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 ُمم خص الخسالة بالمغة العخبية
 

راسة ىحه ىجفت حف إلى التعخ ؼ عمى مػاد الخأؼ الستعمقة بقزية األسخػ في الر   الج ِّ
، لقزية األسخػ  تياالكذف عغ كيفية معالجك الفمدصيشية اليػمية، كرصج مجػ االىتساـ بيا، 
 كتدميط الزػء عمى مجػ االتفاؽ كالتبايغ بيشيا.

راسة ىحه وُتعج  السدحية الجراسات مشيج الباحث استخجـ حيث ،الؽصفية البحؽث مؼ الجِّ
 كسا السشيجية، السقارنة أسمػبب الستبادلة العبلقات دراسة كمشيج السزسػف، تحميل أسمػبب

 السزسػف كأداة لمجراسة تحميل كاستسارة ،"األجشجة" األكلػيات تختيب نطخية الباحث استخجـ
 . بجانب السقابمة السقششة

)فمدصيغ، الحياة الججيجة،  كل مؼ الرحف التالية:دراستو عمى  الباحث أجخى قج و 
شتطسة، بأسمػب األسبػع الرشاعي، شخيق عيشة عذػائية مكاختار األعجاد عغ  األياـ، القجس(

بيغ ما خبلؿ الفتخة الػاقعة كذلظ لكل صحيفة،  (48)بػاقع ، عجًدا (2:3)بمغت حيث 
 .42/23/3129حتى ك  12/12/3128

راسة وخمرت مػاد الخأؼ  اىتساـ تبايغ :أبخزىا مؼوكان  الشتائج، مؼ مجسؽعة إلى الجِّ
راسة في صحف السختبة األكلى بشدبة فحطيت صحيفة القجس ب، الرحفية األسخػ بقزية  الج ِّ

%(، 24.9%(، ثع صحيفة الحياة الججيجة بشدبة )36صحيفة فمدصيغ بشدبة ) ثع%(، 61)
قزية إضخاب األسخػ عمى السختبة األكلى كسا حطيت ، %(22.3كأخيًخا صحيفة األياـ بشدبة )

السختبة  فيجاء كاتب السقاؿ ك حف الجراسة، تبلىا قزية قسع األسخػ كالتفتيذات، في اىتساـ ص  
األكلى، كجاء رساـ الكاريكاتيخ السرجر الثاني، بيشسا لع تحرل السرادر الرحفية األخخػ 

 )الػكاالت السحمية، الػكاالت الجكلية، بخيج القخ اء، كسائل اإلعبلـ( عمى أؼ مختبة.
راسة مج مت الجِّ حف الفمدصيشية الر   اىتساـ ضخكرة سؽعة مؼ التؽصيات، مؼ أبخزىا:وقج 

السجتسع  كقادةاستكتاب السحمميغ كالشخب الفكخية ، ك مػاد الخأؼ مغ خبلؿ قزية األسخػ كخاصةب
االستعانة ، ك الفمدصيشي لمكتابة عغ مػاضيع كقزايا األسخػ كإفخاد مداحات مشاسبة ليحه القزية

األسخػ السحخريغ كالعسل عمى تشسية قجراتيع لشذخ مػضػعات تخز بأصحاب التجخبة مغ 
 حف، كمحاكلة التػاصل مع األسخػ داخل الدجػف لمسداىسة في ذلظ.قزية األسخػ عبخ الر  
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Abstract 

This study aims at identifying the opinion news materials relevant to the issue 

of prisoners in the Palestinian daily newspapers, and monitoring the extent of their 

interest in such issues. The study also aims at revealing the Palestinian newspaper’s 

treatment of the issue of prisoners as well as highlighting the extent of agreement 

and disagreement among these newspapers in treating the question of prisoners. 

This study is a descriptive study through which the researcher used the survey 

the methodology and the method of content analysis. The study approach is the 

mutual relations approach in which he used the method of systematic comparison, 

and content analysis form as tools of the study alongside with the structural 

interview. The researcher used priorities of the Agenda Setting. 

The newspapers of the study are (Felisteen, Al-Hayat Al-Jadida, Al-Ayyam, 

and Al-Quds) and selected the issues by means of a random sample, in the style of 

the industrial week. The number of issues reached (192), 48 from each newspaper, 

between the period of 01/01/2017 until 31/12/2018. 

The most important findings of the study: 

There is a difference in the interest of opinion news materials in the 

newspapers of the study on the issue of prisoners. Al-Quds newspaper was ranked 

first with 50%, followed by Felisteen newspaper (25%), followed by Al-Hayat Al-

Jadida newspaper with (13.8%), and finally Al-Ayyam newspaper with (11.2%). 

The issue of the prisoners' strike took first place in the interest of the study papers, 

followed by the issue of repression of prisoners and inspections. The essayist came 

first as a source, and the second is the cartoonist. International agencies, readers’ 

mail, and media had no proportion. 

The most important recommendations of the study: 

It is necessary for the Palestinian newspapers to pay more attention to the issue 

of prisoners, especially through opinion news materials, and encouraging analysts, 

intellectual elites and leaders of the Palestinian community to write about the issues 

of the prisoners. It is also necessary to give more space on the Palestinian 

newspapers for the issues of prisoners, and try to communicate with the prisoners 

inside the prisons to contribute to their issues. 
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 اإلىجاء
 

 

 لمجماء التي ندفت كالزالت فجاء لفمدصيغ.. الذيجاء كالجخحى
 

 لسغ أمزػا زىخات أعسارىع فرجأ القيج في معاصسيع كلع تيغ إلرادتيع عديسة
 

 إلى عائمتي التي كفخت لي أسباب كل تقجـ كنجاح
 

 كالجؼ الحؼ في تفاصيل كجعو الكثيخ مغ محصات تقجمي
 

مع يقطتي كل صباح مشح كشت شفبل كحتى ىحا  كالجتي التي يخف صجػ دعاىا
 الحيغ..

إلى زكجتي التي كابجت برحبتي عشاء ىحا العسل كأبشائي الحيغ ألجميع ييػف كل 
 .. عبادة، حداـ الجيغ، سعيجشاؽ

 
ا كلمكل مغ كاف لو فزل في إنجاز ىحا البحث أىجؼ ىحا العسل إلييع جسيعً 

 الستػاضع
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 شكخ وتقجيخ

 

أجج بياني في ىحا السػقف يعجد عغ اإلفراح كلكغ كمسات شكخ كعخفاف ال بج مشيا 
في إتساـ رسالتي ىحه ألف تخػ الشػر.. كأخز  -تعالى –ألكلي الفزل الحيغ كاف ليع بعج هللا 

بذكخؼ بجاية مذخفي عمى ىحه الخسالة الحؼ أمجني بكثيخ مغ عمسو كفزمو كتػجيياتو كتخؾ أثخا 
 . كاضحا في صقل شخريتي العمسية أستاذؼ الجكتػر/ شمعت عبجالحسيج عيدى

ي كمية اآلداب كقدع كسا كأتقجـ بجديل شكخؼ كعطيع امتشاني لمصاقع األكاديسي كاإلدارؼ ف
ككحلظ زمبلئي الباحثيغ كمغ بيشيع زميمي العديد كصجيقي  ،الرحافة في الجامعة اإلسبلمية

الفاضل أنذ اليازكرؼ الحؼ لع يبخل عمي بخبختو كتجخبتو فقجـ لي الكثيخ، كأكجو شكخؼ أيزا 
ل أف تخػ ىحه لسكتبة الجامعة اإلسبلمية كلجسيع مػضفييا عمى ما بحلػه مغ جيج مقجر في سبي

 الخسالة الشػر.

شكخؼ كتقجيخؼ كحلظ لسغ تكخمػا بالسػافقة عمى السذاركة في مشاقذة ىحه الخسالة األستاذ 
كالحؼ تذخفت ، أستاذ اإلعبلـ السداعج في الجامعة اإلسبلمية  أميغ مشرػر كافيالجكتػر/ 

ككحلظ شكخؼ يستج كثيخا بأف أكػف أحج شبلبو كأمجني بكثيخ مغ فيس عصائو كنبل أخبلقو، 
الحؼ لو برسة كاضحة جامعة األقرى أستاذ اإلعبلـ السداعج في  حسادإبخاىيع أحسج لمجكتػر 

 ، كأتقجـ بالذكخ كحلظ مغ الجكتػر الفاضلبذكميا الشيائي لتكػف أكثخ قػةفي إتساـ ىحه الخسالة 
 مى تكخمو بتجقيق ىحه الخسالة حتى خخجت بيحا الذكل.ع ميخةحدغ بداـ 
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 مقجمة:
عبخ لقج ضمت القزية الفمدصيشية محط اىتساـ كاسع لجػ صش اع القخار في العالع بأسخه 

حيث االحتبلؿ اإلسخائيمي لؤلراضي الفمدصيشية كما تبعو مغ انتياكات كاسعة  ،قخف مغ الدماف 
مغ  شخائحو كمكػناتوعانى شعبشا بكل ء عمى األرض كالسقجسات كاإلنداف، كقج شسمت االعتجا

ل قزية األسخػ الفمدصيشييغ في سجػف االحتبلؿ الرييػني إحجػ أىع القزايا سث  ت  ك ، كيبلتو
ا لجػ قصاعات ا دائسً كالتي تحػز اىتسامً  ،عج الػششي كاألخبلقي كاإلندانيذات الب  لسحػرية ا
 .السجتسع الفمدصيشياسعة مغ أبشاء ك 

في  يقبع حاليا كال يكاد يخمػ بيت فمدصيشي لع يتعخض أحج مغ أفخاده لبلعتقاؿ، بيشسا
في ضل  ،مغ الخجاؿ كالشداء كاألشفاؿ كالسخضى أسيخا 7611 االحتبلؿ اإلسخائيمي سجػف 

 ،الحياةغ ألعػاـ شػيمة ترل لسجػ ، يقزي معطسيع أحكاًما بالدجضخكؼ إندانية بالغة الدػء
نفخادؼ كحخماف مغ عدؿ اتعحيب ك  بحقيع مغمغ االنتياكات كالسسارسات كيتعخضػف لدمدمة 

 .فارتقى مشيع السئات شيجاء داخل الدجػف السشع مغ التعميع كالعبلج، ك الديارات 

الىتساـ بالقزايا التي تمبي رغبات كتصمعات السجتسع الفمدصيشية با كسائل اإلعبلـ كتقػـ
حف كتزع في حدبانيا القزايا ذات الصابع القػمي كالػششي، حيث تحخص الر  بكل فئاتو، 

بالغة لجػ ال ألىسيتيا اكليا بكل جػانبيا كأبعادىاشة لتشكالسجبلت عمى إفخاد مداحات كاسع
 ا.ا كدائسً ا مباشخً رتباشً االسجتسع الفمدصيشي الحؼ يختبط بقزية األسخػ 

لتذكيل قشاعاتو كآرائو  ؛حف بشذخىاتيتع الر  ، حيث ا ميًسا لمقارغ مرجرً عج مػاد الخأؼ كت  
تجاه العجيج مغ القزايا الدياسية كاالقترادية كالفكخية كالسجتسعية؛ إذ يقع عمى عاتقيا تحقيق 

مكتاب كالسحخريغ السختريغ كالذخريات لشاع كالتأثيخ، كىي بسثابة نافحة أقرى درجات اإلق
تتعمق بقزايا تشاكلتيا الرحيفة، كىي محط اىتساـ الشخبػية في السجتسع لعخض آرائيع التي 

 السجتسع.

لتدميصيا الزػء عمى القزايا السيسة  كبيخة كلسػاد الخأؼ في الرحافة الفمدصيشية أىسية
التي يتابعيا الجسيػر بذكل متػاصل، حيث تديع بذكل كبيخ في تذكيل القشاعات كالتػجيات 

تؤدؼ العجيج مغ الػضائف بالغة األىسية عبخ بسا يحتاجو مغ معمػمات، ك  كإمجاد الجسيػر
 أشكاليا الستعجدة.

في التحميل كالتفديخ لؤلحجاث كالسجخيات،  كبخػ كنطًخا لسا ت سثمو مػاد الخأؼ مغ أىسية 
راسة سعت لمتعخُّؼ عمى  حف الفمدصيشيَّة اليػميَّة  كيفية معالجةفإفَّ ىحه الج ِّ مػاد الخَّأؼ في الرُّ
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كالتعخؼ عمى تختيب أكلػيات مػضػعات الخأؼ فييا، كتحجيج مرادرىا، كرصج قزية األسخػ، ل
كأكجو االتفاؽ أشكاليا الرحفية، كالتعخؼ عمى الذخريات السحػرية كعشاصخ اإلبخاز 

حف كاالختبلؼ بيشيا في اىتساميا بيحه القزية، مغ خبلؿ تحميل مزسػف عجد مغ الر  
 الفمدصيشية اليػمية.
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 الفرل األول
  اإلطار السشيجي لمجراسة 
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 الفرل األول
 اإلطار العام لمجراسة

 

 تسييج: 
يدتعخض ىحا الفرل مجسػعة مغ الجراسات كاألبحاث الدابقة الستعمقة بسػضػع 
الجراسة، كاشتسل التقديع عمى محػريغ يتعمق األكؿ بجراسات اإلعبلـ كقزايا األسخػ، بيشسا 

 الجراسات الستعمقة بسػاد الخأؼ.  تشاكؿ السحػر الثاني
 

 
 الجراسات الدابقة:أىػ  :أوًلا 

قاـ الباحث باالشبلع عمى مجسػعة مغ الجراسات كاألبحاث الدابقة الستشػعة ذات الرمة 
قزية دراسات اإلعبلـ ك  :ؿ األكؿبسػضػع الجراسة، حيث تع تقديسيا إلى محػريغ، تشاك 

 الجراسات الستعمقة بسػاد الخأؼ. ي: فتشاكؿالثان السحػرأما األسخػ، 

 

 األسخى:دراسات تشاولت اإلعالم وقزية  :السحؽر األول
 :(ٔ)(ٕٙٔٓدراسة مرمح ) .ٔ

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أىع القزايا الستعمقة بقزية إضخاب األسخػ الجساعي 
حف العخبية، كتشتسي ىحه الجراسة إلى ، كالتي تشاكلتيا الر  3125في سجػف االحتبلؿ عاـ 

البحػث الػصفية، كاستخجمت مشيج الجراسات السدحية، كتع جسع بياناتيا باستخجاـ أداتي 
صحف:  كاختارت الباحثة عيشة عسجية مغاستسارة تحميل السزسػف كأداة السقابمة السقششة، 

لسجة الدمشية الػاقعة بيغ الجستػر األردنية، كالذخؽ القصخية، كاالتحاد اإلماراتية خبلؿ ا
 نطخية تختيب األكلػيات "األجشجة".ـ، كاعتسجت عمى 3/8/3125كحتى  27/5/3125

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 
                                                           

دراسة تحميمية  :3125معالجة الرحف العخبية إلضخاب األسخػ الفمدصيشييغ في سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي عاـ  ((2
 ، مرمح.مقارنة
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حف الجراسة في معالجتيا قزايا إنياء االعتقاؿ اإلدارؼ عمى اىتساـ ص   ازتح .أ 
 %(.51.4اإلضخاب بشدبة )الرحفية، فقج جاءت بالسختبة األكلى مغ فئة أىجاؼ 

جاءت قيسة التزامغ بالسختبة األكلى مغ القيع الستزسشة في السعالجة الرحفية  .ب 
%(، تمتيا قيسة السصالبة بالحقػؽ بشدبة :.53لسػضػعات إضخاب األسخػ بشدبة )

(29.4.)% 
احتل االعتقاؿ اإلدارؼ السختبة األكلى في أسباب اإلضخاب عغ الصعاـ بشدبة  .ج 

 %(.:.5يو اإلضخابات الفخدية بشدبة )%(، يم:.65)
 : (ٔ)(ٕ٘ٔٓدراسة أبؽ قؽطة ) .ٕ

ىجفت الجراسة لخصج كتحميل خرائز كسسات السعالجة اإلخبارية لقزايا األسخػ 
الفمدصيشييغ في الفزائيات العخبية كاألجشبية، كتحجيج الجكر الحؼ تؤديو في إمجاد الجسيػر 

كاعتسجت عمى  كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػصفية الفمدصيشي بالسعخفة نحػ ىحه القزايا،
( نذخة إخبارية لقشػات :56مشيج السدح كاستخجمت أداة تحميل السزسػف، كبمغ حجع العيشة )

، كسا 3125/:/41حتى  2/6/3125العخبية خبلؿ الفتخة مغ  BBCالجديخة كفمدصيغ ك
مبحػًثا مغ ( 522مغ )استخجمت أداة صحيفة االستقراء لعيشة عذػائية بديصة مكػنة 

 مذاىجؼ قشػات الجراسة.

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 
تفاكت اىتساـ قشػات الجراسة بأخبار األسخػ الفمدصيشييغ كقزاياتيع، كحطيت قشاة  .أ 

، ثع %(23.4بشدبة ) ، تمتيا قشاة الجديخة%(97.7بشدبة ) فمدصيغ عمى السختبة األكلى
 .%(2.2بشدبة ) العخبية BBCقشاة  

قزية األسخػ، خرػًصا خبلؿ الفتخات بلمقشػات الفزائية  اىتساـ مػسسيتبيغ كجػد  .ب 
 التي يخػض فييا األسخػ إضخاًبا عغ الصعاـ.

حطيت قشاة فمدصيغ بسػقع الرجارة في تشاكليا لجسيع مػضػعات األسخػ االجتساعية  .ج 
فجاءت في السختبة  BBCكالشفدية، بيشسا حمت قشاة الجديخة في السختبة الثانية، أما قشاة 

 الثالثة.
 :(ٕ)(ٕ٘ٔٓدراسة محدؼ ) .ٖ

                                                           
: دراسة معالجة القشػات الفزائية لقزايا األسخػ الفمدصيشييغ كدكرىا في تذكيل معارؼ الجسيػر الفمدصيشي كاتجاىاتو نحػىا ((2

 تحميمية كميجانية، أبػ قػشة.
 محدغ.، الخصاب الرحفي الفمدصيشي نحػ قزية األسخػ في سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي: دراسة كصفية( 2)
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ة ىجفت الجارسة إلى التعخؼ عمى مختكدات الخصاب الرحفي الفمدصيشي تجاه قزي
األسخػ في سجػف االحتبلؿ، كالكذف عغ أبخز أشخكحاتو، كأىع القػػ الفاعمة الػاردة في 

شارىا استخجمت إلجارسة إلى البحػث الػصفية، كفي الخصاب الرحفي الفمدصيشي، كتشتسي ا
 ككانت أدكات الجراسةالباحثة مشيج تحميل الخصاب اإلعبلمي، كأسمػب السقارنة السشيجية، 

تحميل األشخكحات، كالقػػ الفاعمة، كاألشخ السخجعية، ككانت عيشة الجارسة صحيفة الحياة 
، 29/21/3124ـ حتى تاريخ 29/21/3122الججيجة كفمدصيغ، كتستج العيشة الدمشية مغ تاريخ 

سة نطخية األشخ احف بصخيقة العيشة العذػائية السشتطسة، كاستخجمت الجر كجخػ اختيار الر  
 .كنطخية تختيب األكلػياتاإلعبلمية 

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

 بشدبة أكبخ مغ صحيفة الحياة مقاالت حػؿ األسخػ اىتست صحيفة فمدصيغ بشذخ  . أ
 %(.45.3%( فيسا كانت ندبة صحيفة الحياة الججيجة )76.9، حيث بمغت )الججيجة

، في (%37.6) بشدبةصحيفة فمدصيغ بأشخكحة شاليط كصفقة كفاء األحخار  اىتست . ب
 %(.27.7حيفة الحياة الججيجة بشدبة )حيغ تشاكلتيا ص

 حرمت أشخكحة إضخاب األسخػ عمى السختبة الخابعة في صحيفتي الخسالة بشدبة . ج
34.6.% 

 :(2)(ٕ٘ٔٓدراسة جبخيل ) .ٗ
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر السػاقع االلكتخكنية اإلخبارية الفمدصيشية في تختيب 

التي يعتسج عمييا شمبة  معخفة أىع ىحه السػاقعك أكلػيات الذباب الفمدصيشي نحػ قزايا األسخػ، 
الجامعات في محافطات غدة الكتداب السعمػمات حػؿ قزية األسخػ، كتشتسي الجراسة إلى 

صحيفة  :لػصفية كاستخجمت السشيج السدحي كتع جسع البيانات مغ خبلؿ أداتيغ ىساالبحػث ا
مغ شمبة الجامعات  السيجانية االستقراء كاستسارة صحيفة السزسػف، كتكػنت عيشة الجراسة

، تع مبحػث 511زىخ، األقرى"، قػاميا األ ة في محافطات غدة "اإلسبلمية،الفمدصيشية الخئيدي
لعيشة العذػائية الصبقية، كشسمت عيشة السػاقع )مػقع معا، مػقع دنيا الػشغ، اختيارىع بصخيقة ا

كحتى  3126/:12/1مػقع صفا(، كتع اختيار العيشة العسجية ابتجاًء مغ تاريخ 
، بأسمػب الحرخ الذامل لكافة مػاقع الجراسة، كاستخجمت الجراسة نطخية 42/21/3126

 .تختيب األكلػيات
                                                           

اإللكتخكنية اإلخبارية الفمدصيشية في تختيب أكلػيات الذباب الجامعي نحػ قزايا األسخػ: دراسة تحميمية كميجانية دكر السػاقع  2))
 .بخيل، جمقارنة
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مت راسة كتػصَّ ةلع الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، ج 

تقارب مػاقع الجراسة في تشاكؿ قزايا األسخػ عمى صفحاتيا االلكتخكنية، حيث اىتست  .أ 
 %(.38.2%(، تمتيا القزايا الدياسية بشدبة )8.:3بالقزايا الرحية بشدبة )

احتل الخبخ السختبة األكلى في مػاقع الجراسة مغ بيغ فئات األشكاؿ الرحفية، بشدبة  .ب 
 %(:.2أما السقاؿ فجاء في السختبة األخيخة بشدبة )(، 79.5%)

دصيشية مغ ا في السػاقع االلكتخكنية اإلخبارية الفمكانت قزايا األسخػ األكثخ بخكزً  .ج 
%( كأىسيا صفقات :.94القزايا الدياسية بشدبة )ىي  كجية نطخ عيشة الجراسة

 (.%94.9األسخػ بشدبة )
 :(ٔ)(ٕٗٔٓدراسة السرخي )  .٘

إلى التعخؼ عمى مجػ استخجاـ كتفاعل كمذاركة نذصاء مػاقع التػاصل ىجفت الجارسة 
االجتساعي لخجمة كتفعيل قزية األسخػ، كالكذف عغ قجرة الشذصاء في استخجاـ مػاقع 
التػاصل االجتساعي لشرخة كمدانجة األسخػ، كتشتسي ىحه الجارسة إلى البحػث الػصفية، 

شاره استخجاـ أداة صحيفة االستقراء، ككانت إفي احث مشيج الجارسات السدحية، ك كاستخجـ الب
خبلؿ الفتخة االجتساعي، كتع جسع البيانات مفخدة مغ نذصاء مػاقع التػاصل  (66)عيشة الجراسة 

 ـ.21/7/3124ـ حتى 36/6/3124الػاقعة بيغ 

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

االجتساعي لخجمة قزايا األسخػ  بمغت ندبة استخجاـ السبحػثيغ لسػاقع التػاصل .أ 
 %(.6) يا%(، في حيغ بمغت ندبة مغ ال يدتخجم6:)

 مغ قبل نذصاء مػاقع ا كتفاعبًل شبكة )الفيذ بػؾ( مغ أكثخ الذبكات استخجامً  ت عج .ب 
ثع مذاركة  إذ جاءت في السختبة األكلى، ،مع قزايا األسخػ الفمدصيشييغ التػاصل

 السشتجيات في السختبة األخيخة.(، كجاءت الفيجيػ )اليػتيػب
%( مغ السبحػثيغ في صفحات كحسبلت مشاصخة عمى مػاقع التػاصل 99شارؾ ) .ج 

 االجتساعي لخجمة كنرخة قزية األسخػ الفمدصيشييغ.
 :(ٕ)(ٕٗٔٓدراسة أبؽعخام ) .ٙ

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ اىتساـ إذاعة األقرى بقزية األسخػ الفمدصيشييغ 
داخل سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي، كالكذف عغ دكرىا في تػعية الخأؼ العاـ الفمدصيشي بقزايا 

                                                           
 .: دراسة ميجانيةدكر نذصاء مػاقع التػاصل االجتساعي في تفعيل قزية األسخػ السرخؼ،  (2)
 .تحميمية: دراسة ػ الفمدصيشييغدكر إذاعة األقرى في التػعية بقزية األسخ أبػعخاـ،  (3)
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األسخػ داخل سجػف االحتبلؿ، كمعخفة أبخز القزايا التي اىتست بيا اإلذاعة في إبخاز معاناة 
كاستخجـ الباحث مشيج الجراسات  ،لفمدصيشييغ، كتشتسي الجراسة لمبحػث الػصفيةاألسخػ ا

السدحية كفي إشاره استخجاـ أداة تحميل السزسػف لمبخامج، ككانت عيشة الجراسة كافة حمقات 
البخامج كالخيبػرتاجات كالفبلشات السقجمة عبخ اإلذاعة كالتي تيتع بقزية األسخػ خبلؿ السجة 

 .21/8/3124حتى  41/4/3124جة مغ الدمشية السست

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

خبلؿ األسبػع الػاحج في إذاعة صػت األقرى عجد البخامج التي تيتع بقزية األسخػ  .أ 
 .%(3.69( بخنامج، أؼ ندبة )46ىػ بخنامج كاحج فقط، مغ بيغ )

عبخ أثيخ  )بخامج، فبلشات، ريبػرتاجات( بمغت السداحة السخررة لقزية األسخػ  .ب 
%( مغ مجة البث 1.72( دقيقة بشدبة )17:إذاعة صػت األقرى خبلؿ فتخة الجراسة )

 كىي متجنية جًجا.
اىتست إذاعة األقرى بالقزايا الستعمقة بالسعاناة الشفدية لؤلسخػ الفمدصيشييغ داخل  .ج 

تمتيا السعاناة االجتساعية بشدبة %(، 68.51بشدبة ) سجػف االحتبلؿ بالسختبة األكلى
(3:.:8.)% 
 :(2)(ٕٗٔٓدراسة سكيغ ) .ٚ

لكتخكنية في زيادة كعي شمبة الجامعات ة إلى التعخؼ عمى دكر السػاقع اإلىجفت الجراس
الفمدصيشية بقزية األسخػ في سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي، كالتعخؼ عمى أىع السػاقع 

عج الفمدصيشيػف بسا يتعمق بتعديد كعييع بقزية األسخػ، كت  اإللكتخكنية التي يعتسج عمييا الصمبة 
، كاستخجمت مشيج مدح جسيػر كسائل اإلعبلـ، كاستخجـ ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصفية

، كتع ( مغ شمبة الجامعات251مكػنة مغ ) عذػائية لعيشة راءقصحيفة االست أداة  الباحث
 ـ.3124يػنيػ مغ العاـ  فيخكنية إلكتتػزيع صحيفة 

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

تيتع السػاقع اإللكتخكنية بتشاكؿ قزايا األسخػ داخل سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي، كأبخز  .أ 
السػاضيع التي تتشاكليا كانت "األكضاع السأساكية لؤلسخػ داخل الدجػف" حيث 

 %(.82.51حرمت عمى السختبة األكلى بشدبة )
 %(.81.9جقة كحيادية كمػضػعية بشدبة )بتتشاكؿ السػاقع اإللكتخكنية قزايا األسخػ  .ب 

                                                           
 ، سكيظ.: دراسة ميجانيةكعي شمبة الجامعات الفمدصيشية بقزية األسخػ  زيادة دكر السػاقع اإللكتخكنية في (2)
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 %(.85.5تديج السػاقع اإللكتخكنية مغ معخفة السبحػثيغ بقزايا األسخػ بشدبة ) .ج 
 :(ٔ)(ٖٕٔٓدراسة األشقخ ) .ٛ

حف الفمدصيشية بسعالجة قزية األسخػ ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ اىتساـ الر  
 كمرادر مػضػعاتيع، ،يعاألشفاؿ في الدجػف االسخائيمية، كالتعخؼ عمى القزايا التي تخر

، كت عج الجراسة مغ الجراسات الػصفية كاعتسج فييا الباحث قزاياىعكاألساليب الستبعة في عخض 
عمى السشيج السدحي كالسقارف، كاستخجـ أداة تحميل السزػف، ككانت عيشة الجراسة صحيفتي 

كحتى  2/5/3124يخ، مغ ( أش5كالحياة الججيجة، خبلؿ فتخة زمشية مجتيا )فمدصيغ 
 .ـ42/8/3124

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

السػضػعات الدياسية عمى السختبة األكلى في السػاضيع التي تعالج قزايا  رمتح .أ 
 %(.39.9%( تمتيا السػضػعات اإلندانية بشدبة )78.5األشفاؿ األسخػ بشدبة )

%(، تبله 55حف الجراسة بالسػضػعات الستعمقة بسعاناة األسخػ بشدبة )اىتست ص   .ب 
 %(.35األشفاؿ بشدبة ) االىتساـ بالسػضػعات التي تتشاكؿ أخبار اعتقاالت

احتمت السؤسدات كالسخاكد السخترة السختبة األكلى في السرادر األكلية التي اعتسجت  .ج 
ف في السختبة ػ ف كالسخترػ %(، تبل ذلظ الباحث44.4ة بشدبة )حف الجراسعمييا ص  

 %(.26.9الثانية بشدبة )
 :(3)(ٕٕٔٓدراسة عداف ) .ٜ

التخبػؼ في الجامعات الفمدصيشية  ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر اإلعبلـ
بسحافطات غدة في دعع قزية األسيخات الفمدصيشيات في سجػف االحتبلؿ مغ كجية نطخ 

عدػ إلى متغيخات )الكمية، أعزاء التجريذ، كالكذف عغ داللة الفخكؽ في درجات تقجيخىع ت  
استخجـ أداة صحيفة االنتساء الحدبي، الجامعة(، كاستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي، ك 

امعات ( عزػ ىيئة تجريذ مغ ج419االستقراء لجسع السعمػمات مغ عيشة تكػنت مغ )
 األزىخ، اإلسبلمية، األقرى.

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

                                                           
 ، األشقر.: دراسة تحميميةمعالجة الرحف الفمدصيشية لقزايا األسخػ األشفاؿ في الدجػف اإلسخائيمية (2)

 ميجانية، عداؼ.: دراسة الجامعات الفمدصيشية في دعع قزية األسيخات الفمدصيشيات في سجػف االحتبلؿدكر اإلعبلـ التخبػؼ في  (3)
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الجرجة الكمية لتقجيخ أفخاد العيشة لجكر اإلعبلـ التخبػؼ في تجعيع قزية األسيخات  .أ 
 %(.9.:6ػف االحتبلؿ )الفمدصيشيات في سج

%(، 78.2بنسبة )احتل السجاؿ الثاني )السصبػعات كمػاقع اإلنتخنت( السخكد األكؿ  .ب 
 %(.6.:6السخكد الثاني بػزف ندبي ) فييميو السجاؿ الثالث )المقاءات كالشجكات( 

بيغ متػسصات درجات تقجيخ أفخاد العيشة لجكر  حرائيةإال تػجج فخكؽ ذات داللة  .ج 
اإلعبلـ التخبػؼ في الجامعات الفمدصيشية بسحافطات غدة في دعع قزية األسيخات 

 لمستغيخات الجيسػغخافية.عدػ الفمدصيشيات في سجػف االحتبلؿ ت  
 :(2)(ٕٕٔٓدراسة األشقخ ) .ٓٔ

العخبية عمى شبكة  لكتخكنيةلتعخؼ عمى مجػ اىتساـ السػاقع اإلىجفت الجراسة إلى ا
كالجكر الحؼ تؤديو في التعخيف  ،نتخنت بقزية األسخػ الفمدصيشييغ في سجػف االحتبلؿاإل

بقزية األسخػ لجػ الجسيػر العخبي، كتشتسي الجراسة لمبحػث الػصفية، كاستخجـ الباحث 
كىي مػاقع:  السشيج السدحي، كاعتسج عمى أداة تحميل السزسػف لجسع معمػمات عيشة الجراسة

"الجديخة نت، العخبية نت، اليػـ الدابع، مػقع شبكة األخبار العخبية، خبلؿ فتخة الجراسة التي 
 .امتجت إلى ستة شيػر

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

سخػ الفمدصيشييغ في سجػف االحتبلؿ، كخاصة ف اىتساـ مػاقع الجراسة بقزية األضع .أ 
 فقج كاف مغ أقل السػاقع اىتسامًا بشذخ مػضػعات األسخػ.مػقع العخبية نت، 

حيث سخػ، ى أخبار األضعف االعتساد عمى السرادر الفمدصيشية في الحرػؿ عم .ب 
 %(.6بشدبة )جاءت 

 اعتسجت مػاقع الجراسة عمى الرحافة اإلسخائيمية كسرجر مغ مرادر الحرػؿ عمى .ج 
 %.21أخبار األسخػ بشدبة كصمت إلى

 :في الرحافة دراسات مؽاد الخأي :السحؽر الثاني
 :(3)(ٕٛٔٓدراسة الدىار ) .ٔٔ

                                                           
فى التػعية بقزية األسخػ الفمدصيشييغ في سجػف االحتبلؿ االسخائيمى: دراسة نتخنت اإلدكر السػاقع االلكتخكنية العخبية عمى شبكة  (2)

 ، األشقخ.تحميمية
 ، الدىار.الخأؼ في الرحف اإللكتخكنية األمخيكية نحػ قزية االستيصاف في فمدصيغاتجاىات مقاالت  (3)
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حف اإللكتخكنية ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى اتجاىات مقاالت الخأؼ في الر  
األمخيكية نحػ قزية االستيصاف في فمدصيغ،كالػقػؼ عمى أنػاعيا، كمجػ اىتساـ كتابيا بيا 

كتشتسي ىحه الجراسة إلى البحػث الػصفية كفي  كمػاقفيع مشيا، كمجػ التػافق كاالختبلؼ فييا،
أسمػب تحميل السزسػف، كدراسة العبلقات الستبادلة كمغ خبللو  ةالباحث تإشارىا استخجم

أسمػبي السقارنة السشيجية كالجراسات االرتباشية، كتع اختيار عيشة الجراسة بأسمػب الحرخ 
حف األمخيكية كىي نيػيػرؾ في مػاقع الر   مقااًل  263االستيصاف البالغ عجدىا الذامل لسقاالت 

 2تايسد، الػاششصغ بػست، ذا ككؿ ستخيت جػرناؿ، نيػيػرؾ بػست خبلؿ السجة الدمشية مغ 
كاعتسجت الباحثة عمى نطخيتي تحميل األشخ، كتختيب  3129فبخايخ  39كحتى  3124مارس 

 األكلػيات.

 كتػصمت الباحثة لعجة نتائج، مغ أبخزىا: 

%، تبله 44.7بشدبة  ضػع االستيصاف كعسمية الدبلـ أكاًل الجراسة بسػ  حفاىتساـ ص   . أ
%، ثع مشتجات السدتػششات كحسبلت 26.9إدارة باراؾ أكباما كاالستيصاف بشدبة 

 %.24.2السقاشعة بشدبة 
األمخيكية بشدبة لكتخكنية حف اإلرض لبلستيصاف في مقاالت الر  غمبة االتجاه السعا . ب

 %.65.5السشاىزة لبلستيصاف بشدبة ىجاؼ %، كغمبة األ55.2
كجػد عبلقة ارتباشية بيغ مػضػعات االستيصاف كاتجاه الكتاب نحػىا، كتأثيخ  . ت

حف الجراسة األمخيكية بذكل كبيخ عمى التػجيات الفكخية كاأليجلػجية لسػاقع ص  
 اتجاىاتيا نحػ قزية االستيصاف.

 :(2)(ٕٛٔٓدراسة الكتخي ) .ٕٔ

حف عمى اتجاىات مقاالت صفحات الخأؼ في الر   ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ
الفمدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة كأىع قزاياىا كمػضػعاتيا، كالرػرة التي تعكديا عشيا، 

حف الجراسة، كتشتسي الجراسة إلى البحػث بيغ ص  في ىحه القزية كأكجو الذبو كاالختبلؼ 
أسمػب تحميل السزسػف كمشيج العبلقات الستبادلة كمغ  ةالباحث تالػصفية كفي إشارىا استخجم

، كاختارت الباحثة عيشة عذػائية مشتطسة ة السشيجية كالجراسات االرتباشيةخبللو أسمػبي السقارن
ا خبلؿ السجة عجدً  255ا مغ كل صحيفة بإجسالي عجدً  59بأسمػب األسبػع الرشاعي بػاقع 

                                                           
 ، الكتخؼ.اتجاىات صفحات الخأؼ في الرحف الفمدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة (2)
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، كاعتسجت الباحثة عمى نطخيتي 3127سبتسبخ  41إلى  3126أكتػبخ  2الدمشية السستجة مغ 
 كمغ أبخز نتائج الجراسة، ما يمي:تحميل اإلشار، كتحميل األكلػيات، 

حف الجراسة بالسقاكمة الذعبية أكثخ مغ السقاكمة السدمحة، حيث حازت اىتساـ ص   . أ
 % لمسدمحة.31.4%، مقابل 79الذعبية عمى ندبة 

%، كأف 3.3:حف الجراسة بشدبة خأؼ بر  غمبة االتجاه السؤيج لكتاب صفحات ال . ب
%، 4.:5أسمػب مجح السقاكمة بشػعييا جاء في مقجمة األساليب العاشفية بشدبة 

 %.43بشدبة  في مقجمة األساليب السشصقية كجاء أسمػب السقارنات 
 :(2)(ٕٚٔٓ)اليازوري دراسة  .ٖٔ

راسة إلى التعخُّؼ عمى فغ السقاؿ الرحفي في السػاقع  اإلخبارية ىجفت ىحه الج ِّ
، الفشي السػاقع بو، كالتعخؼ عمى أنػاعو، كبشائو الفمدصيشية، مغ خبلؿ معخفة مجػ اىتساـ

راسة إلى البحػث الػصفية، كفي إشارىا استخجـ  كأىجافو، كعشاصخ إبخازه، كتشتسي ىحه الج ِّ
قات الباحث مشيج الجراسات السدحية، كفيو استخجـ أسمػب تحميل السزسػف، كمشيج دراسة العبل

استسارة تحميل السزسػف كأداة لمجراسة، لعيشة مغ السػاقع اإلخبارية ىي:  اعتسج عمىالستبادلة، ك 
 31ك"السخكد الفمدصيشي لئلعبلـ"، ك"كفا"، خبلؿ الفتخة الدمشية مغ  "معا"، ك"فمدصيغ اليػـ،

 ، كتع اختيار السقاالت الرحفية بصخيقة الحرخ3128أبخيل/نيداف  31مارس/آذار كحتى 
راسة بػالذامل، حيث  ، كاستخجـ الباحث نطخية تختيب ( مقااًل صحفًيا2:4)تسثمت عيشة الج ِّ

 ."األكلػيات "األجشجة

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

راسة بشدبة )عمى السقاؿ التحميمي  حاز .أ  %( مع 1.3:السختبة األكلى في مػاقع الج ِّ
 كاليػميات. يةكالعسػد ةالشقجي تغياب لمسقاال

%(، كاستخجـ المغة 8.:6التـد السقاؿ الرحفي بقالب اليـخ السعتجؿ بشدبة ) .ب 
 %(.:.6:الرحفية بشدبة )

راسة مرجر 72.2القزايا الدياسية عمى ندبة ) حرمت .ج  %(، كال تػضح مػاقع الج ِّ
 %(.87.7السقاالت التي تشذخىا بشدبة )

 :(3)(ٕٚٔٓ)الخنتيدي دراسة  .ٗٔ

                                                           
 ، اليازكرؼ.لفمدصيشية: دراسة تحميمية مقارنةفغ السقاؿ الرحفي في السػاقع اإلخبارية ا (1)

 ، الخنتيدي.التحميمي في الرحف الفمدصيشية اليػمية: دراسة تحميمية كميجانية مقارنةكاقع السقاؿ  (3)
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حف الفمدصيشية التعخؼ عمى كاقع السقاؿ التحميمي في الر   ىجفت ىحه الجراسة إلى
 باإلضافة كأىجافو،، ، ككتابو، كبشائو الفشي، كلغتو، كقزاياهكالتعخؼ عمى خرائرواليػمية، 

ىحه الجراسة  ي تػاجيو كسبل تصػيخه كالشيػض بو، كتشتسيإلى التعخؼ عمى أبخز االشكاليات الت
أسمػب تحميل ك استخجـ الباحث مشيج الجراسات السدحية، البحػث الػصفية، كفي إشارىا  إلى

كحلظ ك ، كمشيج دراسة العبلقات الستبادلةالسزسػف، كأسمػب مدح السسارسات اإلعبلمية، 
حف الفمدصيشية الر  تحميل السزسػف كالسقابمة السعسقة، لجسع السعمػمات، لعيشة مغ استسارة 

مارس/ كانػف الثاني كحتى 2ؿ الفتخة الدمشية مغ "األياـ"، "القجس"، "فمدصيغ"، "الحياة"، خبلىي
، كتع اختيار السقاالت التحميمية بصخيقة العيشة العذػائية، 3127ديدسبخ/ كانػف الثاني  42

( مقااًل تحميميًا، كسا استخجـ الباحث نطخية تختيب األكلػيات 979الجراسة بػ)تسثمت عيشة ك 
 "األجشجة"، كنطخية القائع باالتراؿ.

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

جاءت القزايا الدياسية في مقجمة القزايا التي تشاكلتيا السقاالت التحميمية في  .أ 
 %(.84.9حف الجراسة بشدبة )ص  

حف الجراسة التـد السقاؿ التحميمي بقالب اليـخ السعتجؿ في السختبة األكلى في ص   .ب 
 السقاالت التحميمية بالبشاء الفشي الخاص بالسقاؿ.%(، ما يعكذ التداـ 1.9:بشدبة )

جاءت العػامل الدياسية، ضسغ العػامل السؤثخة في كتابة السقاالت التحميمية في  .ج 
%(، كفي السختبة األخيخة العػامل الجيشية بشدبة 45.6السختبة األكلى، بشدبة )

(4.5.)% 
 :Omondi (ٕٓٔٙ)(2)دراسة  .٘ٔ

راسة إلى تقييع الخصابات السختمفة الفتتاحيات الرحف الكيشية اإللكتخكنية،  تىجف الج ِّ
راسة عمى فخضية  كتخبصيا مع احتسالية التدبب أك تجشب الرخاعات العخقية في الببلد، كتقػـ الج ِّ

حف الكيشية اإللكتخكنية يتزسغ سجاالت قج تقػد مفادىا أفَّ الخصاب اإلعبلمي في الر  
راسة لمبحػث الػصفية، كتقػـ عمى مشيج تحميل ، ية في كيشيالرخاعات عخق كتشتسي ىحه الج ِّ

الخصاب مغ خبلؿ تحميل كمسات عاشفية مختبصة بجساعات عخقية معيشة مع مشاقذة القزايا 
التي تؤثخ عمى التعاير العخقي في كيشيا، كالسصخكحة في السقاالت االفتتاحية لثبلث صحف 

                                                           
 (1)

 Omondi, Media Discourse and Ethnic Conflicts: a critical discourse analysis of online newspaper 

editorials in Kenya. 
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 Daily Nation" ك"Star newspaper" ك"Standard newspaperالكتخكنية ىي: "
newspaper( مقااًل افتتاحًيا في الفتخة ما بيغ 31"، كبمغ عجدىا )ـ.3121ـ إلى 3118 

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا:  مغ نتائج، لعج 

( مقاالت تجفع 7( مقااًل نحػ مكافحة الرخاعات العخقية، بيشسا كانت )25اتجيت لغة ) .أ 
 ترعيج الرخاعات.باتجاه 

يجاب كالدمب تجاه قزية الرخاع العخقي، حيث حف الثبلث ما بيغ اإلغ تػجيات الر  تباي .ب 
" تسيل نحػ إذكاء الرخاعات العخقية أما صحيفة  Daily Nationكانت صحيفة "

"Standard ،صحيفة " كاتخحت  " فاتدع خصابيا بالترالحيةStar  مشيًجا استباقًيا في "
 عات العخقية.ا خ القزايا التي تديج مغ كتيخة الر محاربة
 :(2)(ٕٙٔٓدراسة حسادة ) .ٙٔ

حف السرخية السصبػعة ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر مػاد الخأؼ بالر  
كاإللكتخكنية في تشسية الػعي الدياسي لجػ الذباب الجامعي، كسا ىجفت إلى التعخؼ عمى 

حف السصبػعة كاإللكتخكنية كالتأثيخات الشاتجة الخأؼ بالر  أسباب استخجاـ الذباب الجامعي لسػاد 
تشتسي ىحه الجراسة لمبحػث الػصفية، كاعتسجت الباحثة عمى السشيح ك عغ ىحا االعتساد، 

السدحي، كقامت بإجخاء دراسة تحميمية عمى عيشة مغ الرحف السصبػعة كاإللكتخكنية تسثمت في 
حف صحيفتي )اليػـ الدابع، كمرخاكؼ( كر  كرحف مصبػعة، ك  )صحيفتي الػشغ كاألىخاـ(

مفخدة( مغ الذباب الجامعي مغ  511إلكتخكنية، كسا أجخت دراسة ميجانية عمى عيشة قػاميا )
يل السزسػف كأداتي لجسع البيانات، جامعتي القاىخة كدمياط، كاستخجمت أداتي االستبانة كتحم

 كاستخجمت الباحثة نطخية االعتساد.

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

حف الجراسة في االنتخابات الخئاسية، يمييا القزايا تسثمت القزايا التي عخضتيا ص   .أ 
حف اإللكتخكنية ج الدياسي، يمييا األعساؿ اإلرىابية، أما بالشدبة لمر  عاألمشية ذات الب  

ألعساؿ اسية، يمييا اعج سياسي في مقجمة القزايا الديفقج جاءت قزايا أمشية ذات ب  
 .اإلرىابية

تبيغ أف مػاد الخأؼ كانت أكثخ الفشػف الرحفية التي ييتع بيا الذباب الجامعي في  .ب 
 %(.87.7جاء الكاريكاتيخ في السخكد األكؿ بشدبة )ك حف السصبػعة كاإللكتخكنية، الر  

                                                           
 .حسادة، ػ الذباب الجامعي: دراسة تحميميةفي تشسية الػعي الدياسي لج دكر مػاد الخأؼ بالرحف السرخية السصبػعة كاإللكتخكنية (2)
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تػجج عبلقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ معجؿ اعتساد الذباب الجامعي عمى مػاد  .ج 
 حف السصبػعة كاإللكتخكنية كتشسية الػعي الدياسي لجييع.بالر  الخأؼ 

 :sorokina (ٕٓٔ٘)(2)دراسة  .ٚٔ
راسة إلى السقارنة بيغ تعاشي مقاالت الخأؼ في ص   تىجف حف الشخبة األمخيكية حػؿ الج ِّ

قزية تدخيبات العسيل الدابق ادكارد سشػدف عغ بخامج التجدذ التابعة لػكالة األمغ القػمي 
راسة لمبحػث الػصفية كتعتسج عمى مشيج تحميل الخصاب كأسمػب ك ، األمخيكية تشتسي ىحه الج ِّ

راسة مقاالت الخأؼ في  تحميل السزسػف كأداتيا استسارة تحميل السزسػف، كشسمت عيشة الج ِّ
راسة "ص   "، كبمغ عجدىا The Wall Street Journal" ك "The New York Timesحف الج ِّ

 .28/12/3125إلى  16/17/3124ؿ الفتخة ( مقااًل خبل:43)

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا:  مغ نتائج، لعج 
االفتتاحيات كالسقاالت مشيًجا ناقًجا ضسغ األشخ التي تخكج ليا الحكػمة في ترػيخىا تبشت  .أ 

يجابي في مػاضيع إمكػنات أشخ الحكػمة ق جمت بذكل  لتدخيبات سشػدف، كرغع أفَّ بعس
 إال أنَّيا في الغالب كانت مػضع شعغ كشظ. ؛الخأؼ

راسة أكثخ عسًقا مغ أشخ األراء التي يخكج ليا البيت  .ب  األشخ السدتخجمة مغ صحيفتي الج ِّ
أشخ مػضػعات الخأؼ السؤيجة كغيخ السؤيجة في مدتػػ العسق عشجما  تبايشت ، كسااألبيس

 تع التخكيج ليا مغ قبل البيت األبيس.
 في التعبيخ عغ آرائيع، كتعجكا مجخد الشقل عغ السرادر الخسسية. الرحفيػف أكثخ صخًبا .ج 
 :(3)(ٕ٘ٔٓدراسة أبؽ حسيج ) .ٛٔ

الجراسة إلى التعخؼ عمى كيفية معالجة الكاريكاتيخ في الرحافة الفمدصيشية ت ىجف
، كالسػضػعات التي تشاكلتيا في الكاريكاتيخ، كأسمػب 3125لمعجكاف اإلسخائيمي عمى غدة عاـ 

حف الفمدصيشية اليػمية، تشتسي كمعخفة أىع رسامي الكاريكاتيخ كاتجاىاتيع في الر   السعالجة،
شاره استخجمت أسمػب تحميل إصفية، كاستخجمت مشيج السدح، كفي ىحه الجراسة لمجراسات الػ 

السزسػف، كأسمػب السقارنة السشيجية، كاعتسجت الجراسة عمى أداة تحميل السزسػف، اختار 
حف الفمدصيشية اليػمية، كىي: القجس، فمدصيغ، مغ جسيع أعجاد الر   الباحث عيشة عسجية

                                                           
 (2)

 Sorokina, Indexing the White House Statements Regarding Snowden and NSA: A Content 

Analysis of U.S. Elite Newspapers' Opinion Pieces. 
 .حسيج أبػ، ـ: دراسة تحميمية مقارنة3125لمعجكاف اإلسخائيمي عمى غدة عاـ معالجة فغ الكاريكاتيخ في الرحافة الفمدصيشية  (2)
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مغ خبلؿ الحرخ  37/19/3125 - 19/18/3125الحياة الججيجة، خبلؿ الفتخة ك األياـ، 
 الذامل ليا.

 أبخزىا: مغ نتائج، لعجة الجراسة كتػصمت

%( تمتيا 32.7احتمت مػضػعات السفاكضات كالتيجئة السختبة األكلى بشدبة ) .أ 
 مػضػعات الزحايا الفمدصيشييغ.

حف الجراسة عمى رساـ كاريكاتيخ كاحج لتشاكؿ مػضػعات اعتسجت كل صحيفة مغ ص   .ب 
كمجسػعة مغ الخساميغ  يالعجكاف، عجا صحيفة القجس التي اعتسجت عمى رساـ رئيد

 اآلخخيغ معو.
تشاكؿ سدساة عشج الاعتسج رسامػ الكاريكاتيخ عمى الذخريات السحػرية الخمدية غيخ  .ج 

%( تبلىا الذخريات 56.4مػضػعات العجكاف كحطيت عمى السختبة األكلى بشدبة )
 الدياسية اإلسخائيمية.

 :(2)(ٕٗٔٓدراسة الفالحي ) .ٜٔ
العخاقية لمدياسة  الرحافة رسستيا التي الرػرة شبيعة عمى ىجفت الجراسة إلى التعخؼ

الرحفي  السقاؿ كتاب باىتساـ حطيت التي العخبية، كتحجيج السػضػعات السشصقة إزاء األمخيكية
تجاه  األمخيكية لمدياسة حفالر   تمظ رسستيا التي الرػرة في إشار الرحافة العخاقية في

السدحي،  السشيج عمى الجراسة تشتسي ىحه الجراسة لمبحػث الػصفية، كاعتسجتك العخبية،  السشصقة
حف العخاقية تسثمت في ص  حف السزسػف، كاختار عيشة عسجية مغ الر   تحميل كأسمػب

كبمغت   3124/:/ 41 –ـ 2/8/3124خبلؿ الفتخة الرباح، كالسذخؽ، كشخيق الذعب، 
 ( عجًدا.321) خبلليا األعجاد مجسػع

 :أبخزىا مغ نتائج، لعجة الجراسة كتػصمت

 إزاء لمدياسة األمخيكية رسستيا الجراسة التي الرػرة عمى الدمبي الجانب غمب .أ 
 العخبية. السشصقة

، الفمدصيشية كالقزية كالعخاؽ كمرخ سػريا عمى الجراسة حفص   تخكيد مقاالت .ب 
 %(.97.52بشدبة )

                                                           
 (.292-264، الفبلحي، )ص تحميمية دراسة العخاقية، الرحافة في العخبية السشصقة إزاء األمخيكية الدياسة صػرة (1)
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 حكع إسقاط إلى أدت التي التصػرات مغ األمخيكي السػقف مػضػع استحػاذ .ج 
 التي الرػرة مكػنات عمى السػضػع ىحا كتجاعيات مرخ السدمسيغ في اإلخػاف

 .%(59.26بشدبة ) صحف الجراسةرسستيا مقاالت 
 :(2)(ٖٕٔٓدراسة تخبان ) .ٕٓ

حف الفمدصيشية، كمعخفة الجراسة إلى دراسة الكاريكاتيخ الدياسي، كدالالتو في الر   ىجفت
القزايا التي يعالجيا، كالذخريات الفاعمة، كاألساليب الفشية، كالخمػز التي يدتخجميا رسامػ 

الػصفية، كاستخجـ الباحث مشيج السدح لعيشة مغ ، تشتسي ىحه الجراسة لمجراسات الكاريكاتيخ
حف الفمدصيشية، كسا استخجـ السشيج السقارف، كسا اعتسج الباحث عمى استسارة تحميل أعجاد الر  

السزسػف، كاختار الباحث صحيفتي الحياة الججيجة، كصحيفة فمدصيغ، خبلؿ الفتخة 
ػع الرشاعي في اختيار ، كاعتسج الباحث عمى أسمػب األسب12/22/3123-41/15/3124

 .العيشة

 أبخزىا: مغ نتائج، لعجة الجراسة كتػصمت

تشػع السػضػعات التي عالجيا الكاريكاتيخ الدياسي، فحطيت السػضػعات الستعمقة  .أ 
 %(.35.6بشدبة ) ىية الفمدصيشية عمى السختبة األكلبالسػاقف الجكلية تجاه القز

الرييػنية بحث الذعب الفمدصيشي، جاءت السػضػعات التي تشاكلت االنتياكات  .ب 
كالبلجئيغ الفمدصيشييغ، كالسرالحة الفمدصيشية بشدب قميمة، كسا جاءت السػضػعات 

 %(.3.3التي عالجت االستيصاف الرييػني في األراضي الفمدصيشية بشدبة قميمة ججًا )
ى، اعتسج رسامػ الكاريكاتيخ عمى شخريات فاعمة رمدية غيخ مدساة في السختبة األكل .ج 

 %(.22.2%(، تبلىا الذخريات الخمدية السدساة بشدبة )73.4كبشدبة )
 :(3)(ٖٕٔٓدراسة الخبيعي )  .ٕٔ

حف ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى السػضػعات التي تشاكلتيا الخسػـ الكاريكاتيخ في ص  
الجراسة، كالرفحات التي ي شذخ فييا، كالكذف عغ مػقف الجخائج العخاقية مغ السػضػعات التي 

تعج الجراسة مغ البحػث الػصفية، كاستخجمت السشيج السدحي، الكاريكاتيخ، ك تع شخحيا في فغ 
اح الباحث أداة تحميل السزسػف لكافة الخسػـ الكاريكاتيخية السشذػرة في جخيجتي الربكاستخجـ 

                                                           
 (.55-30)تخباف، ، سيسيائية فغ الكاريكاتيخ الدياسي في الرحف الفمدصيشية: دراسة تحميمية (1)
 .(136-125)الخبيعي، ، فغ الكاريكاتيخ في الجخائج العخاقية: دراسة كصفية تحميمية (2)
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، كالبالغ عجدىا 3123/:41/1كحتى  3123/:12/1كالسدتقبل العخاقي، خبلؿ السجة مغ 
 .( رسًسا كاريكاتيًخا69)

 كتػصمت الجراسة لعجة نتائج مغ أىسيا:

%( تمتيا :46.3عالجت الخسػـ الكاريكاتيخية السػضػعات الدياسية بشدبة ) .أ 
 %(.41.99السػضػعات االجتساعية بشدبة )

الجراسة في الرفحات التي ت شذخ فييا الخسـػ الكاريكاتخية، حيث حف تبايشت ص   .ب 
نذخت جخيجة الرباح الخسػـ الكاريكاتخية في صفحات الخأؼ، في حيغ نذخت جخيجة 

 السدتقبل في الرفحة الثانية كاألخيخة.
ا مغ السػضػعات التي ناقذتيا ا سمبيً احتمت الخسػـ الكاريكاتخية التي اتخحت مػقفً  .ج 

 %(.93.46خية أعمى ندبة بػاقع )يالكاريكاتالخسـػ 
 :(2)(ٕٕٔٓدراسة فياض ) .ٕٕ

عمى مجػ اىتساـ شمبة اإلعبلـ بفغ الكاريكاتيخ كأسباب ىجفت الجراسة إلى التعخؼ 
حف متابعتيع لو، كمجػ استجابتيع لو، كالكذف عغ أرائيع كانصباعاتيع تجاه الكاريكاتيخ في الر  

استخجمت السشيج السدحي، كاستخجـ الباحث صحيفة  دراسة كصفيةكىي الػرقية كاإللكتخكنية،  
 –في جامعة تكخيت ( مغ شمبة اإلعبلـ 211االستقراء لجسع السعمػمات لعيشة قػاميا )

، كاستخجمت نطخية االعتساد عمى 42/14/3122حتى  12/12/3122خبلؿ الفتخة  العخاؽ، 
 كسائل اإلعبلـ.

 :زىابخ كتػصمت الجراسة لعجة نتائج مغ أ

الػرقية، فقج جاءت فئة حف ستابعة فغ الكاريكاتيخ كخاصة في الر  لسعي شمبة اإلعبلـ  .أ 
 %.52ا بالسختبة الثانية بشدبة %، كفئة دائسً 62ا بالسختبة األكلى بشدبة أحيانً 

بالكاريكاتيخ الدياسي كاالجتساعي الحؼ ما يكػف معبًخا عغ  بخز اىتساـ الفت مغ الصمبة .ب 
 الػاقع الحالي.

عجـ ك التخكيد عمى العشاصخ التي تجحب االنتباه خاصة نػع التعميق السخافق لمكاريكاتيخ،  .ج 
 .الكاريكاتيخخية، ككحلظ عجـ اىتساميع بخسامي يتساـ الصمبة بالذخريات الكاريكاتاى
 :(ٕ)(ٕٕٔٓدراسة الدالػ ) .ٖٕ

                                                           
 (.87-72، فياض، )صدراسة ميجانية :الكاريكاتيخ كاالستجابات السعخفية كالػججانية لصمبة اإلعبلـ( 1)
(2)

 (.93-76الدالع، )ص، االتجاىات الدياسية لمكاريكاتيخ في جخيجة الذخؽ األكسط: دراسة تحميمية 
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راسة إلى التعخُّؼ عمى ما  مغ  األكسط في جخيجة الذخؽ  رسػـ الكاريكاتيخ تحسموىجفت الج ِّ
مزاميغ كمعالجات كأنػاع كأشكاؿ كشخريات، كمعخفة الجكر الحؼ قامت بو سػاء في مػضػع 

راسة لمبحػث الػصفية، كاعتسج ك مشاقذة الطػاىخ أك تػجيو الخأؼ العاـ ضجىا،  تشتسي ىحه الج ِّ
جة لس الباحث في دراستو عمى مشيج السدح، مدتخجًما استسارة تحميل السزسػف كأداة لمجراسة

بصخيقة الحرخ الذامل لكافة رسػـ الكاريكاتيخ لرحيفة  3116شيخ كامل ىػ يشايخ مغ العاـ
 الدعػدية الرادرة في لشجف. الذخؽ األكسط

مت راسة كتػصَّ ة الج ِّ  أبخزىا: مغ نتائج، لعج 

حيث %(، 51لرحيفة بشدبة )ااحتمت مػضػعات الذأف الفمدصيشي السختبة األكلى في  .أ 
كقزايا تفاقيات الدبلـ العخبية اإلسخائيمية اغ عجـ ججكػ عىحه الخسػـ  عبخت

 السرالحة الفمدصيشية.
%( حيث عبخت عغ 44مػضػعات الذأف العخاقي في السختبة الثانية بشدبة ) تحم   .ب 

محاكالت سمخ العخاؽ كإبعاده عغ ارتباشو القػمي العخبي، كمذاىج االحتبلؿ كالحخب، 
 كاالنتخابات العخاقية.

%( كعبخت عغ 24.44األمخيكية عمى العالع في السختبة الثالثة بشدبة ) جاءت الييسشة .ج 
الييسشة األمخيكية عمى السشصقة العخبية كال سيسا عمى الدعساء العخب، كسا أكضحت 

 الخفس الذعبي العخبي لمػجػد العدكخؼ األمخيكي.
تبلىا  (%57.77) جاءت الذخريات الشسصية األجشبية بالسختبة األكلى بشدبة .د 

 ثع الذخريات العخاقية في السختبة الثالثة بشدبة (%41) ذخريات العخبية بشدبةال
(34.44%.) 

 مؽقع الجراسة مؼ الجراسات الدابقة:

باستعخاض الجراسات الدابقة تطيخ جػانب تذابو كاختبلؼ بيغ ىحه الجراسة كالجراسات 
 سكغ رصج ىحه الجػانب كسا يمي:الدابقة، كي  

 مع الجراسات الدابقة:أوجو الذبو واًلختالف  .ٔ
 نؽع الجراسة: .أ 

الجراسات  جسيع تقع ىحه الجراسة ضسغ الجراسات الػصفية، كىي تتػافق في ذلظ مع
 .الدابقة التي كانت كصفية
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 السشيج السدتخجم: .ب 

ىحه الجراسة مشيج السدح اإلعبلمي، كىػ ما يتذابو مع العجيج مغ الجراسات  تدتخجـ
 (،3127دراسة )حسادة،  (.3128(، كدراسة )الخنتيدي 3128دراسة )الياكزرؼ،  الدابقة مثل:

(، كدراسة 3126(، كدراسة )أبػ حسيج، 3126(، كدراسة )جبخيل، 3127)مرمح،  دراسةك 
 (.3124(، كدراسة )األشقخ 3125اـ (، كدراسة )أبػ عخ 3125)السرخؼ، 

دراسة )اليازكرؼ،  ي الجراسات مثل:باقكسة أسمػب السقارنة السشيجية، كسا استخجمت الجرا
 (،3126دراسة )سػرككيشا  (،3126كدراسة )أبػ حسيج، (، 3128دي، يدراسة )الخنت( ك 3128

 (.3124تخباف كدراسة ) (3125كدراسة )محدغ 

كالتي اعتسجت برػرة رئيدة عمى  بيشسا اختمفت ىحه الجراسة مع ما تبقى مغ دراسات
(، كدراسة Omondi ،3127(، كدراسة )3126دراسة )سػرككيشا،  مثل: مشيج تحميل الخصاب

 (.3126)محدغ، 

 :أدوات الجراسة .ج 

اعتسج الباحث في ىحه الجراسة عمى أداة استسارة تحميل السزسػف، كىػ ما يتػافق مع 
( التي اعتسجت عمى 3128دراسة )الخنتيدي، معطع الجراسات الدابقة باستثشاء الجراسات التالية: 

( التي اعتسجت عمى 3127ة السعسقة بجانب استسارة تحميل السزسػف، دراسة )حسادة، السقابم
( التي 3127أداة صحيفة االستقراء، بجانب استسارة تحميل السزسػف، دراسة )سػرككيشا، 
، Omondi) اعتسجت عمى أداة تحميل الخصاب، بجانب استسارة تحميل السزسػف  دراسة

(، التي اعتسجت عمى 3126دراسة )محدغ، ( التي اعتسجت عمى أداة تحميل الخصاب، ، 3127
، كسا عمى أداة صحيفة االستقراء تاعتسج( التي 3123دراسة )فياض، أداة تحميل الخصاب، 

 اعتسج الباحث عمى أداة ثانية كىي السقابمة السقششة.

 مجتسع الجراسة والعيشة الدمشية: .د 

حف الفمدصيشية اليػمية، كىػ ما يختمف مع معطع ه الجراسة في الر  يتسثل مجتسع ىح
كدراسة  (،3126كدراسة )أبػ حسيج،ػ  (،3128الجراسات الدابقة، باستثشاء دراسة )الخنتيدي، 

(، التي تشاكلت بالجراسة 3126(، كدراسة )محدغ، 3124(، كدراسة )تخباف، 3124)األشقخ، 
 حف الفمدصيشية اليػمية.الر  
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)اليازكرؼ  دراسة :لكتخكنية الفمدصيشية مثلتشاكلت بعس الجراسات السػاقع اإل حيغفي 
(، )محدغ 3128)الخنتيدي  دراسة :(، كالرحف الفمدصيشية مثل3126)جبخيل  (،3128
 :مثل حف العخبيةكالر  (، 3124(، )تخباف 3124(، )األشقخ 3126(، )أبػ حسيج 3126
(، )فياض 3124(،  )الخبيعي 3125)الفبلحي (، 3127(، )حسادة 3127)مرمح  دراسة

حف كص  ، (3123)األشقخ  دراسة :(، كمػاقع إلكتخكنية عخبية مثل3123(، )الدالع 3123
 .(3126(، ك)سػرككيشا Omondi 2016) دراسة :عالسية مثل

حف الفمدصيشية مر  مػاد الخأؼ ل معالجةكعغ العيشة الدمشية فإف ىحه الجراسة تتشاكؿ 
تختمف حجيثة كىي  42/23/3129-12/12/3128اليػمية تجاه قزية األسخػ خبلؿ الفتخة 

 .الجراسات الدابقة جسيععغ 
 حجود اًلستفادة مؼ الجراسات الدابقة:  .ٕ

 استفاد الباحث مغ الجراسات الدابقة عمى عجة مدتػيات:

ساىست الجراسات الدابقة في مداعجة الباحث عمى بمػرة ترػر  السدتؽى السعخفي: . أ
أكثخ كضػًحا عغ الجراسة، ككيفية بشائيا، كصػاًل إلى التعخؼ عمى أىسية الرحافة 

 اليػمية.
استفاد الباحث باالشبلع عمى الجراسات الدابقة في  مدتؽى السشاىج واألدوات: . ب

ليات كاآلميمية، كاألدكات التعخؼ عمى السشاىج السدتخجمة في الجراسات التح
السدتخجمة في تػضيف نطخية تختيب األكلػيات، كسا أسيع االشبلع عمى أدكات 
الجراسة الدابقة، في السداعجة عمى تكػيغ ترػر حػؿ بشاء استسارة تحميل 

 السزسػف، بفئات كاضحة تجيب عمى أسئمة الجراسة.
ساىع االشبلع عمى نتائج الجراسات الدابقة في تكػيغ ترػر عغ  مدتؽى الشتائج: . ت

في تفديخ كتحميل  عجساحف كالسػاقع الفمدصيشية، كىػ ما قزية األسخػ في الر  
 .نتائج الجراسة الحالية، كتقجيع مقارنة مشصقية بيشيسا

 اًلستجًلل عمى السذكمة: :ثانياا
سة لجػ جسيع مكػنات الذعب يمتحطى قزية األسخػ في سجػف االحتبلؿ بسكانة 

الفمدصيشي، لسا ليا مغ اعتبارات سياسية كاجتساعية كإندانية كغيخىا، فاألعجاد الكبيخة التي 
تعخضت لبلعتقاؿ مشح فجخ الثػرة الفمدصيشية كحتى تاريخشا السعاصخ تجعل االىتساـ بيحه 

ستذعخ الباحث مذكمة افة األصعجة كخاصة اإلعبلمي مشيا، كقج اا عمى كا كاجبً القزية أمخً 
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 عشى بذؤكف األسخػ في قصاع غدةإلحجػ السؤسدات التي ت   مغ خبلؿ عسمو كسجيخالجراسة 
كتفاعمو اليػمي مع مختمف القزايا التي تخز الحخكة  كىي جسعية كاعج لؤلسخػ كالسحخريغ،

 عمى مجار سشػات عسمو التي تستج مشح أحج عذخ عاًما. األسيخة الػششية

حف ، كاشمع عمى الر  3129مارس/ 21بتاريخ  بجأىا دراسة استكذافية كأجخػ الباحث
ككانت  ،، األياـ، فمدصيغالججيجة القجس، الحياة كىي: الفمدصيشية التي تسثل مجتسع الجراسة،

 الشحػ التالي: مػزعة عمى، رأؼ( مادة 24خزعت لمتحميل )عيشة الجراسة التي 

%(، صحيفة 34( بشدبة )4%(، صحيفة فمدصيغ )65( بشدبة )8صحيفة القجس )
الجراسة %(، كخمرت 8.8( بشدبة )2%(، صحيفة األياـ )26.4( بشدبة )3الحياة الججيجة )

 عمى الشحػ اآلتي: إلى مجسػعة مغ الشتائج االستكذافية

إضخابات األسخػ بشدبة سػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ بسػضػع ب حف الجراسةتيتع ص   .1
%(، ثع األكضاع الرحية بشدبة 4.:2%(، تبلىا الفعاليات التزامشية بشدبة )57.3)
لحخماف مغ %(، ثع جاء بعجىا قزايا قسع األسخػ كالتفتير ثع االعتقاؿ اإلدارؼ كا22.6)

 .الديارة كمػضػعات أخخػ 
اتب السقاؿ بشدبة حف الجراسة عمى كمػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في ص   تعتسج .2

حف األياـ كالقجس %(. كعمى صعيج ص  41.9%( تبله رساـ الكاريكاتيخ بشدبة )3.:7)
%( لمقجس، 96.8%( لؤلياـ، ك)211كفمدصيغ جاء كاتب السقاؿ بالسختبة األكلى بشدبة )

 %( لفمدصيغ، فيسا لع يحع كاتب السقاؿ بأؼ ندبة في صحيفة الحياة الججيجة.77.7ك)
%(، كفي 211في السختبة األكلى في صحيفة الحياة الججيجة بشدبة )اريكاتيخ رساـ الكجاء  .3

%( 25.4%( لفمدصيغ، ك)44.44حف فمدصيغ كالقجس بشدبة )السختبة الثانية في ص  
 لمقجس، فيسا لع يحع رساـ الكاريكاتيخ بأؼ ندبة في صحيفة األياـ.

%( في 211ية، كبشدبة )%( في السختبة الثان41.9حرل رساـ الكاريكاتيخ عمى ندبة ) .4
صحيفة الحياة، التي قجمت رسسيغ كاريكاتيخيغ لخساـ كاحج كىػ "ثامخ سباعشة"، كبشدبة 

%( في صحيفة 25.5%( في صحيفة فمدصيغ لمخساـ "عبلء المقصة"، كبشدبة )44.4)
 القجس لمخساـ "أسامة الجعفخؼ"، كلع تقجـ صحيفة األياـ أؼ رسع كاريكاتيخ.

السختبة األكلى كسرجر لسػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في  فيكاتب السقاؿ جاء  .5
%(، تبلىا 211%(، كترجر ذلظ صحيفة األياـ بشدبة )3.:7حف الجراسة بشدبة )ص  

 %( في صحيفة فمدصيغ.77.7%(، كبشدبة )96.8صحيفة القجس بشدبة )
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فمدصيشية حف الجراسة عمى السرادر المػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في ص   تدتشج .6
%(، تبلىا 41%(، حيث جاء في السختبة األكلى مؤسدات األسخػ بشدبة )211بشدبة )

%( لكل مشيسا، ثع أسخػ محخركف، كاألسخػ 31كزارة األسخػ كالسخاكد الحقػقية بشدبة )
 .ل مشيع%( لك21أنفديع، كمدؤكلػف بشدبة )

حف الجراسة بشدبة حرمت الذخريات السحػرية الفمدصيشية عمى السختبة األكلى في ص   .7
%(، 9%( ثع الذخريات الجكلية بشدبة )23%(، تبلىا الذخريات العدكخية بشدبة )91)

 .ع تحع الذخريات العخبية بأؼ ندبةفيسا ل

حف الجراسة بعخض السذكمة كعخض مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في ص   تيتع .8
سا، تبله عخض ( لكل مشي%46االحراءات كاألرقاـ حيث جاءت بالسختبة األكلى بشدبة )

 .%(41الحمػؿ بشدبة )
كفي ، %(3.:7بشدبة )مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ  جاءت مقاالت الخأؼ في مقجمة .9

%( تبله مقاؿ اليػميات بشدبة 57.2مقاالت الخأؼ ضيخ االىتساـ بالسقاؿ التحميمي بشدبة )
بالسختبة  الكاريكاتيخ الحؼ جاء%(، تبل ذلظ 8.8%( ثع السقاؿ العسػدؼ بشدبة )26.5)

 .%(41.9الثانية بشدبة )
مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في صفحاتيا الجاخمية بشدبة حف الجراسة ص   تشذخ  .11

 .ندبة ةكلع تحع الرفحة األكلى بأي   %(،41.9%(، تبله الرفحة األخيخة بشدبة )3.:7)

األسخػ عمى أعمى يدار  حف الجراسة في نذخ مػاد الخأؼ الخاصة بقزيةص   تيتع  .11
%(، ثع كسط الرفحة 34%(، تبله أعمى يسيغ الرفحة بشدبة )57.2الرفحة بشدبة )

 .%( لكل مشيسا26.5ل متداك بشدبة )كأسفل يدار الرفحة بذك

حف الجراسة في إبخاز مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ مغ خبلؿ استخجاـ ص   تيتع .12
شارات %(، ثع اإل39، تبله الرػر بشدبة )%(55األرضيات في السختبة األكلى بشدبة )

 .%(23%( ثع األلػاف بشدبة )27ة )بشدب
 

 مذكمة الجراسة: :ثالثاا
حف الفمدصيشية اليػمية الر  مػاد الخأؼ في  معالجةتتسثل مذكمة الجراسة في التعخؼ عمى 

بسػاد الخأؼ الخاصة بقزية  حفمجػ اىتساـ ىحه الر  مغ خبلؿ معخفة  ،األسخػ قزية ل
، كالذخريات السحػرية، كأساليب اإلقشاع كشبيعة السرادر التي اعتسجت عمييا ،األسخػ 
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كعشاصخ  ،اد الخأؼ الستعمقة بقزية األسخػ أشكاؿ مػ باإلضافة إلى التعخؼ عمى  السدتخجمة،
 .حف الجراسةر  مػاد الخأؼ ب معالجة في ختبلؼالذبو كاالكمعخفة أكجو  اإلبخاز السدتخجمة،

 أىسية الجراسة: :رابعاا
 تشبع أىسية الجراسة مغ خبلؿ عجد مغ العػامل كمشيا:

بقزية األسخػ الفمدصيشييغ في  ةالفمدصيشي حفالر   تدمط ىحه الجراسة الزػء عمى اىتساـ .2
سجػف االحتبلؿ، مغ خبلؿ تحميل مزسػف مػاد الخأؼ الستعمقة بقزية األسخػ في 

 اليػمية.حف الفمدصيشية الر  
تسثل قزية األسخػ الفمدصيشييغ في سجػف االحتبلؿ؛ قزية إندانية عادلة، كىي ذات  .3

 مكانة خاصة في الػججاف الفمدصيشي.
التي تخبط بيغ قزية األسخػ كمػاد  -عمى حج عمع الباحث–ت عج مغ الجراسات األكلى  .4

 ، عمى الخغع مغ أىسية قزية األسخػ في سجػف االحتبلؿ.الخأؼ
 في اإلعبلـ الفمدصيشي كالعخبي. كالعخبية الستعمقة بقزية األسخػ  الجراسات الفمدصيشيةقمة  .5
ا   أىجاف الجراسة: :خامدا

يتسثل ىجؼ الجراسة الخئيذ في معخفة كيفية معالجة مػاد الخأؼ في الرحف الفمدصيشية 
 اليػمية لقزية األسخػ، كذلظ مغ خبلؿ مجسػعة مغ األىجاؼ الفخعية اآلتية:

 بقزية األسخػ. خاصةبسػاد الخأؼ ال اليػمية حف الفمدصيشيةمجػ اىتساـ الر   رصج .2
حف في الر   بقزية األسخػ  خاصةال التعخؼ عمى تختيب أكلػيات مػضػعات الخأؼ .3

 الفمدصيشية اليػمية.
 حف الفمدصيشية اليػمية.في الر   بقزية األسخػ خاصة ال مػاد الخأؼ مرادرتحجيج  .4
بقزية األسخػ في  الخاصة أبخزتيا مػاد الخأؼالتي التعخؼ عمى الذخريات السحػرية  .5

 حف الفمدصيشية اليػمية.الر  
حف الفمدصيشية اليػمية في مػاد الخأؼ التعخؼ عمى أساليب اإلقشاع التي استخجمتيا الر   .6

 الخاصة بقزية األسخػ.
حف في الر   بقزية األسخػ  الخاصة الخأؼ السدتخجمة مع مػاد الرحفية شكاؿاألرصج  .7

 الفمدصيشية اليػمية.
بقزية األسخػ السدتخجمة في  الخاصةالخاصة بسػاد الخأؼ  عشاصخ اإلبخاز عمى التعخؼ .8

 حف الفمدصيشية اليػمية.الر  
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مػاد الخأؼ  معالجة الفمدصيشية اليػمية في رحفالرصج أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيغ  .9
 .بقزية األسخػ لخاصة ا

ا  الجراسة: تداؤًلت :سادسا
 قزية حف الفمدصيشية اليػميةالر   كيف عالجت كىػ: حػؿ تداؤؿ رئيذالجراسة  تتسحػر

 ، كانبثق عشو مجسػعة مغ التداؤالت كىي:فييا األسخػ مغ خبلؿ مػاد الخأؼ

 قزية األسخػ؟باليػمية  حف الفمدصيشيةالر   مػاد الخأؼ في مجػ اىتساـما  .1
حف الفمدصيشية في الر   بقزية األسخػ  الخاصة مػاد الخأؼ مػضػعات تختيب أكلػياتما  .2

 اليػمية؟
حف الفمدصيشية بقزية األسخػ في الر   لخاصةا  سػاد الخأؼالرحفية لسرادر الما  .3

 اليػمية؟
حف بقزية األسخػ في الر  خاصة سػاد الخأؼ األكلية الاألكلية ل الرحفية سرادرالما  .4

 الفمدصيشية اليػمية؟
حف بقزية األسخػ في الر  لخاصة السحػرية التي أبخزتيا مػاد الخأؼ امغ الذخريات  .5

 الفمدصيشية اليػمية؟
حف بقزية األسخػ في الر  أساليب اإلقشاع السدتخجمة مع مػاد الخأؼ الخاصة  ما .6

 الفمدصيشية اليػمية؟
 حف الفمدصيشية اليػمية؟بقزية األسخػ في الر   خاصةالسػاد الخأؼ ل األشكاؿ الرحفيةما  .7
 حف الفمدصيشية اليػمية؟ة بقزية األسخػ في الر  لخاصلسػاد الخأؼ ا عشاصخ اإلبخاز ما  .8
 حف الفمدصيشية اليػمية؟في الر  ألسخػ بقزية ا الخاصةمػقع مػاد الخأؼ  ما  .9

مػاد الخأؼ  معالجةحف الفمدصيشية اليػمية في ما أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيغ الر    .11
 بقزية األسخػ؟ الخاصة

 :لمجراسة الشعخي  اإلطار :سابعاا
راسة تعتسج ىحه األجشجة"، كضع " كىي نطخية تختيب األكلػيات عمى نطخية كاحجة، الج ِّ

راسة تػضيفيا ككيفية لمشطخية مخترخ عخض كفيسا يمي  :بالج ِّ

حف ككسائل اإلعبلـ بتشطيع نذخ السػاد اإلخبارية أصبح لداًما أف تقػـ الر  حيث 
الرحفية في تختيب يذيخ إلى أىسية ىحه السػاد كعبلقتيا ببعزيا، كالقزايا كالسػضػعات 

عبخ عغ سياستيا كاتجاىيا نحػ السػاد السشذػرة أك كتتبشى الػسيمة اإلعبلمية ىحا التختيب بحيث ي  
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السحاعة، كىحه العسمية يصمق عمييا تختيب أكلػيات االىتساـ لمػسيمة اإلعبلمية أك باخترار 
تتع بشاًء عمى قخارات عجيجة تتأثخ  ((Agenda Settingحجيجىا كضع أجشجة الػسيمة كت

 .(2)بالدياسات العامة كالدياسات التحخيخية كالشطع الفشية كاإلنتاجية، كغيخ ذلظ

 السػضػعات كالقزايا جسيع تقجـ أف تدتصيع ال اإلعبلـ كسائل أف الشطخية ىحه تفتخض
 التي يتع السػضػعات بعس الػسائل ىحه عمى القائسػف  يختار كإنسا السجتسع، في تقع التي

 الشاس تجريجيا اىتساـ تثيخ السػضػعات كىحه كمحتػاىا، شبيعتيا في كالتحكع بذجة عمييا التخكيد
 كبخػ  أىسية الجساىيخ لجػ السػضػعات ىحه تسثل كبالتالي فييا، كيفكخكف  يجركػنيا كتجعميع

 .(3)اإلعبلـ كسائل تصخحيا ال التي السػضػعات عغ ندبًيا

أكلػيات  تختيب بيغ إيجابية عبلقة كجػد "األجشجة" عمى األكلػيات تختيب نطخية كتؤكج
كإبخازىا  معيشة بقزايا الرحيفة الجسيػر، فاىتساـ اىتسامات الػسيمة اإلعبلمية، كأكلػيات

لقخاءتو  نتيجة الجسيػر اىتسامات مقجمة في القزايا تمظ شكبًل كمزسػًنا يجعل عمييا كالتخكيد
 .(4)كسائل اإلعبلـ لباقي بالشدبة  رحيفة، كىكحاال

  األجشجة(: وضع(األولؽيات  تختيب نعخية سسات أىػ .ٔ

ججيخة  بحثية تداؤالت تػليج عمى السدتسخة قجرتيا ىػ العمسية الشطخية ي سي ِّد ما أىع إفَّ 
تختيب  نطخية تسيدت السشصمق ىحا كمغ ججيجة، بحثية كشخؽ  مجاالت كاستكذاؼ بالبحث

 :(5)كىي عمى الشحػ التالي سسات، بثبلث األجشجة( األلػيات )كضع

االىتساـ  بجأ أف مشح األجشجة كضع مجاؿ في التصبيقية لمجراسات كالسشتطع السدتسخ الشسػ .أ 
 .اليـػ كحتى بيا

الجساىيخؼ  لبلتراؿ الفخعية البحثية السجاالت مغ عجد بيغ التكامل تحقيق عمى قجرتيا .ب 
 .األجشجة كضع مطمة تحت

كالستغيخات  السػاقف بتشػع تتشػع ججيجة مشيجية كأساليب بحثية قزايا تػليج عمى قجرتيا .ج 
 .االترالية

 اًلنتقادات التي وجيت ليحه الشعخية: .ٕ

                                                           
 (.452)ص خ، عبجالحسيج، طخيات اإلعبلـ كاتجاىات التأثين (2)
 (.339)ص الديج، االتراؿ كنطخياتو السعاصخة،  (3)
 (.421)ص حجاب، نطخيات االتراؿ،  (4)
 (.292)ص حسادة، دراسات في اإلعبلـ كتكشػلػجيا االتراؿ كالخأؼ العاـ،  (5)
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عمى الخغع مغ تعجد البحػث التي تست الختبار فخكض الشطخية كالتػسع فييا خبلؿ 
أنيا ما زالت تتعخض لمعجيج مغ صػر الشقج ؛ إال مغ القخف الساضي الدبيعيشيات كالثسانيشيات

 .(2)لبعس جػانبيا

ففي رأؼ جخيفيغ أنو عمى الخغع مغ أف ماكػمبذ كشػ اعتبخا أف كضيفة األجشجة حقيقية 
قائسة؛ فإف البحػث التالية خبلؿ العقجيغ الدابقيغ أثبتت أنيا نتيجة محتسمة كليدت مؤكجة، 

بحث إلى آخخ، كبالتالي يعتبخ سابًقا ألكانو القػؿ بأف فتحجيج أجشجة الجسيػر اختمف كثيًخا مغ 
كضيفة األجشجة اإلعبلمية ىي تختيب أكلػيات االىتساـ بالشدبة لمجسيػر أك تختيب أجشجة 

 .(3)الجسيػر

كمغ جانب آخخ يخػ ماكػيل ككيشجاىل أنو ليذ كاضًحا ما إذا كانت التأثيخات ناتجة عغ 
ؿ الذخري، باإلضافة إلى الدؤاؿ حػؿ ما إذا كاف مغ أجشجة كسائل اإلعبلـ أك عغ االترا

السسكغ االعتساد عمى نتائج تحميل السحتػػ ليعصيشا مؤشًخا في ذاتو لتأثيخ أجشجة كسائل اإلعبلـ، 
باإلضافة إلى التبايغ كاالختبلؼ بيغ صػر التختيب )األجشجات( التي تذسميا، مثل أجشجات 

دات مثل األحداب أك الحكػمات كالتأثيخات التي تتع عمى األفخاد أك الجساعات أك أجشجات السؤس
عسمية كضع األجشجة في كل حالة، مثل تأثيخ االتراؿ الذخري أك تأثيخ الدياسييغ كصانعي 

 .(4)القخار، عمى الخغع مغ كحجة السرجر كىػ كسائل اإلعبلـ

 إيجابيات الشعخية: .ٖ

الستعمقة بجسيػر كسائل اإلعبلـ أؼ أنيا اعتبخ العمساء أف نطخية األجشجة مغ الشطخيات 
تختبط بدمػؾ فئة مغ الجسيػر كصمبة السجارس، أؼ أنيا تحاكؿ كتخكد بالحات عمى الدؤاؿ 
التالي: لساذا يتابع الجسيػر كسائل اإلعبلـ؟ أؼ ما ىػ اليجؼ الحؼ تخيج تحقيقو؟ إف نطخية 

مات مغ اإلنتخنت، كتداعج عمى األجشجة تسكغ مغ معخفة شمبة الجامعات الحرػؿ عمى السعمػ 
زيادة السعمػمات العمسية كاإلعبلمية، كاإلسياـ في عسميات البحث العمسي الحتػائيا عمى كثيخ 

 .(5)مغ السعمػمات كالسعارؼ الستشػعة مسا يجعل الجسيػر يعتسج عمى اإلنتخنت كمًيا أك جدئًيا
راسة .ٗ  :تؽظيف الشعخية في الجِّ

                                                           
 (.461)ص  عبجالحسيج، مخجع سابق، (2)
 (.464السخجع الدابق، )ص (3)
 (.465السخجع الدابق، )ص  (4)
 (.5:)ص  ، السذاقبة،نطخيات اإلعبلـ (5)
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السػضػعات تختيب أكلػيات معخفة ىحه الجراسة مغ خبلؿ تػضيف نطخية األجشجة في  تع
إلحجاث تأثيخ في تخكيد الجسيػر نحػىا كاالىتساـ بيا،  حف الفمدصيشية اليػميةالر  التي تدعى 

 مغ مختمف جػانبيا. األسخػ  تشاكؿ قزيةت ةصحفي أشكاؿ، كمػاد الخأؼعبخ معالجتيا باستخجاـ 

ا راسة ومشاىجيا  :ثامشا  وأداتيا:نؽع الجِّ
راسة:  .ٔ  نؽع الجِّ

راسة ىحه تشتسي كالتعخُّؼ  الطػاىخ كصف أكصافيا أىع كمغ الػصفية، الجراسات إلى الج ِّ
يتيح  بسا كتفديخىا؛ كتحميميا كالبيانات السعمػمات جسع شخيق عغ عشاصخىا كمكػناتيا عمى

في تػصيف كيفية مغ الجراسات ، كيفيج ىحا الشػع (2)الطاىخة عغ دقيقة كمػضػعية تقجيع صػرة
اليػمية الفمدصيشية لقزية األسخػ الفمدصيشييغ في سجػف  حفتشاكؿ مػاد الخأؼ في الر  

 االحتبلؿ اإلسخائيمي.

راسة: .ٕ  مشاىج الجِّ
 بيانات عمى لمحرػؿ مشطًسا عمسًيا جيًجا السدح مشيج : يعجُّ اإلعالمي السدح مشيج .أ 

 .(3)البحث مػضع الطػاىخ مجسػعة أك الطاىخة عغ كمعمػمات كأكصاؼ

مجػ اىتساـ مػاد الخأؼ في الرحف الفمدصيشية  عمى لمتعخؼ السدح مشيج الباحث كيدتخجـ
 تحميل السزسػف؛ أسمػب الباحث استخجـالسشيج  ىحا إشار كفي اليػمية بقزية األسخػ،

راسة أىجاؼ تحقيقسشاسبتو ل صحف الجراسة بقزية األسخػ،  اىتساـ مجػ عبخ رصج الج ِّ
كأىجافيا كمرادر إلى حجسيا  إضافة مػاد الخأؼ التي تشاكلت ىحه القزية،كأشكاؿ 
 .امعمػماتي

 التي الحقائق بيغ العبلقات دراسة إلى السشيج ىحا : يدعىمشيج دراسة العالقات الستبادلة .ب 
كالػصػؿ  الطاىخة حجكث إلى أدت التي األسباب عمى التعخُّؼ بيجؼ عمييا تع الحرػؿ

 االتجاه في بالطاىخة السحيصة كالعػامل الطخكؼ لتغييخ عسمو يسكغ لسا خبلصات إلى
 .(4)اإليجابي

 أدكات مغ أداة   كىي السشيجية، السقارنة أسمػب تخجـ الباحثاس السشيج ىحا إشار كفي
 داخل الجساعات أك السجسػعات، بيغ كالسقارنة السيجانية أك التحميمية، في الجراسات االستقخاء

                                                           
 (.322)ص عسخ، كمشاىجو، كٕاجخاءاتو مفيػمو العمسي البحث (2)
 (.258ص ) حديغ، اإلعبلـ، بحػث-العمسي البحث مشاىج في دراسات (3)
 (.271ص ) ، حديغ،الدابق خجعالس (4)
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 الفئات عبخ أك الدمغ عبخ سػاء السحتػػ  تحميل نتائج بيغ السقارنةالػاحج، مثل  السجتسع
 عمى لبلستجالؿ السقارنة ضخكرة أك كغيخىا، قشػات، أك حف،ص   :التحميل ألكعية السختمفة
 كتخجـ .(2)كمحتػاىا اإلعبلـ كسائل إلى التعخض أك الدمػؾ أنساط في االختبلؼ أك االتفاؽ
حف الجراسة ص  بيغ  االختبلؼ أك االتفاؽ أكجو عمى االستجالؿ في الباحث السشيجية السقارنة

 في تشاكؿ مػاد الخأؼ لقزية األسخػ.

راسة: أدوات -ٖ  الجِّ
 استسارة تحميل السزسؽن: . أ

 التي الفئات عمى مجسػعة مغ السبشية السزسػف  تحميل استسارة أداة  الباحث ستخجـا
راسة تداؤالت عمى تجيب  يكثخ التي البحثية األدكات مغ كىي السزسػف  تحميل استسارةك  الج ِّ

 الكسى الػصف إلى ييجؼ السزسػف  تحميل فأسمػب الخسائل اإلعبلمية؛ شبيعة لفيع استخجاميا
 .(3)الطاىخؼ لمسادة اإلعبلمية لمسحتػػ  السشطع

بشاء عمى إشبلعو عمى عجد مغ  كقج قاـ الباحث بإعجاد استسارة تحميل السزسػف 
تحجيج فئاتيا، بحيث تجيب عغ قاـ ب، ك الجراسات الدابقة كمدتعيشا بعجد مغ الخبخاء كالسختريغ

أسئمة الجراسة، مغ خبلؿ تحميل محتػػ العيشة السحجدة، الستخخاج الشتائج بأعمى ندبة مسكشة 
ىا الباحث، مغ الجقة كالسػضػعية، كفيسا يمي عخض لفئات استسارة تحميل ال سزسػف التي أعج 

 كتعخيفاتيا اإلجخائية:

 فئات تحميل السزسؽن: -
حف الجراسة، كيشجرج : كيقرج بيا السػضػعات التي اىتست بتشاكليا ص  فئة السؽضؽعات .2

 تحت ىحه الفئة، الفئات الفخعية اآلتية:
إضخابات األسخػ: إعبلف األسخػ داخل الدجػف مقاشعتيع لكافة أنػاع الصعاـ  . أ

كالذخاب داخل الدجغ عجا الساء كالسمح فقط كيكػف اليجؼ مغ اإلضخاب السصالبة 
 ا بسجة.ا أك محجدً بتحقيق حياة إندانية عادلة داخل األسخ، كقج يكػف مفتػحً 

العدؿ اإلنفخادؼ: عقػبة بحق األسيخ حيث يتع عدلو في زندانة محجكدة السداحة كال  . ب
 كػف السجة محجكدة أك مفتػحة.يخخج إال ساعة كاحجة خبلؿ اليػـ، كقج ت

                                                           
 (.289ص ) عبجالحسيج، اإلعبلمية، الجراسات في العمسي البحث (2)
 (.344 )ص ، حديغ،دراسات في مشاىج البحث العمسي (3)
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األحكاـ العالية: ما يرجر عغ السحاكع اإلسخائيمية مغ أحكاـ كبيخة ترل إلى مئات  . ت
 كآالؼ الدشيغ بحق األسيخ الفمدصيشي.

االعتقاؿ اإلدارؼ: إبقاء األسيخ رىغ االعتقاؿ دكف أؼ تيسة كيتع التججيج لو حدب  . ث
 ا.ال تصمع عميو أحجً  قخار مغ السخابخات اإلسخائيمية كفق ممف سخؼ 

التغحية القدخية: قياـ إدارة الدجغ بإجبار األسيخ السزخب عغ الصعاـ بتشاكؿ  . ج
الصعاـ بالقػة كيتع عبخ الحقغ بالػريج أك إدخاؿ أنبػب مغ األنف إلى السعجة مباشخة 

 ا عمى حياة األسيخ إضافة النتياؾ آدميتو.ا كبيخً كتذكل خصخً 
 مة األسيخ مغ زيارتو تحت ذرائع متعجدة.الحخماف مغ الديارة: مشع عائ . ح
القسع كالتفتيذات: ما تقػـ بو القػات اإلسخائيمية السجججة بالدبلح داخل الدجغ  . خ

حيث تقتحع غخؼ األسخػ بذكل صارخ في أكقات مختمفة كتقػـ باستخجاـ الكبلب 
 البػليدية السجربة لمتفتير كالتخخيب.

الشصف كػسيمة لبلنترار عمى القيج في الشصف السيخبة: قياـ األسيخ بتيخيب  . د
 محاكلة لئلنجاب بصخيقة التمقيح الرشاعي.

األكضاع الرحية: ما يعانيو األسيخ جخاء استسخار اعتقالو كاإلىساؿ الصبي  . ذ
 كاألمخاض الشاجسة عغ تقاعذ االحتبلؿ في تقجيع الخجمة الصبية البلزمة.

حخماف كآالـ كمشع مغ الديارة  معاناة األىالي: كل ما يتعخض لو أىالي األسخػ مغ . ر
 كغيخىا بفعل استسخار اعتقاؿ ابشيا.

الفعاليات التزامشية: األنذصة الذعبية التي تشفح لجعع كتعديد صسػد األسيخ  . ز
 كعائمتو.

صفقات التبادؿ: عسميات اإلفخاج عغ األسخػ الفمدصيشييغ مقابل ما تقػـ بأسخه  . س
 السقاكمة الفمدصيشية مغ جشػد إسخائيمييغ.

 قانػف اإلعجاـ، التعحيب كغيخىا.خخػ: كل مػضػعات األسخػ غيخ ماسبق مثل: أ . ش
: كيقرج بيا الفئة الخاصة بالكذف عغ الذخز أك جية فئة السرادر الرحفية .3

 حف الجراسة كتزع الفئات التالية:مرجر السعمػمة في ص  
ككاالت محمية: السؤسدة التي تقجـ خجمة إخبارية حيث تعشى بتجسيع األخبار  . أ

كتغصية األحجاث بالرػرة كالكمسة كالرػت كتقـػ بتػفيخ خجماتيا اإلخبارية 
 لسختمف السؤسدات اإلعبلمية مغ صحف كإذاعات كتمفديػف.



31

ككاالت دكلية: كتزع جسيع الػكاالت الجكلية التابعة لمجكؿ التي الترشف أنيا  . ب
مخيكية، عخبية أك محمية كمغ أىسيا ككاالت: ركيتخز، الفخندية، األلسانية، األ

 األناضػؿ كغيخىا.
كسائل إعبلـ أخخػ: كتزع جسيع كسائل اإلعبلـ األخخػ السكتػبة كالسدسػعة  . ت

حف الجراسة كسرجر لمسعمػمة باستثشاء ككاالت كالسخئية التي استعانت بيا ص  
 األنباء.

 كاتب السقاؿ: كىػ ما يخد عمى شكل معمػمات يعج صاحب السقاؿ نفدو مرجرىا. . ث
الكاريكاتيخ: كىػ ما يخد عمى شكل رسع فشي يتع مغ خبللو إضافة بعس رساـ  . ج

 التعبيخات كالتعميقات.
: كىي كل ما يرجر عغ الجيات صاحبة االختراص السباشخ فئة السرادر األولية .4

بقزية األسخػ كتشقدع إلى فمدصيشية كعخبية كإسخائيمية كدكلية، كيشجرج تحتيا الفئات 
 الفخعية اآلتية:

 :الفمدطيشية السرادر . أ
. ىيئة شؤكف األسخػ: السؤسدة الخسسية التابعة لمدمصة الػششية الفمدصيشية 2أ/

ا، ككانت في ا كاجتساعيً ا كماديً كالتي تقػـ عمى متابعة شؤكف األسخػ كذكييع قانػنيً 
الدابق كزارة تتبع الحكػمة الفمدصيشية ثع تع تحػيميا إلى ىيئة تتبع لسشطسة التحخيخ 

 الفمدصيشية.
. مؤسدات األسخػ: مؤسدات السجتسع األىمي التي تعسل عمى تفعيل قزية 3أ/

عج األسخػ عمى السدتػػ السحمي كالجكلي كتيتع بسجاالت اإلعبلـ كالقانػف كالب  
 االجتساعي كمشيا جسعية كاعج كمؤسدة ميجة القجس.

اإلنداف كالسعتقميغ . مخاكد حقػقية: الجيات القانػنية السعشية بستابعة ممفات شؤكف 4أ/
كيختز دكرىا في الستابعة القانػنية كالحقػقية، كمشيا السخكد الفمدصيشي لحقػؽ 

 اإلنداف، مخكد السيداف، مؤسدة الزسيخ.

 . أىالي األسخػ: العػائل التي كقع أبشاؤىا في األسخ.5أ/
. األسخػ السحخركف: مغ تعخض لؤلسخ كالسحاكسة كأمزى في االعتقاؿ مجة 6أ/

 لدمغ ثع أفخج عشو بعج انتياء محكػميتو أك تع تحخيخه بالقػة.مغ ا
. األسخػ في الدجػف: األسيخ الحؼ اليداؿ في الدجغ، كيتع التػاصل معو 7أ/

 بػسائل مختمفة مشيا اليػاتف السحسػلة السيخبة كالخسائل الػرقية.
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كما . مرادر حدبية: كل ما يرجر عغ الفرائل كالقػػ كاألحداب الفمدصيشية 8أ/
 يتعمق بسمف األسخػ.

 :مرادر عخبية . ب
. السؤسدة العخبية لحقػؽ اإلنداف: مؤسدة تعشى بستابعة كل ما يتعمق بحقػؽ 2ب/

 في الدجػف اإلسخائيمية. ػف األسخػ الفمدصيشي :اإلنداف في الػشغ العخبي كمشيا
تحاد السحاميغ العخب: تجسع نقابات السحاميغ العخب كلجييع اىتسامات ا. 3ب/

 ة األسخػ في الدجػف اإلسخائيمية.بقزي
 :مرادر إسخائيمية . ت

. مشطسة بيتديمع: مؤسدة إسخائيمية تعشى بحقػؽ اإلنداف كمشيا األسيخ 2ت/
 الفمدصيشي في سجػف إسخائيل.

 :مرادر دولية . ث
يقػـ محػر عسميا عمى  إندانية. مشطسة الرميب األحسخ: مؤسدة دكلية 2ث/

االىتساـ بكل مغ تعخض لبلعتقاؿ كالسبلحقة أك التعحيب كاالختصاؼ إضافة لسمفات 
 أخخػ.ذات أبعاد إندانية 

 . مشطسة العفػ الجكلية: مؤسدة دكلية تعشى بذؤكف حقػؽ اإلنداف في العالع.3ث/

كالغخبية  . مخكد األكركمتػسصى: مؤسدة حقػقية تعسل في بعس البمجاف العخبية4ث/
 كليا اىتسامات بسمف األسخػ الفمدصيشييغ.

. أخخػ: كافة السؤسدات الجكلية األخخػ التي يتعمق عسميا بسجاؿ حقػؽ اإلنداف 5ث/
 كالتي لجييا اىتسامات بسمف األسخػ الفمدصيشييغ.

حف : كيقرج بيا الذخريات التي ارتكدت عمييا ص  فئة الذخريات السحؽرية  .5
التي تشاكلتيا كاألسخػ البارزيغ كالذخريات الخسسية كالحدبية،  الجراسة في السػاضيع

 كيشجرج تحتيا الفئات الفخعية اآلتية:
 :شخريات فمدطيشية . أ

 .. شخريات فمدصيشية رسسية2أ/
 .. شخريات فمدصيشية حدبية3أ/
 .أسخػ محخركف . 4أ/
 .. أسخػ داخل الدجػف 5أ/

 شخريات إسخائيمية رسسية:  . ب
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 .رسسية . شخريات إسخائيمية2ب/
 .. شخريات إسخائيمية حدبية3ب/
 .. شخريات إسخائيمية عدكخية4ب/

 ج. شخريات عخبية:
 .. شخريات عخبية رسسية2ج/
 .. شخريات عخبية شعبية3ج/

 شخريات دكلية: . د
 .. شخريات دكلية رسسية2د/
 .. شخريات دكلية شعبية3/د

الكاتب لسحاكلة إقشاع : كيقرج بيا األساليب التي يدتخجميا أساليب اإلقشاعفئة  .6
الجسيػر برػابية ما يصخح مغ أفكار كترػرات عغ القزايا السختمفة، كتزع الفئتيغ 

 الفخعيتيغ اآلتيتيغ:
: كىػ كل أسمػب يعتسج عمى مخاشبة الستمقي كتقجيع الحجج أساليب مشطقية . أ

 ، كتزع الفئات الفخعية اآلتية:(2)كالذػاىج  السشصقية كيخاشب العقل
إحراءات كأرقاـ: كتعشي تجعيع الكاتب مادتو بأرقاـ كبيانات عجدية  . تقجيع2أ/

 كإحراءات صادرة عغ جيات رسسية.
. تقجيع كجيات الشطخ األخخػ: أف يصخح الكاتب كافة كجيات الشطخ الستعمقة 3أ/

 بقزيتو التي يتشاكليا.
غ في . االستذياد بآراء خبخاء كمختريغ: استعانة الكاتب بآراء خبخاء كمختري4أ/

 مجاؿ القزية التي يصخحيا.
. االستجالؿ بأحجاث كاقعية: استجالؿ الكاتب بخبخ لحادث أك كاقعة متعمقة 5أ/

 بقزية األسخػ.
: كل أسمػب يقػـ عمى مخاشبة كججاف القارغ كيعسل عمى استثارة أساليب عاطفية . ب

 ، كتزع الفئات الفخعية اآلتية:(3)عػاشفو
سيسات ذات شابع غيخ ديسقخاشي يتدع .إشبلؽ أحكاـ عامة: إشبلؽ تع2ب/

 .(4)بالذسػلية
                                                           

 .(:4ص)حانػف،  األساليب اإلقشاعية في الرحافة السكتػبة الجدائخية، (2)
 ، حانػف.السخجع نفدو (3)
 (.46ص) الخشيجؼ، إدارة الفرل الجراسي في عالع متغيخ، (4)
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. استخجاـ أساليب ببلغية: السعاني السرػغة في ألفاظ مؤلفة عمى صػرة 3ب/
 .(2)تكػف أقخب لشيل الغخض السقرػد مغ الكبلـ في نفػس سامعيو

. دالالت األلفاظ: التػضيف الدياقي لمفع كما يختبط بو أك يحيط بو في تمظ 4ب/
 .(3)كمسات تديع في إيزاحوالحالة مغ 

 . صيغ التفزيل: السفاضمة في الرفات، مثل أكبخ، أفزل،..الخ5ب/
 .(4). استخجاـ غخيدة الجساعة: تتبع الجسع كعجـ االنفخاد بالحات6ب/

: كيقرج بيا أشكاؿ مػاد الخأؼ التي تشاكلتيا الرحيفة كىي فئة أشكال مؽاد الخأي .7
 ا الفئات الفخعية اآلتية:السقالة كالكاريكاتيخ، كيشجرج تحتي

: األداة الرحفية التي تعبخ عغ سياسة الرحيفة كعغ آراء بعس السقال الرحفي . أ
كتابيا في األحجاث اليػمية الجارية، كالقزايا التي تذغل الخأؼ العاـ السحمي أك 

 . كيشجرج تحتو ما يأتي:(5)الجكلي

األخبار كاألحجاث اليػمية  الفتتاحي: السقاؿ الحؼ يقػـ عمى شخح كتفديخ . السقاؿ2أ/
 .(6)كالتعميق عمييا بسا يكذف عغ سياسة الرحيفة تجاه األحجاث كالقزايا الجارية

. السقاؿ العسػدؼ: شكل مغ أشكاؿ مادة الخأؼ في الرحيفة، يقػـ بكتابتو شخز 3أ/
كاحج أك عجة أشخاص بذكل يػمي أك أسبػعي يػقع باسع كاتبو تحت عشػاف ثابت 

 .(7)بخة كرأؼ كتجخبة صاحبوكيسيل لعخض خ

. السقاؿ التحميمي: ىػ السقاؿ الحؼ يقـػ عمى التحميل العسيق لؤلحجاث كالقزايا 4أ/
كالطػاىخ التي تذغل الخأؼ العاـ، كسا يتشاكؿ الػاقع بالتفريل كيخبط بيشيا كبيغ غيخىا 

 .8مغ الػقائع

كتحميل كتقييع اإلنتاج . السقاؿ الشقجؼ: ىػ السقاؿ الحؼ يقػـ عمى عخض كتفديخ 5أ/
 .9األدبي كالفشي كالعمسي كذلظ مغ أجل تػعية القارغ بأىسية ىحا االنتاج

                                                           
 (.23ص) ، الجاـر كأميغ،الببلغة الػاضحة (2)
 (.9ص) جاب هللا، دالالت األلفاظ في التفكيخ الببلغي، (3)
 .(54ص) ىخبخت، السخاسل الرحفي كمرادر األخبار، (4)
 (.:28)صأبػزيج، فغ الخبخ الرحفي،  (5)
 (.431)ص، حسدة، السجخل في فغ التحخيخ الرحفي (6)
 (.357)ص، أبػزيج، فغ التحخيخ الرحفي (7)
 .(328)ص  ، أبػزيج،فغ الكتابة الرحفية (8)
 (.272)صالجبار، أيجيػلػجيا الكتابة الرحفية،  (9)
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. مقاؿ اليػميات: يقػـ مغ خبللو الكاتب بعخض أىع أفكاره كخػاشخه التي تجسعت 6أ/
خبلؿ األسبػع أك أكثخ كيكتبيا في إشار ذاتي يفرح عغ شخيقتو في التفكيخ كثقافتو 

 .(2)وكتجاربو كأسمػب
: السادة الرحفية التي تعتسج عمى الخسع الداخخ في التعبيخ عغ الكاريكارتيخ . ب

 مػضػع ما أك حجث ما، كمغ أنػاعو:
انتقاد الحكػمة،  :ا مثلا سياسيً الحؼ يعالج مػضػعً . الكاريكاتيخ الدياسي: ٔب/

العبلقات الجكلية، السجالذ الشيابية، أك أؼ نذاط دبمػماسي كىػ مغ أىع أنػاع 
 .(3) في صفحات الجخائجا كتجاكاًل ا كركاجً الكاريكاتيخ كأكثخىا انتذارً 

: الحؼ يعالج القزايا االجتساعية كاالقترادية مثل: . الكاريكاتيخ اًلجتساعيٕب/
قزايا الصبلؽ كالدكاج، كمذكبلت كاإلسكاف، كالسذكبلت االجتساعية كالعادات 

 .(4)كالتقاليج

بغس الشطخ عغ تػجيو ( 5)كييجؼ إلى إثارة الزحظ فقط . الكاريكاتيخ الفكاىي:ٗب/
 .(6)الشقج إلى أحج

 : كيقرج بو مػقع كمكاف مادة الخأؼ السشذػرة في الرحيفة كيشجرج تحتيافئة السؽقع .8

 الفئات الفخعية اآلتية:
 كيقرج بو مػقع مادة الخأؼ عمى الرحيفة، كتشقدع إلى: السؽقع في الرحيفة . أ

 الشذخ عمى صجر الرفحة األكلى لمرحيفة. . صفحة أكلى: أف يتع2أ/

 . صفحة داخمية: أف يتع الشذخ في إحجػ الرفحات الجاخمية مغ الرحيفة.3أ/     

 . صفحة أخيخة: أف يتع الشذخ عمى الرفحة األخيخة مغ الرحيفة.4أ/

: كيقرج بو مكاف السقاؿ أك الخسع مغ تكػيغ الرفحة كيشجرج السؽقع عمى الرفحة . ب
 الفخعية اآلتية:تحتو الفئات 

                                                           
 .(98)ص  عبجالسجيج كعمع الجيغ، ،فغ التحخيخ الرحفي لمجخائج كالسجبلت (2)
 (.7)ص، حسادة، الكاريكاتيخ في الرحف كالجكريات فغ (3)
 (.262)صالقزاة،، الرحافة البحخيشية اليػميةفغ الكاريكاتيخ في  (4)
 (.335ص) الخراكنة، ،الرحافة الستخررة (5)
 .(263صالقزاة، )، فغ الكاريكاتيخ في الرحافة البحخيشية (6)



36

نيا السشصقة إخ السػاقع عمى الرفحة أىسية حيث . أعمى يسيغ الرفحة: كىي أكث2ب/
 التي تقع عمييا عيغ القارغ العخبي.

 عمى ػؼ ت. أسفل يسيغ الرفحة: ىي الجية التي تقع أسفل يسيغ الرفحة كتح3ب/ 
 السػضػعات األقل أىسية.

 . الػسط: ىي مشصقة كسط الرفحة.4ب/
 يدار الرفحة: السشصقة التالية في األىسية ألعمى يسيغ الرفحة.أعمى  . أ

 الرفحة: السشصقة التي تمي أسفل كسط الرفحة. أسفل كسط  .9
حف الجراسة إلبخاز مادة : كيقرج بيا العشاصخ التي استخجمتيا ص  فئة عشاصخ اإلبخاز .:

 الخأؼ، كيشجرج تحت ىحه الفئة، الفئات الفخعية اآلتية:
 كتعصي أىسية لمسػضػعات. عجة عشاصخ اإلبخاز كتأخح أشكااًل العشػاف: مغ أىع  . أ

الرػر: إرفاؽ صػرة أك مجسػعة صػر مع السقاؿ الرحفي السشذػر في صفحات  . ب
 .الجراسة

األلػاف: استخجاـ األلػاف في العشاكيغ الخئيدة أك الفخعية مع السقاؿ أك الخسع  . ت
 السشذػر.

عسػدية أك أفقية لتحيط بالسادة اإلشارات: استخجاـ الخصػط بأشكاؿ مختمفة  . ث
 الرحفية.

كخخائط كرسػـ بيانية  كأرضيات أخخػ: عشاصخ اإلبخاز األخخػ مغ رسػمات . ج
 كغيخىا.

 السقابمة السقششة: . ب

قاـ الباحث بإعجاد أسئمة إلجخاء مقاببلت مقششة مع عجد مغ األسخػ السحخريغ 
الجراسة، كتعخؼ السقابمة كالسختريغ بذؤكف األسخػ؛ بيجؼ الحرػؿ عمى معمػمات تخجـ 

السقششة عمى أنيا أداة لجسع السعمػمات يتع شخح التداؤالت مغ قبل الباحث كيقػـ الباحث بتقجيع 
 .(2)إجاباتو مغ خبلؿ حػار لفطي كعمى شكل استبانة لفطية

راسة :تاسعاا  :وعيشتيا مجتسع الجِّ

                                                           
 (.335بحػث اإلعبلـ األسذ كالسبادغ ، مداىخة، )ص (2)
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راسة، بالر   مجتسع الجراسة: .2 اليػمية الرادرة في الزفة حف الفمدصيشية يتحجد مجتسع الج ِّ
حف القجس كالحياة الججيجة ص   :حف كىيص   ة أك قصاع غدة، كيبمغ عجدىا أربعالغخبي

 كاألياـ كفمدصيغ.
 

راسة: عيشة .ٕ  الجِّ
الذامل، كىحا يعشي أف  حرخبأسمػب ال مرادر الجراسةالباحث اختار  :السرادرعيشة  . أ

، كفيسا فمدصيغ ستخزع لمجراسةحف الفمدصيشية اليػمية األربع، التي ترجر في الر  
 يمي تعخيف برحف الجراسة:

، كىي صحيفة يػمية 2:62: تأسدت صحيفة القجس عاـ صحيفة القجس. ٔأ/
سياسية ناشقة بالعخبية، أسديا محسػد أبػ الدلف في القجس، ككانت أكؿ صحيفة 

، كىي الرحيفة األقجـ في كل مغ 2:78فمدصيشية تعاكد الرجكر بعج ىديسة 
ؼ الزفة الغخبية كقصاع غدة، كتعج األكثخ تػزيعًا في فمدصيغ، ترجر بالقصع العاد

صفحة يػميًا، كقج  36-24بعخض ثسانية أعسجة، كتتخاكح عجد صفحاتيا ما بيغ 
 .(2)صفحة، كيتع شباعتيا في مصبعة القجس العخبية 51ترل أحيانًا إلى 

 

: صحيفة يػمية سياسية شاممة ترجر بفمدصيغ، صحيفة الحياة الججيجة. ٕأ/
إدارتيا العامة،  كتػليا 6::2أسديا كل مغ نبيل عسخك كحافع البخغػثي عاػع 

عتبخ لداف حاؿ الدمصة الفمدصيشية، كمقخىا الخئيذ مجيشة راـ هللا، ككانت في كت  
إلى  6::2-9-:2البجاية سياسية ترجر أسبػعيًا ثع تحػلت ابتجاء مغ تاريخ 

صحيفة يػمية، كىي ترجر بالقصع العادؼ، بعخض ثسانية أعسجة، كيتخاكح عجد 
، كترجر مبلحق بيغ الحيغ كاآلخخ، كترجر صفحة يػمياً  43-35صفحاتيا بيغ 
 .(3)صفحة 31ىحه الفتخة في 

: جخيجة يػمية سياسية شاممة مدتقمة فمدصيشية ترجر عغ صحيفة األيام/ ٖأ.
خىا أكـخ مؤسدة األياـ لمرحافة كالصباعة كالشذخ كالتػزيع في راـ هللا، كيخأس تحخي

عمى رأس ماليا، كىي ترجر بالقصع العادؼ بعخض  مياىشية، كتعتسج في تسػي
صفحة يػميًا، كليا عجد مغ السبلحق  41ثسانية أعسجة، كيتخاكح عجد صفحاتيا بيغ 

 .(4)صفحة 35الستخررة بالسشػعات كالثقافة كالخياضة كالسخأة، كترجر اليـػ في 
                                                           

(1)
 (.إلكتخكني مػقع) ،اإلنتخنتصحيفة القجس عمى  مػقع 

(2)
 (.إلكتخكني مػقع) ،اإلنتخنتصحيفة الحياة الججيجة عمى  مػقع 

(3)
 (.إلكتخكني مػقع) ،اإلنتخنت صحيفة األياـ عمى مػقع 
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 : جخيجة يػمية سياسية شاممة، ترجر في مجيشة غدة عغصحيفة فمدطيؼ/ ٗأ.
شخكة الػسط لئلعبلـ كالشذخ كالسداىسة السحجكدة، حرمت الرحيفة عمى تخخيز 

، كىي مقخبة مغ حخكة السقاكمة 3117سبتسبخ -27مغ كزارة اإلعبلـ بتاريخ 
صفحة، مغ حجع التابمػيج،  39-35اإلسبلمية حساس، يتخكاح عجد صفحاتيا بيغ 

 .(2)اصة بالسشاسباتكىي ترجر ثبلثة مبلحق أسبػعيا، فزبًل عغ السبلحق الخ
/ 42كحتى  3128 يشايخ/ 12اختار الباحث العيشة الدمشية كىي مغ  العيشة الدمشية: . ب

خاض  كفي ىحه السجةكىي السجة الدمشية األقخب لمجراسة، ، يغعام، أؼ مجة 3129 ديدسبخ
كىػ آخخ ، ( يػًما52األسخػ في سجػف االحتبلؿ اضخاًبا مفتػًحا عغ الصعاـ استسخ )

ر الباحث العيشة العذػائية السشتطسة مغ اختا، ك خاضو األسخػ في سجػف االحتبلؿإضخاب 
اختيار العجد األكؿ بذكل  تعخبلؿ األسبػع الرشاعي، أؼ عجد كل ثسانية أياـ، حيث 

 .اعجدً 2:3عذػائي كبحلظ تبمغ عيشة الجراسة 

  :والقياس التحميل وحجاتعاشخاا/ 
 :لمتحميل التالية الػحجات عمى الباحث في دراستو اعتسج التحميل: وحجات .2

مػاد الخأؼ  اعتسادتع ك  بأشكاؿ مػاد الخأؼ، الستسثمة: اإلعالمية لمسادة الطبيعية الؽحجة . أ
راسة باعتبار  .اتجاىات مػاد الخأؼ في صحف الجراسة التعخُّؼ عمى إلى تدعى أفَّ الج ِّ

كىي عبارة عغ جسمة أك عبارة تتزسغ الفكخة التي يجكر  السؽضؽع )الفكخة(: وحجة . ب
حػليا مػضػع التحميل، كتكػف عادة جسمة مخترخة محجدة تتزسغ مجسػعة مغ 

اعتسادىا في تحميل األفكار الػاردة تع ، ك (3)األفكار التي يحتػؼ عمييا مػضػع التحميل
راسة. صحففي الخاصة بقزية األسخػ  مػاد الخأؼفي   الج ِّ

الستعمقة بقزية  تخكد عمى الذخريات السحػرية في مػاد الخأؼ :الذخريةوحجة  . ج
 األسخػ في الرحف الفمدصيشية اليػمية.

 كفئاتو السحتػػ  لػحجات السشتطع الكسي التدجيل نطاـ"ىػ :والقياس العج أسمؽب .3
 الػصػؿ إلى تداعج كأعجاد أرقاـ شكل في السحتػػ  بشاء إعادة خبللو مغ كمتغيخاتو، كيسكغ

                                                           
(1)

 (.إلكتخكني مػقع) ،اإلنتخنتصحيفة فمدصيغ عمى  مػقع 
 (.:8)صمخجع سابق، حديغ،  (3)
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راسة أىجاؼ كتحقيق التفديخ في ىعاكسية تد شتائجل   التكخار الباحث ـاستخجك  ،(2)الج ِّ
 .كالقياس لمعج كأسمػب

 إجخاءات الرجق والثبات:: حادي عذخ
 :إجخاءات الرجق .ٔ

يقرج بالرجؽ في التحميل صبلحية األسمػب، أك التأكج مغ األداة السدتخجمة لمقياس، 
ارتفاع مدتػػ الثقة بالشتائج، بحيث يسكغ االنتقاؿ مشيا إلى خاد قياسو ثع ما ي   كتقيذ فعبًل 

 .(3)التعسيع

كقج اجتيج الباحث لمػصػؿ إلى نتائج تتدع بالجقة، كدرجة عالية مغ الرجؽ في تحميل 
 مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في صحف الجراسة، مغ خبلؿ اتباعو لمخصػات التالية:

فئات محجدة؛ بسا يحقق أىجاؼ الجراسة  ترسيع استسارة تحميل السزسػف كفق .أ 
 كيجيب عغ تداؤالتيا.

كضع تعخيفات كاضحة لفئات استسارة التحميل باالستعانة بالسخاجع العمسية ذات  .ب 
 الرمة، أك تعخيفيا إجخائًيا مغ كجية نطخ الباحث.

عخض استسارة تحميل السزسػف عمى عجد مغ السحكسيغ في مجالي الرحافة  .ج 
؛ لفحز فئاتيا، كالتحقق مغ صبلحيتيا لتحقيق (4)األسخػ  كذكؼ العبلقة بذؤكف 

 الغخض الحؼ أعجت مغ أجمو.
 

 :إجخاءات الثبات .ٕ

كيقرج باختبار ثبات أداة جسع السعمػمات كالبيانات التأكج مغ درجة االتداؽ العالية ليا 
بسا يتيح قياس ما تقيدو مغ ضػاىخ كمتغيخات بجرجة عالية مغ الجقة، كالحرػؿ عمى نتائج 

                                                           
 (.292)ص اإلعبلـ، عبجالحسيج، بحػث في السحتػػ  تحميل (2)
 (.334-333عبجالحسيج، )ص ،السخجع نفدو (3)
 :السحكسؽن ًلستسارة تحميل السزسؽن  (4)

 جػاد الجلػ، أستاذ الرحافة كاإلعبلـ في الجامعة اإلسبلمية. أ. د. -
 د. سسيخ صافي، أستاذ اإلحراء في الجامعة اإلسبلمية. -
 السذارؾ في جامعة األقرى.د. ماجج تخباف، أستاذ الرحافة  -
 الرحافة السداعج في الجامعة اإلسبلمية.د. أيسغ أبػنقيخة، أستاذ  -
 كمية ديخالبمح التقشية.د. خالج أبػقػشة، أستاذ الرحافة كاإلعبلـ السداعج في  -
 أ. رياض األشقخ، السختز في شؤكف األسخػ. -
 أ. فؤاد الخفر، السختز في شؤكف األسخػ. -
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ت الثبات كقج أجخػ الباحث إجخاءا .(2)متصابقة أك متذابية إذا تكخر استخجاميا أكثخ مغ مخة
 ، حدب التالي:الجراسة األربع عمى صحف

 صحيفة فمدطيؼ: :أوًلا 

أضيخت نتائج اختبار الثبات في صحيفة فمدصيغ عمى فئة السػضػعات؛ كجػد فخؽ في 
(، كفي فئة األسخػ 2التحميل بيغ العيشة األصمية كعيشة الثبات في فئة قسع األسخػ بسقجار )

(، كفي فئة معاناة أىالي األسخػ 2بسقجار )(، كفي فئة الفعاليات التزامشية 2األشفاؿ بسقجار )
(، كفي 2ىساؿ الصبي بسقجار )(، كفي فئة اإل2اإلدارؼ بسقجار ) (، كفي فئة االعتقاؿ2بسقجار )

 (، كاتفاؽ العيشتيغ في بقية الفئات.2(، كفي فئة األحكاـ العالية بسقجار )2فئة األسيخات بسقجار )

الثبات =   كبتصبيق السعادلة: ندبة
ياعمي     عجد الحاالت الستفق 

الحاالت األصمية الحاالت السعادة
 X 211 

       = كىحا يعشي أف ندبة الثبات في ىحه الفئة 

      
 X 211= 9:.4% 

 

تبيغ كجػد اتفاؽ تاـ في جسيع الفئات، كبالتالي فشدبة الثبات  السرادر الرحفيةكفي فئة 
فئة الذخريات السحػرية ، كفي %211 أيًزا ئة السرادر األكلية، كفي ف%211فييا 
فئة أشكاؿ مػاد ، كفي %94.4 قشاعية )السشصقية كالعاشفية(فئة األساليب اإل، كفي 1.5%:
فئة مػقع نذخ مادة ، كفي %211فئة مػقع نذخ مادة الخأؼ عمى الرحيفة ، كفي %211الخأؼ 

 %94.4فئة عشاصخ اإلبخاز ، كفي %211الخأؼ عمى الرفحة 

كىحا يعشي أف متػسط الثبات في صحيفة فمدصيغ  =  
مجسػع ندب الثبات في الفئات

 عجدىا
 

 

                                       متػسط الثبات = 

 
  =:5 % 

 صحيفة الحياة الججيجة: :ثانياا

فئة في الثبات ت ندبة ، جاءالدابقة بلؿ اتباع األسمػب نفدو كالخصػاتمغ خ
فئة السرادر ، كفي %211 ،فئة السرادر الرحفية، كفي %1.3:األسخػ مػضػعات قزية 

                                                           
 (.:41)ص ، حديغ، بحػث اإلعبلـ(  2)
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قشاعية )السشصقية فئة األساليب اإل، كفي %211، فئة الذخريات السحػرية، كفي %96 األكلية
فئة مػقع نذخ مادة الخأؼ عمى ، كفي %211فئة أشكاؿ مػاد الخأؼ ، كفي %211كالعاشفية( 
فئة عشاصخ ، كفي %211مادة الخأؼ عمى الرفحة فئة مػقع نذخ ، كفي %211الرحيفة 

 %71اإلبخاز 
 

                                  متػسط الثبات =  

 
 =:2.2% 

 صحيفة األيام: :ثالثاا

 تمغ خبلؿ اتباع األسمػب نفدو كالخصػات نفديا التي تست بالرحيفة الدابقة، جاء
، %211فئة السرادر الرحفية ، كفي %211 فئة مػضػعات قزية األسخػ في  الثبات ندبة

فئة األساليب ، كفي %3:فئة الذخريات السحػرية ، كفي %211فئة السرادر األكلية كفي 
فئة مػقع نذخ ، كفي %211 فئة أشكاؿ مػاد الخأؼ، كفي %97 قشاعية )السشصقية كالعاشفية(اإل

، %78.4الرفحة فئة مػقع نذخ مادة الخأؼ عمى ، كفي %78.4 مادة الخأؼ عمى الرحيفة
 .%211فئة عشاصخ اإلبخاز كفي 

 

                                   متػسط الثبات =  

 
 =:1.3% 

 صحيفة القجس: :رابعاا

 تمغ خبلؿ اتباع األسمػب نفدو كالخصػات نفديا التي تست بالرحيفة الدابقة، جاء
، %211السرادر الرحفية فئة ، كفي %91فئة مػضػعات قزية األسخػ في  الثبات ندبة
 فئة األساليب، كفي %99فئة الذخريات السحػرية ، كفي %96.9فئة السرادر األكلية كفي 

فئة مػقع ، كفي %211فئة أشكاؿ مػاد الخأؼ ، كفي %94.5قشاعية )السشصقية كالعاشفية(اإل
، %211فئة مػقع نذخ مادة الخأؼ عمى الرفحة ، كفي %211نذخ مادة الخأؼ عمى الرحيفة 

 .%211فئة عشاصخ اإلبخاز كفي 

                                   متػسط الثبات =  

 
  =:4% 

 

كعميو فإف متػسط معامل الثبات لمجراسة =  
مجسػع ندب الثبات 

 عجدىا
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  =:3% 

 

%(، كىي 3:أؼ أف ندبة الثبات بيغ التحميل األكؿ كإعادة التحميل في الجراسة بمغت )
 .(2)ندبة مختفعة في الجراسات اإلعبلمية

 مرطمحات الجراسة: :عذخ ثاني
إحجػ كسائل الجخيجة في التأثيخ عمى قارئيا كفي التعبيخ عغ كجية نطخىا  مؽاد الخ أي: .أ 

تجاه القزايا السختمفة كفي إتاحة الفخصة لمقخاء العادييغ ككبار الكتاب كالسحخريغ 
كتشقدع إلى  .(3)عامة أك التي تتعمق بقزايا عالجتيا الجخيجةكالسختريغ لعخض آرائيع ال

 السقاؿ الرحفي كالكاريكاتيخ كبخيج القخاء.
كىي إحجػ أىع القزايا الفمدصيشية ذات البعج الدياسي كاإلنداني  قزية األسخى: .ب 

الشاجسة جخاء استسخار االحتبلؿ الرييػني لؤلراضي الفمدصيشية، حيث ال يداؿ اآلالؼ 
داخل سجػف االحتبلؿ كيسارس بحقيع كسائل  يقبعػف مغ أبشاء الذعب الفمدصيشي 

 التعحيب كاإلذالؿ كاإلىانة.متعجدة مغ 

 تقديػ الجراسة: :عذخ ثالث
راسة تقديع تع كيتزسغ  ،الفرل األكؿ اإلشار العاـ لمجراسة تشاكؿفرػؿ،  ثبلثةإلى  الج ِّ

ثبلثة الفرل الثاني عمى  احتػػ فيسا  ،كمة الجراسة، كأىسيتيا، كأىجافياالجراسات الدابقة، كمذ
لسبحث الثالث الكاريكاتيخ الرحفي، بيشسا تشاكؿ اكالثاني:  السقاؿ الرحفياألكؿ:  ،مباحث

راسة  يعخضك  ،الحخكة الػششية األسيخة في سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي الفرل الثالث نتائج الج ِّ
 لسخاجع كالسبلحق.إلى ااقذتيا كأىع تػصياتيا، باإلضافة كمش التحميمية،

 

 

 
 

                                                           
 (.333)صعبجالحسيج،  ،تحميل السحتػػ في بحػث اإلعبلـ(1)
 .(89)ص عبجالسجيج كعمع الجيغ، فغ التحخيخ الرحفي، (2)
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 الفرل الثاني
 أشكال مؽاد الخأي في الرحافة
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 الفرل الثاني
الرحافةأشكال مؽاد الخأي في   

 
 تسييج:

حف السختمفة بأشكاؿ مػاد الخأؼ فييا، كتعتبخىا مغ أىع عشاصخ بشاء الرحيفة، تيتع الر  
فسغ خبلليا ت حقق الرحيفة فمدفة التػاصل بيشيا كبيغ جسيػرىا، كت حقق كحلظ كضائف اإلعبلـ 

كاتيخ، كبخيج سكغ تحجيج أشكاؿ مػاد الخأؼ في الرحيفة بالسقاؿ الرحفي، كالكارياألساسية، كي  
 القخ اء.

ؤدؼ مػاد الخأؼ في الرحافة دكرًا ميسًا بتدكيجىا بقيسو كبيخة مغ السعمػمات كالتفاصيل كت  
عج السقاؿ الرحفي أبخز أشكاؿ مػاد كالتحميبلت التي تداعج في جحب الجسيػر نحػىا، كي  

سب مع احتياجات الخأؼ، فيػ يقجـ التحميبلت كالسعمػمات حػؿ القزايا كالسعمػمات بذكل يتشا
 الجسيػر كتفكيخه كثقافتو.

ة بالخأؼ، كت عتبخ كتعتسج الر   حف السختمفة بذكل كبيخ عمى األشكاؿ الرحفيَّة الخاصَّ
كاحجة مغ عػامل التأثيخ عمى قخائيا، كفي التعبيخ عغ كجية نطخىا تجاه القزايا السختمفة كما 

لمقخاء العادييغ ككبار الكتَّاب كالسحخريغ  يتػافق مع سياستيا التحخيخية، كسا أنيا تتيح السجاؿ
 .(2)تيا الرحيفة، كتشاكلتيا بالتغصيةكالستخرريغ لعخض آرائيع التي تتعمق بقزايا عالج

 

عامة  ةلسبحث األكؿ السقاؿ الرحفي برػر كقج تع تقديع ىحا الفرل إلى مبحثيغ، تشاكؿ ا
كأىع أنػاعو كأساليب فو كلغتو كخرائرو كخصػات تحخيخه مفيػـ السقاؿ كتعخي اشتسل عمى

كتابتيا، أما السبحث الثاني فتشاكؿ فغ الكاريكاتيخ مغ حيث تعخيفو كخرائرو كأنػاعو 
 كالػضائف التي يؤدييا.

 

 

 
                                                           

 (.89ص)عبجالسجيج كعمع الجيغ، ، مخجع سابق (2)
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 السبحث األول
 السقال الرحفي
 

حف لمتعبيخ عغ فمدفتيا كسياستيا، كتأخح في تتعجد األدكات التي تدتخجميا الر  
 متشػعة مغ ىحه األدكات، كلعل أبخزىا السقاؿ الرحفي الحؼ الحدباف أف تقجـ لمجسيػر أشكااًل 

سيتصخؽ خبلؿ ىحا السبحث ك عج كسيمة ميسة لتذكيل اآلراء كالقشاعات تجاه القزايا السختمفة، ي  
 ا، كلغة السقاؿ الرحفي كخرائرو كخصػات تحخيخهلغة كاصصبلحً  لتعخيف السقاؿ الباحث
 .كأنػاعو

 تعخيف السقال الرحفي: :أوًلا 
 السقال لغة: -ٔ

ػعِّ َأَدبِّي ٍّ أك سياسي أك نقجؼ يتع نذخه فِّي َجخِّيَجةٍّ َأْك َمَجمَّةٍّ بِّذكل  يخ  فِّي َمْػض  ىػ بحث  َقرِّ
 .(2)متػاصل، كىػ بسثابة بْحث ي ْشَذخ  في صحيفة أك مجمَّة

بو المداف،  يشصق ما أك الكبلـ، معشاه المغػؼ )القػؿ( بسعشى في كيخجع أصل السقاؿ
 مادة )مقاؿ( ضسغ )قػؿ(، كمسا كرد في لداف العخب في ذلظ: )قاؿ كضعت العخبية فالسعاجع

 كبريغة التحكيخ)مقاؿ( بريغة بلحع ىشا أنيا جاءتكمقالة(، كي   كمقاالً  كقػلة  كقيبًل قػاًل  يقػؿ
في محكع  -تعالى –الي، قاؿ هللا تبشاه أغمب الباحثيغ في العرخ الح ما التأنيث )مقالة( كىػ

الخصاب  بغ عسخ مخاشًبا الحصيئة قػؿ مشطػر ابغ ، كذكخ(3)"َربّ  َرِحيػ   ِمؼْ  َساَلٌم َقْؽًلا التشديل: "
 : -عشو هللا رضي -

 تحشغ عميَّ ىجاؾ السميظ ... فإف لكل مقاـ مقاالً 

 مع يتشاسب أف يشبغي فالسقاؿ لو، امشاسبً  كبلًما يقتزي حاؿ أك مػقف كل كيعشي ىشا أفَّ 
 .لو السبلبدة الطخكؼ بو كمع يحيط الحؼ الحاؿ

"السقاؿ كثبة  :إماـ عغ د. جػندػف تعخيًفا لمسقاؿ اعتبخه أشيخ تعخيف لو كيػرد د. إبخاىيع
عقمية ال يشبغي أف يكػف ليا ضابط مغ نطاـ، كىػ قصعة إنذائية ال تجخؼ عمى ندق معمػـ، 

                                                           
(1)

 قامػس السعاني، السقاؿ )مػقع إلكتخكني(.  
(2)

 .[69: يذ]  
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صاحبيا، أما اإلنذاء السشطَّع فميذ مغ السقاؿ في شيء"، كيشقل تعخيًفا  كلع يتع ىزسيا في نفذ
نثًخا  كتبي   الصػؿ، الستػسط ( بقػلو "اإلنذاءEncyclopedia Britannicaآخخ عغ مػسػعة )

السػضػع،  ىحا بحجكد الكاتب يمتـد أف مػجدة، عمى بعيشو بصخيقة بديصة عالج مػضػًعاكي   عادة
 .(2)ىػ" نطخه مغ كجية عشو كيكتب
ا: -ٕ  السقال اصطالحا

 مباشخ بذكل ت عب خ التي الرحفية األداة  زيج أبػ ي َعج السقاؿ الرحفي في كفق د. فاركؽ 
 كفي الجارية، اليػمية األحجاث في بعس كتَّابيا آراء كتػجيات كعغ الرحيفة، سياسة عغ

 الجارية األحجاث شخح مغ خبلؿ كذلظ ،الجكلي أك السحمي العاـ الخأؼ تيع التي القزايا
 كاتب يصخح أف سكغكي   .السختمفة كدالالتيا أبعادىا، عغ يكذف بسا عمييا كالتعميق كتفديخىا

 تذغل قزية حج ذاتيا في ت ذك ِّل أف يسكغ خاصة رؤية أك مبتكًخا، ترػًرا أك ججيجة فكخة السقاؿ
ة العاـ، الخأؼ  كاف الجانب اىتساماتيع، كإذا تحػز أك القخَّاء، بسرالح تتعمق كانت إذا خاصَّ

االفتتاحي  السقاؿ في ىػ الحاؿ كسا الرحيفة، سياسة عغ ي عب ِّخ الرحفية السقاالت مغ األكبخ
 آخخ التحميمي؛ فيشاؾ جانب السقاؿ أك الرحفي العسػد في كسا كتَّابيا، كبار آراء عغ ي عب ِّخ أك

يكتب  أف االرحيفة، كليذ شخشً  في يعسمػف  ال الحيغ كتابيا رأؼ عغ تعبخ التي السقاالت مغ
 .(3)الخأؼ كالتعبيخ حخية كذلظ لسا تػجبو الرحيفة يػافق سياسة بسا ىؤالء

أما د. ليمى عبج السجيج كد. محسػد عمع الجيغ فيتحجثػف أفَّ السقاؿ الرحفي ىػ أحج 
حخره أك األشكاؿ الرحفيَّة التي ت دتخجـ في التعبيخ عغ رأؼ أك فكخة أك قزية، كإبجاء رأؼ م

كاتبو أك رأؼ الرحيفة فييا، مذك ِّبًل األساس السيع في اتجاىات الخأؼ العاـ نحػ القزايا التي 
 .(4)قشاع كتػجيوإغ تصخحيا الرحيفة؛ مغ تفديخ كشخح كتحميل، كما ييجؼ إليو م

كالسقاؿ ىػ أحج األشكاؿ الرحفيَّة التي ت دتخجـ في التعبيخ عغ رأؼ أك فكخة أك قزية، 
كإبجاء رأؼ محخره أك كاتبو أك رأؼ الرحيفة فييا، مذك ِّبًل األساس السيع في اتجاىات الخأؼ 

قشاع إإليو مغ العاـ نحػ القزايا التي تصخحيا الرحيفة؛ مغ تفديخ كشخح كتحميل، كما ييجؼ 
 .(5)وكتػجي

                                                           
(1)

 (.291)ص  إماـ، دراسات في الفغ الرحفي،  
 (.:28ص ) ، أبػزيج،فغ الكتابة الرحفية (3)
 (.89ص ) ت، عبجالسجيج كعمع الجيغ،التحخيخ الرحفي لمجخائج كالسجبل فغ (4)
(4)

 .(87، ص )المرجع السابق نفسه 
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سكغ تعخيف السقاؿ بأنَّو فكخة يقتشريا الكاتب الرحفي خبلؿ معايذتو القخيبة لؤلنباء كي  
كاآلراء كالقزايا كاالتجاىات كالسذكبلت السؤثخة عمى القخَّاء كفي حخكة السجتسع، يقػـ بعخضيا 
كشخحيا كتأييجىا أك معارضتيا في لغة كاضحة كأسمػب يعكذ شخريتو كفكخه، كتشذخ في 

 .(2)ع يتبلءـ مع نػعيتيا كأىسيتيا كنتائجيا السدتيجفةحج

كيخػ الباحث أف السقاؿ الرحفي ىػ أحج أشكاؿ التػاصل مع الجسيػر التي تقػـ بيا 
و الرحيفة لسحاكلة التأثيخ كاإلقشاع مغ خبلؿ تشاكؿ القزايا بسديج مغ التفديخ كالتػضيح كالتػجي

 لبشاء اآلراء كالسػاقف  حػليا.

 لغة السقال الرحفي: :ثانياا
يدتسج السقاؿ الرحفي قزاياه أك مػضػعاتو مغ كاقع الحياة السعاش، كيدتسج لغتو كحلظ 

كتب بالمغة مغ ذات الػاقع، كيخاعي كاتبو جسيع مدتػيات القخاء بسا يشاسب ثقافتيع كبيئتيع، كي  
رتيا العامية؛ التي يفيسيا أكبخ عجد مغ الجسيػر كىي المغة في صػرتيا الجارجة كليدت صػ 

بالبداشة كالػضػح كاإليشاس كالمصف كالخشاقة، كتبتعج ما أمكغ عغ صفات التعالي عمى  لتسيدىا
القخَّاء كالتقعُّخ أك الغخابة في األسمػب كالسبالغة في التعسق الحؼ ال تقبمو شبيعة الرحف بأؼ 

 .(3)حاؿ مغ األحػاؿ
 اختبلؼ عمى الذعب مغ مسكغ عجد أكبخ يفيسيا التي بالمغة ي كتب السقاؿ أف كيشبغي

 .(4)كالخشاقة كالػضػح بالبداشة تتسيد أف يجب المغة كثقافتيع، كىحه بيئاتيع، أك أذكاقيع،
فمغة السقاؿ الرحفي ىي لغة الحياة كلغة السػاشغ العادؼ، أؼ ىي لغة يفيسيا جسيع 
القخ اء عمى اختبلؼ مدتػياتيع التعميسية أك الثقافية أك االجتساعية، كىشاؾ اختبلؼ بيغ السقاؿ 

فاألدبي يعبخ عغ عػاشف كاتبو كتجخبتو كمذاعخه الػججانية تجاه مػقف  ،العمسي كاألدبي 
عتبخ السقاؿ ـ، كىػ يقػـ كحلظ عمى الرػر البيانية أك السحدشات المفطية، بيشسا ي  خاص أك عا

العمسي أداة العالع لػصف الحقائق العمسية مغ خبلؿ مشيج عمسي يقػـ عمى السػضػعية 
حرائيات كالسرصمحات العمسية التي ال تتشاسب إال كيقػـ عمى الشطخيات كاألرقاـ كاإلالسصمقة، 

 .(5)ىحه العمػـ مع الستخرريغ في

                                                           
 .(291ص أدىع، )األسذ الفشية لمتحخيخ الرحفي العاـ،  (2)
(2)

 .(292)ص  ، إماـ،دراسات في الفغ الرحفي 
 (.:42 ص)، حسدة، فغ التحخيخ الرحفي في السجخل (3)
 (.243ص أيجيػلػجيا الكتابة الرحفية، الجبار، ) (4)
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أمَّا السقاؿ الرحفي فيػ يجسع االثشيغ ففيو شيء مغ ذاتية الكاتب األدبي كشيء مغ 
، كلغة السقاؿ الرحفي تقػـ عمى الديػلة كالبداشة كالػضػح كقج تدتفيج (2)مػضػعية العالع

ا بذيء مغ جساؿ األسمػب األدبي، كقج تدتفيج بكثيخ مغ دقة األسمػب العمسي، كلكغ يبقى م
يسيد السقاؿ الرحفي ىػ أسمػبو البديط الػاضح الديل، كاالخترار كتخكيد الفكخة، لكغ ىحا ال 
يعشي أف تكػف لغة السقاؿ الرحفي ىي العامية، كإنسا يجب أف تكػف لغة السقاؿ الرحفي لغة 
عخبية فرحى كلكشيا ليدت فرحى العرخ الجاىمي أك العرخ العثساني، كإنسا فرحى عرخ 

 .(3)ؼ العرخ الحجيثالرحافة أ

يذتق السقاؿ الرحفي مػضػعاتو مغ الحياة الػاقعية، ك يذتق لغتو مغ نفذ ىحه الحياة 
الػاقعية، كي كتب بالمغة التي يفيسيا أكبخ عجد مغ الجسيػر عمى اختبلؼ أذكاقيع كأفياميع أك 

يا تستاز بالبداشة بيئاتيع كثقافاتيع، كىي المغة في صػرتيا الجارجة كليدت صػرتيا العامية؛ ألن
كالػضػح كاإليشاس كالمصف كالخشاقة، كتشأػ ما أمكغ عغ صفات التعالي عمى القخاء كالتقعخ أك 

 .(4)الغخابة في األسمػب كالسبالغة في التعسق الحؼ ال تقبمو شبيعة الرحف بحاؿ ما

تأتي كيخػ الباحث أف نجاح ميسة الكاتب في إيراؿ أكبخ قجر مسكغ مغ أفكاره لمقخاء 
 كافة ىحه السدتػيات في آف كاحج. كاستخجاـ المغة التي تشاسب ،مغ خبلؿ مخاعاتو لسدتػياتيع

 خرائص السقال الرحفي: :ثالثاا
 :(5)لمسقاؿ الرحفي مجسػعة مغ الخرائز، تتسثل في

كىحه ىي السيدة التي تسيدىا عغ باقي أنػاع الكتابات  ،تعبيخ عغ كجية الشطخ الذخرية .2
 الشثخية.

 نساء الفكخة كتحجيج اليجؼ.إعغ التفريبلت السسمة مع  عجيجاز كالب  اإل .3
 دغ االستيبلؿ كبخاعة السقصع.ح   .4
االتداف كالشزج كاليجكء، كلحلظ يشبغي عمى كاتب السقاؿ أال يبالغ في عخض عػاشفو  .5

 متاع القارغ.مثيًخا، كأف يعتسج عمى ما يؤدؼ إلعخًضا 
 التجرج في االنتقاؿ مغ خاشخة إلى خاشخة.الحخية كاالنصبلؽ، الػحجة كالتساسظ، ك  .6

 
                                                           

(1)
 .(223 ص)، حسدة،  الرحفي التحخيخ فغ في السجخل  

(2)
 (.243) ص  ، الجبار،أيجلػجيا الكتابة الرحفية  

 .(318)ص إماـ، ،دراسات في الفغ الرحفي (3)
 .(295ص )السخجع الدابق نفدو،  (4)
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 خطؽات تحخيخ السقال الرحفي:: رابعاا
ج لكاتبو القياـ بعجد مغ الخصػات لتحخيخه كىي خصػات عشج كتابة السقاؿ الرحفي ال ب  

 :(2)مختبة كمتتالية، كتتسثل في

التحخيخية، اختيار الفكخة أك السػضػع كالتقييع كالسشاقذة في ضػء كل مغ الدياسة  .2
 كاىتسامات الجسيػر، كالتػقيت، ككفخة السعمػمات، كشبيعة ىحا السػضػع.

 تحجيج نػع السقاؿ. .3
جسع السعمػمات كالخمفيات البلزمة مغ السرادر البذخية مغ خبلؿ االتراؿ بالسرادر  .4

السختمفة، كمغ السرادر غيخ البذخية كأىسيا قدع السعمػمات الرحفيَّة: السكتبة، األرشيف، 
 ك بشػؾ السعمػمات الجاخمية كالخارجية ككحلظ مكتبة السحخر الرحفي.أ

 كضع خصة لكتابة السقاؿ. .5
 قشاعية: السشصقية، العاشفية.اختيار االستساالت اإل .6
 اختيار قالب السقاؿ ككتابتو، العشػاف، السقجمة، الجدع، الخاتسة .7
 ميق السراحب ليا.اختيار الرػر كالخسـػ السبلئسة ككتابة الكبلـ أك الذخح أك التع .8
 مخاجعة السقاؿ كذلظ مغ الشػاحي اآلتية: .9

 الحقائق كالسعمػمات الستػفخة كمجػ دقتيا. .أ 
 مشصقية الشز. .ب 
 فكار الشز.أمجػ اتداؽ  .ج 
 سشاد الرحيح لمسعمػمات.اإل .د 
 الرحة الشحػية. .ق 
 سمػبية الرحفيَّة.الرحة األ .ك 
 خبلقيات ميشة الرحافة.أمجػ مخاعاة  .ز 
 التحخيخية.مجػ التػافق مع الدياسة  .ح 
 مخاعاة قػانيغ كأنطسة الشذخ. .ط 
 الرحة األسمػبية العامة. .ؼ 

ا  أنؽاع السقال الرحفي: :خامدا

                                                           
 (.6:- 5:، عبجالسجيج كعمع الجيغ، )ص كالسجبلتفغ التحخيخ الرحفي في الجخائج  (1)
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ة أنػاع، بعزيا يعتسج عمى السزسػف، كاآلخخ يعتسج  ي سكغ تقديع السقاؿ الرحفي إلى عج ِّ
يغ فيسا يمي عخًضا ألنػاع السقاؿ الرحفي يسدج بك عمى الذكل، كنػع ثالث يعتسج عمى الػضيفة، 

  التقديسات السختمفة لمسقاؿ:
 السقال اًلفتتاحي: .ٔ

يخػ د. عبج العديد شخؼ أفَّ السقاؿ االفتتاحي ىػ مقاؿ قريخ كثيق االرتباط بالدمغ 
لبياف ىحه  ؛الحؼ يرجر فيو، مغ خبلؿ عخض الخأؼ الحؼ تخاه الرحيفة، مدتعيشة بصخؽ متشػعة

السقاؿ االفتتاحي بالكمسة اليػمية التي تكتبيا ، أما د.إجبلؿ خميفة فترف (2)األفكار كاآلراء
الرحيفة تعبيًخا عغ رأييا في مػضػع أك قزية معيشة، كيكػف عادًة أبخز مػضػع مغ 
السػضػعات التي تشذخىا الرحيفة، كتقجر الرحيفة أنو سيحػز اىتساـ أكبخ عجد مغ القخاء 

ىحا السقاؿ عادًة تحت عشػاف ثابت فتتشاكلو بالتفديخ كتػضيح ما يبشى عميو مغ داللو، كي شذخ 
"كمسة اليػـ"، ثع يػضع بعج ذلظ عشػاف السػضػع الحؼ يتشاكلو السقاؿ،  :أؼ داللو عامة، مثل

ا مع سياسة الرحيفة أكثخ مسا يكػف معبًخا عغ رأؼ كتػجو كاتب السقاؿ بحيث يكػف متػافقً 
 .(3)الخاص

حيفة، تجعسو مػضػعي عغ رأؼ الرسكغ تعخيف السقاؿ االفتتاحي كحلظ بأنو: تعبيخ كي  
حرائيات في أبخز أحجاث اليػـ التي تسذ مرالح أكبخ عجد مغ القخاء الحقائق كاألدلة كاإل

 .(4)كتثيخ اىتساميع كتجفعيع إلى العسل عمى تشسية السجتسع كتخقيتو

الرحفي، كىػ  السقاؿ فشػف  أىع مغ الرحفي االفتتاحي السقاؿ إماـ أفَّ  إبخاىيع كيخػ د.
كاإلحرائيات  كالبخاىيغ الحجج عمى كاإليزاح معتسًجا كالتفديخ الذخح، عمى يعتسج خاص فغ

لراحبو،  شخري رأؼ عغ تعبيًخا ىحا السقاؿ عجي   القارغ، كال إقشاع إلى األمخ نياية في لمػصػؿ
ألنو  تػقيع ببل يكػف  ما اكلحلظ غالبً  الرحيفة، سياسة عغ تعبيخ األمخ حقيقة في ىػ كإنسا

الحؼ  كالستػازف  التحميل الجقيق مغ نػًعا سثلي   أنو كسا إعبلمية، كييئة الرحيفة إلى دػبمش
صحافة  أك الرحافة الخفيعة في رئيدًيا دكًرا يؤدؼ يداؿ كاألدلة، كال البخاىيغ الكاتب فيو يدػؽ 
 .(5)السدتشيخ العاـ الخأؼ

 
                                                           

 (.76)صشخؼ، فغ السقاؿ الرحفي،  (2)
 .(:8)ص خميفة، اتجاىات حجيثة في فغ التحخيخ الرحفي،  (3)
 .(91)ص عبجالسجيج كعمع الجيغ، ، فغ التحخيخ الرحفي في الجخائج كالسجبلت (4)

(4)
 (.:31)ص دراسات في الفغ الرحفي، إماـ،   
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 خرائص السقال اًلفتتاحي: . أ

 :(2)غيخه مغ األنػاع األخخػ لمسقاؿ الرحفي، كىي لمسقاؿ االفتتاحي خرائز تسي ده عغ

. الشذخ اليػمي الثابت في مكاف ضاىخ كمحجد كثابت ال يتغيخ إال بالشدبة لؤلعجاد 2أ/
 خبارية السيسة.ماكيت العجد لدبب مغ األسباب اإل أك عشج تغييخ ،األسبػعية أحياًنا

 رئيذ تحخيخىا أك كاتب السقاؿ.. التعبيخ عغ سياسة الرحيفة كرأييا كمػقفيا كليذ 3أ/
 . التػقيع باسع الرحيفة أك ىيئة التحخيخ أك رئيذ التحخيخ كسشرب فقط.4أ/
 عخؼ بو، كيجؿ عميو كقج يتبعو آخخ كقج ال يتبعو.. يعمػه عشػاف اسسي الفتي ثابت ي  5أ/
 ة.. السداحة الػاحجة تقخيًبا كفي أغمب األحػاؿ، كباستثشاء أكقات الدخػنة الحجيث6أ/

 :(3)ضافة الخرائز التالية لمسقاؿ االفتتاحي بحدب الجكتػر فاركؽ أبػ زيج إكيسكغ  . ب
كانت ىحه الرحيفة مدتقمة أك تابعة لحدب أ. التعبيخ عغ سياسة الرحيفة سػاء 2ب/

مغ األحداب أك معبخة عغ اتجاه سياسي أك اجتساعي أك فكخؼ في البمج الحؼ ترجر 
 فيو.
الفتتاحي بدياسة الرحيفة، كأف يكػف لجيو القجرة عمى . إلساـ كاتب السقاؿ ا3ب/

 .(4)الرياغة الدميسة، كمعخفة اىتساـ القخَّاء
أك التي تقع عمى الشصاؽ  ،. متابعة األحجاث اليػمية التي تقع في الشصاؽ السحمي4ب/

 الجكلي.
 لذخح.. ضخكرة إبخاز الخمفية التاريخية لؤلحجاث التي يتشاكليا السقاؿ االفتتاحي با5ب/
. استخجاـ لغة سيمة بديصة كأسمػب كاضح محجد يتبلءـ كشبيعة قخَّاء الرحيفة 6ب/

 الحيغ تختمف مدتػياتيع الثقافية.
. التبديط كاإليشاس في الدخد، كاإلقشاع عغ شخيق الذػاىج كاألمثمة كالتػجيو 7ب/

 .(5)كاإلرشاد
بالشدبة لؤلعجاد  . الشذخ اليػمي الثابت في مكاف ضاىخ كثابت ال يتغيخ إال8ب/

 .(6)خبارية السيسةماكيت العجد لدبب مغ األسباب اإل األسبػعية أحيانًا أك عشج تغييخ

                                                           
 (.294ص) أدىع، ،األسذ الفشية لمتحخيخ الرحفي العاـ (2)
 (.295)ص  ، أبػزيج،فغ الكتابة الرحفية (2)
(3)

 .(456ص)  ، شخؼ،في التحخيخ الرحفي الفشية األساليب  

 .(437 ص)  ، حسدة،فغ التحخيخ الرحفي في السجخل  (4)
(5)

 .(294 ص)، أدىع، العاـ الرحفي لمتحخيخ الفشية األسذ 
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كقج يتبعو آخخ كقج  ،عخؼ بو كيجؿ عميو. أف يترجره عشػاف اسسي الفتي ثابت ي  9ب/
 ال يتبعو.

 الداخشة.. السداحة الػاحجة تقخيبًا كفي معطع األحػاؿ كباستثشاء أكقات األحجاث :ب/
 :(2)ج. عشاصخ بشاء السقال اًلفتتاحي

 . عشرخ التقجيع أك الفكخة الكمية السثيخة الىتساـ القارغ.2ج/
 . عشرخ الحقائق كالذػاىج السؤيجة لمفكخة الكمية.3ج/
 التي يخخج بيا القارغ مغ السقاؿ.. عشرخ الخبلصة 4ج/
 السقال التحميمي: .ٕ

حيث يستج أثخه إلى زمغ  ،السقاؿ الرحفي كأكثخىا تأثيًخاي عج السقاؿ التحميمي مغ أىع فشػف 
أشػؿ، كىػ مقاؿ يعتسج عمى التحميل العسيق لؤلحجاث كالقزايا كالػقائع السختمفة التي تذغل 

 الخأؼ العاـ كتحػز اىتسامو بجرجة كبيخة.

غ كيخبط فيسا بيشيا كبي ،كيقػـ السقاؿ التحميمي عمى تشاكؿ الػقائع كاألحجاث بالتفريل
ثع استشتاج أحجاث كتػقعات قادمة،  ،ثع يدتخمز مشيا ما يخاه مغ آراء كاتجاىات ،أحجاث أخخػ 

حيث تكػف الفخصة متاحة أماـ الكاتب لمخػض في مختمف  ،كجخت العادة أف ي شذخ أسبػعًيا
، كفي األغمب تكػف ىحه (3)مجاالت الشذاط اإلنداني مغ سياسة كاقتراد كثقافة كفكخ كأدب

، حيث يحتل السػضػع الدياسي الشريب األكفخ مغ السقاالت التحميمية لسجػ (4)سياسيةالقزايا 
التخابط بيغ السػضػعات الدياسية كشؤكف الحياة السختمفة كتجاعيات الحياة الدياسية، إلى جانب 

 .(5)حذج أكبخ كسية مغ التفاصيل كالحجج السشصقية كاألدلة كالذػاىج التي تذخح مػضػع السقاؿ

اؿ التحميمي كسا يخػ د. فاركؽ أبػ زيج ال يقػـ فقط عمى تفديخ أحجاث الساضي أك كالسق
شخح الػقائع الحاضخة، كإنسا يعسل عمى الخبط بيغ االثشيغ ليدتخمز األحجاث القادمة، كألف 

غالًبا ما يكػف أسبػعًيا كلػ  ميل العسيق كالسجركس لؤلحجاث فيػالسقاؿ التحميمي يقػـ عمى التح

                                                           
 (.79ص )شخؼ، ، السقاؿ الرحفيفغ  ((2
(2)

 (.272)صأيجيػلػجيا الكتابة الرحفية، الجبار،   
(3)

 (.246)صاإلعبلـ الرحفي، خميل،  

 (.234)ص ، الذياب، ت معاصخة في كتابة السقاؿ الرحفياتجاىا (5)
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ي شذخ في صحيفة يػمية، كال يػجج حجع معيغ لمسقاؿ التحميمي، كلكشو قج يرل إلى مداحة كاف 
 .(2)صفحة كاممة مغ الرحيفة

 عشاصخ السقال التحميمي:

ة بو، كىي:  لمسقاؿ التحميمي عشاصخ رئيدة خاصَّ

تحميل فكخة مػضػع السقاؿ، كىي عادة ما تكػف ميسة كساخشة، بسعشى تقديسيا إلى  . أ
 دراؾ عشاصخىا.إمتغيخات أكثخ بداشة بيجؼ سيػلة  مجسػعة

تفديخ الطػاىخ أك األحجاث السختبصة بسػضػع السقاؿ، مغ خبلؿ إيجاد العبلقة بيغ سبب  . ب
 األحجاث ككيفية كقػعيا.

 التعميق كإبجاء الخأؼ، أؼ الحكع عمييا سمًبا أك إيجاًبا، كبياف مجػ قجرتيا عمى التأثيخ. . ت
 استذخاؼ السدتقبل كتخيل سيشاريػ معيغ. التػقع كالتػصية مغ خبلؿ . ث
 كضع ىيكل تخصيصي لرياغة السقاؿ، بجًءا مغ العشػاف فالسقجمة فاليكيل فالخاتسة. . ج
 مقال اليؽميات: .ٖ

ا ا أساسيً كالتي كانت عشرخً  ،كىػ مغ أشكاؿ السقاؿ الرحفي السشتذخة في الرحافة اآلف
كيعتسج عمى كجػد كتاب صحفييغ كأدباء بارعيغ يتسيدكف بجػدة  ،فييا في بجاية ىحا القخف 

صمق عمييع مقاؿ اليػميات أك اليػميات كقج ي   ،األسمػب كثخاء التجخبة كالخبخة اإلندانية
 .(3)الرحفية

كيقتخب فغ اليػمات الرحفية مغ ركح فغ العسػد الرحفي مغ حيث التعبيخ عغ ما في 
دجل في ىحا الفغ السقالي كنطختو إلى الحياة حيث ي   ،لكاتبالشفذ كركح السحىب السعتشق مغ ا

 .(4)خػاشخه الستشاثخة السؤثخة في القارغ، كىي خػاشخ تترل بالعاشفة أك الخياؿ

كيتػقفػف عشج  ،سكغ القػؿ أفَّ مقاؿ اليػميات كتابة ذاتية يجج فييا القخاء صػرة ألنفديعكي  
ت ذك ِّل بالشدبة ليع مجااًل لمحكسة أك التجبخ، أك ما يػرده الكاتب مغ أفكار كآراء كمبلحطات 

 .(5)الفيع لسا يجكر في السجتسع

                                                           
 (.:33)ص ، أبػزيج، فغ الكتابة الرحفية (2)
 .(85 صالذياب، )، اتجاىات معاصخة في كتابة السقاؿ الرحفي (3)
 .(83 ص) شخؼ، ،فغ السقاؿ الرحفي (4)
 .(265ص أبػعخجة، )فغ السقاؿ الرحفي،  (5)
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شذخ في كتعخ ِّؼ سمػػ الخصيب مقاؿ اليػميات بأنَّو أحج أشكاؿ السقاؿ الرحفي الحؼ ي  
مكاف ثابت كتحت عشػاف ثابت، كفي مػعج ثابت، كيتشاكؿ الكاتب مغ خبللو عجة مػضػعات، 

ة عمى أف تكػف مختبصة قجـ أك مػضػع كاحج ي   فيو رأيو كخػاشخه كتجاربو كمذاىجاتو الخاصَّ
 .(2)بالقزايا العامَّة التي تيع أكبخ عجد مغ القخاء

 :(3)كضائف مقاؿ اليػميات - أ
 . تفديخ األحجاث الجارية كإبجاء الخأؼ في القزايا السيسة.2أ/
 . إعبلـ القارػء بسا يقع حػلو مغ أحجاث محمية كعالسية.3أ/
تقجيع التجارب الشاجحة لمقارػء عغ شخيق الحػار أك الحجيث الذخري الحؼ يقجمو  .4أ/

 كاتب اليػميات متزسًشا خبختو في الحياة.
. تػجيو القخَّاء إلى السداىسة في العسميات الستعمقة بالتشسية االجتساعية أك السذاركة 5أ/

 في نطاـ سياسي أك اجتساعي معيغ.
 يجاب.لتأثيخ عمى اتجاىو بالدمب أك باإلالسجتسع كا. تكػيغ الخأؼ العاـ في 6أ/
 . شخح األعساؿ الفشية كالفكخية كالثقافية كتقييسيا.7أ/
 ندانية.التثقيف عغ شخيق نذخ السعارؼ اإل .8أ/
 راء الداخخة كالسعمػمات الصخيفة.متاع بشذخ اآل. التدمية كاإل9أ/

 أنػاع مقاالت اليػميات: - ب

 :(4)األنػاع تتسثل فيلسقاؿ اليػميات مجسػعة مغ 

 : الحؼ يتجو إلى نقج كل ما يخد عمى سسع كبرخ الكاتب.السقال الشقجي. 2ب/

: مقاؿ عغ مذاىجات كتجارب كمعايذات الكاتب في قالب السقال القرري. 3ب/    
 قرري.

: يقتخب مغ السقاؿ الدابق، كفيو يقػـ الكاتب بخسع صػرة . الرؽرة القمسيةٖب/
الدصػر كالكمسات لبعس الذخريات التي تدػاىل ذلظ، أك السذاىج تحخيخية باستخجاـ 

 التي تقجـ ىحه الصخيقة فائجة في نقل دقائقيا كمعالسيا.
 : كىػ األكثخ بخكًزا كسيصخة.. مقال الخؽاطخ والتأمالت5ب/

                                                           
 .(98)ص  عبجالسجيج كعمع الجيغ، مخجع سابق، (2)
 .(99- 98ص )السخجع الدابق نفدو،  (3)
 .(299)ص أدىع، ، األسذ الفشية لمتحخيخ الرحفي العاـ (4)
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: كىػ مقاؿ بشسط محكخات أك اعتخافات مثاؿ )األياـ( لصو . مقال اًلعتخافات6ب/
 حديغ.

 : يزيف إلى عشرخ الشقج عشرخ الدخخية.الفكاىي . السقال7ب/
 :الحؼ يتشاكؿ الرػر كالسذاىج الجاخمية كالخارجية.. مقال الخحالت8ب/
: كيصمق عميو أيًزا مقاؿ السدتقبل كىػ يبذخ بالججيج في مجاالت مقال الغج .9ب/

 العمع كالحياة السختمفة، كيحاكؿ أف يخسع بدسة عمى شفاه القخَّاء.
: يقجـ ما يدتجج مغ الشطخيات كالشتائج كالبحػث كالجراسات كما السقال التاريخي .:ب/

يخبط بيغ الساضي كالحاضخ كما يقجـ األماكغ التي مخ مشيا التاريخ أك يجعميا قائسة 
 في إشار الدمغ.

: كىػ األصل كاألساس كيجسع بيغ أكثخ مغ . السقال السختمط أو الستشؽع21ب/
 مغ حقل.مجاؿ، كيدتيجؼ أكثخ 

 مسيدات مقال اليؽميات: -ج

. تتعجد السػضػعات التي يتشاكليا الكاتب في مقالو، فسغ السسكغ أف يتشاكؿ قزايا 2ج/
 سياسية كاجتساعية كثقافية، كسا قج يعخض لبعس السذكبلت التي تسذ حياة الشاس.

ة، فسغ 3ج/ خبلليا نجج . تعكذ اليػميات شخرية الكاتب، كخبختو، كاىتساماتو الخاصَّ
أنفدشا كجًيا لػجو مع الكاتب، كيجػز لشا أف نقبل األنا، كنتعامل معيا، كنغفخىا لمكاتب، 

 فيحا الشػع مغ السقاالت يكػف قخيًبا مغ االعتخافات الحاتية.
 . تقجـ اليػميات محكخات كخػاشخ كتجارب كانصباعات الكاتب.4ج/
 السقال العسؽدي )العسؽد الرحفي(: .ٗ

ىػ مداحة محجكدة مغ الرحيفة ال تديج عغ عسػد، تزعو الرحيفة  العسػد الرحفي
عب ِّخ مغ خبللو عسَّا يخاه مغ آراء كأفكار كخػاشخ تحت ترخُّؼ أحج كبار الكتَّاب فييا، ي  

كانصباعات كقزايا، كمذكبلت، باألسمػب الحؼ يختزيو، كيتدع بصابع كاتبو، كغالًبا ما يحتل 
 يتغيخ عمى إحجػ صفحات الرحيفة، كي شذخ تحت عشػاف ثابت، العسػد الرحفي مكاًنا ثابًتا ال

عصي الرحف حخية أكثخ لكاتب العسػد الرحفي لمتعبيخ كقج يرحبو عشػاف آخخ متغيخ، كت  
عغ كجية نطخه بالصخيقة التي يخاىا، كليذ مغ الزخكرؼ أف يمتـد كاتب العسػد الرحفي 

 .(2)يكػف معارًضا ليحه الدياسة بدياسية الرحيفة، كإف كاف مغ الستعارؼ عميو أال

                                                           
 (.91)ص  ، عدت،أصػؿ إعجادىا ككتابتيا السقاالت كالتقاريخ الرحفية (2)
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كي عخَّؼ العسػد الرحفي بأشكاؿ متبايشة تبًعا الختبلؼ كجيات الشطخ لجػ الكتَّاب 
كالباحثيغ في ميجاف التحخيخ الرحفي فيػ يعخَّؼ بأنو مقالة مكثفة يختدؿ فييا الكاتب المغة 

كرأيو في  كاتبو عغ شخرية يعبخ سيل كتابي كيكثف الرػر، كيعتسج لغة شفافة كأسمػب
 . (2)مػضػع معيغ يدتصيع القخَّاء الحيغ لع يحرمػا عمى مقجار كاؼ مغ الثقافة أف يفيسػه

كسا يسكغ تعخيفو بأنو شكل مغ أشكاؿ مادة الخأؼ في الرحيفة، كأحج أنػاع السقاؿ 
الرحفي فييا، كيقػـ بكتابتو شخز كاحج أك عجة أشخاص، تحت عشػاف ثابت، كيحسل تػقيعو 

 .(3)كات ثابت، كبذكل دكرؼ، كيسيل لعخض رأؼ أك تجخبة أك خبخة صاحبوفي م

كقج يتخح العسػد شكل سؤاؿ كجػاب، فيعخض الكاتب لدؤاؿ القارػء كقج يحكخ اسسو أك 
يذيخ إليو باألحخؼ األكلى، كفقًا لخغبة صاحب الدؤاؿ ثع يجيب عميو بسا يخػ، عمى أف اختيار 

ف تكػف ذات يػردىا لمقخاء كاإلجابة عمييا يشبغي أف يخاعي فييا أكاتب العسػد لؤلسئمة التي 
 .(4)ندانية أك عخضًا تحميميًا حتى يجج القارػء أنيا ذات فائجة لوإصفة عامة غالبًا، أك 

ع أك فكخة يمكتب السقاؿ العسػدؼ بقالب اليـخ السعتجؿ، حيث تذتسل مقجمتو عمى خبخ كي  
أك تفاصيل  ؿ جدع السقاؿ األدلة التي يؤكج بيا الكاتب رأيو، أك قزية أك حكاية مأثػرة، كيتشاك 

جابة عمى سؤاؿ مغ قارػء، كفي خاتستو يزع الكاتب خبلصة القزية إالحجث أك القزية، أك 
التي يعخضيا، أك الحكسة التي يخخج بيا، أك الشريحة التي يقجميا لمقخاء بعج أف يجيب عمى 

 .(5)تداؤؿ

ا بصابع صاحبو أك حسدة فيخػ أف العسػد الرحفي يتدع دائسً أما الجكتػر عبج المصيف 
محخره في أسمػب التعبيخ، كال تتجاكز مداحتو عسػًدا صحفًيا عمى أكثخ تقجيخ، كيشذخ بانتطاـ 

 .(6)سكغ أف يعالج العسػد مػاضيع عجةتحت عشػاف ثابت في الرحيفة، كي  

يعالج القزايا كالطػاىخ في حيغ يخػ أديب خزػر أف العسػد الرحفي ىػ: نػع صحفي 
 .(7)كالتصػرات كيحمميا كيشفح إلى أعساقيا كيػضح أسبابيا كنتائجيا

 

                                                           
 (.82)ص، مػسى، الرحافة حخفة كرسالة (2)

 .(:9)ص عبجالسجيج كعمع الجيغ، مخجع سابق،  (3)
 (328)ص إماـ، مخجع سابق،  (4)

 .(311) ص ابخاىيع، مخجع سابق، ((5

 (.346)ص ، حسدة، السجخل في فغ التحخيخ الرحفي (6)
 (.251) ص  ، خزػر،كمسارسةمجخل عمى الرحافة نطخية (7)
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 أساليب كتابة العسؽد الرحفي: - أ

 :(2)يخػ تػماس بيخؼ أف أساليب كتابة العسػد الرحفي يسكغ تمخيريا باألساليب التالية

 .  األسمػب السػحج: أؼ معالجة مػضػع كاحج.2أ/

 التجديئي: كيعتسج عمى تجديئ السػضػع .. األسمػب 3أ/

 .  أسمػب الدؤاؿ كالجػاب: عادة يصخح كاتب العسػد سؤااًل ميًسا فيجيب عشو.4أ/

. األسمػب الداخخ: كىػ أسمػب يعتسج عمى التشجر أك التيكع أحياًنا، كيعتبخ مغ 5أ/
 أساليب الكتابة الرحفية التي تدتقصب الكثيخ مغ القخاء .

ر  أساليب الكتابة الرحفية، كتصػر السػقع االجتساعي الحؼ تحتمو الرحف لكغ مع تصػُّ
السصبػعة كنتيجة حتسية لتعقيج الحياة الدياسية فإف أساليب الكتابة في الرحف ىي األخخػ 
شيجت الكثيخ مغ الستغيخات عمى مدتػػ الفكخة كعمى مدتػػ السػضػع، كحلظ عمى مدتػػ 

 السعالجات.

 أنؽاع العسؽد الرحفي: - ب

ع إلى  :(3)ىشاؾ أنػاع كثيخة لمسقاؿ العسػدؼ يسدج بيغ الذكل كالػضيفة كالسزسػف، حيث يقدَّ

 . عسػد الذؤكف العامة.2ب/
 . عسػد األحجاث الجارية.3ب/
 . عسػد الخػاشخ كالتأمبلت.4ب/
 . العسػد الداخخ.5ب/
 . العسػد الستخرز.6ب/
 . عسػد رسائل القخ اء.7ب/
 . العسػد الحػارؼ.8ب/
 . عسػد اليػميات.9ب/

كيتفق العسػد الرحفي كالسقاؿ االفتتاحي في أفَّ ليسا مكاًنا ثابًتا في الرحيفة، كليسا 
عشػانا ثابتا، كيشذخاف بانتطاـ، كيختمفاف في أفَّ كاتب العسػد ليذ ممـد بالتعبيخ عغ سياسة 

                                                           
 (.471)ص بيخؼ، مخجع سابق،  (2)
 .(1:)ص  عبجالسجيج كعمع الجيغ، ،فغ التحخيخ الرحفي لمجخائج كالسجبلت (3)
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بو عكذ السقاؿ الرحيفة عكذ كاتب السقاؿ االفتتاحي، كأف العسػد الرحفي يػقع باسع كات
 .(2)االفتتاحي

 السقال الشقجي: .٘

ىػ الحؼ يقػـ عمى عخض كتفديخ كتحميل كتقييع اإلنتاج األدبي كالفشي كالعمسي، كذلظ 
يدسعو  نتاج كمداعجتو في اختيار ما يقخأه أك يذاىجه أكأجل تػعية القارغ بأىسية ىحا اإل مغ

، سػاء نتاج األدبي كالفشي كالعممغ ىحا الكع اليائل مغ اإل عمى أكاف سي الحؼ يتجفق كل يـػ
 .(3)السدتػػ السحمي أك الجكلي

 :(4)وظائف السقال الشقجي - أ
 . كصف الجػانب السختمفة في العسل الفشي أك األدبي مزسػًنا كشكبًل.2أ/
. تقييع رؤية السبجع مغ حيث السزسػف كالذكل كفًقا لؤلسذ الفشية كاألدبية 3أ/

 السعخكفة.
التسيد كاألصالة في أداء العسل اإلبجاعي، أك نػاحي التكخار كالتقميج . إبخاز نػاحي 4أ/

 فيو.
. مقارنة رؤية السبجع كأدكاتو باآلخخيغ في عرخه، ككحلظ بخؤية السبجع كأدكاتو في 5أ/

 أعسالو اآلخخػ، كالسجرسة الفشية كاألدبية التي يشتسي إلييا.
رغ بيجؼ تكػيغ حذ فشي كأدبي لجيو، . تقجيع ثقافة فشية كأدبية راقية لمجسيػر القا6أ/

 ليعسل عمى تشسية ثقافة السجتسع. يداعجه عمى التحكؽ بذكل إيجابي
 مجاًلت السقال الشقجي: - ب

لتذسل غالبية الشذاط اإلنداني األدبي كالفشي  ؛تتدع مجاالت اىتساـ السقاؿ الشقجؼ
 :(5)اليةإلى أبخز ىحه السجاالت في الشقاط الت اإلشارة ىشاسكغ كالعمسي، كي  

.2ب/  . اإلنتاج األدبي مغ قرز كركايات كشعخ كأغافٍّ
 . اإلنتاج الديشسائي مغ أفبلـ شػيمة كأفبلـ قريخة كأفبلـ كارتػف كأفبلـ تدجيمية.3ب/
. اإلنتاج اإلذاعي كالتمفديػني مغ تسثيميات كأغافٍّ كبخامج مشػَّعة، كغيخ ذلظ مغ 4ب/

 ألػاف اإلنتاج اإلذاعي كالتمفديػني.
                                                           

 (.::2ص ابخاىيع، ) مخجع سابق، ((2
 (.328)ص  مخجع سابق، أبػزيج، (3)
 (.2:)ص  ، عبجالسجيج كعمع الجيغ،فغ التحخيخ الرحفي لمجخائج كالسجبلت (4)

 (.329)ص  مخجع سابق، أبػزيج، (5)
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مسا يجخل في مجاؿ الفشػف  ؛. الفشػف التذكيمية مغ رسػـ كصػر كنحت كغيخىا5ب/
 التذكيمية.

نتاج العمسي مسثبًل في السؤلفات كالكتب الججيجة أك السقاالت كاألبحاث . اإل6ب/
 .(2)كالجراسات

 

 السبحث الثاني
 الكاريكاتيخ

 

عميو الرحف في إيراؿ  ي عج فغ الكاريكاتيخ أحج أىع فشػف العسل الرحفي الحؼ تعتسج
مبتغاىا لمقارغ بكل سيػلة برخؼ الشطخ عغ لغة القارغ أك جشديتو، كذلظ لسا يتستع بو الخسع 
الكاريكاتيخؼ مغ إيراؿ الخسالة بذكل سيل كسخيع كمبدط، كقم سا نجج صحيفة في عرخنا 

في ىحا السبحث فغ الكاريكاتيخ  الباحث تشاكؿ، كسيالحاضخ ال تػلي اىتساًما ممحػًضا بيحا الفغ
 مغ حيث مفيػمو، كنذأتو، كأىسيتو، كاستخجامو في الرحافة، كخرائرو، كأنػاعو، ككضائفو.

 مفيؽم الكاريكاتيخ: :أوًلا 
تعجدت اآلراء كالتعخيفات لفغ الكاريكاتيخ مغ قبل الباحثيغ، فسشيع مغ يقػؿ أف مرجر 

معاف، كىي يسؤل، يعي، يذحغ،  ةلية كليا أربعفي اإليصا  cariecateالكمسة يخجع إلى لفع 
التي تتعجد معانيو بيغ صفة،   caracteيبالغ، في حيغ يخػ آخخكف أف مرجر كمسة كاريكاتيخ

 .  (3)رقع، نػع، كحخؼ

، كىػ تدسية تصمق عمى (4)كالكاريكاتيخ اسع مذتق مغ المغة اإليصالية كتعشي السبالغة
. كىػ عسمية اترالية كرسالة يخاشب بيا الفشاف (5)اأك ناقجً  اا ساخخً التذكيل الحؼ يحسل مزسػنً 

قخاءه بمغة فشية تذكيمية تعتسج عمى الخط كالمػف كأساس في التعبيخ عغ كاقع لو إيجابياتو 
 . (6)كسمبياتو كيقـػ عمى اإلبجاع كاالبتكار

                                                           
 (.245)ص ، خميل،اإلعبلـ الرحفي (2)

 (.41)ص ىجخس، فغ الكاريكاتيخ، (3)
 (.42)صخبلؼ، الكاريكاتيخ بيغ الحق في اإلعبلـ كالحق في الرػرة،  (4)
 (. 264)ص القزاة فغ الكاريكاتيخ في الرحافة البحخيشية اليػمية، (5)
 (.236)ص الخبيعي، الكاريكاتيخ في الجخائج العخاقية،فغ  (6)
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كىػ فغ ترػيخؼ كرسع تذخيري مغ الفشػف الجسيمة، كعادة ما يكػف رسع بشز أك 
بجكف نز كىػ رمدية يدتخجميا الفشاف لمتعبيخ عغ ضاىخة سياسية أك اجتساعية أك اقترادية 

، كيقػـ فغ الكاريكاتيخ عمى الخسع البديط الحؼ يجدج (2)بذكل مثيخ أقخب لمتيكع كالدخخية
 .(3)مػضػعا بعيشو، كيحل ىحا الخسع محل الرػرة العادية

الفغ تحخؼ فيو السبلمح السسيد لذخز  عخؼ الكاريكاتيخ بأنو شكل مغ أشكاؿكسا ي  
عج الفكاىة ، كت  (4)معيغ أك يبالغ فييا بصخيقة تؤدؼ إلى حجكث أثخ مزحظ لجػ الستمقي
 .(5)كالدخخية الخكيدتيغ ليحه الخسـػ متزسشة جسمة أك شبو جسمة تعبيخية مخترخة

يشتقج كالكاريكاتيخ في تعخيفو العاـ ىػ اصصبلح فشي لمخسع كالزحظ الداخخ الحؼ 
الذخريات كاألكضاع الدياسية كاالجتساعية كأصل الكمسة إيصالي "كاريكاتػرا" كمعشاىا الرػرة 

 .(6)التي تتسيد بذخريات مبالغ فييا

كىػ إحجاث  ،عخفو د. عسخك عبج الدسيع بأنو عسمية اترالية متكاممة ليا ىجؼ محجدكي  
 :(7)ىي ةالتأثيخ في الستمقي في جػانب خسد

 الرػر الكامشة في الستمقي اك العكذ.تثبيت بعس  .2
 تعجيل الدمػؾ لجػ الستمقي. .3
 إثارة الستمقي كتحفيده. .4
التشفيذ بحيث ال يتذكل لجػ الستمقي تخاكع في تخاث الخفس لطاىخة سياسية أك  .5

 مجتسعية بعيشيا.
 استثارة الخغبة في التيكع كالدخخية. .6

الكاريكاتيخ ىػ تعبيخ يتجاكز  فغ”كيقػؿ فشاف الكاريكاتيخ الفمدصيشي جبلؿ الخافعي: 
ا، ألنو يتيح لمستمقي قجرًا مغ السذاركة؛ خرػصًا حيغ يكتفي بحاتو كبعشاصخه، الكتابة أحيانً 

 . (8)ال تقػػ ثخثخة الستمقي عغ إنجازه كيدتعيس عغ المغة بذيفخة مغ الخصػط تختدؿ ما

                                                           
 (.26)صسبلمة، الرحافة كالكاريكاتيخ،  (2)
 (.41)صالعقيمي، تقشيات التعميع كاالتراؿ،  (3)
 (.481)ص عبجالحسيج، الفكاىة كالزحظ، (4)
 (.2:1)صشحادة كالشجا، معجع السرصمحات التخبػية كالشفدية، (5)
 (.39)صسالع، الكاريكاتيخ في الرحافة،  (6)
 (.6:)ص عبجالسجيج كعمع الجيغ، مخجع سابق، (7)
 .(9الخفاعي، )صألف كاريكاتيخ ككاريكاتيخ،  (8)
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كغ االختبلؼ فيسا كل ،بلحع الباحث أف ىشاؾ اتجاىات متعجدة لتعخيف الكاريكاتيخكي  
ا ىػ أف بيشيا شفيف سػاء عمى صعيج معشى الكمسة أك أصميا، لكغ القاسع السذتخؾ بيشيا جسيعً 

ا السػاقف كالذخريات الكاريكاتيخ فغ ساخخ يقـػ عمى تذخيز الػاقع بذكل ىدلي مدتيجفً 
 كالقزايا كاألحجاث بصخيقة مثيخة تدتجمب اىتساـ القارغ كتفاعمو.

 
 نذأة فؼ الكاريكاتيخ: :ثانياا

إذ يسكغ اعتبار بعس األشكاؿ التي  ؛نذأ فغ الكاريكاتيخ مع نذأة اإلنداف عمى األرض
عثخ عمييا عمى ججراف الكيػؼ في الفغ الدػمخؼ كاآلشػرؼ في الخسـػ الفخعػنية كخسع لغداؿ 

يو دكميو األب عتبخ الفشاف الفخندي أكرنكي  كسا يمعب الذصخنج مع أسج بجاية لطيػر ىحا الفغ، 
الخكحي لفغ الكاريكاتيخ السعاصخ بكل مخاحمو التي كصل إلييا فشانػ الكاريكاتيخ في الرحافة 

 .(2)العالسية اليػـ

كألىسية كتصػر فغ الكاريكاتيخ نذب صخاع  عمى تبشي ندب كأصػؿ فغ الكاريكاتيخ، حيث 
بأف الكاريكاتيخ فغ قجيع تحجث الباحث الفخندي رككا عغ أصػؿ كجحكر فغ الكاريكاتيخ فقاؿ 

يحسل جحكرا تاريخية بجأ كحخكة قجيسة جًجا، حخكة بجائية في الترػيخ كالتذخيز الفشي، مزيًفا 
 :فاالقجيست فاغ السشذأ األصمي أال كىػ الحزارتأنو يسكغ القػؿ بأف أصػؿ الكاريكاتيخ بجأت م

 .(3)اليػنانية كالخكمانية

بل السيبلد بثبلثة آالؼ سشة فقج كجج عمساء اآلثار كيعتقج أف رحمة الكاريكاتيخ بجأت ق
رسػمات عمى تابػت رمديذ الخامذ صػرا ألناس حقيقييغ في ذلظ الػقت، كىكحا انتقل 
الكاريكاتيخ مغ الفخاعشة إلى دكلة الفخس كاإلغخيق كالخكماف مخكًرا بطيػر السديح إلى أف ضيخت 

كبعجىا أصبح مغ السسكغ  ،الخامذ عذخـ في مشترف القخف 2551الصباعة في ألسانيا عاـ 
تجاكؿ أعجاد مغ الشدخ السصبػعة لمخسع الػاحج كأدػ ىحا التصػر التقشي إلى بجاية شيػع فغ 

كأصبح فغ الكاريكاتيخ مدتقل بحاتو  ،الكاريكاتيخ السخسػـ بعج نرف قخف مغ ضيػر الصباعة
 .(4)نياية القخف الدادس عذخ

                                                           
 (.261)ص  القزاة، مخجع سابق، (2)
 (.28)ص سبلمة، مخجع سابق، (3)
 .(35-:2)صسبلمة، مخجع سابق،  (4)
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في العالع تعتسج الكاريكاتيخ مادة أساسية فييا عاـ كصجرت أكؿ صحيفة ىدلية مرػرة 
ثع تبعيا  ،ـ عمى يج الرحفي كالخساـ الفخندي السذيػر شارؿ فميبػف كأسساىا الكاريكاتيخ2941

 .(2)بإصجار صحيفة كاريكاتخية أخخػ أسساىا شاريفارؼ 

سانيا كأمخيكا كيخػ العجيج مغ السؤرخيغ أف ىحا الفغ نذأ في إيصاليا كانتقل بعج ذلظ إلى أل
ككاف ذلظ في أكاخخ القخف الثامغ عذخ كأكائل القخف التاسع عذخ، كمغ  ،كغيخىا مغ دكؿ العالع

أبخز ركاده الفشاف اإليصالي ليػناردك دافشذي، كعخؼ الكاريكاتيخ انتذاره األكؿ مغ خبلؿ 
ي العجيج مغ الرحافة الداخخة كتجمي ذلظ في الرحافة البخيصانية كالفخندية تبلىا بعج ذلظ ف

دسى برحافة كانتقل بعج ذلظ إلى الرحافة الجادة حتى أصبح لجيشا اليػـ ما ي   ،الجكؿ األكركبية
سكغ االستغشاء عشيا كبات مكػًنا الخسع في الكاريكاتيخ كغجا كجػده في أؼ صحيفة ضخكرة ال ي  

 مغ مكػناتيا كمغ أبػابيا الثابتة.

في مرخ مغ خبلؿ الفشاف يعقػب صانػع في أما كجػده في الرحافة العخبية فقج كاف 
ـ في القاىخة، كاستسخ ىحا الفغ ال ي عخض إال مغ خبلؿ السجبلت 2989مجمة أبػنطارة سشة 

األسبػعية حتى عسمت صحيفة األىخاـ السرخية عمى كدخ ىحا التقميج، فبجأت في أكائل 
ح جاىيغ تبعتيا بعج ذلظ الديتيشات مغ القخف العذخيغ تعخض رسػًما كاريكاتيخية لمفشاف صبل
 .(3)الرحافة المبشانية ثع العخاقية إلى أف انتذخ في كافة الرحف العخبية

كلقج عع  فغ الكاريكاتيخ جسيع البمجاف العخبية مشح الحخب العالسية الثانية كزاد انتذاره في 
ا أك صفحة ج أف تخرز لمكاريكاتيخ ركشً الرحافة العخبية حتى أصبحت كل صحيفة ال ب  

 .(4)افيي

 أىسية فؼ الكاريكاتيخ وأىجافو: :ثالثاا
ساىع الخسع الكاريكاتيخؼ إلى حج كبيخ في زيادة انتذار الرحف كإقباؿ الجسيػر عمى 
شخائيا كمصالعتيا الرتباشو الػثيق كمتابعتو لسا ي شذخ مغ رسػـ كاريكاتيخية، حتى باتت الرحف 

 تأثيخ كاسع كسخيع عمى القخاء. تخرز أقدامًا كزكايا خاصة بيحا الفغ لسا لو مغ

                                                           
 (.264)صالقزاة، مخجع سابق،  (2)
 (.47)صنجادات كعبلكنة، فغ الكاريكاتيخ في الرحافة اليػمية األردنية،  (3)
 (.87)ص ، الدالع،الكاريكاتيخ في الرحافة (4)
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كتقػـ الرحف باستخجاـ الكاريكاتيخ بيجؼ التأثيخ عمى بعس اآلراء كتذكيميا بشاء عمى 
تػجييا، إضافة لسعالجة بعس القزايا الدياسية كاالجتساعية كاالقترادية عبخ ىحا الفغ 

 ائية.نو فغ يتسيد بالذفافية كالتمقإلسا لو مغ قجرة عمى اإلثارة حيث الداخخ 

كفي الرحافة الفمدصيشية؛ استصاع فغ الكاريكاتيخ أف يحجد لشفدو مكانة متقجمة في 
ا لجػ قصاعات ا دائسً التعاشي مع القزايا السختمفة كخاصة الػششية مشيا كالتي تشاؿ اىتسامً 

 كاسعة في السجتسع الفمدصيشي بكل مكػناتو.

أكثخىا جساىيخية ألنو مغ أقخب كلسا كاف الكاريكاتيخ ي عج مغ أىع الخسػـ الرحفية ك 
ا مغ ا ميسً ذكل مكػنً فإنو أصبح ي   ة،سيسالفشػف إلى القخاء كأكثخىا التراًقا باألحجاث كالقزايا ال

ة صحيفة، نطًخا لسا يسمكو مغ تأثيخات جسالية كفكاىية لؤلخبار مكػنات مادة الخأؼ في أي  
 .(2)كالسػضػعات

ا . كنطخً (3)بذكل يفػؽ الفشػف الرحفية األخخػ  حقق الكاريكاتيخ األىجاؼ اإلعبلميةكي  
ألىسية ىحا الفغ تفخد لو مداحات كاسعة كميسة عبخ الرحف لسا يتسيد بو مغ اختدالو لمخسالة 

 ، كفيسا يمي ندتعخض أىع ما يسيد فغ الكاريكاتيخ:(4)السخاد إيراليا لمجسيػر

اذ كالتأثيخ في نفذ السذاىج، عج أحج أىع كسائل التعبيخ الفشية كأكثخىا قجرة عمى الشفي   . أ
 .(5)ا لمتخاشب كالتأثيخ اليادؼكىي أكثخ الػسائل إيجازً 

العسل عمى تخسيخ الفكخة التي يخيجىا الخساـ في نفذ القارغ مغ خبلؿ إحبلؿ الخصػط  . ب
 .(6)حيث يمعب عشرخ الذكل الجكر األساسي في ذلظ ،مكاف الشز

ا عغ التعقيج، كمستشع ألف بيدخ بعيجً الكاريكاتيخ سيل مستشع، سيل ألنو يرل لمشاس  . ت
ا لػاقعو كعمى درجة عالية مغ مغ يستمظ مػىبة الخسع يكػف متسكشا في مجالو دارسً 

 .(7)الثقافة إلثخاء الكاريكاتيخ كإعصائو األبعاد التي يخيج أف يرل إلييا
ياة تداع دائخة السػاضيع التي يعالجيا إلى الحج الحؼ أصبح يصخؽ فيو كافة مشاحي الحا . ث

 .(8)االجتساعية كالدياسية كاالقترادية كالثقافية
                                                           

 (.8:)ص ،عبجالسجيج كعمع الجيغ مخجع سابق، (2)
 ، أبػحسيج. مخجع سابق(3)
 (.2)صاألسصل، الجكر الدياسي لمكاريكاتيخ في الرحف الفمدصيشية، (4)
 (.261)ص القزاة، ا تجاه العخاؽ في الكاريكاتيخ األردني، سياسة أمخيك(5)
 (.264)ص القزاة، ،السخجع الدابق نفدو (6)
 (.266)صالقزاة، ، نفدو سخجع سابقال (7)
 (.371)ص بػذف، تجميات سياسة الرحيفة في الكاريكاتيخ: قخاءة سيسيػلػجية، (8)
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 استخجام الكاريكاتيخ في الرحافة: :رابعاا
. كعمى الخغع مغ أف فغ (2)عتبخ الكاريكاتيخ مغ أىع األعساؿ الرحفية التي تقجـ لمقارغ ي  

 عج كاحج مغ الفشػف التذكيمية الحتػائو عمى عشاصخ الخسع مغ خط كلػف ككتلالكاريكاتيخ ي  
إال أف ذلظ لع يسشع مغ ترشيف الكاريكاتيخ  ؛العتساده عمى تقشيات الخسع ذاتياكفخاغ كمػضػع ك 

كػاحج مغ الفشػف الرحفية لسا تسيد بو مغ خرائز كمػاصفات جعمت مشو أقػػ كأبدط أداة 
ؤدؼ دكر السقاؿ كىػ بحلظ ي   ،تعبيخ صحفية كػنو قادر عمى التعبيخ عغ فكخة نقجية ساخخة

سا أنو يدتصيع أف يرل إلى جسيع القخاء عمى اختبلؼ مدتػياتيع الثقافية كالفكخية الرحفي ك
كيكػف مػضع إعجابيع ميسا تبايشت اتجاىاتيع الدياسية إضافة إلى خزػع الكاريكاتيخ لكثيخ 

ا ندتصيع  مخئيً سكغ اعتباره مقااًل مغ القػاعج التي تحكع أفكار السقاؿ الرحفي كفمدفتو إلى حج ي  
 .(3)و إيراؿ الفكخة إلى القارغ كتشطيع حسبلت صحفية ناجحةبػاسصت

عج الكاريكاتيخ أحج الفشػف الرحفية التي تحتل أىسية كاضحة في إيراؿ الخسالة كي  
االترالية لمقخاء بكل سيػلة كيدخ بغس الشطخ عغ المغة أك الجشذ، كأصبح ال غشي ألؼ 

رػرة تديج عمى الفشػف الرحفية صحيفة عغ ىحا الفغ كػنو يحقق األىجاؼ اإلعبلمية ب
 . (4)األخخػ 

كقج يفػؽ آالؼ الكمسات لسا يتدع بو مغ إيجاز كمراحبة الخسع لمكمسة الداخخة، كتعج 
ا لمقخاء برخؼ الشطخ عغ اختبلؼ لغاتيع الخسػـ الكاريكاتيخية مغ أكثخ األشكاؿ الرحفية جحبً 

أف يراحبو شخح أك تعميق حتى أف الكثيخ سكغ فيسو كاستيعابو دكف كثقافاتيع ألف الكثيخ مشيا ي  
مسا لػ  ؛سكغ إيراليا عغ شخيق إلى القخاء عغ شخيق الكاريكاتيخ بصخيقة أسيلمغ األفكار ي  

 . (5)كانت ىحه الفكخة مػضحة عغ شخيق الفشػف الرحفية السختمفة

ا في كسائل كلقج بات الكاريكاتيخ في عرخنا الحالي مغ أكثخ أصشاؼ الخسع ركاجً 
عبلـ الحجيثة، خاصة الرحافة السكتػبة التي تعتسج عميو بذكل أساسي كأحج األنػاع اإل

سكغ فيسيا مغ قبل مختمف القخاء بكل سيػلة كيدخ الرحفية الفشية كػنو لغتو بديصة كمعبخة ي  

                                                           
 (.44)ص سبلمة، مخجع سابق، (2)
 (.42)صالدالع، مخجع سابق،  (3)
 أبػحسيج. مخجع سابق، (4)
 (.47)ص نجادات كعبلكنة، مخجع سابق، (5)
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ػضف ىحا الفغ ا ما ي  كثيخً كلحلظ  ،نطخا لتسيد ىحا الفغ بأسمػب ىدلي ساخخ كبميغ في كقت كاحج
 .(2)فة لمتعبيخ عغ الجػانب الحداسة مغ الحياة االجتساعيةفي الرحا

كيخػ الباحث أف فغ الكاريكاتيخ يختبط بالرحافة ارتباًشا كثيًقا كذكلٍّ بارزٍّ كميعٍّ مغ 
أشكاؿ مػاد الخأؼ في الرحف كالسجبلت، كاستصاع أف يكػف أكثخ تأثيًخا لجػ الستمقي مقارنة 

 باألشكاؿ األخخػ كالسقاؿ عمى أىسيتو.

ا  خرائص الكاريكاتيخ في الرحافة: :خامدا
 سكغ إجساليا في اآلتي:لفغ الكاريكاتيخ مجسػعة مغ الخرائز حدب الباحثيغ، كي  

  السبالغة والتفخد: .2

يقـػ الكاريكاتيخ عمى السبالغة في التعبيخ مغ خبلؿ الرػرة كالخرائز الفخيجة السسيدة 
ة بذخز معيغ بحيث لمذخرية، فيشالظ مبالغة في تجديج بعس الخرائز  الفخيجة الخاصَّ

تمترق بو كتسيده عغ غيخه، كعشجما نتحكخه نتحكخىا، كمعشى الكاريكاتيخ يتدع أحياًنا بحيث ال 
بل يستج بو بعس الفشانيغ كالشقاد إلى أؼ تعبيخ مدخي  ؛عمق بالرػرة الذخرية لئلنداف فقطيت

سية، فيشالظ مغ يخػ أف لبعس األمع أك أنساط الذخريات، أك لبعس الذخريات الديا
 . (3)الكاريكاتيخ مبالغتو متػسصة لكغ سخخيتو أكبخ كفكاىتو أعسق

  كذف العيؽب: .3

يتسيد الكاريكاتيخ بقجرتو الفائقة عمى كذف مدايا بعس الذخريات، لكغ اىتسامو األكبخ 
يكػف مػجًيا نحػ كذف العيػب، فيػ يدمط الزػء عمى جػىخىا الحقيقي، كيعسج إلى خمق 

 .(4)مح الذخرية كمغ ثع يقػـ عمى السبالغة في في ترػيخىامبل
  التبديط: .4

كيتع ذلظ مغ خبلؿ رسع الخصػط، كىحا الفغ أكثخ بداشة مغ غيخه مغ أشكاؿ تجديج 
بل مديج مغ  ؛يط في بعس األعساؿ الكاريكاتيخيةالذخرية، كمغ الصبيعي أال يػجج تبد

                                                           
 (.371)صبػذف، مخجع سابق،  (2)
 (.78)ص فياض،   كاالستجابات السعخفية كالػججانية لصمبة اإلعبلـ، الكاريكاتيخ (3)
 (.67)ص، أبػمشجيل، في غدةالقزية الفمدصيشية في الكاريكاتيخ الدياسي في الرحف األسبػعية الرادرة  (4)
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ال يػجج كاريكاتيخ بجكف مبالغة، كسخخية  التفاصيل كاإلضافات التي تؤكج السبالغة، لكغ
 .(2)مزحكة

  الفكاىة: .5

ا عمى دفع تعج الفكاىة مغ أىع خرائز الكاريكاتيخ األساسية حيث يكػف الخساـ قادرً 
الستمقيغ يبتدسػف أك يزحكػف أك يفكخكف مغ خبلؿ تأمميع ليحا التجديج الشقجؼ الداخخ لبعس 

 .(3)قف كاألحجاث التي يعايذػنياالذخريات السعخكفة لجييع، ككحلظ السػا

اساد  أنؽاع الكاريكاتيخ في الرحافة: :سا
 عالجو، كفيسا يمي أىع أنػاعو:ا لمسزسػف الحؼ ي  يشقدع الكاريكاتيخ إلى عجة أنػاع تبعً 

  الكاريكاتيخ الدياسي: .2

انتقاد الحكػمة، العبلقات الجكلية، السجالذ الشيابية،  :الحؼ يعالج مػضػًعا سياسًيا مثل
 في ا كتجاكالً ا كركاجً . كىػ مغ أىع أنػاع الكاريكاتيخ كأكثخىا انتذارً (4)أك أؼ نذاط دبمػماسي

صفحات الجخائج كالرحف اليػمية كالسجبلت األسبػعية كالذيخية لتشاكلو القزايا الداسية 
عبخ عغ كجية نطخ متحيدة كيداعج القارغ عمى التفكيخ في ػ ي  . كى(5)السحمية كالقػمية كالجكلية

 .(7)عتبخ األكثخ شعبية كفاعمية مقارنة باألنػاع األخخػ . كي  (6)القزايا الخبلفية

 :الكاريكاتيخ اًلجتساعي .3

الحؼ يعالج القزايا االجتساعية كاالقترادية مثل: قزايا الصبلؽ كالدكاج، كمذكبلت 
 .(8)االجتساعية كالعادات كالتقاليجكاإلسكاف، كالسذكبلت 

  كاريكاتيخ البؽرتخيو: .4

الحؼ يرػر كجو شخرية معيشة بذكل كدؼ، أك بذكل ىجائي يحتػؼ عمى بعس 
ترػيخ بعس السذاىيخ أك األصجقاء أك الذخريات  :السبالغات أك اإلضافات لمػجو مثل

                                                           
 (.78)ص فياض، مخجع سابق، (2)
 (.:6)ص أبػمشجيل، مخجع سابق، (3)
 (.7)صحسادة، فغ الكاريكاتيخ في الرحف كالجكريات،  (4)
 .(43)ص تخباف، سيسيائية فغ الكاريكاتيخ في الرحف الفمدصيشية، (5)
 (.8)ص حسادة، مخجع سابق،(6)
 (.2)صاألسصل، مخجع سابق، (7)
 (.262)ص القزاة، مخجع سابق،(8)
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ك تقخيخ بذكل مثيخ االجتساعية أك بعس الذخريات الدياسية إلثخاء نز أك قرة خبخية أ
كانت سياسية أـ ألمشقج كالدخخية كالدبب في ذلظ أف الذخرية السدساة بالذخرية العامة سػاء 

ألف مثل ىحه الذخريات  ،اجتساعية أك فشية ىي ممظ لمشاس كىجؼ رئيذ لخساـ الكاريكاتيخ
ذ ج كأف يربح مػضػع نقج كمجاعبة ليكالحؼ يرشع الحجث ال ب   ،ىي التي ترشع الحجث

لذخرو كلكغ لسا يقػـ بو مغ أعساؿ، فحخية اإلنداف مقجسة، أما عسمو فيػ الحؼ يػضع تحت 
 .(2)السجيخ كىػ القابل لمشقج كالسداءلة

  الكاريكاتيخ الفكاىي: .5
 .(4). بغس الشطخ عغ تػجيو الشقج إلى أحج(3)كييجؼ إلى إثارة الزحظ فقط

 :الكاريكاتيخ الفمدفي .٘

 .(5)أك حالة نفدية لئلنداف مغ داخمو الحؼ يعالج مػضػعات فمدفية
 : كاريكاتيخ األلعاب .ٙ

كىػ يرػ ِّر نقًصا يقـػ القارغ بإيراليا بشفدو، كيقـػ الفشاف بػضع أرقاـ متتابعة ليديل 
لمقارغ )البلعب( إيراؿ الشقاط بذكل متتالي، بحيث يذعخ بتدمية كمتعة كىػ يشتطخ الذكل 

 .(6)الحؼ سيتعخؼ عميو تجريجًيا

 وظائف الكاريكاتيخ في الرحافة: :اسابعا 
يؤكج فشاف الكاريكاتيخ األمخيكي الذييخ "ىارتشغتػف" بأف دكر فشاني الكاريكاتيخ عطيع    

المتبلكيع الكثيخ مغ الػسائل الفشية كيعكدػنيا بخسػماتيع السصبػعة كالتي تكذف الشقاب عغ 
. كلمكاريكاتيخ في الرحافة (7)أمػر تتعمق بالسجتسع عمى الرعيج الدياسي كاالجتساعي كغيخه

 :(8)مجسػعة مغ الػضائف، كىي عمى الشحػ اآلتي

  الؽظيفة الخبخية: .2

                                                           
 (.22)صحسادة، مخجع سابق،  (2)
 (.335)صالخراكنة، الرحافة الستخررة،  (3)
 (.263)ص القزاة، مخجع سابق، (4)
 (.336)صالخراكنة، السخجع الدابق،  (5)
 (.7:)صسبلمة، مخجع سابق،  (6)
 (.216)ص سبلمة، مخجع سابق، (7)
 (.267، )ص مخجع سابق، القزاة (8)
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كتحػؼ بعس عشاصخ الخبخ الخئيدية مغ خبلؿ الخسػمات السػجػدة كالحػار السخفق 
 لمشز، كمغ خبلؿ الكاريكاتيخ يتسكغ القارغ اإلشبلع عمى ما يجكر حػلو مغ أحجاث.

  الؽظيفة اًلترالية: .3

سكغ بيا نقل مزسػف الخسالة عغ شخيق الخمػز السػجػدة في الخسع، كيترل الفشاف كي  
 مع القارغ مغ خبلؿ الخصػط كاألشكاؿ التي تتحجث عغ األحجاث كالسػاقف كالطػاىخ.

 الؽظيفة التخبؽية: .4

ػجو الكاريكاتيخ أنطار السجتسع كبذكل غيخ مباشخ إلى الصخيقة السثمى في حيث ي  
لطػاىخ الدمبية، كيقـػ بسعالجتيا مغ خبلؿ الشقج، كالشقج أحج األساليب اإليجابية في التعامل مع ا

 التقػيع.

  الؽظيفة التعميسية: .5

لمكاريكاتيخ في مجاؿ التعميع إسيامات كاسعة، حيث يعسل عمى تثبيت السعمػمات لجػ 
 القارغ بذكل أفزل مغ الشز السكتػب.

  الؽظيفة الجسالية: .6

 ئو لمفشػف التذكيمية، فيزفي جانب جسالي عمى الرحيفة أك السجمة.الكاريكاتيخ بانتسا

  وظيفة التدمية: .7

مػضػعات الرحيفة بذكل عاـ ججية كمتعجدة، كصفحات التدمية تكػف األخيخة في 
العادة كىي تحتػؼ عمى أخبار خفيفة ذات مزسػف فكاىي، كيسثل الكاريكاتيخ أحج أىع األدكات 

 في ىحه الػضيفة.
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 السبحث الثالث
 الحخكة الؽطشية األسيخة في سجؽن اًلحتالل اإلسخائيمي

 

عمى مخ تاريخ كفاح الذعب الفمدصيشي فإنو ال يكاد يخمػ بيت فمدصيشي لع يتعخض أحج 
ء أفخاده لبلعتقاؿ، حتى باتت ثقافة االعتقاؿ كاألسخ سائجة لجػ قصاع كاسع ككبيخ مغ أبشا

 الباحث تشاكؿ، كسيقجيع التزحيات عمى مدخح االعتقاؿفي ت الذعب الفمدصيشي الحؼ لع يتػاف
في ىحا السبحث نذأة الحخكة الػششية األسيخة، كالػاقع الحؼ تحياه، كأشكاؿ االنتياكات داخل 

 الدجػف، كالػسائل الشزالية كاإلبجاعية لمحخكة األسيخة، كاألسخػ في اإلعبلـ الفمدصيشي.

 :نذأة الحخكة الؽطشية األسيخة :أوًلا 
عخؼ الذعب الفمدصيشي محشة االعتقاؿ كػاحجة مغ أساليب قسعو ككتع حخيتو مع بجاية 

ـ بعج أف قخر الترجؼ لػعج بمفػر السذؤكـ الحؼ 2:28عيج االحتبلؿ البخيصاني لفمدصيغ عاـ 
قػبل بخفس فمدصيشي عاـر أدػ لحجكث مػاجيات كأحجاث رافزة لو، كاف مغ تجاعياتيا كجػد 

سثل أبخز ما نجع عغ ىحا العجكاف بلحقة كاالعتقاؿ، كالحخكة الػششية األسيخة ت  أسخػ تعخضػا لمس
عمى الذعب الفمدصيشي، كىي مجسػع األسخػ كاألسيخات الفمدصيشييغ الحيغ تعخضػا لبلعتقاؿ 

ـ، كاحتبلؿ الزفة الغخبية كقصاع 2:59مشح بجاية االحتبلؿ العدكخؼ االنجميدؼ لفمدصيغ عاـ 
 .(2)ـ إلى اآلف2:78ا عاـ يل أيًز غدة مغ قبل إسخائ

كالحخكة األسيخة كاحجة مغ مكػنات الحالة الشزالية الفمدصيشية التي ارتبصت بػجػد 
الدجػف اإلسخائيمية كاعتقاؿ مئات اآلالؼ مغ أبشاء الذعب الفمدصيشي فييا، كالسقرػد بيا كل 

بعج قيامو باألعساؿ  مػاشغ فمدصيشي تعخض لبلعتقاؿ عمى أيجؼ قػات االحتبلؿ اإلسخائيمي
كاألنذصة الػششية كالفجائية السجافِّعة عغ الذعب الفمدصيشي، كيذسل ذلظ الخجاؿ كالشداء 

 .(3)كاألشفاؿ؛ حيث لع تدمع أؼ شخيحة مغ االعتقاالت اإلسخائيمية

ذيخ بعس السؤرخيغ إلى أف الحخكة الػششية األسيخة ارتبصت مشح عقػد مزت  بػجػد كي  
يمي في فمدصيغ السحتمة، كتعجدت اآلراء حػؿ تاريخ بعيشو لبجاية ىحه الحخكة، االحتبلؿ اإلسخائ

ـ( في أعقاب ىديسة حديخاف، 2:78فقج كث ق بعس السؤرخيغ الحخكة الػششية األسيخة مشح عاـ )

                                                           
 (.54ص)مػسػعة تجارب األسخػ الفمدصيشييغ كالعخب،  (2)
 (.56-55، حسجكنة، )صالجػانب اإلبجاعية لؤلسخػ الفمدصيشييغ (3)
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كاحتبلؿ ما تبقى مغ فمدصيغ التاريخية، كزج اآلالؼ مغ أبشائيا في معتقبلت االحتبلؿ كارتفاع 
يخ، بحيث أصبحت ضاىخة االعتقاؿ مشتذخة كبارزة في حياة الذعب الفمدصيشي عجدىع بذكل كب

، (2)كذلظ مع ضيػر الحخكات الفمدصيشية التي نف حت أعسااًل فجائية ضج قػات االحتبلؿ اإلسخائيمي
( أؼ 911,111ـ( حػالي )2:78كيقجر عجد عسميات االعتقاؿ ضج الفمدصيشييغ مشح عاـ )

 .(3)الذعب الفمدصيشي قج دخمػا االعتقاؿ لفتخات مختمفة %( مغ أبشاء31أكثخ مغ )

بل  ؛ـ2:78كقج عج  مؤرخػف آخخكف أف جحكر الحخكة الػششية األسيخة ال تشحرخ بالعاـ 
في  كإعجاميعالثػار  اعتقاؿ حيث شيجت تمظ الفتخة ،النتجاب البخيصاني في فمدصيغتعػد لفتخة ا

، فؤاد ح ـ( كالذيخ فخحاف الدعجؼ 2:44جازؼ" في العاـ )سجغ عكا "عصا الديخ، دمحم جسجـػ
ـ(، كاعتقاؿ العذخات مغ السقاكميغ أمثاليع كتذيخ :2:4كالذيخ يػسف أبػدية في العاـ )

الػثائق إلى أف العرابات الرييػنية أقامت معدكخات لمفمدصيشييغ كقامت بترفية بعزيع 
 .(4)ـ2:59خبلؿ حخب 

السؤرخيغ عمى بجاية محجدة لشذأة الحخكة الػششية كيخػ الباحث أنو ال يػجج اتفاؽ بيغ 
األسيخة، لكغ السبلحع أنيا ارتبصت بػجػد االنتجاب البخيصاني ثع االحتبلؿ اإلسخائيمي حتى 
يػمشا ىحا، كسا أف مرصمح "الحخكة الػششية األسيخة" ربسا ضيخ متأخًخا مقارنة بيحه األعػاـ 

ـ 2:78الحخكة األسيخة برػرة مشتطسة إال بعج عاـ لسحجكدية عسميات االعتقاؿ كليحا لع تطيخ 
 أعجاد الدجػف كالسعتقميغ فييا.  حيث ازدياد

 واقع الحخكة الؽطشية األسيخة: :ثانياا
استشاًدا إلى قػتيا الجبخية كقػانيشيا الخاصة أنذأت دكلة االحتبلؿ محاكع عدكخية 

أكامخ عدكخية دكف أدنى مخاعاة كاعتقمت مئات اآلالؼ مغ الفمدصيشييغ كحاكستيع بشاء عمى 
 .(5)لمقػانيغ الجكلية كاإلندانية

كتتعسج دكلة االحتبلؿ اإلسخائيمي احتجاز السعتقميغ الفمدصيشييغ في أماكغ تذيج ضخكًفا 
قاسية كمييشة، كذكل إضافي مغ أشكاؿ العقاب كاإلذالؿ، حيث تفتقخ أماكغ اعتقاؿ األسخػ 

ػافق مع أبدط قػاعج القانػف الجكلي، إضافة لسا استحجث في ألبدط معاييخ حقػؽ اإلنداف كال تت

                                                           
 (.22)ص قاسع كآخخكف، التجخبة االعتقالية في السعتقبلت الرييػنية، (2)
 (.4السخكد القػمي لمجراسات كالتػثيق، )ص (3)
 (.29ص)الحخكة األسيخة كتأثيخىا في الدياسة الفمدصيشية، أبػشخيعة،  (4)
 .(217صفخنديذ، ) مػقع االسخػ الفمدصيشييغ في القانػف الجكلي اإلنداني، (5)
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مسا يعدز االعتقاد الدائج لجػ السعتقميغ بأف ؛ األعػاـ األخيخة مغ تخكيب كاميخات مخاقبة داخميا 
 .(2)إدارة الدجػف تخاقب حياتيع كحخكاتيع كتعج عمييع أنفاسيع داخل غخفيع كأثشاء زيارة ذكييع

( 7611يداؿ يخزح داخل سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي حػالي )كفق أحجث اإلحراءات ال
ياكات السدتسخة أسيخ كأسيخة مػزعيغ عمى سجػف االحتبلؿ، كيعاني ىؤالء أفطع االنت

( أسيخ مخيس بأمخاض مدمشة كخصيخة 2611ف ىشاؾ ما يديج عمى )إكالستػاصمة، حيث 
ـد كغيخىا، في ضل سياسة اإلىساؿ كالدخشاف كالفذل الكمػؼ كالقمب كالدكخؼ كالزغط كالخكماتي

حيث بمغ عجد شيجاء الحخكة  ،تيجؼ لقتل كترفية أكبخ عجد مشيع كالتي ،الصبي السسشيجة
يًخا شييًجا قزػا نتيجة سياسة ( أس325ـ( حتى المحطة )2:78الػششية األسيخة مشح عاـ )

 .(3)ىساؿ الصبي داخل الدجػف اإل

االعتقالية رغع تعجد كتججد صشػؼ السعاناة كاالنتياكات سكغ لمباحث القػؿ بأف الحالة كي  
شيجت إبجاًعا نزالًيا داخل قبلع األسخ عمى مدتػيات مختمفة مشيا التشطيسي كاالجتساعي 

 لمخياضي كغيخىا، فالحياة داخل السعتقل أخحت مشحًى ججيًجا مع مخكر الجاخمي كالتعميسي كصػاًل 
كػنات الدجػف كالسعتقبلت فأصبح ىشاؾ مسثل لكل الػقت تسيد باالنزباط كالتفاعل بيغ م

سجغ كقدع كغخفة، كمسثل عغ األسخػ أماـ إدارة الدجػف، كتع تذكيل المجاف السختمفة في 
ا عمى كافة السشاحي، كلع يكتف األسخػ بحلظ؛ بل عكفػا سبيل تصػيخ الحياة االعتقالية لتتخؾ أثخً 

شاممة كتغصي كافة احتياجات األسيخ ليذكل عمى إعجاد بخامج معيذية كحياتية داخل الدجغ 
رغع االعتقاؿ حالة فخيجة في اإلبجاع كإثبات الحات كاالنترار عمى آلة القيخ كالقيج اإلسخائيمية 

اني كالثقافي التي ما فتئت تعسل بكل الدبل لمقزاء عمى ىحا األسيخ لتفخيغو مغ محتػاه اإلند
 كالفكخؼ كاإلبجاعي.

 سخائيمية:كات داخل الدجؽن اإلأشكال اًلنتيا :ثالثاا
حيث يبجأ العجكاف  ،عج االعتقاؿ مغ أىع أشكاؿ العشف السباشخ الحؼ يسارس ضج األسيخي  

بحق األسيخ مشح ىحه المحطة، كتتع عسمية االعتقاؿ بصخيقة عشيفة كمخعبة بجًءا بالذتائع كاأللفاظ 
السديئة ثع العشف الجدجؼ كالدمػؾ العجائي كإجبار السعتقل عمى التعخؼ برػرة مييشة يتع 

                                                           
 (.28ص) فخكانة، آالـ كآماؿ،األسخػ الفمدصيشيػف  (2)
 .www.waed.ps، ، السػقع اإللكتخكنيجسعية كاعج لؤلسخػ كالسحخريغ (3)
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كبمة األيجؼ كمعرػبة خبلليا تفخيغ الحالة العجكانية في جدج الزحية التي غالًبا ما تكػف م
 .(2)العيشيغ

كتدتخجـ إسخائيل قانػنيا الجاخمي كقزائيا العدكخؼ لتبخيخ اعتقاؿ الفمدصيشييغ، حيث 
الحؼ  (489) إصجار األكامخ العدكخية كالقياـ بعسميات االعتقاؿ استشاًدا إلى األمخ العدكخؼ رقع

 . (3)ى تقجيع مبخرات مقشعةيجيد لبلحتبلؿ اعتقاؿ كتػقيف الفمدصيشييغ دكف إنحار أك حت

كتتعجد أشكاؿ السعاناة التي يبلقييا األسيخ أثشاء اعتقالو كبعج إصجار الحكع بحقو، كيسكغ 
 ذكخىا حدب اآلتي:

 اًلعتقال اإلداري: .1

عج االعتقاؿ اإلدارؼ مغ أكثخ األساليب التي تدتخجميا قػات االحتبلؿ لديادة السعاناة ي  
تشتيي مجتو كيبجأ السعتقل في العج التشازلي النتياء محشتو يصل  كالتزييق عمى األسخػ، فسا أف

ك ثبلثة أيتكخر األمخ لسخة أك مختيغ  كقج ، معو قخار التسجيج لفتخة إعتقالية ججيجةالدجاف حامبًل 
كيكػف السعتقل رىغ االعتقاؿ السفتػح دكف تيسة معيشة كفي غالب األحياف اليتع العخض عمى 

 .(4)سمف سخؼ السحكسة بحريعة أف ال

  اإلىسال الطبي: .2

حيث السساشمة كالتدػيف في عبلج األسيخ السخيس  ،تجديج لخكح االنتقاـ مغ األسيخ
كيتع في الغالب  ،حيث يعاني مئات األسخػ إف لع يكغ اآلالؼ ،كاستخجاـ السخض كػسيمة ابتداز

لتحصيع األسيخ كمحاكلة . كاإلىساؿ الصبي ىػ كسيمة أساسية (5)قتل األسيخ بذكل بصيء كمتعسج
 .(6)إخزاعو كابتدازه كقتمو بذكل قانػني كفي أفزل الحاالت تخكو بعاىة مدتجيسة كإعاقة دائسة

 التعحيب الجدجي: .3
كىػ استعساؿ السحقق كسائل كشخؽ غيخ قانػنية بحق السعتقل إلخزاعو كإجباره عمى 
تقجيع اعتخافات تجيشو، مشيا ما ىػ مادؼ كالذبح كالزخب، كندع األضافخ، كمعشػؼ كتخكو 

                                                           
 (.4ص، الحسػز، )الربلبة الشفدية كعبلقتيا ببعس أساليب التعحيب اإلسخائيمية ضج األسخػ الفمدصيشييغ في محافطة الخميل (2)
 (.72أسخػ الحخب في القانػف الجكلي، البخغػثي، )ص (3)
 .76ص إضخابات األسخػ، بجر، (4)
 .3129أكتػبخ  6قابمو: عبجهللا قشجيل، سبلمة،  أكـخ (5)
 .3129أكتػبخ  4قابمو: عبجهللا قشجيل، أبػلبجة، دمحم  (6)
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ألياـ دكف استجػاب كتيجيجه في أسختو كلقسة عيذو كشؤكنو الحياتية مغ سفخ كعبلج 
 .(2)كتعميع

  العدل اًلنفخادي: .4
حيث يتع مغ خبلؿ ىحه العقػبة تجميخ نفديتو،  ،ا باألسيخكىػ مغ أكثخ العقػبات فتكً 

كتحصيع معشػياتو ككدخ إرادتو بذكل مسشيج كتخكو فخيدة لؤلمخاض الشفدية الشاشئة عغ ىحه 
ا في العدؿ االنفخادؼ فيرف . كيرف األسيخ حدغ سبلمة أحج أكثخ األسخػ مكػثً (3)العقػبة

صغيخ يعير كل مشا في : "ىػ قبخ دؼ في إحجػ رسائمو السدخبة مغ سجشو قائبلً العدؿ االنفخا
ا، كليحا الباب في أعبله شاقة غ، ليحا القبخ باب مغمق تسامً يغ أك متقابميغ متجاكر يداخمو معدكل

ا تفتح ىحه الصاقة كتغمق مغ الخارج، كمع ىحه الصاقة تكسغ معاناة صغيخة، كىي مغمقة أيًز 
، كع مخة ال أدرؼ لكشيا ا ليبلً الشػـ. فيي تفتح كتغمق شػاؿ الػقت بيج الدجاف نيارً مشعشا مغ 

 .(4)مخات كثيخة في الداعة الػاحجة"
  الحخمان مؼ الديارة: .5

عج الديارة الػسيمة الػحيجة التي يدتصيع مغ خبلليا األىل االشسئشاف عمى أبشائيع ت  
األسيخ مغ الديارة بيجؼ الزغط الشفدي كرفع  كالتخفيف مغ حجة شػقيع كيمجأ االحتبلؿ لحخماف

. كبالخغع العقبات الكثيخة التي يػاجييا األىالي أثشاء الديارة (5)حالة التػتخ شػاؿ فتخة االعتقاؿ
إال أنيع متسدكػف بيحا الحق  ؛مغ قبل االحتبلؿ اإلسخائيمي مغ تفتير كاستفدازات كمزايقات

 إلندانية.كالحؼ كفمتو كافة السػاثيق الجكلية كا

 الحخمان مؼ التعميػ: .6

كذلظ لتفخيغ األسيخ مغ محتػاه الثقافي كحخمانو مغ بشاء نفدو كاستثسار مجة كجػده في 
ا لجػ غالبية األسخػ األسخ، حيث كفمت القػانيغ الجكلية لؤلسيخ ىحا الحق كلكشو أصبح حمسً 

 .(6)داخل الدجػف 

 :مشع وصؽل أمؽال الكانتيشا .7

                                                           
 (.46)صعػدة، السؤسدات الفمدصيشية العاممة عمى خجمة األسخػ السحخريغ،  (2)
 .3129أكتػبخ  25حدغ سبلمة، اتراؿ تمفػني،  (3)
 ، سبلمة.السخكد الفمدصيشي لئلعبلـ (4)
 .(37ص ) ، مخجع سابق،مخجع سابق (5)
 .3129أكتػبخ  9عبجهللا قشجيل،  رأفت حسجكنة، قابمو: (6)
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حيث  ،كفق القانػف بتمقي األمػاؿ البلزمة لذخاء بعس مدتمدماتو حـخ األسيخ حقوحيث ي  
 .(2)مرادرتيا كسخقتيا كيعاني األسخػ مغ تزييق كاضح في مشع كصػؿ ىحه األمػاؿ 

  إصجار األحكام الخيالية والجائخة: .8

ا لجػ السحاكع اإلسخائيمية حيث تعسج إلصجار أحكاـ خيالية ا سائجً خفً كىحا ديجف بات ع  
ا في التاريخ ا األعمى حكسً مؤبجً  78السحكػـ ب  3عتبخ األسيخ عبجهللا البخغػثي*كي   كجائخة،

كىي باشمة ألنيا صادرة عغ ، السحاكع الرييػنية أف ىحه األحكاـ جائخة ضالسة كمدتبجة 
 .(4) كأف األسخػ ال يعتخفػف بيا كال يعصػنيا أؼ اىتساـ أك شأف ،احتبلؿ كتحاكع أصحاب الحق

  حخية العبادة:التزييق في  .9

كىػ إجخاء تعدفي حيث القػانيغ الرارمة داخل السعتقل مغ مشع أداء صبلة الجسعة إال 
بأعجاد محجكدة، كحخماف األسخػ مغ أداء صبلة التخاكيح كصبلة العيج بذكل جساعي إضافة 

 .(5)لسشع إدخاؿ القخآف الكخيع إال في حاالت نادرة

ا في األسخػ عجًدا مغ أشكاؿ عذخ عامً كيػرد السحخر ياسخ صالح كأمزى سبعة 
 :(6)االنتياكات التي أصبحت ركتيشية في حياة األسيخ كمشيا

  الشقل التعدفي: .11

حيث يتع نقل األسخػ لمسحاكع كالعيادات في عخبة حجيجية محكسة اإلغبلؽ تدسى 
سكغ كقج تدتسخ ىحه الخحمة ليػـ كامل دكف أف يت ،البػسصة* كاألسيخ مكبل األيجؼ كاألقجاـ

 األسيخ مغ قزاء حاجتو.
 :اقتحام غخف األسخى وأقداميػ .11

 في أكقات الشػـ كالخاحة بيجؼ إبقاء حالة القمق كالتػتخ مراحبة لؤلسيخ.

 :تقجيػ الطعام الديء  .12
                                                           

 .3129أكتػبخ  6دمحم الجيخاكؼ، قابمو: عبجهللا قشجيل،  (2)
ـ، الكػيت( ميشجس كقائج كتائب عد الجيغ القداـ سابقًا في الزفة الغخبية، أسيخ 2:83عبج هللا غالب عبج هللا البخغػثي )كلج في  *

مخة، إضافة إلى خسدة آالؼ كمائتي  78في الدجػف اإلسخائيمية، يقزي حاليا حكسًا مغ أعطع األحكاـ في التاريخ بالدجغ السؤبج 
ـ. يعتبخ خميفة يحيى عياش 3114ك 3111إسخائيميًا في سمدمة عسميات نفحت بيغ العاميغ  78و عغ مقتل ( عاـ؛ لسدؤكليت6311)

 في إدارة العسميات التفجيخية. تشحجر أصػلو مغ بمجة بيت ريسا في فمدصيغ.
 (.3129سبتسبخ  35أسيخ، عبجهللا قشجيل، ) اتراؿ شخري عبجهللا البخغػثي،  (4)

 .3129أكتػبخ  3قابمو: عبجهللا قشجيل، ، جساؿ فخكانة (5)
 .3129أكتػبخ  6قابمو: عبجهللا قشجيل، صالح، ياسخ  (6)
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حيث يصيى عبخ معتقميغ جشائييغ إسخائيمييغ، كاستخجاميع كأداة لمتشغيز عمى حياة 
 األسيخ.

 :األسخى مؼ  اكتعاظ الغخف بأعجاد كبيخة .13

 ا، شجيجة البخكدة شتاء.حيث ضخكؼ التيػية الديئة، فالغخؼ عالية الحخارة صيفً 

األسيخ بذكل  يعاني مشيا حيث ،عج األبخزكحدب متابعة الباحث فإف ىحه االنتياكات ت  
يػمي عغ قرج كتعسج مغ قبل مرمحة الدجػف اإلسخائيمية، كقج لػحع في اآلكنة األخيخة أف 

صبحت تمجأ لذخعشة قػانيغ ججيجة الستسخار ىحه االنتياكات كالعسل عمى أف حكػمة االحتبلؿ أ
 األسيخ الفمدصيشي. لئلمعاف في الشيل مغ صسػدتكػف بخنامج يػمي 

 الؽسائل الشزالية اإلبجاعية لمحخكة الؽطشية األسيخة: :رابعاا
لع تأت شيجت السديخة الشزالية لمحخكة األسيخة تصػرات مختمفة عمى جسيع األصعجة، 

مغ فخاغ أك بسحس الرجفة، كإنسا كانت محرمة لشزاالت شاقة كتزحيات عطاـ خاضتيا 
الحخكة األسيخة ارتقى خبلليا السئات مغ األسخػ شيجاء داخل الدجػف، كقج تزسشت بخامج 

ا لتحديغ شخكط حياتيع انتياج أكثخ مغ سياسة اعتسجت عمى سياسة السػاجية أحيانً  ؛األسخػ 
 .(2)ا أخخػ مة كالحػار، كالتفاكض أحيانً كسياسة السداك 

ا مغ انتياكات متػاصمة كمتراعجة بحق الحخكة الػششية األسيخة لع كخ آنفً كفي ضل ما ذ  
يقف األسخػ مكتػفي األيجؼ أماـ ىحه االنتياكات، فكثيخة ىي مطاىخ إبجاع األسخػ في الدجػف 

، (3)شزالية في مػاجية الدجافعمى صعيج إنجازاتيع الذخرية كبمػرة السػاقف كالخصػات ال
 سكغ تمخيز أبخز كسائل األسخػ الشزالية في الترجؼ لحلظ باآلتي:كي  

 اإلضخاب عؼ الطعام: .ٔ

حيث أثبتت ىحه ، عج امتجاًدا ألحج أشكاؿ الشزاؿ العالسي في كجو الصغاة الػسيمة التي ت  
ا قزية األسخػ إعبلميً اإلضخابات نجاعتيا كقجرتيا عمى التأثيخ كتحريل الحقػؽ كفي إبخاز 

عمى السدتػػ العخبي كالجكلي كإدانة االحتبلؿ قانػنيا لسخالفتو االتفاقات كالسػاثيق الجكلية في 

                                                           
 (.28مرجع سابق، أبوشريعة،  )ص (2)

 (.242صمخكاف البخغػثي ألف يػـ في زندانة العدؿ اإلنفخادؼ، كىبي، ) (3)
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ا ا كعخبيً التعامل مع األسخػ، كساىست ىحه اإلضخابات في االلتفاؼ حػؿ قزية األسخػ محميً 
 .(2)اكعالسيً 

الخاكية "ىػ امتشاع السعتقل عغ  كاإلضخاب عغ الصعاـ أك ما أشمق عميو معخكة األمعاء
تشاكؿ كافة أصشاؼ كأشكاؿ السػاد الغحائية السػجػدة في متشاكؿ األسخػ باستثشاء الساء كقميل مغ 

عتبخ ىحه الخصػة األخصخ كاألقدى التي يمجأ إلييا السعتقمػف لسا يتختب عمييا مغ السمح، كت  
ى استذياد عجد مغ كصمت في بعس األحياف إل –جدجية كنفدية–مخاشخ جديسة 

. كاإلضخاب ىػ جػع كحخماف كقيخ كآالـ كىػ الػرقة األخيخة التي يقاتل فييا (3)السزخبيغ
. كيمجأ األسخػ إلى ىحه الخصػة بعج استشفاذ كافة (4)األسيخ سجانو النتداع حقو السدمػب

، مصالبيع  الخصػات الشزالية كالتكتيكية األخخػ، كعجـ االستجابة لسصالبيع كعجـ التجاكب مع
ا كليذ غاية، كىي خصػة مغ أىع األساليب الشزالية عتبخ األسخػ اإلضخاب السفتػح ىجفً حيث ي  

ا عمى إدارات الدجػف كالخأؼ العاـ لتحقيق مصالبيع التي تكػف في الغالب كأكثخىا فعالية كتأثيخً 
 .(5)إندانية كعادلة

ك فخدية، كتتشػع أىجافيا ما كحدب متابعة الباحث ترشف اإلضخابات إلضخابات جساعية أ
بيغ احتجاجية أك تزامشية أك مصمبية أك سياسية، كال يتع البجء بخصػة اإلضخاب إال بعج تشديق 
كامل كمجركس بيغ كافة الفرائل الفمدصيشية داخل األسخ ككافة الدجػف كالسعتقبلت؛ لآلثار 

الكمي لمحخكة األسيخة ككحلظ  الخصيخة التي تتختب عميو كالتي تتعمق باألسيخ ذاتو، كبالسجسػع
السجتسع كالبيئة الخارجية، كفيسا يمي أىع اإلضخابات التي خاضتيا الحخكة الػششية األسيخة خبلؿ 

 مديخة كفاحيا داخل الدجػف:
 م:ٜٛٙٔإضخاب عام  .أ 

ـ، ليربح 2:78كىػ أكؿ إضخاب في تاريخ الحخكة الػششية األسيخة بعج نكدة عاـ 
لحقػؽ، كقج ارتقى خبللو الذييج خميل رشايجة بعج أف خاض إضخاًبا اإلضخاب كسيمة النتداع ا

 .(6)ا عمى سياسة اإلذالؿ التي كاف يتعخض ليا األسخػ عغ الصعاـ لسجة ثبلثة أياـ احتجاجً 
 م:ٜٜٙٔإضخاب الخممة وكفار يؽنا عام  .ب 

                                                           
 (.6صنعيع، )الشزاؿ البلعشفي الصخيق إلى الحخية، (2)
 (.2:1)صحسجكنة، مخجع سابق،  (3)
 ـ.3129أكتػبخ  31أيسغ الذخكانة، قابمو: عبجهللا قشجيل،  (4)
 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3796ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية   (5)

 .(34)صأبػشمػؼ، في رحاب الجػع السقجس ممحسة الكخامة،  (6)
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. ككانت مصالبو تتعمق بتحديغ (2)يػًما 22ـ كاستسخ :2:7فبخايخ  29بجأ في صبيحة 
يادة كسية الصعاـ كإدخاؿ القخشاسية كرفس الخد عمى الدجاف بكمسة "حاضخ سيجؼ"  كاستسخ كز 

 .(3)ثسانية أياـ كانتيى دكف تحقيق نتائج ممسػسة
 م:ٜٓٚٔإضخاب األسيخات عام  .ج 

استسخ تدعة أياـ تعخضت خبللو األسيخات لمزخب كاإلىانة كالعقػبات بالعدؿ االنفخادؼ 
متػاضعة مثل: زيادة كقت الفػرة، تحديغ التيػية، إدخاؿ مدتمدمات كتع تحقيق إنجازات 

 .(4)األسيخات الخاصة عبخ المجشة الجكلية لمرميب األحسخ
 م:ٜٓٚٔإضخاب سجؼ عدقالن عام  .د 

 استسخ لدبعة أياـ كارتقى عمى إثخه األسيخ عبجالقادر أبػالفحع 
 م:ٜٔٚٔإضخاب سجؼ عدقالن عام  .ه 

األسخػ تحقيق سمدمة مغ اإلنجازات التي تتعمق بحياتيع استسخ ألسبػعيغ كقج استصاع 
 السعيذية داخل األسخ تتعمق بالصعاـ كالسبلبذ كالشػـ.

 م:ٜٙٚٔإضخاب سجؼ عدقالن عام  .و 

ا مغ اإلنجازات كالسكتدبات السيسة يػًما ككاف محصة ميسة لتحقيق مديجً  56استسخ لسجة 
 غيخ السدبػؽ مع ىحا اإلضخاب. لمحخكة األسيخة، كبجا كاضًحا حجع التفاعل الذعبي

 :ٜٓٛٔإضخاب سجؼ نفحة عام  .ز 

يػًما تعخض فيو األسخػ لمزخب كالتعشيف إلجبارىع عمى كدخ اإلضخاب  43كاستسخ 
كاستخجمت قػات االحتبلؿ إشعاـ األسخػ قدخا عغ شخيق إدخاؿ بخبير ببلستيكي يجفع الصعاـ 

 . كقج شيج ىحا اإلضخاب تفاعبًل (5)ألسخػ إلى معجة األسيخ األمخ الحؼ أدػ الستذياد عجد مغ ا
 .(6)كقج تحققت بعس مصالب األسخػ عمى إثخه ،شعبًيا كبيًخا كتغصية إعبلمية كاسعة

 :مٜٗٛٔإضخاب سجؼ الجشيج عام  .ح 

                                                           
 (.36)ص الخفر، سشػات شػاؿ كإرادة تيد االحتبلؿ، (2)
 كفا، أشيخ اإلضخابات عغ الصعاـ، مػقع الكتخكني. (3)
 كفا، مخجع سابق. (4)

 كفا، مخجع سابق. (5)
 مخجع سابق، الخقر. (6)
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يػًما رًدا عمى سياسة التشقبلت التعدفية الػاسعة بحق األسخػ بيجؼ تفخيغ  31استسخ 
 .(2)الدجػف مغ الذخريات السؤثخة

 :مٕٜٜٔعام  إضخاب .ط 

بخز أمغ  عتبخمغ أىع كأشيخ اإلضخابات، كانصمق في كافة الدجػف اإلسخائيمية كي  
نجازات بفزل كحجة كصسػد األسخػ كشسػلية خابات الشاجحة كحقق الكثيخ مغ اإلاإلض

ا بعس اإلضخاب كالجعع الجساىيخؼ لو، بجأ في نفحة كبعس الدجػف األخخػ كانزست تجريجيً 
يػًما في نفحة كاستذيج عمى إثخه األسيخ حديغ أسعج عبيجات في  :2يى بعج الدجػف اليو كانت

 .3سجغ عدقبلف

 ،عخؼ باإلضخابات الدياسةـ( ما ي  3111-ـ4::2ػضح الباحث أنو تبع تمظ األعػاـ )كي  
ا عمى مػقف الدمصة الفمدصيشية مغ قزية األسخػ كخاصة استثشاءىع مغ كالتي كانت احتجاجً 

 ـ.4::2اتفاقية أكسمػ التي كقعت عاـ أؼ تفاىسات في 

ـ، ككانت الفرائل 3111، 9::2، 6::2، 5::2كقج خاضيا األسخػ في أعػاـ 
التابعة لسشطسة التحخيخ ىي صاحبة فكخة ىحه اإلضخابات اعتخاًضا عمى تجاىميع مغ قبل فخيق 

 .(4)السفاكضات الفمدصيشي، كقج سانجىع فييا أسخػ حخكتي حساس كالجياد اإلسبلمي
 :مٕٗٓٓإضخاب عام  .ؼ 

يػًما ثع تبعتو الدجػف األخخػ بذكل  23خاضو األسخػ في سجغ ىجاريع كاستسخ 
تجريجي كتع تحقيق بعس السشجدات الستػاضعة كأكقف مػجة اإلجخاءات األخيخة التي مغ أجميا 

 .(5)بجء اإلضخاب
 :مٕٔٔٓإضخاب عام  .ؾ 

نفخادؼ البإنياء العدؿ اأسيخ مغ الجبية الذعبية مصالبة  311أضخب خبللو قخابة 
كقج انتيى اإلضخاب دكف نتائج ممسػسة لتدامشو مع إنجاز صفقة ، ألميشيع العاـ أحسج سعجات 

 . (6)كفاء األحخار بيغ السقاكمة الفمدصيشية كقػات االحتبلؿ

                                                           
 (.27)صأبػالييجا، السشديػف في غياىب االعتقاؿ الرييػني،  (2)
 أحخار خمف القزباف، مػقع إلكتخكني. (3)
 (.99)ص قخاقع، قانػف السػت، التعحيب في سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي (4)
 مخجع سابق، الخفر. (5)
 (.25)ص الخفر كأبػصبحة، إضخاب الكخامة، (6)
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 م:ٕٕٔٓإضخاب الكخامة عام  .ل 

كاستصاع ، يػًما  39بجأ في الدابع عذخ مغ نيداف "يـػ األسيخ الفمدصيشي" كاستسخ لسجة 
حيث كاف أبخزىا إنياء ، األسخػ تدجيل إنجازات بصػلية عجة خبللو كتحقيق إنجازات كبيخة 

عدؿ األسخػ الحيغ امتجت عقػبتيع لدشػات شػيمة زادت عمى األحج عذخ عاًما بذكل متػاصل، 
 .(2)حجع التفاعل السحمي كالجكلي خبلؿ اإلضخاب عمى السدتػييغ السحمي كالجكلي اكبجا كاضحً 

 :ٕٗٔٓإضخاب األسخى اإلدارييؼ  .م 

معتقبًل فمدصيشيًا إداريًا في  231بجأ نحػ  3125في الخابع كالعذخيغ مغ نيداف/إبخيل 
خار اعتقاليع سجػف 'مججك'، 'عػفخ' ك'الشقب' اإلضخاب السفتػح عغ الصعاـ؛ احتجاجًا عمى استس

اإلدارؼ دكف تيسة أك محاكسة، مصالبيغ بإلغاء سياسة االعتقاؿ اإلدارؼ كانزع إلييع في أكقات 
الحقة العذخات مغ األسخػ اإلدارييغ كالسحكػميغ كالسػقػفيغ كخصػة تزامشية كإسشادية 

أسيًخا كقج نقل معطع األسخػ  331لسعخكتيع، حتى تجاكز عجد السزخبيغ عغ الصعاـ 
يػًما عمق األسخػ اإلداريػف إضخابيع السفتػح  74زخبيغ عغ الصعاـ إلى السدتذفيات، كبعج الس

عغ الصعاـ؛ بشاًء عمى اتفاؽ مع قيادة استخبارات الدجػف اإلسخائيمية، يقزي بػقف اإلضخاب 
كإلغاء كافة العقػبات التي فخضت عمى األسخػ مع بجاية اإلضخاب، كإعادتيع بعج انتياء فتخة 

تذفاء إلى الدجػف التي تع نقميع مشيا خبلؿ فتخة اإلضخاب، إضافة إلى االتفاؽ عمى االس
 .(3)استسخار الحػار مع مرمحة الدجػف بذأف قزية االعتقاؿ اإلدارؼ 

 :ٕٚٔٓإضخاب عام  .ن 

، باإلضخاب السفتػح عغ 3128أسيخ في الدابع عذخ مغ نيداف/ أبخيل  2611شخع 
الصعاـ، كذلظ الستعادة العجيج مغ حقػقيع التي سمبتيا إدارة سجػف االحتبلؿ؛ كالتي حققػىا 

ججيجة بعج أيامو األكلى حتى  أعجاد نزساـااإلضخاب سابقًا بالعجيج مغ اإلضخابات، كشيج 
ناىدكا قخابة األلفي أسيخ، كفي اليػـ األربعػف عمق األسخػ إضخابيع السفتػح عغ الصعاـ، بعج 

( ساعة بقيادة األسيخ مخكاف البخغػثي*، كانتيت بانترارىع، ككاف 31محادثات استسخت لسجة )
ديارات دكف معيقات، كتقجيع مغ أبخز مصالب األسخػ خبلؿ اإلضخاب إعادة إستئشاؼ بخنامج ال

نفخادؼ، ياسة االعتقاؿ اإلدارؼ كالعدؿ االالعبلج البلـز لؤلسخػ في أماكغ مبلئسة، كالحج مغ س

                                                           
 (.36، )صالخفر، إندانية معحبة كأسػار مختفعة (2)

 كفا، مػقع إلكتخكني. (3)
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كالدساح لؤلشفاؿ بالجخػؿ لمترػيخ مع األسخػ كالدساح لؤلسيخ بسرافحة كالجيو كأف تكػف 
 .(2)عسميات الشقل "البػسصة" بذكل يميق بالكخامة اإلندانية

 اب بؽاسطة الشطف السيخبة:اإلنج .ٕ

سفخاء الحخية، أشفاؿ الشصف السيخبة، اإلنجاب مغ داخل الدجػف، جسيعيا مدسيات تجؿ 
عمى أحجث معخكة إندانية مدتججة لرشاعة الحياة، حكاية بجأت بفكخة كانتيت بحقيقة رغع كل 

تصمع لحياة قيػد االحتبلؿ معخكة اعتسجت عمى حخب األدمغة بيغ األسخػ كالدجاف قػاميا ال
مغ أمزػا فتخات شػيمة كمغ ذكؼ بعيغ متفائمة كبخزت الطاىخة بيغ اكساط األسخػ الستدكجيغ ك 

خمػا تكػيغ أسخة كإنجاب ذرية بدبب قياـ االحتبلؿ اإلسخائيمي باختصافيع حكاـ العالية مسغ ح  األ
كجيغ، % مغ األسخػ ىع مغ الستد 41حيث تذيخ اإلحراءات إلى أف أكثخ مغ ، كاعتقاليع 

فقخركا القياـ بتيخيب نصفيع خارج الدجغ عبخ شخؽ كأساليب التخصخ عمى بذخ مغ أجل 
 .(3)الحرػؿ عمى حقيع في اإلنجاب كتكػيغ عائمة رغع الغياب القدخؼ عغ السجتسع

بل تستج لتشاؿ أسختو كافة، فسعاناة أسخة  ؛قف معاناة األسيخ عمى األسيخ فقطال تتػ 
ا ضخكفً  ، حيث تػاجو زكجة األسيخااألسيخ ال تقل عشا معاناتو، السيسا زكجتو إف كاف متدكجً 

 .(4)صعبة في شتى السجاالت، كخاصة لجػ قجكميا لديارة زكجيا في معتقمو

ف، حيث ككاف األسيخ عباس الديج أكؿ مغ شخح قزية اإلنجاب مغ خبلؿ تيخيب الشص
يخػ أنو مغ الزخكرؼ إيجاد شخيقة لتسكيغ أصحاب السحكػميات العالية مغ اإلنجاب، كفي ضل 

 .(5)التصػر العمسي كالتقبل االجتساعي القت الفكخة استحداف كتجاكب العجيج مغ األسخػ 

كاستصاع األسخػ التغمب عمى العقبات االجتساعية كاألمشية كنجحت أكؿ محاكلة لتيخيب 
كلع تشجح السحاكلة بدبب عجـ خبخة األسخػ في تخديشيا بالصخؽ الدميسة ،  3113 الشصف عاـ

إلى أف استصاعت الحخكة الػششية األسيخة أف تدجل أكؿ انترار في ىحه السعخكة بتاريخ 
ـ، عغ شخيق األسيخ عسار الدبغ الحيغ أنجب شفمو ميشج الخصػة التي 3123/أغدصذ/24

. كتفيج آخخ (6)اا كشعبيً ا كمجتسعيً ا رسسيً عمساء الجيغ، كاحتزانً  ا مغا كاسعً ا كتأييجً القت دعسً 

                                                           
 نادؼ األسيخ الفمدصيشي، السػقع اإللكتخكني. (2)
 (.311)ص حسجكنة، مخجع سابق، (3)
 (.42)ص ربايعة، األسخػ في الدجػف اإلسخائيمية عغ شخيق الشصف الرشاعية كمػقف الذخع مشو،إنجاب زكجات (4)
 (.47)ص مخجع سابق، ربايعة، (5)
 (.316)صحسجكنة، مخجع سابق، (6)
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ا بػاسصة الشصف أسيخً  61 تع إنجابيع بػاسصة شفبًل  72اإلحراءات أف ما يديج عمى 
 .(2)السيخبة

 السديخة التعميسية داخل الدجؽن: .ٖ

كتزحياتيع بالخغع مغ الطخكؼ القاسية كالسزايقات الستػاصمة، نجح األسخػ بإصخارىع 
كبذكل تخاكسي كتجريجي بتحػيل حياتيع إلى مشحة فجعمػا مغ سجػنيع معاىج ككميات كجامعات 

 مغ حسمة الذيادات في عجد مغ السجاالت فعكفػا عمى تذكيل لجاف تعميسية خخجت أجيااًل 
غع كر  ،ثع الثانػية العامة حتى السخحمة الجامعية ،ا بالتعميع األساسيخاصة بسحػ األمية مخكرً 

إال أف األسخػ اعتسجكا عمى خصػاتيع الشزالية لتحقيق ىحا  ؛العخاقيل الستػاصمة كالسدتسخة
 .(3)اإلنجاز تحت كل الطخكؼ

كفي الػقت الحؼ كانت تقـػ فيو مرمحة الدجػف اإلسخائيمية بتدكيج األسخػ ببعس كتب 
تي يحتاجيا الصبخ الذخقي كالذعػذة كغيخىا، كانت تحطخ عمى األىالي إحزار الكتب ال

األسخػ كبعج عجة خصػات نزالية خاضيا األسخػ تع الدساح لؤلىالي بإدخاؿ بعس الكتب 
عمى فتخات متباعجة حتى استصاع األسخػ بعديستيع افتتاح أكؿ مكتبة في داخل سجغ نفحة 

 (4)تزع أكثخ مغ ثبلثة آالؼ كتاب

خ عغ ثقافتيع حيث تعجدت لقج مث ل الشذاط التعميسي لؤلسخػ الفمدصيشييغ أىع صػر التعبي
أشكالو كمجاالتو التي كاف أىسيا تعمع الكتاب كالقخاءة كقج بجأ ذلظ في مخحمة متقجمة مغ تاريخ 
األسخػ في الدجػف حيث استصاعت التشطيسات القزاء عمى األمية بذكل كامل في بعس 

بيل اىتساـ الدجػف، كيبجك أف ىحا الشذاط قج بجأ بذكل انفخادؼ كبجيػد خاصة مغ البعس ق
التشطيسات بو، إضافة إلى دكرات التجػيج كالتبلكة حيث اىتع األسخػ بو مع بجاية فتح الدجػف 
كتصػر األمخ إلى حرػؿ السجتازيغ ليحه الجكرات عمى شيادات مغ التشطيع كمغ مؤسدات 

حيث اىتع األسخػ بتعمع المغات األجشبية كخاصة ، ج الدجػف، إضافة إلى تعمع المغاتخار 
مغتيغ العبخية كاإلنجميدية كعكف األسخػ عمى إنذاء نػادؼ لمقخاءة كالسصالعة إضافة لحرػليع ال

عمى شيادات الثانػية العامة مغ داخل أسخىع كقياميع بتأسيذ نػاة لجامعات التعميع كاستصاعػا 
عبخ ىحا الجيج الػصػؿ لسخحمة متقجمة مغ خبلؿ التشديق السدتسخ مع الجامعات الفمدصيشية 

                                                           
  post/330049https://paltoday.ps/ar/ككالة فمدصيغ اليػـ، مػقع إلكتخكني،  (2)
 (.293-288)ص حسجكنة، مخجع سابق،(3)
 (.213ص) البصر، الحخكة األسيخة، (4)

https://paltoday.ps/ar/post/330049
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لتي شجعت ىحه األفكار كدعستيا، كىحا كمو يعصي فكخة عغ السدتػػ التعميسي الحؼ كصل إليو ا
 .(2)األسخػ 

إسخائيل بسديج مغ تزييق الخشاؽ عمى األسخػ لسشعيع  تكضسغ خصػاتيا كإجخاءاتيا قام
إال أنيع نجحػا  ؛كعمى رأس ذلظ مشعيع الحرػؿ عمى شيادة الثانػية العامة ،مغ مػاصمة التعميع

ا ال يتعارض مع في تخصي كل ىحه العقبات بالتعاكف مع الجيات السعشية التي كفخت نطامً 
الشطاـ التعميسي في فمدصيغ كمرجاقية كشفافية االمتحانات بخقابة مذخفيغ أكفاء عبخ لجاف يتع 

 3اتذكيميا مغ قيادة الحخكة األسيخة مكػنة مغ أسخػ أكاديسييغ يحسمػف شيادات عمي

ككدابقة استصاع األسخػ في داخل الدجػف تدجيميا عغ ججارة كاستحقاؽ حرػليع عمى 
حيث استصاع ، شسمت ماجدتيخ كدكتػراة مغ داخل زنازيشيع كمعتقبلتيع  عميادرجات عمسية 

األسيخ الفمدصيشي شادؼ مدعػد عسخ مغ الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في الجراسات 
 .(4)أبػديذ بعج أف أتع في مخحمة سابقة حفع القخآف الكخيع كامبًل  اإلسخائيمية مغ جامعة القجس

كسا استصاع األسيخ عسخ عبجالجػاد إعجاد رسالة الجكتػراة الخاصة بو مغ داخل سجغ 
كتع مشاقذتيا عبخ الياتف الخمػؼ بعج تفيع حالتو ، مججك رغع الستابعة األمشية إلدارة الدجغ 

 .(5)الحؼ كاف يشتدب إلييا مغ الجامعة األميخكية في كاششصغ

كلع يتسكغ الباحث لرعػبة التػاصل مع كافة الدجػف مغ حرخ ألعجاد األسخػ 
كلكشو يفيج ىشا أف الدجػف شيجت ، الحاصميغ عمى شيادات في الجراسات العميا داخل الدجػف 

اعتقاؿ أعمى درجة عمسية لؤلسيخ البخكفيدػر عساد البخغػثي كىػ عسيج كمية الفيدياء في جامعة 
، كسا كيدَجل لعجد مغ الجامعات الفمدصيشية مثل جامعة األقرى كالكمية الجامعية لمعمـػ القجس

سجػف االحتبلؿ عمسيا كأكاديسيا مغ التصبيقية مداىستيا البارزة في اإلرتقاء باألسخػ داخل 
 خبلؿ فتح السجاؿ لؤلسيخ لسػاصمة تعميسو الجامعي.

ا  قزية األسخى في اإلعالم الفمدطيشي: :خامدا
عج قزية األسخػ في سجػف االحتبلؿ مغ أكثخ القزايا التي تذغل باؿ الذعب ت  

عاني مشيا األسيخ في الفمدصيشي عمى اختبلؼ شخائحو كمدتػياتو نطًخا لسجػ السعاناة التي ي

                                                           
 .(:27صأبػبكخ، )مغ القسع إلى الدمصة الثػرية،  (2)
 .(289ص) حسجكنة مخجع سابق، (3)
  https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955744مػقع ككالة معا  (4)
 /https://www.palinfo.com/news/2007/8/30السخكد الفمدصيشي لئلعبلـ (5)

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955744
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سجشو بفعل السسارسات اإلسخائيمية التي ال تتػقف، كلسا يقجمو األسخػ مغ تزحيات مغ أجل 
شعبيع، كلسا يبلقػنو مغ تعحيب كانتياؾ يػمي، كمعاممة قاسية مغ قبل االحتبلؿ كحخماف مغ 

ي العبلج كالديارة الحقػؽ السذخكعة كافة التي كفميا القانػف الجكلي اإلنداني بسا فييا حقيع ف
 .(2)كالتعميع كالعبادة

عج اإلعبلـ السدانج األكؿ لؤلسخػ في معخكتيع ضج إدارات سجػف االحتبلؿ التي كي  
ا لكي تسارس بحقيع كل أشكاؿ االنتياؾ بعيجً  ؛تحاكؿ االستفخاد بيع كعدليع عغ العالع الخارجي

انتقاد لجكلة االحتبلؿ أك  يو أؼعغ أعيغ الكاميخات كأقبلـ الرحافة بسا يزسغ عجـ تػج
أماـ الخأؼ العاـ العالسي،  مخاجعتيا كإدانتيا لسسارساتيا القسعية ضج األسخػ، أك فزح صػرتيا

ف االحتبلؿ يدػؽ نفدو عمى أنو دكلة ديسقخاشية تحافع عمى حقػؽ اإلنداف كتمتـد إحيث 
 .(3)بالقانػف الجكلي

األسخػ كانتداع حقػقيع األساسية كتحديغ ؤدؼ اإلعبلـ دكًرا ميًسا في إبخاز قزية كي  
عج اإلعبلـ ىػ ضخكؼ حياتيع داخل السعتقبلت بػصفيا مقجمة لتحقيق حمسيع بالحخية، كربسا ي  

األىع في مدانجة األسخػ في معاركيع ضج مرمحة الدجػف اإلسخائيمية كإضيار الحالة 
مية، كاالنتياكات كالجخائع التي السأساكية التي يعانييا األسيخ الفمدصيشي في الدجػف اإلسخائي

 .(4)تسارس بحقيع  بجاخميا حيث إشبلع العالع عمى كافة تفاصيميا

ككسا ىػ معمـػ أنو ال يسكغ ألؼ قزية أف تشترخ دكف إعبلـ قػؼ لحلظ فإف كسائل 
اإلعبلـ السختمفة يقع عمى عاتقيا تصػيخ أدائيا كآليات عسميا كتعامميا مع قزية األسخػ، 

شطخ في كيفية تشاكليا ليا، كالعسل عمى ضخكرة التصخؽ لجػىخ السمفات كالتعسق بيا كإعادة ال
عمى نحػ عمسي كمشيجي مع االعتساد عمى العسل التػثيقي التخاكسي كالتكاممي في عخض 
السمفات كتخريز مداحات أكبخ ليا في إشار خصة استخاتيجية متكاممة تتػزع في أثشائيا 

يا كل السؤسدات الخسسية كغيخ الحكػمية ككسائل اإلعبلـ السختمفة السياـ كاألدكار كتذارؾ ب
كالسؤسدات األكاديسية، كلعمو مغ أبخز السياـ في ضػء ذلظ كمو العسل عمى إعادة االعتبار 

ا كجعميا قزية ذات حزػر إعبلمي دائع كمؤثخ بسا يزسغ ا كدكليً ا كعخبيً لقزية األسخػ محميً 

                                                           
 (.229)صمحدغ، مخجع سابق،  (2)
 .(91)ص األشقخ، مخجع سابق، (3)
 .(229)صمحدغ، مخجع سابق، (4)
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لجكلي بسؤسداتو السختمفة كإجباره عمى التحخؾ إللداـ االحتبلؿ الحَقا التأثيخ عمى السجتسع ا
 .(2)اإلسخائيمي بالقانػف الجكلي كاإلنداني كاالتفاقات الجكلية في تعامميا مع األسخػ 

كالشاضخ اليػـ إلى حالة التعاشي اإلعبلمي الفمدصيشي مع قزية األسخػ يمحع أنو يعاني 
ييغ، حيث ىشاؾ ضعف حقيقي في تشاكؿ قزاياىع خسػال في تشاكؿ قزايا األسخػ الفمدصيش

تسثل في غياب خصة إعبلمية نحػىا إذ غالًبا ما يتع التخكيد عمى قزايا محجدة عمى حداب 
أخخػ كال تختقي لسدتػػ التحػالت الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالشزالية التي تذيجىا 

قزية األسخػ يجب أف تكػف عمى أىمية الداحة الفمدصيشية، فالسؤسدة اإلعبلمية التي تخجـ 
ككفاءة عالية جًجا أف تتستع  بالخبخة كالسيارة في إيراؿ صػت االسخػ األبصاؿ مغ خمف 
القزباف لمسجتسع الجكلي كجحب االنطار حػليع كمغ ثع تفعيل السؤسدات السخترة لمشيػض 

 .(3)بجكرىا في التحذيج كالسشاصخة

الخغع مغ أنيا تبحؿ جيػدىا في تغصية أخبار إف أداء الرحف الفمدصيشية ضعيف ب
تتعمق بقزية األسخػ، كالسذكمة السػجػدة بيا ىي اختداؿ الخبخ كاختراره عمى نحػ يفقجه 

لحلظ ال بج مغ التعاشي معو بشػع مغ التفريل إليراؿ القارغ إلى حقيقة ما في ؛ أىسيتو 
ثع يدمط الزػء عمى جػانب كمغ  ،لكي يتخيل القارغ ماذا يحجث داخل الدجػف ؛ الدجػف 

معاناة األسخػ كىحا يجفع الجسيػر إلى التزامغ كالسذاركة في الفعاليات الخاصة بيع كسا يجفع 
 .(4)أصحاب األقبلـ إلى الكتابة عغ مذكبلتيع كمعاناتيع

إلى السدتػػ السصمػب الحؼ يتشاسب مع  إف تغصية كسائل اإلعبلـ لقزي األسخػ لع تخؽَ 
يجػ أجار ما يتعخضػف لو مغ جخائع عمى تي يبلقييا األسخػ، ك يػازػ مقحجع السعاناة ال

كزبانية الدجػف، كاف التغصية ال تتبع لخصة مشيجية لتفعيل القزية، حيث يقترخ  االحتبلؿ ،
عسميا عمى إعادة نذخ ما يرل إلييا مغ أخبار كتقاريخ أك صػر حػؿ األسخػ، بذكل 

عمى زكايا ججيجة ىامة  يحتاج األسخػ إلى إبخازىا  عذػائي، دكف الحخص عمى تدميط الزػء
 .(5)داعيًا اإلعبلـ إلى تبشى إستخاتيجية ججيجة كابتجاع شخؽ مبتكخة لخجمة قزية األسخػ 

كفيسا يتعمق بالسآخح عمى تغصية كسائل اإلعبلـ لتمظ القزية كأىسيا أف كسائل اإلعبلـ 
كاف دكرىا يقترخ عمى نذخ كتػزيع ما  تتعامل مع القزية مغ باب أف القزية ليدت قزيتيا،

                                                           
 (.232أحخار خمف القزباف، فخكانة، )ص (2)
 سابق،  كافي.مخجع  (3)
 مخجع سابق، األشقخ. (4)
 http://alray.ps/ar/post/92761األشقخ، مػقع ككالة الخأؼ،  (5)
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ترجره الػزارات كالجسعيات السعشية بقزية األسخػ، كليذ ىشاؾ اجتياد أك مبادرة مغ قبل 
السؤسدات اإلعبلمية لتبشى ىحه القزية كتذكيل فخيق عسل، لمبحث في جػانب تمظ القزية 

قج تعامل كسائل اإلعبلـ ، ككحلظ انتبذكل مدتسخ كبذتى الفشػف الرحفيةكتدميط الزػء عمييا 
"نخػ اإلعبلـ في األياـ  :حيث قاؿ مع القزية كخد فعل لؤلحجاث أك السشاسبات كبذكل مػسسي،

التي تخافق يػـ األسيخ الفمدصيشي في الدابع عذخ مغ نيداف، يتدابق إلفخاد مداحة كبيخة 
ىالى األسخػ أك أ ع لقاءات م خحأك  التي تشفحىا الجيات السختمفة ، لؤلسخػ كتغصيو الفعاليات

، ككحلظ إذا ما كقع حجث بارز في الدجػف ليغ عغ السؤسدات السعشية بقزيتيعالسدئػ 
، أك قسع ألحج الدجػف اك حخيق..... كما أف تشقذع أك إضخاب عغ الصعاـكاستذياد أسيخ، 

ب كيشدح ،ائل اإلعبلـ إلى حالتيا الصبيعيةالحكخػ أك يسخ عمى الحجث عجة أياـ، حتى تعػد كس
 .(2)حتى لع نعج ندسع شيئًا عغ تمظ القزية االىتساـ ركيجًا ركيجاً 

إف الجانب اإلعبلمي السفتخض أف يخجـ قزية األسخػ يجب أف يكػف عمى أىمية ككفاءة 
ا كذا خبخة كميارة متخررة في كيفية إيراؿ صػت ىؤالء األسخػ األبصاؿ مغ خمف عالية ججً 

كمغ ثع تفعيل السؤسدات الستخررة ، القزباف لمسجتسع الجكلي كجحب األنطار حػليع 
ا بذيادة العجيج مغ ف ذلظ غيخ متػفخ إلى درجة كبيخة كىحأال إ؛ لمشيػض بجكرىا في السذاركة 

صيشي، فإعبلمشا أصبح إعبلًما رسسًيا ييتع في اليػميات كتخؾ القزايا عبلـ الفمدالسيتسيغ باإل
أكاف في الرحافة السكتػبة  سة لحدغ الشػايا كال يػجج حزػر لشا عمى السدتػػ الجكلي سػاءيسال

بلمي الجكلي لشذخح ىحه لكتخكنية كالفزائيات، كالسصمػب مشا ىػ تحقيق ىحا الحزػر اإلعأك اإل
 .(3)ندانيةالقزية اإل

اعمو مع قزايا األسخػ كيخػ الباحث أف اإلعبلـ الفمدصيشي أجاد في مػاشغ عجة في تف
كاستصاع كبججارة عخض ىسـػ األسيخ كآالمو كالسحصات الفاصمة في حياتو كغيابو عغ أسختو 
كأشفالو، لكشو في السقابل غفل عغ بعس القزايا كتعامل بعيا بشػع مغ السػسسية تارة 

خخػ، كيبجك أف الحخص لجػ كسائل اإلعبلـ السختمفة يتشامى لكي تبقى قزية كالعذػائية تارة أ
 األسخػ في الرجارة.

 

 

                                                           
 السخجع الدابق نفدو، األشقخ. (2)
 مخجع سابق، كافي. (3)
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 الفرل الثالث 
 نتائج الجراسة التحميمية ومشاقذتيا

 

قزية األسخػ في لمػاد الخأؼ  لسحتػػ الشتائج العامة لمجراسة التحميمية  لفرلايعخض ىحا 
حف الجراسة البالغ ( مادة رأؼ، جاءت في ص  91حف الجراسة، حيث قاـ الباحث بتحميل )ص  

حتى  12/12/3128لكل صحيفة، خبلؿ الفتخة الػاقعة بيغ  (48)عجًدا، بػاقع ( 192)عجدىا 
42/23/3129. 

      

 السبحث األول
 قزية األسخى ل محتؽى مؽاد الخأي

 

حف الجراسة مغ مػاد الخأؼ الستعمقة بقزية الباحث في ىحا السبحث، ما أكردتو ص  يتشاكؿ 
عمييا الكت اب  األسخػ، كمػضػعاتيا، كشخرياتيا السحػرية، كالسرادر الرحفية التي اعتسج

حف الجراسة قشاع فييا، بحيث يرل الباحث إلى مجػ اىتساـ مػاد الخأؼ في ص  فييا، كأساليب اإل
 بقزية األسخػ.

 

 قزية األسخى:لمؽاد الخأي  مجى اىتسام :أوًلا 

 قزية األسخى في صحف الجراسةبمؽاد الخأي  مجى اىتسام يؽضح(: ٖ.ٔ) ججول
 % ك الرحيفة

 %61 51 القجس
 %36 31 فمدصيغ

 %24.9 22 الحياة الججيجة
 %22.3 : األياـ

 %211 91 السجسػع

األربعة مجتسعة خبلؿ السجة الدمشية إلجخاء الجراسة كالسحجدة حف الجراسة أكردت ص  
( عجًدا محجكًدا مغ مػاد الخأؼ الستعمقة بقزية 42/23/3129حتى  12/12/3128بعاميغ )
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، رغع أف الفتخة الدمشية شػيمة ندبًيا، كشيجت أكثخ مغ إضخاب ( مادة رأؼ91بمغت )األسخػ، 
ى الرعيج الجساعي كالفخدؼ، إضافة لعجيج حاالت عغ الصعاـ لؤلسخػ في سجػف االحتبلؿ عم

 القسع التي ششتيا قػات االحتبلؿ لؤلسخػ في الدجػف، كالتي شيجت تفاعبلت ميجانية كثيخة.

، كاف ضعيًفااألسخػ قزية حف الجراسة حػؿ كيخػ الباحث أف عجد مػاد الخأؼ في ص  
القزية، باإلضافة لعجـ سعي كىحا يعكذ عدكؼ الكت اب كرسامػ الكاريكاتيخ عغ تشاكؿ ىحه 

عجـ التعاشي باىتساـ معيا، كعجـ استكتاب السحمميغ كالشخب لتقجيع ما لجييع ك حف إلبخازىا الر  
 مغ رأؼ لجعع كإسشاد ىحه القزية التي تذك ل كاحجة مغ أىع القزايا في الذأف الفمدصيشي.

اىتساًما بسػاد الخأؼ كي بلحع مغ خبلؿ الججكؿ الدابق أف  صحيفة القجس كانت األكثخ 
%(، ثع صحيفة الحياة 36%(، تمتيا صحيفة فمدصيغ بشدبة )61نحػ قزية األسخػ بشدبة )

 %(.22.3%(، كأخيًخا صحيفة األياـ بشدبة )24.9الججيجة بشدبة )

خ الباحث ترج ر صحيفة القجس كأكثخ الر   ة بقزية كي فد  حف اىتساًما بسػاد الخأؼ الخاص 
حف ، كأقجـ الر  2:78صحيفة فمدصيشية تعاكد الرجكر بعج ىديسة  لكػنيا أكؿاألسخػ، 

الفمدصيشية، كأف مقخىا الجغخافي يداعجىا في تتبع قزية األسخػ بذكل أفزل مغ غيخىا مغ 
 حف ال سيسا صحيفة فمدصيغ التي مقخىا قصاع غدة.الر  

الرحيفة مغ لرجكر كاألياـ فيعػد  الججيجة أما تق جـ صحيفة فمدصيغ عغ صحيفتي الحياة
الخأؼ العاـ بغدة بيحه القزية؛ نطًخا لحاالت أسخ الجشػد اإلسخائيمييغ في غدة،  غدة حيث يشذغل

كنجاح السقاكمة الفمدصيشية بإجبار االحتبلؿ عمى االفخاج عغ عجد مغ األسخػ ضسغ صفقة 
جشػد ، باإلضافة لمدعي نحػ إبخاـ صفقة ججيجة لتبادؿ ال3122شاليط "كفاء األحخار" عاـ 

، لتبادليع مع عجد آخخ مغ 3125اإلسخائيمييغ السأسػريغ لجػ السقاكمة في غدة خبلؿ عجكاف 
األسخػ الفمدصيشييغ، إضافة لتفاعل الذارع الغدؼ مع قزايا األسخػ بذكل الفت مغ خبلؿ 

 الفعاليات كاألنذصة التزامشية مع األسخػ.

لتي أجخاىا الباحث في بجاية الجراسة كتتفق ىحه الشتائج مع نتائج الجراسة االستكذافية ا
صحيفة القجس في السختبة األكلى حيث حرمت صحف الجراسة عمى نفذ التختيب؛ فكانت 

%(، ثع صحيفة الحياة الججيجة بشدبة 34%(، تبلىا صحيفة فمدصيغ بشدبة )65بشدبة )
( التي 3129كتتفق مع دراسة )الكتخؼ، ، %(8.8%(، كأخيًخا صحيفة األياـ بشدبة )26.4)

%( تبلىا صحيفة 54جاء فييا "حازت صحيفة القجس عمى العجد األكبخ مغ مػاد الخأؼ بشدبة )
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، كتختمف مع دراسة (2)"%(35.3)%( ثع الحياة الججيجة بشدبة 43.9فمدصيغ بشدبة )
(، التي جاء فييا "اىتست صحيفة األياـ بالسقاؿ التحميمي كحرمت عمى 3128)الخنتيدي، 

%(، ثع صحيفة فمدصيغ 32%(، تمتيا صحيفة القجس بشدبة )61.7بشدبة ) السختبة األكلى
 .(3)%(9.7%(، كفي السختبة األخيخة صحيفة الحياة الججيجة بشدبة )8.:2بشدبة )

 

 :مؽاد الخأي مؽضؽعاتتختيب أولؽيات  :ثانياا
 حف الجراسةفي ُص تختيب أولؽيات قزية األسخى في مؽاد الخأي يؽضح  (ٖ.ٕ)ججول 

 الرحيفة       

 السؽضؽعات
 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 14 33 14.7 19 39 7 15.4 2 6.7 5 ضخابات األسخى إ

 10 24 12.3 16 0 0 0 0 10.7 8 قسع األسخى 
 7.7 18 6.2 8 5.5 1 15.4 2 9.3 7 األسخى األطفال
 7.7 18 10.8 14 5.5 1 15.4 2 1.3 1 الفعاليات التزامشية
 6 14 4.7 6 0 0 7.7 1 9.3 7 معاناة أىالي األسخى 
 6 14 4.7 6 16.8 3 0 0 6.7 5 اًلعتقال اإلداري 
 5.5 13 3.9 5 5.5 1 23 3 5.3 4 التعحيب

 5 12 4.7 6 5.5 1 0 0 6.7 5 اإلىسال الطبي
 5 12 5.3 7 5.5 1 0 0 5.3 4 مشع الديارات
 5 12 3.0 4 5.5 1 0 0 9.3 7 األسيخات

 5 12 5.3 7 5.5 1 0 0 5.3 4 العدل اًلنفخادي
 4 10 2.3 3 0 0 7.7 1 8 6 صفقات التبادل
 3.9 9 6.2 8 0 0 0 0 1.3 1 القؽانيؼ الجولية
 3.9 9 3.0 4 0 0 0 0 6.7 5 األحكام العالية
 3.0 7 5.3 7 0 0 0 0 0 0 اًلعتقاًلت

 1.7 4 3.0 4 0 0 0 0 0 0 األسخى الذيجاء
 1.7 4 2.3 3 5.5 1 0 0 0 0 التغحية القدخية
 1 2 0 0 0 0 0 0 2.7 2 إعجام األسخى 
 3.9 9 2.3 3 0 0 15.4 2 5.3 4 قزايا أخخى 
 100 236 100 130 100 18 100 13 100 75 * ٖالسجسؽع

 :تذيخ بيانات الججول أعاله إلى الشتائج اآلتية

                                                           
(1)

 (.229الكتخؼ، اتجاىات صفحات الخاؼ في الرحف الفمدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة، )ص  

 (.89)ص  الخنتيدي، في الرحف الفمدصيشية اليػمية،كاقع السقاؿ التحميمي (3)
 * السجسػع ىشا ال يداكؼ عجد مػاد الخأؼ التي تع تحميميا، ألف كل مادة رأؼ قج تحتػؼ عمى أكثخ مغ مػضػع.4
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 حف الجراسة:اًلتجاه العام لُر  .ٔ
صحف مػاد الخأؼ في إضخاب األسخػ عمى السختبة األكلى في اىتساـ  مػضػعحازت 

%(، يمييا قزية قسع األسخػ كالتفتيذات بشدبة 25الجراسة بقزايا كمػضػعات األسخػ بشدبة )
 %(،8.8السختبة الثالثة بحات الشدبة ) في%(، ثع األسخػ األشفاؿ كالفعاليات التزامشية 21)

في ك  %( مثل مقابخ األرقاـ، كتاريخ الحخكة األسيخة،:.4كجاءت القزايا األخخػ  بشدبة )
 %(.2ختبة األخيخة قانػف إعجاـ األسخػ بشدبة )الس

 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 :صحيفة فمدطيؼ .أ 

احتل االىتساـ بقزايا قسع األسخػ كالتفتيذات في صحيفة فمدصيغ السختبة األكلى بشدبة 
%( بيشسا حمت 4.:%(، تبلىا األسيخات كاألسخػ األشفاؿ في مختبة متداكية بشدبة )21.8)

 %(.2.4القػانيغ الجكلية في السختبة األخيخة بشدبة )قزية 

 صحيفة الحياة الججيجة: .ب 

%(، تبله إضخاب األسخػ 34جاء االىتساـ بقزية التعحيب في السختبة األكلى بشدبة )
%(، كسا 26.5كالفعاليات التزامشية كاألسخػ األشفاؿ في السختبة الثانية بشدبة متداكية كىي )

السصمق لقزايا كمػضػعات حازت ندب متقجمة في بقية صحف أف الرحيفة لع تتصخؽ ب
 الجراسة، مثل قزية قسع األسخػ كالتفتيذات كاألسخػ األشفاؿ كمعاناة أىالي األسخػ.

 صحيفة األيام: .ج 

%( في صحيفة األياـ، :4حرمت قزية إضخابات األسخػ عمى السختبة األكلى بشدبة )
(، ثع حل في السختبة الثالثة عجد مغ القزايا %27.9تبلىا قزية االعتقاؿ اإلدارؼ بشدبة )

 %( مثل قزية األسخػ األشفاؿ كالفعاليات التزامشية كالتعحيب. 6.6بشدبة كاحجة بمغت )

 :صحيفة القجس .د 
بيشت نتائج الجراسة في صحيفة القجس حرػؿ إضخابات األسخػ عمى السختبة األكلى 

%(، ثع جاء في 23.4الثانية بشدبة )%( تبلىا قزية قسع األسخػ في السختبة 25.8بشدبة )
%( بيشسا جاءت قزية التغحية القدخية 21.9السختبة الثالثة قزية الفعاليات التزامشية بشدبة )

 %(.3.4في السختبة األخيخة بشدبة )
 أوجو اًلتفاق واًلختالف: .ٖ
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 تفاكتت مػاد الخأؼ في صحف الجراسة في االىتساـ بالقزايا كالسػضػعات التي تشاكلتيا،
لع يشل أؼ اىتساـ مغ  ،فبيشسا اىتست صحيفتا فمدصيغ كالقجس بسػضػع قسع األسخػ كالتفتيذات

 صحيفتي الحياة الججيجة كاألياـ.
حيث حاز عمى السختبة األكلى ، اختمف االىتساـ بسػضػع قسع األسخػ كالتفتيذات  .أ 

عمى  فة فمدصيغ، كعمى السختبة الثانية في صحيفة القجس، بيشسا لع يحرليفي صح
 أؼ نتيجة في صحيفتي الحياة الججيجة كاألياـ.

حيث حاز عمى السختبة األكلى في ، اختمف االىتساـ بسػضػع إضخاب األسخػ  .ب 
، بيشسا جاء الججيجة صحيفتي األياـ كالقجس، كعمى السختبة الثانية في صحيفة الحياة

 في مختبة متأخخة في صحيفة فمدصيغ.
حيث حاز عمى السختبة الثانية في ، ألشفاؿ اختمف االىتساـ بسػضػع األسخػ ا .ج 

صيحفتي فمدصيغ كالحياة الججيجة، بيشسا جاء في مختبة متأخخة في صحيفة القجس، 
 كلع يشل أؼ اىتساـ مغ صحيفة األياـ.

حيث حاز عمى السختبة الثالثة في ، اختمف االىتساـ بسػضػع معاناة أىالي األسخػ  .د 
شسا جاء في مختبة متأخخة في صحيفتي األياـ صيحفتي فمدصيغ كالحياة الججيجة، بي

 كالقجس.
كيخجع الباحث ىحا التبايغ في االىتساـ بسػاضيع كقزايا عمى حداب أخخػ لجػ صحف 

/ مايػ 38حتى  3128/ أبخيل 28الجراسة ألسباب سياسية حيث كاف إضخاب األسخػ الحؼ 
يقػده أسخػ حخكة فتح، كعمى رأسيع األسيخ مخكاف البخغػثي، فيسا  ـ عمى سبيل السثاؿ3128

لع يذارؾ أسخػ الفرائل األخخػ بيحا اإلضخاب، إال بعزيع كفي مخاحل متأخخة مشو، أما 
يخز االىتساـ بقزية األسخػ األشفاؿ التي لع تشل أؼ اىتساـ مغ صحيفة األياـ، كجاءت في 

ف الفتخة إحه الشتيجة استغخاب الباحث، حيث ثارت ىمختبة متأخخة في صحيفة القجس، فقج أ
الدمشية لمتحميل شيجت انتفاضة القجس، كما رافقيا مغ حسبلت اعتقاؿ مكثقة تخكد ت في أغمبيا 

حتى  3128( قخار اعتقاؿ خبلؿ الفتخة يشايخ 213بحق األشفاؿ السقجسييغ الحيغ صجر بحقيع )
 .(2)3129فبخايخ 

كيخػ الباحث أف ىحه الشتائج تعكذ تشػ ع مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في صحف 
الجراسة التي تشاكلت مػضػعات قزية األسخػ بأنػاعيا السختمفة، كإف كاف ثسة اىتساـ بسػضػع 

                                                           
-http://cda.gov.ps/index.php/ar/arانطخ: بياف ىيئة شؤكف األسخػ كالسحخريغ، كنادؼ األسيخ الفمدصيي:  (2)

news/5284-350 
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أكثخ مغ آخخ؛ نطًخا لصبيعة السػضػع كاترالو بذكل مباشخ بقزية األسخػ كتفاعبلتو سػاء 
خارجيا، باإلضافة العتبار مكاف صجكر صحف الحياة الججيجة كاألياـ  داخل الدجػف أك

 .كالقجس في الزفة الغخبية التي اىتست بقزايا غيخ التي اىتست بيا صحيفة فمدصيغ بغدة
( التي جاء فييا "حرػؿ أشخكحة 3126كتختمف ىحه الشتائج، مع دراسة )محدغ، 

، كسا تختمف مع دراسة )جبخيل، (2)"%34.6إضخاب األسخػ عمى السختبة الخابعة بشدبة 
( التي جاء فييا "حرػؿ قزايا صفقات األسخػ عمى السختبة األكلى بشدبة 3126

(؛ حيث كاف االىتساـ بالقزايا الستعمقة بالسعاناة 3125مع دراسة )أبػ عخاـ، ك ، (3)%(94.9)
، كسا (4)%(51.7)الشفدية لؤلسخػ الفمدصيشييغ داخل سجػف االحتبلؿ بالسختبة األكلى بشدبة 

( حيث جاء فييا "أبخز السػاضيع التي تتشاكليا كانت 3125تختمف مع دراسة )سكيظ، 
"األكضاع السأساكية لؤلسخػ داخل الدجػف" حيث حرمت عمى السختبة األكلى بشدبة 

( التي جاء فييا "احتمت مػضػعات 3126، كسا تختمف مع دراسة )أبػ حسيج، (5)%("82.5)
 .(6)%("32.7يجئة السختبة األكلى بشدبة )السفاكضات كالت

إلى أف الجراسة ىشا اقترخت عمى تحميل مػاد الخأؼ  بخأؼ الباحث كيعػد ىحا االختبلؼ
)السقاالت، الكاريكاتيخ(، فيسا تشاكلت الجراسات الدابقة قزية األسخػ إما بتختيب أكلػيات 

 الجسيػر نحػىا، أك دكرىا في زيادة كعي الجسيػر نحػىا.
 

 :في قزية األسخى ثالثاا/ السرادر الرحفية 
 في صحف الجراسةفي قزية األسخى يؽضح السرادر الرحفية لسؽاد الخأي ( ٖ.ٖ)ججول 

 الرحيفة           
 

 السرادر الرحفية

 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 93.6 77 85 34 100 9 56.5 6 90 18 كاتب السقال
 28.6 25 15 6 0 0 65.7 7 10 2 رسام الكاريكاتيخ
 100 91 100 40 100 9 100 11 100 20 السجسؽع

 :تذيخ بيانات الججول أعاله إلى ما يأتي

                                                           
 (.243)ص  محدغ، ،مخجع سابق(2)
 (،241)ص جبخيل،، مخجع سابق(3)
 (.34)ص  مخجع سابق، أبػعخاـ، (4)
 (.39)ص مخجع سابق، سكيظ،  (5)
 (.94)ص مخجع سابق، أبػحسيج،  (6)



93

 اًلتجاه العام لرحف الجراسة: .ٔ

في مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في صحف حاز كاتب السقاؿ عمى السختبة األكلى 
%(، بيشسا لع 29%(، كجاء رساـ الكاريكاتيخ السرجر الثاني كالػحيج بشدبة )93بشدبة )الجراسة 

بخيج القخ اء، كسائل تحرل السرادر الرحفية األخخػ )الػكاالت السحمية، الػكاالت الجكلية، 
 اإلعبلـ( عمى أؼ ندبة تحكخ.

 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 صحيفة فمدطيؼ: .أ 

%( بيشسا بمغت ندبة 1:احتل كاتب السقاؿ في صحيفة فمدصيغ السختبة األكلى بشدبة )
 %(.21رساـ الكاريكاتيخ )

 صحيفة الحياة الججيجة: .ب 
عمى السختبة األكلى بشدبة  الججيجة حرل رساـ الكاريكاتيخ في صحيفة الحياة

 %(.38.9%(، بيشسا حل كاتب السقاؿ في السختبة الثانية بشدبة )83.3)
 صحيفة األيام: .ج 

%( دكف أؼ 211بيشت نتائج الجراسة في صحيفة األياـ حرػؿ كاتب السقاؿ عمى ندبة )
 كجػد لفئة رساـ الكاريكاتيخ.

 صحيفة القجس: .د 
%(، يميو رساـ 96ختبة األكلى بشدبة )جاء كاتب السقاؿ في صحيفة القجس في الس

 %(.26الكاريكاتيخ بشدبة )
 أوجو اًلتفاق واًلختالف: .ٖ

حف الجراسة فمدصيغ، األياـ كالقجس في اعتسادىا عمى كاتب السقاؿ بلحع تذابو ص  ي  
بشدبة عالية ججا، بيشسا كاف األمخ معكػًسا في صحيفة الحياة الججيجة؛ حيث اعتسجت عمى 

ا خمػ صحيفة األياـ مغ بلحع أيًز الكاريكاتيخ بذكل أكبخ مغ السقاؿ الرحفي، كسا كي  رسػمات 
 فغ الكاريكاتيخ بذكل تاـ.

كيخػ الباحث أف االعتساد كاف محرػًرا عمى ىحيغ السرجريغ، نطًخا لخرػصية قزية 
األسخػ في الػججاف الفمدصيشي، كما راكستو مغ معمػمات أضحت كسدمسات ليدت بحاجة 

اـ الكاريكاتيخ يعب خ عغ مزسػف لمسر ادر الرحفية بذكل مباشخ، باإلضافة إلى أف رس 
 رسػماتو مدتشًجا عمى أفكاره كرؤاه الذخرية كارتباشو الػججاني بقزية األسخػ.
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 قزية األسخى:في السرادر األولية  :رابعاا

 في صحف الجراسةفي قزية األسخى يؽضح السرادر األولية لسؽاد الخأي ( ٖ.ٗ)ججول 
 الرحيفة           
 األولية السرادر

 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

شية
دصي

فم
 

 23 6 0 0 60 3 33.3 2 14.2 1 أسخػ في الدجػف 
 11.5 3 25 2 0 0 0 0 14.2 1 ىيئة األسخػ 

 11.5 3 12.5 1 40 2 0 0 0 0 مؤسدات األسخػ 
 7.6 2 0 0 0 0 0 0 28.6 2 أسخػ محخركف 

 7.6 2 25 2 0 0 0 0 0 0 مدؤكلػف حكػميػف 
 7.6 2 12.5 1 0 0 0 0 14.2 1 أخخػ 

 3.9 1 12.5 1 0 0 0 0 0 0 مخاكد حقػقية
 3.9 1 0 0 0 0 0 0 14.2 1 أىالي األسخػ 

 3.9 1 12.5 1 0 0 0 0 0 0 محامػف 
 3.9 1 0 0 0 0 16.7 1 0 0 مرادر حدبية
 84.4 22 100 8 100 5 50 3 85.6 6 السجسؽع

يمية
سخائ

إ
 

 3.9 1 0 0 0 0 16.7 1 0 0 بيتديميع
 3.9 1 0 0 0 0 16.7 1 0 0 نكدخ الرست

 3.9 1 0 0 0 0 0 0 14.2 1 أخخػ 
 11.7 3 0 0 0 0 33.3 2 14.2 1 السجسؽع

 3.9 1 0 0 0 0 16.7 1 0 0 األمع الستحجة دكلية
 100 26 100 8 100 5 100 6 100 7 *ٔالسجسؽع الكمي 

 تذيخ بيانات الججول أعاله إلى ما يأتي:

 حف الجراسة:اًلتجاه العام لُر  .ٔ

حف ص   مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في حرمت السرادر األكلية الفمدصيشية في
%(، تبلىا السرادر األكلية اإلسخائيمية بشدبة 95.5الجراسة عمى أعمى ندبة بػاقع )

                                                           

  بعس السػاد لع تطيخ مرجر معمػماتيا األكلي.التي تع تحميميا ألف  مػاد الخأؼ* السجسػع ال يداكػ عجد 1
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، حيث اقترخت فقط عمى ىيئة األمع الستحجة %(:.4ثع السرادر الجكلية بشدبة )%(، 22.8)
 دكف الباقي.

كضسغ السرادر األكلية الفمدصيشية جاءت األسخػ في الدجػف في السختبة األكلى بشدبة 
تبلىا ىيئة األسخػ كمؤسدات األسخػ في السختبة الثانية بشدبة متداكية بمغت  %(،34)
%(، كحل 8.7%(، بيشسا حرل مرجر األسخػ السحخركف عمى السختبة الثالثة بشدبة)22.6)

في السختبة األخيخة مرادر السخاكد الحقػقية كأىالي األسخػ كالسحامػف كالسرادر الحدبية بشدبة 
 %( لكل مشيسا.:.4)

فقج حرمت مؤسدة بيتدمع عمى ندبة متداكية مع ، أما في السرادر األكلية اإلسخائيمية 
 %( لكل مشيسا.:.4مشطسة نكدخ الرست مع أخخػ بشدبة بمغت )

 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 :صحيفة فمدطيؼ .أ 

حيث حرمت ، احتمت السرادر األكلية الفمدصيشية في صحيفة فمدصيغ السختبة األكلى 
%، كلع تحرل السرادر 25.3%( تبلىا السرادر األكلية اإلسخائيمية بشدبة 96.7بة )عمى ند

       ة ندبة.األكلية الجكلية عمى أي  

األسخػ السحخركف عمى السختبة  كلية الفمدصيشية في الرحيفة حازكضسغ السرادر األ
األسخػ كأىالي  كجاء في السختبة الثانية األسخػ في الدجػف كىيئة، %( 39.7األكلى بشدبة )

%( لكل مشيع، بيشسا لع تحرل السرادر األخخػ في 25.3األسخػ بشدبة كاحجة كىي )
 الرحيفة عمى أية ندبة تحكخ.

%(، بيشسا 25.3فقج حرمت فئة أخخػ عمى ندبة) ،أما في السرادر األكلية اإلسخائيمية
 ة ندبة.لع تحرل السرادر األكلية الجكلية عمى أي  

 الججيجة:صحيفة الحياة  .ب 

حرػؿ السرادر األكلية الفمدصيشية عمى الججيجة شت نتائج الجراسة في صحيفة الحياة بي  
%، ثع السرادر األكلية الجكلية 44.4%( تبلىا السرادر األكلية اإلسخائيمية بشدبة 61ندبة )
 %(.27.8بشدبة )

جر األسخػ كفيسا يتعمق بالسرادر األكلية الفمدصيشية أضيخت نتائج الجراسة حرػؿ مر
السرادر الحدبية عمى السختبة  ت%، بيشسا حرم44.4في الدجػف عمى السختبة األكلى بشدبة 
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 ةعمى أي  الججيجة %(، بيشسا لع تحرل بقية السرادر في صحيفة الحياة 27.8الثانية بشدبة )
 ندبة.

كفي السرادر األكلية اإلسخائيمية حرمت فئة بيتديمع كنكدخ الرست عمى ندبة 
 %(.27.8%( لكل مشيسا، كفئة السرادر األكلية الجكلية عمى ندبة )27.8)
 صحيفة األيام: .ج 

حيث حرمت ، انفخدت السرادر األكلية الفمدصيشية في صحيفة األياـ بالسختبة األكلى 
 ندبة تحكخ.  ة%(، بيشسا لع تحرل بقية الفئات عمى أي  211عمى ندبة )

الرحيفة حازت فئة األسخػ في الدجػف عمى كضسغ السرادر األكلية الفمدصيشية في 
 %(.51%(، أما مؤسدات األسخػ فحرمت عمى ندبة )71ندبة )
 صحيفة القجس: .د 

شت نتائج الجراسة في صحيفة القجس حرػؿ السرادر األكلية الفمدصيشية عمى ندبة بي  
 حكخ. ندبة ت   ة%(، بيشسا لع تحرل بقية الفئات عمى أي  211)

 غيىيئة األسخػ كمدؤكل االفمدصيشية في الرحيفة حازت فئت كضسغ السرادر األكلية
%( عمى مؤسدات األسخػ 23.6%( لكل مشيسا، بيشسا تػزعت ندبة )36غ عمى ندبة )يحكػمي

 كالسحامػف كالسخاكد الحقػقية كأخخػ.

 أوجو اًلتفاق واًلختالف: .ٖ
االعتساد حف فمدصيغ كالحياة الججيجة كالقجس عمى أكضحت نتائج الجراسة اتفاؽ ص   .أ 

عمى السرادر األكلية الفمدصيشية بشدبة مختفعة، بيشسا جاءت ندبة صحيفة األياـ 
 قميمة مقارنة بالرحف الثبلثة.

حف الجراسة عجا صحيفة الحياة في عجـ االعتساد عمى السرادر األكلية اتفقت ص   .ب 
 الجكلية.

فقج جاء ،  حف الجراسة في االعتساد عمى السرادر األكلية اإلسخائيميةاختمفت ص   .ج 
 حف األخخػ.استخجاـ صحيفة الحياة الججيجة أكثخ مغ بقية الر  

في االعتساد عمى مرجر  الججيجة كتذيخ الشتائج إلى تػافق صحيفتي األياـ كالحياة .د 
ة فمدصيغ عمى مرجر األسخػ في الدجػف كسرجر أساسي، بيشسا اعتسجت صحيف

، كربسا كاف ذلظ عائًجا لػجػد حيث حرل عمى أعمى ندبة فييا، غ ياألسخػ السحخر 
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شت الشتائج كسا كبي  ندبة كبيخة مغ األسخػ مغ صفقة شاليط مػجػدكف في غدة، 
 غ.يغ حكػمييدر الحكػمية كييئة األسخػ كمدؤكلاعتساد صحيفة القجس عمى السرا

حف الجراسة )فمدصيغ، األياـ، القجس( في االعتساد عمى كيخجع الباحث سبب تػافق ص  
كلية الفمدصيشية لتعجد ىحه السرادر، كحخص الكت اب عمى عجـ تبشي الخكاية السرادر األ

 اإلسخائيمية لتعسجىا تدييف الحقائق كتذػيو صػرة األسخػ.

عمى مرجر األسخػ في الججيجة كيعتقج الباحث أف اعتساد صحيفتي األياـ كالحياة 
ساد صحيفة القجس عمى الدجػف لتػفخ التػاصل مغ مشاشق الزفة الغخبية مع الدجػف، كاعت

السرادر الحكػمية يعػد لقخب الرحيفة مغ الجيات الخسسية في الدمصة الفمدصيشية، ككػف 
 الججيجة رئيذ ىيئة األسخػ عيدى قخاقع أحج الك تاب الجائسيغ لجػ الرحيفة، أما صحيفة الحياة

خجسة عغ نيا نقمت بعس مػاد الخأؼ الستإت عمى السرادر اإلسخائيمية، حيث فقج اعتسج
، كمقاؿ آخخ كاف 3129/مارس 42مقاؿ لمكتابة عسيخا ىاس بتاريخ  :الرحافة العبخية مثل

 .3129/مارس 34افتتاحًيا عغ صحيفة ىآرتذ بتاريخ 

( التي جاء فييا "احتمت السؤسدات 3124كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )األشقخ، 
حف الجراسة التي اعتسجت عمييا ص  كالسخاكد السخترة السختبة األكلى في السرادر األكلية 

( التي جاء فييا "ضعف االعتساد عمى 3123%("، كتختمف مع دراسة )األشقخ، 44.4بشدبة )
%(، فيسا كاف 6سخػ، حيث جاءت بشدبة )فمدصيشية في الحرػؿ عمى أخبار األالسرادر ال

دراسة  ، كسا تختمف مع(2)%"21االعتساد عمى الرحافة اإلسخائيمية بشدبة كصمت إلى 
في السختبة األكلى،  ء عجـ اعتساد السقاالت عمى مرجر( التي جاء فييا "جا3128)اليازكرؼ، 

 .(3)%("55.9بشدبة )
كيعتقج الباحث أف سبب ىحا االختبلؼ يعػد الختبلؼ عيشة الجراسة لجػ األشقخ التي 

سقاؿ الرحفي بعسػميتو استيجفت السػاقع اإللكتخكنية العخبية، بيشسا تشاكلت دراسة اليازكرؼ فغ ال
 دكف التصخؽ لقزية بعيشيا.

 

 
 

                                                           
 (.75)ص  مخجع سابق، األشقخ، (2)
 (.238)ص  مخجع سابق، اليازكرؼ، (3)
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ا  :في قزية األسخى  الذخريات السحؽرية :خامدا
 حف الجراسةفي ُص  لقزية األسخى  يؽضح الذخريات السحؽرية( ٖ.٘)ججول 

 الرحيفة                
الحياة  فمدصيغ السحؽرية.الذخريات

 االتجاه العاـ القجس األياـ الججيجة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

فمدطيشية
 

 34.4 43 32.7 19 23 6 41.1 7 45.8 11 أسخػ داخل الدجػف 
 10.4 13 13.7 8 3.8 1 0 0 16.7 4 أسخػ محخركف 

 7.2 9 8.6 5 11.5 3 5.9 1 0 0 حدبية
 5.6 7 8.6 5 3.8 1 0 0 4.1 1 رسسية
 0.8 1 0 0 3.8 1 0 0 0 0 أخخػ 
 58.4 73 63.7 37 46 12 47 8 66.6 16 السجسؽع

إسخائيمية
 13.6 17 10.3 6 15.3 4 23.5 4 12.5 3 رسسية 

 12 15 6 4 7.7 2 29.5 5 16.7 4 عدكخية
 0.8 1 0 0 3.8 1 0 0 0 0 أخخػ 

 26.4 33 17 10 27 7 53 9 29.2 7 السجسؽع

عخبية
 1.6 2 3.4 2 0 0 0 0 0 0 شعبية 

 0.8 1 0 0 3.8 1 0 0 0 0 رسسية
 2.4 3 3.4 2 3.8 1 0 0 0 0 السجسؽع

دولية
 8 10 8.6 5 15 4 0 0 4.1 1 رسسية 

 4.8 6 6.8 4 7.7 2 0 0 0 0 شعبية
 12.8 16 15.5 9 22.7 6 0 0 4.1 1 السجسؽع
 100 125 100 58 100 26 100 17 100 24 *ٔالسجسؽع الكمي

 :تذيخ بيانات الججول أعاله إلى األتي
 :حف الجراسةاًلتجاه العام لُر  .2

في مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ  حازت الذخريات الفمدصيشية عمى السختبة األكلى
%( ضسغ الذخريات السحػرية، تبلىا الذخريات 69.5بشدبة ) حف الجراسةفي ص  

                                                           

 بعس السػاد أضيخت أكثخ مغ شخرية محػرية.التي تع تحميميا ألف  مػاد الخأؼ* السجسػع ال يداكػ عجد 
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%(، 23,9%(، كجاءت الذخريات الجكلية في السختبة الثالثة بشدبة )37.5اإلسخائيمية بشدبة )
 %(.3.5ثع الذخريات العخبية بشدبة ضئيمة بمغت)

كضسغ الذخريات السحػرية الفمدصيشية حرمت فئة األسخػ داخل الدجػف عمى السختبة 
%(، كفي 21.5غ بشدبة متباعجة بمغت )ي%(، تبلىا فئة األسخػ السحخر 56.9األكلى بشدبة )

أما في السختبة األخيخة فقج جاءت ،%( 8.3السختبة الثالثة حرمت شخريات حدبية بشدبة )
 %(.1.9أخخػ بشدبة ضئيمة بمغت )

 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 :صحيفة فمدطيؼ .أ 

%(، تبله 77.7لفمدصيشية في صحيفة فمدصيغ بشدبة )جاءت الذخريات السحػرية ا
 %(.5.2%(، ثع الذخريات الجكلية عمى ندبة )3.:3الذخريات اإلسخائيمية بشدبة )

%(، ثع األسخػ السحخركف عمى ندبة 56.9كحرل األسخػ داخل الدجػف عمى ندبة)
 %(.5.2%(، كفي السختبة األخيخة جاءت الذخريات الخسسية بشدبة )27.8)
 يفة الحياة الججيجة:صح  .ب 

حرػؿ الذخريات السحػرية  الججيجة تبيغ في نتائج الجراسة في صحيفة الحياة
%(، كلع 58%(، تبله فئة الذخريات السحػرية الفمدصيشية بشدبة)64اإلسخائيمية عمى ندبة )

 ة ندبة تحكخ.تحرل بقية الفئات عمى أي  
الذخريات الحدبية عمى ندبة %(، ثع 52.2) كحرل األسخػ داخل الدجػف عمى ندبة

 ندب. ة%(، كلع تحرل بقية الفئات عمى أي  :.6)
 صحيفة األيام: .ج 

غ في نتائج الجراسة لجػ صحيفة األياـ حرػؿ الذخريات السحػرية الفمدصيشية عمى تبي  
%(، ثع الذخريات السحػرية 38%(، تبله الذخريات السحػرية اإلسخائيمية بشدبة )57ندبة )

 (%.33.8بة )الجكلية عمى ند
كحرل األسخػ داخل الدجػف ضسغ الذخريات السحػرية الفمدصيشية عمى ندبة 

%(، كفي السختبة األخيخة جاءت الذخريات 22.6%(، ثع شخريات حدبية عمى ندبة )34)
 (%.4.9الخسسية كاألسخػ السحخركف بشدبة )

 صحيفة القجس: .د 
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ى السختبة األكلى بشدبة حرمت الذخريات السحػرية الفمدصيشية في صحيفة القجس عم
 %(، ثع الذخريات الجكلية عمى ندبة28) ، تبله الذخريات اإلسخائيمية بشدبة(74.8%)
(26.6.)% 

كحرل األسخػ داخل الدجػف ضسغ الذخريات السحػرية الفمدصيشية عمى ندبة 
(%، كفي السختبة األخيخة تداكت 24.8%(، ثع األسخػ السحخركف عمى ندبة )43.8)

 %( لكل مشيسا.9.7الحدبية كالخسسية بشدبة )الذخريات 

%( 21.4كضسغ الذخريات السحػرية اإلسخائيمية جاءت ندبة الذخريات الخسسية )
%(، كفي الذخريات العخبية حازت الذخريات الذعبية 7تبلىا الذخريات العدكخية بشدبة )

%(، 9.7ية )%(، أما في الذخريات الجكلية فكانت ندبة الذخريات الخسس4.5عمى ندبة )
 %(.7.9كندبة الذخريات الجكلية الذعبية )

 أوجو اًلتفاق واًلختالف: .ٖ

حيث حازت عمى ، حف الجراسة في إبخاز الذخريات السحػرية الفمدصيشية ص   اتفقت
حف عمى تعديد الخكاية الفمدصيشية مقابل الخكاية ، كيخجع ذلظ لحخص الر  السختبة األكلى

، اإلسخائيمية مجعسة بإضيار أشخاص بعيشيع كقعت عمييع السطمػمية اإلسخائيمية داخل الدجػف 
 ككحلظ لحخصيا عمى إبخاز رمػز ذات صمة بالحخكة األسيخة ما يكدب مػاد الخأؼ أىسية أخخػ.

ة اإلسخائيمية بشدب متجنية، كمغ صحف الجراسة في إبخاز الذخريات الخسسي اتفقت
الذخريات العدكخية اإلسخائيمية، كيخجع  ؛حف الجراسةضسغ ىحه الذخريات التي أبدرىا ص  

حف الباحث ذلظ الرتباط عجد مغ القزايا التي تشاكلتيا مػاد الخأؼ نحػ قزية األسخػ في ص  
شية بقصاع غدة بعج عجكاف الجراسة برفقة شاليط، ككحلظ بالجشػد األسخػ لجػ السقاكمة الفمدصي

 ، إضافة إلى حخص الجير اإلسخائيمي عمى سمػؾ سياسة عجائية كاضحة تجاه األسخػ. 3125

( التي جاء فييا "اعتسج رسامػ 3126كتختمف ىحه الشتيجة مع دراسة )أبػ حسيج، 
الكاريكاتيخ عمى الذخريات السحػرية الخمدية غيخ مدساة عشج تشاكؿ مػضػعات العجكاف 

، كسا 2%( تبلىا الذخريات الدياسية اإلسخائيمية"56.4يت عمى السختبة األكلى بشدبة )كحط
( التي جاء فييا اعتسج رسامػ الكاريكاتيخ عمى شخريات 3124تختمف مع دراسة )تخباف، 

                                                           
 (.:9، )صمخجع سابق، أبػحسيج (2)
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%(، تبلىا الذخريات الخمدية 73.4فاعمة رمدية غيخ مدساة في السختبة األكلى، كبشدبة )
 . 2%("22.2السدساة بشدبة )

بيشسا ؛  تشاكلتا فغ الكاريكاتيخ فقط غتيمكيخجع الباحث ىحا االختبلؼ لصبيعة الجراستيغ ال
حيث الشدبة األكبخ لمسقاؿ ، في ىحه الجراسة تع تشاكؿ مػاد الخأؼ )السقاؿ كالكاريكاتيخ( 

 الرحفي، كسا سيطيخ في التحميل أدناه.

ا  أساليب اإلقشاع: :سادسا
في  السدتخجمة مع مؽاد الخأي في قزية األسخى يؽضح األساليب اإلقشاعية ( ٖ.ٙ)ججول 

 حف الجراسةُص 
 الرحيفة           
 أساليب اإلقشاع

 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

األساليب السشطقية
االستجالؿ بأحجاث  

 كاقعية
12 14.6 4 17.3 7 16.2 23 16 46 15.2 

 12 36 8.3 12 18.6 8 21.7 5 13.4 11 تقجيع إحراءات كأرقاـ
 3 9 2.1 3 2.3 1 17.3 4 1.2 1 استذياد بآراء مختريغ

 1 2 0 0 4.6 2 0 0 0 0 تقجيع كجيات نطخ أخخػ 
 30.9 93 26.6 38 41.8 18 56.5 13 29.2 24 السجسؽع

األساليب العاطفية
 18.9 57 21 30 13.9 6 13.0 3 21.9 18 استخجاـ غخيدة الجساعة 

 16.9 51 20.3 29 11.6 5 13.0 3 17.0 14 صيغ التفزيل
 14.9 45 12.5 18 11.6 5 0 0 14.6 12 أساليب ببلغية

 10.6 32 11.9 17 16.2 7 8.6 2 7.3 6 إشبلؽ أحكاـ عامة
 7.6 23 7.7 11 4.6 2 8.6 2 9.7 8 دالالت األلفاظ
 ٔ.69 208 73.4 105 58.1 25 43.4 10 70.7 58 السجسؽع
 100 301 100 143 100 43 100 23 100 82 * ٕالسجسؽع الكمي

 :تذيخ بيانات الججول أعاله إلى ما يأتي
 حف الجراسة:اًلتجاه العام لُر  .ٔ

                                                           
 (.62تخباف، )ص ،مخجع سابق (2)
 بعس السػاد استخجمت أكثخ مغ أسمػب اقشاعي.التي تع تحميميا ألف  مػاد الخأؼ* السجسػع ال يداكػ عجد 2
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ضسغ أساليب اإلقشاع  %(،2.:7حازت األساليب اإلقشاعية العاشفية عمى ندبة )
تمتيا األساليب اإلقشاعية  السدتخجمة مع مػاد الخأؼ الخاصة بفزية األسخػ في صحف الجراسة،

 %.:.41السشصقية بشدبة 

كحرل أسمػب االستجالؿ بأحجاث كاقعية ضسغ فئة األساليب السشصقية عمى السختبة 
%(، ثع جاء أسمػب 23%(، تبله أسمػب تقجيع إحراءات كأرقاـ بشدبة)26.3األكلى بشدبة) 

%(، كحل في 4حيث بمغت ندبتو )، االستذياد بآراء خبخاء كمختريغ بفارؽ كبيخ عشيع 
 %(.2كجيات نطخ أخخػ بشدبة ضئيمة بمغت )السختبة األخيخة أسمػب تقجيع 

كحاز أسمػب استخجاـ غخيدة الجساعة ضسغ فئة األساليب العاشفية عمى السختبة األكلى 
(%، ثع أسمػب :.27%(، كجاء أسمػب صيغ التفزيل في السختبة الثانية بشدبة ):.29بشدبة )

ة أسمػب دالالت األلفاظ %(، كجاء في السختبة األخيخ :.25استخجاـ أساليب ببلغية بشدبة )
 %(.8.7بشدبة )
 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 صحيفة فمدطيؼ: .أ 

بيشسا  ؛%(3.:3ي صحيفة فمدصيغ عمى ندبة )حرمت أساليب اإلقشاع السشصقية ف
 (.81.8حازت األساليب العاشفية عمى ندبة أعمى بمغت )

ػب غخيدة الجساعة كعمى صعيج األساليب السشصقية العاشفية جاءت ندبة استخجاـ أسم
%(، ثع استخجاـ أساليب ببلغية بشدبة 28%( تبله أسمػب صيغ التفزيل بشدبة):.32بشدبة )

 %(.8.4%(، كحرل أسمػب إشبلؽ أحكاـ عامة عمى السختبة األخيخة بشدبة )25.7)

فقج جاء في السختبة األكلى ، أما فيسا يتعمق باألساليب اإلقشاعية السشصقية في الرحيفة 
يع إحراءات كأرقاـ بشدبة %(، تبلىا تقج25.7الستجالؿ بأحجاث كاقعية بشدبة )فئة ا

بيشسا جاء في السختبة األخيخة أسمػب االستذياد بآراء خبخاء كمختريغ بشدبة قميمة  ؛%(24.5)
 %(.2.3ا بمغت )ججً 

 صحيفة الحياة الججيجة: .ب 

بيشسا  ؛%(67.6عمى ندبة ) الججيجة حازت أساليب اإلقشاع السشصقية في صحيفة الحياة
 %(.54.5حازت األساليب العاشفية عمى ندبة أعمى بمغت )
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استخجاـ غخيدة الجساعة كصيغ  االيب السشصقية العاشفية حرمت فئتكعمى صعيج األس
إشبلؽ  اكفي السختبة الثالثة حرمت فئت %( لكل مشيسا،24التفزيل عمى ندبة متداكية بمغت)

 %(.9.7ا بمغت)اظ عمى ندبة مدتاكية أيًز أحكاـ عامة كدالالت األلف

فقج جاء في السختبة األكلى ، أما فيسا يتعمق باألساليب اإلقشاعية السشصقية في الرحيفة 
االستجالؿ بأحجاث كاقعية كاالستذياد  ا%(، تبلىا فئت32.8كأرقاـ بشدبة )فئة تقجيع إحراءات 

 مشيع. %( لكل28.4بآراء خبخاء كمختريغ بشدبة متداكية بمغت)
 صحيفة األيام: .ج 

بيشسا حازت  ؛%(52.9ي صحيفة األياـ عمى ندبة )حرمت أساليب اإلقشاع السشصقية ف
 %(.69.2األساليب العاشفية عمى ندبة بمغت)

كعمى صعيج أساليب اإلقشاع العاشفية جاءت ندبة استخجاـ أسمػب إشبلؽ أحكاـ عامة 
%(، تبله صيغ التفزيل :.24ة )%(، كأسمػب استخجاـ غخيدة الجساعة ندب27.3ندبة )

بيشسا حل في السختبة األخيخة  ؛%( لكل مشيسا22.7ة متداكية بمغت)كأساليب ببلغية بشدب
 %(.5.7أسمػب دالالت األلفاظ بشدبة )

فقج جاء في السختبة األكلى ، أما فيسا يتعمق باألساليب اإلقشاعية السشصقية في الرحيفة 
؛ %( 27.3%(، تبله االستجالؿ بأحجاث كاقعية بشدبة )29.7تقجيع إحراءات كأرقاـ بشدبة )

 %(.3.4االستذياد بآراء أخخػ في السختبة األخيخة بشدبة ضئيمة بمغت ) بيشسا حل  

 صحيفة القجس: .د 

بيشسا حازت  ؛%(37.7ي صحيفة األياـ عمى ندبة )حرمت أساليب اإلقشاع السشصقية ف
 (%.84.5األساليب العاشفية عمى ندبة بمغت)

كعمى صعيج أساليب اإلقشاع العاشفية جاءت ندبة استخجاـ أسمػب غخيدة الجساعة 
%(، ثع أسمػب 31.4%( تبلىا أسمػب كصيغ التفزيل بشدبة متقاربة معيا بمغت )32)

 %(.8.8) %(، كدالالت األلفاظ بشدبة23.6استخجاـ أساليب ببلغية بشدبة )

فقج جاء في السختبة األكلى ، أما فيسا يتعمق باألساليب اإلقشاعية السشصقية في الرحيفة 
%(، 9.4%( تبلىا فئة تقجيع إحراءات كأرقاـ بشدبة )27فئة االستجالؿ بأحجاث كاقعية بشدبة )

 %(.3.2ثع االستذياد بآراء خبخاء كمختريغ بشدبة )

 أوجو اًلتفاق واًلختالف:  .ٖ
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حف الجراسة عمى استخجاـ األساليب اإلقشاعية العاشفية، حيث حرمت عمى اتفقت ص  
 السختبة األكلى، تمتيا األساليب اإلقشاعية السشصقية.

حف الجراسة عمى استخجاـ أسمػب تقجيع إحراءات كأرقاـ بشدب متقاربة، اتفقت ص  
 ة األسخػ.كيخجع ذلظ مغ كجية نطخ الباحث لكثخة األرقاـ كاإلحراءات الستعمقة بقزي

 حف الجراسة عمى استخجاـ أسمػب غخيدة الجساعة بشدب متقاربة.اتفقت ص  

حف الجراسة عمى استخجاـ األساليب الببلغية بشدب متقاربة عجا صحيفة الحياة اتفقت ص  
 استخجاـ ليحا األسمػب فييا. حيث خبل أؼ  ، الججيجة 

حكخ ندب ت   ةاألخخػ عمى أي  حف الجراسة في عجـ حرػؿ تقجيع كجيات الشطخ اتفقت ص  
 عجا صحيفة األياـ.

حف الجراسة عمى كي خجع الباحث الدبب في اعتساد مػاد الخأؼ نحػ قزية األسخػ في ص  
األساليب العاشفية أكثخ مغ األساليب السشصقية؛ نطًخا لتشاكؿ الكت اب لقزية األسخػ مغ مشطػر 

عجـ تسك غ  :تساعية الستعمقة باألسيخ مثلغمب عميو الصابع اإلنداني، حيث تبخز الجػانب االج
األسيخ مغ إلقاء نطخة الػداع عمى أحج كالجيو عشج الػفاة، كحخماف األىل مغ الديارة لفتخات 

 شػيمة، كما يذك ل ذلظ مغ أثخ في كججاف الكاتب، دعتو يعب خ عشيا باألساليب العاشفية.

"حطيت األساليب  :فييا ( التي جاء3129كتختمف ىحه الشتيجة مع دراسة )الدىار 
يخجع الختبلؼ قزية الجراسة، حيث في ذلظ ، كالدبب 2%"61.5اإلقشاعية السشصقية عمى 

بيشسا في ىحه الجراسة نحػ  ؛( مػاد الخأؼ نحػ قزية االستيصاف3129تتشاكؿ دراسة )الدىار 
الخأؼ في  ( مػاد3129حيث كانت في دراسة )الدىار ، قزية األسخػ، باإلضافة لعيشة الجراسة 

بيشسا ىحه الجراسة تشاكلت مػاد  ؛صمبو مغ تحذيج لمػسائل اإلقشاعيةحف األمخيكية، كما يتالر  
التي تسيل الستخجاـ األساليب العاشفية؛ لسا تسثمو قزية األسخػ  حف الفمدصيشيشةالخأؼ في الر  

 .مغ قيسة عاشفية ككججانية لمذعب الفمدصيشي

 
 

 

 

                                                           
 (.315ص) مخجع سابق، الدىار، (2)
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 السبحث الثاني
 قزية األسخى ل خأيمؽاد ال شكل

 

 شكل مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ، كمػقعيا فييتشاكؿ الباحث في ىحا السبحث، 
، بحيث يرل الباحث إلى مجػ كمػقعيا عمى صفحاتيا، كعشاصخ إبخازىاحف الجراسة، ص  

 الجراسة بقزية األسخػ. حفاىتساـ مػاد الخأؼ في ص  

 :الرحفيةشكال األ :أوًلا 
 حف الجراسةسؽاد الخأي في ُص الرحفية لشكال األيؽضح ( ٖ.ٚ)ججول 

 الرحيفة           
 أشكال الخأي

 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 السقال

 37.9 42 40 16 44.5 4 9 1 50 10 مقاؿ تحميمي
مقاؿ 
 عسػدؼ

7 35 2 18.2 1 11.1 7 17.5 17 21.5 

مقاؿ 
 افتتاحي

0 0 0 0 0 0 10 25 10 12.7 

 6.3 5 0 0 33.3 3 9 1 5 1 مقاؿ نقجؼ
 3.7 3 2.5 1 11.1 1 9 1 0 0 مقاؿ يػميات
 82.3 ٙٙ 85 34 100 9 45.5 5 90 18 السجسؽع
 17.7 14 15 6 0 0 54.5 6 10 2 سياسي الكاريكاتيخ

 17.7 14 15 6 0 0 54.5 6 10 2 السجسؽع
 100 ٓٛ 100 40 100 9 100 11 100 20 السجسؽع الكمي

 إلى ما يأتي: تذيخ بيانات الججول أعاله
 حف الجراسة:اًلتجاه العام لُر  .ٔ

الخاصة بقزية  عمى السختبة األكلى ضسغ فئة أشكاؿ مػاد الخأؼ الرحفي حاز السقاؿ
بيشسا حرل الكاريكاتيخ عمى ندبة  ؛%(93.4بشدبة ) حف الجراسة، كذلظاألسخػ في ص  

(28.8.)% 
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%(، تبله :.48األكلى بشدبة )كضسغ أنػاع السقاالت احتل السقاؿ التحميمي السختبة 
 %(.4.8%(، كجاء مقاؿ اليػميات في السختبة األخيخة بشدبة )32.6السقاؿ العسػدؼ بشدبة )

 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 :صحيفة فمدطيؼ .أ 

%(، كقج 21بيشسا جاء الكاريكاتيخ بشدبة ) ؛%(1:احتل السقاؿ السختبة األكلى بشدبة )
%(، كجاء السقاؿ 46%(، تبله السقاؿ العسػدؼ بشدبة )61بة )حرل السقاؿ التحميمي عمى ند

 ندبة. ةبيشسا لع تحرل أنػاع السقاالت األخخػ عمى أي   ؛%(6الشقجؼ في السختبة الثالثة بشدبة )

 صحيفة الحياة الججيجة: .ب 

حرػؿ فغ السقاؿ عمى ندبة أضيخت نتائج الجراسة في صحيفة الحياة الججيجة 
 %(.65.66اريكاتيخ عمى ندبة )بيشسا حرل الك ؛%(56.6)

%(، 29.3كضسغ أنػاع السقاالت حرل السقاؿ العسػدؼ عمى السختبة األكلى بشدبة )
 (% لكل نػع.:تبله السقاؿ التحميمي كالشقجؼ كاليػميات في السختبة الثانية بشدبة )

 صحيفة األيام: .ج 

بيشسا لع  ؛%(211)ياـ حرػؿ السقاؿ عمى ندبة تبيغ في نتائج الجراسة في صحيفة األ
 يحرل الكاريكاتيخ عمى أؼ ندبة تحكخ.

%(، تبله 55.6كلى بشدبة )السقاؿ التحميمي عمى السختبة األ كضسغ أنػاع السقاالت حاز
 %(.22.2%(، ثع مقاالت العسػدؼ كاليػميات بشدبة )44.4السقاؿ الشقجؼ بشدبة )

 :صحيفة القجس .د 

بيشسا حرل  ؛%(96السقاؿ عمى ندبة )لقجس حرػؿ بيشت نتائج الجراسة في صحيفة ا
 %(.26الكاريكاتيخ عمى ندبة )

%(، تبله السقاؿ االفتتاحي 51كقج حاز السقاؿ التحميمي عمى السختبة األكلى بشدبة )
بيشسا حل مقاؿ اليػميات في السختبة ؛ %( 28.6%(، ثع السقاؿ العسػدؼ بشدبة )36بشدبة )

 %(.3.6األخيخة بشدبة )

 اًلختالف:أوجو اًلتفاق و  .ٖ
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حيث حرل عمى السختبة ، حف الجراسة في استخجاميا لفغ السقاؿ الرحفي اتفقت ص   .أ 
 األكلى، تبله فغ الكاريكاتيخ.

في  )التي لع تدتخجـ الكاريكاتيخ مصمًقا( حف الجراسة عجا صحيفة األياـاتفقت ص   .ب 
 استخجاميا لفغ الكاريكاتيخ الدياسي، ككانت الشدبة متداكية بيشيا.

حف الجراسة في استخجاميا لمسقاؿ التحميمي، حيث جاء في السختبة األكلى، تبله اتفقت ص   .ج 
 السقاؿ العسػدؼ.

 .انفخدت صحيفة األياـ في عجـ استخجاميا لفغ الكاريكاتيخ .د 
كيخػ الباحث أف انفخاد صحيفة ، انفخدت صحيفة القجس في استخجاميا لمسقاؿ االفتتاحي .ق 

بقزية األسخػ تعكذ مجػ رغبة إدارة التحخيخ بأف القجس بشذخ مقاالت افتتاحية خاصة 
ا مع ترجر تبقى قزية األسخػ حاضخة عبخ الرحيفة بذكل مؤثخ، كىػ ما يتػافق أيًز 

 حف الجراسة األخخػ. صحيفة القجس بشذخ مػاد الخأؼ عبخىا مقارنة بر  
حيث حطي السقاؿ الرحفي عمى ، ( 3129كتتفق ىحه الشتيحة مع دراسة )الكتخؼ، 

، كتتفق نتيجة حرػؿ السقاؿ التحميمي عمى السختبة األكلى مع (2)ختبة األكلى، تبله الكاريكاتيخالس
حيث جاء فييا "حاز السقاؿ التحميمي عمى السختبة األكلى في مػاقع ، ( 3128دراسة اليازكرؼ )
لتشا حيث كمتا الجراستيغ تشاك ، %("، كيخجع ىحا االتفاؽ لتذابو العيشة 1.3:الجراسة بشدبة )

 .صحافة فمدصيغ )صحف، مػاقع إخبارية(
حيث جاء فييا "جاء الكاريكاتيخ في السخكد األكؿ ، ( 3127كتختمف مع دراسة حسادة )

حيث كانت حػؿ ، عيشة الجراسة  يعػد إلى ختبلؼاالكالدبب في ذلظ ، %(" 87.7بشدبة )
 لسرخية.الرحف السصبػعة كاإللكتخكنية ا

 

 :الرحيفةفي سؽقع ال/ ثانياا
 حف الجراسةقزية األسخى في ُص ليؽضح مؽقع مؽاد الخأي ( ٖ.ٛ)ججول 

 الرحيفة     
 السؽقع في 

 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 78.8 63 85 34 88.9 8 27.2 3 90 18 داخمي
 21.2 17 15 6 11.1 1 72.8 8 10 2 أخيخة
 100 80 100 40 100 9 100 11 100 20 السجسؽع

 تذيخ بيانات الججول أعاله إلى ما يأتي:
                                                           

 (.:22ص) ،مخجع سابق، الكتخؼ  (2)
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 :اًلتجاه العام لرحف الجراسة .2
حف الجراسة عمى نذخ مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في الرفحات ركدت ص  

، فيسا لع %(32.3الرفحة األخيخة بشدبة ) السختبة الثانيةكجاء في %(، 89.9بشدبة )الجاخمية، 
 .تشذخ ىحه السػاد مصمًقا في صفحاتيا األكلى

 :عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة .3
 :صحيفة فمدطيؼ .أ 

بيشسا جاءت ندبة  ؛%(1:مية في صحيفة فمدصيغ بشدبة )كاف استخجاـ الرفحة الجاخ
 %(.21الرفحة األخيخة بشدبة )

 الججيجة:صحيفة الحياة  .ب 

السختبة األكلى بشدبة الججيجة احتل استخجاـ الرفحة األخيخة في صحيفة الحياة 
 (%.38.3بيشسا بمغت ندبة الرفحة األخيخة )؛ %( 83.9)
 صحيفة األيام: .ج 

%(، :.99جاء استخجاـ السػقع الجاخمي في صحيفة األياـ في السختبة األكلى بشدبة )
 %(.22.2تبله الرفحة األخيخة بشدبة )

 صحيفة القجس: .د 

%(، تبله 96جاء استخجاـ السػقع الجاخمي في صحيفة القجس في السختبة األكلى بشدبة )
 %(.26الرفحة األخيخة بشدبة )

 أوجو اًلتفاق واًلختالف: .ٖ

حف الجراسة في نذخ مػاد الخأؼ عبخ صفحاتيا الجاخمية بشدب عالية كمتقاربة، اتفقت ص  
نذخت غالبية مػاد الخأؼ في الرفحة األخيخة، كيخجع الباحث عجا صحيفة الحياة الججيجة التي 

حف الفمدصيشية كىي الرفحات الجاخمية، كفي بعس ىحه الشتيجة لثبات صفحات الخأؼ في الر  
األحياف يتع نذخ عسػد ثابت في الرفحة األخيخة، أما بالشدب لمكاريكاتيخ فسغ الستعارؼ عميو 

 كذلظ لجػ الغالبية العطسي مشيا.، لرفحة األخيخة في صحافتشا الفمدصيشية أف يكػف في ا

( التي جاء فييا "نذخت جخيجة الرباح 3124كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )الخبيعي، 
الخسػـ الكاريكاتخية في صفحات الخأؼ الجاخمية، في حيغ نذخت جخيجة السدتقبل في الرفحة 
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تي جاء فييا "جاء مػقع نذخ السقاالت ( ال3128مع دراسة )الخنتيدي، ، ك (2)الثانية كاألخيخة"
حف الفمدصيشية اليػمية في السختبة األكلى بشدبة التحميمية عمى الرفحات الجاحمية في الر  

(61.:)%"(3). 
 :السؽقع عمى الرفحة :ثالثاا

 حف الجراسةعمى صفحات ُص  الخاصة بقزية األسخى  يؽضح مؽقع مؽاد الخأي( ٖ.ٜ)ججول 

 الرحيفة        
 السؽقع عمى 

 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 36.2 29 40 16 11.2 1 54.6 6 30 6 أعمى يدار الرفحة
 31.2 25 35 14 33.3 3 18.2 2 30 6 أعمى يسيغ الرفحة

 23.7 19 22.5 9 33.3 3 27.2 3 20 4 كسط الرفحة
 6.2 5 2.5 1 22.2 2 0 0 10 2 أسفل يدار الرفحة
 2.5 2 0 0 0 0 0 0 10 2 أسفل يسيغ الرفحة

 100 80 100 40 100 9 100 11 100 20 السجسؽع

 تذيخ بيانات الججول أعاله إلى ما يأتي:

 :اًلتجاه العام لرحف الجراسة .ٔ

ضسغ مػاقع نذخ مػاد الخأؼ الخاصة  حرل أعمى يدار الرفحة عمى السختبة األكلى
أعمى يسيغ الرفحة بشدبة  %(، تبلىا47.3بشدبة )حف الجراسة في ص   بقزية األسخػ 

%(، كجاء في السختبة 34.8بيشسا حل في السختبة الثالثة كسط الرفحة بشدبة ) ؛%(42.3)
فقج حمت في السختبة ، %(، أما أسفل يسيغ الرفحة 7.3الخابعة أسفل يدار الرفحة بشدبة )

 %(.3.6األخيخة بشدبة )

 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 :يفة فمدطيؼصح .أ 

بة جاء استخجاـ أعمى يدار الرفحة كأعمى يسيغ الرفحة في صحيفة فمدصيغ بشد
%(، 31) بيشسا جاء في السختبة الثانية كسط الرفحة بشدبة ؛%( لكل مشيسا41متداكية بمغت )

                                                           
 (.243مخجع سابق، الخبيعي، )ص (2)
 (.217مخجع سابق، الخنتيدي، )ص  (3)
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%( لكل 21كفي السختبة األخيخة تداكت أسفل يدار الرفحة كأسفل يسيغ الرفحة بػاقع )
 مشيسا.

 حياة الججيجة:صحيفة ال .ب 

%( في 65.7بشدبة )تبيغ استخجاـ أعمى يدار الرفحة في صحيفة الحياة الججيجة 
%(، كفي السختبة 38.3بيشسا جاء في السختبة الثانية كسط الرفحة بشدبة ) ؛السختبة األكلى
 ةبيشسا لع تحرل السػاقع الستبقية عمى أي   ؛%(29.3أعمى يسيغ الرفحة بشدبة ) الثالثة جاءت

 ة.ندب
 صحيفة األيام: .ج 

%( 44.4األكلى بشدبة ) جاء استخجاـ أعمى يسيغ الرفحة، ككسط الرفحة عمى السختبة
%(، كالسختبة 33.3بيشسا حرل أسفل يدار الرفحة عمى السختبة الثانية بشدبة ) ؛لكل مشيسا

 %(.22.3الثالثة أعمى يدار الرفحة بشدبة )
 :صحيفة القجس .د 

ه أعمى يسيغ الرفحة بشدبة %(، تبل51بشدبة )كاف استخجاـ أعمى يدار الرفحة 
%(، ثع أسفل يدار الرفحة 33.6بيشسا جاء في السختبة الثالثة كسط الرفحة بشدبة ) ؛%(46)

 %(.3.6بشدبة)
 أوجو اًلتفاق واًلختالف: .ٖ

حف الجراسة في استخجاـ أعمى يسيغ الرفحة بشدب متقاربة عجا صحيفة اتفقت ص   .أ 
 .الججيجة الحياة

حيث جاءت الشدب ، الجراسة في قمة استخجاـ أسفل يسيغ الرفحة  حفاتفقت ص   .ب 
 ا.قميمة ججً 

حف الجراسة في استخجاـ أسفل يدار الرفحة كأعمى يدار الرفحة عجا اختمفت ص   .ج 
 األياـ.

حيث كانت السػاد قميمة كمتقاربة ، حف الجراسة في استخجاـ كسط الرفحة اختمفت ص   .د 
 كمتقاربة بيغ الحياة كاألياـ. بيغ صحيفتي فمدصيغ كالقجس، كمختفعة

تداكؼ مػقعا أعمى ( التي جاء فييا "3129كتختمف ىحه الشتيجة مع  دراسة )الكتخؼ، 
%(، تبله كسط الرفحة بشدبة 29.9حيث حازا عمى السختبة األكلى بشدبة )، يسيغ كأعمى يدار 
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جية نذخ جاءت ( التي جاء فييا "3128، كتختمف مع دراسة )الخنتيدي، (2)%(27.5)
السقاالت التحميمية عمى أعمى يسيغ الرفحات في الرحف الفمدصيشية اليػمية في السختبة األكلى 

 .(3)%("38.9بشدبة )
 

 بخاز:اإلعشاصخ  :رابعاا

 حف الجراسةيؽضح عشاصخ إبخاز مؽاد الخأي في ُص ( ٖ.ٓٔ)ججول 

 الرحيفة       
 عشاصخ اإلبخاز

 االتجاه العاـ القجس األياـ الحياة الججيجة فمدصيغ
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 28.8 74 33 40 23.8 5 28.2 11 23.7 18 أرضيات
 26.9 69 27.3 33 23.8 5 28.2 11 26.3 20 إشارات
 26 67 29 35 42.8 9 12.8 5 23.7 18 عشاكيغ

 12.8 33 6.6 8 4.8 1 15.4 6 23.7 18 صػر كرسـػ
 5.5 14 4.1 5 4.8 1 15.4 6 2.6 2 ألػاف
 100 257 100 121 100 21 100 39 100 76 * ٖالسجسؽع

 تذيخ بيانات الججول أعاله إلى ما يأتي:
 :حف الجراسةاًلتجاه العام لُر  .2

 كعشرخ إبخاز مع مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ فيجاء استخجاـ األرضيات 
 %(، تبله اإلشارات كالعشاكيغ بشدبة متقاربة39.9) بشدبةحف الجراسة في السختبة األكلى ص  

بيشسا حل في السختبة الثالثة الرػر كالخسـػ بشدبة  ؛%( لكل مشيسا:.37لؤلرضيات كىي )
 %(.6.6%(، كجاء في السختبة األخيخة استخجاـ األلػاف بشدبة )23.9)

 عمى مدتؽى كل صحيفة عمى حجة: .ٕ
 :صحيفة فمدطيؼ .أ 

                                                           
 (.243مخجع سابق، الكتخؼ، )ص (2)
 (.218مخجع سابق، الخنتيدي، )ص  (3)
 * السجسػع ال يداكػ عجد مػاد الخأؼ التي تع تحميميا ألف بعس مػاد الخأؼ استخجمت أكثخ مغ عشرخ إبخاز. 4
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%(، تبله 37.4حيفة فمدصيغ عمى السختبة األكلى بشدبة )حرػؿ اإلشارات في ص
بيشسا حل  ؛%(34.8شدبة كاحجة لكل فئة بمغت )األرضيات كالعشاكيغ كالرػر كالخسػـ ب

 %(.3.7استخجاـ األلػاف في السختبة األخيخة بشدبة )
 صحيفة الحياة الججيجة: .ب 

ي السختبة األكلى ف الججيجة جاء استخجاـ اإلشارات كاألرضيات لجػ صحيفة الحياة
بيشسا جاءت الرػر كالخسـػ كاأللػاف في السخكد الثالث بشدبة  ؛شيسا%( لكل م39.3بشدبة)

 %(.23.9%( لكل مشيسا، كحمت في السختبة األخيخة العشاكيغ بشدبة )26.5)
 صحيفة األيام: .ج 

%(، كجاءت 53.9تبيغ حرػؿ العشاكيغ في صحيفة األياـ عمى أعمى ندبة بػاقع )
%( لكل مشيسا، الرػر كالخسػـ كاأللػاف 34.9ت كاألرضيات في السختبة الثانية بشدبة )اإلشارا

 %(.5.9في السختبة األخيخة بشدبة )
 صحيفة القجس: .د 

%(، تمتيا 44جاء حرػؿ األرضيات في صحيفة القجس عمى السختبة األكلى بشدبة )
%(، ثع الرػر 38.4) %(، كجاء في السختبة الثالثة اإلشارات بشدبة:3العشاكيغ بشدبة )
بيشسا جاءت األلػاف في السختبة األخيخة بشدبة  ؛(%7.7بة الخابعة بشدبة )كالخسـػ في السخت

(5.2.)% 

 أوجو اًلتفاق واًلختالف: .ٖ
 ا بيشيا.حيث كانت الشدب متقاربة ججً ، الجراسة في استخجاـ اإلشارات حفاتفقت ص   .أ 
حيث كانت الشدب متباعجة بيشيا،  ،حف الجراسة في استخجاـ العشاكيغاختمفت ص   .ب 

 ككحلظ األمخ في استخجاـ الرػر كالخسػـ كاأللػاف.
حيث استخجمت العشاكيغ بشدبة  ،اختمفت صحيفة األياـ عغ بقية صحف الجراسة .ج 

 عالية مقارنة برحف الجراسة األخخػ.

كيخػ الباحث أف ثسة ضعف في استخجاـ صحف الجراسة لعشاصخ اإلبخاز؛ تعكذ تخاجع 
حف الجراسة مقارنة بقزايا أخخػ، كىػ يؤكج ما بي شاه في الججكؿ ية قزية األسخػ في ص  أىس

 حف الجراسة لع تػؿ قزية األسخػ االىتساـ السصمػب.األكؿ مغ التحميل، أف ص  
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( التي جاء فييا "جاءت اإلشارات في 3128كتختمف ىحه الشتيجة مع دراسة )الخنتيدي، 
%(، تمتيا األرضيات بشدبة 85.3السختبة األكلى بشدبة )مقجمة العشاصخ اإلبخازية، في 

(2:.:)%"(2). 

 
 

 الثالثالسبحث 
 خالصة نتائج الجراسة وتؽصياتيا

 
 يدتعخض الباحث في ىحا السبحث أىع الشتائج التي خمرت إلييا الجراسة التحميمية

التػصيات ، ككحلظ حف الفمدصيشيةلسحتػػ كشكل مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ في الر  
 لبلىتساـ بقزية األسخػ. ؛حف الفمدصيشية كالسعشييغلمر  

 أىػ نتائج الجراسة: :أوًلا 
تبي غ أف  صحيفة القجس كانت األكثخ اىتساًما بسػاد الخأؼ نحػ قزية األسخػ بشدبة  .1

%(، ثع صحيفة الحياة الججيجة بشدبة 36%(، تمتيا صحيفة فمدصيغ بشدبة )61)
 %(.22.3األياـ بشدبة )%(، كأخيًخا صحيفة 24.9)

حازت قزية إضخاب األسخػ عمى السختبة األكلى في اىتساـ صحف الجراسة بقزايا  .2
خػ األشفاؿ كالفعاليات كمػضػعات األسخػ، تبلىا قزية قسع األسخػ كالتفتيذات، ثع األس

 بيشسا جاء في السختبة األخيخة قانػف إعجاـ األسخػ. ؛التزامشية
بيشسا لع  ؛السختبة األكلى، كجاء رساـ الكاريكاتيخ السرجر الثانيجاء كاتب السقاؿ عمى  .3

تحرل السرادر الرحفية األخخػ )الػكاالت السحمية، الػكاالت الجكلية، بخيج القخ اء، 
 مختبة. ةكسائل اإلعبلـ( عمى أي  

حف الجراسة عمى أعمى ندبة بػاقع حرمت السرادر األكلية الفمدصيشية في ص   .4
%(، ثع السرادر الجكلية 22.8لسرادر األكلية اإلسخائيمية بشدبة )%(، تبلىا ا95.5)

 %(.:.4بشدبة )

                                                           
 (.231)ص مخجع سابق، الخنتيدي، (2)
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حطيت الذخريات الفمدصيشية بالسختبة األكلى ضسغ الذخريات السحػرية، تبلىا  .5
الذخريات اإلسخائيمية، كجاءت الذخريات الجكلية في السختبة الثالثة، ثع الذخريات 

 %(.3.5العخبية بشدبة ضئيمة بمغت )
%(، تمتيا األساليب اإلقشاعية 2.:7ازت األساليب اإلقشاعية العاشفية عمى ندبة )ح .6

%(، كضسغ األساليب العاشفية جاء في السختبة األكلى استخجاـ :.41السشصقية بشدبة )
غخيدة الجساعة، ثع أسمػب صيغ التفزيل، كضسغ األساليب السشصقية جاء في السختبة 

 حراءات كاألرقاـ.ة، ثع أسمػب تقجيع اإلأحجاث كاقعياألكلى االستجالؿ ب
%(، كفي 93.4جاء السقاؿ الرحفي في السختبة األكلى ضسغ أشكاؿ مػاد الخأؼ بشدبة ) .7

%(، كفي السقاؿ حطي السقاؿ التحميمي عمى 28.8السختبة الثانية جاء الكاريكاتيخ بشدبة )
 مقاؿ اليػميات. جاء ةالسختبة األكلى، تبله السقاؿ العسػدؼ، كفي السختبة األخيخ 

حيث جاءت بالسختبة األكلى  ،نذخت صحف الجراسة مػاد الخأؼ فييا في الرفحات الجاخمية .8
%(، فيسا لع تشذخ أؼ مادة رأؼ في 32.3%(، تبله الرفحة األخيخة بشدبة )89.9بشدبة )

حف الجراسة صفحات خاصة الرفحة األكلى، كيخجع الباحث الدبب إلى تخريز ص  
 حات الجاخمية.بالخأؼ ضسغ الرف

نػ عت صحف الجراسة في نذخ مػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ، حيث حرل أعمى  .9
أعمى يسيغ الرفحة بشدبة  %(، تبلىا47.3يدار الرفحة عمى السختبة األكلى بشدبة )

%(، كجاء في 34.8بيشسا حل في السختبة الثالثة كسط الرفحة بشدبة ) ؛%(42.3)
فقج حمت ، %(، أما أسفل يسيغ الرفحة 7.3الرفحة بشدبة )السختبة الخابعة أسفل يدار 
 %(.3.6في السختبة األخيخة بشدبة )

استخجمت صحف الجراسة عشاصخ اإلبخاز لسػاد الخأؼ الخاصة بقزية األسخػ،  .11
، ك  كحطيت األرضيات عمى السختبة األكلى، تبله اإلشارات كالعشاكيغ، ثع الرػر كالخسـػ

 لسختبة األخيخة.استخجاـ األلػاف جاء في ا
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 تؽصيات الجراسة: :ثانياا
في ضػء نتائج الجراسة الدابقة؛ خمز الباحث إلى مجسػعة مغ التػصيات التي قج 
تداىع لجػ الرحف الفمدصيشية كمدؤكلي التحخيخ فييا؛ لسديج مغ االىتساـ بقزية األسخػ 

 كخرػًصا مػاد الخأؼ فييا، كىي عمى الشحػ التالي:

الزػء مغ قبل الرحف الفمدصيشية عمى قزية األسخػ كخاصة مػاد الخأؼ زيادة تدميط  .1
ا لجػ الجسيػر الفمدصيشي في تذكيل قشاعاتو كتػجياتو نحػ ا ميسً فييا التي تذكل مرجرً 

 القزايا السختمفة كالسيسة، كأال تكػف الكتابة مػسسية.
تابة كالحجيث عغ استكتاب السحمميغ كالشخب الفكخية كقيادات السجتسع الفمدصيشي لمك .2

 مػاضيع كقزايا األسخػ كإفخاد مداحات مشاسبة ليحه القزية.
االستعانة بأصحاب التجخبة مغ األسخػ السحخريغ كالعسل عمى تشسية قجراتيع لشذخ  .3

مػضػعات تخز قزية األسخػ عبخ الرحف، كمحاكلة التػاصل مع األسخػ داخل 
 الدجػف لمسداىسة في ذلظ.

السػضػعات كفق متابعة شاممة لقزية األسخػ كعجـ اقترارىا عمى التػازف في نذخ  .4
مػاضيع معيشة كإغفاؿ األخخػ، كتدميط الزػء عمى القزايا التي تديج مغ كعي الذارع 

 بالقزية كتخفع مغ معشػيات األسخػ كذكييع.
بلع كاسع كمعمػمات ش  اادر الرحفية األكلية التي لجييا االعتساد بذكل أكبخ عمى السر .5

 سة عغ كافة ما يتعخض لو األسخػ مغ انتياكات داخل الدجػف.قي  
باالستعانة باألساليب السشصقية في شخح كجيات في قزايا األسخػ ضخكرة قياـ الكاتب  .6

 نطخىع تجاه مػضػعات كقزايا األسخػ كالسػاءمة بيشيا كبيغ األساليب العاشفية.
)افتتاحي، تحميمي، نقجؼ،  االىتساـ كالتخكيد عمى نذخ كافة أنػاع السقاؿ الرحفي .7

 يػميات(، كمخاعاة خرػصية كل مػضػع كما يشاسبو مغ مقاؿ.
زيادة االىتساـ بفغ الكاريكاتيخ كالعسل عمى نذخه بذكل دكرؼ كثابت كبشفذ السكاف في  .8

 الرحيفة كعمى الرفحة، لسا لمكاريكاتيخ مغ أىسية في تذكيل القشاعات.
السعتسجة الرادرة عغ الجيات الخاعية لسمف  استعانة الكتاب باإلحرائيات السحجثة .9

 األسخػ.
ألنيا تجحب اىتساـ القارغ كتثيخ اىتسامو  ؛زيادة استخجاـ عشاصخ اإلبخاز بذكل أكبخ .11

 .بالسػضػع
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 السرادر والسخاجع
: القخآن الكخيػ.  أوًلا

 السرادر والسخاجع العخبية: :ثانياا
 دار صادر، بيخكت ، 5ابغ مشطػر، لداف العخب، ج .2
عثساف الجليسي، )جخيجة الجديخة أنسػذًجا(، ألنبار اتجاىات العسػد الرحفي في صحافة ا .3

 .3121مجمة الباحث اإلعبلمي، جامعة بغجاد، بغجاد، 
)رسالة ماجدتيخ  اتجاىات صفحات الخأؼ في الرحف الفمدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة، .4

 .3129غيخ مشذػرة(، ركاف الكتخؼ، الجامعة اإلسبلمية، غدة، 
اتجاىات مقاالت الخأؼ في الرحف اإللكتخكنية األمخيكية نحػ قزية االستيصاف في  .5

 .3129، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، رضا الدىار، الجامعة اإلسبلمية، غدة، فمدصيغ
 القاىخة: مكتب مرخ. دمحم خميفة بخكات، االختبارات كالسقاييذ العقمية، .6
، الخياض: مكتبة السمظ فيج 2ط أحسج الخشيجؼ، خ،إدارة الفرل الجراسي في عالع متغي .7

 .3121الػششية، 
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، ندىة األساليب اإلقشاعية في الرحافة السكتػبة الجدائخية،  .8

 .3119حانػف، جامعة مشتػرؼ، قدشصيشة، 
لمشذخ كالتػزيع،  دار الشيزة العخبية نجاء البخغػثي، أسخػ الحخب في القانػف الجكلي، .9

3126. 
 .3124عبجالشاصخ فخكانة، جامعة الجكؿ العخبية، األسخػ الفمدصيشيػف آالـ كآماؿ،  .:

فمدصيغ، دمحم صبحة كفؤاد الخفر، مخكد أحخار لجراسات األسخػ كحقػؽ إضخاب الكخامة،  .21
 .3123اإلنداف، 

 .3129أكتػبخ  3قابمة: عبجهللا قشجيل  أكـخ سبلمة، .22
 .3111، عساف، جخيجة الجستػرجبلؿ عبجالكخيع الخفاعي، اريكاتيخ، ألف كاريكاتيخ كك .23
إنجاب زكجات األسخػ في الدجػف اإلسخائيمية عغ شخيق الشصف الرشاعية كمػقف الذخع  .24

 .3128رسالة ماجدتيخغيخ مشذػرة، عفاؼ ربايعة، جامعة الشجاح الػششية، مشو، 
 .3129أكتػبخ  6، قابمو: عبجهللا قشجيل، الذخاكنةأيسغ  .25
  الببلغة الػاضحة، عمي الجاـر كمرصفى أميغ، القاىخة: دار السعارؼ، )د.ت.(. .26
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، دار الذخكؽ لمشذخ ، ججة:2ط دمحم عبجالحسيج، اإلعبلـ، بحػث في السحتػػ  تحميل .27
2:94. 

راـ هللا نادؼ األسيخ  عيدى قخاقع، التعحيب في سجػف االحتبلؿ اإلسخائيمي قانػف السػت، .28
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 أسئمة السقابمة السقششة:ثانياا: 
 الدجؽن اإلسخائيمية؟ ما ىؽ تعخيفكػ لدياسة اإلىسال الطبي السشتيجة بحق األسخى داخل .ٔ

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ما مفيؽم مرطمح العدل اإلنفخادي وماذا ييجف اًلحتالل مؼ خالل ذلغ؟ .ٕ
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ما السقرؽد بحخمان األسيخ مؼ مؽاصمة تعميسو داخل الدجؼ؟ .ٖ
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 كيف تشعخ إلى األحكام الخيالية الرادرة عؼ اًلحتالل اإلسخائيمي ومحاكسو؟ .ٗ

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 التي يؽاجييا األسيخ؟ما اليجف مؼ التزييق في حخية العبادة  .6
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ما ىي أبخز العقؽبات التي يتعخض ليا األسيخ خالل مكؽثو في داخل األسخ؟ .ٙ
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 ما السقرؽد  بإضخاب األسيخ عؼ الطعام؟ وما ىي أبخز مالمح ىحا اإلضخاب؟ .ٚ

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 
 


