات 40.7بنسبة ) اإليجابيانقاض منزؿ عائمتيا المدمر، تبعو االتجاه 

ونسب اتجاه الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفة الدراسة، مثاؿ ما أوردتو صورة تعكس 
أسمحتو البدائية، ب اإلسرائيميوتحديو لبلحتبلؿ ، صمود الشعب الفمسطيني وشجاعتو ومقاومتو

 (.18( شكؿ )3انظر ممحؽ )

 صحيفة فمسطيف: 2.2

حصؿ االتجاه السمبي لمصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفة فمسطيف عمى  
تيدـ منازؿ  إسرائيمية%(، مثاؿ ما أوردتو: صورة  آليات عسكرية 64.4أعمى نسبة بواقع )

(، شكؿ 3أماـ أصحابيا، انظر ممحؽ ) ،المواطنيف بالقرب مف بمدة طوباس بالضفة الغربية
%(، وذلؾ مف مجموع تكرارات ونسب اتجاه الصورة 35.6بنسبة ) اإليجابي(، تبعو االتجاه 19)

مسمح  إسرائيميالصحفية النتفاضة القدس في صحيفة الدراسة، مثاؿ عمى ذلؾ، صورة لجندي 
وشجاعة  ، اإلسرائيميؿ ييرب مف شاب فمسطيني يحمؿ بيديو حجر، وىذا يدؿ عمى جبف االحتبل

 (.20( شكؿ )3الشعب الفمسطيني، انظر ممحؽ )
أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3  

اتفقت صحيفتا الدراسة في اتجاىات الصورة الصحفية النتفاضة القدس، وركزتا عمى 
، ةاإلسرائيميتقديـ صورة صحفية سمبية إلظيار ما يعانيو الشعب الفمسطيني جراء االنتياكات 

%( في 59.3%( مقابؿ )64.4واعتمت صحيفة فمسطيف عمى ىذا االتجاه بدرجة أكبر بواقع )
يجابيًا لمصورة الصحفية النتفاضة القدس، بنسبة ، التي قدمت اتجاىًا إالجديدة حيفة الحياةص

%( عمى التوالي، في حيف لـ يكف ىناؾ أي حضور 35.6%( و)40.7أعمى مف فمسطيف بواقع )
 بلتجاه المحايد في كبل الصحيفتيف.ل

 ثالثان: مصادر الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفي الدراسة:

يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب مصادر الصورة الصحفية النتفاضة القدس في   
 صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
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 صحيفي الدراسة. (: مصادر الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في3.3جدكؿ )

 التكزيع التكرارم     
 مصادر الصكرة الصحفية     

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 36 137 35 62 36.8 75 ككالة األنباء العالمية
 23.6 90 17 30 29.4 60 مجيكلة المصدر
 13.1 50 7.9 14 17.6 36 مصكر الصحيفة

 10.5 40 22.6 40 0 0 لمحمية الخاصةالككاالت ا
 8.7 33 0 0 16.2 33 المحمية الرسمية األنباءككالة 

 8.1 31 17.5 31 0 0 األرشيؼ
 0 0 0 0 0 0 صحؼ كمجالت
 0 0 0 0 0  مصكر بالقطعة

 0 0 0 0 0 0 أخرل
 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 

االتجاه العاـ لمصادر الصكرة الصحفية: -1  

تظير بيانات الجدوؿ السابؽ، أف أىـ مصادر الصورة الصحفية النتفاضة القدس في 
%(، تبلىا 36صحيفتي الدراسة ىي وكاالت األنباء العالمية، إذ حظيت عمى أعمى نسبة بواقع )

%(، ثـ مصور الصحفية بنسبة 23.6المصادر الصحفية المجيمة )دوف مصدر( بنسبة )
المحمية  األنباء%(، ثـ وكاالت 10.5لمحمية الخاصة بنسبة )%(،  تمتيا الوكاالت ا33.1)

%( مف مجموع 8.1%(، في حيف كاف األرشيؼ أقؿ فئات المصادر بنسبة )8.7الرسمية بنسبة )
 تكرارات الصحيفة.

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة الحياة الجديدة:  2.1

مف بيف المصادر التي اعتمدت حصمت وكاالت األنباء العالمية عمى النسبة األعمى 
%(، تبعيا المصادر المجيمة )بدوف مصدر(  بنسبة 36.8بنسبة )الجديدة عمييا صحيفة الحياة 

%(، تبل ذلؾ الوكاالت المحمية الرسمية بنسبة 17.6%(، ثـ مصور الصحيفة بنسبة )29.4)
 %(  مف مجموع تكرارات الصحيفة.16.2)
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 صحيفة فمسطيف: 2.2

نباء العالمية عمى النسبة األعمى مف بيف المصادر التي اعتمدت عمييا حازت وكاالت األ
%(، ثـ تقارب 22.6%(، تبعيا الوكاالت المحمية الخاصة بنسبة )35صحيفة فمسطيف بواقع )

%(، عمى التوالي، وكانت فئة مصور 17%(، و)17.5فئتي األرشيؼ والمصادر المجيمة بنسبة )
 %(.7.9مجموع نسب المصادر بواقع ) الصحيفة أقؿ الفئات تكرارًا مف

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

اتفقت صحيفتا الدراسة في حصوؿ وكاالت األنباء الدولية عمى المرتبة األولى، حيث 
%( لمثانية 35%( لؤلولى، و )36.8حصمت صحيفة الحياة عمى نسبة أعمى مف فمسطيف بواقع )

 عمى التوالي.

صحيفتا الدراسة في اعتمادىا عمى معظـ مصادر الصورة الصحفية النتفاضة واختمفت 
%(، مقابؿ 29.4عمى المصادر المجيمة بنسبة )الجديدة القدس، فيما جاء اعتماد صحيفة الحياة 

%( في صحيفة فمسطيف، كما اعتمدت صحيفة الحياة عمى مصور الصحيفة بنسبة 17)
يف، واعتمدت صحيفة فمسطيف عمى الوكاالت %(، في صحيفة فمسط7.9%( مقابؿ )17.6)

في حيف لـ يكف ليا %( عمى التوالي، 17.5%( و)22.6المحمية الخاصة واألرشيؼ بنسبة )
وحصمت وكاالت األنباء المحمية الرسمية عمى المرتبة األخيرة حضور في صحيفة الحياة الجديدة، 

ت الصحيفة، ولـ يكف ليا حضور %( مف مجموع تكرارا16.2بنسبة )الجديدة في صحيفة الحياة 
 في صحيفة فمسطيف.

رابعان: الشخصيات المحكرية في الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي 
 الدراسة:

يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب الشخصيات المحورية في الصورة الصحفية النتفاضة القدس 
 وذلؾ عمى النحو اآلتي:، في صحيفتي الدراسة
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(: الشخصيات المحكرية في الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة3.4) جدكؿ   

 التكزيع التكرارم      
 

 الشخصيات المحكرية

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة

 % ؾ % ؾ % ؾ

نية
سطي

 فم
ات
صي

شخ
 

 57.7 281 56.8 134 58.6 147 مدنيكف فمسطينيكف
 5.8 28 1.7 4 9.5 24 رسمية

 مجتمع مدني
 1.4 7 0 0 2.7 7 كمنظمات أىمية

 0.6 3 0.8 2 0.4 1 عسكرية
 0.4 2 0 0 0.8 2 حزبية

 65.9 341 59.3 140 72 181 المجمكع

ت 
صيا

شخ
مية

رائي
إس

 

 22 107 28.5 67 16 40 عسكرية
 5.3 26 9.4 22 2.4 6 مستكطنكف

 0.6 3 0.4 1 0.8 2 رسمية
 0.6 3 0.4 1 0.8 2 حزبية

 28.5 139 38.7 91 20 50 المجمكع

بية
عر

 

 0.8 4 0.4 1 1.2 3 مسؤكلكف عرب
 0.6 3 0.8 2 0.4 1 مكاطنكف عرب

 1.4 7 1.2 3 1.6 4 المجمكع
ػػػػة
كلي
د

 

مسؤكلكف رسميكف 
 أجانب

12 4.8 2 0.8 14 3.4 

 0.4 2 0 0 0.8 2 مبعكثكف دكليكف
 0.4 2 0 0 0.8 2 أجانبمتضامنكف 

 4.2 18 0.8 2 6.4 16 المجمكع
 0 0 0 0 0 0 أخرل

 %100 487 %100 236 %100 251 1المجمكع*

                                                           

  بر مف عدد الصور التي تـ تحميميا، نظرًا لوجود أكثر مف شخصية في الصورة الواحدة أحيانًا.أكالمجموع 
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 االتجاه العاـ لمشخصيات المحكرية: -1

تظير بيانات الجدوؿ السابؽ أف الشخصيات الفمسطينية حظيت بالنصيب األكبر بنسبة 
ة اإلسرائيميفي المرتبة الثانية الشخصيات يمييا ، %(، أكثر مف نصفيا لمدنييف فمسطينييف65.9)

%(، ثـ الشخصيات الدولية 22%(، أبرزىا الشخصية العسكرية، إذ بمغت نسبتيا )28.5بنسبة )
%(، أبرزىا المسؤولوف الرسميوف األجانب، وأخيرًا الشخصيات العربية بنسبة 4.2بنسبة )

 %(، أبرزىا المسؤولوف العرب.1.4)
 انفراد:مستكل كؿ صحيفة عمى  -2

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1
 الشخصيات الفمسطينية:  2.1.1

%(، وكانت الشخصية 72حازت الشخصيات الفمسطينية عمى المرتبة األولى بنسبة )
%(، واعتمدت 58.6الفمسطينية المدنية مف أكثر الشخصيات حضورًا، حيث بمغت نسبتيا  )

الـ الشعب الفمسطيني، ومقاومتو لبلحتبلؿ معاناة وآ إلىالصحيفة عمى ىذه الشخصية لئلشارة 
%(، ثـ مؤسسات المجتمع المدني بواقع 9.5، تبلىا الشخصيات الرسمية بنسبة )اإلسرائيمي

%( 0.4%( و)0.8%(، وأخيرًا تراوحت نسبة  الشخصيات الحزبية والعسكرية فييا ما بيف )2.7)
 عمى التوالي.

ة:اإلسرائيميالشخصيات  2.1.2  
%(، وكانت الشخصيات 20ة عمى المرتبة الثانية بنسبة )اإلسرائيميات احتمت الشخصي 

%(، تبلىا 16غت نسبتيا )ة ظيورًا حيث بماإلسرائيمية اإلسرائيمية مف أكثر الشخصيات العسكري
 %(.0.8الشخصيات الرسمية والحزبية بواقع ) %(، وتساوت نسبتا2.4ف بواقع )المستوطنو 
 الشخصيات الدكلية: 2.1.3

%(، ركزت مف خبلليا عمى المبعوثيف 4.2ىذه الشخصيات بالمرتبة الثالثة بواقع )جاءت 
ف األجانب المبعوثيف الدولييف والمتضامني %(، وتساوت نسبتا3.4ة )الرسمييف األجانب بنسب

 %(.0.4بواقع )
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 الشخصيات العربية:   2.1.4

%(، 1.6خيرة بواقع )تبعًا لنتائج البيانات حصمت الشخصيات العربية عمى المرتبة األ
 %(.0.4تبلىا المواطنوف العرب )، %(1.2العرب  بنسبة ) ركزت مف خبلليا عمى المسؤوليف

 صحيفة فمسطيف: 2.2
 الشخصيات الفمسطينية:  2.2.1

%(، وكانت شخصيات 59.3حازت الشخصيات الفمسطينية عمى المرتبة األولى بواقع )
حضورًا، مع فارؽ بيف مع الشخصيات األخرى بواقع المدنييف الفمسطينييف مف أكثر الشخصيات 

%(، في حيف 0.8%(، ثـ العسكرية بواقع )1.7%(، تبلىا الشخصيات الرسمية بواقع )56.8)
 ىناؾ حضور لمشخصيات الحزبية والمجتمع المدني.يكف لـ 

  ة:اإلسرائيميالشخصيات   2.2.2

%(، أبرزىا الشخصيات 38.7) ة عمى المرتبة الثانية بنسبةاإلسرائيميحظيت الشخصيات 
%(، تبله المستوطنيف 28.5ة العسكرية حيث حازت عمى النسبة األعمى تكرارًا بنسبة )اإلسرائيمي
 %(.0.4%(، كما تساوت الشخصيات الرسمية والحزبية بنسبة )9.4بنسبة )
 الشخصيات العربية: 2.2.3

وحازت شخصيات  %(،1.2حازت الشخصيات العربية عمى المرتبة الثالثة بواقع )
 %( عمى التوالي.0.4%(، )0.8ف العرب بواقع )العرب عمى نسبة أعمى مف المسئولي المواطنوف
 الشخصيات الدكلية:  2.2.4

(، حيث ركزت عمى شخصيات %0.8األخيرة بواقع )جاءت الشخصيات الدولية بالمرتبة 
 صيات  األخرى.%(، في حيف لـ يكف ىناؾ حضور لمشخ0.8بنسبة ) فيالمسؤوليف الرسمي

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

نتائج تكرارات الجدوؿ السابؽ تبيف أف صحيفتي الدراسة اتفقتا في ترتيب أولويات  إلىبالنظر 
ة في المرتبة اإلسرائيميفئتيف مف فئات الشخصيات المحورية، إذ جاءت الشخصيات الفمسطينية و 

إذ ركزت صحيفة الحياة الجديدة لي، مع اختبلؼ في درجة االىتماـ بينيما، األولى والثانية عمى التوا
بينما جاءت الشخصيات اإلسرائيمية عمى الشخصيات الفمسطينية الرسمية  بنسبة أعمى مف فمسطيف، 

 العسكرية والمستوطنيف في األخيرة بنسبة أعمى.
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خرى، في حيف قدمت الدراسة في ترتيب أولويات فئات الشخصيات األ واختمفت صحيفتا
حمت ىذه الفئة في الترتيب األخير في صحيفة و صحيفة الحياة الجديدة الشخصيات الدولية، 

 فمسطيف، كما احتمت الشخصيات العربية المرتبة األخيرة في صحيفة الحياة الجديدة.

 

 الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة: أىداؼخامسان: 
ي تكرارات ونسب أىداؼ الصورة الصحفية النتفاضة القدس في يبيف الجدوؿ التال

 صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 (: أىداؼ الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة3.5جدكؿ )

 التكزيع التكرارم
 األىػػػػػداؼ   

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 60.9 232 63.8 113 58.3 119 المعاناةاأللـ ك  ارظيإ
 33.6 128 31.6 56 35.3 72 تعزيز الركح المعنكية

 2.4 9 2.4 4 2.5 5 المكانة الدينية لمقدس إظيار
 2.1 8 1.1 2 3 6 ةاإلسرائيميالحث عمى المقاطعة 

 1.0 4 1.1 2 0.9 2 دعـ صمكد المرأة الفمسطينية
 0 0 0 0 0 0 أخرل
 %100 381 %100 177 %100 204 مكعالمج

 

االتجاه العاـ ألىداؼ الصكرة الصحفية: -1  

األلـ والمعاناة احتؿ المرتبة األولى  إظيارتظير نتائج بيانات الجدوؿ السابؽ أف ىدؼ 
مف بيف أىداؼ الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة وبفارؽ كبير عف 

%(، ثـ 33.6%(، تبله ىدؼ تعزيز الروح المعنوية بنسبة )60.9األىداؼ األخرى بنسبة )
ة حيث بمغت نسبة اإلسرائيميالمكانة الدينية لمقدس والحث عمى المقاطعة  إظيارتقارب نسبتي 

%( عمى التوالي، وأخيرًا  ىدؼ دعـ صمود المرأة الفمسطينية 2.1%( و الثانية )2.4األولى )
 %(.1بنسبة )
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 نفراد:مستكل كؿ صحيفة عمى ا -2

 صحفية الحياة الجديدة:  2.1

%(، مثاؿ ما أوردتو: 58.3المعاناة في المرتبة األولى بنسبة )األلـ و  إظيارجاء ىدؼ 
، اإلسرائيميصورة تجسد معاناة المرأة الفمسطينية وىي تودع ابنيا  الذي استشيد بنيراف االحتبلؿ 

%(، مثاؿ عمى 35.3ية بنسبة )(،  تبله ىدؼ تعزيز الروح المعنو 21( شكؿ )3انظر ممحؽ )
ذلؾ: صورة  تجسد الروح المعنوية المرتفعة لممقاوميف الفمسطينييف نتيجة تحدييـ وتصدييـ 

(،  ثـ الصور التي تحث 22( شكؿ )3بكؿ قوتو وجبروتو، انظر ممحؽ رقـ ) اإلسرائيميلبلحتبلؿ 
وفرض العقوبات عمييا،  ائيؿإسر مقاطعة  إلى%( مسيرة في راـ اهلل تدعو 3عمى المقاطعة بنسبة )
(، تبلىا الصور التي تظير المكانة الدينية لمقدس بنسبة 23( شكؿ )3انظر ممحؽ رقـ )

%(،  مثاؿ عمى ذلؾ صورة تتضمف مواطف أصيب بجروح أثناء مواجيتو لبلحتبلؿ 2.5)
ـ (،  وأخيرًا فئة دع24( شكؿ )3لمدفاع عف المسجد األقصى، انظر ممحؽ رقـ ) اإلسرائيمي

%( مف مجموع تكرارات نسبة الصحيفة، مثاؿ عمى ذلؾ 0.9صمود المرأة الفمسطينية بنسبة )
( 3وصامدات في وجيو، انظر ممحؽ رقـ )، اإلسرائيميصورة لفتيات ييتفف متحديات االحتبلؿ 

 (.25شكؿ )

 صحيفة فمسطيف: 2.2

مثاؿ ما أوردتو، %(، 63.8عمى المرتبة األولى بنسبة ) األلـ والمعاناة إظيارحاز ىدؼ 
( 3صورة تجسد معاناة المواطنيف في الضفة الغربية نتيجة الحواجز العسكرية، انظر ممحؽ رقـ )

%(، مثاؿ  صورة  لقوات االحتبلؿ 31.6تبعيا ىدؼ تعزيز الروح المعنوية بنسبة )، (26شكؿ )
(،  27( شكؿ )3ـ )تتفقد مكاف عممية قاـ بيا المقاوموف الفمسطينيوف، انظر ممحؽ رق اإلسرائيمي
(، 28( شكؿ )3حؽ رقـ )%(، انظر مم2.4المكانة الدينية لمقدس بنسبة ) إظيارثـ ىدؼ 

%(،  مثاؿ عمى 1.1ة بنسبة )اإلسرائيميدعـ صمود المرأة والحث عمى المقاطعة  وتساوت فئتا
قصى رغـ األولى: صورة تجسد صمود المرأة الفمسطينية ومواصمتيا لمرباط أماـ أبواب المسجد األ

(، ومثاؿ ما أوردتو عمى األخيرة  29( شكؿ رقـ )3والمبلحقة انظر ممحؽ رقـ ) األبعادقرارات 
 (.30( شكؿ )3ة،  انظر ممحؽ رقـ )اإلسرائيميصورة تتضمف الحث عمى مقاطعة المنتجات 
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 أكجو االتفاؽ  كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة:   -3
معاناة الفمسطينييف وتعزيز الروح  إظيارعمى ىدفي  اتفقت صحيفتا  الدراسة في التركيز 

المعنوية حيث جاءا  في المرتبة األولى والثانية عمى التوالي، رغـ وجود تبايف في درجة االىتماـ 
بنسبة أكبر مف الحياة  األلـ والمعاناة إظياربينيما، إذ ركزت صحيفة فمسطيف عمى ىدؼ 

كما تقاربت النسب بدرجة  في األخيرة بنسبة أعمى، عنويةىدؼ تعزيز الروح الم بينما جاءالجديدة، 
ا بيدؼ ماىتماميالمكانة الدينية لمقدس، واختمفت الصحيفتاف في  إظياركبيرة بيف الصحيفتيف في 

في و %(، 3في المرتبة الثالثة بنسبة )الجديدة ؛ إذ جاء في صحيفة الحياة الحث عمى المقاطعة
ىدؼ دعـ صمود المرأة  الفمسطينية  وحؿ%(، 1.1بنسبة ) صحيفة فمسطيف في المرتبة الرابعة

 في المرتبة األخيرة في كبل الصحيفتيف مع اختبلؼ في درجة االىتماـ بينيما. 

 سادسان: الدالالت الرمزية لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:
حفية النتفاضة القدس يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب الدالالت الرمزية لمصورة الص

 في صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 (: الدالالت الرمزية لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة3.6جدكؿ )

 التكزيع التكرارم     
 الدالالت الرمزية

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 23.7 75 25.7 40 21.7 35 اآللة العسكرية
 208 66 14.1 22 27.3 44 الحطة الفمسطينية )الككفية(

 18.3 58 11.5 18 24.8 40 الخنجر كالمقالع
 15.8 50 20.5 32 11.2 18 العمـ الفمسطيني
 9.5 30 16.1 25 3.1 5 المسجد األقصى

 6.6 21 8.3 13 5 8 رايات الفصائؿ الفمسطينية
 2.5 8 3.2 5 1.9 3 ةاإلسرائيميالجرافة 

 1.6 5 0 0 3.1 5 مفتاح العكدة
 1.2 4 0.6 1 1.9 3 عالمة النصر

 0 0 0 0 0 0 أخرل
 %100 317 %100 156 %100 161 1المجمكع*

                                                           

 جموع أقؿ مف عدد الصور التي تـ تحميميا، نظرًا لوجود صورًا بدوف  رموز.الم 
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 االتجاه العاـ لمدالالت الرمزية: -1

ة العسكرية حظي عمى المرتبة األولى ت الجدوؿ السابؽ: تبيف أف رمز اآللسة بيانابدرا
، %(20.8%(، تبله في المرتبة الثانية رمز الحطة الفمسطينية ) الكوفية ( بنسبة )23.7بنسبة )
%(، تبله رمز 15.8%(، تبله رمز العمـ الفمسطيني بنسبة )18.3بنسبة ) الخنجر والمقبلعثـ رمز 
%(، تبله رمز الجرافة 6.6%(، ثـ رمز الرايات الفمسطينية بنسبة )9.5األقصى بنسبة )المسجد 
%(،  وفي الختاـ رمز عبلمة 1.6%(، ثـ رمز مفتاح العودة بنسبة )2.5بنسبة ) اإلسرائيمية

 %(،.1.2النصر بنسبة )

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة الحياة الجديدة:   2.1

%(، تبله رمز الخنجر والمقبلع بنسبة 27.3ي المرتبة األولى بنسبة )جاء رمز الكوفية ف
%(، ثـ 11.2%(، تبله رمز العمـ الفمسطيني بنسبة )21.7%(، ثـ اآللة العسكرية بنسبة  )24.8)

سجد رمز مفتاح العودة والم %(، وقد تساوت نسبتا5رمز رايات الفصائؿ الفمسطينية بنسبة )
%(، كما يوجد 1.9قدار )مة باإلسرائيميعبلمة النصر والجرافة  بتا%(، ونس3.1األقصى بمقدار )

(     3صورة تتضمف أكثر مف رمز كما ىو موضح بالجدوؿ مثاؿ عمى ذلؾ، انظر ممحؽ رقـ)
 (.31شكؿ ) 

 صحيفة فمسطيف: 2.2
%(، ثـ رمز العمـ 25.7حظي رمز اآللة العسكرية عمى المرتبة األولى بنسبة )

%(، ثـ رمز الكوفية بنسبة 16.1%(، تبله رمز المسجد األقصى بنسبة )20.5الفمسطيني بنسبة )
%(، ثـ رمز الرايات الفمسطينية بنسبة 11.5%(، تبله رمز الخنجر والمقبلع بنسبة )14.1)
%(، 0.6وأخيرًا رمز عبلمة النصر بنسبة )، %(3.2ة بنسبة )اإلسرائيمي%(، ثـ رمز الجرافة 8.3)

ثر مف رمز كما ىو موضح بالجدوؿ مثاؿ عمى ذلؾ، انظر ممحؽ كما يوجد صورة تتضمف أك
 (.32( شكؿ  )3رقـ)
 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

الدراسة في ترتيب أولويات الدالالت الرمزية لمصورة الصحفية، فبينما  اختمفت صحيفتا
)الكوفية(، فالخنجر والمقبلع، ثـ اىتمامًا أكبر بالحطة الفمسطينية  الجديدة أبرزت صحيفة الحياة

اآللة العسكرية في المرتبة فقد جاءت صحيفة فمسطيف، أما اآللة العسكرية، ثـ الرموز األخرى، 
 األولى ثـ العمـ الفمسطيني، فالمسجد األقصى، ثـ الرموز األخرى.



135 

 سابعان: نكع الصكرة الصحفية النتفاضة القدس كفقان لمحتكاىا في صحيفتي الدراسة:
يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب نوع الصورة الصحفية النتفاضة القدس وفقًا لمحتواىا 

 في صحيفتي الدراسة، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 
 (: نكع الصكرة الصحفية النتفاضة القدس كفقان لمحتكاىا في صحيفتي الدراسة:3.7جدكؿ ) 

 التكزيع التكرارم
 نكع الصكرة

 االتجاه العاـ فة فمسطيفصحي الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 71.1 271 81.9 145 61.8 126 صكر مكضكعية
 22.3 85 17 30 26.9 55 مستقمة إخبارية

 6.6 25 1.1 2 11.3 23 صكر شخصية
 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 

 االتجاه العاـ لنكع الصكرة الصحفية:  -1

جاءت في مقدمة  الموضوعية، تبيف أف الصور بدراسة بيانات الجدوؿ رقـ السابؽ
%(، تبله 71.1تكرارات ونسب الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة بنسبة )

لصور %( مف مجموع ا6.6%(، ثـ الصور الشخصية بنسبة )22.3المستقمة بنسبة ) اإلخبارية
 المنشورة في صحيفتي الدراسة.

:مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد -2  

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1

%(، تبلىا الصور 61.8عمى المرتبة األولى بنسبة ) الموضوعيةحظيت الصور 
%( 11.3%(، وأخيرًا الصور الشخصية بنسبة )26.9المستقمة بالمرتبة الثانية بنسبة ) اإلخبارية

 مف مجموع الصور المنشورة في الصحيفة المذكورة.
 صحيفة فمسطيف: 2.2

%(، تبلىا 81.9الموضوعية النتفاضة القدس في مقدمة الصور بنسبة )جاءت الصور 
%( مف مجموع 1.1%(، وأخيرًا الصور الشخصية بنسبة )17المستقمة بنسبة ) اإلخباريةالصور 

 الصور المنشورة في الصحيفة المذكورة.
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 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

يتبيف أف صحيفتي الدراسة اتفقتا في ترتيب ، السابؽ نتائج تكرارات الجدوؿ إلىبالنظر 
المستقمة والشخصية النتفاضة القدس في صحيفتي  اإلخباريةأولويات الصور الموضوعية و 

ف اختمفتا في درجة اىتماميما بكؿ نوع، إذ ركزت صحيفة فمسطيف عمى الصور  الدراسة، وا 
المستقمة والصور  اإلخباريةر الموضوعية، في حيف اىتمت صحيفة الحياة الجديدة بالصو 

 الشخصية بشكؿ أكبر مف صحيفة فمسطيف.

 ثامنان:  النطاؽ الجغرافي لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:
يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب النطاؽ الجغرافي الصورة الصحفية النتفاضة القدس  

 في صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو التالي:
 (:  النطاؽ الجغرافي لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة3.8جدكؿ )

 التكزيع التكرارم
 النطاؽ الجغرافي

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 51.4 196 51.4 91 51.5 105 الضفة الغربية
 33.3 127 32.8 58 33.7 69 القدس

 12.9 49 13.5 24 12.3 25 قطاع غزة
 2.4 9 2.3 4 2.5 5 أخرل

 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع
 

االتجاه العاـ لمنطاؽ الجغرافي لمصكرة الصحفية:   -1  

يظير االتجاه العاـ لمنطاؽ الجغرافي لمصورة الصحفية في انتفاضة القدس أف الضفة 
%(، ويمييا القدس بواقع 51.4دراسة بنسبة )الغربية جاءت في المرتبة األولى في صحيفتي ال

%( مف مجموع الصور 2.4خيرًا مناطؽ أخرى بنسبة )وأ%(، 12.9%(، ثـ غزة بنسبة )33.3)
 المنشورة في صحيفتي الدراسة.

 النطاؽ الجغرافي عمى مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة الحياة الجديدة:  2.1
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%(، تمتيا في المرتبة الثانية 51.5ولى بنسبة )حازت الضفة الغربية عمى المرتبة األ
%(، وأخيرًا فئة أخرى 12.3%(، ثـ قطاع غزة في المرتبة الثالثة بنسبة )33.7القدس  بنسبة )

 %( مف مجموع الصور المنشورة في الصحيفة المذكورة.2.5بنسبة )
 صحيفة فمسطيف:  2.2

%(، تمتيا في المرتبة الثانية 51.4حظيت الضفة الغربية عمى المرتبة األولى بنسبة )
.%(، وأخيرًا فئة أخرى 13%(، ثـ قطاع غزة في المرتبة الثالثة بنسبة )32.8القدس بنسبة )

 ة في الصحيفة المذكورة.%( مف مجموع الصور المنشور 2.3ة )بنسب
أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة:   -3  

ترتيب أولويات جميع فئات النطاؽ الجغرافي إذ  الدراسة في وفقًا لمنتائج؛ اتفقت صحيفتا
حصمت الضفة الغربية والقدس المحتمة وغزة، وفئة أخرى عمى المراتب األولى والثانية والثالثة 

كما تقاربت النسب بشكؿ كبير جدًا بيف صحيفتي ، والرابعة عمى التوالي في كبل الصحيفتيف
 الدراسة.

 ضة القدس في صحيفتي الدراسة:الصكرة الصحفية النتفا كالـتاسعان: 
عمى الصورة الصحفية النتفاضة القدس في  الكبلـيبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب 
 صحيفتي الدراسة، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة كالـ(: 3.9جدكؿ )

 التكزيع التكرارم          
 فئة كالـ الصكرة

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة الحياةصحيفة 
 % ؾ % ؾ % ؾ

 90 343 89.8 159 90.2 184 كالـصكر ب
 10 38 10.2 18 9.8 20 صكر بدكف كالـ

 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:   لكالـاالتجاه العاـ  -1

ؿ تحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أف الصور الصحفية الخاصة بموضوعات تبيف مف خبل
جاءت الصور %(، فيما 90جاءت في المرتبة األولى بنسبة ) كبلـانتفاضة القدس التي صاحبيا 

%( مف مجموع الصور الصحفية المنشورة 10في المرتبة الثانية بنسبة ) التي لـ يصاحبيا كبلـ
 في صحيفتي الدراسة.
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 ل كؿ صحيفة عمى انفراد:مستك  -2

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1

%(، تبلىا في 90.2في المرتبة األولى بنسبة ) كبلـجاءت الصور التي صاحبيا 
%(، مف مجموع الصور الصحفية المنشورة في 9.8بنسبة ) المرتبة الثانية الصور بدوف كبلـ

 الصحيفة المذكورة.

 صحيفة فمسطيف: 2.2

%(، تبلىا الصور 89.8بة )عمى المرتبة األولى بنس كبلـيا حصمت الصور التي صاحب
%(، مف مجموع الصور الصحفية المنشورة في 10.2في المرتبة الثانية بنسبة ) بدوف كبلـ

 الصحيفة المذكورة.
 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

اسة اتفقتا في اعتمادىما نتائج تكرارات الجدوؿ السابؽ، تبيف أف صحيفتي الدر  إلىبالنظر 
ة األولى، تبلىا الصور بنسبة عالية جدًا، حيث جاءت في المرتبلمكبلـ  عمى الصور المصاحبة

 ، مع تقارب شديد في النسب بيف الفئات في كبل الصحيفتيف.بدوف كبلـ
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 المبحث الثاني
 السمات العامة لشكؿ الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة

يتناوؿ ىذا المبحث السمات العامة لشكؿ الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي  
وشكميا الفني، وحجميا، وموقعيا في ونوعيا وفقًا ألسموب عرضيا، الدراسة، ومدى االىتماـ بيا، 

الصورة، ومدى اىتماميا باستخداـ ألواف  كبلـالصحفية وفي الصفحات وداخؿ الموضوع، وموقع 
طارو   عيا.م ا 

 أكالن: مدل اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصكرة الصحفية النتفاضة القدس:
 (: مدل االىتماـ بالصكرة الصحفية 3.10جدكؿ )

 التكزيع التكرارم             
 الصحيفػػػة    

 % ؾ

 %53.5 204 الحياة الجديدة
 %46.5 177 فمسطيف
 %100 381 المجمكع

 

 صحيفتي بالصكرة الصحفية:االتجاه العاـ لدرجة اىتماـ  -أ

الصور الصحفية النتفاضة اىتماـ صحيفتي الدراسة بأف تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 
( تكرارًا بنسبة 177%(، وفي فمسطيف )53.5( تكرارًا بنسبة )204في الحياة الجديدة )بمغ  القدس

، وىذا يعني ( عددًا ىي مجموع عينة الدراسة87( صورة نشرت في )381%(، بإجمالي )46.5)
 ( صورة صحيفة.4.4أف المعدؿ اليومي ىو) 

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1

( 204الصور الصحفية في صحيفة الحياة الجديدة خبلؿ المدة الزمنية لمدراسة ) بمغت
يومي  صحيفتي الدراسة، بمعدؿ%( مف مجموع الصور المنشورة  في 53.5صورة صحفية بواقع )

 ( صورة صحفية.4.7ىو )
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 صحيفة فمسطيف: 2.2

( صورة 177ت الصور الصحفية في صحيفة فمسطيف خبلؿ المدة الزمنية لمدراسة )بمغ
( 4صور المنشورة  في صحيفتي الدراسة، بمعدؿ يومي )%( مف مجموع ال46.5صحفية بواقع )
 صور صحفية.

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

يتضح أف صحيفة الحياة الجديدة أكثر اىتمامًا ، ارنة نتائج بيانات الجدوؿ السابؽبمق
%(، 53.5)( صورة صحفية بنسبة 204)ت بصور انتفاضة القدس مف صحيفة فمسطيف، إذ بمغ

 %(.46.5)( صورة صحفية بنسبة 177)وفي الثانية 

 عرضيا: سمكبثانيان:  نكع الصكرة كفقان أل
 سموبكرارات ونسب نوع  الصورة الصحفية النتفاضة القدس وفقًا أليبيف الجدوؿ التالي ت

 عرضيا في صحيفتي الدراسة، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 عرضيا. سمكب(: يكضح نكع الصكرة كفقان أل3.11جدكؿ )

 التكزيع التكرارم           
 

 نكع الصكرة كفقان 
 عرضيا  سمكبأل

 اه العاـاالتج صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 96.6 340 98.2 165 95.1 175 صكرة مفردة
 2 7 1.2 2 2.8 5 صفحات مصكرة
 1.4 5 0.6 1 2.1 4 المشيد المتعاقب
 0 0 0 0 0 0 سمسمة  صكر

 %100 352 %100 168 %100 184 (1)*المجمكع

 

 

 

 

                                                           

كثر أ قؿ مف عدد الصور التي تـ تحميميا، ألف الصفحات المصورة والمشيد المتعاقب يشمبلأالمجموع *   (1)
 مف صورة.
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 االتجاه العاـ لنكع الصكرة الصحفية :  -1

يانات الجدوؿ السابؽ، أف الصورة المفردة حصمت عمى المرتبة تبيف مف خبلؿ تحميؿ ب 
%( بتبايف واضح مع األنواع األخرى، تمتيا الصفحات المصورة بنسبة 96.6األولى بنسبة )

%(، في حيف لـ يكف 1.4%(، وجاءت  صور المشيد المتعاقب في المرتبة األخيرة بنسبة ) 2)
 .ىناؾ حضور لسمسمة الصور في كبل الصحيفتيف

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1

%(، ومف أمثمتيا انظر ممحؽ 95.1حازت الصورة المفردة عمى المرتبة األولى بنسبة )
%(، مثاؿ ما 2.8(، وحمت الصفحات المصورة  في المرتبة الثانية بنسبة )33( شكؿ )3رقـ )

ي المرتبة الثالثة المشيد المتعاقب بنسبة وجاء ف، (34( شكؿ )3أوردتو انظر ممحؽ رقـ )
 (.35(  شكؿ )3%( ومف أمثمتيا ممحؽ رقـ )2.1)

  صحيفة فمسطيف: 2.2

%(، ومف أمثمتيا انظر ممحؽ 98.2حصمت الصورة المفردة عمى المرتبة األولى بنسبة )
أمثمتيا %(، ومف 1.2تمتيا في المرتبة الثانية الصفحات المصورة بنسبة )، (36(  شكؿ )3رقـ )

ومف األمثمة عمى ، %(0.6(، وأخيرًا المشيد المتعاقب بنسبة ) 37(  شكؿ )3انظر ممحؽ رقـ )
 (.38( شكؿ )3ذلؾ انظر ممحؽ رقـ )

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

عرضيا،  سموباتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أولويات جميع فئات نوع الصورة وفقًا أل 
يما اختمفتا في درجة االىتماـ بكؿ نوع، في حيف اىتمت صحيفة فمسطيف بالصورة المفردة، ان إال
نجد أف صحيفة الحياة الجديدة استخدمت الصفحات المصورة والمشيد المتعاقب أكثر مف و 

 فمسطيف.
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 ثالثان: الشكؿ الفني لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:
ي تكرارات ونسب الشكؿ الفني لمصورة الصحفية النتفاضة القدس في يبيف الجدوؿ التال

 صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 (: الشكؿ الفني لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة.3.12جدكؿ )

 التكزيع التكرارم      
 فئة الشكؿ الفني

 اـاالتجاه الع صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 98.2 374 %100 177 96.6 197 مستطيؿ
 1 4 0 0 2 4 مربع

 0.5 2 0 0 1 2 قطع غير عادم
 0.3 1 0 0 0.4 1 مفرغ ) ديككبيو(

 0 0 0 0 0 0 دائرم
 0 0 0 0 0 0 بيضاكم
 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 

 االتجاه العاـ لمشكؿ الفني لمصكرة الصحفية:   -1

ظير بيانات نتائج الجدوؿ السابؽ أف الشكؿ المستطيؿ حظي بالنصيب األكبر مف ت
%(، مع تبايف واضح مع األشكاؿ األخرى، تبله الشكؿ المربع 98.2التكرارات والنسب بنسبة )

%(، 0.3%(، وأخيرًا المفرغ )الديكوبيو( بنسبة )0.5%(، ثـ قطع غير عادي بنسبة )1بنسبة )
 حضور لؤلشكاؿ األخرى.في حيف لـ يكف ىناؾ 

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة الحياة الجديدة:  2.1

%(، تبله الشكؿ المربع في 96.7حظي الشكؿ المستطيؿ عمى المرتبة األولى بنسبة )
%(، أخيرًا في 1%(، ثـ القطع غير العادي في المرتبة الثالثة بنسبة )2المرتبة الثانية بنسبة )

 في حيف لـ يكف ىناؾ لؤلشكاؿ األخرى.، %(0.4المفرغ )الديكوبيو( بنسبة )  المرتبة األخيرة
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 صحيفة فمسطيف: 2.2

مف خبلؿ تحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ، تبيف أف صحيفة فمسطيف اعتمدت عمى الشكؿ 
 %(، ولـ يكف ىناؾ حضور لؤلشكاؿ األخرى.100المستطيؿ بنسبة )

 الدراسة: أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي -3

اتفقت صحيفتا الدراسة في اعتمادىا عمى الشكؿ المستطيؿ بدرجة عالية جدًا، واختمفتا 
في استخداـ األشكاؿ األخرى، إذ استخدمتيا الحياة الجديدة بنسبة ضئيمة، في حيف لـ تستخدميا 

 صحيفة فمسطيف قط.

 رابعان:  حجـ الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة: 
يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب حجـ الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي 

 الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 (: حجـ الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة. 3.13جدكؿ )

 التكزيع التكرارم
 فئة حجـ الصكرة

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 53 202 56.5 100 50 102 متكسطة
 43.1 164 40.1 71 45.1 93 كبيرة

 3.9 15 3.4 6 4.4 9 صغيرة
 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 

 االتجاه العاـ لحجـ الصكرة الصحفية:    -1

الصور المتوسطة  التي  تمتد عمى تبيف مف خبلؿ تحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أف 
حازت عمى المرتبة األولى بفارؽ كبير عف األحجاـ األخرى بنسبة  ديف أو ثبلثة أعمدةعمو 
%(، ثـ الحجـ 43.1أربعة أعمدة فأكثر بنسبة )ىا الحجـ الكبير الذي يمتد عمى %(، تبل53)

%( مف مجموع الصورة الخاصة بانتفاضة القدس 6.3بنسبة ) الذي يقع عمى عمود واحد الصغير
 فتي الدراسة.المنشورة في صحي
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 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

صحيفة الحياة الجديدة: 2.1  

%(، تبلىا في المرتبة الثانية 50حازت الصورة المتوسطة عمى المرتبة األولى بنسبة )
%( مف مجموع الصور 4.4%(، وأخيرًا  الصورة الصغيرة بنسبة )45.1الصورة الكبيرة بنسبة )

 ورة.المنشورة في الصحيفة المذك
 صحيفة فمسطيف: 2.2

%(، وحصؿ 56.5حاز الحجـ المتوسط لمصورة الصحفية عمى المرتبة األولى بنسبة )
%(،  والشكؿ الصغير عمى المرتبة الثالثة بنسبة 40.1الشكؿ الكبير عمى المرتبة الثانية  بنسبة )

 %( مف مجموع الصور المنشورة في الصحيفة المذكورة.3.4)
 ختالؼ بيف صحيفتي الدراسة:أكجو االتفاؽ كاال -3

الدراسة مف حيث اىتماميا بحجـ الصورة المتوسط والكبير والصغير عمى  اتفقت صحيفتا
في حيف ، %(7التوالي، رغـ وجود تبايف بسيط  مف حيث االىتماـ بكؿ نوع يصؿ لحوالي )

كبر عمى ركزت بشكؿ أ الجديدةاىتمت صحيفة فمسطيف بالحجـ المتوسط، نجد أف صحيفة الحياة 
 الصورة الكبيرة، كما تقاربت النسب في الحجـ الصغير لمصورة.

خامسان: مكقع الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحيفة  كفي الصفحات كداخؿ 
 المكضكع في صحيفتي الدراسة:

 مكقع الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدارسة: - أ

الصورة الصحفية النتفاضة القدس في  يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب موقع 
 صحيفتي الدراسة، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 (: مكقع الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة.3.14جدكؿ )

 التكزيع التكرارم       
 مكقع الصكرة في الصحيفة

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 69.3 264 77.9 138 61.8 126 داخميةالصفحة ال
 24.2 92 18.1 32 29.4 60 األكلىصفحة ال
 6.5 25 4 7 8.8 18 األخيرةصفحة ال

 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع
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 االتجاه العاـ لمكقع الصكرة الصحفية: -1

حفية توضح بيانات الجدوؿ السابؽ االتجاه العاـ لتكرارات ونسب مواقع الصورة الص
%(، تبلىا 69.3النتفاضة القدس، حيث إف الصفحات الداخمية احتمت المرتبة األولى  بنسبة )

%( مف مجموع الصور 6.5%(، ثـ الصفحة األخيرة بنسبة )24.2الصفحة األولى بنسبة )
 الخاصة بانتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة.

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 دة:صحيفة الحياة الجدي 2.1

تبلىا في المرتبة الثانية  ، %(61.8حازت الصفحات الداخمية عمى المرتبة األولى بنسبة )
وحصمت الصفحة األخيرة عمى المرتبة الثالثة بنسبة  ، %(29.4الصفحة األولى بنسبة )

 .%( مف مجموع الصور الخاصة بانتفاضة القدس في الصحيفة المذكورة8.8)
 صحيفة فمسطيف: 2.2

%(، تبلىا في المرتبة 77.9ات الداخمية عمى المرتبة األولى بنسبة )حظيت الصفح
%( 4ثـ الصفحة األخيرة في المرتبة الثالثة بنسبة )، %(18.1الثانية  الصفحة األولى بنسبة )

 مف مجموع الصور الخاصة بانتفاضة القدس في الصحيفة المذكورة.

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

لموقع نشر الصورة الصحفية عمى صفحات  إخراجياالدراسة في  قت صحيفتااتف
الصحيفة، حيث حازت الصفحات الداخمية والصفحة األولى واألخيرة عمى المراتب األولى والثانية 
والثالثة عمى التوالي فييما، غير أنيما اختمفتا في درجة االىتماـ بكؿ موقع، فقد اىتمت الحياة 

 عمى الصفحة األولى واألخيرة أكثر مف فمسطيف.الجديدة بالنشر 
 مكقع الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صفحات صحيفتي الدراسة: -ب

يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب موقع  الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صفحات 
 صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
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 النتفاضة القدس في صفحات صحيفتي الدراسة.(: مكقع الصكرة الصحفية 3.15جدكؿ )

 التكزيع التكرارم
 فئة مكقع 
 ي الصفحةفالصكرة 

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة

 % ؾ % ؾ % ؾ

 41.2 157 32.2 57 49.1 100 الصفحة أعمى يسار
 18.6 71 16.4 29 20.6 42 الصفحة أعمى يميف

 17.1 65 33.3 59 2.9 6 كسط أعمى الصفحة
 12.1 46 7.3 13 16.2 33 كسط الصفحة

 5.5 21 7.4 13 3.9 8 كسط أسفؿ الصفحة
 2.9 11 2.3 4 3.4 7 الصفحة أسفؿ يسار
 2.4 10 1.1 2 3.9 8 الصفحة أسفؿ يميف
 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 اسة: االتجاه العاـ لمكقع الصكرة الصحفية في صفحات صحيفتي الدر  -1
بدراسة بيانات الجدوؿ السابؽ، تبيف أف موقع الصورة الصحفية النتفاضة القدس أعمى 

%(، يميو موقع الصورة 41.2يسار الصفحة حظي بالنصيب األكبر مف التكرارات والنسب بنسبة )
%(، تبله وسط 17.1%(، ثـ وسط أعمى الصفحة بنسبة )18.6أعمى يميف الصفحة بنسبة )

%(، كما تقاربت نسبة موقع 5.5%(، ثـ وسط أسفؿ الصفحة بنسبة )12.1الصفحة بنسبة )
 %( عمى التوالي.2.6%(  و)2.9الصورة أسفؿ يسار الصفحة، وأسفؿ يميف الصفحة بنسبة )

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1

بله أعمى يميف %(، ت49.1حاز موقع أعمى يسار الصفحة عمى المرتبة األولى بنسبة )
%(، ثـ في المرتبة الثالثة وسط الصفحة بنسبة 20.6الصفحة في المرتبة الثانية بنسبة )

%(، وتقاربت 3.9صفحة بنسبة )%(، وتساوت فئتا أسفؿ يميف الصفحة ووسط أسفؿ ال16.2)
 %( عمى التوالي.2.9%( و)3.4أسفؿ يسار الصفحة ووسط أعمى الصفحة بنسبة ) نسبتا
 مسطيف:صحيفة ف 2.2

حاز موقع الصورة الصحفية )وسط أعمى الصفحة ( عمى النسبة األعمى مف بيف فئات 
%(، تبله موقع الصورة  أعمى يسار الصفحة 33.3موقع الصورة الصحفية عمى الصفحة بنسبة )
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وسط الصفحة  كما تساوت فئتا، %(16.4%(، ثـ أعمى يميف الصفحة بنسبة )32.2بنسبة )
أسفؿ الصفحة وأسفؿ يميف الصفحة بواقع  %(، وتقاربت نسبتا7.3اقع )صفحة بو ووسط أسفؿ ال

 %( عمى التوالي.1.1%( و )2.3)
 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

أظيرت نتائج الدراسة اختبلفًا واضحًا بيف صحيفتي الدراسة في جميع نسب ترتيب 
جاء موقع الصورة الصحفية في وسط أعمى أولويات موقع الصورة الصحفية في الصفحة، فبينما 

%(، حازت ىذه الفئة عمى الترتيب 33.3الصفحة في صحيفة فمسطيف في المرتبة األولى بنسبة )
%(، بينما حؿ الموقع أعمى يسار الصفحة في 2.9، بواقع )الجديدة األخير في صحيفة الحياة

الفئة في طميعة مواقع الصورة  %(، جاءت ىذه32.3المرتبة الثانية في صحيفة فمسطيف بنسبة )
%(، تبله الموقع أعمى يميف الصفحة بنسبة 49.1في الصفحة في صحيفة الحياة بنسبة )

%(، وبينما جاء موقع الصورة الصحفية أسفؿ يميف الصفحة عمى المرتبة الرابع في 20.6)
صحيفة  %(، حصمت ىذه الفئة عمى المرتبة األخيرة في3.9بواقع ) الجديدة صحيفة الحياة

 %(.1.1قع )افمسطيف بو 
 مكقع الصكرة الصحفية مف مكضكع انتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة: -ج

يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب موقع  الصورة الصحفية مف موضوع انتفاضة القدس 
 في صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 ضة القدس في صحيفتي الدراسة. (: مكقع الصكرة الصحفية مف مكضكع انتفا3.16جدكؿ )

 التكزيع التكرارم
 

 مكقع الصكرة مف المكضكع

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 48 142 36.7 54 59.1 88 المكضكع جانبا
 29.7 88 50.3 74 9.4 14 كسط المكضكع
 18.6 55 8.2 12 28.8 43 أعمى المكضكع
 3.7 11 4.8 7 2.7 4 أسفؿ المكضكع

 %100 296 %100 147 %100 149 1*المجمكع

 

 
                                                           

 مستقمة(. اريةإخب( صور بدوف موضوع ) 85المجموع أقؿ مف عدد الصور التي تـ تحميميا، نظرًا لوجود ) *
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 االتجاه العاـ لمكقع الصكرة الصحفية مف مكضكع انتفاضة القدس:  -1

فية مف موضوع انتفاضة القدس في صحيفتي يظير االتجاه العاـ لموقع الصورة الصح
%(، يميو وسط 48الدراسة أف موقع الصورة جانبي الموضوع حاز عمى المرتبة األولى بنسبة )

%(، وفي 18.6%(، يميو أعمى الموضوع بنسبة )29.7الموضوع  عمى المرتبة الثانية بنسبة )
 %(.3.7المرتبة األخيرة أسفؿ الموضوع بنسبة )

 حيفة عمى انفراد:مستكل كؿ ص -2

 صحيفة الحياة الجديدة:  2.1

%(، مثاؿ 59.1حاز موقع الصورة عمى جانبي الموضوع عمى المرتبة األولى بنسبة )
%(، مثاؿ ما أوردتو 28.8(، يميو أعمى الموضوع بنسبة )39( )3عمى ذلؾ انظر ممحؽ رقـ )

اؿ ما أوردتو انظر %(، مث9.4(، ثـ وسط الموضوع بنسبة )40( شكؿ )3انظر ممحؽ رقـ )
مثاؿ ما أوردتو ، %(2.7(، وفي المرتبة األخيرة أسفؿ الموضوع بنسبة )41(شكؿ )3ممحؽ رقـ ))

 (.42( شكؿ )3انظر ممحؽ رقـ )
 صحيفة فمسطيف: 2.2

إذ حازت عمى ، أولت صحيفة فمسطيف اىتمامًا بنشر الصورة الصحفية وسط الموضوع
(، تبله جانبي الموضوع بنسبة 43(شكؿ )3محؽ رقـ )%(، مثاؿ ما أوردتو انظر م50.3نسبة )

(، تبله في المرتبة الثالثة أعمى 44( شكؿ )3%(، مثاؿ عمى ذلؾ انظر ممحؽ رقـ )36.7)
(، وفي المرتبة األخيرة 45( شكؿ )3%(، مثاؿ ما أوردتو انظر ممحؽ رقـ )8.2الموضوع بنسبة )

 (.46( شكؿ )3محؽ رقـ )%(، مثاؿ عمى ذلؾ انظر م4.8اسفؿ الموضوع بنسبة )
 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

بحسب نتائج الجدوؿ السابؽ اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أولويات فئة واحدة مف 
فئات موقع الصورة الصحفية مف الموضوع، إذ جاء الموقع أسفؿ الموضوع في المرتبة األخيرة، 

صحيفاف في ترتيب أولويات الفئات األخرى، حيث قدمت صحيفة في كبل الصحيفتيف، واختمفت ال
%(،  9.4%( بينما صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) 50.3فمسطيف الصورة وسط الموضوع بنسبة )

ينما صحيفة فمسطيف ب %(28.8الموقع أعمى الموضوع بنسبة )الجديدة كما قدمت صحيفة الحياة 
 %(.8.2بنسبة )
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 رة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:الصك  كالـسادسان: مكقع 
الصورة الصحفية النتفاضة القدس في  التالي تكرارات ونسب موقع  كبلـ يبيف الجدوؿ

 صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة. كالـ(: مكقع 3.17جدكؿ )  

 التكزيع التكرارم       
 الصكرة كالـكقع م

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 94.2 323 93.7 149 94.6 174 أسفؿ الصكرة
 4.9 17 5 8 4.9 9 عمى الصكرة نفسيا

 0.9 3 1.3 2 0.5 1 أعمى الصكرة
 0 0 0 0 0 0 الجانب األيمف لمصكرة
 0 0 0 0 0 0 الجانب األيسر لمصكرة

 %100 343 %100 159 %100 184 *جمكعالم

 

 الصكرة الصحفية:  كالـاالتجاه العاـ لمكقع  -1

حظي بالنصيب األكبر مف التكرارات  ياأسفمير االتجاه العاـ أف موقع كبلـ الصورة يظ
بنسبة %(، وأخيرًا أعمى الصورة 4.9بة )عمى الصورة نفسيا بنسالكبلـ %(، يميو 94.2بنسبة )

 جانبي الصورة.عمى  لـ يكف أي حضور لموقع الكبلـ حيف%(، في 0.9)
 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1

%(، يميو في المرتبة 94.6عمى المرتبة األولى بنسبة )  ياسفمأكبلـ الصورة حاز موقع 
%( 0.5بنسبة )أعمى الصورة  الكبلـ%(، وأخيرًا 4.9عمى الصورة نفسيا بنسبة )الكبلـ الثانية  

 في الصحيفة المذكورة. كبلـمف مجموع الصور المنشورة التي استخدـ معيا 

 

 
                                                           

 صورة بدوف تعميؽ. 38قؿ مف عدد الصور التي تـ تحميميا، لوجود أالمجموع  (*)
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 صحيفة فمسطيف: 2.2
%(، يميو عمى الصورة 13.7المرتبة األولى بنسبة ) ياأسفمتصدر موقع كبلـ الصورة 

%( مف مجموع الصور المنشورة التي 1.3%(، وأخيرًا  أعمى الصورة بنسبة )5نفسيا بنسبة )
 في الصحيفة المذكورة. كبلـاستخدـ معيا 

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3
سفؿ الصورة حيث أ الكبلـز بدرجة كبيرة عمى موقع اتفقت صحيفتا الدراسة في التركي

في الصحيفتيف، أما الموقع عمى الصورة نفسيا وأعمى الصورة فكاف  (%93)زادت النسبة عف 
الكبلـ االىتماـ في كبل الصحيفتيف، في حيف لكـ يكف أي حضور لموقع  ليـ نصيب اقؿ مف

 جانبي الصورة. عمى
 سابعان: استخداـ األلكاف مع الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:

يبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب استخداـ األلواف في الصورة الصحفية النتفاضة القدس 
 وذلؾ عمى النحو اآلتي: في صحيفتي الدراسة

 (: استخداـ األلكاف في الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:3.18جدكؿ )

 التكزيع التكرارم      
 فئة استخداـ المكف

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 59.6 227 78 138 43.6 89 ةغير ممكنصكرة 
 40.4 54 22 39 56.4 115 ةنممك صكرة 

 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 االتجاه العاـ  الستخداـ األلكاف مع الصكرة الصحفية: -1
يظير االتجاه العاـ أف الصورة غير الممونة حظيت عمى النصيب األكبر مف التكرارات  

موع تكرارات الصور %( مف مج40.4%(، يميو الصورة الممونة بنسبة )59.6والنسب بنسبة )
 الصحفية المنشورة في صحيفتي الدراسة.

 مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.1

%(، يمييا الصور غير 56.4حاز االىتماـ  بالصور الممونة عمى المرتبة األولى بنسبة )        
الصورة المنشورة في الصحيفة %(، مف مجموع تكرارات 43.8الممونة في المرتبة الثانية بنسبة )

 المذكورة.
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 صحيفة فمسطيف:  2.2

%(، تبلىا الصور 78جاء االىتماـ بالصور غير الممونة عمى المرتبة األولى بنسبة )
 مف مجموع تكرارات الصورة المنشورة في الصحيفة المذكورة. %(22الممونة بنسبة )

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

فت صحيفتا الدراسة في استخداـ الموف مع الصورة الصحفية النتفاضة القدس، حيث اختم
عمى الصور الممونة، فجاءت في المرتبة األولى، يمييا الصورة الجديدة اعتمدت صحيفة الحياة 

ثـ ، غير الممونة في المرتبة الثانية، بينما صحيفة فمسطيف ركزت عمى الصور غير الممونة
 الصورة الممونة. 

 لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة: طارثامنان: استخداـ اإل
لمصورة الصحفية النتفاضة القدس في  إطاريبيف الجدوؿ التالي تكرارات ونسب استخداـ 

 صحيفتي الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 دراسة:لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي ال إطار(: استخداـ 3.19جدكؿ )

 التكزيع التكرارم
 طارفئة استخداـ اإل 

 المجمكع صحيفة فمسطيف الجديدة صحيفة الحياة
 % ؾ % ؾ % ؾ

 99.7 380 %100 177 99.5 203 إطارصكر ب
 0.3 1 - - 0.5 1 إطارصكر بدكف 

 %100 381 %100 177 %100 204 المجمكع

 الصكرة الصحفية : طاراالتجاه العاـ إل -1

يحيط بالصورة الصحفية  إطاراستخداـ  أف اه العاـ لصحيفتي الدراسةيظير االتج
بنسبة  إطار%(، فيما جاءت الصورة بدوف 99.7النتفاضة القدس جاء في المرتبة األولى بنسبة 

(0.3.)% 
مستكل كؿ صحيفة عمى انفراد: -2  

 :الجديدة صحيفة الحياة 2.1

%(، يميو الصور بدوف 99.5سبة )في المرتبة األولى بن إطارجاءت الصورة المحاطة ب
 %(.0.5في المرتبة الثانية بنسبة ) إطار
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 صحيفة فمسطيف: 2.2

إطار أف صحيفة فمسطيف اعتمدت بشكؿ كامؿ عمى استخداـ إلى يشير الجدوؿ السابؽ 
 %(.100بنسبة )يحيط بالصورة 

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف صحيفتي الدراسة: -3

ضة القدس، يحيط بالصورة الصحفية النتفا إطاراسة عمى اعتماد اتفقت صحيفتا الدر         
%(، وصحيفة الحياة الجديدة عمى نسبة 100عمى نسبة )حيث حازت صحيفة فمسطيف 

 %(.0.5بنسبة ) إطار%(، وصور بدوف 99.5)

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصؿ الرابع
 مناقشة نتائج الدراسة كالتكصيات
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 الفصؿ الرابع
كالتكصيات مناقشة نتائج الدراسة  

 

نتائج السمات العامة لمحتوى أىـ يتناوؿ ىذا الفصؿ مف خبلؿ ثبلثة مباحث، مناقشة  
نتائج السمات العامة لشكؿ أىـ الصورة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة، ومناقشة 

 ثبلثة مباحث ىي: إلىوتوصيات الدراسة، وقد تـ تقسيمو ، الصورة الصحفية

نتائج السمات العامة لمحتوى الصورة الصحفية النتفاضة القدس في أىـ مناقشة  المبحث األوؿ:
 صحيفتي الدراسة.

نتائج السمات العامة لشكؿ الصورة الصحفية النتفاضة القدس في أىـ المبحث الثاني: مناقشة 
 صحيفتي الدراسة.

 المبحث الثالث: توصيات الدراسة
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 المبحث األكؿ 
 ت العامة لمحتكل الصكرة الصحفية النتفاضة مناقشة أىـ نتائج السما

 القدس في صحيفتي الدراسة
مف ، نتائج محتوى الصورة الصحفية النتفاضة القدس أىـ يتناوؿ ىذا المبحث مناقشة

وأىدافيا، ، والشخصيات المحورية، حيث الموضوعات التي تناولتيا، واتجاىيا، ومصادرىا
 لمحتواىا، والنطاؽ الجغرافي ليا، والتعميؽ عمييا. والدالالت الرمزية ليا، وأنواعيا وفقاً 

 أكالن: مكضكعات الصكرة الصحفية النتفاضة القدس:
 ة: اإلسرائيمياالعتداءات  - أ

ة عمى المرتبة األولى في اإلسرائيميالدراسة حصوؿ موضوع االعتداءات  أظيرت 
يف عمى نسبة صحيفتي الدراسة مع فارؽ بسيط في درجة االىتماـ، إذ حازت صحيفة فمسط

اىتماـ صحيفتي الدراسة  رجع، ويالجديدة %( في صحيفة الحياة27.7%( مقابؿ )31.4)
ة المتكررة بحؽ الشعب الفمسطيني اإلسرائيمية إلظيار االنتياكات اإلسرائيميبموضوع االعتداءات 

غبلؽيدـ البيوت ومصادرة األراضي وتجريفيا، بالمتمثمة  ى المناطؽ عسكريًا لمتضييؽ عم وا 
االقتحامات المتكررة  إلى إضافةيف، اإلسرائيميالمواطنيف، وعربدة المستوطنيف تحت حماية الجنود 

 حـر القدس.مل

ترى الباحثة أف حصوؿ موضوع االعتداءات عمى األولوية نفسيا في الصحيفتيف يعود 
مية إحدى أىـ إلى المرجعية األيديولوجية لمصحيفتيف المتيف تعداف أف موضوع االعتداءات اإلسرائي

 األسباب التي أدت إلى اندالع االنتفاضة.

ويدعـ ىذه النتيجة ما أشارت إليو نظرية ترتيب األولويات بأف وسائؿ اإلعبلـ ليا دورًا 
ميمًا في انتقاء وتسميط الضوء عمى بعض األحداث والقضايا وتشكيميا في ذىف الجميور، بما 

 .(1)ذه األحداثيقوده لمتصديؽ واالقتناع الفعمي بأىمية ى

، حيث احتمت صور الدمار الناجـ عف (2)(2008وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )نصر: 
 %(.90.1المرتبة األولى بنسبة )عمى الحرب داخؿ لبناف 

                                                           

 (92( المشابقة.  نظريات اإلعبلـ )ص 1)
 (201( نصر، التغطية الصحفية المصورة لمحرب في لبناف في المجبلت العربية: دراسة تحميمية )ص 2)
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ة في اإلسرائيمي، حيث جاء موضوع االعتداءات (1)(2015 وتختمؼ مع دراسة )الدلو:
 %(.15.9المرتبة الثانية بنسبة )

 كالجرحى الفمسطينييف:الشيداء  -ب

%(، وقد 20.8حاز موضوع الشيداء والجرحى الفمسطينييف عمى المرتبة الثانية بنسبة ) 
تقاربت النسب بيف صحيفتي الدراسة، ويعزى ذلؾ الىتماـ الصحيفتيف بإبراز سياسة العنؼ التي 

الميداني ألي  عداـواإلبالتركيز عمى عمميات القتؿ والتصفية، وقتؿ أي مشتبو بو،  إسرائيؿتتبعيا 
 إسراءشاب أو فتاة تكوف عمى مقربة مف جنوده أو في أماكف عامة، كما حصؿ مع الفتاة 

 .(2)عابد،

، حيث جاءت صور الضحايا المبنانييف (3)(2008وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )نصر:
صحؼ ، حيث اىتمت ال(4)(2003%(، ومع دراسة )األسطؿ: 95.1في المرتبة الثانية بنسبة )

 العربية بدرجة كبيرة بصور الشيداء والجرحى.

 المقاكمة:   - ج

%(،  مع تقارب كبير في النسب 19.8جاء موضوع المقاومة في المرتبة الثالثة بنسبة ) 
وفمسطيف  ، %(19.2بيف الصحيفتيف، حيث حازت صحيفة الحياة عمى النسبة األعمى بواقع )

وع المقاومة الفمسطينية إلظيار قوة الشعب %(، ويرجع اىتماـ صحيفتي الدراسة بموض19.1)
وآللتو العسكري المتطورة، مف  اإلسرائيميالفمسطيني وبسالتو وشجاعتو وتحديو لجبروت االحتبلؿ 

خبلؿ قذؼ الحجارة وتنفيذ العمميات الفردية كالطعف والدىس، لمحفاظ عمى الوطف والمقدسات 
 الدينية.

التفاعؿ  إلىة واىتماميا بيذا الموضوع، يعود وترى الباحثة أف تركيز صحيفتي الدراس 
الشعبي الفمسطيني مع االنتفاضة واقتناعو بأف المقاومة ىي الطريؽ الوحيد لبلستقبلؿ والحرية، 

 وتحرير األرض المقدسة.

                                                           

 (.111في الصحؼ الفمسطينية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة )ص ( الدلو، األطر الخبرية لممقاومة الشعبية  1)

 (.19(  )ص4( مؤسسة القدس الدولية، تقرير حاؿ القدس ) 2)
 (.201( نصر، التغطية الصحفية المصورة لمحرب في لبناف في المجبلت العربية: دراسة تحميمية )ص 3)
 ( 164ؼ العربية )ص( األسطؿ، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى  في الصح 4)
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ويدعـ ىذه النتيجة ما أكدتو نظرية ترتيب األولويات، أنو يوجد ارتباط متبادؿ بيف مدى  
ما ووفرة نصيبيا في الحصوؿ عمى األسبقية الترتيبية، أي كمما كاف اىتماـ اىتماـ المتمقي بقضية 

 .(1)الجميور كبيرًا بقضية ما كانت درجة ترتيبيا أفضؿ
 األنشطة كالفعاليات الثقافية كالحزبية كالفصائمية:  -د

أما فيما يتعمؽ بموضوع األنشطة والفعاليات الثقافية الحزبية والفصائمية، المتمثمة  
%(، ويعزى اىتماـ 9.8مؤتمرات والميرجانات والندوات، فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة )بال

دمج جميع شرائح المجتمع  إلىيسعى  اً نضالي اً صحيفتي الدراسة بيذا الموضوع كونو يخمؽ مناخ
في الحالة الكفاحية الراىنة، ولتفعيؿ الدعـ الجماىيري وحثيـ عمى الصمود والوحدة والتضامف في 

لنيؿ الحرية، كما يسيـ في توعية الشعب الفمسطيني لممخططات  اإلسرائيميوجو االحتبلؿ 
 ة إلجياض  االنتفاضة.اإلسرائيمي

 االجتماعات:  -ىػ

وفمسطينية ، جاء موضوع االجتماعات المتمثمة في: اجتماعات فمسطينية فمسطينية 
%( وىي نسبة 6.3الخامسة بنسبة )في المرتبة  إسرائيميةوفمسطينية ، عربية، وفمسطينية دولية

ضئيمة، ال تتناسب مع أىمية االنتفاضة، مع االختبلؼ في درجة االىتماـ بيف صحيفتي الدراسة، 
%( في 1.1)%(، مقابؿ 10.8حيث حصمت جريدة الحياة الجديدة عمى النسبة األعمى بواقع )

والدولي مع القضية ف تدني النسبة يرجع لضعؼ التعاطي العربي فمسطيف، وترى الباحثة أ
الفمسطينية بشكؿ عاـ واالنتفاضة خاصة، نتيجة انشغاؿ الدوؿ العربية بقضايا، وخوفيا مف قطع 

الذي يعيؽ عممية التنقؿ ، لذلؾ الحصار المفروض عمى قطاع غزة إضافة، إسرائيؿعبلقاتيا مع 
لذلؾ  إضافةىنة، لمقادة السياسييف لعقد اجتماعات عربية ودولية لمتباحث حوؿ األوضاع الرا

التي تمارس عمى السمطة في راـ اهلل، كؿ ذلؾ ينعكس بشكؿ سمبي عمى  ةاإلسرائيميالضغوط 
 لوقؼ االنتياكات ضد الشعب الفمسطيني ومقدساتو الدينية. إسرائيؿالجيود المبذولة لمضغط عمى 

ث، اىتماـ صحيفة الحياة بنسبة أعمى مف فمسطيف لمقرب المكاني لمحد إرجاعويمكف  
تتبنى سياسية السمطة الجديدة ولبلختبلؼ في نمط الممكية بيف الصحيفتيف، كوف صحيفة الحياة 

الفمسطينية وحركة فتح، وتيتـ بنشر أخبارىا، فيي المخولة بعقد االجتماعات والمفاوضات حوؿ 
 ، بينما صحيفة فمسطيفاألوضاع الراىنة بصفتيا ممثمة عف الشعب الفمسطيني، ولسيولة تنقميا

 .المحسوبة عمى حركة حماس موجودة في قطاع غزة المحاصر
                                                           

 (31ص)وسائمو  –نظرياتو  –( دليو، االتصاؿ .. المفاىيـ  1)
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 :االعتقاؿ كاألسر  -ك

%(، وىي نسبة ضئيمة 6.5جاء موضوع االعتقاؿ واألسر في المرتبة السادسة بنسبة )
مقارنة بأىمية ىذا الموضوع، ويعزى اىتماـ صحيفتي الدراسة بموضوع االعتقاؿ واألسر لتسميط 

بحؽ الشعب الفمسطيني، دوف  التي تنتيجيا إسرائيؿ ةالبلإنساني الضوء عمى سياسة االعتقاؿ
اعتبار لمنساء أو األطفاؿ أو الشيوخ، وذلؾ بيدؼ سيطرتيا عمى الشعب الفمسطيني لمحيمولة دوف 
ممارسة حقو في تقرير مصيره وسمخو عف ىويتو وقتؿ روح المقاومة لديو، ولتخويؼ األجياؿ 

في قموبيـ، مثاؿ ذلؾ صورة الطفؿ أحمد مناصرة أثناء التحقيؽ الفمسطينية الناشئة وبث الرعب 
 معو.

مف  (909)معتقؿ مف ضمنيـ  (5122)ـ 2016وقد بمغ عدد المعتقميف خبلؿ عاـ 
عمميات االعتقاؿ لـ تعتمد عمى معايير  أفمف النساء، وىذا مؤشر عمى  (119)األطفاؿ و

المعتقميف، يؤكد عدـ احتراـ االحتبلؿ  وضوابط واضحة ومحددة، كما أف ارتفاع نسبة األطفاؿ
 .(1)لحقوؽ األطفاؿ، بما يخالؼ القوانيف واألعراؼ الدولية

 المقاءات الصحفية:مكضكعات  -م

المتمثمة بمقاءات صحفية ، %(1.5حمت المقاءات الصحفية في المرتبة السابعة بنسبة )
فعة لؤلىالي عمى الرغـ مف مع أىالي الشيداء والمعتقميف، حيث تعكس الروح المعنوية المرت

فقدانيـ ألبنائيـ سواء باالستشياد أو االعتقاؿ، وىذا مف شأنو أف يسيـ في دعـ صمود الشعب 
 والحث عمى الثبات والمقاومة.

 ردكد الفعؿ العربية كالدكلية:مكضكعات  -ؿ
جاءت ردود الفعؿ العربية والدولية في المراتب األخيرة وبنسب ضئيمة، ويرجع اىتماـ 
صحيفتي الدراسة بيما، إلبراز جيود الدوؿ العربية والدولية المتمثمة باالعتصامات والمسيرات 
، لمتنديد بجرائـ االحتبلؿ، والحث عمى مقاطعتو لمضغط عميو لوقؼ الجرائـ والممارسات البشعة

 ولدعـ ومساندة الشعب الفمسطيني والتضامف معو.

                                                           

عمى األراضي الفمسطينية خبلؿ عاـ  اإلسرائيميةتقرير حوؿ االعتداءات مركز رؤية لمدراسات واألبحاث.   (1)
 (41)ص 2016
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، حيث أىتمت المجبلت العربية بموضوع (1)(2008وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )نصر:
 %(.2.3ردود األفعاؿ العربية والدولية بنسبة ضئيمة بمغت )
، حيث حظيت ردود الفعؿ عمى (2):2015)وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )صبلح

 .%(48المرتبة األولى بنسبة )

 ثانيان: اتجاه الصكرة الصحفية النتفاضة القدس:
فتي الدراسة أف االتجاه السمبي لمصورة الصحفية النتفاضة أوضح االتجاه العاـ لصحي 

%(، ويعزى ذلؾ إلظيار حالة الحزف واألسى لما 61.7القدس حصؿ عمى المرتبة األولى بنسبة )
 ة، في ظؿ الصمت العربي والدولي.اإلسرائيميوصؿ إليو الشعب الفمسطيني جراء االنتياكات 

رغبة  إلى%(، ويرجع ذلؾ 38.3نية بنسبة )في المرتبة الثا اإليجابيوجاء االتجاه 
صحيفتي الدراسة لرفع الروح المعنوية لمشعب الفمسطيني وتأكيد صمودىـ وقوتيـ وتحدييـ لآللة 

 ة.اإلسرائيميالعسكرية 
، حيث تفوقت الصور ذات (3)(1995وتتفؽ الدراسة في ىذا الشأف مع دراسة )بينسي: 

، حيث بمغت اإليجابياسة التحريرية عمى ذات االتجاه االتجاه السمبي فيما يتصؿ بدعميا لمسي
%( في صحيفة األىالي، ومع دراسة          79.5%( في صحيفة الوفد، و)79.6نسبتيا )
، حيث اىتمت الصحؼ بنشر الصور ذات (5)( 2003، ودراسة )األسطؿ: (4)(2006)أحمد: 

حؽ الشعب الفمسطيني، ومع دراسة ة البشعة باإلسرائيمياالتجاه السمبي التي تفضح الممارسات 
تجاه السمبي عمى حرب لبناف فقط، واختمفت ، حيث غمبت الصور ذات اال(6)(2001)بينسي: 

في جميع الحروب األخرى في ىذه  اإليجابيمعيا حيث غمبت الصور الصحفية ذات االتجاه 
 الدراسة.

                                                           

 .(209صسة تحميمية )(  نصر، التغطية الصحفية المصورة لمحرب في لبناف في المجبلت العربية: درا1)
( صبلح الديف، دالالت الصورة الصحفية والنصية  حوؿ األزمة السورية في صحيفتي القدس الفمسطينية  2)

 (.148ويديعوت أحرونوت اإلسرائيمية )ص

 (175بينسي، دور الصور الصحفية في دعـ السياسة التحريرية لمصحؼ الحزبية: دراسة تحميمية )ص3) )

 (378الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ المصرية: دراسة تحميمية )ص( أحمد، الصورة 4)

( األسطؿ، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي 5)
 (164األىراـ المصرية والحياة )ص

ثناء الحروب العربية اإلسرائيمية ( بينسي، تقويـ استخداـ الصور الصحفية كإحدى أدوات الصراع اإلعبلمي أ 6)
 (.255( )ص1982، 1973، 1967، 1956 1948)
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 ثالثان: مصادر الصكرة الصحفية:
العالمية  األنباءراسة ارتفاع نسبة االعتماد عمى وكاالت أوضح االتجاه العاـ لصحيفي الد 

ويعود ذلؾ الشتراؾ %(، 36)المصادر الخارجية(، حيث حازت عمى المرتبة األولى بنسبة )
صحيفتي الدراسة بخدمة الصورة الصحفية التي تقدميا بعض الوكاالت وخاصة الوكالة الفرنسية 

فمسطيف بشكؿ كبير عمى وكالة األناضوؿ التركية، ، إضافة العتماد صحيفة )أ. ؼ. ب( لؤلنباء
 .في العالـتييمف عمى تدفؽ المعمومات واألخبار  الوكاالت العالمية كما يدؿ ذلؾ عمى أف

، حيث حازت المصادر األجنبية عمى (1)(2013وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )عبد اهلل: 
 %(.36.4المرتبة األولى بنسبة )

في التغطية الصحفية المصورة، خاصة في وقت  اً يعد قصور وترى الباحثة أف ذلؾ  
الدرجة األولى إلبراز االنتياكات  وجية نظر فمسطينية مف إلىاألزمات والحروب التي تحتاج 

 ة بحؽ الشعب الفمسطيني لمتأثير عمى الرأي العاـ.اإلسرائيمي

 ف اىتماـ %(، مع تباي23.6انية بنسبة )وجاءت المصادر المجيمة في المرتبة الث 
%( مقابؿ 29.4بواقع )الجديدة صحيفتي الدراسة، حيث جاءت النسبة األعمى في صحيفة الحياة 

%( في صحيفة فمسطيف، وىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى عدـ اىتماـ صحيفتي الدراسة بذكر 17)
حؽ ، وىذا ال يتفؽ مع التقاليد المينية، ويعد مساسًا بسـ المصوريف، وىو نوع مف التجييؿا
لجميور في معرفة مصادر الصور، ويدؿ عمى أف الصحيفة تنقميا مف وكاالت أخرى، وىذا مف ا

 والتأثير في الرأي العاـ.  اإلقناعشأنو أف يقمؿ مف 

، حيث احتمت المصادر غير المحددة (2)(2016وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )حسف: 
 %(73.7الترتيب األوؿ بنسبة )

%( مع اختبلؼ في درجة 13.1ي المرتبة الثالثة بنسبة )أما مصور الصحيفة فجاء ف 
االىتماـ بيف الصحيفتيف، حيث حظيت جريدة الحياة الجديدة عمى النسبة األعمى بواقع 

%(، ويعزى ذلؾ كوف مقر صحيفة الحياة الجديدة يقع في بؤرة أحداث انتفاضة القدس 17.6)
لضفة الغربية، وىذا ما يؤكد أىمية القرب قربيا مف المدف األخرى في ا إلى)راـ اهلل(، إضافة 

 المكاني لؤلحداث نظرًا الىتماـ الجميور بيا.
                                                           

( عبد اهلل، تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية: دراسة تحميمية لصور الصفحة األولى لصحيفة  1)
 (.74ـ )ص2012الحياة لعاـ 

 (.150ية )ص: دراسة تحميمية فناإللكترونية( حسف، تأثير  الصورة في المدونات  2)



161 

( مصوريف في كؿ صحيفة، 3( مصوريف بواقع  )6الصحيفتيف عمى ) تااعتمدت كم وقد 
)ياسر فتحي، الجديدة، و )عصاـ الريماوي، خمدوف البرغوتي، ثائر غنايـ(، في صحيفة الحياة

 ف األغا ( في صحيفة فمسطيف.، رمضااإلفرنجيعمر 
، حيث احتمت المصادر األجنبية (1)(2003وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )األسطؿ: 

%(، تبلىا المصادر غير المحددة في المرتبة الثانية، ثـ المصور 79.9المرتبة األولى بنسبة )
 المعتمد في المرتبة الثالثة.

تمدت صحيفتا الدراسة عمى مصورييا ، حيث اع(2)(2011وتختمؼ مع دراسة )عبلونة:  
 %(.52.4في نشر الصورة الصحفية، حيث حازت عمى المرتبة األولى بنسبة )

%(، 10.5وبالنسبة لموكاالت المحمية الخاصة، فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة )
بشكؿ كبير عمى وكالة  نظرًا العتمادىا%(، 22.6حيث حازت جريدة فمسطيف عمى نسبة )

، كونيا تفضؿ االعتماد عمى مصادر تتوافؽ مع أجندتيا المحسوبة عمى حركة حماس )صفا(
، في حيف لـ يكف ليا حضور في صحيفة الحياة الجديدة خبلؿ فترة األيديولوجية وتوجياتيا
 الدراسة.

ويبلحظ تأخر وكاالت األنباء المحمية الرسمية، حيث احتمت المرتبة الخامسة بنسبة  
انتفاضة القدس شأف فمسطيني داخمي واألصؿ أف تحظى كوف ضئيمة،  %(، وىي نسبة8.7)

باىتماـ أكبر،  وأف تكوف وكالة "وفا" مصدرًا لمعمومات الصحؼ والوكاالت األخرى، ولعؿ عدـ 
التوجيات السياسية لمسمطة، ولمضغوط التي تتعرض ليا مف أجؿ إجياض  إلىاالىتماـ يعود 

%(  ويعزى اعتماد صحيفة الحياة 16.2حياة الجديدة بمغت )االنتفاضة، عممًا أف نسبتيا في ال
الجديدة وىي صحيفة حكومية عمى وكالة "وفا" ألنيا تحمؿ نفس أيديولوجياتيا،  في حيف لـ يكف 

 ليا حضور في صحيفة فمسطيف. 

%(، حيث حصمت فمسطيف عمى 8.1وأخيرًا جاء األرشيؼ في المرتبة األخيرة بنسبة ) 
حيف لـ تستخدـ صحيفة الحياة الجديدة ىذا المصدر، ويرجع ىذا لقربيا  %(، في17.5نسبة )

في حيف باإلمكاف  األرشيفيةالمكاني مف الحدث، لذا ليس مف المنطؽ االستعانة بالصور 

                                                           

( األسطؿ،  الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي  1)
 (.164)ص األىراـ المصرية والحياة المندنية

( عبلونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة لصحيفتي الدستور والغد  2)
 (.8)ص
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الحصوؿ عمى صور حية، وىو ما يعد مؤشرَا عمى اىتماـ الصحيفة المذكورة بمتابعة أحداث 
 االنتفاضة.

 كرية في الصكرة الصحفية:رابعان: الشخصيات المح
 الشخصيات الفمسطينية: - أ

أوضح االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة أف الشخصيات الفمسطينية حازت عمى المرتبة  
%(، وكانت الشخصيات المدنية مف أكثر 65.9األولى في صور انتفاضة القدس بنسبة )

الدراسة بالمواطف  %(، وىذا يدؿ عمى مدى اىتماـ صحيفتي57.6الشخصيات حضورًا بنسبة )
ة اإلسرائيميالفمسطيني وجعمو المحور الرئيسي لمصورة الصحفية إلبراز ما يعانيو جراء االنتياكات 

عداـمف قتؿ  يستيدؼ  اإلسرائيميوتدمير وتفتيش عبر الحواجز، ولمداللة عمى أف االحتبلؿ  وا 
ة القدس، وىي سيادة العمؿ باستمرار المواطف األعزؿ، كما أنيا تؤكد أىـ سمة تتميز بيا انتفاض

 .(1)الفردي المستقؿ وتنفيذ عمميات الطعف والدىس في ظؿ غياب الدور التنظيمي

%(، 5.8وجاءت الشخصيات الرسمية في المرتبة الثانية، لكف بنسب ضئيمة بمغت ) 
ومثمت الشخصيات الرسمية أشخاصًا كرئيس الدولة محمود عباس، ورئيس الوزراء، والوزراء 

المجمس التشريعي، ويعزى ذلؾ أف السمطة لـ يكف لدييا الرغبة في اندالع االنتفاضة وأعضاء 
واستمرارىا، بالرغـ مف أف انطبلؽ االنتفاضة تزامف مع خطاب الرئيس الفمسطيني محمود عباس 

البدء لبلنتفاضة والمقاومة  إشارةـ، كأنو 30/9/2015في الجمعة العامة لؤلمـ المتحدة في 
ف تبيف الحقًا أف ىذا مجرد لغو سياسي الستثمارىا لمضغط عمى نتانياىو لصالح الشعبية، ولك

تفعيؿ مسار التسوية، وىذا ما تؤيده جميع الشخصيات الرسمية الفمسطينية، بما فييـ الشخصيات 
الرسمية التابعة لحركة حماس، الذي يعكس  ضعؼ حضورىا عدـ رغبتيا باندالع واستمرار 

 االنتفاضة.

%(، تبلىا في 1.4ات المجتمع المدني فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة )أما شخصي 
أف  إلى%(، ويعزى ذلؾ 0.6المرتبة الرابعة الشخصيات العسكرية بنسبة ضئيمة ال تتعدى )

 .(2)المحرؾ الرئيس لبلنتفاضة ىـ الشباب والحركات المختمفة المستقمة عف األجيزة العسكرية

 

                                                           

 ( 32تداعيات )ص –سمات  –بيئة  –النعامي، انتفاضة القدس  (1)

 )موقع إلكتروني(لكفارنة، االنتفاضة مستمرة: ما بيف العنؼ الثوري والسجاالت ( ا2)
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، حيث احتمت صور (1)(2016مع دراسة )حسف: تختمؼ نتائج ىذه الدراسة و 
%(، بينما جاءت شخصيات قادة المجتمع 55.1الشخصيات السياسية المرتبة األولى بنسبة )

%(، تمتيا صور الشخصيات المدنية التي أطمقت عمييا 32.2المدني بالمرتبة الثانية بنسبة )
 %(.11.2الدراسة )عامة الشعب( في المرتبة األخيرة بنسبة )

%(، وىي نسبة ضعيفة 0.4كما جاءت األحزاب الفمسطينية في المرتبة األخيرة بنسبة )
جدًا، إذ تركزت في صحيفة الحياة، في حيف لـ يكف ليا حضور في صحيفة فمسطيف في فترة 
الدراسة، وقد مثمت األحزاب السياسية: بػحركة فتح، التي شارؾ شبابيا نسبيًا وبتردد في الحراؾ 

، وحركة حماس، التي (2)ةبدأ ينحسر بسبب ضغوط األجيزة األمنية الفمسطيني الشعبي والذي
ترغب بتفعيؿ االنتفاضة وتسعى لتصعيدىا، ولكف ال تريد الظيور كمف  يتحمؿ أعباء االنتفاضة، 
وترغب أف تأخذ االنتفاضة وجيًا وطنيًا وشعبيًا، حيث إنيا ال تستطيع تحمؿ ىذه المسئولية 

، أما فيما يتعمؽ بالحركات األخرى (3)اإلسرائيميتخشى أف يستفرد بيا االحتبلؿ لوحدىا، كما أنيا 
المتاحة عمى تصعيد االنتفاضة،  إمكانياتياكالجياد والجبية الشعبية فيي راغبة وتعمؿ ضمف 

 .(4)حيث طالبت بتشكيؿ شبكة أماف لبلنتفاضة

ات المجتمع المدني ، حيث جاءت شخصي(5)(2015مع دراسة)الدلو:ىذه النتيجة وتختمؼ 
التي أطمقت عمييا الدراسة )الشخصيات غير الرسمية( في المرتبة األولى، تمتيا في المرتبة الثانية 

 الشخصيات الرسمية، كما جاءت الشخصيات الحزبية في المرتبة الرابعة.
 ة:اإلسرائيميالشخصيات  - ب

(، وكانت الشخصيات %28.5ة عمى المرتبة الثانية بنسبة )اإلسرائيميحازت الشخصيات   
%(، مع وجود تبايف بيف صحيفتي الدراسة، 22ة العسكرية األكثر حضورًا بنسبة )اإلسرائيمي

%( 28.5%(، مقابؿ )16األقؿ اىتمامًا بيا حيث بمغت نسبتيا )الجديدة فكانت صحيفة الحياة 
براز ة العسكرية، إلاإلسرائيميفي  فمسطيف، ويرجع اىتماـ صحيفتي الدراسة بالشخصيات 

ة بحؽ القدس والمقدسات الدينية واالعتداءات المتكررة عمى الشعب اإلسرائيمياالنتياكات 
عداـالفمسطيني مف قتؿ  بشأف  اإلسرائيميوتدمير وتفتيش، وفضح مزاعـ وادعاءات االحتبلؿ  وا 

                                                           

 (187: دراسة تحميمية فنية )صاإللكترونية(  حسف، تأثير الصورة في المدونات 1)

 ( 3(، )ص 86، تقدير استراتيجي )اإلسرائيمينب ( فرحانة، مستقبؿ االنتفاضة وانعكاساتيا عمى الجا2)

 .3المرجع السابؽ، ص (3)
 (.موقع إلكتروني( أبو عرفة، مواقؼ األطراؼ الفمسطينية في االنتفاضة الفمسطينية، موقع القدس )4)
  (119( الدلو، األطر الخبرية لممقاومة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة )ص5)
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الفمسطيني، وكاف مف أبرزىا  اإلنسانيتيديد الفمسطينييف ألمنيا، كما أبرزت الصور الجانب 
يف النار، وتركوه مضرج بدمائو، اإلسرائيميصورة الطفؿ " مناصرة"  الذي اطمؽ عميو الجنود 

 ورفضوا السماح بإسعافو.

%(، وكانت النسبة األعمى في صحيفة 5.3في المرتبة الثانية بنسبة ) وجاء المستوطنوف
طنيف عربدة المستو  إظيار إلىفمسطيف، ويعود اىتماـ صحيفتي الدراسة بالمستوطنيف، 

واالعتداءات المتكررة عمى الشعب الفمسطيني، والمقدسات الدينية تحت حماية الجنود 
برازيف، اإلسرائيمي  ، وأبرزىا جريمة حرؽ عائمة دوابشة.(1)يـ البشعةمجرائ وا 

ة فجاءت في المرتبة األخيرة بنسبة متساوية اإلسرائيمية والحزبية يالشخصيات الرسم أما
ضئيمة، تشير لعدـ وجود أي تحركات دولية لعممية السبلـ ناجمة عف  %( وىي نسبة0.6بواقع )

 انتفاضة القدس.

 الشخصيات الدكلية: -ج

%(، وىي نسبة ضئيمة،  وكاف 4.2جاءت الشخصيات الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة )
المسؤولوف الرسميوف األجانب األكثر حضورًا، مع اختبلؼ في درجة االىتماـ في صحيفتي 

%( مقابؿ    4.8دراسة، حيث كانت صحيفة الحياة الجديدة األكثر اىتمامًا حيث بمغت نسبتيا )ال
عمى نسبة  امنيف األجانب حيث حصمواف والمتضيالدولي %(، كما تساوت نسبة المبعوثيف0.8 )
افر الجيود الفمسطينية ي الدراسة بالشخصيات الدولية، لتض%(، ويعود اىتماـ صحيفت0.4)

، ولمداللة عمى مساندة ودعـ شعوب العالـ لمقضية اإلسرائيميوالدولية لمواجية االحتبلؿ والعربية 
الفمسطينية، كما أف تدني النسبة يدؿ عمى أف ىذه الجيود لـ تكف بالقدر المناسب، الذي يسمح 

، كوف الصحافة مرآة المجتمع تعكس ما يجرى اإلسرائيميبممارسة ضغوط جدية عمى االحتبلؿ 
 يو.ويدور ف

 الشخصيات العربية: -د

%(، وكانت شخصيات 1.4حصمت الشخصيات العربية عمى المرتبة األخيرة بنسبة )
ف العرب األكثر حضورًا مع تبايف صحيفتي الدراسة، فكانت صحيفة فمسطيف األقؿ يالمسؤول

 إلى%(، وىي نسبة ضئيمة، ويعزى ذلؾ 1.2%( مقابؿ )0.4اىتمامًا حيث بمغت نسبتيا )
تجاه القضية الفمسطينية عامة واالنتفاضة بصفة خاصة، وموقؼ  واإلسبلميالعربي الصمت 

                                                           

( شعت، األيديولوجية الصييونية ومخططاتيا إلجياض انتفاضة القدس، وانعكاساتيا عمى الكياف الصييوني 1)
 (.224)ص
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البلمباالة الذي لـ يتجاوز عبارات الشجب واالستنكار والتنديد واإلدانة ولـ يخرج عف بوتقة 
، بؿ جرأتيـ أكثر لعمميـ اإلسرائيمي، وىي ليست رادعًا لبلحتبلؿ (1)واإلعبلميالخطاب السياسي 

بمشاكميا  واإلسبلميةيس لمسخط الشعبي، وترى الباحثة أف انشغاؿ الدوؿ العربية بأنيا تنف
الداخمية، جعؿ القضية الفمسطينية ليست ذات أولية بالنسبة ليـ، فوقفت موقؼ المتفرج مف 

ويعود اىتماـ صحيفتي ، %(0.6ف العرب بنسبة )ية، تبلىا صور المواطناإلسرائيمياالنتياكات 
يف العرب إلظيار تضامنيـ مع الشعب الفمسطيني ودعميـ وتأييدىـ لمقضية الدراسة بالمواطن

 الفمسطينية. 

، حيث احتمت صور (2)(2008وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )نصر:  
ة في اإلسرائيمي%(،  تمتيا صور الشخصيات 50.5الشخصيات المبنانية المرتبة األولى بنسبة )

%(، واختمفت عنيا حيث تساوت صور الشخصيات العربية مع 20.6المرتبة الثانية بنسبة )
 %( لكؿ منيما.14.4صور الشخصيات الدولية بنسبة )

 خامسان: أىداؼ الصكرة الصحفية:
األلـ والمعاناة تصدر قائمة أىداؼ صور انتفاضة  إظيارأظيرت نتائج الدراسة أف ىدؼ  

الشعب الفمسطيني جراء الممارسات %(، ويعود ذلؾ إلظيار ما يعانيو 60.9القدس بنسبة )
عداـمف قتؿ وتدمير  ةة البلإنسانياإلسرائيمي واعتقاؿ وحرؽ منازؿ المواطنيف، واالعتداءات  وا 

المتكررة عمى الصحفييف لمنعيـ مف تغطية األحداث إلخفاء جرائميـ البشعة، وإلبراز المضايقات 
التي تيدؼ  اإللكترونيةوالبوابات  تيةاإلسمنالتي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني نتيجة الحواجز 

 لمنع عبور المواطنيف الفمسطينييف.

، حيث عكس الصور معاناة الشعب (3)(2000وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )أحمد: 
، حيث تمثؿ نسبة الصور لمخسائر الفمسطينية ةالفمسطيني نتيجة الممارسات البلإنساني

(94.8.)% 

%(، مع االختبلؼ في 33.6ة في المرتبة الثانية بنسبة )وجاء ىدؼ تعزير الروح المعنوي 
%( في صحيفة الحياة الجديدة، 35.3درجة االىتماـ بيف الصحيفتيف، حيث جاءت بنسبة )

                                                           

 (.موقع إلكتروني( القدرة، االنتفاضة الفمسطينية، أسباب ومواقؼ ونتائج )1)
 (.207يمية )ص( نصر، التغطية الصحفية المصورة لمحرب في لبناف في المجبلت العربية : دراسة تحم2)
 (378الصور الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ المصرية: دراسة تحميمية )ص ،( أحمد 3)
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ة لمشعب %( في صحيفة فمسطيف، ويعزى ذلؾ لتقوية ودعـ الجبية الداخمي31.6وبنسبة )
 .اإلسرائيمياالحتبلؿ  الفمسطيني، وتعزيز صموده، وشحذ ىممو لمواجية

%(، وييدؼ 2.4المكانة الدينية لمقدس حاز عمى المرتبة الثالثة بنسبة ) إظيارأما ىدؼ  
أف الشعب الفمسطيني عمى استعداد أف يضحي بنفسو في سبيؿ المحافظة عمى القدس  إبراز إلى

مدينة  ة المتكررة ويتحدى آلتو العسكرية، حيث إفاإلسرائيميوالمقدسات الدينية مف االقتحامات 
 القدس تعد ميمة جدًا التصاليا بقبمة المسمميف األولى وعقيدتيـ وتراثيـ وتاريخيـ.

ة ورغـ أىميتو فقد جاء في المرتبة  الرابعة اإلسرائيميوبالنسبة ليدؼ الحث عمى المقاطعة  
%(، وكانت صحيفة فمسطيف األقؿ اىتمامًا حيث بمغت نسبتيا 2.1بنسبة  ضئيمة بمغت )

%( في صحيفة الحياة الجديدة، وتكمف أىميتو كمحاولة لمضغط عمى 3ابؿ )%(، مق1.1)
لوقؼ ممارساتو البشعة بحؽ الشعب الفمسطيني مف خبلؿ مقاطعتيـ  اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 اقتصاديًا وأكاديميًا وثقافيًا.

وترى الباحثة أف قمة االىتماـ بيدؼ الحث عمى المقاطعة يعود لعدـ نجاح األحزاب  
المجنة الوطنية لممقاطعة في نشر ثقافة المقاطعة شعبيًا واعتبارىا  إطارالمنضوية في  واألطر

جزءًا أصيبًل مف ثقافة مقاومة االحتبلؿ، إذ يجب أف يترجـ ىذا التأييد مف خبلؿ برامج 
 .اإلعبلـ ، إذ يتطمب ذلؾ، العمؿ في مجاالت عديدة ومنيا1واستراتيجيات تتبنى المقاطعة عممياً 

%( 1فجاء في المرتبة األخيرة بنسبة ) ةالنسبة ليدؼ دعـ صمود المرأة الفمسطينيب أما 
وىي نسبة ضئيمة جدًا، ولكف ىذه النسبة ال تقمؿ مف دور المرأة الفمسطينية ونضاليا، فمشيد 
المرأة لـ يغب يومًا مف تاريخ نضاؿ الشعب الفمسطيني ومشاىد المقاومة، كما أف دورىا واضح 

 والرباط في المسجد األقصى. اإلسرائيميلقدس مف خبلؿ تحدييا لبلحتبلؿ في انتفاضة ا

ومف وجية نظر الباحثة يعزى ضعؼ اىتماـ صحيفتي الدراسة بإظيار صمود المرأة  
أننا كشعب فمسطيني مسمـ ومحافظ نتحفظ عمى نشر صور المرأة الفمسطينية في  إلىالفمسطينية 

 ية وأخبلقية وسياسية.ساحة المعركة بشكؿ كبير، ألسباب دين

                                                           

( البرغوثي، استراتيجيات المقاومة، المؤتمر السنوي الثالث، راـ اهلل: المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات  1)
 ( موقع إلكتروني)  2014 –مسارات  –والدراسات االستراتيجية 
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 سادسان: الدالالت الرمزية لمصكرة الصحفية:
أوضحت نتائج الدراسة، أف رمز اآللة العسكرية حاز عمى المرتبة األولى بنسبة  
%( مف مجموع الصور التي تتضمف رموز في صحيفتي الدراسة، ويعزى ذلؾ إلظيار 16.7)

عمى الشعب الفمسطيني، تبله رمز الحطة واعتداءاتو المتكررة  اإلسرائيميجبروت االحتبلؿ 
كثرة االعتماد عمى الشخصيات  إلى%(، ويرجع ذلؾ 14.6الفمسطينية )الكوفية( بنسبة )

الفمسطينية في عينة الدراسة التي عادة ما يرمز ليا بمباس الحطة الفمسطينية، تبله رمز )الخنجر 
فمسطينية، ويشكبلف مصدر قمؽ %( وىما أبرز أسمحة االنتفاضات ال12.8والمقبلع( بنسبة )
%( لمداللة عمى اعتزاز 11.1، ثـ رمز العمـ الفمسطيني بنسبة )اإلسرائيميلؤلمف واالستقرار 

الشعب الفمسطيني بيويتو، حيث كاف يستخدـ غالبًا كغطاء لمشيداء الفمسطينييف، تبله رمز 
ثـ رمز الرايات  ، األقصى%( لمداللة عمى المكانة الدينية لممسجد 6.6المسجد األقصى بنسبة )

%( لمداللة عمى الوحدة الوطنية، تبله رمز الجرافة الفمسطينية بنسبة 4.7الفمسطينية بنسبة )
%( لمداللة عمى االعتداءات المتكررة عمى الشعب الفمسطيني المتمثمة بيدؼ المنازؿ 1.8)

ف وتصميـ الشعب لمداللة عمى يقي، %(1.1وتجريؼ األراضي، ثـ رمز مفتاح العودة بنسبة )
الفمسطيني عمى العودة ألرضو ووطنو الذي ىجر منو، وفي الختاـ رمز عبلمة النصر بنسبة 

ال  اإلسرائيمي%(، لمداللة بصورة قاطعة أف الشعب الفمسطيني منتصر عمى االحتبلؿ 0.9)
 محالة.

 سابعان: نكع الصكرة الصحفية كفقان لمحتكاىا:
تماميما بنوع الصورة وفقًا لمحتواىا، حيث حازت اتفقت صحيفتا الدراسة مف حيث اى 

%(، مع تبايف في النسب، حيث 71.1التابعة عمى المرتبة األولى بنسبة ) اإلخباريةالصور 
%( في 61.8%(، مقابؿ نسبة )81.9حصمت صحيفة فمسطيف عمى النسبة األعمى بواقع )

بمضموف أحد الموضوعات  التابعة تتصؿ اإلخباريةصحيفة الحياة الجديدة، حيث إف الصور 
الخبرية في الصفحة ويختمؼ حجميا باختبلؼ ما يبرزه مف تفصيبلت مف حيث الكـ والقيمة كما 

، كما تبرز أىميتيا وقت الحروب واألزمات، حيث يزداد (1)يجمعيا مع  موضوعيا حيز واحد
حداث تأ ، (2)ثيرات عاطفيةالتوتر وتزداد الرغبة في المعرفة، كونيا تساعد عمى تقريب الحدث، وا 

ويعزى اىتماـ صحيفتي الدراسة لبلىتماـ بيذا النوع مف الصور نظرًا ألف انتفاضة القدس تعد مف 
                                                           

 (.35العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة )ص (1)
   (2)Newhagen, The evening's bad News: effects of Compelling Negative Television 

News on Memory (p25) 
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األزمات الصعبة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني، ويجب متابعة أحداثيا عمى مدار الساعة، 
 .اإلخباريةوتيتـ بيا الصحؼ الفمسطينية اليومية نظرًا لطبيعتيا 

باحثة أف الصورة التي تتبع أخبار تحظى باىتماـ القارئ لما تحتويو مف مضموف وترى ال 
يزيد مف فيمو، حيث إنيا مكممة لمنصوص التحريرية الصحفية وداعمة ليا، كما أنيا تزيد مف 

 مصداقية الصحيفة، وىي أكثر حيوية وحركة ونشاط.

%(، حيث حازت 22.3نسبة )المستقمة فجاءت في المرتبة الثانية ب اإلخباريةأما الصور  
 %( في صحيفة فمسطيف، 17%( مقابؿ )26.9صحيفة الحياة الجديدة عمى النسبة األعمى بواقع )

المستقمة، نظرًا لصدورىا بالقطع  اإلخباريةويعود اىتماـ صحيفة الحياة الجديدة بالصور   
كاممة،  إخباريةـ خدمات العادي )ستاندر(، الذي يتيح ليا استخداـ ىذا النوع مف الصور الذي يقد

، وىذا ما ال (1)غالبًا ما تتسـ بكبر مساحتيا إنيامع اعتمادىا البسيط عمى بعض الكممات، حيث 
 تستطيع صحيفة فمسطيف استخدامو بكثرة نظرًا لصغر حجـ الصحيفة.

أما الصورة الشخصية، فأخذت المرتبة الثالثة مف حيث اىتماـ صحيفتي الدراسة، وبمغت  
%(، مع وجود تبايف في النسب، فكانت صحيفة فمسطيف ىي األقؿ اىتمامًا حيث 6.6)نسبتيا 

%( في الحياة الجديدة، ويعود ضعؼ االىتماـ بالصورة 11.3%( مقابؿ )1.1بمغت نسبتيا )
 أنيا غالبًا ما تكوف جامدة ال حراؾ فييا. إلىالشخصية 

التابعة  اإلخباريةالصور ، حيث حظيت (2)(2003وتتفؽ الدراسة مع دراسة )األسطؿ : 
حيث جاءت الصور المستقمة في ، %(، كما تختمؼ معيا81.5عمى المرتبة األولى بنسبة )

 %(.3.5المرتبة األخيرة بنسبة )
، حيث حازت (4)(2013و دراسة )عبد اهلل:  (3)(2015كما تتفؽ مع دراسة )عبد الجواد:  

ما، حيث حظيت الصور الشخصية عمى عمى المرتبة األولى واختمفت عني اإلخباريةالصور 
 المرتبة الثانية.

                                                           

 (.35( العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة  )ص1)
الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية : دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي ( األسطؿ، الصورة 2)

 (.150األىراـ المصرية والحياة )ص 

 (252( عبد  الجواد، تأثير متغيرات الصورة الصحفية عمى تذكر المضموف الصحفي )ص3)

صور الصفحة األولى لصحيفة ( عبد اهلل،  تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية: دراسة تحميمية ل4)
 (9ـ )ص2012الصباح لعاـ 
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  اإلخبارية، حيث جاءت الصور (1)( 2015وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )صبلح الديف: 
لكنيا اتفقت معيا، حيث الموضوعية المستقمة في المرتبة األولى، تبلىا في المرتبة الثانية الصور 

 جاءت صور الشخصيات في المرتبة الثالثة.

 امنان: النطاؽ الجغرافي: ث
حمت الضفة الغربية في المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة مف حيث االتجاه العاـ  

%(، 33.3%(، تبلىا القدس المحتمة في المرتبة الثانية بنسبة )51.4لصحيفتي الدراسة، بنسبة )
ددت بالضفة وجاءت النسب متقاربة جدًا، ويعزى ذلؾ كوف االنتفاضة اندلعت مف القدس وتم

 تغطية األحداث.وىذا يؤكد أىمية القرب المكاني في  الغربية التي تعد بؤرة أحداثيا،

%(، ويرجع ذلؾ كوف أحداث 12.9وجاءت منطقة قطاع غزة في المرتبة الثانية بنسبة ) 
االنتفاضة تركزت في القدس والضفة الغربية، ومف المعموـ أف القرب المكاني يعد مف العناصر 

عسكرية داخؿ قطاع غزة، إنما  إسرائيميةة لمخبر، إضافة لذلؾ عدـ وجود مستوطنيف وقوات اليام
يف عمى حدود القطاع، فكانت المواجيات بيف الفمسطينييف وقوات اإلسرائيمييتركز وجود الجنود 

 االحتبلؿ قميمة.

عيفة، %(، وىي نسبة ض2.4بالنسبة لفئة "أخرى" فجاءت في المرتبة األخيرة بنسبة) أما 
ة اإلسرائيمي توتتضمف المناطؽ خارج دولة فمسطيف، لمناقشة  تطورات األحداث بشأف االعتداءا

صور الفعاليات التي نظمتيا بعض الدوؿ، ويعزى  إلىالمتكررة عمى الشعب الفمسطيني، إضافة 
تدني النسبة لعدـ تعاطي الدوؿ العربية والدولية بشكؿ كبير مع القضية الفمسطينية عامة 
واالنتفاضة بشكؿ خاص، وذلؾ النشغاليا في قضاياىا الداخمية، والخوؼ مف قطع العبلقات مع 

 .اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 الصكرة: كالـتاسعان: 
، حيث جاءت في المرتبة األولى اسة عمى الصور التي يصاحبيا كبلـالدر  زت صحيفتارك

ءت في صحيفة الحياة الجديدة الصحيفتيف، حيث جا النسب في كمتا ت%(، وقد تقارب90بة )بنس
%( في صحيفة فمسطيف، ويرجع اىتماـ صحيفتي الدراسة 89.8%(، مقابؿ نسبة )90.2بنسبة )

عنصر لـ يمتفت إليو أو  إلىبتعميؽ الصورة، حيث إنو يوضح بعض جوانبيا ويمفت نظر القارئ 

                                                           

(  صبلح الديف، دالالت الصورة الصحفية والنصية حوؿ األزمة السورية في صحيفتي القدس الفمسطينية 1)
 (.158ويديعوت احرونوت اإلسرائيمية )ص
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معينة ال تكفي  عافٍ صورة ويحاوؿ أف يستخرج منيا متفاصيؿ دقيقة في ال إلى، كما يشير ايفيمي
 .(1)القارئ إلىالمغة البصرية وحدىا لتوصيميا 

نو ال يوجد %(، وترى الباحثة أ10فجاءت بنسبة ) الصور التي لـ يصاحبيا كبلـ أما
يؤدي أحيانًا لعدـ الفيـ  حيثلمصورة، ألف ذلؾ يشكؿ عبلمة سمبية،  مبرر لعدـ كتابة كبلـ

 عمى القارئ. الكامؿ لمصورة الصحفية، ويختمط األمر

، ودراسة (3)(2011ودراسة )عبلونة: (2)(2016وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة )حسف:
في ، في المرتبة األولى بنسب عالية لمكبلـ، حيث جاءت الصور المصاحبة (4)(2013)عبد اهلل: 

 جاءت في المرتبة الثانية. كبلـحيف أف الصورة التي لـ يصاحبيا 

                                                           

 (186( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (150: دراسة تحميمية فنية )صلكترونيةاإل( حسف، تأثير الصورة في المدونات 2)
 (.11( عبلونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية: دراسة تحميمية )ص3)

( عبد اهلل، تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية: دراسة تحميمية لصور الصفحة األولى لصحيفة 4)
 (11ـ  )ص2012الصباح لعاـ 
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 المبحث الثاني
 أىـ نتائج السمات العامة لشكؿ الصكرة الصحفية النتفاضة  مناقشة

 القدس في صحيفتي الدراسة
 

نتائج السمات العامة لشكؿ الصورة الصحفية النتفاضة أىـ يتناوؿ ىذا المبحث مناقشة  
عرضيا، وشكميا، وحجميا، وموقعيا في الصحيفة وفي  أسموبمف نوع الصورة وفقًا ، القدس

طارهضوع، وموقع التعميؽ، ومدى استخداميا لؤللواف و الصفحات وداخؿ المو   يحيط بيا. ا 
 

 بالصكرة الصحفية النتفاضة القدس: أكالن: مدل اىتماـ صحيفتي الدراسة

أظيرت نتائج الدراسة ضعؼ اىتماـ صحيفتي الدراسة  بالصورة الصحفية النتفاضة 
المعدؿ في صحيفة الحياة  عممًا أف ( صورة صحفية يوميًا،4.4القدس بشكؿ عاـ، حيث بمغت )

 ( صورة يوميًا.4%( صورة وفمسطيف )4.7كاف ) الجديدة

ويرجع ارتفاع نسبة االىتماـ في صحيفة الحياة الجديدة عنيا في فمسطيف لمقرب المكاني 
 لمحدث، حيث إنيا تصدر في راـ اهلل التي مركز الحدث.

عة أشير األولى مف أكتوبر كما نبلحظ تزايد االىتماـ في كمتا الصحيفتيف خبلؿ األرب
( صورة 122ـ، حيث بمغ عدد الصور في صحيفة الحياة الجديدة )2016ـ إلى يناير 2015

( صورة 6.5( صورة صحفية، بمعدؿ )104( صورة يوميًا، وفي فمسطيف )7.6صحفية بمعدؿ )
األحداث في يوميًا، ثـ تدني االىتماـ بالصور الصحفية خبلؿ األشير التالية، ويعزى ذلؾ إلى أف 

 بدايتيا تحظى باىتماـ وسائؿ اإلعبلـ بدرجة أعمى.

 عرضيا: سمكب: نكع الصكرة كفقان ألثانيان 
االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة اىتماميا بالصورة المفردة في المرتبة األولى بنسبة  أوضح

، حيث وكانت فمسطيف األكثر اىتمامًا بيا، %(، مع وجود تبايف بيف صحيفتي الدراسة96.6)
%( في صحيفة الحياة، ويعزى اىتماـ صحيفتي الدراسة 95.1.%( مقابؿ )98.2بمغت نسبتيا )

أو مصاحبة لمادة ، بيا، كونيا أكثر األنواع ظيورًا ونشرًا في الصحؼ اليومية سواء نشرت مفردة
 ، وىي الوظيفة األولى لمصحافة.اإلخبارية، حيث تؤدي وظائؼ متعددة أبرزىا إخبارية
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،  حيث (2)(2015، ودراسة )سميماف: (1)(2001ىذه النتيجة مع دراسة )بينسي: وتتفؽ
%( عمى التوالي مف 83.9)و%( 54.3حظيت الصورة المفردة عمى المرتبة األولى بنسبة )

 الصور الصحفية. إجمالي

%(، تبلىا 2أما فيما يتعمؽ بالصفحات المصورة فجاءت في المرتبة الثانية بنسبة )
%(،  مع اختبلؼ في درجة االىتماـ بيف صحيفتي الدراسة، حيث 1.4اقب بنسبة )المشيد المتع

كانت جريدة الحياة الجديدة األكثر اىتمامًا، ويكثر استخداـ الصفحات المصورة، والمشيد 
، ويعود اىتماـ (3)المتعاقب في الصفحات الداخمية أو الصفحة األخيرة، وغالبًا ما تكوف ممونة

أحيانًا تخصص صفحاتيا األخيرة وبعض  إنياالنوع مف الصور، إذ  صحيفة الحياة بيذا
الصفحات الداخمية لؤلخبار الميمة والساخنة، حيث إف انتفاضة القدس تعد مف األخبار الميمة 

 عمى الساحة الفمسطينية في الوقت الراىف.

، حيث جاء المشيد المتعاقب في (4)(2015وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )سميماف:
لـ يكف ليا إذ الصفحات المصورة فيما يتصؿ ب%(، وتختمؼ عنيا 9.8لمرتبة الثالثة بنسبة )ا

 .فييا حضور

، مف حيث حصوؿ الصورة المفردة عمى المرتبة (5)(2001كما اتفقت مع دراسة )بينسي:
األولى، واستخداـ المشيد المتعاقب والصفحات المصورة  بنسب قميمة، لكنيا اختمفت عنيا في 

 داـ صحيفة األىراـ لسمسمة الصور .استخ

وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع إلمكانيات الصحيفة المادية والفنية، كوف ىذا النوع مف 
الصحيفة وقدرتيا عمى الحصوؿ عمى عدد كبير مف  إمكانياتالصور يعد وسيمة الستعراض 

أف نشر  الصور،  وتمكنيا مف نشر صور خاصة ال يمكف نشرىا عمى الصفحات األخرى، كما
مجموعة صور حوؿ موضوع واحد يحدث  تأثيرًا كبيرًا، ويكوف عرضيا أشبو بكتابة قصة خبرية 

 رئيسية.
                                                           

الصحفية كإحدى أدوات الصراع اإلعبلمي أثناء الحروب العربية اإلسرائيمية  ( بينسي، تقويـ استخداـ الصور1)
 (.248ص( )1982، 1973، 1967، 1956، 1948)

 (.56( سميماف، االتجاىات الحديثة في إخراج الصورة الصحفية عمى الصحؼ المصرية واألجنبية )ص2)

 (204قات العممية )ص(  صالح، والمباف، اإلخراج الصحفي : األسس النظرية والتطبي3)
 (.56( سميماف، االتجاىات الحديثة في إخراج الصورة الصحفية عمى الصحؼ المصرية واألجنبية )ص 4)
( بينسي، تقويـ استخداـ الصور الصحفية كإحدى أدوات الصراع اإلعبلمي أثناء الحروب العربية اإلسرائيمية 5)

 ( 248(، )ص1982، 1973، 1967، 1956، 1948)



173 

أنيا غالبًا ما تخصص  إلى، ويعود ضعؼ اىتماـ صحيفة فمسطيف بيذا النوع مف الصور
عرض ىذا  أسموبصفحاتيا األخيرة كصفحات رياضية، كما أف صفحاتيا الداخمية غير ممونة، و 

 نوع مف الصور ال يناسبو الصور غير الممونة.ال

الصحيفتيف، حيث يتـ التقاطيا  سة الصور فمـ يكف ليا حضور في كمتاأما بالنسبة لسم
، وىذا ال يتناسب مع طبيعة الصحؼ اليومية التي تواكب األحداث (1)خبلؿ فترة زمنية طويمة

زمنية قصيرة، حيث يكثر استخداـ ىذا اليومية، خبلؿ فترة  اإلخباريةباستمرار، وتقوـ بالتغطية 
 النوع في المجبلت.

، حيث حصمت سمسة الصور عمى (2)(2015وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )سميماف:
، حيث ارتفعت نسبة سمسمة الصور (3)%(، ومع دراسة )بينسي:  (6.25المرتبة الثانية بنسبة )

%( عمى 41.4%( و)22.2%( و) 41.5، حيث بمغت )1973، 1967، 1956في حروب 
 .التوالي

 : شكؿ الصكرة الصحفية :ثالثان 
يعد شكؿ الصورة أحد العوامؿ الميمة التي تزيد مف قدرة الصورة عمى جذب االنتباه، كما 

نماأف شكؿ الصورة ال يتحدد وفقًا لرغبة المخرج فقط،   .(4)أيضالمضموف الصورة  وا 

المستطيؿ في صحيفتي الدراسة حيث  وفي الدراسة الحالية ارتفعت نسبة استخداـ الشكؿ
أف الشكؿ المستطيؿ أكثر جذبًا لبلنتباه، وأكثر لفتًا  إلى%(، ويعزى ذلؾ 98.2نسبة ) إلىوصمت 

برازيو لمضموف  لمنظر، ويسيـ في توصيؿ مضموف الصورة، كما أنو يعطي قيمة تأكيدية وا 
مف  اإلخراجالتجاىات الحديثة في كما أنو يحاكي ا(، 5)الصورة، ويوحي باليدوء والسكينة والراحة

 األفقي. سموبحيث استخداـ األ

%(، ولـ يكف لو حضور في صحيفة 2أما الشكؿ المربع فجاء في المرتبة الثانية بنسبة )
فمسطيف، وىذه نتيجة منطقية، حيث إنو مف األشكاؿ اليندسية الذي ينصح باالبتعاد عنيا قدر 

                                                           

 (.358باسي، صحافة األطفاؿ في الوطف العربي )ص( الع1)
 (56الصورة الصحفية في الصحؼ العربية واألجنبية )ص إلخراج( سميماف، االتجاىات الحديثة 2)

( بينسي، تقويـ استخداـ الصور الصحفية كإحدى أدوات الصراع اإلعبلمي أثناء الحروب العربية اإلسرائيمية 3)
 (248)ص  (1982، 1973، 1967، 1956، 1948)

 (128)ص اإللكتروني( شفيؽ، اإلخراج الصحفي 4)

 (148( نجادات، اإلخراج الصحفي اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو وعناصره  )ص5)
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نوع مف  إلىنظرًا لتساوي أضبلعو وتوحد زواياه، مما يؤدي  ، ألنو يوحي بالجمود والرتابةاإلمكاف
، كما أنو ال يتناسب مع موضوعات دراستنا الحالية، كونيا تتميز بالحركة (1)السكوف وعدـ الحركة

 والحيوية.

، حيث اعتمدت (2)(2014وتتفؽ الدراسة الحالية في ىذا الشأف مع دراسة )الربيعي:
ي في إخراج الصورة الصحفية، حيث جاء في المرتبة األولى، تبلىا الجرائد الشكؿ المستطيؿ األفق

، حيث حظي الشكؿ المستطيؿ (3)(2015في المرتبة الثانية الشكؿ المربع، ومع دراسة )سميماف:
 %(، وتختمؼ عنيا حيث لـ تستخدـ الشكؿ المربع.70.4عمى المرتبة األولى بنسبة )

 ر العادي والديكوبيو( بنسب ضئيمة جدًا فيكما جاءت نسبة األشكاؿ األخرى )القطع غي
%(، في حيف لـ يكف ليا حضور في صحيفة فمسطيف، 1) صحيفة الحياة، حيث إنيا لـ تتعدّ 

ومف النوع المحافظ  إخباريةطبيعة ىذه الصحؼ كونيا يومية  إلىوترى الباحثة أف ذلؾ يعود 
، كما (4)لرياضية وصفحات الففوالجاد، حيث إف ىذا النوع مف األشكاؿ يتناسب مع الصفحات ا

أف انتفاضة القدس يعد مف األخبار الجادة والساخنة التي ال تحتمؿ صورىا أف تأخذ غير الشكؿ 
 المستطيؿ أو المربع.

،حيث يكثر استخداـ الصور ذات (5)(2010وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )السيد:
ة(، حيث تكثر ىذه األشكاؿ في األشكاؿ غير المنتظمة خاصة الديكوبيو )الخمفية المفرغ

 المجبلت.

أما فيما يتعمؽ بالشكؿ الدائري والبيضاوي، فمـ يكف ليما حضور في صحيفتي الدراسة،  
عمى الرغـ مف أف الشكؿ الدائري، يعد مف األشكاؿ التي يسيؿ رؤيتيا أكثر مف غيرىا ألنيا 

، أما بالنسبة لمشكؿ البيضاوي يعد (6)تتميز بالحيوية والحركة، لكنو ال يتناسب مع األخبار الجادة
مف األشكاؿ المريحة لمعيف لخروجو عف االنتظاـ اليندسي التقميدي، حيث يتمتع بميزة المستطيؿ، 

                                                           

 (.144( المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص1)
وصفية تحميمية لمجرائد ( الربيعي، األساليب اإلخراجية لمصورة الصحفية في الجرائد اليومية العراقية: دراسة 2)

 ( 221نموذجًا )صأاليومية : الصباح والزماف والبياف 
 (.57الصورة الصحفية في الصحؼ العربية واألجنبية )ص  إلخراج( سميماف: االتجاىات الحديثة 3)

 (112( شفيؽ، األساليب العممية لمتصوير الصحفي )ص 4)
 (.78دراسة تحميمية لمجمتي روز اليوسؼ ونصؼ الدنيا )ص ( السيد، المعالجات اإلخراجية لمصورة الصحفية: 5)

 (129)ص اإللكتروني( شفيؽ، اإلخراج الصحفي  6)



175 

، ألنو يستخدـ لخمؽ انطباع بالقدـ أو العراقة، وىذا ال يتناسب اإلخباريةلكنو غير مبلئـ لمصور 
 .(1)مع دراستنا الحالية

، حيث غمب استخداـ األشكاؿ الرباعية، (2)(2006دراسة )أحمد:  كما اتفقت الدراسة مع
وندرة األشكاؿ المفرغة، في الصحؼ المصرية، ومع دراسة )عبد اهلل: ، وخاصة المستطيؿ األفقي

، تبله الشكؿ المربع في المرتبة الثانية، ، حيث جاء الشكؿ المستطيؿ في المرتبة األولى(3)(2013
 وي والدائري.ولـ تستخدـ الشكؿ البيضا

، حيث جاء (4)(2015وقد جاءت نتيجة الدراسة الحالية مخالفة تمامًا لدراسة )عبد الجواد:
الشكؿ المربع في المرتبة األولى، تبله الشكؿ المستطيؿ في المرتبة الثانية، كما استخدمت الدراسة 

 الشكؿ البيضاوي واألشكاؿ غير المنتظمة.
، حيث يكثر استخداـ الصور ذات األشكاؿ غير (5)(2010وتختمؼ مع دراسة )السيد:

 المنتظمة خاصة الخمفية المفرغة ) الديكوبيو(.

 الصحفية : حجـ الصكرةرابعان 

أوضح االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة اىتماميا بالصورة المتوسطة بالمرتبة األولى بنسبة 
وأخيرًا الصورة الصغيرة  %(،43.1%(، تبلىا الصورة الكبيرة في المرتبة الثانية بنسبة )53)

 %(، مع االختبلؼ في درجة االىتماـ بيف الصحيفتيف.3.9بنسبة )

حيث نالت صحيفة فمسطيف النسبة األعمى مف حيث استخداميا لمصورة المتوسطة بنسبة  
%( في صحيفة الحياة الجديدة، ويعزى ذلؾ كونيا تصدر بالحجـ النصفي 50%( مقابؿ )56.5

 )التابمويد(.

يفة الحياة الجديدة فحصمت عمى النسبة األعمى مف حيث اىتماميا بالصورة أما صح
 ذلؾ كونيا تتميز الحجـ الكبير )الستاندرد(. إرجاعالكبيرة، ويمكف 

                                                           

 (130)صاإللكتروني ( شفيؽ، اإلخراج الصحفي  1)

 (.378)ص ( أحمد،  الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية 2)
 (.76ة في الصحافة العراقية )ص ( عبد اهلل، تطور الصورة الصحفي 3)
 (247( عبد الجواد، تأثير متغيرات الصورة الصحفية عمى تذكر المضموف الصحفي )ص 4)

( السيد، المعالجات اإلخراجية لمصورة الصحفية: دراسة تحميمية لمجمتي روز اليوسؼ ونصؼ الدنيا  5)
 (150)ص
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ويعود اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصورة المتوسطة والكبيرة، حيث إنيا أكثر وضوحًا، 
 .(2)ا بكؿ سيولةوتساعد في ادراؾ تفاصيمي، (1)وجذبًا النتباه القارئ

تو، حيث إف يوترى الباحثة أف حجـ الصورة يدؿ عمى مدى أىمية الموضوع وحيو  
انتفاضة القدس تعد مف المواضيع الميمة والساخنة عمى الساحة الفمسطينية، التي يجب أف 
تستحوذ عمى مساحات كبيرة في صحيفتي الدراسة، لتؤكد أىميتيا وتشيد ليا، كما تعكس النتيجة 

 .قة بيف حجـ الصورة وأىمية موضوعيا ووضوحيا وتأثيرىاالعبل

، حيث جاءت الصورة المتوسطة في المرتبة (3)(2013تتفؽ الدراسة مع دراسة )عبد اهلل: 
وأخيرا الصورة الصغيرة في المرتبة األخيرة ومع ، األولى، تبله الصورة الكبيرة في المرتبة الثانية

%(، وتختمؼ 61الحجـ المتوسط بالمرتبة األولى بنسبة ) ، حيث جاء(4)(2003دراسة  )األسطؿ:
%(، و الحجـ الكبير في المرتبة 24عنيا حيث جاء الحجـ الصغير في المرتبة الثانية بنسبة )

 الثالثة. 

، حيث حظيت الصورة الصغيرة عمى المرتبة (5)(2015وتختمؼ مع دراسة )سميماف: 
 الثانية ثـ الصور الكبيرة في المرتبة الثالثة . تبلىا الصورة المتوسطة في المرتبة، األولى

: مكقع الصكرة الصحفية في صحيفتي الدراسة كفي الصفحات كداخؿ المكضكع خامسان 
 في صحيفتي الدارسة:

 مكقع الصكرة الصحفية في صحيفتي الدراسة: - أ

عمى مدى أىمية موضوعيا وحيويتو،  اً يعد موقع الصورة الصحفية في الصحيفة مؤشر 
 .و الىتمامات القراءوتمبيت

وبالنسبة لمدراسة الحالية استحوذت الصفحات الداخمية لصحيفتي الدراسة عمى النسبة 
%(، ويعود ذلؾ كوف الصفحات 69.3األكبر مف الصور الصحفية النتفاضة القدس بنسبة )

                                                           

 (107-106صص )  اإللكترونياإلخراج الصحفي شفيؽ ، (  1)
 (.183-182صص اإلخراج الصحفي األسس النظرية العممية ) ى( النجار، مدخؿ إل2)

 (77( عبد اهلل، تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية )ص 3)

 (.165( األسطؿ، مرجع سابؽ )ص 4)

 .(58)ص الصورة الصحفية في الصحؼ المصرية والعربية إخراج( سميماف، االتجاىات الحديثة في  5)



177 

ب نشر ، وتستوع(1)الداخمية تمثؿ المساحة األكبر المتاحة أماـ الصحيفة لتمبية اىتمامات القراء
 أعداد كثيرة مف الصور والموضوعات.

، حيث اتفقت الصحيفتاف عمى عرض (2)(2011وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )عبلونة:
%(، ومع دراسة       95.3الصور الصحفية في صفحاتيا الداخمية، حيث جاءت بنسبة )

بنسبة  ، حيث حظيت الصفحات الداخمية عمى النسبة األكبر مف الصور(3)(2006)أحمد: 
، حيث نشرت غالبية الصور الصحفية في (4)(2003%(، ومع دراسة )األسطؿ: 83.8)

 الصفحات الداخمية. 

%(، ويعود اىتماـ  صحيفتي 24.2وجاءت الصفحة األولى في المرتبة الثانية بنسبة )
الدراسة لنشر موضوعات انتفاضة القدس عمى الصفحة األولى كونيا أىـ صفحات الصحيفة وتعد 

، كما أنيا تستحوذ عمى النسبة األكبر مف (5)الصحيفة إلىثابة الباب الذي ينفذ منو القراء بم
وتيتـ ، الموضوعات  المحمية الميمة والساخنة، وحيث إف صحيفتي الدراسة ىي صحؼ فمسطينية

بالقضايا والشئوف الفمسطينية، فمف الطبيعي أف تيتـ بنشر صور موضوعات انتفاضة القدس عمى 
 ة األولى نظرًا  ألىميتيا.الصفح

%(، مع تبايف في 6.5أما بالنسبة لمصفحة األخيرة فجاءت في المرتبة األخيرة بنسبة )
%( في صحيفة الحياة الجديدة، ونسبة 8.8النسب بيف صحيفتي الدراسة، حيث جاءت بنسبة )

ة نشر %( في صحيفة فمسطيف، وىي نتيجة منطقية، كوف الصفحة األخيرة ال تتيح لمصحيف4)
غالبًا ما تخصص ىذه الصفحة لئلعبلنات والكاريكاتير، أو  أنيانسبة كبيرة مف الصور، كما 
وأحيانًا لؤلحداث الساخنة كصفحات مصورة أو مشيد متعاقب، ، الموضوعات الخفيفة والمنوعة،

كما يعزى تدني النسبة في صحيفة فمسطيف كونيا غالبًا ما تخصص صفحاتيا األخيرة كصفحات 

                                                           

 .(213(  العسكر، اإلخراج الصحفي، أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة ) 1)
( عبلونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة لصحيفتي الدستور والغد 2)

 .(8)ص

 (379حمد،  الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ المصرية : دراسة تحميمية )صأ( 3)

( األسطؿ، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي 4)
 (165األىراـ المصرية والحياة )ص

 (137(العسكر، اإلخراج الصحفي، أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة )5)
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 (2)(2015، ودراسة )صبلح الديف:(1)(2013تيجة ىذه الدراسة مع دراسة )بدر:واتفقت ن ضية.ريا
حيث حظيت الصفحات الداخمية عمى المرتبة األولى وبنسبة عالية، تمتيا الصفحة األولى في 

 المرتبة الثانية، وأخيرًا الصفحة األخيرة.

 مكقع الصكرة الصحفية في صفحات صحيفتي الدراسة: -ب
ت الدراسة الحالية أف موقع الصورة أعمى يسار الصفحة جاء في المرتبة األولى بنسبة بين

%(، ثـ وسط أعمى 18.6%(، تبلىا في المرتبة الثانية أعمى يميف الصفحة بنسبة )41.7)
%(، مع االختبلؼ في درجة االىتماـ بيف صحيفتي الدراسة، ويرجع 17.1الصفحة بنسبة )

نشر الصورة في النصؼ األعمى، حيث إنو المكاف الطبيعي لنشر اىتماـ صحيفتي الدراسة ل
الصور فيو رأسيا الذي تبدأ عنده رؤوس الموضوعات الميمة وىو الذي يبدو لمقارئ عند عرض 

، وترى الباحثة أنو أكثر لفتًا لبلنتباه، ألف (4)كما يعد مركز الثقؿ في الصفحة .(3)الجريدة لمبيع
 ا يتـ نشره في ىذا الجزء مف الصفحة أكثر مف سواه.التركيز البصري ينصب عمى م

، حيث حظي النصؼ العموي مف (5)(2013وتتفؽ الدراسة مع دراسة )الدىبلوي: 
 %(.49.8الصفحة بنسبة كبيرة مف الصور بمغت )

%(، ويعزى اىتماـ 5.5أما موقع الصورة وسط الصفحة فجاء في المرتبة الرابعة بنسبة )
، اإلخراجيتماشى مع االتجاىات الحديثة في  اإلجراءالموقع، ألف ىذا صحيفتي الدراسة بيذا 

حيث إف احتواء النصؼ األعمى عمى جزء مف الصورة يثير فضوؿ القراء لمشاىدة بقيتيا، وفي 
 .(6)لمنصؼ األسفؿ مف الصفحة اإلحياءذلؾ مزيد مف 

يسار الصفحة،  وجاء موقع الصورة وسط أسفؿ الصفحة  في المرتبة الخامسة، تبله أسفؿ
لنشر الصور الصحفية أسفؿ وأخيرًا أسفؿ يميف الصفحة، وترى الباحثة أف الصحؼ تميؿ 

حياًء ليا، حتى ال تبدو باىتة جافة، وحتى ال يختؿ تناسؽ الصفحة، كما ترى أف التبايف الصفحة إ
                                                           

العرب القطرية وىآرتس اإلسرائيمية   ( بدر، الصورة الصحفية لمنزاع المسمح الداخمي في سوريا بيف صحيفتي1)
 (.56)ص

( صبلح الديف، دالالت الصورة الصحفية والنصية حوؿ األزمة السورية في صحيفتي القدس الفمسطينية 2)
 (.165ويديعوت احرونوت اإلسرائيمية )ص

 (104( شفيؽ، األساليب العممية الفنية لمتصوير الصحفي )ص3)
 (184( نجادات، اإلخراج الصحفي )ص4)

( الدىبلوي، الصورة الصحفية في الصحافة الخميجية: تحميؿ مضموف الصورة في صحؼ الرياض والوطف 5)
 (237واألياـ واالتحاد والراية وعماف )ص 

 (104( شفيؽ، األساليب العممية الفنية لمتصوير الصحفي  )ص6)



179 

اختبلؼ في توجيات  إلىبيف صحيفتي الدراسة مف حيث موقع الصورة في الصفحة يعود 
 . اإلخراجالمستخدمة في  اإلخراجيةصحؼ  وأساليبيا ال

، (2)(2014، ودراسة )الربيعي:(1)(2013واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )عبد اهلل :
لكنيا اختمفت معيما في باقي ، حيث حاز موقع الصورة أعمى يسار الصفحة عمى المرتبة  األولى

 المواقع األخرى.
، حيث (4)(2015ومع دراسة )صبلح الديف: ، (3)( 2013كما تتفؽ مع دراسة )بدر: 

حظي النصؼ العموي مف الصفحة عمى المرتبة األولى، تبله في المرتبة الثانية وسط الصفحة، 
 وأخيرًا أسفؿ الصفحة.

 مكقع الصكرة الصحفية مف مكضكع انتفاضة القدس: -ج

بو أمرًا ميمًا، فيما يعد ارتباط الصورة الصحفية ارتباطًا مكانيًا بالموضوع الذي تصاح
القارئ، وفقداف الرابطة  إلى ةالرسالة اإلعبلمييكوناف معًا وحدة متكاممة ويتفاعبلف معًا لنقؿ 

 .(5)حد كبير إلىالمكانية بينيما يمغي ىذا التفاعؿ ويقمؿ مف تأثير الصورة 

العاـ  وتبيف مف نتائج الدراسة الحالية أف موقع الصورة جانبي الموضوع مف حيث االتجاه
أف ىذا  إلى%(، ويعزى ذلؾ 37.3لموقع الصورة مف الموضوع حاز عمى المرتبة األولى بنسبة )

مف أفضؿ األساليب لتحقيؽ الربط بيف الصورة والموضوع، بحيث تكوف الصورة بموازاة  اإلجراء
ع ، كما أف الصورة تقوـ في ىذه الحالة بوظيفة الفصؿ بيف المواضيع المتجاورة م(6)الموضوع

 .(7)بعضيا البعض

أما موقع الصورة وسط الموضوع فأخذ المرتبة الثانية مف حيث درجة اىتماـ صحيفتي  
%(، مع وجود تبايف بيف الصحيفتيف، وكانت فمسطيف األكثر 22.3الدراسة وبمغت نسبتو )

                                                           

 (.75( عبد اهلل، تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية )ص1)

 (220لربيعي، األساليب اإلخراجية لمصورة الصحفية )ص( ا2)

 ( بدر، الصورة الصحفية لمنزاع المسمح الداخمي في سوريا بيف صحيفتي العرب القطرية وىآرتس اإلسرائيمي3)
 (.54)ص

( صبلح الديف، دالالت الصورة الصحفية والنصية حوؿ األزمة السورية في صحيفتي القدس الفمسطينية 4)
 (.163رونوت اإلسرائيمية )صويديعوت اح

 (.121)ص اإللكتروني( شفيؽ، اإلخراج الصحفي 5)

 (103( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي )ص6)
 (185)ص ( نجادات، اإلخراج الصحفي7)



180 

%( في جريدة الحياة الجديدة، ويعد ىذا 6.4%( مقابؿ )41.8اىتمامًا حيث بمغت نسبتو )
غير المستحبة، حيث يقطع الكبلـ عف بعضو البعض، وتحوؿ دوف تتابع  اإلجراءاتمف  اءاإلجر 

 .(1)قراءة الموضوع مف قبؿ القارئ

ويرجع ارتفاع النسبة في صحيفة فمسطيف، كوف ىذا اإلجراء مف وجية نظر المخرجيف 
 .(2)يكسر حدة المتف ورماديتو، ويقرب القارئ لمموضوع ، اللتفاؼ النص حوؿ الصورة 

%(، مع 14.4وبالنسبة لموقع الصورة أعمى الموضوع، جاء في المرتبة الثالثة بنسبة ) 
األكثر اىتمامًا بيذا الموقع حيث بمغت الجديدة تبايف بيف الصحيفتيف، حيث كانت جريدة الحياة 

%( في صحيفة فمسطيف، ويعزى اىتماـ صحيفتي الدراسة بيذا 6.8%( مقابؿ )21.1نسبتيا )
أنو يعد مف المواقع المفضمة، حيث إف الصورة أثقؿ العناصر تيبوغرافيًا، وىي المدخؿ  لىإالموقع 

موضوعات الصفحة بالنسبة لمقارئ، حيث يبدأ بالصورة ثـ ينتقؿ لمموضوع وىو  إلىالرئيسي 
 .(4)حيث يحقؽ التدرج البصري(، 3)التسمسؿ المنطقي في قراءة الموضوعات الصحفية 

، وىي نتيجة %(2.9ة أسفؿ الموضوع بالمرتبة األخيرة بنسبة )وقد جاء موقع الصور 
جراء غير مستحب، ألنو يخؿ بعممية التدرج البصري، وأحيانًا قد تأتي الصورة منطقية، حيث إنو إ

 .(5)صغيرة. مما يجعؿ القارئ يبتعد عنيا

الصورة ، حيث جاء موقع (6)(2015اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )عبد الجواد: و 
جانب الموضوع في المرتبة األولى، وأسفؿ الموضوع في المرتبة األخيرة، لكنيا اختمفت عنيا 

 بالمواقع األخرى.

  (7)(2013كما جاءت نتائج الدراسة الحالية مخالفة لنتائج دراسة )عبد اهلل: 
 

                                                           

 (185)ص نجادات، اإلخراج الصحفي (1)
 ـ(.5/10/2017في مكتبو: مخرج في صحيفة فمسطيف. ختاـ الكرنز )مقابمة  -( منير أبو راس 2)
 .185، صمرجع سابؽال (3)
 (122)صاإللكتروني ( شفيؽ، اإلخراج الصحفي 4)

 (104( شفيؽ، األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي، مرجع سابؽ )ص5)
 (249( عبد الجواد، تأثير متغيرات الصورة الصحفية عمى تذكر المضموف الصحفي )ص6)

 (75رة الصحفية في الصحافة العراقية )ص( عبد اهلل، تطور الصو 7)
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حفية ، في جميع مواقع الصورة الص(2)(2003، ودراسة )األسطؿ: (1)(2015ودراسة )سميماف:
بالنسبة لمموضوع، كما أف دراسة األسطؿ لـ تستخدـ الموقع وسط الموضوع، وىذا يدؿ عمى أف 

 لمصحيفة. اإلخراجيةموقع الصورة مف الموضوع يعود لمسياسة 

 الصكرة: كالـ: مكقع سادسان 
 إلىالصورة أسفميا، حيث وصمت  كبلـأشارت الدراسة الحالية ارتفاع نسبة موقع 

ذلؾ أنو الشكؿ األنسب، ألنو يتماشى مع الحركة الطبيعية لعيف القارئ مف %(، ويعزى 94.2)
، كما يوفر فرصة (3)الذي تحتيا ثانياً  لكبلـأسفؿ، بحيث يرى الصورة أواًل، ثـ يقرًا ا إلىأعمى 

 .(4)الصورة ومحتواىا كبلـالربط بيف 
، (6)(2015ف:، ودراسة )سميما(5)(2010يياب:إ واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )

 الصورة أسفميا المرتبة األولى. حيث احتؿ مكاف كبلـ(7)(2003ودراسة )األسطؿ: 
%(، ويعزى اىتماـ 4.9عمى الصورة نفسيا جاء في المرتبة الثانية بنسبة ) أما الكبلـ 

يساعد عمى التنوع واستغبلؿ  أسموبأنو  إلىعمى الصورة نفسيا  كبلـصحيفتي الدراسة بال
يضاء في الصورة مع مراعاة التبايف بيف لوف الكبلـ وأرضية الصورة بحيث ال يؤدي المساحات الب

، كما يحقؽ الربط (8)مما يخمؽ إجراًء جذاباً ، صعوبة القراءة وال يؤثر عمى تفاصيؿ الصورة إلى
بيف الصورة وكبلميا كوحدة بصرية واحدة، ويفيد في توفير المساحة التي كاف الكبلـ سوؼ يحتميا 

(9)خرآلة وضعو في موضع في حا
. 

                                                           

 (59الصرة الصحفية عمى الصحفي العربية واألجنبية )ص إخراج( سميماف، االتجاىات الحديثة في 1)
( األسطؿ: الصورة الصحفي النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي 2)

 (.165األىراـ المصرية والحياة )ص
 (197ح، المباف، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص( صال3)

 (190)ص  ( نجادات، اإلخراج الصحفي4)

 (14الصورة الصحفية وبعض تطبيقاتيا في عينة مف مجبلت األطفاؿ )ص  إخراج، إيياب( 5)

 (60جنبية )ص ( سميماف، االتجاىات الحديثة في إخراج الصورة الصحفية عمى الصحؼ المصرية واأل6)

( األسطؿ، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي 7)
 (.166األىراـ المصرية والحياة )ص

 (.191( صالح، المباف، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العممية )8)
 (.191ابؽ)ص( النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي ،مرجع س9)
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، مف حيث اىتماـ صحؼ الدراسة (1)(2015كما اتفقت الدراسة أيضًا مع دراسة )سميماف:
عمى الصورة نفسيا، ولكنيا اختمؼ عنيا مف حيث االىتماـ بالموقع عمى جانبي  الكبلـبموقع 

 الصورة وأعمى الصورة.

 : استخداـ األلكاف مع الصكرة الصحفية:سابعان 
ائج الدراسة أف الصور غير الممونة حازت عمى المرتبة األولى بنسبة أظيرت نت

%(، مع تبايف بيف الصحيفتيف، حيث جاءت النسبة األعمى في صحيفة فمسطيف بنسبة 59.6)
، ويعود ارتفاع نسبة الصورة غير الممونة الجديدة %( في صحيفة الحياة43.6%(، مقابؿ )78)

ور في الصفحات الداخمية وىي غير ممونة لضعؼ في صحيفة فمسطيف لوقوع غالبية الص
 المادية والفنية، كما أنيا غالبًا ما تخصص صفحاتيا األخيرة كصفحات رياضية. إمكانياتيا

، (3)(2015، ودراسة )صبلح الديف:(2)(2011:وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )عبلونة
%( عمى التوالي، 77% ( و)50.3حيث حازت الصور غير الممونة عمى المرتبة األولى بنسبة )

الدراسة عمى الصورة الممونة  ، حيث ركزت صحيفتا(4)(2013وتختمؼ مع دراسة )الدىبلوي:
 %(.77.8بدرجة كبيرة، حيث بمغت نسبتيا أكثر مف )

%( مع اختبلؼ في درجة 40.4أما الصور الممونة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة )
ت صحيفة الحياة الجديدة األكثر اىتمامًا، حيث بمغت نسبتيا االىتماـ بيف صحيفتي الدراسة، وكان

%( في صحيفة فمسطيف، ويعزى اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصور الممونة 22%( مقابؿ )56.4)
حيث تساعد في تحقيؽ أىداؼ االتصاؿ البصري وىي: جذب االنتباه وتحقيؽ درجة مف قابمية 

مكافالقراءة   التذكر.فيـ االتصاؿ وخمؽ حالة مف  وا 

ويرجع ارتفاع نسبة الصور الممونة في صحيفة الحياة الجديدة الحتوائيا عمى صفحات 
ممونة داخمية، إضافة لمصفحة األولى والصفحات األخيرة التي تستخدميا أحيانًا كصفحات 

 مصورة، أو مشيد متعاقب.

                                                           

 (60)ص  ( سميماف، التجاىات الحديثة في إخراج الصورة الصحفية عمى الصحؼ المصرية واألجنبية1)

( عبلونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة لصحيفتي الدستور الغد 2)
 (14)ص

زمة السورية في صحيفتي القدس الفمسطينية ( صبلح الديف، دالالت الصورة الصحفية والنصية حوؿ األ3)
 (.152ويديعوت احرونوت اإلسرائيمية )ص

( الدىبلوي، الصورة الصحفية في الصحافة الخميجية: تحميؿ مضموف الصورة في صحؼ الرياض والوطف 4)
 (.238واألياـ واالتحاد والراية وعماف )ص
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جاالت وترى الباحثة أف صحيفة الحياة الجديدة تستجيب لمتطورات التكنولوجية في م
الطباعة وعرض الصور، وذلؾ إلمكانياتيا المادية والفنية المتاحة، التي تسعى مف خبلليا لتمبية 

 رغبات القراء الذيف يفضموف الصور الممونة التي تعرض األحداث وتفاصيميا بشكؿ أفضؿ.

 يحيط بالصكرة الصحفية: إطار: استخداـ ثامنان 

تفصميا عف سائر المواد، وىي مف : ىي مساحات تحيط بمادة مطبوعة و اإلطارات
 .(1)الوحدات التيبوغرافية اليامة في الصفحة

يحيط بالصورة إطار أوضحت الدراسة الحالية اىتماـ صحيفتي الدراسة باستخداـ  
%( وىي نسبة مرتفعة 99.7الصحفية النتفاضة القدس، حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة )

وسيمة ميمة إلبراز  اإلطارأف  إلى%(، ويرجع ذلؾ 0.3ة )بنسب إطارجدًا، تبلىا الصور بدوف 
عما سواه مف  وما بداخم إلىأىمية الوحدات الطباعية، حيث يعمؿ عمى لفت انتباه القارئ وجذبو 

ات ارتبطت في ذىف القارئ عمى مر إطار ذلؾ أف المواد المحاطة ب إلى، إضافة (2)المطبوعات
 .(3)الغريبة  اإلنسانيةت السنييف باألنباء الميمة أو الموضوعا

الوظيفية الجيدة بعدـ  اإلجراءاتكما الحظت الباحثة أف صحيفتي الدراسة اتبعت 
ات الممونة، حتى ال يجذب انتباه القارئ إليو وبالتالي الخروج عف وظيفتو الحقيقية طار استخداـ اإل

 وىي التركيز عمى المادة الموجودة داخمو.

، حيث استخدمت (4)(2003ىذا الشأف مع دراسة )األسطؿ:ي واتفقت نتائج ىذه الدراسة ف 
بشكؿ مطمؽ في الفصؿ بيف الصورة وباقي أجزاء الصفحة، كما  اإلطاراتصحيفة األىراـ 

جديد لمفصؿ بيف الصورة وباقي أجزاء  أسموباستخدمت صحيفة الحياة المساحات البيضاء ك
بشكؿ كبير  اإلطاراتاسة استخداـ ، حيث أظيرت الدر (5)(2010الصفحة، ومع دراسة )السيد:

 مف الممارسات اإلخراجية المعاصرة. اإلجراءحيث يعد  ىذا  ،حوؿ الصور الصحفية

                                                           

 (.68( ىماـ، مائة سؤاؿ عف اإلخراج الصحفي )ص1)
 (61سكر،  اإلخراج الصحفي: أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة )ص( الع2)
 (.253( صالح، والمباف، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص3)
( األسطؿ، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية: دراسة تحميمية مقارنة عمى صحيفتي 4)

 (.166صاألىراـ المصرية والحياة )
( السيد، المعالجات اإلخراجية لمصورة الصحفية: دراسة تحميمية لمجمتي روز اليوسؼ ونصؼ الدنيا 5)

 (.210)ص
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 المبحث الثالث
 ةتكصيات الدراس

 :تتقدـ الباحثة بالتكصيات اآلتية، التحميمية بناء عمى نتائج الدراسة

حداث انتفاضة القدس في أكثر بالتغطية المصورة ألاالىتماـ صحيفتي الدراسة ينبغي عمى  .1
تبلؿ اإلسرائيمي، كافة موضوعاتيا، وخاصة االعتداءات اإلسرائيمية، ومقاومة االح

 .واالعتقاؿ
بالصور الصحفية ذات االتجاه اإليجابي بشكؿ أفضؿ األمر أف تيتـ صحيفتي الدراسة  .2

في وجو الذي يبقي جذوة االنتفاضة مستمرة، ويعزز صمود الشعب الفمسطيني، ويحشد قواه 
 االحتبلؿ اإلسرائيمي، ويرفع روحو المعنوية.

تعزيز دور المصادر الخاصة لصحيفتي الدراسة )المصوروف(، ودور وكالة األنباء  .3
الفمسطينية )وفا(، واالستفادة بشكؿ أكبر مف الخدمات المصورة التي تقدميا بعض 

 يزة في ىذا المجاؿ.الوكاالت المحمية الخاصة، نظرًا لما لدييا مف إمكانات وقدرات مم
غفاؿ باقي في االنتفاضة عدـ تركيز الصور  ضرورة .4 عمى شخصيات معينة كالمدنييف، وا 

كالمسؤوليف الرسمييف والحزبييف والمستوطنيف وضباط جيش االحتبلؿ  الشخصيات
اإلسرائيمي وجنوده وغيرىـ مف المسئوليف العرب واألجانب، وىو ما سيقدـ صورة أشمؿ عف 

 س.انتفاضة القد
ضرورة التركيز عمى قضية القدس والمسجد األقصى والتناوؿ المعمؽ لجميع شؤونيا وأبعادىا،  .5

 مف خبلؿ وضع خطة إعبلمية محددة تتابع المستجدات عمى ساحة المدينة المقدسة.
التركيز عمى الدالالت الرمزية لمصورة الصحفية النتفاضة القدس،  يجدر بصحيفتي الدراسة .6

لمعاني وتفسيرىا وتوصيؿ الفكرة لمقارئ، كما أنيا تمثؿ مصدر قمؽ لؤلمف لدورىا في تقديـ ا
 واالستقرار اإلسرائيمي.

الدراسة باألنواع المختمفة لمصورة الصحفية وفقًا لمضمونيا، والتركيز زيادة اىتماـ صحيفتي  .7
عطائيا األىمية التي تستحقيا.  عمى الصورة الشخصية وا 

س، مى الصورة الصحفية لبلنتفاضة في مدينة القدالدراسة ع أف تركز صحيفتي ضرورة .8
طؽ الجغرافية المختمفة في فمسطيف، واالىتماـ بيا والمناحيث إنيا مركز الحدث وبؤرتو، 
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والحرص عمى نشرىا يوميًا، لما ليا مف تأثير عمى الرأي العاـ، األمر أكثر عددًا ومساحًة 
 ومتو.الذي سيسيـ في حشد الجماىير في وجو االحتبلؿ ومقا

، رغـ قمة عددىا في كبلـتجنب استخداـ الصورة الصحفية بدوف  يجدر بصحيفتي الدراسة .9
 صحيفتي الدراسة، كونيا ظاىرة سمبية تعيؽ الفيـ الكامؿ لمصورة الصحفية .

الدراسة باألنواع المختمفة لمصورة الصحفية وفقًا ألسموب عرضيا،  أف تيتـ صحيفتي .10
المتعاقب، فكؿ نوع لو وظائفو وأىدافو الذي يؤدييا،  خاصة الصفحات المصورة والمشيد

 فبل يقتصر اىتماميا عمى الصورة المفردة.
، فبل يقتصر الفنية المختمفة لمصورة الصحفية األشكاؿالدراسة ب تعتني صحيفتيأف  .11

اىتماميما عمى الشكؿ المستطيؿ مع إغفاؿ األشكاؿ األخرى، إلضفاء التنوع والحركة 
 ات الصحيفة.والحيوية عمى صفح

ينبغي التنوع في موقع الصورة الصحفية في الصحيفة والصفحة وداخؿ الموضوع، وزيادة  .12
االىتماـ في نشر صور االنتفاضة في الصحفة األولى واألخيرة وخاصة صحيفة فمسطيف، 
ثارة اىتماـ الرأي العاـ بيا، نظرًا لما لمصفحتيف مف أىمية في  لمتأكيد عمى دعـ االنتفاضة وا 

ثارة اىتمامو. جذب  انتباه القارئ وا 
بنشر الصورة أعمى الموضوع، حيث يعد مف المواقع  أف توجو صحيفتا الدراسة عنايتيا  .13

المفضمة، حيث إف الصورة أثقؿ العناصر تيبوغرافيًا، فتجذب القارئ، وبالتالي يتحقؽ التدرج  
 البصري مف أعمى إلى أسفؿ.

صورة الصحفية النتفاضة القدس لما لو مف قدرة عمى زيادة استخداـ األلواف في الب االىتماـ .14
 جذب االنتباه وتحقيؽ درجة أعمى مف القراءة، مع مراعاة عدـ اإلسراؼ في استخداميا.

تنظيـ دورات تدريبية متطورة وورشات عمؿ لممصوريف والمخرجيف  الحرص عمى .15
ـ بتقديـ حوافز مادية الصحفييف، والتنسيؽ مع الكوادر األكاديمية، وخمؽ روح المنافسة بيني

ومعنوية لتشجيعيـ، وتفجير طاقات اإلبداع لدييـ، بيدؼ إجادة فف التصوير الصحفي، 
 لمنيوض بالصورة الصحفية وزيادة دالالتيا وتأثيرىا في الجميور.

حث الباحثيف والدارسيف عمى إعداد أبحاث ودراسات حوؿ الصورة الصحفية، حيث  .16
 لدراسات التي تناولت الصورة الصحفية خاصة في فمسطيف.الحظت الباحثة ندرة المراجع وا

خراج الصورة الصحفية بيدؼ تطويرىا،  .17 االستفادة مف التطور التكنولوجي في تحرير وا 
 والنيوض بيا.
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 المصادر كالمراجع
 

 القرآف الكريـ:أكالن: 
 ثانيان: مصادر الدراسة:

 عدد( 43) تي خضعت لمدراسة:أعداد صحيفة الحياة ال -1
1939 1817 1817 1431 1313 1373 

1933 1894 1823 1432 1398 1318 

1971 1889 1838 1477 1397 1324 

1977 1883 1411 1473 1383  

1914 1841 1412 1318 1348  

1929 1837 1497 1421 1331  

1923 1871 1483 1422 1332  

1931 1872 1448 1437 1377  

 

 عدد( 44) التي خضعت لمدراسة: فمسطيفعداد صحيفة أ-2

4111 4119 4947 4833 4874 4487 

4197 4113 4934 4811 4819 4444 

4184 4121 4979 4897 4813 4439 

4149 4137 4973 4884 4827 4478 

4143 4914 4971 4849 4834  

4131 4999 4917 4843 4419  

4177 4993 4924 4831 4413  

4174 4981 4939 4877 4491  
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 .إدارة األبحاث والمعمومات، الدولية مؤسسة القدس إلىمسودة مقدمة ، وآفاؽ الدعـ

. فيبلدلفيا: 1ط .واإلعبلميةثقافة الصورة الرقمية وجوانبيا األخبلقية  ـ(.2008السيد. ) ،تبخي
 .جامعة فيبلدلفيا

المركز العربي ألبحاث الفضاء  . القاىرة:1ط. ثقافة الصورة الرقميةـ(. 2013)بخيت، السيد. 
 .اإلليكتروني
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. الصورة الصحفية لمنزاع المسمح الداخمي في سوريا بيف صحيفتي  .ـ(2013) بدر، مصطفى أكـر
جامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة). ة: دراسة تحميميةاإلسرائيمي وىآرتسالعرب القطرية 

 .الشرؽ األوسط، األردف

 20. تاريخ االطبلع: واالنتفاضة اإلسرائيمي اإلعبلـمارس(.  15ـ، 2016. )حمزة، البشتاوي
 https://www.alwatanvoice.comـ، الموقع: 2017ناير ي

 .تأثيرات الصورة الصحفية بيف النظرية والتطبيؽـ(. 2004بينسي، السيد، وعبد الحميد، محمد. )
 .. القاىرة: عالـ الكتب1ط

ية في ظؿ الصراع الحضاري، ثقافة اإلعبلم ةسيميائية الصو ـ(. 2008. )أحمدجاب اهلل، 
 .جامعة فيبلدلفيالفيا: . فيبلد1. طالصورة

. وسائؿ التواصؿ االجتماعي الوجو اآلخر النتفاضة القدسفبراير(.  6ـ، 2016. )، ساريجرادات
      http://www.hadfnews.ps : موقعـ، ال2017يناير  20تاريخ االطبلع: 

 24. تاريخ االطبلع: ةواالنتفاضة الفمسطيني اإلعبلـنوفمبر(.  19ـ، 2015، عباس. )الجمعة
 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=810187ـ، الموقع: 2016ديسمبر 

لمنشر  أسامة. عماف: دار 1ط .ةاألخبار اإلعبلميمناىج كتابة ـ(. 2012الحتو، محمد سميماف. )
 والتوزيع.

 . القاىرة: دار الفجر.1. طيالمعجـ اإلعبلمـ(. 2004حجاب، محمد منير. )

 .القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع .1ط . الصحافة إلىمدخؿ  ـ(.2010.)، محمد منير حجاب

)د. ط(. ا. القضاي -األشكاؿ -الميارات -في الكتابة الصحفية السمات ـ(.2002نبيؿ. ) ،حداد
 األردف: دار الكندي.

. ) رسالة ماجستير غير اإللكترونيةتأثير الصورة في المدونات (. ـ2016. )إبراىيـحسف، حسف 
 .، القاىرةورة (. جامعة المنصورةمنش
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دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائؿ التحرر الفمسطيني ـ(.  2016حسف، سموى بكرة محمد. )
ـ. )رسالة ماجستير غير 2013-2005في تعزيز المشاركة السياسية في فمسطيف 

 منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، نابمس.

اـ الصورة الصحفية في تغطية الغزو األمريكي تقويـ استخدـ(. 2007حسف، محمد عثماف. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة عيف شمس،  البريطاني لمعراؽ: دراسة تحميمية

 القاىرة.

 .القاىرة: عالـ الكتب ط(.  )د. . بحوث اإلعبلـ ـ(.2006. )حسيف، سمير 

قدمة في يوـ دراسي . ورقة مالجديد ـفي اإلعبلانتفاضة القدس ـ( .2015أبو حشيش، حسف. )
 وانتفاضة القدس. غزة: الجامعة اإلسبلمية. ـبعنواف: اإلعبل

 .القاىرة: دار الفكر العربي . 4ط. المدخؿ في فف التحرير الصحفي .)د. ت(.، عبد المطيؼحمزة

 .)د. ط(. تونس: دار سحر لمنشر. سمطة الصورة(. 2004مخموؼ. )حميدة، 

/ 2. تاريخ االطبلع: فمسطيف إلى إسرائيؿكيؼ دخمت نوفمبر(.   18ـ. 2015. ) خضر، مجد
 . http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81ـ، الموقع: 2016يناير 

. ، منبر لمتضميؿ وأداة لقمع االنتفاضةاإلسرائيمي اإلعبلـأكتوبر( . 16ـ، 2015. مي. )خمؼ
 =http://www.r4fm.ps/index.php?pـ، الموقع : 2016ديسمبر  12بلع: تاريخ االط

page&id=2&nid=17375. 

 .الصحفي واإلخراجتكنولوجيا الطباعة  ـ(.2010، وبدر، خمود. )فداء، وحسيف، دبسة، غيتأبو 
 .العممي لمنشر والتوزيع عصاراإلدار ـ(:  )د. .1ط

. في التقرير السنوي  حاؿ القدس اإلسرائيميانتفاضة القدس والمشيد ـ(. 2017درزي، براءة. )
 . بيروت: قسـ األبحاث والمعمومات.1. ط: قراءة في مسار األحداث والمآالت2106

قرائي يرصد عيف عمى األقصى: تقرير توثيقي استـ(. 2016درزي، براءة، وشاىيف، يعقوب. )
ـ. 1/8/2016- 1/8/2015االعتداءات عمى المسجد األقصى والتفاعؿ معيا ما بيف 

 مؤسسة القدس الدولية : قسـ األبحاث والمعمومات.

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81
http://www.r4fm.ps/index.php?p=%20page&id=2&nid=17375
http://www.r4fm.ps/index.php?p=%20page&id=2&nid=17375
http://www.r4fm.ps/index.php?p=%20page&id=2&nid=17375
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: دراسة الخبر اإلعبلميالتأثير الداللي لمكممة والصورة في ـ(. 2013)الدسمة، مبارؾ حمد. 
 جامعة الشرؽ األوسط، األردف.  (.منشورةماجستير غير  )رسالة الكويتي في اإلعبلـنظرية 

األطر الخبرية لممقاومة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية : دراسة ـ(. 2015الدلو، محمد )
 ، غزة.اإلسبلمية)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  مقارنة تحميمية

مجمة العمـو يفية. ـ(. معايير الصدؽ والثبات في البحوث الكمية والك2014دليو، فضيؿ. )
 .91-82(، 19، )االجتماعية

الصورة الصحفية في الصحافة الخميجية: تحميؿ ـ(. 2013)الدىبلوي، احمد بف الحميدي. 
رسالة ) واالتحاد والراية وعماف واألياـمضموف الصورة في صحؼ الرياض والوطف 

 الرياض. جامعة الممؾ سعود، غير منشورة(. ماجستير

. 1. طالبحث العممي: أساسياتو النظرية وممارستو العمميةـ(. 2000د. )دويدري، رجاء وحي
 دمشؽ: دار الفكر.

. القاىرة: دار الفجر لمنشر 1ط .فف الخبر الصحفي ـ(. 2005. )، عبد الجواد سعيدربيع
  .والتوزيع

ية لمصورة الصحفية في الجرائد اليوم اإلخراجيةألساليب اـ(. 2014)بيرؽ حسيف جمعة. الربيعي، 
مجمة آداب . نموذجاً أاليومية الصباح والزماف والبياف العراقية: دراسة وصفية تحميمية لمجرائد 

 .277-208، (19)، الفراىيدي

. تاريخ االطبلع: سأسباب النتفاضة القد أربعةعبري:  تقريرنوفمبر(.  10ـ، 2015نت.) الرسالة
  http://alresalah.ps/ar/post/128175ـ،الموقع: 2016يناير  7

 ط(. فمسطيف: مكتبة الجزيرة. . )د.فف التحرير الصحفي.أحمد أحمد. )د.س(.   زارع

الفني والرسوـ التوضيحي في مجمة الناشيوناؿ  اإلخراجـ(. 2002، غادة أحمد محمد. )الزيات
 امعة حمواف، القاىرة.) رسالة ماجستير غير منشورة( . ججيوجرافيؾ 

. تاريخ االطبلع: عمى مواقع التواصؿ االجتماعي إسرائيؿعيف فبراير(.  19ـ، 2017) .، غادةسعد
 (./http://www.almayadeen.net/news/politics)  ـ، الموقع:2017مارس  23

http://alresalah.ps/ar/post/128175
http://www.almayadeen.net/news/politics/
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 إلىلبناف: مسودة مقدمة  .(81) يتقدير استراتيج قبؿ انتفاضة القدسمستـ(. 2015سعد، وائؿ. )
 .مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات

حرب عمى كؿ  -ة عمى غزة فمسطيفاإلسرائيميالحرب ـ(. 2014يوليو  17، طبلؿ. )سمماف
ـ، الموقع: 2017مارس  15. تاريخ االطبلع: العرب

http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/07/17 

الصورة الصحفية عمى الصحؼ  إخراجاالتجاىات الحديثة في  ـ(.2015، مروة. )سميماف
 .61-41ص ص(، 2) 2،  مجمة الفنوف والعمـو التطبيقية. المصرية واألجنبية

في ، دراسة نظرية يالخبر اإلعبلمي لمكممة والصورة في التأثير الدالل ـ(.2013. )، حميدةسميسـ
 ، عماف. جامعة الشرؽ األوسط (. رسالة ماجستير غير منشورة) الكويتي ـاإلعبل

 . )د. ط(. الكويت: دار المعرفة. التصوير والحياة ـ(.1984، محمد نبياف. )سويمـ

بالمجبلت المصرية:  ةفيلمصور الصح اإلخراجية(. المعالجات ـ2010السيد، أحمد البيي. )
جامعة ب مجمة بحوث التربية النوعيةدراسة تحميمية لمجمتي روز اليوسؼ، ونصؼ الدنيا. 

 .322-269، (17)  ،المنصورة

ط(. الواليات المتحدة األمريكية: مؤسسة ألبرت  . )د.البدائؿ الحقيقيةـ(. 2004شارب، جيف. )
 أينشتايف.

. الفمسطيني ونضاؿ الشعب ةالمعركة اإلعبلمي(. بريؿأ 26ـ، 2006غساف مصطفى . ) ،الشامي
 _http://www.grenc.com/a/ghasan/showـ، الموقع 2017/ يناير 1تاريخ االطبلع: 

Myarticle.cfm?id=1925. 

 إلجياضاأليديولوجية الصييونية ومخططاتيا  ر(. نوفمب 17ـ، 2016. )، محمد سميماف شعت
مؤتمر القدس العممي  إلىورقة مقدمة . القدس وانعكاسيا عمى الكياف الصييوني انتفاضة
"، غزة، واقع ومستقبؿ ..والدولي واإلقميميةالقدس في ضوء المتغيرات  المحمية العاشر "
 فمسطيف.

القاىرة: دار فكر  .1ط .فنية لمتصوير الصحفياألساليب العممية وال ـ(.2011. )، حسنيف شفيؽ
 .وفف لمطباعة والنشر

http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/07/17
http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/07/17
http://www.grenc.com/a/ghasan/show_%20Myarticle.cfm?id=1925
http://www.grenc.com/a/ghasan/show_%20Myarticle.cfm?id=1925
http://www.grenc.com/a/ghasan/show_%20Myarticle.cfm?id=1925
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القاىرة: رحمة برس  )د. ط( .بيف التفاعمية والرقمية اإللكتروني اإلعبلــ(.2007. )شفيؽ، حسنيف
 لمطباعة والنشر.

ط(. القاىرة: دار فكر  . )د.األساليب العممية والفنية لمتصوير الصحفي(. 2011شفيؽ، حسنيف. )
 ف لمطباعة والنشر والتوزيع.وف

ـ. 2017فبراير  15. تاريخ االطبلع: العربية الميسرة الموسوعةشفيؽ، غرباؿ محمد. )د.ت(. 
  uphttps://archive.org/stream/WAQ137961/137961#page/n0/mode/1الموقع 

. )د. ط(. القاىرة: رحمة برس لمطباعة اإللكترونيالصحفي  اإلخراج(. 2006. )، حسنيفشفيف
 والنشر.

. الجديد ـبنية اإلعبلالصورة  الرقمية كعنصر رئيس في  ـ(.2008. )عباس مصطفى،صادؽ 
  . فيبلدلفيا: جامعة فيبلدلفيا.1ط

لقاىرة: دار ا .1ط .ج الصحفيالصحؼ النصفية ثورة في اإلخرا ـ(.1984. )شرؼأ ،صالح 
 .واإلعبلفالوفاء لمنشر 

الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات  اإلخراج ـ(.2001. )شرؼالمباف، وشريؼ، أ، صالح 
 .. القاىرة: دار النيضة العربية1ط .العممية

ودورىا في تطوير  اإلخراجالتطبيقات الفنية الحديثة في  ـ(. 2002، عبد المطمب. )صديؽ
 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة أـ درماف اإلسبلمية، السوداف. ر الصحفي التحري

مكانيات تحوليا ـ(. 2015صوافعة، اشرؼ محي الديف محمد. )  إلىالمقاومة الشعبية وا 
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح  ـ2013-2005استراتيجية عمؿ وطني 

 الوطنية، نابمس.

الصحفي والتصميـ بيف األقبلـ واألفكار  اإلخراج ـ(.1998. )سعيد ، عبد العزيزالصويعي
 .بيروت: دار اآلف لمطباعة والنشر .1ط .والحواسيب

تاريخ  .تنتظر االستثمار إنجازاتانتفاضة القدس  أكتوبر(. 18ـ، 2016). محمد ،طربوشأبو 
http://www.alquds- ـ، الموقع:2017يناير  1االطبلع: 

.php?s=articles&id=492online.org/index 

https://archive.org/stream/WAQ137961/137961#page/n0/mode/1up
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شبكات التواصؿ االجتماعي، جبية قتالية جديدة بيف فبراير(.  8ـ، 2016. ) عدناف، عامرأبو 
 ـ،  الموقع: 2017فبراير  20. تاريخ االطبلع: يفاإلسرائيميو  فالفمسطينيي

-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/palestinian-http://www.al

facebook.html-israel-media-social-intifada. 

-1967ـ(. تطور المقاومة الفمسطينية: الشعبية والمسمحة بيف عامي 2011أبو عامر، عدناف. )
 .1258-1213(، 1) 91، اإلنسانية، سمسمة الدراسات إلسبلميةامجمة الجامعة ، 1987

 ـ.2002. القاىرة: عالـ الكتب. صحافة األطفاؿ في الوطف العربي ـ(.2002العباسي، شعيب. )

(. تأثير متغيرات الصورة الصحفية عمى تذكر المضموف ـ2015. )إسماعيؿعبد الجواد، عمي 
 .253- 225ص ص ، (11) ،مصرب صة. المجمة المصرية لمدراسات المتخصالصحفي

روت: الدار ي. ب3. طحرب البلعنؼ الخيار الثالثـ(. 2013. )وآخروفعبد الحكيـ، أحمد، 
 العربية لمعموـ .

ط( الكويت: عالـ  . )د.عصر الصورة: السمبيات واإليجابياتـ(. 1978الحميد، شاكر. ) عبد
 المعرفة.

جدة: دار النشر  .1ط. ـبحوث اإلعبلفي تحميؿ المحتوى ـ(. 1983محمد. )عبد الحميد، 
 .والتوزيع

 .القاىرة: عالـ الكتب.  2ط .بحوث الصحافة . ـ(1997. )محمد عبد الحميد،

لقاىرة: عالـ . ا1ط .ةالدراسات اإلعبلميالبحث العممي في  ـ(.2004. )محمد عبد الحميد،
 .الكتب

 . القاىرة: عالـ الكتب.3. طأثيرواتجاىات الت ـنظريات اإلعبلـ(. 2004عبد الحميد، محمد. )

 .التطبيؽ : األصوؿ النظرية ومياراتيالبحث اإلعبلممناىج ـ(. 2012. )عبد العزيز، بركات
 .القاىرة: دار الكتب الحديث. 1ط

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/palestinian-intifada-social-media-israel-facebook.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/palestinian-intifada-social-media-israel-facebook.html


195 

دور المصادر في نباء تحيزات التغطية الخبرية حوؿ حصار غزة: ـ(. 2015، ياسر. )الغفورعبد 
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. ؼ الفمسطينية اليوميةدراسة وصفية عمى عينة مف الصح

 الجامعة اإلسبلمية، غزة. 

 تحميمية : دراسةالعراقيةتطور الصورة الصحفية في الصحافة  ـ(.2013) عبد اهلل، سعد سميماف.

، (21)، يالباحث اإلعبلم. مجمة ـ2012لعاـ  الصباح لصحيفة األولى الصفحة لصور
56- 82. 

عمى لبناف " حرب  اإلسرائيمياستخداـ الصورة في تغطية العدواف  ـ(.2007. )اهلل، مي العبد
 .عماف، جامعة فمدلفيا .مؤتمر ثقافة الصورة إلى. بحث مقدـ 2006تموز 

. فف التحرير الصحفي لمجرائد والمجبلت ـ(.2004. )، عمـ الديف، ومحمود، ليميالمجيدعبد 
  . القاىرة: السحاب لمنشر والتوزيع.1ط

  .القاىرة: دار الفكر العربي.1ط .الرأي العاـ وطرؽ قياسو ـ(.2005. )عاطؼ عبد،ال

لقاىرة: دار (. اد. ط. )وتطبيقاتو العربية ـنظريات اإلعبل ـ(.2011عاطؼ. وآخروف.) العبد،
 .الفكر العربية

واستخداماتو في بحوث الرأي العاـ  اإلحصائي سموباألالعبد، عاطؼ، وعزمي، زكي. )د. ت(. 
 . )د.ط(. القاىرة: دار الفكر العربي.واإلعبلـ

ط(.  . )د.التحميؿ الموضوعي لمصورة الصحفية: األسس والتطبيقات ـ(.2015، أحمد. )عبيد 
 القاىرة: دار العربي لمنشر والتوزيع.

في بيت المقدس  اإلسرائيميالمقاومة الفمسطينية لبلحتبلؿ ـ( .2017. )إبراىيـأبو عرفة، خالد 
 . بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. 1ـ. ط1987-2015

. مواقؼ األطراؼ الفمسطينية في االنتفاضة الفمسطينية(. أكتوبر 10ـ، 2016. )عرفة، خالدأبو 
  /http://www.qpress.psـ، الموقع: 2016ديسمبر  5تاريخ االطبلع: 

 . الكويت: مكتبة الفبلح.3. طمقدمة في البحث العمميـ(. 2003) عسكر، عمي، وآخروف.

http://www.qpress.ps/
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. الرياض: 1. طالصحفي أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة اإلخراجـ(. 1998فيد. )، العسكر
 مكتبة العبيكة. 

الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة ـ(. 2011)عبلونة، حاتـ. 
 .17-1، (1) 38. واالجتماعية اإلنسانيةمجمة دراسات العمـو لدستور والغد. لصحيفتي ا

انتفاضة القدس والجبلء الصييوني مف الضفة ـ(. 2015نوفمبر  2. )إبراىيـكماؿ  ،عبلونة
 .https://kamalalawneh8ـ، الموقع: 2016فبراير  5. تاريخ االطبلع: الغربية

wordpress.com/. 

. تاريخ انتفاضة القدس بيف النظرية والتطبيؽأكتوبر( .  10ـ، 2015. )إبراىيـ، كماؿ ةعبلون
 (https://kamalalawneh8.wordpress.com) :ـ، الموقع2017يناير  12االطبلع: 

(. القاىرة: الفضائية لمنشر طد. ) .الفف الصحفي إلىمدخؿ  ـ(.2001محمود. ) الديف، عمـ
 والتوزيع.

(. القاىرة: العربي لمنشر د. ط. )الصورة الصحفية : دراسة فنية)د.ت(.  محمود. عمـ الديف،
 والتوزيع.

  .ـمجاالت اإلعبلالصورة الفوتوغرافية في  ـ(.1981) .محمود ،خميؿو  ، صاباتو  ،الديفعمـ 
 .كتابالقاىرة: الييئة المصرية العامة لم )د. ط(.

 .دار المعرفة. القاىرة: 1ط .التصوير الصحفيـ(. 1977. )عمي، عبد الجبار

سياسات االحتبلؿ وممارساتو إلجياض انتفاضة  نوفمبر(. 17ـ، 2016. )، خالد محمودالعيمة
القدس في ضوء المتغيرات المحمية ورقة مقدمة إلى مؤتمر العممي العاشر " .القدس

 ".  غزة،  فمسطيف.ومستقبؿواقع  .ة.والدولي واإلقميمية

مستقبؿ انتفاضة القدس وانعكاساتيا عمى الجانب  (.2016يناير  18، عبد الرحمف. )فرحانة
، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات  إلى. ورقة مقدمة ، تقدير استراتيجياإلسرائيمي
 بيروت.

https://kamalalawneh8.wordpress.com/
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االجتماعي يشنيا  معركة جديدة عمى مواقع التواصؿمارس(.  16ـ، 2016) .فريؽ التحرير
 ـ، الموقع:2017فبراير  23. تاريخ االطبلع: االحتبلؿ لوقت انتفاضة القدس

www.noonpost.org. 

 . القاىرة: دار المعارؼ.2ط المصباح المنير.(.  تالفيومي، أحمد بف محمد عمى المقري. )د.

 بلع: . تاريخ االطتداعيات انتفاضة القدسـ(. 2015نوفمبر. 4، يحيى سعيد. )قاعود
 /https://pulpit.alwatanvoice.com/content/printـ، الموقع: 2016 أبريؿ 5

383505.html 

.  ومواقؼ ونتائج أسباباالنتفاضة الفمسطينية :  (. أكتوبر 19ـ، 2015. )احمد سمير، القدرة
 https://www.amad.ps/ar/Details/94405ـ، الموقع: 2016مايو  1االطبلع: تاريخ 

ط(.  . )د.المقاومة الشعبية في فمسطيف تاريخ حافؿ باألمؿ واإلنجازـ(. 2011قميصة، مازف. )
 فمسطيف: مؤسسة ناديا لمطباعة والنشر واإلعبلف والتوزيع.

اليبة الجماىيرية وسيناريوىات أسباب ودوافع نوفمبر(.  9ـ، 2015. )منصور، كريـأبو 
ـ،  الموقع 2017يناير  20. تاريخ االطبلع: مركز رؤية لمدراسات واألبحاث  .المستقبؿ

http://roayacenter.ps/?p=800  . 

الثوري االنتفاضة مستمرة: ما بيف العنؼ ـ(. 2015ديسمبر  28الكفارنة، ناصر عزات. )
ـ،  الموقع:  2016فبراير  4. تاريخ االطبلع: والسجاالت

http://samanews.ps/ar/post/257521 

مف أجؿ  ـفي اإلعبلصورة االنتفاضة ورشة عمؿ بعنواف ديسمبر(.  17ـ، 2015كميب، فتحي. )
 ـ. الموقع2017يناير  20. تاريخ االطبلع: فمسطيني وعربي مشارؾ في االنتفاضة إعبلـ

http://alhourriah.org/article/35542. 

 . القاىرة: العربي لمنشر.2. طالصحفي اإلخراجفف ـ(. 1997شريؼ. )المباف، 

القاىرة: الدار  .1ط .تكنموجيا النشر الصحفي واالتجاىات الحديثةـ(. 2001. )المباف، شريؼ
 .المصرية المبنانية

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/%20383505.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/%20383505.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/%20383505.html
http://roayacenter.ps/?p=800
http://roayacenter.ps/?p=800
http://alhourriah.org/article/35542
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االنتفاضة الثالثة: اآلماؿ المرجوة واألىداؼ (. أكتوبر 30ـ، 2015. )مصطفى يوسؼ ،المداوي
 http://www.noonpost.org/ـ، الموقع: 2016مايو  4تاريخ االطبلع:  الممكنة

(، 202، )مجمة األستاذـ(. الوظيفة االتصالية لمصورة الصحفية. 2012محسف، عادؿ ىاشـ. )
556-585 . 

 ـمركز اإلعبل. يواألداء اإلعبلماليبة الشعبية الفمسطينية  نوفمبر(. 23ـ، 2015. )عمي،  محمد
ـ. الموقع:              2016ديسمبر  23. تاريخ االطبلع: والدراسات الفمسطينية

.orgmsc-http://palestine 

عمى انعكاسات االنتفاضة الفمسطينية عمى  إطبللة نوفمبر(. 24ـ، 2015. )، وساـ محمد
 ـ، الموقع: ساسة بوست2016 أغسطس 9تاريخ االطبلع:  مف الداخؿ إسرائيؿ

(fadainti-http://www.sasapost.com/opinion/third/ ). 

بحؽ األقصى  اإلسرائيمياستمرار جرائـ االحتبلؿ  مارس(. 11ـ، 2016. )وساـ، دمحم
. والفمسطينييف تنذر بمرحمة جديدة مف االنتفاضة، قراءة في تطورات القدس وانتفاضاتيا

http://alquds-ـ، الموقع:  2017يناير  5تاريخ االطبلع: 

online.org/index.php?s=news&id=6202   

يوليو  17. تاريخ االطبلع/ الصحؼ الفمسطينيةـ(. 2016. )مركز المعمومات الوطني الفمسطيني
  http://www.wafainfo.psالموقع  ـ.2016

عمى األراضي  اإلسرائيميةتقرير حوؿ االعتداءات ـ(. 2016)لمدراسات واألبحاث.  رؤيةمركز 
 . مركز رؤية لمدراسات واألبحاث.ـ2016الفمسطينية خبلؿ عاـ 

 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.1. طنظريات االتصاؿـ(. 2012المزاىرة، مناؿ ىبلؿ. )

اف: دار أسامة لمنشر ط(. عم . )د.ـنظريات اإلعبل ـ(.2014المشابقة، بساـ عبد الرحمف. )
 والتوزيع.

حديث في االنتفاضة الفمسطينية   -ةتأثيرات االنتفاض نوفمبر(. 27،ـ2015مصطفى، رامز )
 ـ، الموقع:2017يناير  20تاريخ االطبلع:  .الثالثة

(PrintNews&ID=100191https://www.amad.ps/ar/?Action=) 

http://www.noonpost.org/
http://palestine-msc.org)/
http://palestine-msc.org)/
http://www.sasapost.com/opinion/third-intifada/
http://alquds-online.org/index.php?s=news&id=6202
http://alquds-online.org/index.php?s=news&id=6202
http://alquds-online.org/index.php?s=news&id=6202
http://www.wafainfo.ps/
https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=100191
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. القاىرة: 10. طاالتصاؿ ونظرياتو المعاصرةـ(. 2012مكاوي، حسف، والسيد، ليمى حسيف. )
 الدار المصرية المبنانية.

. 1ط .الصحفي: الحموؿ الفنية لصحافة المستقبؿ اإلخراج ـ(.2010، عبد المطيؼ صديؽ. )مكي
 األردف: دار حنيف لمنشر والتوزيع.

 .الصحفي:  الحموؿ الفنية لصحافة المستقبؿ اإلخراجـ(. 2010مب صديؽ. )مكي، عبد المط
 . األردف: دار حنيف لمنشر والتوزيع.1ط

الدور ندوة عممية بعنواف: تفعيؿ أغسطس(  19ـ، 2017الفمسطينييف. ) فمنتدى اإلعبلميي
 .  غزة في القدس ياإلعبلم

راتيجية في المنطقة، وانعكاساتيا عمى التحوالت االستأكتوبر(.  20ـ، 2015، محمود. )المنير
ـ، الموقع: 2017يناير  1. تاريخ االطبلع: المشيد الفمسطيني

(movement-https://www.sasapost.com/opinion/strategic/.) 

. 2015ديسمبر – أكتوبر( ما بيف 4القدس ) تقرير حاؿـ(. 2015مؤسسة القدس الدولية. )
 بيروت: قسـ األبحاث والمعمومات

عبلـالمقاومة  إعبلـالقدس بيف  إعبلـديسمبر(.  1ـ، 2015. )مؤسسة القدس الدولية  .السمطة وا 
 http://www.dogruhaberarapca.comـ، الموقع: )2016نوفمبر،  2تاريخ االطبلع: 

618.html12-/Haber/Haber.) 

. 2016سبتمبر –( ما بيف يوليو 3تقرير حاؿ القدس )ـ(. 2016مؤسسة القدس الدولية. )
 بيروت: قسـ األبحاث والمعمومات

عمى الحراؾ الشعبي  إطبللةعاـ عمى انتفاضة القدس :ـ(. 2016مؤسسة القدس الدولية. )
 . بيروت: قسـ األبحاث والمعمومات.وتطوره

. بيروت: ـ2017يونيو  – أبريؿتقرير حاؿ القدس ما بيف ـ(. 2017) مؤسسة القدس الدولية.
 قسـ األبحاث والمعمومات

https://www.sasapost.com/opinion/strategic-movement/
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. بيروت: 2017يونيو  – أبريؿ( ما بيف 2تقرير حاؿ القدس)ـ(. 2017مؤسسة القدس الدولية. )
 قسـ األبحاث والمعمومات

إعبلمياً القدس ورشة عمؿ: دعـ انتفاضة يناير(.  3ـ، 2016مؤسسة دعـ فمسطيف الدولية. )
 . غزة: المجمس الفمسطيني لمتمكيف الوطني.لكترونياً وا  

الفمسطيني خبلؿ  ياألداء اإلعبلممبلحظات أولية حوؿ (. أكتوبر 20ـ، 2015موقع القدس. ) 
ورقة صادرة عف دائرة سميماف الحمبي لمدراسات االستعمارية  .اليبة الشعبية الفمسطينية

الموقع:  ـ، 2017يناير  30بلع: . تاريخ االطوالتحرر المعرفي
https://drive.google.com/file/d/0B1BIbjOJSQoaMGdYWjhRSXVVbVE/v

iew 

ـ، الموقع: 2017فبراير  15. تاريخ االطبلع: لساف العرب معجــ(. 2017موقع المعاجـ. )
https://www.maajim.com/dictionary/%D8%B5%D9%88%D8%B1 

 تاريخ االطبلع:  .معجـ الغني –المغة العربية المعاصر  معجــ(. 2017موقع المعاني. )
 ( /انتفاضة/ar-www.almaany.com/ar/dict/arـ، الموقع )2017يناير   15

ريخ تا تأثيرات انتفاضة القدس عمى الكياف الصييونييوليو(.  23ـ، 2016الوقت. ) موقع
 http://alwaght.com/ar/News/52210ـ، الموقع: 2016ديسمبر  25االطبلع: 

مواقع التواصؿ االجتماعي، دليؿ االنتفاضة الذي  أكتوبر(. 9ـ، 2015. )اإلخباريموقع سيـ 
ع ـ، الموق2016ديسمبر  20. تاريخ االطبلع:  يؤرؽ االحتبلؿ

https://www.elnnews.com/18648  

تاريخ االطبلع: . التعريؼ بالصحيفة، مف نحف، صحيفة األياــ(. 2016موقع صحيفة األياـ. )
 http://s.v22v.net/BSTالموقع:  ـ.2016 أغسطس 12

 

تاريخ . تعريؼ بالصحيفة، مف نحف، صحيفة فمسطيفالـ(. 2016موقع صحيفة فمسطيف. )
  http://www.felesteen.psالموقع:  .ـ2016يوليو  14االطبلع: 

ـ. 2016يوليو  14. تاريخ االطبلع: التعريؼ بالصحيفةـ(. 2016موقع صحيفة القدس. )
 /www.alquds.comالموقع: 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/انتفاضة/
http://alwaght.com/ar/News/52210
https://www.elnnews.com/18648
https://www.elnnews.com/18648
file:///C:/Users/ابو%20اشرف/Downloads/الموقع(http:/s.v22v.net/BST
http://www.felesteen.ps/
http://www.alquds.com/
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ـ. 2016يوليو  14. تاريخ االطبلع: التعريؼ بالصحيفةـ(. 2016موقع صحيفة الحياة الجديدة. )
 /http://www.alhaya.psالموقع: 

صورة االنتفاضة في االعبلـ مف أجؿ مؿ: ورشة عديسمبر(.  17ـ، 2015. ) الحريةمجمة موقع 
. الممتقى الديمقراطي لئلعبلمييف اعبلـ فمسطيني وعربي مشارؾ في االنتفاضة

 ـ،الموقع2017يناير  20. تاريخ االطبلع: الفمسطينييف. بيروت: قصر األونيسكو

icle/35542)http://alhourriah.org/art .) 

. )د. ط(. القاىرة: مكتبة الصحفي اإلخراجفف  رستـ. )د.ت(. ، نور الديف،رستـ وأبو النادي
 المجتمع العربي لمنشر.

. الصحفي، اتجاىاتو ومبادئو والعوامؿ المؤثرة فيو عناصره اإلخراج ـ(.2012. )، عميتانجاد
 التوزيع.. األردف: مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية ولمنشر و 1ط

 . دمشؽ: دار الدعوة لمنشر.2ط . المعجـ الوسيطـ( .2013مصطفى. ) إبراىيـالنجار. 

. القاىرة: الدار المصرية 1. طاإلخراج الصحفي إلىمدخؿ  ـ(.2001سعيد الغريب. ) ،النجار
 المبنانية.

قاىرة: ال .1ط .تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقميةـ(. 2003. )، سعيد الغريبالنجار
 .الدار المصرية المبنانية

. القاىرة: الدار 1ط .التصوير الصحفي الفيممي والرقمي ـ(.2008سعيد الغريب. ) ،نجارال
 المصرية المبنانية.

(. دوافع تعرض الشباب الجامعي لمصور الصحفية بالصحؼ ـ2009النحار، وليد عبد الفتاح. )
 .192 -123، (15)، التربية النوعيةمجمة بحوث المتحققة منيا.  واإلشباعافالمصري 

التغطية الصحفية المصورة لمحرب في لبناف في المجبلت  ـ(.2008نصر، محمد حسني. )
 ، فبلدلفيا.مؤتمر فبلدلفيا الدولي الثاني عشر إلىورقة مقدمة  .العربية، دراسة تحميمية

مية مقدمة في يـو . ورقة عمالتقميدي في انتفاضة القدس اإلعبلــ(.2015النعامي، صالح. )
 وانتفاضة القدس. غزة: الجامعة اإلسبلمية. اإلعبلـ دراسي بعنواف:

http://alhourriah.org/article/35542)
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. )د. ط(. الرياض: تداعيات –سمات  –انتفاضة القدس: بيئة ـ(. 2015النعامي، صالح. )
 مركز البياف لمبحوث.

ة : دار المعرفاإلسكندرية. )د. ط(. فنوف التحرير الصحفيـ(. 2004، أحمد عتماف. )نعمات
 الجامعية.

السياسية  التنظيماتالمقاومة الشعبية مف وجية نظر ـ(. 2014نمرة، ليمى عبد الغني. )
" )رسالة ماجستير غير الفمسطينية وأثر ذلؾ عمى التنمية السياسية " حركة فتح نموذجاً 

 منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، نابمس.

. عماف: دار الفرقاف لمنشر 1. طيالصحف اإلخراجمائة سؤاؿ عف  ـ(.1984، طمعت. )ىماـ
 والتوزيع.

العنصر  -استراتيجية فعالة لمنضاؿ ضد النظاـ االستعماريـ(. 2007ىواش، سالـ. )أبو 
 -بيت لحـ: المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والبلجئيف ط(. )د.. اإلسرائيمي

 بديؿ.

عمى األرض وأخرى تشتعؿ بيا  اضةانتفنوفمبر(.  3ـ، 2015. )اإلخباريةوكالة فمسطيف اليوـ 
ـ، الموقع 2017يناير  2تاريخ االطبلع:  .مواقع التواصؿ

https://paltoday.ps/ar/post/252721. 

 مقابالتثالثان: ال

 ـ(.5/10/2017مخرج في صحيفة فمسطيف. ختاـ الكرنز )مقابمة في مكتبو:  -منير أبو راس

يوليو  8ختاـ الكرنز )اتصاؿ شخصي:  –مدير تحرير صحيفة فمسطيف  –سمر شاىيف 
 ـ(.2017

 ـ(2016مارس  25مقابمة عبر الفيس )خبير في الشئوف اإلسرائيمية.  -عدناف أبو عامر

 5نائب مدير تحرير صحفية الحياة الجديدة، ختاـ الكرنز )اتصاؿ شخصي:  –بشار الريماوي  
 ـ(.2017يوليو 
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 (1ممحؽ )
 الدرجة العمميةحسب أسماء المحكميف 

 

 االسـ الصفة

، في جامعة األزىر، ـكمية اإلعبلأستاذ الصحافة، وعميد 
 مصر.

الدكتور عبد الصبور فاضؿ األستاذ  

جامعة  -أستاذ العبلقات العامة واإلعبلف المشارؾ 
 األقصى بغزة

 الدكتور أحمد أبو السعيد

جامعة  –أستاذ العبلقات العامة واإلعبلف المشارؾ 
 األقصى بغزة

 الدكتور زىير عابد

أستاذ الصحافة المشارؾ في قسـ الصحافة واإلعبلـ 
 بالجامعة اإلسبلمية

كتور طمعت عيسىالد  

جامعة األقصى  -ـأستاذ الصحافة المشارؾ بكمية اإلعبل
 بغزة.

 الدكتور ماجد ترباف

الجامعة  -أستاذ مساعد ورئيس قسـ الصحافة واإلعبلـ
  اإلسبلمية بغزة

 الدكتور أيمف أبو نقيرة

مصر –جامعة عيف شمس  –أستاذ اإلعبلـ التربوي   الدكتور عبد الرحمف شوقي 

جامعة األقصى –المساعد في كمية اإلعبلـ  األستاذ  الدكتور غساف حرب 

 األستاذ منير أبو راس محاضر في الجامعة اإلسبلمية

 األستاذ إسبلـ نصار مخرج في جريدة الحياة
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 غػػزة –الجامعػػػة اإلسالمية 
 شئكف البحث العممي كالدراسات العميا

 اآلدابػة ػػػػكػػمػي
 افةالصحػػػػير ػػػماجست

 (: 2ممحؽ )
 استمارة تحميؿ مضمكف الصكرة الصحفية

 
 السيد الدكتكر / .................... حفظو اهلل كرعاه،،،

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،                  

 أداة الدراسةالمكضكع : تحكيـ 
  أيديكـ استمارةنظرًا لما تتمتعوف بو مف عمـ وخبرة في الصحافة والبحث العممي، أضع بيف 

"الصكرة الصحفية تحميؿ مضموف التي تـ إعدادىا في سياؽ الدراسة التحميمية لبحثي الموسـو بػػػػػػػػػ 
"، وذلؾ لبلستنارة برأيكـ ، واالستفادة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنةالنتفاضة القدس 

 في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، واإلجابة عف تساؤالتيا.  مف خبرتكـ في معرفة مدى قدرة األداة المذكورة
عممًا أف ىذه األداة تأتي في إطار دراسة لنيؿ درجة الماجستير في الصحافة ، لذا أتمنى عمى 
بداء مبلحظاتكـ القيمة التي بالتأكيد ستثري الدراسة وتحسف األداة  شخصكـ الكريـ االطبلع عمييا وا 

 الدراسة واإلجابة عمى تساؤالتيا. وتجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ
 

 كتفضمكا بقبكؿ كافر االحتراـ كالتقدير،،،
 الباحثة/ ختاـ الكرنز

  0599717290جكاؿ: 
Khetam.alkoronz.2014@gmail.com 

 إشراف: أ1 د1 جواد راغب الدلو

 المرفقات
 أىداؼ الدراسة  -
 ت الدراسة تساؤال -
 التعريفات اإلجرائية لفئات تحميؿ المضمكف -
 استمارة تحميؿ المضمكف -

mailto:Khetam.alkoronz.2014@gmail.com
mailto:Khetam.alkoronz.2014@gmail.com
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 فئات تحليل المضمون :  ماذا قيل؟ -أ
  

المسمسؿ
 

فئة  فئة المكضكعات
 االتجاه

 
 فئة المصادر

 فئة الشخصيات المحكرية

 فئة الدالالت الرمزية لمصكرة الصحفية فئة األىداؼ

فئة نكع 
الصكرة 
 كفقان 

كرة لمحتكاىا
لص

ـ ا
كال
ئة 

ف
 

شخصيات 
 فمسطينية

شخصيات 
 إسرائيمية

شخصيات عربية
 

شخصيات 
 ةيدكل

المقاكمة
 

األنشطة
 

كالفعاليات الحزبية كالفصائمية
 

ردكد األفعاؿ العربية
 

ردكد 
األفعا
 ؿ

الدكلية
 

الشيداء كالجرحى )فمسطينيكف(
القتمى كالجرحى ) اإلسرائيميكف( 
 

االعتقاؿ كاأل
سر

 
اعتداءات 

إسرائيمية
 

لقاءات صحفية
 

اجتماعات
 

أخرل
 

اتجاه 
إيجابي

اتجاه سمبي 
 

محايد
 

ككالة األنباء الرسمية
الككاالت المحمية الخاصة 

 
ككالة األنباء العالمية
 

صحؼ كمجالت
 

األرشيؼ
مصكر بالقطعة 

مصكر الصحيفة 
مجيكلة المصدر 
 

أخرل
رسمية 
حزبية 
عسكرية 

 
مجتمع مدني كمنظمات أىمية

 
مدني
ك

ف فمسطيني
فك

 
رسمية

حزبية 
عسكرية 

 
مستكطن
فك

مسؤكلكف عرب 
مكاطنكف عرب 
مسؤكلكف رسميكف  

أجانب
 

مبعكثكف دكليكف
متضامنكف أجانب 
 

أخرل
 

تعزيز الركح المعنكية
 

إظيار
 

األلـ كالمعاناة
 

إظيار
 

س
المكانة الدينية لمقد

 
دعـ صمكد المرأة

الحث عمى المقاطعة 
 

أ
خرل

عالمة النصر 
 

الحطة ال
فمسطينية )الككفية(

 
مفتاح العكدة

العمـ الفمسطيني 
 

رايات الفصائؿ الفمسطينية
 

المسجد األقصى
الجرافة اإلسرائيمية 
الخنجر كالمقالع 
اآللة العسكرية 
 

أخرل
 

صكرة
إ 

خبارية مستقمة
 

صكر مكضكعية
صكر شخصية 
 

صكرة 
بكالـ

 
صكرة بدكف 

كالـ
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               رقـ العدد:                                                                                التاريخ:                                                                                            اسـ الصحيفة:      

 فئات شكؿ الصكرة الصحفية " كيؼ قيؿ؟ -ب

 

صكرة كفقان ألسمكب فئة نكع ال
 فئة حجـ الصكرة فئة الشكؿ الفني لمصكرة عرضيا

 مكقع الصكرة

 الصكرةكالـ فئة مكقع 
فئة استخداـ 

 المكف
فئة استخداـ 

 اراإلط

المسمسؿ
 

فئة مكقع الصكرة في 
 فئة مكقع الصكرة في الصفحة الصحيفة

فئة مكقع الصكرة مف 
 المكضكع

صكرة مفردة
سمسمة صكر 
 

المشيد
 

المصكر المتعاقب
 

صفحات مصكرة
 

المستطيؿ
 

المربع
الدائرم 
البيضاكم 

 

المفرغ )الديككبيو(
 

قطع غير عادم
الصكرة الصغيرة 
الصكرة المتكسطة 

 

الصكرة الكبيرة
الصفحة األكلى 

الصفحات الداخمية 
الصفحة األخيرة  
أعمى يميف الصفحة 

أعمي يسار الصفحة 
 

أسفؿ يميف
أسفؿ يسار 
كسط الصفحة 

 

كىسط
 

أعمى الصفحة
كسط أسفؿ الصفحة 
 

أعمى المكضكع
جانبي المكضكع 

أسفؿ المكضكع 
كسط المكضكع 
اسفؿ الصكرة 
أعمى الصكرة 
 

الجانب األيمف لمصكرة
الجانب األيسر لمصكرة 
 

عمى الصكرة نفسيا
 

ممكنة
غير ممكنة 

 

صكر ب
إطار

 

صكر بدكف 
إطار
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 (3ممحؽ )
 ف صكر انتفاضة القدس في صحيفتي الدراسةنماذج ع

 أكالن: مكضكعات انتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:
 نماذج لمكضكعات صكر انتفاضة القدس أكردتيا صحيفة الحياة: -1

 (1)ةاإلسرائيميصورة االعتداءات  1.1

 (1شكؿ )

 
 (2)صورة تتضمف شيداء فمسطينييف 1.2

 (2شكؿ رقـ )

 
 

 

                                                           

 (1(، ص )7260(. العدد ) ـ2016فبراير  4خميس )الصورة توضح اعتداء االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى مقدسية. ( صحيفة الحياة،  1)
 (1(. )ص7165(. العدد )2015 أكتوبر 31 السبت)د رمضاف ثوابتة ،صورة الرضيع الشيي( صحيفة الحياة.  2)
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 (1)ضوع الجرحى الفمسطينييفصورة تتضمف مو  1.3

 (3شكؿ رقـ )  

 
 (2)اإلسرائيميصورة تتضمف مقاومة الشعب الفمسطيني لبلحتبلؿ  1.4

 (4شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (.7(. )ص7141(. العدد )2015 أكتوبر 7  األربعاء) صورة جريح صحفي فمسطيني . ( صحيفة الحياة.  1)
 (1(. )ص7221(. العدد )2015 ديسمبر 26  السبت) لبلحتبلؿ. يصورة تجسد مقاومة  الشعب الفمسطين( صحيفة الحياة.  2)
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 (1)صورة تتضمف اجتماع حوؿ انتفاضة القدس 1.5

 (5شكؿ رقـ )

 
 

 (2)فعاليات وأنشطة ثقافية حزبية وفصائمية. 1.6
 (6شكؿ رقـ )

 
 

 

 

                                                           

(. العدد 2016مارس  23) األربعاء   بافاريا األلمانيةصورة اجتماع رئيس الوزراء رامي الحمد هلل مع وزير مالية ( صحيفة الحياة.  1)
 (5(. )ص7308)

 (2(. )ص4284(. العدد )2016فبراير   28  األحد) مسيرة في راـ تحث عمى مقاطعة إسرائيؿ ( صحيفة الحياة.  2)
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 (1)" فئة أخرى ضوعيف صحفييفصورة تتضمف مو  1.7

 (7شكؿ رقـ )

 
 

نماذج لمكضكعات صكر انتفاضة القدس أكردتيا صحيفة فمسطيف: -2  
 (2)إسرائيميةصورة تتضمف اعتداءات  2.1

 (8شكؿ رقـ )

 
 
 

                                                           

 (.6(، )ص3523ـ(. العدد )2016 بريؿأ 16 السبت)  صورة تتضمف موضوعيف صحفييف حوؿ انتفاضة القدس .ففمسطي( صحيفة  1)
(. 2016 أبريؿ 8  الجمعة)صورة تتضمف امرأة فمسطينية تتفقد انقاض منزليا الذي ىدمو االحتبلؿ اإلسرائيمي ( صحيفة فمسطيف.  2)

 (1(. )ص3191العدد ) 
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(9شكؿ رقـ )  

 
 (1)صور شيداء فمسطينييف 2.2

 (10شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (.3(. )ص3279(. العدد )2016يوليو  5  الثبلثاء) ماف الطفؿ رياف الباشا . تشييع جثصحيفة فمسطيف.  (1)
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 (1)صور جرحى فمسطينييف 2.3

 (11شكؿ رقـ )

 
(2)صورة عف موضوع المقاومة 2.4  

 (12شكؿ رقـ )

 

 
 
 

                                                           

 (.6(. )ص3523(. العدد )2015 أكتوبر 23  الجمعة) صورة الجريح الفمسطيني أحمد مناصرة. ( صحيفة فمسطيف.  1)
 (4(. )ص3155(. العدد )2016 مارس 3 الخميس) صورة تجسد مقاومة الشعب الفمسطيني لمجيش اإلسرائيمي ( صحيفة فمسطيف.  2)
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 (1)ثقافية وأنشطةفعاليات  2.5

 
 (13شكؿ رقـ )

 
 

.(2)صورة عف موضوع االعتقاؿ واألسر 2.6  

 (14شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (3)ص(، 3079(. العدد )2015ديسمبر 18  الجمعة) جانب مف فعاليات مؤتمر القدس العممي التاسع .( صحيفة فمسطيف.  1)

 (.6)ص  ،3279(. العدد )2016يوليو  5)الثبلثاء صور اعتقاؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي لشاب فمسطيني ( صحيفة فمسطيف.  2)
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 (1)فياإلسرائيميمكضكعات القتمى كالجرحى  2.7

 (15شكؿ رقـ )

 
 تي الدراسة:ثانيان: صكر حكؿ اتجاه صكر انتفاضة القدس في صحيف

 ما أكردتو صحيفة الحياة:  -1
 :(2)االتجاه السمبي  1.1

 (17(                                    شكؿ رقـ )16شكؿ رقـ )                

 
 

 
                                                           

 (6(، )ص3079(.العدد )2015ديسمبر  18الجمعة ) . صور لقتيؿ إسرائيمي.طيف( صحيفة فمس 1)
 (.1)ص ،(7324(. العدد )2016 أبريؿ 8)الجمعة صور ذات اتجاه سمبي. ( صحيفة الحياة.  2)
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(1)اإليجابياالتجاه  1.2  
 (18شكؿ رقـ )

 
 ما أكردتو صحيفة فمسطيف:  -2

 (2)االتجاه السمبي 2.1
 (19شكؿ رقـ )

 

                                                           

 (.1)ص ،(7332(. العدد )2016 أبريؿ 16  السبت)  صورة ذات اتجاه إيجابي. ( صحيفة الحياة. 1)
 (.2)ص ،(3135(. العدد )2016فبراير  12)الجمعة  صورة ذات اتجاه سمبي. ( صحيفة فمسطيف. 2)
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(1)اإليجابيالتجاه ا 2.2  

 (20شكؿ )

 
 

 ثالثان: صكر حكؿ أىداؼ الصكرة  الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الدراسة:
 ما أكردتو صحيفة الحياة: -1

 .(2)إظيار األلـ والمعاناة 1.1

 (21شكؿ رقـ )

 
 

                                                           

 (.1)ص ،(3031(. العدد )2015 أكتوبر 31)السبت صورة ذات اتجاه إيجابي. صحيفة فمسطيف.  1))
 (1)ص،(7149(. العدد )2015اكتوبر 15 الخميس) صورة تجسد معاناة الشعب الفمسطيني. ( صحيفة الحياة. 2)
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 (1)تعزيز الروح المعنوية لمشعب الفمسطيني 1.2

 (22شكؿ رقـ )

 
(2)ةاإلسرائيمي الحث عمى المقاطعة 1.3  

 (23شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (.4)ص ،(7276(. العدد )2106فبراير  20 السبت)صورة تعزز الروح المعنوية لمشعب الفمسطيني.الحياة.  ( صحيفة 1)
 (1)ص ،(7284(. العدد )2016فبراير  28) . مسيرة في راـ اهلل تدعو إلى مقاطعة إسرائيؿ ( صحيفة الحياة  2)
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 (1)المكانة الدينية لمقدس إظيار 1.4
 (24شكؿ رقـ )

 
(2)دعـ صمود المرأة الفمسطينية 1.5  

 (25شكؿ رقـ )

 
 
 

 

                                                           

 (.2)ص، (7288)( . العدد 2016يونيو  11السبت  ) . صورة توضح المكانة الدينية لمقدس( صحيفة الحياة 1)
 (.19)ص ،(7149العدد ). ( 2015 أكتوبر 15صورة تجسد تحدي وصمود المرأة الفمسطينية. )الخميس( صحيفة الحياة.  2)
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 ما أكردتو صحيفة فمسطيف: -2

 (1) إظيار األلـ والمعاناة 2.1

 (26شكؿ رقـ )

 
(2)تعزيز الروح المعنوية لمشعب الفمسطيني 2.2  

 (27شكؿ )

 
 

 

 

 

 

                                                           

 (.1)ص، (3087(. العدد )2015ديسمبر  26)السبت صورة عف معاناة الشعب الفمسطيني. ( صحيفة فمسطيف. 1)

 (.3)ص ،(3087العدد ) (.2015ديسمبر 26 )السبت تعزز الروح لممعنوية لمفمسطينييف. صورة ( صحيفة فمسطيف. 2)
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 (1)المكانة الدينية لمقدس 2.3

 (28شكؿ رقـ )

 
(2)دعـ صمود المرأة 2.4  

 (29شكؿ رقـ )

 
 

 

 

 

                                                           

 ،(3143) (. العدد2016فبراير  26)السبت صورة توضح تضحية الشعب الفمسطيني بنفسو مف أجؿ القدس. ( صحيفة فمسطيف. 1)
 (.1)ص

 (.20)ص ،(3215(. العدد )2016ايو م 2)االثنيف صورة تجسد صمود المرأة الفمسطينية.  ( صحيفة فمسطيف. 2)
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(1)الحث عمى المقاطعة 2.5  
 (30شكؿ رقـ )

 
 رابعان: الرمكز الداللية لمصكرة الصحفية:

 ما أكردتو صحيفة الحياة: -1 

 (2)صور تحمؿ اكثر مف رمز 1.1
 (31شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (.6)ص، (3111(. العدد )2016يناير  19)الثبلثاء  صورة تحث عمى المقاطعة اإلسرائيمية. ( جريدة فمسطيف. 1)

 (.19ص(. )7149(. العدد )2015أكتوبر  15)الخميس  صورة تحمف أكثر مف رمز. ( صحيفة الحياة. 2)
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 أكردتو صحيفة فمسطيف:ما  -2
 (1)صكر تحمؿ اكثر مف رمز 2.1

 (32شكؿ رقـ )

 
 

 عرضيا: سمكبخامسان: نكع الصكرة كفقان أل

 صحيفة الحياة:  -1

 (2)الصورة المفردة 1.1
 (33شكؿ رقـ )

 
 

 

                                                           

 (5ص) ( 3023العدد ).(2015اكتوبر 23الجمعة )نود اإلسرائيمييف بالحجارة.شباف يرشقوف الج(  صحيفة فمسطيف.  1)
 (.1)ص  (7141(. العدد )2015 أكتوبر 7) األربعاء مواطف يشير إلى ركاـ منزؿ دمره االحتبلؿ اإلسرائيمي.( صحيفة الحياة.  2)



226 

(1)الصفحات المصورة 1.2  

 (34شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (.17)ص، (7165العدد) (.2015وبراكت 31)السبتالضفة وغزة تشتعبلف في جمعة شيداء الخميؿ. ( صحيفة الحياة.  1)
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 (1)المشيد المتعاقب 1.3
 (35شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (.20)ص ،(7141(.العدد )2015اكتوبر 7)األربعاء صورة حوؿ استشياد شاب فمسطيني، وىدـ بيتو. ( صحيفة الحياة. 1)
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 صحيفة فمسطيف: -2

 (1)الصورة المفردة 2.1
 (36شكؿ )

 
 (2)الصفحات المصورة 2.2

 (37شكؿ رقـ )

 
 

 

 

                                                           

 (5)ص، (3079( العدد )2015ديسمبر18)الجمعة الحواجز اإلسرائيمية تزيد مف معاناة المواطف الفمسطيني.( صحيفة فمسطيف.  1)

 ،(7149(. العدد)2015اكتوبر 14)الخميسفي القدس وغزة والضفة الغربية.  انتفاضة القدس توحد الفمسطينييف ة فمسطيف.( صحيف 2)
 (.4)ص
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 (1)المتعاقبالصور  مشيد  2.3

 (38شكؿ رقـ )

 
  

                                                           

 (.5)ص، (3095(.العدد)2016يناير  3)األحد شييدًا ارتقوا خبلؿ تنفيذىـ عمميات فدائية.  17( صحيفة فمسطيف. 1)
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 سادسان: مكقع الصكرة مف المكضكع:
 صحيفة الحياة: -1

 (1)الصورة جانب الموضوع 1.1

 (39شكؿ )

 
 (2)الصورة أعمى الموضوع 1.2

 (40شكؿ )

 

                                                           

 .(1)ص ،(7229(. العدد )2016يناير  3)األحد  اركوف في تشييع جثاميف الشيداءصورة آالؼ الموطنيف يش ( صحيفة الحياة. 1)

 .(4)ص، (7412(. العدد )2016يوليو  5الثبلثاء )أىالي قمقيمية يشيعوف جثماف الشييد رياف شريـ. ( صحيفة الحياة.  2)
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(1)سط الموضوعالصورة و  1.3  

 (41شكؿ )

 
 

 (2)الصورة أسفؿ الموضوع 1.4

 (42شكؿ )

 
 

 

 
                                                           

 ،(7308(. العدد )2016مارس  23األربعاء )  قوات االحتبلؿ تقتحـ مقر لجنة زكاة طولكـر وتنيب محتوياتو.( صحيفة الحياة.  1)
 (.4)ص

 (.1)ص ،(7260(. العدد )2016فبراير  4)الخميس استشياد ثبلثة شباف برصاص االحتبلؿ في باب العامود. ( صحيفة الحياة.  2)
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 صحيفة فمسطيف: -2

 (1)وسط الموضوع 2.1

 (43شكؿ رقـ )

 
 

 (2)جانب الموضوع 2.2

 (44شكؿ رقـ )

 

                                                           

 (2)ص ،(3007(. العدد)2015أكتوبر  7)األربعاء  شاب يرشؽ جيبًا لجنود االحتبلؿ اإلسرائيمي ( صحيفة فمسطيف. 1)

 (.9)ص ،(3079(. العدد )2015ديسمبر  18) الجمعة  تزايد عدد األطفاؿ المعتقميف في  سجوف االحتبلؿ ( صحيفة فمسطيف.2)
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(1)أعمى الموضوع 2.3  
 (45شكؿ رقـ )

 
 (2)أسفؿ الموضوع 2.4

 (46شكؿ )

 

                                                           

، (3031ـ(. العدد)2015 أكتوبر 31)السبت آالؼ المواطنيف يستقبموف جثاميف الشيداء الخمسة في الخميؿ  ( صحيفة فمسطيف.1)
 (.3)ص

 (1)ص ،(3015ـ(. العدد)2015 أكتوبر 15 )الخميس ود االحتبلؿ يعاينوف جثاميف الشييد معتز زواىرةجن ( صحيفة فمسطيف.2)


