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 ملخص الدراسة

ُ ُالتي ُالصورة ُعلى ُالتعرف ُإلى ُالدراسة ُللمقاومةُُرسمتهاهدفت ُالعربية الصحافة
ُماتهاالفلسطينية،ُوالتعّرفُعلىُمدىُاهتمامهاُبموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُوتحديدُأهّمُس

ُ.ينهابمدىُاالتفاقُوالتباينُبها،ُواتجاهُالصحفُنحوُموضوعاتها،ُوالكشفُعنُوالقيمُالمتعّلقةُ

ُ ُوأجرى ُالباحث ُعلى ُدراسته ُالعربُصحف ُالمصرية، ُالجمهورية ُاألردنية، )الدستور
بوعُواختارُاألعدادُعنُطريقُعينةُعشوائيةُمنتظمةُبأسلوبُاألسُالفجرُالجزائرية(،القطرية،ُ

ُ ُالصناعي 91ُُوبلغت ُصحيفة ُلكل ُعدًدا ُفي ُبين ُما ُالزمنية ُوحتى01/01/2014ُالفترة م
ُم.31/12/2015

سحُوتعّدُهذهُالدراسةُمنُالدراساتُالوصفية،ُالتيُاستخدمُالباحثُفيُإطارهاُمنهجُالم
ارنةُتخدًماُأسلوبُالمقمنهجُدراسةُالعالقاتُالمتبادلةُمسُووبُتحليلُالمضمون،ُووّظفُفيهُأسل

ُمضموُنالتحليلُفيماُكانتُاستمارةُ،ُ"واستخدمُفيهاُنظريةُترتيبُاألولوياتُ"األجندة،ُالمنهجية
ُ.الدراسةأداةُ

ُ ُأهّمهاوقد ُالنتائج، ُمن ُمجموعة ُإلى ُالدراسة ُخلصت ،ُ ُالفلسطينيةُأن ُالمقاومة صورة
ُ ُجاءت ُإيجابية ُفي ُموضوعات ُ)مجموع ُبلغت ُجًدا ُكبيرة ُبنسبة ُالدراسة (،ُ%79.4صحف

ُبنسبةُ)%17.7(وسلبيةُبنسبةُ ُ)%2.9(،ُومحايدة حظيتُموضوعاتُالمقاومةُبشقيهاُ،ُكما
الشعبيُوالعسكريُعلىُنسبُمتقاربةُمنُتغطيةُصحفُالدراسة،ُحيثُبلغتُنسبةُموضوعاتُ

(ُ ُالشعبية ُ%47.8المقاومة ُفيما ُُحظيت(، ُالعسكرية ُمجموعُ%52.2)بـالمقاومة ُمن )
ُالموضوعات ُأن ُإلى ُالدراسة ُتوصّلت ُكما ،ُ ُالمصرية ُالجمهورية ُصحيفة ُسلبًيااتخذت ُاتجاًها

ُالفلسطينيةُفيُ) ُمقابلُ)ُ)%46.7نحوُالمقاومة ُالمنشورة، لالتجاهُُ)%44.4منُموضوعاتها
 ينُصحفُالدراسة.لالتجاهُالمحايد،ُوهيُأعلىُنسبةُسلبيةُبُ)%8.9اإليجابي،ُو)

ُموضوعاتُ ُإبرازُالصحفُالعربيةُألهم ُمنها،ُضرورة ُتوصيات، ُبعّدة وخرجتُالدراسة
ُالرئيسيةُوعدمُاالكتفاءُبنشرهاُفيُالصفحاتُالداخلية، وأنُُالمقاومةُالفلسطينيةُعلىُصفحتها

ُالمترجمةتُ  ُالفلسطينية ُالمقاومة ُموضوعات ُالعربية ُالصحف ُالعبريةُُخضع ُاللغتين من
صحفُالُلتعيينإضافةُ،ُمنُالمصطلحاتُالمسيئةُللمقاومةوتنقيحهاُجليزيةُللتحريرُالدقيقُواإلن

ينيةُبموضوعاتُالمقاومةُالفلسطُلتزويدهاخاصينُبهاُفيُالمناطقُالفلسطينيةُمراسلينُالعربيةُ
 اعتمادهاُعلىُوكاالتُاألنباءُاألجنبية.بماُيخففُ
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Abstract 

This study aimed at identifying the image of the Palestinian resistance and its 

importance and characteristics in the Arab Journalism and revealing the extent of 

agreement and disagreement between the Arab newspapers in this regard. The 

researcher conducted the study on the following newspapers; Ad-Dustour Newspaper 

in Jordan, Al-Gomhuria Newspaper in Egypt, Al-Arab Newspaper in Qatar, and Al-

Fajr Newspaper in Algeria. The study sample consisted of (91) newspaper volumes 

selected through systematic random sampling using the Industry Week method. The 

study expanded in the period from 01/01/2014 to 31/12/2015. 

The study is a descriptive one, in which the researcher used the survey 

methodology and content analysis method, in addition to studying the mutual 

relations using the methodical comparison method. The researcher also used Agenda-

Setting Theory and adopted content analysis form as a study tool. 

The key results of the study showed that the image of the Palestinian resistance 

was considerably positive in total subjects of the study newspapers as it reached to 

(79.4%), while it was negative by a percentage of (17.7%), and neutral by a 

percentage of (2.9%). Subjects of both types of resistance: public and military 

reached close percentages of newspaper coverage, as public resistance represented 

(47.8%) and military resistance represented (52.2%). Results also showed that Al-

Gomhuria Newspaper took a negative trend towards the Palestinian resistance 

representing (47.7%) of its total published subjects against (44.4%) as a positive 

trend and (8.9%) as a neutral one, and this was the highest negative percentage 

among the study newspapers. 

The most important recommendations of the study were that Arabic newspapers 

should highlight the important subjects of the Palestinian resistance on their front 

pages that should not be limited to the inside pages only. The Palestinian resistance 

subjects in Arabic newspaper translated from Hebrew and English languages should 

be carefully edited and revised for words or terms offending resistance. Also, Arabic 

newspapers should appoint their own reporters in the Palestinian territories to 

provide them with subjects related to the Palestinian resistance which will lead to 

less dependency on foreign news agencies.   
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 داءـــــــاإله

 

 لثرى فلسطين ّوا بأرواحهم فداءا ح  من ض  لشهداء األكرمين.. اإلى 

 نــخلف قضبان الزنازيوا زهرة شبابهم ن  ف  من أ  أسرى الحرية.. إلى 

 ينـــــالمقاومين الثائرين.. الشوكة التي تقضَّ مضاجع المحتلإلى 

 على نضال شعبنا وصورة مقاوميه الغيورينإلى 

 المــــــع واًلستســـــي زمن التطبيإلى كلِّّ عربي ُحرٍّ رفض الخنوع ف
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 ير  دِّ ق  كٌر وت  شُ 

 (1)﴾نْ أَعْمََل صَالِحًا تَرْضَاه  رَبِِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمََتكَ الَِّتِي أَنْعَمَْت عََليَِّ َوعَلَى وَاِلدَيَِّ وَأَ﴿

ُُهللُالحمدُ  ُمنتهاه ، ُمنُأ ُرهللاُعلىُالهاديُرسولُ ُوالسالمُ ُوالصالةُ حتىُيبلغ  ُُر، حمًةُسل 
ُإلىُالن ور. ُمنُالظلمات  ُالناس  ُللعالمينُلي خرج 

ُلربي،ُالذيُأتنفسُالحياةُبحّبه،ُوأعتكزُعلىُركنهُالشديد،ُُو ليهُآويُإشكريُأو اًلُودوًما
ُكلُحين،ُوأسألهُأنُيرعانيُبعينه،ُويثيبنيُبعفوه.

ُفي ُرضاها ُأطلب ُمن ُحياتي، ُلبهجة ُضحكتهاُُشكري ُمنُتزيلُبرّنة ُورواحي، غدوتي
يكآبةُالدنياُمنُوجهي،ُعنوانُالحنانُ" جهه،ُُوشكريُلمنُتركتُسنينُالكّدُآثارهاُعلىُ"،ُُوُأم 

 ".أبيليرانيُوإخوتيُكباًراُيفخرُبنا،ُم عّلميُاألّولُ"ُ؛منُأفنىُربيعُعمرهُيرعانا

ُ"؛ت عبد الحميد عيسىطلعشكريُوامتنانيُإلىُمشرفيُفيُرسالةُالماجستيرُالدكتورُ"
منُغمرنيُباهتمامهُورعايته،ُولمُيكتنزُجهًداُفيُمساعدتيُوإرشاديُوتوجيهي،ُومنحنيُمنُ

ُاء.الناسُعليه،ُفجزاكُهللاُخيرُالجُزُقدُيغبطنيفيضُخبرتهُالعلميةُوالبحثيةُوالحياتيةُماُ

للطيف ازهير عبد ُلدكتور،ُواأحمد عرابي التركأستاذيُالكريمينُالدكتورُأنُأشكرُكماُالُأنسىُ
لقّيمةُاومالحظاتهماُوتوجيهاتهماُوقتهماُومنحيُبعًضاُمنُتكّرماُبمناقشةُرسالتي،ُاللذينُُعابد

ُ.الثمينة

هُباسمُفيُقسمُالصحافةُواإلعالمُبالجامعةُاإلسالميةُفيُغّزةُكلُ ُالكرامُيشكريُألساتذت
ُ.لُرحلةُدراستيُالطويلةوقدره،ُمنُتتلمذتُعلىُأيديهم،ُواسترشدتُبنصائحهمُوخبرتهمُخال

ُوتحّملونيُخاللُفترةُإعدادُرسالتي،ُُوشكريُ شكريُألخواتيُوإخوتي..ُمنُصبرواُعلي 
ُشاركونيُفرحتي.ُالذينألعماميُوأخواليُوكلُأقاربيُ

ُ ُالذين ُألصدقائي.. ُالكبير ُوأزاحواوشكري ُأفراحه، ُفيه ُوأشعلوا ُقلبي، ُبنيان عنُُأقاموا
تغدوُسُيافعًاُفيُطفولتي،ُراشدًاُفيُشبابي،ُوأجزمُأنُكهولتيُغدوتُ حتىُكاهلهُأحزانُالحياة،ُ

ُ.بإذنُهللاُشبابي ةُالروحُفيُوجودهم

 الباحث / عبد الكريم أبو شملة

                                                           

ُ.}19النمل:ُ{ُ(1)
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114ُُ...........................ُ(:ُاتجاهُصحفُالدراسةُنحوُالمقاومةُالفلسطينية3.9جدولُ)

117ُُ.................ُ(:ُخالصةُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة3.10جدولُ)

118ُُ........ُ(:ُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُكماُرسمتهاُصحيفةُالدستورُاألردنية3.11جدولُ)

119ُُ.....ُ(:ُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُكماُرسمتهاُصحيفةُالجمهوريةُالمصرية3.12جدولُ)

119ُُ..........ُ(:ُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُكماُرسمتهاُصحيفةُالعربُالقطرية3.13جدولُ)

120ُُ.........ُ(:ُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُكماُرسمتهاُصحيفةُالفجرُالجزائرية3.14جدولُ)

121ُُ..ُ(:ُاألشكالُالصحفيةُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة3.15جدولُ)

124ُُ..........ُ(:ُموقعُنشرُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة3.16جدولُ)

126ُُ...ُ(:ُاستخدامُالصورُوالرسومُفيُموضوعاتُالمقاومةُفيُصحفُالدراسة3.17جدولُ)

128ُُ......ُ(:ُأنواعُالعناوينُالمستخدمةُلموضوعاتُالمقاومةُفيُصحفُالدراسة3.18جدولُ)

 130ُ....ُةُفيُصحفُالدراسة(:ُعناصرُاإلبرازُالمستخدمةُلموضوعاتُالمقاوم3.19جدولُ)
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 مقدمــــة:

ُالتقليديُ)ُساهمتُوسائلُاإلعالم ُواإللكتُركبنوعيها ُواإلذاعة،ُوالتلفزيون( ونيُالصحف،
اياُمنُخاللُشبكةُاالنترنتُفيُتشكيلُالوعيُالمعرفيُواإلدراكيُللفردُأوُالمجتمعُتجاهُالقض

دةُوإعاُههاُإماُقبواًلُأوُرفًضا،ُإضافةُلقدرتهاُعلىُتغييرُالسلوكالمختلفة،ُوتحديدُسلوكهُتجا
ُتشكيلهُوفًقاُألهدافهاُوأجندتهاُالخاصة.

ُهذ ُتُاتالتأثيُرُهكل ُعلى ُوقدرتها ُاإلعالمية ُالوسيلة ُكفاءة ُخالل ُمن ُنتج صورةُرسم
ُ-منهدونُوعيُ–ُللقضاياُأوُالفئاتُأوُالجماعات،ُووضعهاُأمامُالجمهورُالمتلقيُبحيثُتقوده

ُتجاهُهذهُالقضاياُوالفئات.ُالتخاذُالموقفُالذيُتتبناهُالوسيلةُاإلعالمية

فهــيُإمــاُتقــومُ،ُتجــاهُأيُقضــيةُأوُفئــةُمــاُفــيُصــناعةُالصــورةمختلفــةُأدوارُوللصــحفُالعربيــةُ
،ُأوُتقومُبترسـيخُالتصـّوراتُالمسـبقةُالموجـودةُفـيُوعـيُالجمهـور،ُأوُباختالقُصورةُجديدةُلها

،ُوتسـتخدمُألجـلُ(1)الموجـودةُمسـبًقاعلىُالصورةُُ-تشويًهاُأوُتجمياًلُ-تغييرُتعملُعلىُإحداثُ
تحقيـــقُهـــذهُاألدوارُأســـاليبُمختلفـــة،ُمنهـــاُانتقـــاءُالمعلومـــات،ُوتلوينهـــا،ُوالتركيـــزُعلـــىُأحـــداثُ

 .الصحفيةبعينهاُوتهويلها،ُوغيرهاُمنُاألساليبُ

عهاُعلىُاختالفهاُوتنوُُّبيةالصحفُالعُرتأّثرُصناعةُالصورةُبمدىُأدوارُوأساليبُُوترتبط
ُمنه ُتصدر ُالتي ُللدول ُالسياسية ُوعالقاتهاباألجندة ُبأهدافها ُوارتباطها ُا، ُتليسُفالصحافة،

رتهاُمؤثرُفيُإداُطرفهيُبمعزلُأبًداُعنُالتفاهماتُأوُالمناوشاتُالسياسيةُبينُالبلدان،ُبلُ
ُنداتُسياسية.بّثهُمنُرسائلُفيُوعيُالجمهورُتحملُأهداًفاُوأجوإنجاحها،ُبماُت

فيُُلةفاعُأدواًراُعلىُتنّوعهاُةالعربيالصحافةُُتمارس1948ُعامُالفلسطينيةُومنذُالنكبةُ
ُةًُوالتحرر،ُومنّددُعبُفيُالمقاومةلحقُالشُةًُداعمُ-معظمهافيُ-ُتالقضيةُالفلسطينية،ُوكان

ُوإجراءاته ُاالحتالل ُفبجرائم ُآنذاك، ُالعربية ُالرسمية ُالسياسة ُمع ُبذلك ُمتماهية يُفُتاهمس،
ُمحتاًلُ ُتقاوم ُبوصفها ُالعربي، ُالجمعي ُالوعي ُفي ُالفلسطينية ُللمقاومة ُمشرقة ُصورة تشكيل

ُ.القانونُالدوليُكفلهالمقاومةًُاُفيُاُلألرضُوالمقدسات،ُوتمارسُحقُّغاصبًُ

ُتكن ُالشعبُالفلسطينيُلم ُُومقاومة ُبدًعا ُدخياًل ُكتبُعلىُأوُفعاًل ُإنما ُكانتالتاريخ؛
ُُاامتدادًُ ُُوناضألمم ُوانتصرتلت ُحرّيتها ُحققت ُحتى ُالمحتلُُّكافحت ُعلى ُالشعبُك، مقاومة

                                                           
 (.770فيُوسائلُاإلعالمُ)صالعيثماوي،ُصناعةُالصورةُالذهنيةُ )1(
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ُوالمق ُالفرنسي، ُللمحتل ُالشقيق ُالبريطانيالجزائري ُلالحتالل ُالهندية ُالفيتناميينُاومة ُومقاومة ،
ُ.،ُوغيرهاُمنُالنماذجلالحتاللُاألمريكي

ُب ُبدًءا ُالفلسطينية ُتنّوعتُأساليبُووسائلُالمقاومة هاُوالتفريطُفيرفضُبيعُاألرضُوقد
ُع ُإلى ُوصواًل ُتالها، ُوما ُالنكبة ُأعوام ُفي ُواألرواح ُبالسالح ُعنها ُوالدفاع ُالنكبة، صرناُقبل
ُبكلُُو ُأوُملل،ُمستعيًنا ُكلّل سائلُالحاليُالذيُيواصلُفيهُالفلسطينيُمقاومةُاالحتاللُدونما

ُالتج ُاإلضرابات ُأوجهها ُومن ُالشعبية ُكالمقاومة ُالمتاحة، ُوأشكالها ُوالمسيالمقاومة راتُارية،
يُالرسموالمظاهراتُوالمواجهاتُالشعبية،ُوالمقاطعةُاالقتصادية،ُوحشدُالدعمُوالتأييدُالشعبيُُو

،ُلصواريخاالعملياتُالفدائية،ُواالشتباكاتُالمسّلحة،ُوإطالقُومنهاُالدولي،ُوالمقاومةُالمسّلحةُ
ُسكرية.واختطافُجنودُاالحتالل،ُوتجهيزُاألنفاق،ُوغيرهاُمنُاألساليبُالع

ُموجة ُاندالع ُُومع ُعام ُتونس ُفي ُانطلقتُشرارتها ُالتي ُالعربي ُالربيع م،2010ُثورات
ُلسطينية،فيُتناولُقضاياُالمقاومةُالفوسائلُاإلعالمُالعربيةُتفاوًتاُملموًساُبينُالحظُالباحثُ

ُفهايصُوبينُداعمُومساندُلهاُبوصفهاُحقًّاُمشروًعاُكفلهُالقانونُالدولي،ُوآخرُيهاجمُفصائلهاُ
ُتشّكلُخطًراُعلىُاألمنُالقوميُالعربي،ُفيُمحاولةُإلعادةُتشكيلُوعيُعربيجماعاتُبأنهاُ

ُج ُويستهدف ُوحياته ُأمنه ُيهّدد ُعدوًّا ُوفصائلها ُالفلسطينية ُالمقاومة ُفي ُيرى ُيجعله نودُجديد
ينيةُسطلفلابالده،ُوماُهذاُالتفاوتُاإلعالميُإالُانعكاسُلسياسةُالدولُالعربيةُورؤيتهاُللمقاومةُ

ُوموقفهاُمنُفصائلهاُالمختلفة.

ُتعملُ ُالتي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُصورة ُطبيعة ُعلى ُلتتعرف ُالدراسة ُهذه ُجاءت وقد
الصحفُالعربيةُعلىُتشكيلهاُوتكوينهاُفيُذهنُالقارئُالعربي،ُمنُخاللُرصدُالموضوعاتُ

ُالفل ُبالمقاومة ُالمرتبطة ُللقضايا ُمعالجتها ُكيفية ُودراسة ُتناولتها، ُالتيُالتي ُواألدوار سطينية،
ُوالقيمُالتيُتصفهاُبها.تنسبهاُلها،ُوالسماتُ



 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 الفصل األول

ةـــللدراس اإلطـــار العـــام



3 

 

 أوًلا / أهم الدراسات السابقة:
ُورين،ألهمُالدراساتُالسابقةُالتيُتتقاطعُمعُدراستهُوقّسمهاُإلىُمحُاالباحثُمسحًُُأجرُى

ُ ُاإلعالمدراساتُحولُهما: ُوذلكُعلىُالنحوودراساتُحولُية،ُالصورة ُالفلسطينية، ُالمقاومة
ُاآلتي:

 الصورة اإلعالمية:حول المحور األول: دراسات 

 :(1)(2016دراسة أبو شباك ) .1

يةُهدفتُالدراسةُإلىُالتعرفُعلىُالصورةُاإلعالميةُالتيُترسمهاُالصحفُالعربيةُاليوم
ُالمسح"استخدمُالباحثُفيهاُمنهجيُوصفية،ُللجمهوريةُاإليرانية،ُوتنتميُهذهُالدراسةُللبحوثُال

ُالاإلعالمي ُتحليل ُاستخدم ُإطارهما ُوفي ُالمتبادلة"، ُالعالقات ُودراسة ُوالمقارنةُ، مضمون
ُ.أداتهُفيُجمعُالبياناتُاستمارةُتحليلُالمضموُنُالمنهجية،ُوكانت

صوتُُة،وقدُاختارُالباحثُصحفُ)االتحادُاإلماراتية،ُاألهرامُالمصرية،ُاألخبارُاللبناني
ُ ُدراسته، ُمجتمع ُلتمثيل ُالجزائرية( ُالعينُمستخدًمااألحرار ُالمنتظمة ُالعشوائية ُطريقة ُعن

(،ُواعتمدُعلىُنظريةُترتيب1/6/2015ُ(ُو)1/1/2014األسبوعُالصناعيُفيُالفترةُماُبينُ)
ُاألولوياتُ"األجندة"،ُومنُأبرزُنتائجُدراسته:

ُبإيرانُع .أ ُالمتعّلقة ُاألولىُمنُاهتمامُصحفُحظيتُالموضوعاتُالسياسية لىُالمرتبة
 الدراسة،ُتلتهاُالموضوعاتُالعسكرية،ُثمُالدينية،ُثمُاالقتصادية.

ُفُ .ب ُإيران، ُاإلماراتيةُسماتُسلبيةُلصورة ُواالتحاد ُالمصرية ُاألهرام يماُأبرزتُصحيفتا
 أظهرتُصحيفتاُاألخبارُاللبنانيةُوصوتُاألحرارُالجزائريةُسماتُإيجابيةُإليران.

يُةُالتيفتاُاألهرامُالمصريةُواالتحادُاإلماراتيةُإيرانُبصورةُالدولةُالمعاديأظهرتُصح .ج
ُاألحرار ُوصوت ُاللبنانية ُاألخبار ُصحيفتا ُأظهرتها ُفيما ُالمنطقة، ُعلى ُخطًرا ُتشّكل

 الجزائريةُبصورةُالدولةُالصديقةُوالمسالمةُوالداعمةُللمقاومة.

 :(2)(م2015) البنادراسة  .2

ُالتعُر ُإلى ُالدراسة ُهدفت ُترسمها ُالتي ُاإلعالمية ُالصورة ُعلى ُاليوميةُف الصحف
وتنتميُهذهُالدراسةُللبحوثُالوصفية،ُاستخدمُالباحثُفيهاُثالثةُُللجمهوريةُالتركية،ُالفلسطينية

                                                           

ُدراسةُتحليليةُمقارنة.ُ-أبوُشباك،ُصورةُإيرانُفيُالصحفُالعربيةُاليوميةُُ(1)
ُ.دراسةُتحليليةُمقارنةُ-ياُفيُالصحفُاليوميةُالفلسطينيةُالبنا،ُصورةُتركُ(2)
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ُ ُهي ُُاإلعالميُالمسحمناهج ُومنهج ُالمضمون، ُتحليل ُأسلوب ُاستخدم ُإطاره دراسةُوفي
ُكماُاستخدمُالتاريخي،والمنهجُ،ُلمقارنةُالمنهجيةوفيُإطارهُاستخدمُأسلوبُاُالعالقاتُالمتبادلة

ُ.جمعُالبياناتأداةُلُاستمارةُتحليلُالمضموُن

ختارُصحيفتيُ)فلسطين،ُوالحياةُالجديدة(ُلتمثيلُمجتمعُالدراسة،ُكماُاُالباحثحّددُوقدُ
ُ ُعّينة ُزمنية ُعمدية ُلدراسته ُمدار ُأعوام4ُعلى ُب، ُُأإجمالي ُعداد ُتوظيف368ُبلغ ُبعد ُعدًدا

ُأسلُو ُالصناعيب ُُاألسبوع ُعن ُبين ُما ُالزمنية 1ُُالفترة 2010ُيناير ُحتى ديسمبر31ُُم،
ُ:ستهومن أبرز نتائج درا،ُمعتمًداُفيُدراستهُعلىُنظريةُترتيبُاألولوياتُ"األجندة"،ُم2013

%،ُوصورة62.69ُجاءتُدولةُتركياُبصورةُ"الدولةُالداعمةُللشعبُالفلسطيني"ُبنسبةُ .أ
 %.8.45%،ُوصورةُ"الدولةُالمحايدة"ُبنسبة14.5ُ"ُبنسبةُ"الدولةُالقويةُاقتصادًيا

%ُعلىُموضوعاتُالصحيفتينُالمرتبطةُبتركيا،56ُاستحوذُ"االتجاهُاإليجابي"ُبنسبةُ .ب
 %.1.3بنسبةُأخيًراُ"االتجاهُالسلبي"ُو،ُوجاءُ"االتجاهُالمحايد"ُثانًيا

ّتابُالمقاالتُفيُ .ج ابيةُعنُتركياُعلىُرسمُصورةُإيجُصحيفتيُالدراسةحرصُغالبيةُك 
 نُخاللُمقاالتهمُالصحفية.م

 :(1)(م2014)ُالراجيدراسة  .3

يُفهدفتُالدراسةُإلىُتحديدُأبعادُومكوناتُالصورةُالذهنيةُلجماعةُاإلخوانُالمسلمينُ
ُ ُوعناصرها، ُسماتها ُورصد ُالمصرية، ُاإللكترونية ُللصحافة ُاإلعالمي ُهذهُالخطاب وتنتمي

سلوبُالتحليليُباستخدامُأُتخدمُالباحثُفيهاُمنهجُالمسحالدراسةُإلىُالبحوثُالوصفية،ُوقدُاس
ُلجمعُالبيانات.أداتاُالدراسةُُ"تحليلُالمضمون""المالحظة"ُوفيماُكانتُ،ُتحليلُالمضموُن

،ُثالثُصحفُإلكترونيةُمصريةُهيُ)األهرام،ُالمصريُاليومبُعينةُدراستهُوحّددُالباحث
ُاألهالي( ُأعدادها ُإجمالي ُبلغ ُبعدما360ُ، ُالمنتظُعدًدا ُالعشوائية ُالعينة ُأسلوب مةُاستخدم

ئج خُلصت الدراسة إلى نتاوقد ،2014ُفبراير28ُُمُحتى2013ُنوفمبر1ُُالفترةُماُبينُخاللُ
ُ:من أهمها

ُ .أ ُبنسبة ُالدراسة ُصحف 90.23ُأبرزت ُالمسلمين% ُاإلخوان ُجماعة رفًضاُُمظاهرات
ُتسعىُإلحداث ُمظاهرات ُبالمجتمعُُلالنقالبُعلىُالرئيسُمحمدُمرسيُوكأنها انقسام

 المصريُوهدمُالدولةُوإسقاطها.
                                                           

ُروني(.)موقعُإلكتُالراجي،ُالصورةُالذهنيةُلجماعةُاإلخوانُفيُالصحافةُاإللكترونيةُالمصريةُ(1)



5 

 

%ُالجماعةُمسؤوليةُأعمالُالعنفُواإلرهابُالتي94.70ُحّملتُصحفُالدراسةُبنسبةُ .ب
 .استهدفتُالجيشُومرافقُالدولة

جاءتُنسبةُالموضوعاتُالتيُتصفُجماعةُاإلخوانُالمسلمينُبأنهاُجماعةُذاتُفكرُ .ج
ُ ُبنسبة ُبأنه52.8إرهابي ُتصفها ُوالتي ُوذاتُ%، ُالمدني ُالتوافق ُعن ُخارجة ُجماعة ا

سبةُ%،ُوالتيُتصفهاُبأنهاُتتبعُمبدأُ"الت قية"ُفيُسلوكهاُبن38.9سلوكُانتهازيُبنسبةُ
8.3.% 

 :(1)(م2014) عياشدراسة  .4

ُا ُإلى ُالدراسة ُهدفت ُالتي ُالصورة ُعلى ُحركةُُرسمتهالتعرف ُعن ُالمصرية الصحف
قدُُوم،ُوتنتميُهذهُالدراسةُللبحوثُالوصفية،2011ُالميةُحماسُعقبُثورةُينايرُالمقاومةُاإلس

ُاإلعالميُاستخدمتُمناهجُ"المسح ُوالتاريخي، ُالعالقاتُالمتبادلة، ُالبُ،"ودراسة احثُواستخدم
ُأداةُتحليلُالمضمون.فيُإجرائهاُ

ُعلتمثلُمجتمالمصريُاليوم،ُالحريةُوالعدالة(ُ)األهرام،ُُهيُصحفُثالثواختارُالباحثُ
سبوعُعشوائيةُدوريةُنصفُأسبوعيةُلجميعُأيامُاألُتهُالزمانيةُمنُخاللُعينةوحّددُعينُدراسته،

ُ ُعن ُالفترة ُالواقعة ُبين 25ُُما 2011ُيناير ُحتى 25ُُم ُنظرية2012ُيناير ُعلى ُمعتمًدا م،
 :ومن أبرز نتائج دراسته حارسُالبوابة،

 سُللصورةُالسلبيةُعنُحماسُفيُصحفموضوعاتُأحداثُسيناءُالمكّونُاألساكانتُ .أ
ُالمكا ُكانت ُاإلسرائيلي ُوالعدوان ُأشكالها ُبكافة ُالمقاومة ُموضوعات ُبينما ّونُلدراسة،

 األساسُللصورةُاإليجابية.
ُتشكيلُُ .ب ُفي ُكبيرة ُبنسبة ُالدراسة ُصحف ُفي ُالمنشورة ُالصحفية ُالمقاالت أسهمت

ُنشرُ ُفي ُاستخداًما ُاألكثر ُالمقال ُفن ُكان ُحيث ُحماس، ُعن ُالسلبية الصورة
 سلبيُعنُحماس.موضوعاتُذاتُاتجاهُ

ُُ .ج ُالمبّينة ُغير ُللمصادر ُاليوم ُوالمصري ُاألهرام ُصحيفتي ُاستخدام )المصادرُبرز
ُ ُاستخدامهُفيُصحيفةُالمجهولة( ُكانتُنسبة ُبينما ُلموضوعاتُحماس، فيُتناولهما

 الحريةُوالعدالةُقليلة.

ُ
                                                           

ُدراسةُتحليليةُمقارنة.ُ-م2011ُحماسُفيُالصحافةُالمصريةُبعدُثورةُينايرُصورةُُ،عياشُ(1)
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 :(1)(م2014) الحمايدةدراسة  .5

ُا ُإلى ُالدراسة ُاهدفت ُتعكسها ُالتي ُالصورة ُعلى ُاليوميةلتعرف ُالفلسطينية ُلصحافة
ُلمنظماتُحقوقُاإلنسان ُوتنتميُهذه ُواستخدم، ُللبحوثُالوصفية، منهجُُالباحثُفيهاُالدراسة

ُجمعُالبياناتبُووّظفُفيُإطارهُتحليلُالمضمون،ُومسحُالرأيُالعام،ُوقام،ُاإلعالميُالمسح
ُبواسطةُأداتيُتحليلُالمضمون،ُوصحيفةُاالستقصاء.

ُ)ف ُصحف ُالباحث ُواختاروحّدد ُدراسته، ُمجتمع ُلتمثيل ُاأليام( ُالحياة، ُالقدس، ُلسطين،
ُ ُبين ُما ُالزمنية 1/1/2012ُُالفترة 31/12/2012ُُحتى ُعينة ُمستخدًما عشوائيةُإلجرائها،

دًداُع91ُإجماليُاألعدادُبلغُحيثُدوريةُمنتظمة،ُبحيثُيتمُتركُثالثةُأعدادُواختيارُالرابع،ُ
الصورةُالذهنيةُلمنظماتُحقوقُاإلنسانُلدىُالنخبُالتعرفُعلىُكماُقامُبنُكلُصحيفة،ُع

120ُتُيةُعلىُعينةُمنهمُبلغ)األكاديمية،ُواإلعالمية،ُوالسياسية(ُمنُخاللُإجراءُدراسةُميدان
ُ:وقد خلصت الدراسة لنتائج أبرزهامفردة،ُ

 رسمتُصحفُالدراسةُسماتُإيجابيةُنسبيةُلمنظماتُحقوقُاإلنسان. .أ

ُانتهاكاتُاالحتاللُاإلسرائيليهوُُرُالدورُاألبرزُللمنظماتكانُُ .ب ،ُإضافةُلرصدُصد
 انتهاكاتُالسلطاتُالمحلية،ُوالرقابة،ُوالتثقيف،ُوالتنمية.

ُصورةُُ .ج ُتشكيل ُتستهدف ُلم ُالدراسة ُصحف ُفي ُاإلنسان ُحقوق ُمنظمات موضوعات
 محددةُعنُتلكُالمنظماتُسواءُإيجابيةُأوُسلبية.

تُنيةُإلىُأنُاالنطباعُالعامُعنُمنظماتوصلتُالدراسةُالميدانيةُعلىُالنخبُالفلسطي .د
 ابًيا.%،ُوفيُالمرتبةُالثانيةُسلبًيا،ُوأخيًراُإيج55حقوقُاإلنسانُجاءُمحايًداُبنسبةُ

 :(2)(م2010) حافظدراسة  .6

ُ ُالدراسة ُلهدفت ُالكاريكاتير ُرسوم ُفي ُالمرأة ُصورة ُومكونات ُأبعاد ُعلى فيُلتعرف
واستخدمتُمنهجُالمسحُمعتمدةُوثُالوصفية،ُوتنتميُهذهُالدراسةُإلىُالبحالصحفُالمصرية،ُ

ُ.ءتحليلُالمضمونُوصحيفةُاالستقصاُيأداتعلىُأسلوبُتحليلُالمضمون،ُوجمعتُالبياناتُب

،ُفيُ(واألسبوعُ،واألهاليُ،أخبارُاليوم)ُعّينةُصحفُعمديةُتمثلتُفيُواختارُالباحث
ُ:أبرزها من نتائجى إلوخُلصت م،2008ُمُحتىُديسمبر2004ُالفترةُالزمنيةُماُبينُينايرُ

                                                           

 دراسةُتحليليةُوميدانية.ُ-(ُالحمايدة،ُصورةُمنظماتُحقوقُاإلنسانُفيُالصحافةُالفلسطينية1ُ)
ُية.دراسةُتحليليةُوميدانُ-فةُالمصريةُاالصحفيُفظ،ُصورةُالمرأةُفيُالكاريكاتيرُ(ُحا2)
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مثلةُمتأكثرُالقضاياُالخاصةُبالمرأةُتكراًراُفيُرسومُالكاريكاتيرُبصحفُالدراسةُكانتُ .أ
ُفيُالنظرةُالمجتمعيةُالدونيةُإلىُالمرأةُعامةُوالزوجةُخاصة.

شرتُالتيُنُ السماتُالسلبيةُللمرأةُعلىُالسماتُاإليجابيةُفيُرسومُالكاريكاتيرُغلبتُُ .ب
ُدراسة.الإعدادُخاللُفترةُ

انتُهاُكجاءتُالمرأةُفيُالكاريكاتيرُبأحدُعشرُدوًراُمختلًفا،ُأبرزهاُدورهاُكزوجةُوأقلُّ .ج
لُالمرأةُالمطّلقة،ُكماُظهرتُبدورُهامشيُغيرُفاعلُبنسبةُأعلىُمنُظهورهاُبدورُفاع

 مؤثر.

 :(1)(م2009) بدردراسة  .7

ُ ُتقّدمها ُكما ُاألردنية ُالمرأة ُصورة ُعلى ُالتعرف ُإلى ُالدراسة ُاألردنيهدفت ةُالصحافة
دمتُوتنتميُهذهُالدراسةُللبحوثُالوصفية،ُمستخدمةُالمنهجُالوصفيُالتحليلي،ُواستخاليومية،ُ

ُ.لجمعُالبياناتُأداةُتحليلُالمضموُن

ُالباحثُو ُُاختار ُصحف ُوالغد( ُوالدستور، ُمجتمع)الرأي، ُفترةُدراستهُلتمثيل ُواختار ،
ُ ُزمنية ُتمتد ُبين 1ُُما 2007ُيناير ُحتى ُديسمب31ُم 2007ُر ُالعينةُم، ُأسلوب مستخدًما

عُعدًداُعنُالصحف،ُبواق42ُبلغُإجماليُعينتهُحيثُ،ُألسبوعينُصناعيينُالعشوائيةُالمنتظمة
ُ:من أهمها قد خُلصت الدراسة إلى عّدة نتائجو ،ُكلُصحيفةعنُعدًدا14ُُ

تةُاُوشّكلتُصحفُالدراسةُصورةُإيجابيةُللمرأةُاألردنية،ُلكنهاُكانتُغيرُمتوازنةُومتف .أ
 منُصحفيةُألخرى.

ُالمرأةُُ .ب ُمجموعة ُضمن ُوليس ُالفته ُبصورة ُكفرد ُالمرأة ُصورة ُالدراسة ُصحف أبرزت
 األردنية،ُمنُخاللُالتركيزُعلىُنشاطاتُالشخصياتُالنسائيةُالرسمية.

ُمنُ .ج ُأكثر ُعّمان ُالعاصمة ُفي ُاألردنية ُالمرأة ُعلى ُاهتمامها ُالدراسة ُصحف رّكزت
 غيرهاُفيُباقيُمناطقُالمملكة.

 :(2)(م2007) أبو نقيرةراسة د .8

ُالصحفُ ُفي ُالفلسطينية ُلالنتفاضة ُاإلعالمية ُالصورة ُعلى ُللتعرف ُالدراسة هدفت
فيُإجرائهاُهيُُمناهج،ُوتنتميُهذهُالدراسةُللبحوثُالوصفية،ُواستخدمُالباحثُأربعةُالعربية

                                                           

ُدراسةُتحليليةُمقارنة.ُ-ُبدر،ُصورةُالمرأةُاألردنيةُفيُالصحافةُاألردنيةُاليوميةُ(1)
ُدراسةُتحليليةُمقارنة.ُ-أبوُنقيرة،ُالصورةُاإلعالميةُالنتفاضةُاألقصىُفيُالصحافةُالعربيةُُ(2)
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موظًفاُُ"،تباطيةالعالقاتُاالُر،ُالمنهجُالمقارن،ُمنهجُاإلعالميُ"المنهجُالتاريخي،ُمنهجُالمسح
ُ.لجمعُالبياناتُأداةُتحليلُالمضموُنُمستخدًماأسلوبُالمقارنةُالمنهجية،ُُو

ُالسورية،ُ ُوتشرين ُالسودانية، ُالعام ُوالرأي ُالمصرية، ُ)األهرام ُصحف ُالباحث واختار
لىُأيلولُإم2000ُينُأيلولُبواالتحادُاإلماراتية(ُكعينةُممثلةُلمجتمعُدراسته،ُواختارُالفترةُماُ

ُ:خُلصت الدراسة إلى نتائج عّدة من أبرزهاحيث مُإلجرائها،2002ُ

ُالصحفيُ .أ ُالممارسة ُعلى ُوسيطرته ُاإلعالم ُعلى ُالسياسة ُتأثير ُصحفُبرز ُفي ة
ُ.الجوانبُاألخرُىالضوءُعلىُالجانبُالسياسيُوتهميشُُالدراسة،ُمنُخاللُتسليط

ُالخُ .ب ُللسياسة ُانعكاس ُبمثابة ُالدراسة ُلصحف ُالتحريرية ُالسياسة ُلدولها،كانت ُارجية
 وتعاملهاُمعُالقضيةُالفلسطينية.الدولةُسياسةُشرحُُوعملتُعلىُتسويغُحيثُ

ُإزاءُُ .ج ُالمصري ُالسياسي ُالنظام ُتوجهات ُلشرح ُخطابها ُ"األهرام" ُصحيفة سّخرت
ُ"االتحاد"ُاالنتفاضة ُصحيفة ُأظهرت ُفيما ُالسياسية، ُالتسوية ُعلى ُيحرص ُوالذي ،

 .هاُاهتماًماُواضًحاُفاقُصحفُالدراسةُاألخرُىصورةُإيجابيةُعاليةُلالنتفاضةُوأولت

ُتفضحُممارساتُاالحتال .د ُمالمحُصورة ُ"تشرين" ُعلىُالحقوقُرسمتُصحيفة لُوتأّكد
ُالفلسطينية ُوجهات ُبعرض ُغالًبا ُفاكتفت ُالعام" ُ"الرأي ُصحيفة ُأما ُألطرافُال، نظر

 .متعددةُحولُالقضيةُالفلسطينية
 :(1)(م2007) مؤيددراسة  .9

ُُهدفت ُاُإلىالدراسة ُعلى ُتغطيتهاُُالصورةلتعرف ُفي ُالمصرية ُالصحف ُقّدمتها التي
ُالبحوث ُإلى ُالدراسة ُهذه ُوتنتمي ُاإلسرائيلي، ُواالحتالل ُالفلسطينيين ُبين ُالصراع ُألحداث

ُتحليلُالمضمون،استمارةُُوكانتالوصفية،ُوقدُاستخدمُالباحثُفيهاُمنهجُالمسحُاإلعالمي،ُ
ُ،ُأداتاُدراسته.قصاءوصحيفةُاالست

ُكماُاختار،ُممثلةُعنُمجتمعُالدراسةُصحفُ)األهرام،ُالوفد،ُاألسبوع(تارُالباحثُواخ
ُُعشوائًيا ُبواقع ُالجامعات ُطلبة ُمن ُالمراهقين ُجمهور ُمن 400ُُعينة ، وقد خُلصت مبحوث 

 أبرزها:من  الدراسة إلى عّدة نتائج

ُالصفاتُ .أ ُنسبة ُجاءت ُحيث ُإيجابية، ُالمصرية ُالصحف ُفي ُالفلسطينيين ُصورة سمات
 (.%28.9(،ُوالصفاتُالسلبيةُبنسبةُ)%71.1اإليجابيةُبنسبةُ)

                                                           

ُيدانية.دراسةُتحليليةُومُ-،ُصورةُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُفيُالصحافةُالمصريةمؤيدُ(1)
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سماتُصورةُاإلسرائيليينُفيُالصحفُالمصريةُسلبية،ُحيثُجاءتُالصفاتُالسلبيةُبنسبةُ .ب
 (.%12.2%(،ُوالصفاتُاإليجابيةُبنسبةُ)87.8)

ُماُ .ج ُخالل ُمن ُالدراسة ُعّينة ُفي ُالمراهقون ُيراها ُكما ُإيجابية ُالفلسطينيين ُصفات جاءت
 ؤونهُفيُالصحفُالمصريةُبأنهمُمظلومون،ُاستشهاديون،ُوأصدقاءُلنا.يقُر

ُ .د ُكانت ُالمراهقون ُيراها ُكما ُلإلسرائيليين ُالسلبية ُالصفات ُفي ُخالل ُمن ُالدراسة اُمعّينة
 يقرؤونهُفيُالصحفُالمصريةُبأنهمُعدوانيون،ُيرفضونُالسالم،ُمنقسمون،ُإرهابيون.

 :(1)(م2004طوالبية )دراسة  .10

ُالدراسة ُُهدفت ُقبل ُمن ُالحدث ُطرح ُفي ُاالختالف ُمدى ُفيُلتقرير ُالعربية الصحف
ُوتندرجُهذهُالدراسةُضمنُالبحوث،ُلكلُصحيفةُفيُإطارُالسياسةُالتحريريةوتفسيرهُُالمهجر

ُمنهج ُفيها ُالباحث ُاستخدم ُوقد ُاالرتباطيةُاإلعالميُالمسحُيالوصفية، ُالعالقات ،ُودراسة
ُ.استهأداةُدُرُالمضموُنوكانتُاستمارةُتحليلُ

ُُ،صحيفتيُ)الشرقُاألوسطواختارُالباحثُ ُكماُوالقدسُالعربي( لتمثيلُمجتمعُدراسته،
رةُفيُالفتُأيام10ُبواقعُعددُكلُعدًداُلكلُصحيفة،73ُُبمجموعُاختارُعّينةُعشوائيةُمنتظمةُ

ُ:ّدة نتائج من أهمهاخُلصت الدراسة إلى عُوقدم،2003ُ-2001ماُبينُ

ُل .أ ُوثابتة ُأحادية ُصورة ُمرنُانعدام ُتصور ُوسيطرة ُجهة، ُمن ُالسياسي ُاإلسالم ظاهرة
 وتعدديُلهاُمنُجهةُأخرى،ُوهوُماُيفسرُالتباينُفيُالسياسةُالتحريريةُلكلُصحيفة.

ُُ .ب ُالضررُحّملت ُإلحاق ُمسؤولية ُالسياسي ُاإلسالم ُجماعات ُاألوسط ُالشرق صحيفة
 بالدينُاإلسالمي،ُووصمهُبالعنفُواإلرهاب.

ُُ .ج ُأبدت ُالعربي ُالقدس ُأنهاُصحيفة ُبدعوى ُالسياسي ُاإلسالم ُحركات ُلبعض تأييًدا
 مهضومةُالحقوقُمنُقبلُاألنظمةُالعربيةُالقائمة.

ُ

 

                                                           

ُأحداثُُ(1) ُفيُالمهجرُبعد ُالعربية ُالصحافة ُالسياسيُفي ُاإلسالم ُصورة 11ُُطوالبية، 2001ُسبتمبر ُ-م
ُدراسةُتحليليةُمقارنة.
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 المقاومة الفلسطينية:حول المحور الثاني: دراسات 

 :(1)(م2015الدلو )دراسة  .11

ُطينيةهدفتُالدراسةُإلىُرصدُالتأطيرُاإلخباريُفيُمعالجةُقضاياُالمقاومةُالشعبيةُالفلس
باحثُوتنتميُهذهُالدراسةُإلىُالبحوثُالوصفية،ُوقدُاستخدمُالالفلسطينيةُاليومية،ُفيُالصحفُ

تحليلُمنهجُُو،ُاإلعالميُواستخدمُفيهُأسلوبُالتحليلُالمضموُنُالمسحُثالثةُمناهجُهيفيهاُ
ُالبرهنةُالخطاب ُالمرجعيةُومسارات ُاألطر ُتحليل ُأداتي ُفيه ُاستخدم ُُوالصحفي ،ُ دراسةُمنهج

ُلمضمون،ااستمارةُتحليلُواستخدمُفيهُأسلوبُالمقارنةُالمنهجية،ُفيماُكانتُلة،ُالعالقاتُالمتباد
ُإجراءُدراسته.ُاأدواتوتحليلُالخطابُالصحفيُ

ئيةُواختارُعينةُعشواالدراسة،ُمجتمعُُلتمثيل)األيامُوفلسطين(ُُتارُالباحثُصحيفتيواخ
ُ ُمجموعها ُبلغ ُالصناعي ُاألسبوع ُبأسلوب ُصحيفتي94ُمنتظمة ُمن ُُعدًدا ُعن الفترةُالدراسة

ُ ُبين ُما ُالممتدة 1ُُالزمنية ُالثاني 2011ُنوفمبر/تشرين ُحتى ُالثاني31ُُم نوفمبر/تشرين
ُ:فيما يلي أبرز نتائج الدراسةوُ،م2012

ُثمُ .أ ُاستخداًما، ُالمقاومة ُأساليب ُأكثر ُالشعبية ُوالمسيرات ُاالحتجاجات أسلوب
 االعتصامات،ُفالمواجهاتُالشعبية.

 لمقاومةُالشعبيةُشخصياتُوطنيةُغيرُرسميةُأوُحزبية.ابالشخصياتُالمحوريةُ .ب

ُتمثلتُقضاياُالمقاومةُالشعبيةُالفلسطينيةُفيُستةُأشكالُهيُ"إضرابُاألسرىُعن .ج
ُالقد ُوتهويد ُاألراضي، ُواالستيطانُومصادرة ُاإلسرائيلية، ُواالعتداءات س،ُالطعام،

 ومقاطعةُإسرائيل،ُوحصارُغزة.

 :(2)(م2015حبوش )دراسة  .12

ُسطينيراسةُإلىُإبرازُأشكالُالمقاومةُالشعبيةُوأدواتها،ُوتفسيرُسببُلجوءُالفلهدفتُالد
ُلشعبيلها،ُوبيانُإسهامُالقطاعاتُالمهنيةُفيُالمقاومة،ُوإبرازُمدىُاهتمامُالفصائلُبالدورُا

ُمُواستمرتُحتىُقدوم1987خاللُاالنتفاضةُالتيُاندلعتُفيُالثامنُمنُكانونُاألول/ديسمبرُ
وصفية،ُوتنتميُهذهُالدراسةُإلىُالبحوثُالم،1994ُةُفيُالرابعُمنُأّيار/مايوُينيالسلطةُالفلسط

ُ:نتائج كان أبرزها عّدة صت إلىوخلُ وقدُاستخدمُالباحثُمنهجُالبحثُالتاريخي،ُ
                                                           

 دراسةُتحليليةُمقارنة.ُ–الدلو،ُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحفُالفلسطينيةُاليوميةُُ(1)
ُ(.م1987-1994األولىُفيُقطاعُغزةُماُبينُعاميُ)ُحبوش،ُالمقاومةُالشعبيةُخاللُاالنتفاضةُ(2)
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ُالمظاهراتُتُ .أ ُعلى ُواشتملت ُاألولى، ُاالنتفاضة ُخالل ُالشعبية ُالمقاومة ُأشكال عددت
ُواإلضراباتُوالعصيانُالمدني.

ُمروًراُُتنوعت .ب ُبالحجر ُبدًءا ُاألولى ُاالنتفاضة ُخالل ُالشعبية ُالمقاومة وسائل
ُن.بالزجاجاتُالحارقةُوالقنابلُبدائيةُالصنع،ُوصواًلُإلىُعملياتُالطعنُبالسكاكي

يُشاركتُمؤسساتُالمجتمعُالفلسطينيُالتعليميةُوالصحيةُوالدينيةُوقطاعُالعّمالُف .ج
 إمكانياتهُوطبيعيةُمهامه.المقاومةُالشعبيةُبأشكالُمختلفةُكٌلُحسبُ

 :(1)(م2015صوافطة )دراسة  .13

يجيُهدفتُهذهُالدراسةُإلىُالتعرفُعلىُإمكانيةُاعتمادُالمقاومةُالشعبيةُكخيارُاسترات
–لُيجمعُعليهُالكلُالوطنيُالفلسطيني،ُوناقشُخاللهاُرؤيةُالسلطةُالفلسطينيةُوكافةُالفصائ

فترةُلا،ُمسترشًداُبماُقّدمتهُالمقاومةُالشعبيةُخاللُلمقاومةُالشعبيةلُ-باعتبارهماُمجتمعُالدراسة
ُبينُ ُما ُالباحثُُوم،2013ُ-م2005الممتدة ُالدراسةُإلىُالبحوثُالوصفية،ُواعتمد تنتميُهذه

 دراسةوقد خُلصت الُ،المنهجُالكيفيُالتاريخيُإضافةُللمنهجُالوصفيُالتحليليُفيُإعدادُدراسته
ُ:إلى عّدة نتائج، أبرزها

ُالمقاومة .أ ُالفصائلُُتبني ُوجميع ُالسلطة ُاتفاق ُعلى ُيعتمد ُاستراتيجي ُكخيار الشعبية
 عليه.

ُتبنيُالمقاومةُالشعبيةُكاستراتيجيةُعملُوطنيُالُيعنيُالتخليُعنُالخياراتُاألخرُى .ب
 التيُتتبناهاُالفصائلُوالقوىُالفلسطينية.

ُاإلنجازاتُ .ج ُبعض ُوحققت ُاألرض ُعلى ُفاعلية ُوذات ُموجودة ُالشعبية المقاومة
 ُاحات،ُغيرُأنهاُمحصورةُفيُأماكنُوأزمنةُمحددة.والنج

 :(2)(م2014) خريسدراسة  .14

ُالخطابُالصحفيُالفلسطينيُ هدفتُالدراسةُإلىُالتعرفُعلىُاألطروحاتُالتيُتناولها
ُالمقاومة، ُقضية ُثالُتجاه ُفيها ُالباحث ُاستخدم ُالوصفية، ُالبحوث ُإلى ُالدراسة ُهذه ثةُوتنتمي

ُوت ُاإلعالمي، ُ"المسح ُهي ُمناهج ُالمتبادلة"، ُالعالقات ُودراسة ُالخطاب، ُأسلوبُحليل ووّظف
ُ.لجمعُالبياناتُ،ُوصحيفةُاالستقصاءتحليلُالخطابكماُاستخدمُأداتيُالمقارنةُالمنهجية،ُ

                                                           

ُ(.م2013-م2005)تحّولهاُإلىُاستراتيجيةُعملُوطنيُصوافطة،ُالمقاومةُالشعبيةُالفلسطينيةُوإمكانيةُُ(1)
 دراسةُتحليليةُوميدانيةُمقارنة.ُ–خريس،ُالخطابُالصحفيُالفلسطينيُنحوُقضيةُالمقاومةُالفلسطينيةُُ(2)
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ُ ُالباحث ُواختار ُفلسطين)صحيفتي ُالجديدة، ُُ(والحياة ُدراستهكعينة ُلمجتمع تيارُاخُو،
ُعدًداُمن854ُُتبوعُمنُكلُشهر،ُحيثُبلغباختيارُأسُيةُوفقُاألسبوعُالصناعينالعينةُالزم
كاتًباُإلجراءُدراستهُالميدانية،20ُُكماُاختارُُ،2012-2007خاللُالفترةُماُبينُُالصحيفتين

ُ:ةومن أبرز نتائج الدراسُ،علىُنظريتيُاإلطارُاإلعالميُوحارسُالبوابةواعتمدُفيُدراستهُ

ُتلته .أ ُفلسطين ُصحيفة ُطرح ُصدارة ُالمسلحة ُالمقاومة ُثمُاحتّلت ُالسلمية ُالمقاومة ا
مةُإجراءاتُاالحتالل،ُفيماُجاءتُصحيفةُالحياةُالجديدةُعكسُذلكُإذُتقّدمُطرحُالمقاُو

 الشعبيةُفيُالصدارةُتالهُطرحُقضيةُإجراءاتُوأخيًراُالمقاومةُالمسّلحة.

ُنتائجُ .ب ُأطروحة ُفي ُالجديدة ُوالحياة ُفلسطين ُصحيفتي ُاهتمام ُنسبة ُفي ُتقارب هناك
ُب ُالتي ُالمقاومة ُو11.6لغت ُفلسطين ُصحيفة ُفي ُالحياة%10.1ُ ُصحيفة ُفي %

 الجديدة.

ُفيُ .ج ُالخطاب ُمنتجو ُرأى ُفبينما ُالمسلحة، ُللمقاومة ُالصحيفتين ُتناول ُفي ُتباين هناك
،ُرأىُمنتجوُالخطابُفيُمةُالمسّلحةُأظهرتُصموًداُوبسالةصحيفةُفلسطينُأنُالمقاُو

 انتصارُوتكبدواُخسائرُفادحة.ُصحيفةُالحياةُالجديدةُأنُالفلسطينيينُلمُيحققواُأي

 :(1)(م2013العويصي )دراسة  .15

ُهدفتُالدراسةُالستقصاءُرؤيةُمنهجيةُلجانبُمنُجوانبُالنضالُالفلسطينيُالقائمُعلى
ُالذ ُالعوامل ُوتحديد ُومطلقة، ُوحيدة ُاستراتيجية ُاعتبارها ُدون ُالالعنفية، ُالمقاومة اتيةُمبدأ

ُلباحثمةُالالعنفيةُبعدُإعالنُمبادئُأوسلو،ُواتخذُاوالموضوعيةُالتيُدفعتُلتبنيُخيارُالمقاُو
ُللمقاومةُالالعنفية ُنموذًجا ضالُوالنُمنُالمقاومةُالسلميةُالشعبيةُفيُقريتيُ"بلعين"ُوُ"نعلين"

ُم.1994عامُُتأسيسهاالسلميُضدُاالحتاللُفيُأراضيُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُبعدُ

ُالدراسةُإلىُالبحوثُالوصفية،ُُو ُعلىُالمنهوتنتميُهذه ُالباحثُفيُإجرائها ُاعتمد جُقد
ُ:وخُلصت إلى عّدة نتائج، أهمهاالوصفيُالتحليلي،ُ

ُ .أ ُحاضنةمّثلت ُبيئة ُالفلسطيني ُالشعب ُوتجارب ُواإلعالمية ُوالدولية ُاإلقليمية ُالظروف
ُوإيجابيةُلبلوةُاستراتيجيةُنضاليةُللمقاومةُالالعنفية.

ُ .ب ُالمقاومة ُفعالية ُونعلين ُبعلين ُتجربة ُممارساتُأظهرت ُضد ُإيجابي ُبشكل الالعنفية
ُوانتهاكاتُاالحتاللُاإلسرائيلي.

                                                           

ُبلعينُونعلينُنموذًجا.ُ–ومةُالالعنفيةُفيُفلسطينُبعدُإعالنُاتفاقُمبادئ/أوسلوُالعويصي،ُالمقاُ(1)



13 

 

انيةُنُإمكأّدتُفاعليةُالمقامةُالالعنفيةُإلىُتزايدُالقناعةُالفلسطينيةُبفكرتها،ُوعّززتُم .ج
نُتوافقُفلسطينيُنحوُصياغةُاستراتيجيةُلعملُالمقاومةُالالعنفية،ُوأوجدتُأرضيةُيمك

ُالسياسيةُالفلسطينية.أنُتجتمعُعليهاُكافةُاألطيافُ
 :(1)(م3201) أبو عامردراسة  .16

ُالمقاومةُالفلسطينية ميُبينُعاُهدفتُالدراسةُإلىُالتعّرفُعلىُالمراحلُالتيُمّرتُبها
ُالمسّلحة،ُم1967-1987 ُالكمائن ُإلى ُوالمقالعُوصواًل ُبالحجر ُُبدًءا ُأظهرته ُخطرُموما ن

ُقم ُإجراءات ُوإخفاق ُمواجهتها ُفي ُوفشله ُاالحتالل ُالتيُعلى ُلألساليب ُاإلشارة ُمع عها،
ُاستخدمتهاُالمقاومةُفيُمواجهةُاالحتالل.

ُالباحثُفيهاُعلىُ"المنهجُالتاري ُالدراسةُإلىُالبحوثُالوصفية،ُواعتمد خي"ُوتنتميُهذه
ُالوصف ُالدراسةبشقيه ُمجتمع ُوكان ُوالتحليلي، ُبمختلفُُي ُخاصة ُومراجع ُوثائق ُعن عبارة

ُ:إلى نتائج عّدة، منها وخُلصت الدراسةُ،أطرافُالمقاومة

ُ.عّبرتُالمقاومةُبشقيهاُالمدنيُوالعسكريُعنُفهمُعميقُلمتطلباتُكلُمرحلةُنضالية .أ

نيُشّكلتُالمقاومةُصدمةُعنيفةُلالحتاللُالذيُلمُيكنُيتوقعُأنُينتفضُالداخلُالفلسطي .ب
ُفيُوجهه،ُوأعادتُللشعبُالفلسطينيُثقتهُبنفسهُوقدرتهُعلىُمواجهةُاالحتالل.

ُا .ج ُوعّززتُأفرزت ُللفصائل، ُعسكرية ُأذرًعا ُلتشكل ُتطورت ُمنّظمة ُمجموعات لمقاومة
 بشكلُكبيرُمشروعهاُعلىُكافةُاألصعدةُوأبرزتهُكخيارُرئيسيُللشعبُالفلسطيني.

 :(2)(م2010) حبيبدراسة  .17

ُا ُإلى ُالدراسة ُاألمنهدفت ُعلى ُالفلسطينية ُللمقاومة ُالمختلفة ُالتأثيرات ُعلى ُلتعرف
ُ ُاإلسرائيلي؛ ُواالقومي ُواالقتصادية ُوالعسكرية ُوالديمغرافية ُالسياسية ُالتأثيرات يةُإلعالمفدرست

حتاللُنُاالواالجتماعيةُوالنفسيةُواألخالقيةُوالقانونيةُالتيُعكستهاُالمقاومةُالفلسطينيةُعلىُأم
ُم.2009-م2000خاللُالفترةُالممتدةُماُبينُعاميُ

                                                           

(1)ُُ ُعامي ُبين ُوالمسّلحة ُالشعبية ُالفلسطينية: ُالمقاومة ُتطور ُعامر، ُ-1213)ص1987ُ-1967أبو
ُ.(1258ص

صُُ–1117ُ)ص2009ُ-2000حبيب،ُأثرُالمقاومةُالفلسطينيةُعلىُاألمنُالقوميُاإلسرائيليُمنُعامُُ(2)
1158.)ُ
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ُال ُواعتمد ُالوصفية، ُالبحوث ُإلى ُالدراسة ُهذه ُ"الوصفيوتنتمي ُالمنهج ُعلى ُفيها ُباحث
ُ ُالفلسطينية، ُوالمقاومة ُاالحتالل ُدولة ُمن ُمجتمعها ُوتكّون تائج وقد خُلصت إلى نالتحليلي"،

 عّدة، منها:

ضُيمُبعأثبتتُالمقاومةُالفلسطينيةُقدرتهاُعلىُاختراقُالجبهةُالداخليةُاإلسرائيليةُوتحط .أ
ةُألرضُالعدو،ُمنُخاللُإجبارُركائزُومبادئُنظريةُاألمنُالقائمةُعلىُنقلُالمعرك

ُاالحتاللُعلىُخوضُمعاركُداخلُحدودُفلسطينُالمحتّلة.

ُورفعتُ .ب ُاإللزامية، ُالخدمة ُرفض ُحاالت ُالرتفاع ُوأّدت ُوقواته، ُاالحتالل ُجيش أنهكت
ُالخسائرُالبشريةُفيُصفوفه.

ُالمحتّلةُ .ج ُالبلدات ُفي ُخصوًصا ُوالتنموي ُاالقتصادي ُالنمو ُعلى ُواضح ُبشكل أّثرت
 ذيةُلقطاعُغزة،ُماُأضعفُالنموُاالقتصاديُبشكلُعام.المحا

 :(1)(م2007) القصاصدراسة  .18

ُ ُودورها ُلبنان ُفي ُالمسلحة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُعلى ُنظرة ُإلقاء ُإلى ُالدراسة يُفهدفت
ُالتصديُللعدوانُاإلسرائيلي،ُوتوضيحُموقفُالشعوبُالعربيةُحيالُالمقاومةُوحربُالتحرير،

بينُُعةُمالمقاومةُالفلسطينيةُأثناءُحصارُبيروت،ُفيُالفترةُالزمنيةُالواقوالتأريخُلفترةُصمودُا
ُم.1982مُحتىُنهايةُعام1978ُآذار/مارسُ

ُ"التاريخيُ ُمنهجي ُالباحث ُاستخدم ُوقد ُالوصفية، ُالبحوث ُإلى ُالدراسة ُهذه وتنتمي
ُصادرةُمنُمالوصفيُالتحليلي،ُوالتاريخُالشفوي"،ُوقدُقامُبجمعُالمعلوماتُوالرواياتُالتاريخي

وقد  ،التُحيةُمعُأشخاصُعاصرواُاألحداثومراجعُودورياتُعربيةُوأجنبية،ُإضافةُلعقدُمقاب
 خُلصت الدراسة إلى نتائج، أبرزها:

88ُمُمعركةُصمودُأسطوريُاستمرت1982ُخاضتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُلبنانُعامُ .أ
ُاإلسرائيل ُالعسكري ُالتفوق ُبرغم ُأنه ُحقيقة ُخاللها ُكشفت ُهزيمةُيوًما، ُيمكن ُفإنه ي

 "إسرائيل"ُوإلحاقُاألذىُوالخسائرُالكبيرةُبها.

ُ .ب ُأكسب ُخالل ُالفلسطينية ُللمقاومة ُاألسطوري ُاالحترام88ُُالصمود ُمن ُالمزيد يوًما
 والتأييدُالشعبيُالمحليُوالعربي،ُوكذلكُالتعاطفُالدولي.

                                                           

(1)ُُ ُعام ُمن ُلبنان ُعلى ُاإلسرائيلي ُللعدوان ُالتصدي ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُدور -م1978)القصاص،
ُدراسةُتاريخية.ُ-م(1982ُ
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ُتنلُ .ج ُللم ُالعسكريةُوالسياسية ُالثورة ُبنية ُفيُتحطيم ُبغيتها ُالفل"إسرائيل" ُةسطينيلمقاومة
 بالرغمُمنُالتفوقُالعسكريُالكبيرُلصالحها.

 :(1)(م2005) خنفردراسة  .19

ُهدفتُالدراسةُإلىُإيضاحُالمفاهيمُوالمواقفُحولُاإلرهابُوالمقاومة،ُوذلكُمنُخالل
بينُتناولُالقضيةُوفقُنصوصُوقواعدُالقانونُالدوليُوالتمييزُبينُماُيعتبرُمقاومةُمشروعةُُو

،ُةانونيشرعيةُالدوليةُونصوصهاُالقهاًباُغيرُمشروع،ُمستنًداُفيُذلكُإلىُأسانيدُالماُيعتبرُإُر
ُ ُعامي ُبين ُما ُالواقعة ُالفترة ُخالل ُللدراسة ُالزمنية ُالفترة ُعلى ُمع2004ُ-2001ومقتصًرا ،

ُ.1967التركيزُعلىُحالةُالمقاومةُداخلُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتّلةُعامُ

ُا ُالبحوث ُإلى ُالدراسة ُ"الوصفيُوتنتمي ُالمنهج ُعلى ُفيها ُالباحث ُواعتمد لوصفية،
ليهاُعارفُعلرصدُالمتواليُلقواعدُالقانونُالدوليُوغيرهاُمنُالقواعدُالمتعلىُاالتحليلي"ُالمستندُ

ُإلىُتحليلُذلكُمنُخاللُالدراساتُواألدبياتُالسابقة ائج، ، وقد خلصت إلى نتدولًيا،ُمضاًفا
 منها:

ومة،ُكمقاُبينُماُيمكنُاعتبارهُإرهاًباُوماُيمكنُالتعاملُمعهُمّيزُالقانونُالدوليُوقواعده .أ
 إنماُيأتيُفيُسياقُالردُعلىُإرهابُالمحتل.المحتّلةُوأوضحُأنُماُتخوضهُالشعوبُ

ُأشكالهُومكوناتهُهوُعنفُمقاومُويرقىُ .ب ُالشعبُالفلسطينيُبكافة العنفُالذيُيمارسه
ُألخالقي،ُومستوىُانتزاعُالحقوُقإلىُمصافُالدفاعُعنُالنفسُفيُالمستوىُاإلنسانيُوا

 المسلوبةُعلىُالمستوىُالسياسيُوالوطني.

ُالمستوىُ .ج ُدولةُعلى ُإرهاب ُالفلسطينيُهو ُالشعب ُبحق ُاالحتالل ُيمارسه ُالذي العنف
 .السياسيُوالقانوني،ُويصّنفُوفقُالمستوياتُاإلنسانيةُواألخالقيةُبأنهُمستوىُوحشي

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

ُالنتائجُالتيُتوصّلتُإليهاخاللُاستعراضُالدراساتُالسابقةُمنُ كُأنُهناُيتضح،ُوأهّم
ُكماُيلي:ُنبّينهاوالدراساتُالسابقة،ُُبينُهذهُالدراسةأوجهُاتفاقُواختالفُ

 نوع الدراسة: .1

 ة.تتفقُهذهُالدراسةُمعُكافةُالدراساتُالسابقةُفيُكونهاُتصّنفُضمنُالدراساتُالوصفي
                                                           

ُ.م2004-2001خنفر،ُالتمييزُبينُاإلرهابُوالمقاومةُوأثرُذلكُعلىُالمقاومةُالفلسطينيةُبينُعاميُُ(1)
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 ليبها:منهج الدراسة وأسا .2

ُمنُ ُالعديد ُمع ُمتشابه ُمنهج ُوهو ُاإلعالمي، ُالمسح ُمنهج ُالدراسة ُهذه استخدمت
ُ ُالسابقة ُ)ُمثل:الدراسات ُشباك ُأبو 2016ُدراسة ،)ُ ُ)البنا، ُ)الدلو،ُُوُ(،2015دراسة دراسة

2015ُ ُُو(، ُدراسة 2014ُ)عياش، ُودراسة ،)ُ ُ)2014)الراجي، ُودراسة ُحافظ(، ،2010ُ،)
ُ(.2007ُ،طوالبية(،ُودراسةُ)2007دراسةُ)جودة،ُ(،ُُو2007ودراسةُ)أبوُنقيرةُ

ُ ُالمنهجية، ُالمقارنة ُأسلوب ُالدراسة ُهذه ُاستخدمت ُمثل:ُكما ُدراسات ُمع ُيتفق ُما وهو
ُ ُ)البنا، 2015ُدراسة ُ)الدلو، ُودراسة ُ)عياش،2015ُ(، ُودراسة ُ)الراجي،2014ُ(، ُودراسة ،)

ُ(،ُودُر2014(،ُودراسةُ)خريس،2014ُ(،ُودراسةُ)الحمايدة،2014ُ (،2007ُاسةُ)أبوُنقيرة
ُ(.2007(،ُودراسةُ)طوالبية،2007ُودراسةُ)جودة،ُ

ُ(،2015:ُدراسةُ)حبوش،ُعدةُدراسات،ُمنهابينماُاختلفتُهذهُالدراسةُفيُأسلوبهاُمعُ
ُ ُ)صوافطة، 2015ُودراسة ُ)العويصي، ُودراسة ،)2013ُ ُعامر، ُ)أبو ُودراسة ،)2013ُ،)

(،ُودراسةُ)القصاص،2009ُودراسةُ)بدر،ُُ(،2010(،ُدراسةُ)حافظ،2010ُودراسةُ)حبيب،ُ
2007ُ ُ)خنفر، ُودراسة ،)2005ُ ُمناهج ُعلى ُرئيسية ُبصورة ُاعتمدت ُالتي منهاُُأخرُى(،

ُالتاريخي،ُومنهاُالوصفيُالتحليلي،ُوتحليلُالخطاب.
 أداة الدراسة: .3

اتُعلىُأداةُاستمارةُتحليلُالمضمونُللحصولُعلىُالبيانُاعتمدُالباحثُفيُهذهُالدراسة
خريسُُماُعداُدراسةلهاُللوصولُإلىُالنتائج،ُوهوُماُيتوافقُمعُمعظمُالدراساتُالسابقة،ُوتحلي

ُاالستقصاء، ُوصحيفة ُالخطاب ُتحليل ُاستمارة ُأداتي ُعلى ُاعتمدت ُالتيُُالتي ُالدلو ودراسة
ُ ُالخطاب، ُوتحليل ُالمضمون ُتحليل ُاستمارتي ُأداُةاستخدمت ُاعتمدت ُالتي ُالقصاص ُودراسة

ُ ُالالمقابلة ُالتاريخيوأدوات ُمنهج ُوحبيبُ، ُعامر ُوأبو ُوالعويصي ُوصوافطة ُحبوش ودراسات
ُالتاريخي.المنهجُأدواتُالبحثُفيُوخنفرُالتيُاعتمدتُعلىُ

 مجتمع الدراسة والعينة الزمنية: .4

ُ ُمع ُيختلف ُما ُوهو ُالعربية، ُالصحف ُفي ُالدراسة ُهذه ُمجتمع ُالدراساتُيتمثل كافة
حيثُكانُمجتمعُمعظمُ(،2007ُ)أبوُنقيرة،ُ(ُو2016)أبوُشباك،ُُتيدراسباستثناءُُالسابقة

ُ ُُاألخرُىالدراسات ُفلسطينية ُصحًفا ُإما ُ)الدلو، ُدراسة 2015ُمثل ُمصرية(، ُصحًفا مثلُُأو
ُ ُ)عياش، ُأردنيةُ(،2014دراسة ُصحًفا ُُأو ُ)بدر، ُدراسة ُفيُ(2009مثل ُعربية ُصحًفا ُأو ،

ُ(.2004المهجرُمثلُدراسةُ)طوالبية،ُ
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(،ُوهي31/12/2015ُُ–1/1/2014ُهُالدراسةُفجاءتُماُبينُ)ةُلهذينوأّماُالعينةُالزم
ُفترةُزمنيةُمختلفةُتماًماُعنُكافةُالدراساتُالسابقة.

ةُالصورةُاإلعالميموضوعُوإضافةُلماُسبق،ُفإنُهذهُالدراسةُهيُالوحيدةُالتيُتتناولُ
 ُ.العربيةُةفافيُالصحبشقيهاُالشعبيُوالعسكريُللمقاومةُالفلسطينيةُ

 ادة من الدراسات السابقة:حدود اًلستف

ُأسهمتُمراجعةُالدراساتُالسابقةُفيُإفادةُالباحثُبماُيأتي:

 بلورةُمشكلةُالدراسةُوتحديدُأهدافهاُوصياغةُتساؤالتهاُبشكلُدقيق. .1

 التعرفُعلىُنوعُالدراسةُوتحديدُمنهجهاُواألدواتُالالزمةُإلجرائها. .2

ُاستماُر .3 ُوالتصميم ُبالدراسة، ُتحليلُالمضمونُالخاصة ُالفئاتُالمتعلُّة قةُتعّرفُعلىُأهم
 بالصورةُاإلعالمية.

 التعرفُعلىُمفهومُالصورةُوالمفاهيمُالمتعلقةُبالمقاومةُالفلسطينية. .4

 ساعدتُالباحثُفيُصياغةُاإلطارُالمعرفيُلهذهُالدراسة. .5

 .همامقارنةُنتائجُهذهُالدراسةُمعُالدراساتُالسابقةُوذكرُأوجهُاالتفاقُواالختالفُبين .6
 

 اًلستدًلل على المشكلة: ثانياا /

ُالصحافةُ ُترسمها ُالتي ُالصورة ُعلى ُالتعرف ُبهدف ُاستكشافية ُدراسة ُالباحث أجرى
ُ ُباختيار ُفقام ُالفلسطينية، ُللمقاومة ُعربية4ُالعربية ُواألهرامُُصحف ُالجزائرية، ُ)الفجر هي

تّمُاختيارُ،ُُوالصحفُالعربية،ُوالدستورُاألردنية،ُوالعربُالقطرية(ُلتكونُمعّبرةُعنُالمصرية
ُبطريقةُالعّينةُالعشوائيةُالمنتظمة،ُووقعتُالقرعة32ُُأعدادُالدراسةُاالستكشافيةُالبالغةُ عدًدا

ُ ُبتاريخ ُالصادر ُالعدد 12ُُعلى ُلعامي ُأكتوبر( ُيوليو، ُأبريل، ُ)يناير، ُأشهر 2014ُمن
ُ.2015و

ُ

ُ
                                                           

ُماُكُبعدبصحيفةُالجمهوريةُالمصرية؛ُوذلُالنهائيةُندُإجراءُدراستهاستبدلُالباحثُصحيفةُاألهرامُالمصريةُع
ُقية.،ُوتعّذرُحصولُالباحثُعلىُأعدادهاُالوُراإللكترونيحجبتُصحيفةُاألهرامُنسخُأعدادهاُمنُعلىُموقعهاُ
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 وفيما يلي أهم نتائج الدراسة اًلستكشافية:

موضوًعا،ُكانُأكثرهاُفي27ُُلسطينيةُفيُصحفُالدراسةُبلغُعددُموضوعاتُالمقاومةُالف .1
ُالدستورُاألردنيةُبنسبة37ُصحيفةُاألهرامُالمصريةُبنسبةُ ُتلتها %،ُثمُالفجر%33.3ُ،

 %.11.2%،ُوأخيًراُصحيفةُالعربُالقطرية18.5ُالجزائريةُبنسبةُ

مةُةُللمقاُورسمتُصحفُالفجرُالجزائرية،ُوالدستورُاألردنية،ُوالعربُالقطريةُصورةُإيجابي .2
ُللمقاومةُ ُإيجابية ُصورة ُالمصرية ُاألهرام ُصحيفة ُرسمت ُفيما ُعام، ُبشكل الفلسطينية
ُسلبيةُ ُوصورة ُاإلسرائيلي، ُلالحتالل ُبالتصدي ُالمتعلقة ُبالموضوعات الفلسطينية

 للموضوعاتُالمتعلقةُباألمنُالقوميُالمصري.

ُيةُللعدوانُاإلسرائيليفيُصحيفةُاألهرامُالمصريةُجاءُموضوعُتصديُالمقاومةُالفلسطين .3
ُ ُفي20ُبنسبة ُالمقاتلين ُودعم ُغزة، ُفي ُمقاتلين ُكـ)تدريب ُاألخرى ُالموضوعات ُفيما ،%

%،ُوحظيتُكتائبُالقسام80ُسيناء،ُوتهريبُأسلحةُإلىُسيناء،ُوعملياتُالطعن(ُبنسبةُ
ُفيماُحظيتُالفصائلُاألخرىُوعملياتُالطعن60ُعلىُنسبةُ %ُمنُالموضوعاتُالواردة

ُع ُالفردية ُاالحتالل40ُلى ُمقاومة ُدور ُللمقاومة ُنسبت ُحين ُفي ُالموضوعات، ُمن %
ُ ُبنسبة 50ُاإلسرائيلي ُبنسبة ُالمصري ُالقومي ُاألمن ُوتهديد ُسمة%50ُ ُجاءت ُوقد ،%

ُ ُبنسبة ُوطنية ُالفلسطينية ُبنسبة50المقاومة ُوإرهابية ُبنسبة%40، ُإقليمية ُوأداة ،%10،ُ
%،ُوجاء30ُ%ُفيماُجاءُالخبرُبنسبة70ُوغلبُفنُالمقالُعلىُالفنونُالمستخدمةُبنسبةُ

%10ُ%ُوبنسبة90ُموقعُنشرُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُالصفحةُالداخليةُبنسبةُ
 علىُالصفحةُاألولى.

فيُصحيفةُالدستورُاألردنيةُجاءُموضوعُتصديُالمقاومةُالفلسطينيةُللعدوانُاإلسرائيليُ .4
ُ ُالبلدات26.3بنسبة ُعلى ُالصواريخ ُإطالق ُوموضوع ،%ُُ ُبنسبة %،26.3ُاإلسرائيلية

%ُ ُبنسبة ُاالحتالل ُضد ُعسكرية ُعمليات ُتنفيذ ُاألخرى15.8ُُوموضوع والموضوعات
%،ُوحظيتُكتائبُالقسام31.6ُكـ)تدريبُمقاتلين،ُوصفقةُتبادل،ُومخيماتُالفتوة(ُبنسبةُ

ُ ُنسبة ُنسبة88.9ُعلى ُعلى ُاألخرى ُالفصائل ُحظيت ُفيما ُالواردة ُالموضوعات ُمن %
%ُورفض88.9ُنُنسبتُللمقاومةُدورُمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُبنسبةُ%،ُفيُحي11.1

ُ ُبنسبة ُلالنقالب ُوالتخطيط ُالوطنية ُالمقاومة11.1ُالمصالحة ُسمة ُجاءت ُوقد ،%
ُللمصالحةُبينُفتحُوحماسُبنسبة88.9ُالفلسطينيةُوطنيةُبنسبةُ %،11.1ُ%،ُورافضة

%33.3ُيماُجاءُالخبرُبنسبةُ%ُف55.6وغلبُفنُالمقالُعلىُالفنونُالمستخدمةُبنسبةُ
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ُ ُبنسبة ُالصفحة11.1ُوالتقرير ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُموضوعات ُنشر ُموقع ُوجاء ،%
ُ ُبنسبة 11.1ُاألولى ُبنسبة ُالداخلية ُوالصفحة ُبنسبة%66.7ُ ُاألخيرة ُوالصفحة %

22.2.% 

ُاإلسرائيلي .5 ُللعدوان ُالفلسطينية ُالمقاومة ُتصدي ُموضوع ُجاء ُالجزائرية ُالفجر ُصحيفة ُفي
ُ 25ُبنسبة ُبنسبة ُاإلسرائيلية ُالمستوطنات ُعلى ُالصواريخ ُإطالق ُوموضوع ،%37.5ُ،%

ُالفلسطينية( ُللمقاومة ُمواقع ُوقصف ُالعبرية، ُالقناة ُبث ُكـ)اختراق ُاألخرى ُوالموضوعات
%ُمنُالموضوعاتُالواردةُفيما66.7ُ%،ُوحظيتُكتائبُالقسامُعلىُنسبة37.5ُبنسبةُ

ُفيُحينُنسبتُللمقاومة33.3ُعنُعلىُنسبةُحظيتُالفصائلُاألخرىُوعملياتُالط ،%
ُ%،ُوجاءتُسمةُالمقاومةُالفلسطينيةُوطنية100دورُمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُبنسبةُ

%،ُواقتصرتُعلىُفنُالخبرُفيُتغطيةُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُبنسبة100ُبنسبةُ
%20ُولىُبنسبةُ%،ُوجاءُموقعُنشرُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُالصفحةُاأل100

 %.80والصفحةُالداخليةُبنسبةُ

ُاإلسرائيليُ .6 ُللعدوان ُالفلسطينية ُالمقاومة ُتصدي ُموضوع ُجاء ُالقطرية ُالعرب ُصحيفة في
ُ 33.3ُبنسبة ُبنسبة ُاإلسرائيلية ُالمستوطنات ُعلى ُالصواريخ ُإطالق ُوموضوع ،%50ُ،%

القسامُعلىُ%،ُوحظيتُكتائب16.7ُوموضوعُتنفيذُعملياتُعسكريةُضدُاالحتاللُبنسبةُ
ُ 75ُنسبة ُبنسبة ُالقدس ُسرايا ُتلتها ُالواردة ُالموضوعات ُمن ُنسبت%25ُ ُحين ُفي ،%

ُ ُبنسبة ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُمقاومة ُدور ُالمقاومة100ُللمقاومة ُسمة ُجاءت ُوقد ،%
%،ُواقتصرتُعلىُفنُالخبرُفيُتغطيةُموضوعاتُالمقاومة100ُالفلسطينيةُوطنيةُبنسبةُ

ُالفلسطينيةُفيُالصفحةُ%،ُُو100الفلسطينيةُبنسبةُ جاءُموقعُنشرُموضوعاتُالمقاومة
 %.66.7%ُوالصفحةُالداخليةُبنسبة33.3ُاألولىُبنسبةُ

 ثالثاا / مشكلة الدراسة:

ُتتمثلُمشكلةُالدراسةُفيُالتعرفُعلىُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُالتيُتشكلهاُالصحف
ُُو ُاليومية، ُالعربية ُخالل ُمن ُالمقذلك ُموضوعات ُأهم ُعن ُالكشف ُاومة ُهذهُالفلسطينية في

ُ ُفيهاالصحف، ُالفاعلة ُالقوى ُوأهم ُالصحفية، ُومصادرها ُوالشخصيات ،ُ ُركزتُالمحورّية التي
ُالصحفُنحوها،ُومعرفةُأوجهُاالختالفُواالتفاقُبينُصحفُالدراسةُفيُ ُهذه عليها،ُواتجاه

ُتناولهاُلقضيةُالمقاومةُالفلسطينية.



20 

 

 رابعاا / أهمية الدراسة:

ُهُالدراسةُفيُالنقاطُاآلتية:تتمثلُأهميةُهذ

1. ُ ُالفلسطينية ُالمقاومة ُفيه ُتعّرضت ُتوقيت ُفي ُالدراسة ُهذه ُالحمالتتأتي ُمن ُلعدد
ُعالميةُلتشويههاُوتخوينهاُوالتشكيكُفيُشرعيتها.اإل

ُللموضوعا .2 ُالعربية ُالصحافة ُطرح ُتتناول ُالتي ُللدراسات ُالفلسطينية ُالمكتبة تُافتقار
 .المتعلقةُبالمقاومةُالفلسطينية

3. ُ ُتمارسه ُالذي ُالدور ُالعربية ُلدىُالصحافة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُصورة ُتشكيل في
 المواطنُالعربيُوفًقاُألجندتهاُوارتباطاتهاُبسياسياتُالدولةُالرسمية.

لعامُللرأيُاالفلسطينيةُصورةُالمقاومةُالعربيةُكيفيةُتقديمُالصحفُُأهميةُالتعّرفُعلى .4
ُتحديدُالخطواتُالال زيزُزمُاتباعهاُفيُضوءُنتائجُالدراسة،ُسواءُلتعالعربي،ُومنُثّم

 الجوانبُاإليجابيةُأوُتصحيحُالجوانبُالسلبية.

تقديمُإضافةُمعرفيةُعنُكيفيةُطرحُالصحفُالعربيةُلألخبارُوالموضوعاتُالمرتبطةُ .5
ُالعسك ُوقدراتها ُوباستعداداتها ُالفلسطينية،ُسواءُالداخليةُالخاصةُبها ُبالمقاومة وُأرية،

 قةُبصراعهاُمعُاالحتاللُاإلسرائيلي.تلكُالمتعل

ا / أهداف الدراسة:  خامسا

ُهدفُالدراسةُالرئيسُفيُتحديدُالصورةُالتيُرسمتهاُصحفُالدراسةُعنُالمقاوم ةُيتمثل 
ُالفلسطينية،ُويندرجُتحتُهذاُالهدفُأهداٌفُثانويةُهي:

ُالتعرفُعلىُالموضوعاتُالمتعلقةُبالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة. .1

ُالشخصياتُا .2 ُوأهم ُالدراسة ُفيُصحف ُالفلسطينية ُللمقاومة ُالفاعلة ُالقوى ُعلى لتعرف
 المحوريةُالتيُأبرزتها.

ُالمقاومةُ .3 ُعن ُموضوعاتها ُالدراسة ُصحف ُمنها ُاستقت ُالتي ُالمصادر ُعلى التعرف
 الفلسطينية.

 التعرفُعلىُاألدوارُالمنسوبةُللمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة. .4

 المقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة.ُتحديدُأهّمُسمات .5
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 التعرفُعلىُالقيمُالمتعلقةُبالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة. .6

 معرفةُاتجاهُصحفُالدراسةُنحوُالمقاومةُالفلسطينية. .7

8. ُ ُالمقاومةُُاألشكالرصد ُموضوعات ُفي ُالدراسة ُصحف ُاستخدمتها ُالتي الصحفية
 الفلسطينية.

9. ُ ُعلى ُالمقاومةُالتيُاستخُالوسائلالتعرف ُموضوعات ُإبراز ُفي ُالدراسة دمتهاُصحف
 الفلسطينية.

ُبينُ .10 ُالفلسطينية ُللمقاومة ُاإلعالمية ُالصورة ُفي ُوالتباين ُاالتفاق ُمدى ُعن الكشف
 صحفُالدراسة.

ا / تساؤًلت الدراسة:  سادسا

ُتُر ُالتي ُاإلعالمية ُالصورة ُما ُاآلتي: ُالرئيس ُالتساؤل ُفي ُالدراسة ُمشكلة ُبلورة سمهاُتّم
ُدراسةُعنُالمقاومةُالفلسطينية؟ُويندرجُتحتُهذاُالتساؤلُتساؤالٌتُثانويٌةُهي:صحفُال

 ماُأهمُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة؟ .1

 القوىُالفاعلةُبالمقاومةُالفلسطينيةُالتيُتناولتهاُصحفُالدراسة؟ُما .2

 منُالشخصياتُالمحوريةُللمقاومةُالفلسطينيةُالتيُأبرزتهاُصحفُالدراسة؟ .3

 ماُالمصادرُالصحفيةُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة؟ .4

 ماُاألدوارُالمنسوبةُللمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة؟ .5

 ماُالسماتُالبارزةُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة؟ .6

 ماُالقيمُالمتعّلقةُبالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة؟ .7

 المقاومةُالفلسطينية؟ماُاتجاهُصحفُالدراسةُنحوُ .8

ُالمقاومةُ .9 ُموضوعات ُفي ُالدراسة ُصحف ُاستخدمتها ُالتي ُالصحفية ُاألشكال ما
 الفلسطينية؟

 ماُموقعُنشرُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة؟ .10

11. ُ ُأنواعُالعناوين،ُوعناصرُاإلبرازُاألخرىُالتيُُ،لصورُوالرسومااستخدامُُحجمما وما
 موضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية؟ُاستخدمتهاُصحفُالدراسةُفي
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ُصحفُ .12 ُبين ُالفلسطينية ُللمقاومة ُاإلعالمية ُالصورة ُفي ُوالتباين ُاالتفاق ُمدى ما
 الدراسة؟

 سابعاا / اإلطار النظري للدراسة:

ُ ُالباحث ُوهيُاعتمد ُ"األجندة"، ُاألولويات ُترتيب ُنظرية ُعلى ُالدراسة ُهذه ُإجرائه خالل
ُاإلع ُلوسائل ُأن ُفرضية ُعلى ُتقوم ُلالهتمامُنظرية ُالجمهور ُانتباه ُتوجيه ُفي ُكبيٌر ُتأثيٌر الم

،ُفتركيزُالصحفُالعربيةُعلىُتغطيةُموضوعُمعّينُوإبرازهُيكسبهُ(1)بموضوعاتُوقضاياُمعّينة
مكانةُواهتماًماُفيُعقولُالجمهورُالمتلقي؛ُبمعنىُأنهاُمنُتحددُلجمهورهاُالموضوعاتُالمهّمةُ

ُوفًقاُلتصّورهاُورؤيتها.

Lippmanُانُ)ليبمُويعتبر ُالذيُصدرُ( أولُمنُلفتُاألنظارُفيُكتابهُ)الرأيُالعام(
ُ ١٩٢٢ُعام ُالواقعُم ُبين ُفرق ُعندما ُالمعرفية ُالجوانب ُتشكيل ُفي ُاإلعالم ُوسائل ُدور إلى

،ُلكنُالدليلُالعلميُعلىُ(2)ترسمهاُوسائلُاإلعالمُفيُأذهانناالحقيقيُمنُحولناُوالصورةُالتيُ
احثينُ"ماكمبوسُوشو"ُاللذينُقاماُبدراسةُحملتيُانتخاباتُالرئاسةُهذهُالنظريةُيرجعُفضلهُللب

،ُحيثُمهدتُدراستهماُالطريقُأمامُدراساتُ"ترتيبُ(3)م(1972م(ُو)1968األمريكيةُعاميُ)
ُاإلعالمُ ُوسائل ُبها ُتعرض ُالتي ُالطريقة ُبين ُقوية ُعالقة ُوجود ُتفترض ُالتي األولويات"

ُ.(4)لكُالوسائلالموضوعاتُعلىُالجماهيرُالتيُتتعرضُلت
فلير يوتعتمد نظرية األجندة على مجموعة من اًلفتراضات األساسية، لّخصها الباحثان د

ُ:(5)ودينيس في خمس نقاط، هي

تقومُالصحافةُووسائلُاإلعالمُعلىُنحوُعامُباختيارُعددُمنُالقضاياُوالموضوعاتُ .1
 ارُاليومية.واألحداثُمنُخاللُماُتستقيهُمنُالبيئةُالمحيطةُبهاُلتقديمُاألخب

ُفإنُكثيرًُ .2 ُيحملُقيمةُخبرية، ُواقتناعُالصحفيينُبما ُوالوقت، اُبسببُعواملُالمساحة،
 منُالقضاياُيتّمُتجاهلهاُوالُتصبحُجزًءاُمنُاألخبار.

                                                           

 (.328مزاهرة،ُنظرياتُاالتصالُ)صُ(1)
 (.63الجمهورُبالقضاياُالخارجيةُ)صُصلوي،ُتأثيرُوسائلُاإلعالمُالسعوديةُفيُترتيبُأولوياتُاهتمامُ(2)
 (.366)صُ،ُوروكيتش،ُنظرياتُوسائلُاإلعالمديفليرُ(3)
ُ(.272إسماعيل،ُمبادئُاالتصالُونظرياتُالتأثيرُ)صُ(4)
 (.97طالب،ُالرأيُالعامُوالحربُالنفسيةُ)صُ(5)
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وًزاُبعدُذلكُتعطيُوسائلُاإلعالمُكلُواحدةُمنُالقصصُاإلخباريةُالتيُتّمُاختيارهاُبُر .3
 عنهاُوإعطائهاُمكانةُخاصةُدونُغيرها.ُأوُدرجةُمنُاالهتمام،ُمنُخاللُالكتابة

ُيشكلُهذاُاالختيارُللقصصُاإلخباريةُبماُيشتملُعليهُمنُمستوياتُمختلفةُ)البروز، .4
 المساحة،ُالوقت(ُأجندةُاألخبارُوالوسيلةُاإلعالمية.

ُمنُخاللُترت .5 ُاألخبارُفإنهمُيدركونها ُالناسُإلىُاالهتمامُبهذه ُيتجه ُعندما يبُوهكذا
ُقُتقييمهُمنُقبلُوسائلُاإلعالم.األهميةُالذيُسب

وهناك عوامل مؤثرة في وضع األجندة وترتيب األولويات، ووقد حددها )كومبس، 
 :(1)ومبسوشو( على مستويين، هما

ُوالتكيُُّالمستوى الفردي: .1 ُالسياسي ُالتوّجه ُإلى ُالفرد ُحاجة ُالمستوى ُهذا ُمعُويؤّكد ف
التعّرضُلوسائلُاالتصالُثمُُالظروفُالمحيطة،ُومعدلُالمناقشاتُالشخصية،ُومستوُى

 اتجاهاتُالفردُالمسبقة.
ُوالقضاياُُمستوى وسائل اًلتصال: .2 ُالسياسي، ُالنظام ُتوّجه ُأن ُيؤّكد ُمستوى وهو

ُمتغيّرات ُكلها ُاإلعالمية، ُالرسالة ُونوع ُاإلعالم، ُوسائل ُتغطية ُومستوى ُالمطروحة،
ُتؤثرُعلىُشروطُوضعُاألجندة.

ُ"تُر ُنظرية ُتوظيف ُإلى ُالباحث ُعلىُويسعى ُللتعّرف ُالدراسة ُهذه ُفي ُاألولويات" تيب
قيم،ُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُالتيُترسمهاُالصحفُالعربية،ُمنُخاللُتحديدُأهمُالسمات،ُوال

ُالمقاومةُ ُلموضوعات ُتغطيتها ُفي ُوأبرزتها ُالدراسة ُصحف ُعليها ُرّكزت ُالتي واألدوار،
ُسطينيةترتيبُموضوعاتُالمقاومةُالفلينُالفلسطينية،ُوالتعّرفُعلىُأجندتهاُمنُخاللُالمقارنةُب

ُوإبرازها.والتركيزُعلىُهذهُالقضاياُ

 / نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها: ثامناا

ُنوع الدراسة .1 :ُ ُوتحليلُ الوصفية البحوث ضمن الدراسة هذهتندرج ُتصوير ُ"تستهدف التي
ظهرةُأوُموقفُُوتقويمُخصائصُمجموعةُالعّينةُأوُدراسةُالحقائقُالراهنةُالمتعّلقةُبطبيعة

                                                           

ُ(.271إسماعيل،ُمبادئُاالتصالُونظرياتُالتأثيرُ)صُ(1)
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،ُأوُهيُالتيُ(1)أوُمجموعةُمنُالناسُأوُمجموعةُمنُاألحداثُأوُمجموعةُمنُاألوضاع"
 بغرض تفصيلها و تحليلها و واآلراء المواقع و الظواهر و األحداث واقع بدراسة "تعنى

ُ.(2)تطويره" أو استكماله تحديثهُأو أو بتصحيحه إما ، الواقع تفيد الستنتاجات الوصول

ُوالدُر ُالدقيقة ُاألوصاف ُعلى ُللتعّرف ُاألنسب ُتعّد ُالوصفية ُكمالاسات ُالمقاومة ُصورة
ُالمتعلقةُ ُللموضوعات ُالصحف ُهذه ُتناول ُعلى ُاالستدالل ُبهدف ُالعربية، ُالصحافة تقدمها

ُبالمقاومةُالفلسطينية،ُومدىُاهتمامهاُبإبرازها،ُوسماتُالمقاومةُفيها.
 منهج الدراسة: .2

ُةُعلىُمنهجينُهما:اعتمدتُهذهُالدراسةُالوصفي

ُللحصولُعلىُبياناتُومعلوماتُمنهج المسح .أ ُمنظًما ُعلمًيا :ُوهوُمنهجُيمثلُ"جهًدا
ُمنُ ُالحدي ُالعدد ُمن ُالبحث ُموضوع ُالظاهرات ُمجموعة ُأو ُالظاهرة ُعن وأوصاف

ُللدراسة" ُكافية ُزمنية ُلمجتمعُالبحثُولفترة ُالمنهجُيناسبُ(3)المفرداتُالمكونة ُوهذا ،
ُعلى ُللتعّرف ُالمقاومُسعينا ُصورة ُوهي ُتحليلها ُالمراد ُللظاهرة ُالدقيقة ةُاألوصاف

ُالمنهجُأسلوبُ الفلسطينيةُفيُالصحافةُالعربية،ُحيثُاستخدمُالباحثُفيُإطارُهذا
التيُتقّدمهاُالوسيلةُبوساطةُ"دراسةُالمادةُاإلعالميةُالذيُيقصدُبهُتحليلُالمضمونُ

رُلالتصال؛ُبهدفُالكشفُعّماُالوصفُالكّميُوالموضوعيُوالمنهجيُللمحتوىُالظاه
 .ُ(4)تريدُهذهُالوسيلةُإبالغهُللجمهور"

ُالمنهجُإلىُدراسةُالعالقاتُبينُالحقائقُمنهج دراسة العالقات المتبادلة:  .ب يسعىُهذا
ُالظاهرةُ ُحدوث ُإلى ُأّدت ُالتي ُاألسباب ُإلى ُالتعرف ُبهدف ُإليها، ُالتوصل ُتّم التي

ُيمكنُعملهُلتغيير الظروفُوالعواملُالمحيطةُبالظاهرةُُوالوصولُإلىُخالصاتُلما
ُاإليجابي ُاالتجاه ُوا(5)في ُالمقارنةُ، ُأسلوب ُالمنهج ُهذا ُإطار ُفي ُالباحث ستخدم

 المنهجيةُمنُأجلُالمقارنةُبينُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة.

 
                                                           

ُ(.131حسين،ُبحوثُاإلعالمُ)صُ(1)
 (.68(ُعمر،ُالبحثُالعلميُومفهومهُوإجراءاتهُومناهجهُ)ص2)
 (.147ص)ُبحوثُاإلعالمحسين،ُُ(3)

ُ(.145عجوة،ُالعالقاتُالعامةُوالصورةُالذهنيةُ)صُ(4)
 (.160)صُبحوثُاإلعالمحسين،ُُ(5)
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 أدوات الدراسة: .3

تحليلُالمضمونُرةُيُإجراءُدراستهُاستخدامُاستمالوصولُإلىُنتائجُدقيقةُفلثُاحالبلزمُ
ُفيُ ُالكامنة ُالمعاني ُاكتشاف ُإلى ُتسعى ُالتي ُالمنهجية ُالخطوات ُ"مجموعة ُبها ُيقصد والتي
ُوالمنظمُ ُالموضوعي، ُالكمي، ُالبحث ُخالل ُمن ُالمعاني ُلهذه ُاالرتباطية ُوالعالقات المحتوى،

ُ.(1)للسماتُالظاهرةُفيُهذاُالمحتوى"

ةُبحيثُتجيبُعنُأسئلوتحديدُفئاتها،ُُُنبإعدادُاستمارةُتحليلُالمضمُوالباحثُُوقدُقام
ةُنُالدقُّمُ،ُالستخراجُالنتائجُبأعلىُنسبةُممكنةالمحّددةالدراسة،ُمنُخاللُتحليلُمحتوىُالعّينةُ

ُالباح،ُوالشموليةُوالموضوعية ُتحليلُالمضمونُالتيُأعّدها ُيليُعرضُلفئاتُاستمارة ثُوفيما
ُوتعريفاتهاُاإلجرائية:

: فئة المضمون )ماذا ُ"مجموعة قيل؟(: أوًلا ُالباحثُ وهي ُيعّدها ُالفصائل ُأو ُالتصنيفات من
ُالمضمون،ُ ُهذا ُوصف ُفي ُيستخدمها ُلكي ُالتحليل، ُوهدف ُومحتواه، ُالمضمون، ُلنوعية طبًقا
ُواستخراجُ ُالتحليل، ُإمكانية ُيتيح ُبما ُوالشمول، ُالموضوعية ُمن ُممكنة ُنسبة ُبأعلى وتصنيفه

ُوميسور" ُسهل ُبأسلوب ُأعدُّ(2)النتائج ُوقد ُالتيُ، ُاالستكشافية ُدراسته ُمن ُمستفيًدا ُالباحث ها
 أجراهاُعلىُصحفُالدراسة،ُحيثُاشتملتُاالستمارةُعلىُالفئاتُالتالية:

مُأهتعلقُبتالموادُالصحفيةُالتيُ وهيالمقاومة الفلسطينية:  المتعّلقة بقوى  فئة موضوعات .1
 أنشطةُوأحداثُالمقاومةُالفلسطينية،ُوتنقسمُإلىُقسمين:أشكالُُو

ُالفلسطينيضوعات المقاومة الشعبية: مو  .أ ُالشعب ُيمارسها ُالتي ُاألنشطة ُبها ُويقصد
 بشكلُمدنيُغيرُمسّلح،ُوتنقسمُإلى:

ُمن. اًلحتجاجات والمسيرات الجماهيرية1أ/ ُجمع ُبها ُيخرج ُالتي ُالمسيرات ُوهي :ُ
ُاالحتاللُ ُومخططات ُإجراءات ُعلى ُاحتجاًجا ُمنّظمة ُأو ُعفوية ُبصورة الفلسطينيين

ُوالعسكريةُوالسياسيةُواالقتصاديةُوالدينية.األمنيةُ
وهوُامتناعُالفلسطينيينُعنُممارسةُأنشطتهمُاليومية،ُوإغالقهمُ. اإلضراب العام: 2أ/

ُإجراءاتُ ُعلى ُاحتجاًجا ُالمدنية؛ ُبالمؤسسات ُالدوام ُوتعطيلهم ُالتجارية، المحال

                                                           

ُ(.22عبدُالحميد،ُالبحثُالعلميُفيُالدراساتُاإلعالميةُ)صُ(1)
ُ(.265(ُحسين،ُبحوثُاإلعالمُ)ص2)
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ُحدادًُ ُأو ُقضية ُمع ُتضامًنا ُأو ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُوجرائم ُعلىُوسياسات ُوحزًنا ا
ُشخصيةُما.

ُب التي وهيُالوقفاتُالشعبيةُاألهليةُالسلميةُ. اًلعتصامات السلمية:3أ/ غرضُتنّظم
ُا.لفتُاألنظارُالمحليةُأوُالعربيةُأوُالدوليةُت جاهُقضيةُأوُحدثُماُوالتضامنُمعه

ُموعد، لوهيُاالمتناعُعنُشراءُمنتجاتُاالحتالُ. المقاطعة اًلقتصادية والثقافية:4أ/
ُتدعم ُرياضية ُأو ُفنية ُأو ُأكاديمية ُأنشطة ُفي ُوشرعيةُ شرعية االشتراك االحتالل

ُمستوطناته.

ُالشبانُُ. المواجهات الشعبية:5أ/ ُبين ُتحدث ُالتي ُالشعبي ُاالشتباك ُعمليات وهي
ُوإلقا ُالحجارة، ُرشق ُفي ُأدواتها ُوتتمثل ُاإلسرائيلي، ُاالحتالل ُوجنود ءُالفلسطينيين

اريسُلُاإلطارات،ُورفعُالعلمُالفلسطيني،ُووضعُالعوائقُوالمتالزجاجاتُالحارقة،ُوإشعا
ُفيُالشوارع.

ُاالحت. العمليات الفردية6أ/ ُجنود ُضد ُالفلسطينيون ُينفذها ُالتي ُالعمليات ُوهي اللُ:
هاُومستوطنيهُدونُتعليماتُأوُتخطيطُوتوجيهُمنُفصائلُالمقاومةُالمسّلحة،ُومنُأمثلت

 عملياتُالطعن،ُوالدهس،ُوغيرها.
ُمثلُ. أخرى: 7أ/ ُمسبًقا، ُتذكر ُلم ُالتي ُالشعبية ُالمقاومة ُأشكال ُمن ُشكل ُأي وهي

 مالحقةُقادةُاالحتالل،ُوالهجماتُاإللكترونيةُالتيُيشّنهاُ"الهاكرز".
ُالمقاومموضوعات المقاومة العسكرية:  .ب ُفصائل ُتنّفذها ُالتي ُالعمليات ُبها ةُويقصد

 :الفلسطينيةُالمختلفة،ُوتنقسمُإلى

ُاوموُنهيُالمواجهاتُالتيُيشبتكُفيهاُالمقُكات المسّلحة مع اًلحتالل:. اًلشتبا1ب/
ُ.ائيليالفلسطينيونُمعُجنودُاالحتاللُباألسلحةُالمختلفة،ُأثناءُتصّديهمُأليُعدوانُإسُر

لوُمقاتُهيُعملياتُاالقتحامُوالتسللُواالختراقُالتيُينّفذهاُ. العمليات الفدائية:2ب/
دروس،ُوتستهدفُعادةُمواقعُعسكريةُأوُمستوطناتُفصائلُالمقاومةُبشكلُمخّططُوم

ُإسرائيلية،ُوغالًباُماُيكونُمنّفذوهاُاستشهاديونُمدّربون.
عملياتُقصفُالمدنُوالبلداتُوالمستوطناتُ هي. إطالق الصواريخ والقذائف: 3ب/

يةُمحلُُّفيُالداخلُالمحتّلُبالصواريخُوالقذائف،ُوغالًباُماُتكونُهذهُالصواريخُوالقذائف
ُصنع.ال
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ُالفلسطين. أسر جنود: 4ب/ ُمقاتلوُفصائلُالمقاومة يةُهيُالعملياتُالتيُيتمكنُفيها
ُللتوغالتُواالجتياحاتُاإلسرائيلية، ُإسرائيليين،ُسواءُأثناءُتصديهم أوُُمنُأسرُجنود

ُعقبُهجومُفدائيُعلىُموقعُعسكريُلقواتُاالحتاللُاإلسرائيلي.

رضُالمقاومةُالفلسطينيةُلممراتُتحتُاأل عناصر إنشاء. تجهيز وإعداد األنفاق: 5ب/
بغرضُاستخدامهاُفيُشّنُهجماتُضدُأهدافُومواقعُإسرائيلية،ُوقدُبرزُاستخدامُهذهُ

ُ.2014الوسيلةُمؤخًراُخاللُالتصديُللعدوانُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُصيفُ
ُالمصريةُمفاوضات التهدئةُ.6ب/ ُالسلطات ُقادتها ُالتي ُالمفاوضات ُبها ُيقصد :

صمةُإلىُتهدئةُبينُفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُواالحتاللُاإلسرائيليُفيُالعاُللتوصل
ُم.2014القاهرةُخاللُالعدوانُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُعامُ

ُالمصريةُتخطيط وتنفيذ عمليات في مصرُ.7ب/ ُاإلعالمية ُاالتهامات ُبها ُيقصد :
ُاتُفيُمصر.لفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُبالوقوفُوراءُتخطيطُوتنفيذُعملي

ُالطيرانُقصف مواقع للمقاومةُ.8ب/ ُينفذها ُالتي ُواالستهداف ُالقصف ُعمليات :
ُالحربيُاإلسرائيليُت جاهُالمواقعُالعسكريةُللمقاومةُالفلسطينيةُفيُقطاعُغزة.

عمُ:ُيقصدُبهاُعملياتُاالعتقالُلمواطنينُفلسطينيينُوالتيُيُزاعتقال مقاومينُ.9ب/
ُل.بعدُفترةُأنهاُجاءتُقبلُتنفيذهمُلعملياتُضدُاالحتالجهازُ"الشاباك"ُاإلسرائيليُ

ُمصريةُتصنيف حماس إرهابيةُ.10ب/ ُمحكمة ُمن ُالصادر ُالحكم ُبه ُيقصد :
ُبتنصيفُحركةُحماسُحركةُ"إرهابية"ُوماُترّتبُعلىُهذاُالحكمُمنُإجراءات.

ُلفصائلُُ.11ب/ ُالمصرية ُاإلعالمية ُاالتهامات ُسيناء: ُإلى ُمقاتلين ُوإرسال تدريب
ُ.مصريةلمقاومةُوتحديًداُكتائبُالقسامُبتدريبُوإرسالُمقاتلينُإلىُشبهُجزيرةُسيناءُالا

ُمثلُمخيماتالتيُلمُيردُذكرهاُسابًقا،ُالعسكريةُهيُأشكالُالمقاومةُ: أخرى ُ.12ب/
ُ.مفاوضاتُالتهدئة،ُوغيرها،ُالتدريبُواإلعداد،ُالعروضُالعسكرية

ُوالمؤسساتلفلسطينية: فئة القوى الفاعلة في موضوعات المقاومة ا .2 ُالمنظمات ُوهي
 :مُإلىوالفصائلُواألحزابُالتيُتنظمُفعالياتُوأنشطةُالمقاومةُالشعبيةُأوُالعسكرية،ُوتنقس

 وتشمل:ُالمنظمات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية: .أ

1ُأ/ ُالفلسطينية: ُالوطنية ُالسلطة ُمحمودُ. ُرئاستها ُيتولى ُالتي ُالمؤسسة ُبها ويقصد
ُشرفُعلىُتنظيمُفعالياتُمناهضةُللجدارُواالستيطان.عباس،ُوالتيُقدُت
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ُالفلسطينية2أ/ ُالسلطة ُمؤسسات ُأحد ُوهو ُالفلسطيني: ُالتشريعي ُالمجلس ويتولىُُ.
ُللجدارُ ُمناهضة ُفعاليات ُتنظيم ُعلى ُيشرف ُوقد ُدويك، ُعزيز ُالدكتور رئاسته

ُبغزة.ُواالستيطانُفيُالضفةُالغربيةُالمحتّلة،ُومؤيدةُوداعمةُللمقاومةُالعسكرية

ُ.ُحكومةُرامُهللا:ُيقصدُبهاُالحكومةُالتيُيتولىُرئاستهاُراميُالحمدُهللا.3أ/

ُ.ُحكومةُغزة:ُيقصدُبهاُالحكومةُالتيُشّكلتهاُحركةُحماسُإلدارةُشؤونُالقطاع.4أ/

ُالتحرير5ُأ/ ُمنظمة ُمثل ُذكر، ُما ُبخالف ُالرسمية ُوالمؤسسات ُالهيئات ُأخرى: .
ُالفلسطينية.

تهاُتجاهاهيُالتنظيماتُالفلسطينيةُبمختلفُمسّمياتهاُواُلفلسطينية:األحزاب والفصائل ا .ب
 وتتشكلُمن:

ُالفلسطينيةُحماسُالتيُانطلقتُُ.1ب/ ُالمقاومةُاإلسالمية ُحركة ُبها ُويقصد حماس:
ُم.14/12/1987فيُ
ُفيُُ.2ب/ ُانطلقت ُالتي ُفتح ُالفلسطيني ُالوطني ُالتحرير ُحركة ُبها ُويقصد فتح:
ُم.1/1/1965

ُاُ.3ب/ ُفيُالجهاد ُانطلقت ُفلسطينية ُإسالمية ُمقاومة ُحركة ُوهي إلسالمي
ُم.21/10/1987
ُم.11/12/1967.ُالجبهةُالشعبية:ُوهيُحركةُفلسطينيةُانطلقتُفي4ُب/

ُُ.5ب/ ُالمقاومةُفصائل ُلجان ُمثل ُأخرى ُفلسطينية ُوأحزاب ُفصائل ُوتضّم أخرى:
بهةُالفلسطينية،ُجالشعبية،ُالجبهةُالديمقراطية،ُحزبُالشعب،ُحزبُفدا،ُحركةُاألحرارُ

كريةُالنضالُالعربيةُوغيرها،ُوالتيُتقومُبأنشطةُوفعالياتُشعبية،ُأوُتنّفذُعملياتُعس
ُمنّظمةُتستهدفُاالحتاللُاإلسرائيليُومستوطنيه.

تيُمنظماتُومؤسساتُالمجتمعُالمدنيُالُالمنظمات والمؤسسات األهلية الفلسطينية: .ج
مُةُتتسألحزاب،ُوتنّظمُوقفاتُوأنشطةُجماهيريالُتتبعُالسلطةُالفلسطينيةُوالُللفصائلُوا

ُدائًماُبالسلميةُوالمدنيةُضدُاالحتاللُومستوطنيه.
هيُالكياناتُوالجهاتُالتيُتقاومُاالحتاللُاإلسرائيليُوإجراءاتهُبخالفُماُسبقُُأخرى: .د

ُاالستيطانُ ُتقاوم ُالتي ُالصغيرة ُوالبلدات ُالقرى ُفي ُالشعبية ُاللجان ُأمثلتها ُومن ذكره،
ُةُاألراضي.ومصادُر
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ُأوُلمقاومة الفلسطينية: قوى افئة الشخصيات المحورية ل .3 ُالمسؤولون ُاألشخاص وهم
 لى:إوتنقسم المشاركونُأوُالفاعلونُفيُأنشطةُالمقاومةُالفلسطينيةُالشعبيةُأوُالعسكرية،ُ

تعّبرُعنُالشخصياتُالمسؤولةُفيُالسلطةُالفلسطينية،ُشخصيات رسمية فلسطينية:  .أ
ُالت ُالمجلس ُالشعبيةُونواب ُالمقاومة ُفعاليات ُفي ُتشارك ُالتي ُالفلسطيني، شريعي

ُواألنشطةُالجماهيرية.
يقصدُبهاُالشخصياتُالمسؤولةُفيُالتنظيماتُواألحزابُشخصيات حزبية فلسطينية:  .ب

ُوالفصائلُالفلسطينيةُالمختلفة.

ُ: غير رسيمة وغير حزبيةشخصيات  .ج ُتمّثل ُالتي ُالشخصيات ُعن مؤسساتُالتعّبر
شطةُنظماتُالمجتمعُالمدنيُالتيُتشاركُفيُفعالياتُالمقاومةُالشعبيةُواألنوماألهليةُ

ُالجماهيرية.

اُويقصدُبهاُالشخصياتُالتيُالُتنتميُأليُمنُالتصنيفاتُالسابقة،ُومنُأمثلتهُأخرى: .د
ُاإلسرائيليين ُالسالم ُونشطاء ُالصغيرة، ُوالبلدات ُالقرى ُفي ُالشعبية ُاللجان أوُُمسؤولو

ُالعادي.ُالدوليينُأوُالجمهور
، وهيُالوسيلةُالتيُتحصلُمنُخاللهاُالصحيفةُعلىُالمعلوماتفئة المصادر الصحفية:  .4

 وتنقسم إلى:

ُالوسيلةُالمصادر الذاتية )الداخلية(:  .أ ُلحساب ُتعمل ُالتي ُالداخلية ُالمصادر وهي
ُتحدثُ ُالتي ُالهامة ُوالقضايا ُاألخبار ُوتغطية ُونقل ُجمع ُمهّمتها ُوتكون اإلعالمية،

ُ:(1)ةُأوُخارجها،ُوتنقسمُإلىداخلُالمدين
حدثُ:ُوهوُالذيُت عهدُإليهُمهّمةُتغطيةُاألخبارُواألنشطةُالتيُتالمندوب الصحفي .1

ُداخلُالمدينةُالتيُتصدرُفيهاُالصحيفةُأوُالمؤسسةُاإلعالمية.
وهوُشخصُيعملُبعضُالوقتُللصحيفةُمقابلُأجر،ُوهوُليسُُكاتب مصاحف: .2

ُ.(2)عضوُفيُجهازهاُالتحريرُي

:ُوهوُالذيُت عهدُإليهُعمليةُجمعُونقلُاألخبارُالتيُتحدثُخارجُل الصحفيالمراس .3
المدينةُالتيُتصدرُفيهاُالصحيفةُأوُالمؤسسةُاإلعالمية،ُبصرفُالنظرُعّماُإذاُ

                                                           

ُ(.71شلبي،ُالخبرُالصحفيُوضوابطهُاإلسالميةُ)صُ(1)
ُ(.146عبدُالمجيدُوعلمُالدين،ُفنُالتحريرُالصحفيُ)(2ُ)
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ُالمؤسسةُ ُأو ُالصحيفة ُفيها ُتعمل ُالتي ُالدولة ُحدود ُداخل ُالمدينة ُهذه كانت
ُاإلعالميةُأوُخارجها.

هيُتلكُالمصادرُمنُخارجُهيئةُالتحرير،ُتعتمدُعليهاُ المصادر العامة )الخارجية(: .ب
الصحيفةُأوُالمؤسسةُاإلعالميةُفيُالحصولُعلىُاألخبارُوالمعلوماتُبمقابلُأوُدونُ
ُفيُالمقامُ ُالُتعملُلحسابها مقابل،ُوليسُللمؤسسةُأوُالصحيفةُسيطرةُعليها؛ُكونها

ُ،ُوتنقسمُإلى:(1)األّول

كاتُعالميةُ)رويترز،ُالفرنسية،ُأسوشيتدُبرس،ُوهيُشُرُوكاًلت األنباء العالمية: .1
يونايتدُبرس(ُوتمتلكُإمكاناتُتقنيةُواسعةُالستقبالُاألخبارُونقلها،ُوتستخدمُشبكةُ
ُ ُبعدد  ُمستعينة ُالعالم، ُدول ُمن ُكبير ُعدد ُمن ُاألخبار ُلجمع ُالمراسلين ُمن كبيرة

ُ.(2)كبيرُمنُالمحررينُفيُالمركزُالرئيسُلتحريرُهذهُالموادُاإلخبارية

ُاألحداثُوكاًلت األنباء المحّلية .2 ُكل ُوتغطية ُجمع ُعلى ُتعمل ُمؤسسات ُوهي :
ُفيُ ُمكاتبها ُعبر ُخارجًيا ُأو ُمحّلًيا ُوتوزيعها ُالدولة ُداخل ُتحدث ُالتي واألخبار

ُمعها ُالمتعاقدة ُالوكاالت ُطريق ُعن ُأو ُالوكاالتُ(3)الخارج ُتكونُهذه ُما ُوغالًبا ،
ُا ُأنباء ُوكالة ُمثل ُللدولة، ُتتبع ُاألنباءُرسمية ُووكالة ُالمصرية، ُاألوسط لشرق

ُالقطريةُ"قنا"،ُووكالةُاألنباءُاألردنيةُ"بترا"،ُووكالةُاألنباءُالجزائريةُ"بليدة".
وهيُمؤسساتُخاصةُأوُتعاونيةُتعملُفيُمجالُجمعُوكاًلت األنباء الخاصة:  .3

ُبغرضُ ُاإلعالمية، ُوغير ُاإلعالمية ُالمؤسسات ُإلى ُوبيعها ُوالمعلومات األخبار
ُ،ُومنُأمثلتهاُوكالةُ"قدسُبرس".(4)قيقُالربحتح

ُعنوانُصحف عربية وأجنبية:  .4 ُوتحت ُمنتظمة، ُبصفة ُيصدر ُدوري ُمطبوع وهي
ثابت،ُوتنشرُاألخبارُوالموضوعاتُالسياسيةُواالجتماعيةُوالرياضيةُواالقتصاديةُ

ُ.(5)والثقافيةُوالفنيةُوتشرحهاُوتعّلقُعليها

                                                           

 (.109ص)ُالتحريرُالصحفيُفيُعصرُالمعلومات:ُالخبرُالصحفيُ،نصرُوعبدُالرحمن(1ُ)
 (.66ص)ُوكاالتُاألنباءُالمعاصرة:ُالنشأةُوالتطورُوالدورُوالفعالياتإمامُوعّزت،ُ(2ُ)
ُ(.252المرجعُالسابق،ُ)ص(3ُ)
 (.139صالتحريرُالصحفيُفيُعصرُالمعلومات:ُالخبرُالصحفيُ)ُ،نصرُوعبدُالرحمن(4ُ)
ُ(.9خليل،ُاإلعالمُالصحفيُ)ص(5ُ)
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يةُنكبوتالويب"ُالمتاحةُعلىُالشبكةُالعالميةُالع:ُوهيُكلُالمواقعُ"مواقع إلكترونية .5
ُ)انترنت(.

ُمنُأكثر من مصدر .6 ُأكثر ُمن ُمعلوماتها ُاستقت ُالتي ُالصحفية ُالمادة ُوهي :
ُمصدر،ُكالمراسلينُووكاالتُاألنباءُوالصحف.

ُ:ُهيُالمادةُالصحفيةُالتيُتنشرُبدونُاإلفصاحُعنُمصدرها.مجهولة المصدر .7

ذكرهاُضمنُالتصنيفاتُالسابقة،ُمثلُبريدُالقراءُ:ُوهيُأيةُمصادرُلمُيردُأخرى  .8
ُوغيره.

ُذكلمقاومة الفلسطينية: قوى افئة األدوار المنسوبة ل .5 ُالتي ُوالوظائف ُالمهام رتهاُهي
 ، وتنقسم إلى:الصحفُالعربيةُللمقاومةُالفلسطينيةُوفًقاُلسياساتهاُالتحريرية

ُبمقاومة اًلحتالل اإلسرائيلي .أ ُالمقاومة ُلقوى ُأعمال ُنسب ُمقاُو: ُإلى ُتهدف مةُوصفها
ُاعتداءاتُوإجراءاتُاالحتاللُاإلسرائيلي.

ُبينُرفض مسار التسوية .ب ُالتسوية ُلعملية ُكرفض ُالمقاومة ُأعمال ُوصف ُوتشمل :
ُالسلطةُواالحتاللُاإلسرائيلي.

ُللمصالحةُالتخطيط لالنقالب على السلطة .ج ُرافضة ُبوصفها ُللمقاومة ُأعمال ُنسب :
ُ ُحركتي ُبين ُالفلسطينية ُالهدف،ُالوطنية ُهذا ُتحقيق ُوجه ُفي ُووقوفها ُوفتح، حماس

ُوسعيهاُللسيطرةُعلىُالسلطةُفيُالضفةُالغربيةُالمحتّلة.
ُاألتهديد األمن القومي العربي .د ُتهّدد ُبوصفها ُالفلسطينية ُللمقاومة ُأعمال ُنسب منُ:

ُوتهُر ُالحدود، ُواختراق ُالعربية، ُللبلدان ُوإرسالهم ُمقاتلين ُكتدريب ُالعربي يبُالقومي
 ة،ُوغيرها.األسلح

ُالفلسطينيُُ:حماية األقصى من التهويد والتدنيس .ه ُالشعب ُلجماهير ُأعمال نسب
ُالمسجدُ ُوحماية ُالشريف ُالقدس ُمدينة ُتهويد ُفي ُاالحتالل ُمخططات ُأمام بالوقوف

ُاألقصىُالمباركُمنُتدنيسُالمستوطنين.

ُة.السابق:ُهيُنسبُأدوارُللمقاومةُالفلسطينيةُبخالفُماُوردُذكرهُفيُالتصنيفاتُأخرى  .و

ُالصحفُلمقاومة الفلسطينية: قوى افئة سمات  .6 ُذكرتها ُالتي ُوالعالمات ُالصفات هي
 ، وتنقسم إلى:منُخاللُتغطيتهاُلموضوعاتها العربيةُللمقاومةُالفلسطينية
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ُويقصدُبهاُأنُأعمالُقوىُالمقاومةُتهدفُللدفاعُعنُحقوقُشعبهاُوحمايته.ُوطنية: .أ

لُحتاللىُأنُأعمالُقوىُالمقاومةُالفلسطينيةُضدُاال:ُويقصدُبهاُالتلميحُإأداة إقليمية .ب
خرىُأوُعالقتهاُبالسلطةُالفلسطينيةُالُتنبعُمنُدافعُوطني؛ُإنماُلتحقيقُأهدافُدولُأ

ُلهاُأجندتهاُالخاصةُعلىُالساحةُالسياسيةُاإلقليميةُكإيرانُوتركيا.
ُحزبيةإسالمية .ج ُبأجندة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُقوى ُأعمال ُربط ُبها ُويقصد ُتنظيميُ: ةُأو

ُتسعىُإلقامةُحكمُإسالميُأوُإعادةُحكمُالخالفة.

ُالدوليُإرهابية .د ُللقانون ُومعادية ُوحشية ُأفعال ُبأنها ُالمقاومة ُقوى ُأعمال ُوصف :
ُواإلنساني.

ُ:ُوصفُقوىُالمقاومةُالفلسطينيةُبخالفُماُوردُذكرهُفيُالتصنيفاتُالسابقة.أخرى  .ه

ُالضوابطُوهيُمجموعةُالفضائلُوالمبادئُنية: المقاومة الفلسطيقوى فئة القيم المتعّلقة ب .7
 :األخالقيةُالتيُتحددُصفاتُأنشطةُالمقاومةُالفلسطينيةُوأعمالها،ُوتنقسمُإلى

ُ:ُالُتخشىُاالحتاللُاإلسرائيليُوتواجهُبإقدامُوثبات.شجاعة .أ

ُ:ُقادرةُعلىُإلحاقُالضررُباالحتاللُاإلسرائيلي.يةقو  .ب

ُمعاُركيةذ .ج ُفي ُمتقنة ُعسكرية ُخطًطا ُتضع ُمواقعهُ: ُوتستهدف ُاالحتالل، ُمع كها
ُاالستراتيجية.

رُ:ُيقصدُبهاُالبقاءُوالصمودُرغمُاالغتياالتُواالعتقاالتُوالمالحقاتُوالحصاةدماص .د
ُاإلسرائيلي.

ُلي.منُاالحتاللُاإلسرائيوعنيفةُبأعمالُتؤديُإلىُردودُفعلُقويةُُأيُتقوم:ُةر متهوّ  .ه

 فّتاك.ثُوالالعتادُالعسكريُاإلسرائيليُالحدي:ُتقارنُقّوتهاُوإمكانياتهاُالمحدودةُبرةغرو م .و

ُوصفُفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُبالمليشياتُالتيُتعملُلمنُيدفعُأكثر.ُ:مرتزقة .ز

ُ:ُيقصدُبهاُالقيمُلمُيردُذكرهاُفيُالتصنيفاتُالسابقة.أخرى  .ح

 ، وينقسم إلى:في صحف الدراسة المقاومة الفلسطينية صورة قوى فئة اتجاه  .8

نُشعبها،ُالذيُيقّدمُالمقاومةُالفلسطينيةُبصورةُالمدافعةُع وُاالتجاهوه: ةإيجابيصورة  .أ
ُواألمينةُعلىُمصالحه،ُويتحدثُعنهاُبصورةُمشرقة.ُ
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ُالت: ةسلبيصورة  .ب ُالمتهّورة ُالمقاومةُالفلسطينيةُبصورة يُتضعُوهوُاالتجاهُالذيُيقّدم
ىُوالُحريصةُعلشعبهاُفيُمواجهةُالمدفعُاإلسرائيلي،ُوأنهاُغيرُأمينةُعلىُمصالحه،ُ

ُحمايته،ُويتحدثُعنهاُصورةُسوداويةُقاتمة.

وهوُاتجاهُالُيظهرُفيهُتعبيرُعنُرأيُالصحيفةُفيُمضمونُتغطيةُ: ةُمحايدصورة  .ج
 ومعالجةُالمادةُالصحفيةُالتيُتتناولُقوىُالمقاومةُالفلسطينية.

ُال ثانياا: فئة الشكل )كيف قيل؟(: ُمضمون ُبها ُق ّدم ُالتي ُالفئات ُبها ُالصحفيةُويقصد مادة
ُفيُ ُالصحيفة ُاستخدمتها ُالتي ُواإليضاح ُاإلبراز ُووسائل ُالفلسطينية، ُالمقاومة ُبقوى المتعّلقة

 :عرضهاُلهذهُالمادةُالصحفية،ُوتنقسمُإلىُقسمين

 وتختصُهذهُالفئةُباألشكالُالصحفيةُالتيُق ّدمتُمنُخاللهافئة األشكال الصحفية:  .1
 ،ُوتنقسمُإلى:(1)المادةُالصحفية

:ُهوُالمعلوماتُالدقيقةُوالصادقةُالتيُتصفُوتشرحُواقعةُحدثتُالصحفي الخبر .أ
ُ.(2)وتهّمُفئةُمنُالفئاتُأوُجماعةُمنُالجماعاتُالتيُتعرفهاُألّولُمرة

:ُهوُفنُيقعُماُبينُالخبرُوالتحقيقُوالُيستوعبُجميعُالجوانبُالتقرير الصحفي .ب
والظروفُالمرتبطةُُالرئيسيةُفيُالحدثُويمكنُأنُيستوعبُوصفُالزمانُوالمكان

ُ.(3)بالحدث،ُويسمحُبإبرازُاآلراءُالشخصيةُللمحرر

:ُعمليةُعقليةُتقومُعلىُجمعُوتخزينُاألفكارُوالحقائق،ُوبناءُالتحقيق الصحفي .ج
ُصحفية،ُوتحليلُالبدائلُالمتاحة،ُواتخاذُقراراتُقائمةُعلىُالمنطقُأكثرُمنُ أنماط 

األوضاعُالسيئةُفيُأيُوقتُماُقيامهاُعلىُالعاطفة،ُماُيمكنُالصحفيُمنُنقدُ
ُ.(4)توافرتُلديهُالحقائقُوالمعلومات

                                                           

 (.82صالعمليةُ)لحديثُالصحفيُوتطبيقاتهُالدلو،ُفنُا(1ُ)
ُ(.28شلبي،ُالخبرُالصحفيُوضوابطهُاإلسالميةُ)ص(2ُ)
 (.135الكتابةُالصحفيةُ)صأبوُزيد،ُفنُ(3ُ)
ُ(.62الصحافةُاالستقصائية:ُأطرُنظريةُونماذجُتطبيقيةُ)صعبدُالباقي،ُ(4ُ)
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ُمنُالحديث الصحفي .د ُوشخصية ُالصحفي ُبين ُالحوار ُعلى ُيقوم ُفن ُهو :
ُأوُشرحُوجهةُنظرُ الشخصياتُيستهدفُالحصولُعلىُأخبارُومعلوماتُجديدة

ُ.(1)معّينةُأوُتصويرُجوانبُغريبةُأوُطريفةُفيُحياةُهذهُالشخصية

اُم:ُهيُالموادُغيرُالخبريةُالتيُتقومُعلىُتحليلُوشرحُقضيةُلصحفيةالمقاًلت ا .ه
ُبماُيتوافقُمعُالسياسةُالتحريريةُللصحيفة،ُوتنقسمُإلى:ُاوإبداءُالرأيُنحوه

:ُمقالُيقومُعلىُشرحُوتفسيرُاألخبارُواألحداثُاليوميةُبماُ. المقال اًلفتتاحي1ه/
ُ.(2)ضاياُالجاريةُفيُالمجتمعيعّبرُعنُسياسةُالصحيفةُتجاهُهذهُاألحداثُوالق

ُعمود،ُ. المقال العمودي2ه/ ُعن ُتزيد ُال ُالصحيفة ُمن ُمحّددة ُمساحة ُعن ُعبارة :
ُوالموضوعاتُ ُالقضايا ُبشأن ُوانطباعاته ُوخواطره ُوآرائه ُأفكاره ُعن ُالكاتب ُفيها يعّبر
ُمكانُ ُوفي ُتوقيعه، ُيحمل ُثابت ُعنوان ُتحت ُيرتضيه، ُالذي ُباألسلوب والمشكالت

ُ.(3)ثابت
:ُهوُأبرزُفنونُالمقالُالصحفيُوأكثرهاُتأثيًراُفيُالرأيُالعام،ُ. المقال التحليلي3/ه

ويعتمدُعلىُاختيارُحدث،ُأوُقضية،ُأوُفكرة،ُأوُرأي،ُثّمُمعالجتهاُصحفًياُبالتحليل،ُ
ُ.(4)والتفسير،ُوالتعليقُوالتوقع،ُوأحياًناُتقديمُرؤية،ُأوُحّل،ُأوُتوصيات

لىُعرضُوتفسيرُوتحليلُوتقويمُاإلنتاجُاألدبيُوالفنيُ:ُيقومُع. المقال النقدي4ه/
والعلميُمنُأجلُشرحهُوتحليله،ُوتقويمُشكلهُومضمونه،ُوإرشادُالقارئُومعاونتهُعلىُ

ُ.(5)االختيارُبينُاألعمالُالفنيةُواألدبية،ُوالكشفُعنُآثارهاُعلىُالجمهورُالمتلقي
تعّبرُعنُحدثُمستقلُقدُيكونُ:ُالصورةُالمستقلةُبذاتهاُُوالصورة الصحفية المستقّلة .2

مختلًفاُعنُنّصُالخبر،ُأوُربماُقدُتكونُغيرُمصحوبةُبنص،ُفهيُتعّبرُعنُنفسهاُ
ُ.(6)بواسطةُنفسها

                                                           

 (.7الدلو،ُفنُالحديثُالصحفيُوتطبيقاتهُالعمليةُ)ص(1ُ)
ُ(.160علمُالدين،ُمشروعُإنشاءُجريدةُأوُمجّلةُ)ص(2ُ)
ُ(.193أبوُزيد،ُفنُالكتابةُالصحفيةُ)ص(3ُ)
 (.86فنُالتحريرُالصحفيُ)صُلدين،علمُاُوعبدُالمجيدُ(4ُ)
 (.219إبراهيم،ُفنُكتابةُالخبرُوالمقالُالصحفيُ)ص(5ُ)
ُ(.51)صُدراسةُتحليليةُمقارنةُ-ُلبد،ُإخراجُمواقعُالصحفُالفلسطينيةُاليوميةُعلىُشبكاتُاالنترنت(6ُ)
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مفارقاتُيحويُ:ُتسميةُتطلقُعلىُتشكيلُيحملُمضموًناُساخًراُأوُناقًداُأوُالكاريكاتير .3
ُ.(1)غةُأوُالتحميلتحملُالمبالُمأخوذُمنُمعانُ ُوكوميدية،ُمنفذُبخطوطُمبالغُفيها،ُ

وهيُالمعالجةُالطباعيةُ)التيبوغرافية(ُالتيُتسهمُفيُإظهارُمحتوىُفئة وسائل اإلبراز:  .4
ُ،ُوتشملُالفئاتُاآلتية:(2)مضمونُالخبر،ُوخلقُانطباعُلدىُالقارئُبأهميةُالموضوع

ُ،ُوتشمل:فئة الموقع .أ

ُ:ُالموضوعاتُالتيُتنشرُعلىُالصفحةُاألولىُلصحفُالدراسة.. أولى1أ/

ُ:ُالموضوعاتُالتيُتنشرُفيُالصفحاتُالداخليةُلصحفُالدراسة.. داخلي2أ/

ُ:ُالموضوعاتُالتيُتنشرُعلىُالصفحةُاألخيرةُلصحفُالدراسة.. أخيرة3أ/ 

ُالمادةُفئة الصور والرسوم .ب ُعلى ُتضيفه ُلما ُالمضمون ُقيمة ُتدعيم ُمن ُتزيد ُوهي :
اُتعكسهُالصورُوالرسومُمنُموضعُالتحليلُمنُزيادةُاالهتمامُواإليضاحُوالتأكيد،ُوم

ُتضافُإلىُالقيمةُالموضوعيةُللمضموُن ُوأفكار  ُ،ُوتنقسمُإلى:(3)معان 
ُ:ُهيُالصورُالموضوعيةُالمتعّلقةُبالخبر،ُووجودهاُيعكسُاألهّمية. صور خبرية1ج/

ُالتيُأعطتهاُالصحيفةُللقضيةُالمنشورة.

ُالمنشور.:ُيقصدُبهاُصورُالشخصياتُالمصاحبةُللموضوعُ. صور شخصية2ج/

ُالتيُُ. رسوم وخرائط:3ج/ ُالتوضيحية ُواألشكال ُوالخرائط ُالرسوم ُكافة ُبها يقصد
ُاستخدمتهاُصحفُالدراسةُفيُتغطيتهاُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية.

تصاميمُصوريةُبخالفُماُوردُذكره،ُتثريُتعكسُمضمونُالمادةُ وهي. أخرى: 4ج/
ُبصورةُجذابةُللقارئ،ُمثلُ"االنفوجرافيك".

ُ،ُوتنقسمُإلى:ة العناوينفئ .ج

ُ.(4):ُالعنوانُالذيُيمتدُعلىُعرضُصدرُالصفحةُاألولىُبالكامل. مانشيت1د/

ُ
                                                           

ُ(.77خليفة،ُاتجاهاتُحديثةُفيُالتحريرُالصحفيُ)ص(1ُ)
 (.270حسين،ُبحوثُاإلعالمُ)ُ(2)
 (.272)ُحسين،ُبحوثُاإلعالمُ(3)
ُ(.82الدلو،ُفنُالحديثُالصحفيُوتطبيقاتهُالعمليةُ)ص(4ُ)
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ُ.(1):ُيمتدُعلىُعرضُالصفحةُالداخليةُبالكامل،ُويكتبُبـ)بنط(ُكبير. عريض2د/

:ُيتجاوزُاتساعُالعنوانُالممتدُالعمودُالواحد،ُويتيحُنشرُالموضوعُباتساعُ. ممتد3د/
ُ.(2)تجاورةعدةُأعمدةُم

 .(3)الذيُينشرُعلىُعمودُواحد. عمودي: 4د/

:ُيقصدُبهاُإضفاءُاأللوانُعلىُالموضوع؛ُإلبرازهُإلعطائهُمزيًداُفئة استخدام األلوان .د
ُوذلكُبهدفُ ُللصورة، ُللعناوينُأم ُللقراء،ُسواءُأوضعتُاأللوانُللمتنُأم منُاألهمية

 .(4)تحقيقُمزيدُمنُاالنتباهُوالتركيز

:ُهيُمساحاتُرباعيةُاألشكال،ُتحيطُبالموضوعُالمنشورُبهدفُفصلهُفئة اإلطارات .ه
ُعنُالوحداتُالطباعيةُاألخرىُوإبرازه.

ُعنُفئة األرضيات .و ُالموضوعُالمنشورُبهدفُتمييزه ُإضفاءُلونُمحددُعلىُأرضية :
ُباقيُالموضوعات.

 / مجتمع الدراسة وعّينتها: تاسعاا

سمية،ُحفُالعربيةُاليوميةُالرسميةُوشبهُالُريتمثلُمجتمعُالدراسةُفيُالصمجتمع الدراسة:  .1
ُ ُالشعب، ُصحف ُأمثلتها ُالجزاوالشروُقومن ُوالفجر ُواليومُ، ُالجمهورية، ُوصحف ئرية،

ُالراية،ُالسابع ُوصحف ُاألردنية، ُوالدستور ُوالغد، ُالرأي، ُوصحف ُالمصرية، ُواألهرام ،
ُ ُالقطرية، ُوالعرب ُالراوالشرق، ُوصحيفة ُالسعودية، ُاألوسط ُالشرق ُالكويتية،ُوصحيفة ي

 .وصحيفةُالبيانُاإلماراتية،ُوصحيفةُاألخبارُاللبنانية،ُوغيرهاُمنُالصحفُالعربية
 عّينة الدراسة: .2

ُدراُعّينة المصادر: .أ ُلصعوبة ُوذلك ُالعربية؛ ُالدول ُلتمّثل ُدول ُأربع ُالباحث سةُاختار
ُقطر،ُ ُمصر، ُ)األردن، ُهي ُالتي ُالدول ُوهذه ُالعربية، ُالدول ُفي ُالصحف جميع

 أتي:وقد جاء اختيار هذه العّينة لمجموعة أسباب يمكن توضيحها فيما ي،ُالجزائر(

                                                           

 (.58صصالح،ُالصحفُالنصفية:ُثورةُفيُاإلخراجُالصحفيُ)(1ُ)
ُ.(58)صُالمرجعُالسابقُ(2)
ُ.(57)صُالمرجعُالسابقُ(3)
 .(43راسةُتحليليةُمقارنةُ)صدُ–الدلو،ُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحافةُالفلسطينيةُ(4ُ)
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ن،ُتّمُاختيارُجمهوريةُمصرُالعربيةُباعتبارهاُإحدىُدولُالطوقُالمحيطةُبفلسطيُ.1أ/
م،ُإضافةُإلىُأنهاُدولةُذاتُثقل1967ُوقدُخضعُقطاعُغزةُلحكمهاُحتىُنكسةُعامُ

 وتاريخُفلسطينُعلىُمّرُالعصور.سياسيُوعسكريُوشعبيُكبيرُمؤثرُفيُالقضيةُ

ُاختيارُالمملكةُاألردنيةُالهاشميةُلتكونُممثلةُعنُالصحفُالصادرةُفيُبُ.2أ/ الدُتّم
الشام،ُكماُإنهاُإحدىُدولُالطوقُالتيُتمتلكُأطولُحدودُمعُفلسطين،ُوقدُخضعتُ

 م.1967الضفةُالغربيةُلحكمهاُحتىُنكسةُعامُ
ةُعنُالصحفُالصادرةُفيُدولُالخليجُالعربي،ُتمُاختيارُدولةُقطرُلتكونُممثلُ.3أ/

ُتجاهر ُالفلسطينيةُولم ُمتوازنةُمعُفصائلُالمقاومةُوالسلطة ُتحافظُعلىُعالقة ُكونها
 بانحيازهاُلطرفُعلىُحسابُآخر.ُرسمًيا

ُاختيارُالجزائرُلتكونُممثلةُعنُالصحفُالصادرُفيُدولُالمغربُالعربي،ُُ.4أ/ تّم
ُالشع ُالجزائري ُلالهتمام ُلكوُننظًرا ُإضافة ُالفلسطينية، ُبالقضية ُالكبير ُوالرسمي ُبي

ُالصحافةُالجزائريةُاألكثرُعراقةُوقوةُفيُالصحافةُالمغاربية.
ُ

ُاختارُ ُالصحفُهيُ)الدستورُمنُالباحثُوقد ُوهذه ُمنُالدولُالسابقة، ُواحدة صحيفة
ختيارهُ،ُوقدُراعىُفيُالعربُمنُقطر،ُوالفجرُمنُالجزائر(األردن،ُوالجمهوريةُمنُمصر،ُوا

ُ:عنهايماُيليُنبذةُفُو(ُعلىُاالنترنت،PDFُشهرتها،ُوتوّفرُنسخُإلكترونيةُلهاُبصيغةُ)

 :(1)الدستور األردنية -1

28ُصحيفةُتصدرُعنُالشركةُاألردنيةُللصحافةُوالنشر،ُوصدرُعددهاُاألولُيومُ
ُبالعاصمةُعّمان،ُويتول1967آذارُ ُالرئيسيُفيُشارعُالملكةُرانيا ىُم،ُويقعُمقرها

 سةُمجلسُإدارتهاُجوادُالعناني،ُفيماُيتولىُمحمدُحسنُالتلُرئاسةُتحريرها.رئا

 :(2)المصرية الجمهورية -2

ُ ُعام ُيوليو ُثورة ُحكومة ُأسستها ُمصرية ُفي1954ُصحيفة ُالرئيسي ُمقّرها ُويقع ،
ُ ُويتولى ُالقاهرة، ُالمصرية ُبالعاصمة ُرمسيس ُرئاشارع ُهللا ُجاب مجلسُُةسجالء

ُرئاسةُتحريرها.نبهُفهميُعإدارتها،ُفيماُيتولىُ

                                                           

 )موقعُإلكتروني(.ُ،ُمنُنحنصحيفةُالدستورُاألردنية(1ُ)
ُ)موقعُإلكتروني(.ُ،ُمنُنحنصحيفةُاألهرامُالمصريةُ(2)
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 :(1)العرب القطرية -3

ُ ُصحيفة ُعام ُتأسست ُسياسية1972قطرية ُيومية ُصحيفة ُكأول ُدارُم ُاستأنفت ،
،ُويتوّلىُالشيخُثانيُبن1996ُبعدُتوقفهاُعام2007ُُالعربُللنشرُطباعتهاُعامُ

ُ.يرهاالعذبةُرئاسةُتحُرعبدُهللاُآلُثانيُرئاسةُمجلسُإدارتها،ُفيماُيتولىُعبدُهللاُ
 :(2)جر الجزائريةالف -4

أكتوبر5ُُصحيفةُيوميةُإخباريةُتصدرُعنُش.ذ.م.مُالرائدُلإلعالم،ُوتأسستُفيُ
ُالرئيسيُفيُالجزائرُالعاصمة،ُوتتولىُالسيدةُحّدةُحزامُإد2000 ارةُم،ُويقعُمقّرها

 النشرُفيها،ُفيماُيتولىُمالكُردادُرئاسةُتحريرها.
ُكاملينالعينة الزمانية:  .ب ُعامين ُمدة ُاختيار ُللدراسة،ُتم ُالزمانية ُالعينة وتمُُلتكون

ُبي ُما ُالواقعة ُالفترة ُفي ُتحديدها 01/01/2014ُن ُحتى 31/12/2015ُم وفًقاُم،
 لالعتباراتُالتالية:

ُمنُُ.1ب/ ُعدد ُفي ُاإلعالم ُوسائل ُقبل ُمن ُمكّثًفا ُصريًحا ُهجوًما ُالفترة ُهذه شهدت
ُ ُالعربية ُالمصريةخ-الدول ُوتعُ-صوًصا ُالفلسطينية، ُالمقاومة ُقيادتهاُلى ُاتهام ّم

 وعناصرهاُبتنفيذُهجماتُاستهدفتُالجيشُالمصريُفيُسيناء.

ُاإلسرائيليُُ.2ب/ ُلالحتالل ُالفلسطينية ُالمقاومة ُأشكال ُكافة ُالفترة ُهذا ُفي برزت
ُعسكريةُ ُعمليات ُوتنفيذ ُلالجتياحات ُوالتصدي ُالصواريخ ُإطالق ُبين ُما وتنّوعت

محافظاتُالضفةُبلُوالمستوطنينُوعملياتُدهسُوطعنُوأسرُاستهدفتُجنودُاالحتال
ُ.المحتلتينُوالقدس

مدةُمُعدواًناُمدّمًراُعلىُقطاعُغزةُاستمرُل2014شّنُاالحتاللُاإلسرائيليُعامُ. 3ب/
ب،ُأبيُيوًما،ُوشهدُصموًداُللمقاومةُالفلسطينيةُوقصفهاُكبرياتُالمدنُالمحتّلةُكـ)تل51ُ

يليينُوأسرهاُعدًداُمنُالجنودُاإلسرائوحيفا،ُوالقدس(،ُوتنفيذهاُعملياتُعسكريةُنوعية،ُ
ُعلىُحدودُالقطاع.

تمُاختيارُعينةُعشوائيةُمنتظمةُبأسلوبُاألسبوعُالصناعيُلتمثلُاأليامُعينة األعداد:  .ج
ُ ُبين ُما ُالفترة ُفي ُالدراسة ُعليها ُستجري 01/01/2014ُالتي ُحتى م،31/12/2015ُم

                                                           

 )موقعُإلكتروني(.ُ،ُمنُنحنصحيفةُالعربُالقطرية(1ُ)
 )موقعُإلكتروني(.ُ،ُمنُنحنصحيفةُالفجرُالجزائرية(2ُ)
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ُ ُوافق ُحيث ُعشوائية، ُبطريقة ُاألول ُاليوم ُاختيار ُتّم ُبتاريخُوقد ُالسبت يوم
ُبتاريخ04/01/2014ُ ُاألحد ُالذيُيليهُهوُيوم م،ُوهكذا12/01/2014ُم،ُوكانُاليوم

ُالعّينةُ ُوبذلكُبلغُإجماليُأعداد ُالعّينة، ُبمجموع91ُُحتىُنهاية ُمنُكلُصحيفة، عدًدا
 .عدًداُللصحفُاألربع364ُ

 / أسلوب التحليل والقياس: عاشراا

 وحدات التحليل: .1

ُالتيُيدورُحولهاُالفكرة: وحدة الموضوع أو  .أ ُتتضمنُالفكرة وهيُ"جملةُأوُعبارة
موضوعُالتحليل،ُوتكونُعادةُمختصرةُمحددةُتتضمنُمجموعةُمنُاألفكارُالتيُ

ُالتحليل" ُموضوع ُعليها ُالمقاومةُ(1)يحتوي ُتناولت ُالتي ُالموضوعات ُهنا ُوهي ،
 الفلسطينيةُفيُالصحافةُالعربية.

وهيُالموضوعاتُالخبريةُوالتفسيريةُومقاالتُة: الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمي .ب
،ُ(2)الرأيُ"نظًراُإلىُأنهاُأنسبُالوحداتُالتيُتالئمُطبيعةُوأغراضُالدراسةُالبحثية"

ُفيُُو ُالفلسطينية ُالمقاومة ُتناولت ُالتي ُالموضوعات ُلكل ُمضمون ُتحليل جري
 صحفُالدراسة.ُ

ُوحدة الشخصية:  .ج ُفي ُاستخدامها ُإلى ُالباحث ُيلجأ ُوحدة ُالقصصُوهي تحليل
والدراماُوالكتاباتُالتيُتتناولُتاريخُبعضُالشخصياتُواألفراد،ُبحيثُتصبحُهذهُ

 .(3)الشخصياتُمنُأسهلُالوحداتُالتيُيرتكزُعليهاُالتحليل

ُعنُأسلوب القياس:  .2 ُومتغيراته، ُوفئاته ُالمحتوى ُلوحدات ُالكّمي ُالتسجيل ُ"نظام وهو
وأعداد،ُومعالجتهاُإحصائًياُللوصولُإلىُُطريقهُيمكنُإعادةُبناءُالمحتوىُفيُكلُأرقام

،ُوأسلوبُالقياسُ(4)نتائجُكّميةُتسهمُفيُالتفسيرُواالستدالل،ُماُيحققُأهدافُالدراسة"
 المستخدمُفيُهذهُالدراسةُهوُالتكرارُالذيُتظهرُبهُالفئاتُأوُالوحدات.

                                                           

ُ(.260صحسين،ُبحوثُاإلعالمُ)ُ(1)
ُ(.209العبدُوعزمي،ُاألسلوبُاإلحصائيُواستخداماتهُفيُبحوثُالرأيُالعامُ)صُ(2)
ُ(.262حسين،ُبحوثُاإلعالمُ)صُ(3)
ُ(.181عبدُالمجيد،ُتحليلُالمحتوىُفيُبحوثُاإلعالمُ)صُ(4)
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 / إجراءات الصدق والثبات: حادي عشر

 إجراءات الصدق: .1

ُارتفاعُمستوىُالثقةُُيقصدُبهُالتأكدُمنُأن األداةُتقيسُفعاًلُماُهوُمرادُقياسه،ُومنُثم 
ُ.(1)التعميمفيُالنتائج،ُبحيثُيمكنُاالنتقالُمنهاُإلىُ

لُوقدُاجتهدُالباحثُللوصولُإلىُنتائجُتتسمُبالّدقة،ُودرجةُعاليةُمنُالصدقُفيُتحلي
ُموضوعاتُصحفُالدراسة،ُمنُخاللُاّتباعهُللخطواتُالتالية:

ُا .أ ُويجيبُتصميم ُالدراسة ُأهداف ُيحقق ُبما ُمحّددة ُفئات ُالمضمونُوفق ُتحليل ستمارة
 عنُتساؤالتها.

ُذاتُ .ب ُالعلمية ُبالمراجع ُباالستعانة ُالتحليل ُاستمارة ُلفئات ُواضحة ُتعريفات وضع
 العالقة،ُأوُتعريفهاُمنُوجهةُنظرُالباحثُبأسلوبُعلمي.

ُمح .ج ُعّينة ُتحليل ُطريق ُعن ُلالستمارة ُتجريبي ُاختبار ُالموضوعاتُإجراء ُمن دودة
المنشورةُفيُصحفُالدراسة،ُللتأكدُمنُمدىُصحتهاُوسالمتها،ُوإدخالُأيُتعديالتُ

 الزمةُعليها.
ُ .د ُمن ُمجموعة ُعلى ُالمضمون ُتحليل ُاستمارة ُالمختصينعرض ُلفحصُ(2)المحّكمين ؛

ُعدةُ ُأبدوا ُوقد ُألجله، ُأعّدت ُالتي ُالغرض ُلتحقيق ُصالحيتها ُمن ُوالتحّقق فئاتها،
بالتشاورُمعُالمشرف،ُوأ دخلتُتعديالتُعلىُاستمارةُالتحليلُُمراعاتهاُمالحظاتُتمُّ

 بحيثُتتفقُمعُأهدافُالدراسةُوتساؤالتها.
ُ
ُ
 

                                                           

ُ(.181)صعبدُالمجيد،ُتحليلُالمحتوىُفيُبحوثُاإلعالمُُ(1)
ُحّكمون هم:المُ ُ(2)

 غزة.ُ-الجامعةُاإلسالميةُباإلعالمُفيُقسمُالصحافةُُواذُالصحافةُجوادُالدلو،ُأستأ.دُ .1
 زة.غُ-الجامعةُاإلسالميةُبمساعدُفيُقسمُالصحافةُواإلعالمُالُالصحافةُأيمنُأبوُنقيرة،ُأستاذد.ُ .2
 زة.غُ-الجامعةُاإلسالميةُبمساعدُفيُقسمُالصحافةُواإلعالمُالصحافةُالأستاذُد.ُحسنُأبوُحشيش،ُ .3
 غزة.ُ-جامعةُاألقصىُكلّيةُاإلعالمُفيُفيُستاذُالعالقاتُالعامةُواإلعالمُالمساعدُأزهيرُعابد،ُد.ُ .4
 زة.غُ-د.ُنبيلُالطهراوي،ُأستاذُاإلعالمُالمساعدُفيُكلّيةُاإلعالمُفيُجامعةُاألقصىُ .5
ُفيُقطاعُغزة.اليوميةُحسنُدوحان،ُمديرُتحريرُمكتبُصحيفةُ"الحياةُالجديدة"ُد.ُ .6



41 

 

 إجراءات الثبات: .2

منُدرجةُاالتساقُالعاليةُلهاُُويقصدُباختبارُثباتُأداةُجمعُالمعلوماتُوالبياناتُالتأكد
ُتقيسهُمنُظواهرُ ُيتيحُقياسُما ُوالحصولُعلىُنتائجُبدرجةُعومتغيراتُبما اليةُمنُالدقة،

ُ.(1)متطابقةُأوُمتشابهةُإذاُتكررُاستخدامهاُأكثرُمنُمرة

ُ ُبلغت ُفرعية ُعّينة ُللتحليلُعلى ُإعادة ُالباحث ُأجرى ُالثبات ُدرجة عدًدا،36ُُولحساب
أعدادُلكلُصحيفةُمن9ُُعدًدا،ُبواقع364ُُ%ُتقريًباُمنُإجماليُعّينةُالدراسةُالبالغة10ُبنسبةُ

ُا ُاألربعصحف ُعددُلدراسة ُتحديد ُخالل ُمن ُعشوائية ُبطريقة ُالعّينة ُالباحث ُاختار ُوقد ،
جاءتُالنتائجُكماُ ،(2)أعدادُواختيارُالعددُالعاشر،ُوتطّبيقُمعادلةُ"هولتسي"9ُعشوائيُثمُتركُ

 يلي:

 

: صحيفة الدستور األردنية:  أوًلا

(ُ ُسابًقا ُتحليلها ُتّم ُالتي ُالموضوعات ُعدد ُم6بلغ ُموضوعات، )(ُ ُيلي: ُكما (3ُوّزعة
(ُ ُومسيرات، ُ)2احتجاجات ُشعبية، ُمواجهات ُالتحليل1ُ( ُإعادة ُوفي ُاالحتالل، ُجنود ُأسر )

(ُ ُأيًضا ُ)6ُجاءت ُيلي: ُكما ُتوّزعت ُلكّنها ُو)2موضوعات( ُومسيرات، ُاحتجاجات )3ُ)
ُ(ُأسرُجنودُاالحتالل،ُوهذاُيعني:1مواجهاتُشعبية،ُو)

 .1=2ُ-3الحتجاجاتُوالمسيرات،ُوهوُوجودُفروقُبينُالتحليلينُفيُموضوعاتُا .أ
 .1=2ُ-3وجودُفروقُبينُالتحليلينُفيُموضوعاتُالمواجهاتُالشعبية،ُوهوُ .ب
 (ُموضوعات.4وجودُتوافقُفيُالموضوعاتُالخمسةُبماُمجموعهُ) .ج

ُوبالتعويضُعنُالمعادلةُاإلحصائيةُالمتعّلقةُبمعاملُالتوافق،ُوهي:

ُُ×2ُمعاملُالثباتُ=ُ

                                                           

ُ(.309صحسين،ُبحوثُاإلعالمُ)ُ(1)
ُُالتح ُإلعادة ُخضعت ُالتي ُلاألعداد ُاألربع ُالدراسة ُصحف ُفي ُبتايل ُالصادرة ُاألعداد ريخُهي
(12/01/2014ُ–ُ02/04/2014ُ–ُ21/06/2014ُ–ُ17/09/2014ُ–ُ14/12/2014ُ–ُ

12/03/2015ُ–ُ31/05/2015ُ–ُ19/08/2015ُ–ُ07/11/2015). 

ُ(.219عبدُالحميد،ُتحليلُالمحتوىُفيُبحوثُاإلعالمُ)صُ(2)
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ُ%.66.7%ُ=100ُُ×ُ=ُُُ×2ُالثباتُ=ُمعاملُ

 لي:ما يكوباتِّّباع األسلوب نفسه والخطوات نفسها مع بقية الفئات األخرى، كانت النتائج 

 %.100فئةُالقوىُالفاعلةُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .أ
 %.100فئةُالمصادرُالصحفيةُ=ُ .ب
 %.83.3الفلسطينيةُ=ُُفئةُاألدوارُالمنسوبةُللمقاومة .ج
 %.83.3فئةُسماتُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .د

 %.83.3فئةُاتجاهُصورةُقوىُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .ه
 %.100فئةُاألشكالُالصحفيةُ=ُ .و
 %.83.3فئةُموقعُنشرُالمادةُالصحفيةُ=ُ .ز

ُوهذاُيعنيُأنُمتوسطُمعاملُالثباتُفيُصحيفةُالدستورُ=ُ

ُ=ُُ=7.58.%ُ

 :الجمهورية المصرية: صحيفة ثانياا

ُجاءُ ُالسابقة، ُبالصحيفة ُتّمت ُالتي ُنفسها ُوالخطوات ُنفسه ُاألسلوب ُاتباع ُخالل من
ُمعاملُالثباتُلفئاتُالتحليلُفيُصحيفةُالجمهوريةُعلىُالنحوُالتالي:

 %.100فئةُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .أ
 %.50لفلسطينيةُ=ُفئةُالقوىُالفاعلةُفيُموضوعاتُالمقاومةُا .ب
 %.50فئةُالمصادرُالصحفيةُ=ُ .ج
 %100فئةُاألدوارُالمنسوبةُللمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .د

 %.100فئةُسماتُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .ه
 %.100ُفئةُاتجاهُصورةُقوىُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .و
 %.100فئةُاألشكالُالصحفيةُ=ُ .ز
 %.100فئةُموقعُنشرُالمادةُالصحفيةُ=ُ .ح

ُ%.87.5=ُُمتوسطُالثباتُ=ُ
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 :العرب القطرية: صحيفة ثالثاا

ُجاءُ ُالسابقة، ُبالصحيفة ُتّمت ُالتي ُنفسها ُوالخطوات ُنفسه ُاألسلوب ُاتباع ُخالل من
ُمعاملُالثباتُلفئاتُالتحليلُفيُصحيفةُالعربُعلىُالنحوُالتالي:

 %.81.8فئةُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .أ
 %.90.9المقاومةُالفلسطينيةُ=ُفئةُالقوىُالفاعلةُفيُموضوعاتُ .ب
 %.100فئةُالمصادرُالصحفيةُ=ُ .ج
 %90.9فئةُاألدوارُالمنسوبةُللمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .د

 %.90.9فئةُسماتُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .ه
 %.90.9ُفئةُاتجاهُصورةُقوىُالمقاومةُالفلسطينيةُ=ُ .و
 %.100فئةُاألشكالُالصحفيةُ=ُ .ز
 %.100فئةُموقعُنشرُالمادةُالصحفيةُ=ُ .ح

ُ%.93.2=ُُمتوسطُالثباتُ=ُ

ينيةُفإنُالباحثُلمُيجدُأيُموضوعُعنُالمقاومةُالفلسطُصحيفة الفجر الجزائريةأماُفيُ
ُ ُحينما ُموضوع ُأي ُكذلك ُيجد ُولم ُالمحّددة، ُبالتواريخ ُالمنشورة ُلألعداد ُاألول ُتحليله عادُُأفي

ُالتحليلُمجدًدا.

ُُ=ُُوعليهُفإنُمتوسطُمعاملُالثباتُللدراسة

ُ=ُُ=89.4.%ُ

،ُوهيُ)%89.4أيُأنُنسبةُالثباتُبينُالتحليلُاألولُوإعادةُالتحليلُفيُالدراسةُبلغتُ)
ُ.(1)منُالنسبُالعاليةُفيُالدراساتُاإلعالمية

 

                                                           

ُ(.222عبدُالحميد،ُتحليلُالمحتوىُفيُبحوثُاإلعالمُ)صُ(1)
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 / المفاهيم األساسية للدراسة: عشر ثاني

ُاإلعالميةيُ الصورة:  .1 ُالصورة ُبها ُعُوُ،قصد ُأشرف ُ"مجموعةُيعّرفها ُإنها ُبقوله ُالمغيث بد
ُمضمونُ ُمن ُتقّدمه ُما ُخالل ُمن ُالدول ُمن ُلدولة ُاإلعالم ُوسائل ُترسمها ُالتي السمات

 .(1)يتناولُالحياةُفيُهذهُالدولة"

تُويرىُالباحثُأنُالتعريفُاألقربُلمفهومُالصورةُفيُدراستهُبأنهاُ"مجموعةُمنُالسما
سائلُاإلعالمُللجمهورُضمنُمعالجةُإعالميةُوالخصائصُلدولةُأوُجماعةُأوُقضيةُتقّدمهاُُو

ُبسمحدُّ ُتتأثر ُأو ُاإلعالمية ُالوسيلة ُسياسة ُلتعكس ُباالتصال ُالقائم ُإنتاجها ُعلى ُيقوم ياسةُدة
ُالمسؤولينُفيُالدولة".

ُالشعبُالفلسطيني ُُالمقاومة الفلسطينية: .2 ُاألشكالُوالوسائلُالتيُيستخدمها يُفيُقصدُبها
 اإلسرائيلي،ُبشقيهاُالشعبيُوالعسكري.ُمعركتهُالمتواصلةُضدُالمحتلُّ

 الدراسة: صعوباتعشر /  ثالث

ُواجهُالباحثُمجموعةُمنُالصعوباتُأثناءُإجرائهُللدراسة،ُتتمثلُفيماُيلي:

موضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُُالتيُتتناولُ-علىُحّدُعلمُالباحث–ندرةُالدراساتُ .1
 للجمهورُالعربي.الصحافةُالعربية،ُوتدرسُطبيعةُتقديمُموضوعاتهاُ

2. ُ ُالعربية ُاإلعالمية ُالدراسات ُالباحث–محدودية ُعلم ُحّد ُتتناولُ-على موضوعُُالتي
 .الصورةُاإلعالمية

ُالحصولُ .3 ُعلى ُالباحث ُقدرة ُمن ُغزة ُقطاع ُعلى ُالمفروض ُاإلسرائيلي ُالحصار حال
ُاضّطرهُلالكتفاءُبالحصولُعلىُنسخُإلكترونيةُ علىُنسخُورقيةُلصحفُالدراسة،ُما

ُ)بُمنها ُالحاسوبُ(PDFصيغة ُعبر ُُ؛وقراءتها ُوهو ُوقًتا ُاستغرق ُما وتطلبُطوياًل
 منُالباحث.كبيًراُجهًداُ

عدمُتوفرُنسخُإلكترونيةُلكافةُالصحفُالعربيةُعبرُمواقعهاُعلىُالشبكةُالعنكبوتية،ُ .4
 ماُحّدُمنُاختياراتُالباحثُفيُانتقاءُعّينةُدراسته.

                                                           

ُالثالثُ(1) ُالعالم ُعن ُالمصري ُالشباب ُلدى ُالذهنية ُالصورة ُتكوين ُفي ُاإلعالم ُوسائل ُدور ُالمغيث، ُعبد
 .(79)ص
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ُاإللك .5 ُلنسخها ُالمصرية ُاألهرام ُصحيفة ُموقعهاُحجب ُعلى ُموجودة ُكانت ُالتي ترونية
ُاستحا ُبعد ُالجمهورية؛ ُبصحيفة ُوتغييرها ُالستبدالها ُالباحث ُاضّطر ُما لةُاإللكتروني،

ُاإلسرائيليُ ُالحصار ُبفعل ُاألهرام ُلصحيفة ُورقية ُأو ُإلكترونية ُنسخ ُعلى الحصول
 وإغالقُمعبرُرفحُالبريُمعُمصر.

اءُردنيةُاإللكترونيُأدىُلحذفُأوُاختفإجراءُصيانةُوتطويرُلموقعُصحيفةُالدستورُاأل .6
ُاستدعىُتواصلُالباحثُمعُالصحيفةُالتيُ ُما ُالالزمةُإلجراءُالدراسة، بعضُنسخها

ُأساُ-مشكورة–أعادت ُعدة ُموقعهاُبعد ُعلى ُمجّدًدا ُوأظهرتها ُأعدادها ُترتيب بيع
 اإللكتروني.

يُارُاإلسرائيلأزمةُانقطاعُالتيارُالكهربائيُفيُقطاعُغزةُلساعاتُطويلةُبفعلُالحص .7
 استه.اءُدُرواالنقسامُالفلسطيني،ُماُأّدىُإلطالةُالفترةُالزمنيةُالتيُاحتاجهاُالباحثُإلجُر

 / تقسيم الدراسة: عشر رابع

اسة،ُقّسمُالباحثُدراستهُإلىُثالثةُفصول،ُالفصلُاألولُتناولُاإلجراءاتُالمنهجيةُللدُر
ُ ُعلى ُواالستدالل ُالسابقة، ُالدراسات ُأهّم ُعلى ُوأهميتهواحتوى ُالدراسة، ُومشكلة ا،ُالمشكلة،

ُوتساؤالتها،ُونوعها ُوعّينتهاُومنهجهاُوأهدافها، ُالثبات،وإجراءاتُالصدقُُو،ُوأداتها،ُومجتمعها
ُ.تقسيماتهاصعوباتها،ُُو،ُُوللدراسةوالمفاهيمُاألساسيةُ

ُالفصلُالثانيُفهوُبعنوانُالصورةُ حثينُطينية،ُوتضّمنُمبالمقاومةُالفلساإلعالميةُُوأما
مبحثُأماُالُوطرقُتشكيلها،ُودورُوسائلُاإلعالمُفيُتشكيلها،،ُوأنواعها،ُ،ُمفهومهاهماُالصورة

وصفهاُفيُُو،ُوأدواتها،ُوتطورها،ُومراحلهاُالتاريخية،ُوأشكالهاالمقاومةُمفهومُالثانيُفتطرقُإلىُ
ُ.لموضوعاتهاُوكيفيةُتعاطيهُمعهاالقانونُالدولي،ُوتغطيةُوسائلُاإلعالمُالعربيةُ

ُأم ُالتحليليةُفيعرضُالفصلُالثالثُا ُاألولُيسردُنتائجُالدراسة فجاءُفيُثالثةُمباحث،
ُم ُمضمون ُالعربية، ُالصحافة ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُُويُووضوعات ُفّسرهايناقشها، والثانيُ،

ُأّماُ ُويفّسرها، ُويناقشها، ُالعربية، ُالصحافة ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُموضوعات ُشكل يتناول
ُنتائجُالدراسةُوتوصياتها.فيعرضُخالصةُُالثالثالمبحثُ



 

ُ

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلعالميةالصورة 

المقاومة الفلسطينيةو 
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 المبحث األول

 اإلعالمية الصورة

 تمهيد:

ُالدراساتُ ُمجاالت ُمن ُالعديد ُفي ُالصورة ُمفهوم ُاستخدام ُاألخيرة ُالسنوات ُفي شاع
ُلالرتباطُالوثي ُلحياةقُبينُاإلعالمُومختلفُمجاالتُااألدبية،ُخصوًصاُاإلعالميةُمنها؛ُنظًرا

ُاألخرىُسواءُالسياسيةُأوُاالجتماعيةُأوُاالقتصادية،ُوماُيتركهُمنُتأثيرُكبيرُفيها.

ُللتدليلُعلىُمفهومُالصورة،ُفبعضهمُ وقدُاختلفُالباحثونُفيُاستخدامُمصطلحُموحد
عُ،ُورابالصورةُالقوميةيطلقُعليهاُالصورةُالذهنية،ُوآخرُيسّميهاُالصورةُالنمطية،ُوثالثُيقولُ

ُالكلمة ُأصل ُإلى ُللعودة ُالمبحث ُهذا ُفي ُيدفعنا ُاالختالف ُوهذا ُاإلعالمية، ُالصورة ُيدعوها
ُاإلج ُيحققُالمفهوم ُبما ُاألدقُوالمعنىُاألوفىُلها، ُللوقوفُعلىُالمفهوم رائيُوميدانُنشأتها؛

ُالذيُتقومُعليهُالدراسة.

ُ ُالغرب ُعند ُالصورة ُمفهوم ُالمبحث ُهذا ُلغةُوسيتضمن ُبينهما ُوالتفريق والعرب
ُالصورة،ُ ُتشكيل ُوعملية ُبينها، ُوالمقارنة ُمنها، ُكل  ُوخصائص ُالصورة، ُوأنواع واصطالًحا،

اُملجماعةُأوُقضيةُفيُتكوينُصورةُجديدةُعلىُاختالفهاُوسائلُاإلعالمُالذيُتمارسهُدورُالُو
ُمسبًقا ُموجودة ُأوُإيجاًبا–ُأوُالتأثيرُعلىُصورة ُواألساليبُ-سلًبا ُالتيُتستخدمهاا، ُإلعالمية

ُلتحقيقُهذاُالهدف.

/ مفهوم الصورة:  أوًلا

 الصورة عند الغرب: -1

ُالمتعلقةُُ ُتلك ُوخصوًصا ُالغربية، ُالدراسات ُأحضان ُفي ُوترعرع ُالصورة ُمصطلح نما
ُ ُالمفهوم ُهذا ُاستعراض ُالضروري ُمن ُفإن ُلذلك ُاالجتماعي، ُالنفس ُعلم ُمعناهُ–بميادين في

،ُ(1)ماُوردُفيُالتراثُالغربي،ُكماُيرىُالدكتورُ"عبدُالقادرُطاش"وفقُُ-اللغويُواالصطالحي
ُكلمتاُ ُأبرزها ُالمفهوم، ُهذا ُعلى ُللداللة ُتعبيرات ُعّدة ُتستخدم ُالغربية ُالدراسات ُأن ُوجد حيث

(Image(ُو)Stereotype.)ُ

                                                           

 (.20طاش،ُصورةُاإلسالمُفيُاإلعالمُالغربيُ)صُ(1ُ)
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(ُ ُ)Imageوكلمة ُالتيني ُأصلها )Imagoُُومعظم ُ"تماثل"، ُو ُ"محاكاة" ُوتعني )
ُالسيكُو ُالمعنىُاالستخدامات ُنفس ُحول ُتدور ُالمصطلح ُلهذا ُوالحديثة ُالقديمة لوجية

(Imitationُُاالستخدامات ُمجال ُفي ُالمعنى ُهذا ُمع ُمترادفة ُمتقاربة ُمعان ُتوجد ُثم ُومن ،)
ُ.(1)السيكولوجية،ُمثلُالنسخة،ُإعادة،ُالصورةُاألخرُى

(ُ ُكلمة ُ"ويبستر" ُقاموس ُجماعImageويعرف ُأفراد ُبين ُشائع ُعقلي ُ"تصور ُبأنها ةُ(
ُ.(2)معينة،ُيشيرُإلىُاتجاهُهذهُالجماعةُنحوُشخص،ُأوُقومية،ُأوُفلسفة،ُأوُأيُشيءُبعينه"

ُقاموسُ" ُ"الرمزُأوُالتمثيلُالماديGrand la Rousse Universalُأما ُبأنها ُفعّرفها "
لحقيقةُغيرُمرئيةُوتصورُذهنيُتكّونُانطالقاُمنُإدراكُسابقُورؤيةُداخليةُمرتبطةُبالذاكرةُ

ُ.(3)التيُلدينا،ُعنُكائنُأوُعنُشيءُما"ُوالمشاعر

(ُ ُجاءتُكلمة ُالثابتةStereotypeُفيما ُالذهنية ُ"الصورة ُبأنها ُفيُقاموسُ"ويبستر"، ،)
ُغيرُ ُحكمًا ُأو ُعاطفيًا ُموقفًا ُأو ُمبسطًا ُرأيًا ُوتمثل ُما، ُمجموعة ُأفراد ُحملها ُفي ُيشترك التي

ُعام.(4)متفحص" ُ،ُأيُأنهاُشيٌءُمتفٌقُعليهُتجاهُنمط 

ُ)وي ُكلمة ُأن ُ"بارلو" ُو ُ"روبينسون" ُمن ُكاًل ُكلمةImageُرى ُكبير ُحّد ُإلى ُتشبه )
(Stereotype(ُُوأنهماُترتبطانُبـالتحّيز،)Préjudiceُُتلكُالكلمةُالالتينيةُالتيُتعنىُالحكم،)

ُ.(5)المسبق،ُأوُالتسّرعُفيُالحكمُقبلُتوافرُاألدّلة
 الصورة عند العرب: -2

ة،ُسعتُالدراساتُالعربيةُلتحديدُمفهومُلمصطلحُالصورة،ُكنظيراتهاُمنُالدراساتُالغربي
(ُ ُكلمة ُأن ُ"المورد" ُقاموس ُذكر ُتمثالImageُحيث ُأو ُمفهوم، ُأو ُفكرة ُأو ُ"صنم، ُمعناها )

                                                           

ُ(.223ميد،ُعلمُنفسُاإلبداعُ)صُعبدُالحُ(1)
(2) Webster's, Collegiate Dictionary (p. 571). 
(3) Grand la Rousse Universal, (p. 5457).ُ 
(4) Webster's, Collegiate Dictionary (p. 114).ُ 

ُ(.6عجوة،ُالعالقاتُالعامةُوالصورةُالذهنيةُ)صُ(5)
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(Stereotypeُ،ُفيماُأوردُمعنىُكلمةُ)(1)صورةُأوُانطباعُذهني،ُأوُوصفُأوُتصويرُحي"
ُ.(2)المتفقُمعُنمطُثابتُأوُعام"بأنهاُ"الشيءُالمكررُعلىُنحوُالُيتغير،ُأوُالشيءُ

(ُ ُكلمة ُمعنى ُاإلعالمية، ُالمصطلحات ُمعجم ُكتابه ُفي ُفأورد ُشلبي ُكرم (Imageُأما
ُوقدُ ُمرسومة، ُأو ُالتصوير ُآالت ُبإحدى ُملتقطة ُتكون ُقد ُذهنية، ُفكرة ُانطباع، ُ"صورة، بأنها

ُلشيءُأوُلشخصُفيُذهنُإنسانُما،ُأيُفكرتهُالتيُكّونهاُعنُذلكُالش خص،ُتكونُصورة
ُ.(3)وصرتهُالتيُرسمهاُفيُذهنهُأيُانطباعهُعنها"

ُكلمةُ ُمعنى ُفي ُ"األصل ُأن ُالنفس، ُعلم ُموسوعة ُكتابه ُفي ُفيقول ُرزق ُأسعد أما
(Stereotypeُُالشيءُالمكررُعلىُنحوُمّطردُأوُوتيرةُواحدةُالُتتغيرُويسّمىُنمًطا،ُوالنمط)

ُ.(4)اُأفرادُجماعةُمعّينة"يطلقُعلىُالصورةُالعقليةُالتيُيشتركُفيُحملهاُواعتناقه

ُلكلمتيُ) ُسبقُمنُتعريفاتُمتمايزة (ُيمكنناStereotypeُ(ُوُ)Imageوباستعراضُما
ُوأشملُوتشيرُإلىُصورةُعنُالحياةُواألشخاصُواألشياء،Imageُاالستنتاجُأنُكلمةُ) (ُأعّم

(ُ ُكلمة ُوالثباStereotypeفيما ُبالجمود ُتتسم ُصورة ُعلى ُدالالتها ُفي ُخصوصّية ُأكثر تُ(
يُفوتتشكلُفيُمرحلةُمتقدمةُمنُمراحلُتكّونُالصورة،ُآخذينُباالعتبارُأنُالكلمتينُتتفقانُ

ُداللتيهماُعلىُالصورةُالعقلية.

وبرأيُأيمنُنداُفإنُالمصطلحُالعربيُاألكثرُداللةُعلىُطبيعةُالصورةُواألكثرُتوافًقاُمعُ
يكيةُمتغيرة،ُكماُأنهُيغنيُ"؛ُذلكُأنهُيشيرُإلىُعمليةُدينامالتصّورخصائصها،ُهوُمصطلحُ"

عنُاستخدامُمصطلحُالصورةُالعقليةُأوُالذهنية،ُفالتصّورُالُيكونُإالُذهنًياُأوُعقلًيا،ُإضافةُ
ُغيرُ ُغالًبا ُتكون ُالتي ُوالنمطية ُالجامدة ُاالنطباعات ُمن ُالصورة ُدراسات ُيخّلص ُأّنه إلى

ُ.(5)دقيقة

ُ

ُ
                                                           

ُ(.449البعلبكي،ُالموردُ)صُ(1)
 (.906المرجعُالسابقُ)صُ(2)
 (.481عربيُ)صُ–اتُاإلعالمية:ُإنجليزيُشلبي،ُمعجمُالمصطلحُ(3)
 (.320رزق،ُموسوعةُعلمُالنفسُ)صُ(4)
ُ(.20ندا،ُالصورةُالذهنيةُواإلعالمية:ُعواملُالتشكيلُواستراتيجياتُالتغيير،ُ)صُ(5)
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 ثانياا/ أنواع الصورة:

ُال ُالمصطلحات ُوتنّوعت ُويمكنُتعددت ُالصورة، ُبمفهوم ُاألخيرة ُالعقود ُفي ُارتبطت تي
ُحصرهاُفيُاألنواعُالتالية:

 ُالصورة الذهنية: .1

ُعلىُ ُاالتصال ُوسائل ُتأثير ُإدراك ُأصبح ُعندما ُالذهنية ُالصورة ُمصطلح ُاستخدام بدأ
ُترويجُالسلعُوالخدماتُواضًحاُوجلًيا،ُوقدُارتبطُهذاُاألمرُفيُبداياتهُبدراساتُالعالقاتُالعامة

فيُالنصفُالثانيُمنُالقرنُالعشرينُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ،ُوقدُكانُلظهورُكتابُ
أثرهُالكبيرُفيُنشرُمفهوم١٩٦٠ُُ"تطويرُصورةُالمؤسسة"ُللكاتبُاألمريكيُ"ليُبريستول"ُعامُ

الصورةُالمتكونةُلدىُرجالُاألعمال،ُوماُلبثُهذاُالمصطلحُأنُتزايدُاستخدامهُفيُالمجاالتُ
جاريةُوالسياسيةُواإلعالميةُوالمهنية،ُثمُتبلورُهذاُالمصطلحُفيُمجالُالعالقاتُالدوليةُعامُالت

حينماُظهرُكتابُ"السلوكُالدولي"ُالذيُاشتركُفيُتأليفهُ"هربرتُكليمان"ُمعُمجموعة١٩٦٥ُُ
ُ(.1منُزمالئهُمنُعلماءُالنفسُوالباحثينُفيُمجالُالعالقاتُالدولية)

ُ ُاالستخدام ُكانُهذا ُإلىُمجالُالدراساتُاألكاديمية،ُوإذا يعنيُدخولُمصطلحُالصورة
وبدأُبحوثُالصورةُتشكيلُاتجاهُبحثيُفيُعلومُاالتصال؛ُإالُأنُمفهومُالصورةُالذهنيةُذاتهُ

ُ ُعام ُليبمان" ُ"والتر ُاألمريكي ُالعالم ُإلى ُعندما1992ُيرجع ُالعام" ُ"الرأي ُالشهير ُكتابه ُفي م
ُبع ُالرؤية ُيتعلم ُالفرد ُأن ُإلى ُيتذكره،ُأشار ُأو ُيشّمه ُأو ُيلمسه ُأو ُيره ُلم ُالذي ُالعالم ُعن قله

ُبه)  (.2وبالتاليُفإنهُتدريجًياُيصنعُلنفسهُصورةُجديرةُبالثقةُداخلُعقلهُللعالمُالذيُلمُيحتك 

ُ"الناتجُالنهائيُلالنطباعاتُالذاتيةُالتيُتتكونُعندُاألفرادُ وتعّرفُالصورةُالذهنيةُبأنها
ُأوُمنظمةُُأوُالجماعاتُإزاءُشخصُمعين أوُنظامُما،ُأوُشعبُأوُجنسُبعينه،ُأوُمنشأة

ُحياةُ ُعلى ُتأثير ُله ُيكون ُأن ُيمكن ُآخر ُشيء ُأي ُأو ُمعينة، ُمهنة ُأو ُدولية، ُأو محلية
 (.3اإلنسان")

                                                           

ُُ.(3)صُعجوة،ُالعالقاتُالعامةُوالصورةُالذهنيةُ(1)
(2) Bassyoni Hamada, Arab Image in The Minds of Western Image Makers, Egyptian 
Journal of Public Opinion Research Center, Faculty of Mass Communication, Cairo Univ. 
Vol, 1, No, 3, Jul-Sep 2000, p9.  

 .(10ص)ُعجوة،ُالعالقاتُالعامةُوالصورةُالذهنيةُ(3)
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ويّعرفهاُفهدُالعسكرُبأنهاُ"األفكارُالتيُتتكونُفيُعقولُووجدانُالجماهيرُتجاهُقضيةُ
إلىُاألذهانُعندُذكرهاُلتعطيُمفهوًماُمعّيًناُعنهاُُأوُشخصُأوُمنظمةُأوُفكرة،ُوهيُتتبادر

قدُيكونُطّيًباُأوُسيًئا،ُوتتكونُهذهُالصورةُمماُيستقيهُالفردُمنُوسائلُاإلعالم،ُوماُيكتسبهُ
ُ(.1منُمعلوماتُومعارفُوخبراتُحولُالقضاياُأوُاألفكارُأوُالمنظماتُأوُاألفراد")

ُمعرف ُ"عملية ُبأنها ُفيعّرفها ُندا، ُأيمن ُعلىُإدراكُأّما ُتقوم ُثقافية، ُأصول ُذات ُنسبية ية
األفرادُاالنتقائي،ُالمباشرُوغيرُالمباشر،ُلخصائصُوسماتُموضوعُماُ)شركة،ُمؤسسة،ُفرد،ُ
جماعة،ُمجتمع..(ُوتكوينُاتجاهاتُعاطفيةُنحوهُ)إيجابيةُأوُسلبية(،ُوماُينتجُعنُذلكُمنُ

وقدُتأخذُهذهُالمدركاتُواالتجاهاتُُتوجهاتُسلوكيةُ)ظاهرةُأوُباطنة(ُفيُإطارُمجتمعُمعّين،
ُ(.2والتوجهاتُشكاًلُثابًتاُأوُغيرُثابت،ُدقيًقاُأوُغيرُدقيق")

ُويعّرفهاُالباحثُبأنهاُصورةُعقليةُغيرُمرئيةُعنُأيُموضوعُتتشكلُفيُوعيُاإلنسان،
ُخاللُ ُيسمعها ُأو ُيشاهدها ُأو ُيكتسبها ُالتي ُوالخبرات ُالمعارف ُمجموعة ُمن ُهيئتها وتستمّد

ُأحيات ُكما ُأوُرفًضا، ُقبواًل ُعليهُمنُخاللُسلوكهُعلىُأرضُالواقعُإما ُويظهرُتأثيرها ّنهاُه،
ُال ُأو ُللمتغّيرات ُوفًقا ُوالتكّيف ُللتجديد ُقابلة ُأّنها ُبمعنى ُجامدة؛ ُغير ُمتغّيرة ُخبراتصورة

ُالمكتسبة.

أنُُوقدُنشأُاالهتمامُبالصورةُالذهنيةُفيُعصرناُهذاُمنُحقيقةُمفادهاُأنُالناسُي فترض
تكونُلديهمُصورُصحيحةُعنُأشياءُكثيرة،ُوقدُالُيعرفونُشيئاُعنُأمورُمعينة،ُولكنُإذاُماُ
ُهذهُ ُتغيير ُفإنهُيصعب ُمعينة، ُصور ُأذهانهم ُفي ُبالتالي ُوتكونت ُعنها ُكثيرة ُمعلومات تلقوا

ُ.(3)الصورُتغييًراُحاسًماُفيُالظروفُالعادية

ُ ُتتكّون ُالذهنية ُالصورة ُأن ُبلدنج" ُ"كينيث ُعواملُويرى ُبعدة ُاإلنسان ُمعرفة ُتفاعل من
ُاألسرة،ُ ُروابط ُالشخصية، ُالعالقات ُالخارجي، ُالعالم ُمن ُموقعه ُبه، ُيحيا ُالذي ُالمكان منها،
ُيحصلُ ُالتي ُواالجتماعية ُالتاريخية ُوالمعلومات ُالزمان، ُبه، ُالمحيطون ُاألصدقاء الجيران،

ُ.(4)عليها

                                                           

ُ(.20العسكر،ُالصورةُالذهنية:ُمحاولةُلفهمُواقعُالناسُ)صُ(1)
 .(29ص)ُ،ُالصورةُالذهنيةُواإلعالمية:ُعواملُالتشكيلُواستراتيجياتُالتغييرنداُ(2)
ُ.(94صالهويةُوالصورةُواألداءُ)ُ–داولينغ،ُتكوينُسمعةُالشركةُُ(3)
ُ.(223ص)ُالعبد،ُاالتصالُوالرأيُالعامُ(4)
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ُوثيًقاُباالتجاهاتُوأنواعُالسلوكُالتيُوتكمنُأهميةُالصورةُالذهنيةُفيُأنهاُتتصلُاتصاالًُ
ُالصورةُ ُوهذه ُالحياة. ُفي ُواآلخرين ُوالقضايا ُالموضوعات ُمع ُالجماعة ُأو ُالفرد ُبها يتعامل
الذهنيةُليستُجامدةُلكنهاُتتغذىُبماُتقدمهُوسائلُاالتصالُبأنماطهاُالمتعددة،ُحتىُتصبحُمعُ

جاهزةُالصنع،ُوأيًضاُجاهزةُفيُردودُُاإللحاحُاالتصاليُفيُاتجاهُمعينُعمليةُنمطيةُمقولبة
أفعالهاُدونُالنظرُإلىُالتغيرُالفعليُتجاهُالموضوعُأوُالشخصيةُأوُالجماعةُالتيُتكونتُعنهاُ

ُ.(1)هذهُالصورةُالذهنية
 :(2)وقد قّسم فرانك جفكنيز الصورة الذهنية إلى عدة أنواع، هي

ُخاللها.:ُوهيُالصورةُالتيُترىُالمنشأةُنفسهاُمنُالصورة المرآة .أ

ُوهيُالتيُيرىُاآلخرونُبهاُالمؤسسة.ُالصورة الحالية: .ب

ُوهيُالتيُتودُالمنشأةُأنُتكونُلنفسهاُفيُأذهانُالجماهير.ُالصورة المرغوبة: .ج

ُوهيُأمثلُصورةُيمكنُأنُتتحققُإذاُأخذناُفيُاالعتبارُمنافسةالصورة المثلى:  .د

ُسمىُبالصورةُالمتوقعة.المنشآتُاألخرىُوجهودهاُفيُالتأثيرُعلىُالجماهيرُولذلكُت
ُيعطيُكُالصورة المتعددة: .ه ُلممثلينُمختلفينُللمنشأة ُيتعرضُاألفراد لُوتحدثُعندما

ُأنُ ُفأما ُطويال ُالتعدد ُهذا ُيستمر ُال ُأن ُالطبيعي ُومن ُعنها. ُمختلفا ُانطباعا منهم
يتحولُإلىُصورةُإيجابيةُأوُإلىُصورةُسلبيةُأوُأنُتجمعُمنُالجانبينُصورةُموحدةُ

 عناصرُااليجابيةُوالسلبيةُتبعاُلشدةُتأثيرُكلُمهاُعلىُهؤالءُاألفراد.تظللهاُال

 الصورة النمطية: .2

ُالنمطيةُ ُالصورة ُمصطلح ُتناول ُمن ُأول ُليبمان" ُ"وولتر ُاألمريكي ُالصحفي يعد 
(Stereotypeُُالمشتركةُالتيُتحملها ُبـ"الصورة (ُفيُكتابهُالمشهورُ"الرأيُالعام"،ُوقدُعّرفها

اد،ُوالتيُتتكونُفيُغالًباُمنُرأيُمبسطُأوُناقصُأوُمشوه،ُوقدُتتمثلُفيُمجموعةُمنُاألفُر
ُ.(3)موقفُعاطفيُتجاهُشخصُأوُقضيةُأوُحدث"

                                                           

ُ.(31-7صُص)ُالغربيينُعندُاإلسالميُللعالمُالذهنيةُالصورةُبحوثُفيُالحديثةُ،ُاالتجاهاتمدكورُ(1)
ُ(.3عجوة،ُالعالقاتُالعامةُوالصورةُالذهنيةُ)صُ(2)
ُ(.17صالح،ُوسائلُاإلعالمُوصناعةُالصورةُالذهنيةُ)صُ(3)
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ويعرفهاُالسيدُياسينُفيُكتابهُالشخصيةُالعربيةُبينُصورةُالذاتُومفهومهمُاآلخرُبأنها:ُ
ُ ُقيمة ُايجابي-"حكم ُأو ُ)قوميةُ-سلبي ُالناس ُمن ُبفئة ُيقترن ُالبساطة ُجنس،ُبالغ ُديانة، ،

ُمعظمُ ُعن ُتغييره ُويصعب ُالفئة ُتلك ُأعضاء ُبين ُالفردية ُالفروق ُمتجاهاًل ُإلخ( جماعة،
ُ.(1)الناس"

كما يرى –وتتألف الصورة النمطية لدى اإلنسان تجاه شخص أو شعب أو شيء معين 
 :(2)من ثالثة عناصر مميزة، هي -سكوت

 ركُبهاُالشيءُبطريقةُعقلية.مجموعةُالصفاتُالمعرفيةُالتيُيستطيعُاإلنسانُأنُيد .أ

 العنصرُالعاطفيُالمتعلقُبالميلُلذلكُالشيءُأوُالنفورُمنه. .ب

ُالعنصرُالسلوكيُالممثلُفيُمجموعةُاالستجاباتُالعمليةُتجاهُذلكُالشيءُوالتيُيرُى .ج
 الشخصُمالءمتهاُلهُوفًقاُللصفاتُالتيُأدركهاُفيُذهنهُعنه.

ُاإل ُالنمطيةُفيُحياة ُإدراكولذلكُفإنُأهميةُالصورة ُمجرد ُنسانُالُتقتصرُعلىُكونها
ُالعمليةُ ُواالستجابات ُوالمواقف ُباالتجاهات ُمتصلة ُهي ُبل ُواألشخاص، ُلألشياء ُجامد ذهني

ُالتيُيتعاملُبهاُاإلنسانُمعُاألشياءُواألشخاصُمنُحولهُفيُواقعُالحياة.

 :(3)الفرق بين الصورة الذهنية والصورة النمطية

ُالذهنيةُأوسعُُو .أ لمفهومُالصورة ُالنمطية،ُفاألولىُتدلُعلىُم ط  ُأشملُمنُمفهومُالصورة ق 
ُخصوصيًةُبداللتهاُعلىُالصورةُالذهنيةُالثابتة.  الصورة،ُفيُحينُأنُالثانيةُأكثر 

ُبترتي .ب ُفتقوم ُالعالقة، ُذات ُالصور ُمن ُالمزيد ُباستمرار ُتستقبل ُمفتوحة ُالذهنية بُالصورة
ُالنمطيةُفه يُمغلقةُإلىُحدُما،ُبحيثُترفضُالصورةُاألصليةُمنُجديد،ُعكسُالصورة

ُاستقبالُالمزيدُأوُهيُعصيةُعلىُالتغّيرُإالُفيُظروفُمعينة.

ُعنُ .ج ُاإلنسان ُلدى ُالذهنية ُالصورة ُتكون ُمراحل ُمن ُالحقة ُمرحلة ُالنمطية ُالصورة تعّد
 األشياءُواألشخاصُوالجماعات.

                                                           

 (.132ياسين،ُالشخصيةُالعربيةُبينُصورةُالذاتُومفهومُاآلخرُ)صُ(1)
 (.29طاش،ُصورةُاإلسالمُفيُاإلعالمُالغربيُ)صُ(2)
ُ(.60تفاضةُاألقصىُفيُالصحافةُالعربيةُ)صأبوُنقيرة،ُالصورةُاإلعالميةُالنُ(3)
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 الصورة القومية: .3

نية،ُمعُازديادُالبحوثُالهادفةُإلىُظهرُمفهومُالصورةُالقوميةُأثناءُالحربُالعالميةُالثا
معرفةُصورةُدولُعندُشعوبُأخرى،ُأوُصورةُشعوبُعندُشعوبُأخرى،ُوكث رُاستخدامهاُفيُ
ُ"باهتمامُ ُالصورة ُمن ُالنوع ُهذا ُحظي ُوقد ُالدولية، ُبالعالقات ُالمرتبطة ُاإلعالمية الدراسات

ُالس ُعلى ُأثرها ُلمعرفة ُواالجتماعية ُالنفسية ُالدراسات ُفي ُفهمُالباحثين ُوكذلك ُاإلنساني، لوك
ُ.(1)وتفسيرُالعالقاتُبينُالدولُالمختلفة

ويعّرفهاُالسيدُياسينُبأنهاُ"السماتُالشائعةُالثابتةُالتيُتسريُعلىُشعبُماُمنُجانبُ
شعبُآخر،ُوالتيُتأخذُشكلُالعقيدةُالعامةُالجماعية،ُوالتيُتصاغُعلىُأساسُغيرُعلميُأوُ

ُ.(2)بالتبسيطُفيُرؤيتهاُلآلخر"ُموضوعيُتأثًراُبأفكارُمتعصبةُتتسم

ويرىُجانُميريلُأنهاُ"منظومةُمنُاالنطباعاتُواألفكارُواآلراءُواالتجاهاتُالتيُتكونُ
تمثياًلُعاًماُأوُسائًدا،ُفهيُعبارةُعنُوصفُموجز،ُأوُتصورُموحدُلشعبُدولةُماُأوُحكومةُ

ُ.(3)ما"

أساسُُلهُمنيةُوالثقافية،ُلماُيمثُّوهذاُالنوعُمنُالصورةُلهُأهّميةُكبيرةُفيُاألوساطُالسياس
قاتُتبنىُعليهُالعالقاتُبينُالدولُسواءُأكانتُعالقاتُرسميةُأمُعالقاتُشعبية،ُإذُإنُالعال

آلخرُورؤيةُاآلخرُلنا،ُاألمرُالذيُيجعلُلعلىُرؤيتناُُ-وانبهافيُكثيرُمنُج-الدوليةُتعتمدُ
ُالذهنيةُومتأثُّ ُالصورة ُمرتبطُبمفهوم ُالنوعُمنُالصورة ُالتيُتصهذا ُاإلعالمية نعهاُرُبالصورة

ُوسائلُاإلعالمُعنُشعبُأوُمجتمعُما.

ة،ُوتتشكلُهذهُالصورةُعنُالشعوبُمنُخاللُعددُمنُالعواملُمنهاُ)الدينية،ُواالقتصادي
ُا ُومناهج ُاإلعالم ُوسائل ُبدور ُإيجاًبا ُأو ُسلًبا ُتتأثر ُأنها ُكما ُوغيرها(، مُلتعليواالجتماعية،

ُهاُوتسليطُالضوءُعيلها.والمثقفينُفيُالتعريفُب
 الصورة اإلعالمية: .4

هيُمجموعةُالسماتُوالخصائصُالتيُترسمهاُوسائلُاإلعالمُللدولُأوُالجماعاتُأوُ
ُمختلفةُ ُإعالمية ُمعالجات ُمن ُتقدمه ُما ُبفضل ُوالقضايا، ُاألحداث ُأو ُالمؤسسات ُأو األفراد

                                                           

ُ(.41المدني،ُالعربُفيُالصحافةُاألمريكيةُ)صُ(1)
ُ(.132ياسين،ُالشخصيةُالعربيةُبينُصورةُالذاتُومفهومُاآلخرُ)صُ(2)
ُ(.182وهبي،ُبحوثُفيُاالتصالُ)صُ(3)
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ُ ُوال ُاإلعالم ُوسائل ُشأن ُعلى ُالقائمة ُاإلعالمية ُالنخبة ُرؤية ُرؤيةُتعكس ُبالضرورة تعكس
ُومبادئُ ُبالموضوعية ُالرؤية ُهذه ُتتسم ُفقد ُثم ُومن ُوالسمات، ُالخصائص ُلهذه جماهيرية
ُنتيجةُتأّثرهاُ ُالمصداقية ُبالتحيزُوعدم ُتتسم ُموضوعية،ُوقد المسؤوليةُاإلعالميةُوتقدمُصورة

ُ.(1)بتدخلُجماعاتُالضغطُوالمصلحة"

لصحافةُإلحدىُالقضاياُالمحوريةُفيُإطارُأوُتعّرفُبأنهاُتلكُالمعالجاتُالتيُتعرضهاُا
عرضهاُلألحداثُالخاصةُبتلكُالقضية،ُومدىُالتزامهاُبالعناصرُالمؤثرةُعلىُتشكيلُالصورةُ
فيُوسائلُاإلعالم،ُوالمتمثلةُبـ)عالقةُالدولةُبالصحافة،ُوتصورُصانعُالقرارُواتجاهاتهُبالنسبةُ

ُ.(2)ائمُباالتصال(للقضيةُالمعروضة،ُونوعُملكيةُالصحيفة،ُوتصورُالق

ُالذيُتقدمُبهُوسائلُ ُ"اإلطارُ)الشكلُوالمضمون( ُبأنها ُالدكتورُأيمنُأبوُنقيرة ويعّرفها
اإلعالمُصياغةُالواقعُوتشكيلُمالمحهُ)الدول،ُالشعوب،ُاألشخاص،ُالقضايا،ُاألشياء،ُالمهن،ُ

ُ ُفي ُمنها ُإسهامًا ُباالتصال، ُالقائمين ُأو ُالوسائل ُتلك ُتصورات ُوفقًا ُالصورةُوغيرها( تشكيل
ُأوُ ُالمصنعة ُالصورة ُتلك ُاقتراب ُمدى ُعن ُالنظر ُيغض ُالواقع، ُذلك ُعن ُللجمهور الذهنية

ُ.(3)ابتعادهاُعنُحقيقةُالواقعُالذيُتصوره"

ُوسا ُتشّكلها ُالتي ُ"الحالة ُبوصفها ُاإلعالمية ُللصورة ُمختصًرا ُتعريًفا ُالباحث ئلُويضع
ُجم ُأو ُقضية ُأو ُدولة ُتجاه ُالمتلقي ُوعي ُفي ُالمادةُاإلعالم ُإخضاع ُخالل ُمن ُوغيرها، اعة

اًباُهُإيجالصحفيةُإلىُسياستهاُاإلعالميةُوصياغتهاُوفقُاالتجاهُالذيُتريدهُوبالقالبُالذيُتتبنا
ُأوُسلًبا،ُدونُمراعاةُكونهاُصورةُحقيقيةُواقعيةُأوُصورةُمصطنعةُمؤدلجة".

ُودوُر ُاإلعالم ُلوسائل ُالبالغة ُاألهمية ُالسابقة ُالتعريفات ُمن ُفيُويتضح ُالمركزي ها
ُالميةصناعةُوتكوينُالرأيُالعامُتجاهُالجماعاتُواألفرادُوالشعوبُوالقضاياُوفقُسياستهاُاإلع

،ُالمحددة،ُخصوًصاُفيُتلكُالصورُالتيُيتمُرسمهاُوتشكيلهاُعلىُنطاقُإقليميُأوُدوليُواسع
يقةُلجمهورُبطُرفالصورةُتستطيعُأنُتصلُبدالالتهاُاأليدلوجيةُالظاهرةُأوُالمستترةُإلىُوعيُا

هُأيسرُوأسهلُمنُالنصُالمكتوب؛ُذلكُأنُالنصُبحاجةُإلىُفهمُالقارئُلرموزهُومفرداتهُوربط
فيُُُوضعهاُفيُقالبُمؤدلجُيضمنُتحقيقُالتأثيرُالمطلوببالواقع،ُفيماُالصورةُالُتحتاجُإالُّ

ُوعيُالمتلقيُبدونُتعقيدات.

                                                           

ُ(.101نصير،ُصورةُالشرطةُعندُالجمهور:ُالصورةُالذهنيةُوالرأيُالعامُ)صُ(1)
 .(40صُ)أبوُيوسف،ُالصورةُالذهنيةُلالنتفاضةُالفلسطينيةُلدىُالنشء،ُُ(2)
ُ(.64أبوُنقيرة،ُالصورةُاإلعالميةُالنتفاضةُاألقصىُفيُالصحافةُالعربية،ُ)صُُ(3)
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ُالواقع ُبين ُاختالًفا ُاإلعالمية ُالصورة ُمفهوم ُتقّدمهُُويظهر ُالذي ُالرمزي ُوالواقع الفعلي
وسائلُاإلعالم،ُويشيرُإلىُإمكانيةُتشكيلُوسائلُاإلعالمُلعقولُالجمهورُمنُخاللُماُتطرحهُ
ُمفاهيمُ ُعلى ُالتصورات ُتلك ُترتكز ُإذ ُمرتبطة، ُقضايا ُأو ُشعوب ُأو ُدول ُتجاه ُتصورات من

ُُو ُوإبرازها ُنشرها ُإلى ُاإلعالم ُويسعى ُالقضايا ُبتلك ُمرتبطة ُنطاقُمعينة ُعلى ترويجها
 .(1)جماهيرُي

ُاإلعالميُ ُالقرار ُصانع ُفكر ُفي ُصورة ُهي ُاألساس ُفي ُاإلعالمية ُالصورة ُفإن ولهذا
المسيطرُعلىُالوسيلةُاإلعالمية،ُسواءُأكانُمنُرجاالتُالدولةُأوُمنُالممولينُاالقتصاديينُ

اللُفلترةُأوُتصفيةُلها،ُوتنتقلُتعليماتهُإلىُالقائمُباالتصالُالذيُيحّددُطبيعةُالصورةُمنُخ
ُفيُالنهايةُتصبُفيُ ُلكنها ُومختلفة، ُبأشكالُمتعددة ُالمرادة ُالصورة ُاإلعالمية،ُوتقديم المادة

ُ.(2)االتجاهُالذيُيحددهُصانعُالقرارُاإلعالمي

 ثالثاا/ تشكيل الصورة:

ُعقله ُفيها ُالتيُيستطيع ُاألولى ُاللحظة ُمع ُتبدأ ُاإلنسان ُعند ُالصورة ُتشكيل ُعملية ُإن
ُ ُُوإدراك ُويبدأ ُعينيه، ُعدسات ُتلتقطها ُالتي ُوالرسائل ُالصور ُبتخزين ُعقله ُفيبدأ عيهُاألشياء؛

ُوذهنهُفيُصناعةُمشاهدُلتلكُالرسائلُالتيُالُصورًةُمنظورًةُلها.

ويرىُالدكتورُإبراهيمُإمامُأنُالصورةُالذهنيةُنعمةُأنعمهاُهللاُعلىُالبشر،ُبحيثُتجعلُ
ُوال ُالكثيرة ُالمنبهات ُمن ُيحدد ُله،ُالفرد ُفائدة ُفيه ُأن ُيعتقد ُجزًءا ُعليه ُالمتدفقة ُالعديدة رسائل

ُوالمعارفُ ُوالحقائق ُالمعلومات ُمن ُمزيج ُهي ُكثيرة ُمكنونات ُمن ُتتألف ُالذهنية فالصورة
ُ.(3)واالتجاهاتُالنفسيةُوالتصوراتُواألنماطُالجامدة

ُومواق ُأفعال ُعلى ُبناء ُتتم ُأنها ُإذ ُديناميكية، ُعملية ُالصورة ُتشكيل ُفإن ُمتغيرةُلذلك ف
ُوفقُآليةُ ُانتقاؤها ُيتم ُأنُعناصرها ُكما ُالتشّكل، ُقابلةُإلعادة ُديناميكية ُيجعلها ُما بالضرورة،

                                                           

ُ.(22)صُالشلقاني،ُدورُقناةُالنيلُفيُتشكيلُصورةُذهنيةُعنُمصرُوالمصريينُلدىُاألجانبُالمقيمينُ(1)
ُ.(65ص)ُلوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُفيُالتغطيةُالصحفيةُالعربيةالشعراوي،ُصورةُاُ(2)
ُ(.80إمام،ُاإلعالمُواالتصالُبالجماهيرُ)صُ(3)
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ُفيُحينُنحذفُأوُنغّيبُ ُعنُاآلخر، ُفيُأذهاننا تتضمنُتثبيتُمعلوماتُوانطباعاتُمعينة
ُ.(1)عناصرُأخرىُالُنراهاُأوُالُنريدُرؤيتهاُأوُاالعترافُبها

 الم في تشكيل الصورة:رابعاا/ دور وسائل اإلع

ُوبأشكاله ُوالمرئية(، ُوالمقروءة، ُ)المسموعة، ُالثالثة ُبأنواعها ُاإلعالم ُوسائل اُتعّد
ذهانُاإللكترونيةُالحديثةُالمختلفة،ُأهّمُاألدواتُالتيُتعملُعلىُصناعةُوصياغةُالصورةُفيُأ

لىُإوبةُلرسائلُالمطلالناس،ُوتكتسبُأهميتهاُبفعلُانتشارهاُالواسعُوقدرتهاُالفائقةُعلىُإيصالُا
ُأوسعُشريحةُمنُالبشر.

(ُمنُالصورُالتيُيكونهاُاإلنسانُعنُعالمهُ%70ويرىُعالمُاالتصالُ"شرام"ُأنُنحوُ)
ُلهاُمنُدورُكبيرُفيُالطريقةُالتيُنبيُأوُنشّيدُبمقتضاهاُ مستمدةُمنُوسائلُاالتصال،ُلما

ُاإل ُوسائل ُتتناقلها ُالتي ُالمعلومات ُتؤدي ُحيث ُللعالم، ُمعارفُتصورنا ُتكوين ُفي ُدوًرا عالم
ُتصرفاتُ ُفي ُتؤثر ُالتي ُالعقلية ُالصور ُتشكيل ُإلى ُالنهاية ُفي ُوتؤدي ُوانطباعاته، الجمهور

ُ.(2)اإلنسان

ُبمكانة ُومّيزتها ُبالغة ُأهمية ُاإلعالم ُوسائل ُوالشركات ُوالمؤسسات ُالدول ُأولت ُلذلك؛
ُعالمراتها،ُفاالستثمارُفيُاإلخاصةُسعًياُوراءُتجنيدهاُفيُخدمتهاُواالستفادةُمنُخصائصاُوقد
تقفزُعندُُ-إيجابيةُأوُسلبية–الُيترتبُعليهُاألرباحُالماليةُفقط،ُبلُيحققُأيًضاُصوًراُذهنيةُ

ُالحاجةُإليها.

وتعدُعمليةُتكوينُالصورةُ"حركية"ُتتغيرُوتتبدلُبحسبُتطويرُالواقعُاالجتماعيُوتغّيرُ
ة؛ُلذلكُفهيُالُتتصفُبالثباتُوالجمودُوإنماُاألوضاعُاالقتصاديةُوالظروفُالسياسيةُوالثقافي

ُ.(3)تتسمُبالتفاعلُالمستمرُفتتطورُوتنموُوتتسعُوتتعددُوتتعمقُوتقبلُالتغيرُطوالُالحياة

ُأنُتكونُساحة،ُوإماُطرًفا،ُ ُفإما وتمارسُوسائلُاإلعالمُثالثةُأدوارُفيُخلقُالصورة،
ُالقوُى ُأو ُالحكومات ُتلجأ ُفقد ُالتصورات. ُلطرح ُأداة ُوسائلُُوإما ُالستخدام ُالمختلفة السياسية

اإلعالمُكساحةُتطرحُفيهاُتصوراتها،ُوقدُتكونُوسائلُاإلعالمُطرًفاُفعااًلُلهُمفاهيمهُالخاصةُ
                                                           

قنديل،ُصورةُمصرُفيُالخطابُالصحفيُلمراسليُالصحفُووكاالتُاألنباءُالعربيةُالعاملةُفيُمصرُُ(1)
ُ(.64)ص

 (275العبد،ُاالتصالُوالرأيُالعامُ)صُ(2)
ُ(.325وسائلُاإلعالمُفيُتشكيلُصورةُأمريكاُفيُأذهانُالشبابُالمصريُ)صالكحكي،ُدورُُ(3)
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ُتتداخلُ ُوربما ُتثبيتُتصوراتها، ُأو ُكأداةُلدعم ُجهاتُما ُتوظفها ُأوُقد التيُيسعىُلتشكيلها،
ُ.(1)مُساحةُوطرًفاُوأداةُفيُنفسُالوقتاألدوارُالثالثةُمعُبعضهاُوتتفاعلُلتصبحُوسائلُاإلعال

ومن األمثلة على ذلك، األساليب التي تمارسها وسائل اإلعالم في تشكيل صورة جديدة 
 :(2)للعدو، والتي تقوم على ما يلي

ُفئالتجريد من الشرعية .1 ُبأنها ُمعّينة ُجماعة ُاإلعالم ُتصّنفُوسائل ُأن ُبمعنى ةُ:
 نبذهاُواستبعادها.ُاجتماعيةُشديدةُالتطرفُوالسلبية،ُويتم

نُ:ُبأنُيتمُوصفُهذهُالفئةُبصفاتُأدنىُمنُمرتبةُاإلنساالتجريد من اإلنسانية .2
كوصفُالبيضُللسودُبأنهمُ"أقلُمرتبةُمنهم"،ُأوُوصفُالفئةُبصفاتُلمخلوقاتُ

 خبيثةُوشريرةُمثلُوصفُأمريكاُبأنهاُ"الشيطانُاألعظم".

ُالنبذ واإلبعاد .3 ُبأنها ُالفئة ُبأنُيتمُوصفُهذه ية،ُمعتديةُعلىُاألعرافُاالجتماع:
 منُخاللُألفاظُ)لصوص،ُقتلة،ُفاسدون،ُإرهابيون،ُ..ُإلخ(.

ُأسسُاستخدام ألقاب سياسية .4 ُعلى ُتصنيفات ُاستخدام ُيتم ُاألسلوب ُهذا ُوفي :
 أيديولوجيةُسياسيةُمثلُ)النازيون،ُالفاشيون،ُاالستعماريون،ُ..ُإلخ(.

ألفرادُمحدودينُهذهُالجماعةُ:ُبمعنىُأنُتنسبُصفاتُشخصيةُإلصاق الصفات .5
ُالجمهورُ ُالوعي ُفي ُتصبح ُبحيث ُبهم، ُوتلصقها ُأعضائها، ُكافة ُعلى وتعّممها

ُمرتبطةُبهم.
وهناك العديد من العوامل التي تهيئ لوسائل اًلتصال الجماهيري القيام بدورها ذلك في 

 :(3)تكوين الصورة اإلعالمية، منها

تُالناس،ُومنُثمُمنافستهاُالشديدةُللمؤسسااستيالءُوسائلُاإلعالمُعلىُمعظمُأوقاتُ .أ
 االجتماعيةُاألخرىُفيُمجالُالتأثيرُالجماهيري.

                                                           

ُ(.30إبراهيم،ُصورةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُفيُالصحافةُالمصريةُ)صُ(1)
 .(119-116ص)صُُندا،ُالصورةُالذهنيةُواإلعالمية:ُعواملُالتشكيلُواستراتيجياتُالتغييرُ(2)
ُ(.98نتفاضةُاألقصىُفيُالصحافةُالعربيةُ)صأبوُنقيرة،ُالصورةُاإلعالميةُالُ(3)
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ُاالست .ب ُعلى ُالبالغة ُوقدرتها ُالواسع، ُوانتشارها ُاإلعالم، ُلوسائل ُالهائل قطابُالتطور
ميةُواإلبهار،ُفضاًلُعنُتعدديةُالفضائياتُوالصحفُوالتغطيةُالفوريةُلألحداثُالعال

 فيُأيُمكان.

ُعنُُظروف .ج ُاألفراد ُوبعزلة ُوالتطورُمنُناحية، ُبالسرعة ُاتسم ُالذي ُالحالي العصر
ُمصدًراُ ُلتكون ُكبيرة ُفرصة ُاإلعالم ُوسائل ُأعطى ُمما ُأخرى؛ ُناحية ُمن بعضهم

 للشعورُبالمشاركةُوعدمُالعزلة.

لثقافةُميةُواالقدرةُالكبيرةُلوسائلُاإلعالمُفيُالتأثيرُعلىُالرأيُالعامُواالتجاهاتُوالتن .د
ُبالفردُوالت ُيتصل ُشيء ُكل ُفي ُالتأثير ُآخر ُوبمعنى ُاالجتماعية، ُوالتنشئة عليم

ُوالجماعةُوالحياةُذاتها.
 :(1)ويمر دور وسائل اإلعالم في صناعة الصورة بثالث مراحل هي

 القيامُبخلقُصورةُجديدةُلمُتكنُموجودةُأصاًل. .1

 العملُعلىُتقويةُوترسيخُالتصوراتُالموجودة. .2

 تصوراتُالموجودة.إجراءُتحويلُوتغييرُلل .3

 : (2)وتستخدم وسائل اإلعالم أساليب مختلفة في صناعة الصورة، من أهمها ما يلي
تُهيُ:ُإنُتوجيهُالقائمينُعلىُوسائلُاإلعالمُللمعلوماانتقاء األحداث والمعلومات .1

ُالقائمُ ُيختار ُحيث ُاآلخرين، ُعقول ُفي ُالصورة ُتكوين ُفي ُالمؤثرة ُالطرق إحدى
ماُُعالمُمنُالمعلوماتُالواردةُماُيناسبُاهتماماتهمُويخفوُنباالتصالُفيُوسائلُاإل

يُهالُيريدونُنشرهُوتوزيعه.ُوعمليةُاختيارُالمعلوماتُلتكوينُالصورةُعنُأمةُما،ُ
 عمليةُمهمةُألنُهذهُالمعلوماتُيختارهاُالقائمونُوفًقاُالتجاهاتهمُالسياسية.

ُيُتصبةُبانتقاءُاألخبارُالت:ُالُتكتفيُالمؤسساتُاإلعالميتلوين الحقائق وتحريفها .2
فيُصالحها،ُبلُتلجأُإلىُتلوينُوتحريفُالحدثُنفسهُوتحريفهُمنُأجلُأنُي عرضُ

نهُوي فسرُوفًقاُلمصلحةُالقائمُباالتصال،ُوتلوينُالخبرُهوُتعمدُإبرازُوجهُخاصُم
ُالتشويهُإلىُتكوينُصورةُخاطئةُعنُاألحداثُفيُأذهانُ وإخفاءُوجه،ُويؤديُهذا

 المتلقيين.
                                                           

 (.770العيثماوي،ُصناعةُالصورةُالذهنيةُفيُوسائلُاإلعالمُ)صُ(1)
 (.81عبدُالرازقُوالساموك،ُاإلعالمُالجديد:ُتطورُاألداءُوالوسيلةُوالوظيفيةُ)صُ(2)
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ُمعينًُاستخدام عبارات ومصطلحات خاصة .3 ُعالًما ُللمتلقين ُاإلعالم ُوسائل ُتقدم اُ:
ُتوجدُ ُحيث ُبأنه ُاالعتقاد ُفي ُالمتلقي ُعادات ُعلى ُوتراهن ُالكلمات، ُمن مصنوًعا

ُوالنازية( ُوالسامية، ُوالتشدد، ُ)اإلرهاب، ُفكلمات ُيقابلها، ُواقع ُهناك هيُُالكلمات،
 الصورُالمخّزنةُفيُذهنُالمتلقي.مصطلحاتُخاصةُأصبحتُترتبطُبالكثيرُمنُ

لُلرسائا:ُتشيرُنتائجُالدراساتُوالبحوثُاإلعالميةُإلىُأنُالتركيز على أحداث معّينة .4
نُمالتيُتتكررُبصورةُمنوعةُيتذكرهاُالفردُأكثرُمنُغيرها،ُولكيُالُيسأمُالجمهورُ

ُوصورُ ُبأشكال ُنفسه ُالمضمون ُتنويع ُإلى ُتلجأ ُاإلعالم ُوسائل ُفإن ُالتكرار هذا
 مختلفة.

ُصناعةُ ُعملية ُفإن ُالصورة، ُتكوين ُفي ُاإلعالم ُوسائل ُبه ُتقوم ُالذي ُالدور وألهمية
القراراتُتتأثرُبتلكُالصورةُالمتكونة،ُفوفًقاُلرأيُ"بولدنج"ُيعتمدُالسلوكُالسياسيُعلىُالصورةُ

ُترسمه ُالتي ُللصورة ُاستجابة ُتأتي ُقرارات ُاتخاذ ُهيُعملية ُالسياسية ُالعملية ُإن ُإذ اُالذهنية،
ُفبقدرُماُ ُالقرار، ُالذهنيةُوصناعة ُارتباطُوثيقُبينُالصورة ُويوجد وسائلُاالتصالُللمجتمع،

ُ.(1)تكونُالصورةُالمتكونةُلدىُصانعُالقرارُدقيقة،ُبقدرُماُتكونُآراؤهُوتصرفاتهُسليمًةُوناجحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُدورُ(1) اليمنيُُالشبابُلدىُاألمريكيةُالمتحدةُالوالياتُعنُالذهنيةُالصورةُتكوينُفيُاالتصالُصالح،
 (.80)ص
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 المبحث الثاني

 المقاومة الفلسطينية

 تمهيد:

ُاالنصياع ُلحكمُاالحتاللُاألجنبيتزخرُكتبُالتاريخُبمئاتُالنماذ ،ُجُعنُشعوبُرفضت 
ُفيُالحريةُواالستقاللُوتقريرُالمصير،ُومنُأبرزُ ُفيُوجهُالعدوانُمطالبةُبحّقها لكُتوثارت 

ُلهند،لالنماذجُفيُالعصرُالحديثُالمقاومةُالتيُقادهاُالمهاتماُغانديُضدُاالحتاللُالبريطانيُ
ُض ُالمختار ُعمر ُقادها ُالتي ُالفيتوالمقاومة ُالشعب ُومقاومة ُلليبيا، ُاإليطالي ُاالحتالل ناميُد

ُلالحتاللُاألمريكي،ُومقاومةُالشعبُالجزائريُلالحتاللُالفرنسي.

ُالشعبُالفلسطينيُلالحتاللُاإلسرائيليُالمتواص ُفإنُالباحثُيرىُبأنُمقاومة لةُوعليه؛
ُم ستنكرُأو68ُُمنذُ خيلُعلىُصعاًما،ُومنُقبلهُاالنتدابُالبريطاني،ُليستُبأمر  فحاتُف علُد 

ُ.لحريةاالتاريخ؛ُبلُهيُاستكماٌلُلسّنةُبشريةُممتدةُمنذُنشأةُالخليقةُالقائمةُفيُأساسهاُعلىُ

ابُالنتداوسيتناولُهذاُالمبحثُمفهومُالمقاومةُوأشكالها،ُوتاريخُالمقاومةُالفلسطينيةُمنذُ
ُ ُعام ُالقدس ُانتفاضة ُإلى ُوصواًل ُال2015البريطاني ُإلى ُيتطرق ُثم ُفيم، ُالفلسطينية ُمقاومة

ُ.طينيةميزانُالقانونُالدولي،ُويختتمُبتناولُوسائلُاإلعالمُالعربيةُلموضوعاتُالمقاومةُالفلس

/ مفهوم المقاومة وأشكالها:  أوًلا

تعّرفُالمقاومةُبأنهاُ"استخدامُمشروعُلكلُالوسائلُبماُفيهاُالقوةُالمسلحةُلدرءُالعدوان،ُ
ُوت ُاالحتاللُواالستعمار، ُبوصفهاُوإزالة ُالمسلحة، ُبالقوة ُالمسنود ُورفعُالظلم حقيقُاالستقالل،

ُ.(1)أهداًفاُسياسيةُمشروعة،ُوهوُماُيتفقُمعُالقانونُالدوليُوتؤيدهُالشريعةُاإلسالمية"

ويعّرفهاُالدكتورُسيفُالدينُعبدُالفتاحُبأنهاُ"حالةُعملية،ُوسياسيات،ُوأطراف،ُوسلوكُ
ُلح ُأو ُأحداًثا ُليست ُفالمقاومة ُومستقرُممتد. ُومستمر ُشامل ُحضاري ُفعٌل ُهي ُبل ظات،

ُ.(2)ومتكاملُومستقلُفيُمواجهةُالتحدياتُوالعدوان"

وت عّرفُبأنهاُ"رّدةُالفعلُالجماهيريةُلشعبُماُعلىُقواتُاالحتاللُومؤسساته،ُبهدفُدفعُ
ُ.(3)الظلمُوالضيمُومحاولةُإنهاءُاالحتاللُبكلُالوسائلُواألساليبُالمتاحةُلهذاُالشعبُأوُذاك"

                                                           

ُ)موقعُإلكتروني(.ُإسالميةُ–رؤيةُعربيةُُ/ُمفهومُاإلرهابُوالمقاومة،ُ(ُمركزُدراساتُالشرقُاألوسط1)
ُ(.16شقور،ُأثرُحزبُهللاُفيُتطويرُفكرُالمقاومةُوأساليبهاُفيُالمنطقةُالعربيةُ)صُ(2)
ُ(.47مُ)ص2004-2001قاومةُالفلسطينيةُبينُخنفر،ُالتمييزُبينُاإلرهابُوالمقاومةُوأثرُذلكُعلىُالمُ(3)
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ُالذيُيعنيُفيُالكثيرُمنُ والمقاومةُمنُحيثُالسلوكُالدينيُترتبطُبمصطلحُ"الجهاد"
ُالمراجعُ ُأدبيات ُفي ُتتداول ُلم ُمصطلًحا ُالمقاومة ُأن ُومع ُالمقاومة، ُاألساسية الجوانب
ُأساسًياُ ُليمثلُجزًءا ُالفريضة ُللمقاومةُتكررُإلىُدرجة ُمفهوًما ُالجهاد ُإالُأنُكلمة اإلسالمية،

ُ.(1)اًماُمنُأركانُالثقافةُاإلسالميةُوالفكرُاإلنسانيُمعتقًداُوسلوًكاوركًناُه

ُوتختلفُأشكالُالمقاومةُوفقُاألسلوبُالذيُتنتهجهُالشعوبُفيُمواجهةُاالحتاللُلطلب
ُالحريةُواالستقالل،ُوغالًباُماُتكونُإحدىُأسلوبين:

واالحتجاجُتسودُالرأيُُ:ُوهيُمقاومةُتعّبرُعنُحالةُمنُالسخطالمقاومة الشعبية السلميـــة -1
العامُبعشوائيةُلرفضُسياساتُسلطةُالنظامُالحاكمُأوُالسلطةُاالستعمارية،ُمعتمدةُعلىُ
التظاهراتُوتنظيمُالمسيراتُالسلمية،ُوهيُتختلفُعنُالمقاومةُالشعبيةُالمسّلحةُبأنهاُالُ

اشرُالُعنفي؛ُع نفيةُوأقلُفيُالدرجةُالتنظيمية،ُلذاُيمكنُالقولُبأنهاُردُفعلُجماهيريُمب
ُيهيئُلهاُ ُكاماًل ُثورًيا نتيجةُبلوغُالتناقضاتُاالقتصاديةُأوُالقوميةُذروتها،ُوتوفرُوضًعا

 .(2)التحركُبسلميةُضدُسلطةُالطبقةُالحاكمةُأوُسلطةُالمستعمر

ُهوُفردي،ُوجماعي،ُومنظم،ُومباشر،ُوغيرُ ُما ُفمنها ُالشعبية، وتتعددُصورُالمقاومة
حكمهاُجميًعاُإطارُواحدُينّظمُأنشطتها،ُوهدفُواحدُمحددُيتمثلُمباشر،ُومسّلح،ُوسلمي،ُوي

فيُالتطلعُالصادقُالنتصارُوسيادةُالحقُوالعدل،ُوتحريرُاألراضيُالمحتلة،ُوإعادةُالحقوقُ
ُاستقاللُ ُوتأكيد ُديارهم، ُإلى ُالمشردين ُوإعادة ُوالحق، ُاألرض ُصاحب ُالشعب ُإلى السلبية

 .(3)الهويةُالوطنية
ُعناصرُوطنيةُمنُغيرُالمسّلحة المقاومة الشعبية -2 ُبها ُوهيُعملياتُالقتالُالتيُتقوم :

ُقوىُأجنبية،ُ ُأوُالقوميةُضد ُدفاًعاُعنُالمصالحُالوطنية ُالنظامية، ُالقواتُالمسلحة أفراد
ُأوُ ُقانونية ُسلطة ُوتوجيه ُإلشراف ُيخضع ُتنظيم ُإطار ُفي ُتعمل ُالعناصر ُأكانت سواء

ُمبادراته ُعلى ُبناء ُتعمل ُكانت ُأو ُاإلقليمُواقعية، ُفوق ُالنشاط ُهذا ُأباشرت ُالخاصة، ا
 .(4)الوطنيُأوُمنُقواعدُخارجُهذاُاإلقليم

                                                           

ُ(.57نجم،ُاألطرُاإلخباريةُللمقاومةُاإلسالميةُاللبنانيةُفيُالصحافةُالعربيةُ)صُ(1)
ُ(.7المبيض،ُالمقاومةُالمدنيةُفيُفلسطين..ُإنجازاتُوتحدياتُ)صُ(2)
(3)ُُ ُخاصة ُمعُإشارة ُالعام، ُالقانونُالدولي ُفي ُالمسلحة ُالشعبية ُالمقاومة ُالدوليةُعامر، إلىُأسسُالشرعية

 (.36)صُللمقاومةُالفلسطينية
 (.40المرجعُالسابقُ)صُ(4)
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ُاستندتُالمقاومةُالمسّلحةُعلىُالمقاومةُالشعبيةُالمدنية،ُوتكاملتُمعها،ُفقدُ ُما وكثيًرا
ُفكانُالسالحُطريقهاُ ُاالستعمار، ُالشعوبُالتيُاستنكرتُوجود ُلغالبية كانتُالطريقُالمحتوم

ُالحُر ُووسائلُلنيل ُتقنيات ُوأبدعت ُالمجال، ُهذا ُفي ُالشعوب ُتجارب ُفتنّوعت ُواالستقالل، ية
ُوشراسته،ُ ُاالحتالل ُوظروف ُوتركيبته، ُالمجتمع ُوطبيعة ُيتالءم ُبما ُبالمحتل ُالهزيمة إلحاق

ُ.(1)وإمكانياتُالمقاومةُوعمقهاُاالستراتيجي

 تاريخ المقاومة الفلسطينية: /ثانياا

ُالمقاومة ُتاريخ ُتقسيم ُاالستعمارُيمكن ُهوّية ُوفق ُمختلفتين ُفترتين ُإلى ُالفلسطينية
ُواالحتاللُالذيُاغتصبُأرضُفلسطينُوأرادُبسطُسيطرتهُعليها،ُكماُيلي:

 المقاومة الفلسطينية ضد اًلنتداب البريطاني: .1

شريفُدةُالبعدُدخولُالقواتُالبريطانيةُاألراضيُالفلسطينيةُكقوةُحليفةُللثورةُالعربيةُبقيا
"ُفيُرتُبريطانياُلعهودهاُووعودهاُللعربُبالحريةُواالستقالل،ُوأصدرتُ"وعدُبلفورحسين،ُتنكُّ

ُ ُوالقاضيُبإنشاءُوطنُقوميُلليهودُفيُفلسطين،ُوهوُاألمر1917ُالثانيُمنُنوفمبرُعام م
ُ:وسنسرد فيما يأتي أبرز محطاتهاالذيُفتحُالبابُأمامُمقاومةُاالستعمارُالبريطاني،ُ

:ُوهيُأولىُاالنتفاضاتُالشعبيةُفيُفلسطين،ُ(1920ى )انتفاضة موسم النبي موس .أ
ُ)أبريل(ُ ُنيسان ُمن ُالرابع ُفي ُالقدس ُفي ُاالنتفاضة ُلهذه ُاألولى ُالشرارة ُحدثت وقد

م،ُوقدُبدأتُبانفعالُعفوي،ُإالُأنهُمنُالواضحُأنُعدًداُمنُالقياداتُالوطنية1920ُ
ُداخلُهاللُقامتُوالجمعياتُوالمنظماتُاإلسالميةُوالمسحيةُالتيُكانُرمزهاُص ليًبا

ُالوظائفُ ُبها،ُومثّلتُاالحتجاجاتُواإلضراباتُومقاطعة بدورُشعبيُتحريضيُللقيام
الحكوميةُواالستقاالتُالجماعيةُوتوقيعُالعرائضُورفعُاألعالمُالسوداء،ُأبرزُأساليبُ

ُ.(2)المقاومةُالشعبيةُفيُهذهُاالنتفاضة
موعةُمنُالشيوعيينُاليهودُالمحتفلينُ:ُاشتعلتُشرارتهاُبعدُقيامُمج(1921ثورة يافا ) .ب

مُباالعتداءُعلىُالمسلمينُالقاطنينُفيُحي1921ُبعيدُالعمالُفيُاألولُمنُمايوُعامُ
ُبمهاجمةُمنازلُاليهودُ ُالذينُرّدوا ُيافا،ُوإطالقُالنارُعلىُالعرب، المنشيةُفيُمدينة

                                                           

ُ(.54عماد،ُصناعةُاإلرهاب،ُ)صُ(1)
 (.89الدلو،ُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحفُالفلسطينيةُاليوميةُ)صُ(2)
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ُعددي ُأجزاًء ُلتغطي ُواالشتباكات ُالمواجهات ُرقعة ُواتسعت ُشمالُومستوطناتهم، ُمن ة
 .(1)فلسطين،ُوتواصلتُهذهُاالنتفاضةُحتىُمنتصفُأّيار/مايو

:ُنشبتُهذهُالثورةُبعدماُحاولُاليهودُبدعمُمنُالوكالةُاليهوديةُ(1929ثورة البراق ) .ج
ُبتظاهراتُ ُإلىُكنيسُيهودي،ُوخرجوا تحويلُحائطُالبراقُالمعروفُعندهمُبـ"المبكى"

ُاإلس ُباألحياء ُمروًرا ُالحائط ُنحو ُالجدار،ُاتجهت ُعلى ُالصهيوني ُالعلم ُرافعين المية
ُ ُالرسول ُويشتمون ُالوطني ُنشيدهم ُخرجُ(2)والمسلمينُوينشدون ُالتالي ُاليوم ُوفي ،

المسلمونُبمظاهرةُمضادةُمنُالمسجدُاألقصى،ُوحدثُشجارُبينُاليهودُوالعربُفيُ
ُحتى17ُُ ُالناس ُتصل ُالصدامات ُهذه ُأخبار ُتكد ُولم ُتوتًرا، ُاألوضاع ُزاد أغسطس

ُوقعُ ُحتى ُاشتباكات ُإلى ُوتحّولت ُفلسطين، ُأرجاء ُوالتظاهرات ُالصدامات عّمت
أغسطسُالذيُع رفُبـ"ثورةُالبراق"،ُووقفتُفيهُالقوات23ُُاالنفجارُالكبيرُيومُالجمعةُ
 .(3)البريطانيةُإلىُجانبُاليهود

ُفيُُ(:1939-1936الثورة الفلسطينية الكبرى ) .د ُالثورات ُأكبر ُمن ُالثورة ُهذه وتعد
ُعلىُكلُتاري ُمنُالسيطرة ُوتمّكنتُفيُبعضُمراحلها خُفلسطينُفيُالقرنُالعشرين،

القرىُالفلسطينية،ُبلُوالسيطرةُعلىُعددُمنُالمدن،ُوربماُلوُكانُاألمرُمقتصًراُعلىُ
الصراعُبينُشعبُفلسطينُوبينُاالستعمارُالبريطانيُلنالتُفلسطينُحريتهاُواستقاللهاُ

 .(4)ثوراتُشعوبُنالتُاستقاللهامنذُتلكُالثورةُإذاُماُقارناهاُب

م،ُعندماُقامتُمجموعةُقسامية1936ُأبريل15ُُوقدُتفّجرتُهذهُالثورةُالكبرىُفيُيومُ
طولكرم،ُوقدُ-بقيادةُالشيخُفرحانُالسعديُبقتلُاثنينُمنُاليهودُوجرحُثالثُعلىُطريقُنابلس

ُصدامات ُحدثت ُثم ُالتالي، ُاليوم ُفي ُالعرب ُمن ُاثنين ُباغتيال ُاليهود ُالعربُُرّد ُبين واسعة
آخرين،ُُوقتلُاثنين45ُُأبريلُأّدتُإلىُمقتلُتسعةُيهودُوجرح19ُُواليهودُفيُمنطقةُيافاُيومُ

آخرين،ُوعلىُإثرهُأعلنتُحكومةُاالنتدابُالطوارئُفيُكلُفلسطينُومنع28ُُمنُالعربُوجرحُ
ُ.(5)التجولُفيُيافاُوتلُأبيب

                                                           

ُ(.270صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(1)
ُ(.51المقاومةُالشعبيةُفيُفلسطين،ُتاريخُمنُاألملُوالتمكينُ)صُقمصية،ُ(2)
(3)ُُ ُوالصهيونية ُالبريطاني ُاالحتالل ُضد ُالعربية ُالفلسطينية ُالمقاومة ُوثائق 1939ُ-1918الكيالي،

ُ(.119)ص
ُ(.162صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(4)
ُ(.53مُ)ص1939-1935ُزعيتر،ُالحركةُالوطنيةُالفلسطينية:ُ(5)
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ُ 20ُُوفي ُنابلس ُفي ّكلت ُش  ُنفسه، ُالعام ُمن ُإلىُأبريل ُدعت ُحزبية، ُغير ُقومية لجنة
ُالتجاريُ ُوالنشاط ُالعمل ُمظاهر ُفيه ّلت ُش  ُأشهر، ُستة ُاستمر ُفلسطين ُفي ُعام إضراب
ُتبنيُ ُحدته ُمن ُوزاد ُوالقرى، ُالمدن ُجميع ُفي ُوالمواصالت ُوالزراعي ُوالتعليمي والصناعي

ُ.(1)مايو15ُالفلسطينيينُسياسةُالعصيانُالمدنيُباالمتناعُعنُدفعُالضرائبُاعتباًراُمنُ

ُبينُأكتوبرُ ُما ُبانتظارُتقرير1937ُمُوسبتمبر1936ُوقدُشهدتُالمدة ُمؤقتة ُهدنة م
لجنةُ"بيل"ُالملكية،ُالتيُأ رسلتُللتحقيقُفيُمطالبُأهلُفلسطين،ُوحافظُالثوارُخاللُالهدنةُ
علىُدرجةُمنُالتوترُيسهلُمعهاُانتقالُالبالدُإلىُالوضعُالثوريُالسابقُفيُحالةُعدمُتحقيقُ

ُ.(2)مطالبُالعربيةال

ُالفلسطينيةُ ُفلسطينُإلىُدولتين،ُتصاعدتُالمقاومة ُبتقسيم ُالملكية ُاللجنة وبعدُتوصية
مُالذيُشهدُاندالعُالحربُالعالميةُالثانية،1939ُمُحتىُنهايةُعام1937ُمجدًداُفيُأكتوبرُ

،ُوخطوطُوشملتُالمقاومةُفيُتلكُالفترةُأشكااًلُعديدةُمنهاُالهجومُعلىُخطُالسككُالحديدية
ُمبانيُ ُوتدمير ُالسلكية، ُاالتصاالت ُواستهداف ُالطرقات، ُوسّد ُوحيفا، ُالعراق ُبين النفط

3ُ،ُوقدُقتلُخاللُهذهُالثورةُ(3)المستوطنينُوالمبانيُالحكوميةُوالسيطرةُعلىُبعضُمنُاألخيرة
ُ ُبنحو ُالبريطانية ُوالشرطة ُالجيش ُمن ُوالجرحى ُالقتلى ُعدد ُوقّدر ُفلسطيني، 1800ُآالف

ُ.(4)شخصُمنُاليهود1500ُوقرابةُُعنصر،

ُالثورةُدونُأنُتحققُأهدافهاُبسببُانقساماتُ بت  ومعُاندالعُالحربُالعالميةُالثانية،ُخ 
ُوقّلة ُ ُاالجتماعي، ُوالضعف  ُواالقتصادي ُالسياسي ُالمؤسسي ُالبناء  هم ُوافتقاد  ُالفلسطينيين بين

ُوتواطؤ ُوالتخطيط ُالدعم ُإلى ُواالفتقار  ُالقيادة، ُفي ُمعُُالخبرة ُالدولي ُوالتعاون  ُالعربية، الدول
ُ.(5)الحركةُالصهيونية،ُوالوحشية ُوالسياساتُالبريطانيةُالمراوغة

ُ

ُ

                                                           

ُ(.99)صُم1939-م1935زعيتر،ُالحركةُالوطنيةُالفلسطينية:ُُ(1)
 (.286)صُسابقالمرجعُالُ(2)
(3)ُُ ُفرسخ، ُالضابطة ُوقوانينه ُالصهيوني ُالعربي ُالصراع ُفي ُواالستجابة ُالتحدي م1949ُ-م1799جذور

ُ(.555)ص
ُ(.286صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(4)
ُ(.287المرجعُالسابقُ)صُ(5)
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 المقاومة الفلسطينية ضد اًلحتالل اإلسرائيلي: .2

ُالـ 27ُُفي ُالثاني/نوفمبر ُبتأييد1947ُتشرين ُالمتحدة ُلألمم ُالعامة ُالجمعية ُصّوتت م
%ُمنُفلسطين،ُوتركت55ُُةُالصهيونيةُالسيطرةُعلىُالتوصيةُبتقسيمُفلسطين،ُوإعطاءُالحرك

ُأكثرُمنُثلثيُالسكان-للفلسطينيينُ ُنسبتهُُ-الذينُكانوا %ُمنُأراضيُفلسطين،ُوقد45ُُما
ُالتصويتُبسببُضغوطاتُكبيرةُعلىُالدولُاألعضاءُباألممُالمتحدةُمنُقبلُإدارةُ نجحُهذا

ُ ُلدعم ُبحاجة ُكان ُالذي ُترومان؛ ُهاري ُاألمريكي ُاألمريكية،ُالرئيس ُباالنتخابات ُللفوز اليهود
وكتبُجيمسُفورستتوولُوزيرُالدفاعُاألمريكيُفيُمذكراتهُأّنُ"الطريقةُالتيُاستخدمتُلتحقيقُ

ُ.(1)اإلجبارُواإلكراهُعلىُالدولُاألخرىُفيُالجمعيةُالعامةُاقتربتُبأنُتصبحُفضيحة"

ينُلوافدافلسطينيينُوالصهاينةُوعقبُاعتمادُقرارُالتقسيمُاندلعتُمجدًداُاالشتباكاتُبينُال
ُذا:إلىُفلسطين،ُوفيماُيليُسرٌدُألبرزُمّحطاتُالمقاومةُالفلسطينيةُالمتواصلةُحتىُعامناُه

 م(:1967ُ-م1948المقاومة الفلسطينية من النكبة إلى النكسة ) .أ

ُبالدعوةُإلضرابُعامُ ُعلىُالتصويتُلصالحُقرارُالتقسيم ُالعليا ُالعربية ُالهيئة جاءُرّد
،ُولكنُحتىُقبلُ(2)1947كانونُاألولُالعام4ُُ-2املُلمدُةُثالثةُأّيامُفيُالفترةُمنُشبهُش

ُ ُفي ُمسلحة ُاشتباكات ُاندلعت ُالسلمي، ُالحدث ُهذا 1ُُحدوث ُعام ُاألول بين1947ُُكانون
عربُو6ُُالعربُواليهودُعلىُالطريقُبينُيافاُوتلُأبيبُلمُيردُفيهُوقوعُإصابات،ُبينماُلقيُ

”ُريكس“كانونُاألول،ُوأحرقُبعضُاليهودُدارُالسينماُالعربية2ُُمُيومُمنُاليهودُمصرعه8ُ
ُفيُالقدس،ُوانتقمُبعضُالعربُعنُطريقُحرقُمتاجرُبالقربُمنُبوابةُيافا.

ُواالشتباكاتُ ُاالضطرابات ُهذه ُ"الهاجاناة" ُوخصوًصا ُالصهيونية ُالعصابات استخدمت
ُالتطهيرُالعرقي ُللبدءُفيُعملية ُكا21ُ،ُوفيُ(3)كذريعة ُقامت1947ُُنونُاألولُمنُالعام ،

ُالسهلُ ُفي ُالفلسطينية ُالقرى ُبمهاجمة ُالسرية ُالصهيونية ُالعصابات ُمن ُوغيرها "الهاجاناة"
مدنيًا60ُُكانونُاألول،ُارتكبتُهذهُالقواتُمذبحةُبحق31ُُالساحليُشمالُتلُأبيب،ُوبتاريخُ

األخرىُالتيُأّدتُإلىُُمنُقريةُبلدُالشيخُقضاءُحيفا،ُوقامتُبارتكابُعشراتُمنُالمجازر

                                                           

ُ(.146قمصية،ُالمقاومةُالشعبيةُفيُفلسطين،ُتاريخُمنُاألملُوالتمكينُ)صُ(1)
(2)ُTannous. The Palestinians: Eyewitness History, (p. 431). 

ُ(.147قمصية،ُالمقاومةُالشعبيةُفيُفلسطين،ُتاريخُمنُاألملُوالتمكينُ)صُ(3)
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ُيقربُمنُ ُالفلسطينيينُقبل200ُُتفريغُما أيارُعام15ُُألفُمنُالقرىُوالبلداتُمنُسكانها
ُ.(1))يومُالنكبة(،ُوالضعفُبعدها1948ُ

ُالجهادُ ُوجيش ُالفلسطينيين، ُالثوار ُمن ُمكّوًنا ُالعربي ُالطرف ُكان ُاآلخر، ُالجانب على
المصريين،ُوتق ررُإنشاءُجيوشُعربيةُعلىُحدودُالمقّدس،ُوجيشُاإلنقاذ،ُوقواتُالمتطوعينُ

ُ.(2)فلسطينُدونُالدخولُإليها،ُواالكتفاءُبدعمُالثوارُالفلسطينيينُوالمتطوعين

ُحافظُالفلسطينيونُعلىُنحوُ %ُمنُأرضُفلسطينُحتىُلحظة82ُ-80وبشكلُعام،
قصصُثباتُُدخولُالجيوشُالعربية،ُولقدُقاومواُبضراوةُوبكلُماُيملكون،ُوهناكُفيُكلُمدينة

وبطولةُوتضحية،ُوحكاياتُمؤلمةُمنُانعدامُالسالحُأوُفسادهُأوُنفادُالذخيرة،ُأوُسوءُإدارةُ
ُ.(3)المعركةُمنُالجيوشُالعربية

وفيُأوائلُالخمسينياتُنشطتُالحركةُالثقافيةُواألدبيةُوالطالبيةُكأحدُأساليبُالمقاومةُ
،ُ(4)منُصدمةُالنكبةُوبدءُالتعبئةُمجّدًداالشعبية،ُبعدُسنواتُاحتاجُفيهاُالفلسطينيونُللنهوضُ

ُمنُ ُاألول ُالنصف ُفي ُفكثرت ُالتأثير، ُمحدودة ُبسيطة ُأشكااًل ُالمسّلحة ُالمقاومة واتخذت
الخمسينياتُعملياتُاختراقُالحدودُالسترجاعُممتلكاتُللعائالتُالمشّردة،ُأوُلتوجيهُضرباتُ

اُذاُطابعُعسكريُفيُقطاعُغزة،ُقامُانتقاميةُللعدو،ُكماُأنشأُاإلخوانُالمسلمونُتنظيًماُسريًّ
ُفيُ ُ"الباص" ُعملية ُوكانت ُالنقب، ُبدو ُمع ُالتنسيق ُالعمليات ُمن ُمحدود ُعدد بتنفيذ

ُ.(5)إسرائيلًيا11ُمُأشهرها،ُوالتيُأّدتُإلىُمقتل1954/03/17ُ

ُ ُعام ُالتحرير1957ُوفي ُحركة ُالقدومي ُوفاروق ُالوزير ُوخليل ُعرفات ُياسر ُأسس م
ُالتوصلُإلىُتسويةُالوطنيُالفلسطينيُ)ف ُالكفاحُالمسّلحُمبّكًرا،ُوتّم تح(،ُوأرادُعرفاتُأنُيبدأ

(ُحتىُإذاُنجح1965ُكانونُالثانيُالعام1ُُإلطالقُمثلُهذاُالنضالُتحتُاسمُالعاصفةُ)فيُ
ُ.(6)فسيتمُاعتمادهُمنُقبلُحركةُفتح،ُوإذاُفشلُذلكُفلنُيكونُمعترًفاُبهُكجزءُمنُالحركة

                                                           

ُ(.72فيُفلسطينُ)صُبابه،ُالتطهيرُالعرقيُ(1)
ُعبدُالعاطي،ُثورةُاإلنسانُوالحجرُ)موقعُإلكتروني(.ُُ(2)
ُ(.171صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(3)
ُ(.155قمصية،ُالمقاومةُالشعبيةُفيُفلسطين،ُتاريخُمنُاألملُوالتمكينُ)صُ(4)
 (.76الفلسطينيةُ)صخريس،ُالخطابُالصحفيُالفلسطينيُنحوُقضيةُالمقاومةُُ(5)
 .(161قمصية،ُالمقاومةُالشعبيةُفيُفلسطين،ُتاريخُمنُاألملُوالتمكينُ)صُ(6)
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مُالمنعقدُفيُالقاهرة،ُوبدعوة1964ُمؤتمرُالقمةُالعربيُعامُُوبناءُعلىُقرارُصدرُعن
ُالشقيري،ُ ُبادرُأحمد ُإنشاءُكيانُفلسطيني، ُالناصرُبضرورة منُالرئيسُالمصريُجمالُعبد
ُخاللُ ُمن ُالكيان ُهذا ُبإقامة ُتتصل ُأفكار ُبلورة ُإلى ُالبارزة، ُالوطنية ُالشخصيات ُمن وكان

طارُالتيُتضمُتجمعاتُفلسطينيةُالختيارُممثليهمُالدعوةُإلىُعقدُاجتماعاتُتمهيديةُفيُاألق
إلىُالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُاألولُالذيُعقدُفيُالقدسُفيُالثامنُوالعشرينُمنُأيار/ُمايوُ

1964ُ ُفي ُنجح ُوقد ُالفلسطينية، ُالتحرير ُمنظمة ُوإقامة 28ُُم ُمايو ُعقد1964ُأيار/ ُفي م
ؤتمرُ"الميثاقُالوطنيُالفلسطيني"ُوالنظامُالمؤتمرُالوطنيُالفلسطينيُاألولُفيُالقدس،ُوأقرُالم

ُ ُيوم ُالشقيري ُاحمد ُأعلن ُأعماله ُختام ُوفي ُالفلسطينية، ُالتحرير ُلمنظمة حزيران/2ُُاألساسي
مُوالدةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُممثلةُللشعبُالفلسطينيُوقائدةُلكفاحهُمنُأجل1964ُيونيوُ

ُ.(1)تحريرُوطنه

ُالفلس ُالتحرير ُمنظمة ُأنشئت ُوعندما ُسنة ُالتحرير1964ُُطينية ُجيش ُبإنشاء قامت
%ُمنُموازنتهاُلهذاُالجيش،ُوتمُتدريب85ُالفلسطينيُعلىُأسسُالجيوشُالنظامية،ُووضعتُ

عددُمنُالكوادرُفيُالكلياتُالعسكريةُالعربية،ُوبعضُالدولُالصديقة.ُوفيُالبالدُالعربيةُالتيُ
ُالجيش،ُتمُتكوينُوحداتُعسكريةُاعتمدت ُعلىُالدولُالمضيفةُفيُُرحبتُبوجودُهذا أساسًا

يتُوحداتهُالعسكريةُفيُسورياُباسمُقواتُحطين،ُ مّ  أمورُالتدريبُوالتسليحُوالدعمُالمالي،ُوس 
وفيُقطاعُغزةُباسمُقواتُعينُجالوت،ُوفيُالعراقُباسمُالقادسية،ُأماُاألردنُولبنانُفرفضتاُ

ُ.(2)الوجودُالفلسطينيُالمسلح

ُالقُو ُيمكن ُسرد؛ ُمن ُسبق ُالمقاومةُومّما ُسجل ُفي ُتراجًعا ُشهدت ُالفترة ُهذه ُأن ل
تُالتيُواجهاالفلسطينيةُمقارنةُبالفترةُالتيُسبقتهاُوالفتراتُالتيُتلتها،ُوغلبُعلىُالعملياتُوالم

ُوقعتُخاللهاُصفاتُالفرديةُوالشعبيةُوالجماهيرية،ُوكانتُفيُمناطقُمحدودةُغيرُممتدةُفي
ُكلُمناطقُفلسطين.

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                           

 مركزُالمعلوماتُالوطنيُالفلسطيني،ُتأسيسُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ)موقعُإلكتروني(.ُ(1)
 (.170صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(2)
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 (:م1987 –م 1967ينية من النكسة إلى اًلنتفاضة األولى )المقاومة الفلسط .ب

ُ ُعام ُحرب ُالمقاومة،1967ُُكشفت ُخيار ُتبني ُبضرورة ُالفلسطينية ُالقناعة ُزيادة عن
ُتبنيُحربُ ُوتعّززتُضرورة ُالمنظماتُالفدائية، ُمنُمكانة ُزاد ُمما ُبالعملُالفدائي، واالهتمام

ُ.(1)لي،ُواالعتمادُعلىُالذاتُعسكرًياُوسياسًياالتحريرُالشعبيةُطريًقاُلمواجهةُالخطرُاإلسرائي

وحاولتُاألنظمةُالعربيةُاستيعابُالصدمةُوتوقيُغضبُالجماهيرُالعربيةُعقبُالنكسة،ُ
سبتمبرُمنُنفسُالعامُمعلنينُأنُال1ُُُ–أغسطس29ُُفاجتمعُالزعماءُالعربُفيُالخرطومُفيُ

ُوتعهدت الدولُالعربيةُبدعمُدولُالطوقُُصلحُوالُمفاوضاتُوالُاعترافُبالكيانُاإلسرائيلي،
تفتحُالمجالُُ-راضيةُأوُراغمةُُ-إلعادةُبناءُقواتهاُالمسّلحة،ُووجدتُاألنظمةُالعربيةُنفسهاُ

1970ُُ-1967للعملُالفدائيُالفلسطيني،ُالذيُنشطُبقوةُخصوصاُفيُالفترةُالذهبيةُماُبينُ
ُ.(2)عبرُساحاتُدولُالطوُق

حريرُالفلسطينيةُاألردنُمركًزاُلنشاطاتهاُفيُستينياتُاتخذتُالفصائلُالرئيسيةُلمنظمةُالت
القرنُالعشرين،ُوكانُأحدُنجاحاتهمُالعسكريةُ"معركةُالكرامة"ُالتيُوقعتُمعُالقواتُاإلسرائيليةُ

م،ُوقدُأعطىُهذاُالنصرُحافًزاُللعملياتُضدُالقواتُاإلسرائيليةُفي1968ُالتيُغزةُاألردنُعامُ
ُتمُر ُوأيًضا ُالجبهات ُمن ُمحمدُالعديد ُيقودها ُكان ُالتي ُالجماعة ُمن ُغزة ُقطاع ُفي ُمسّلًحا ًدا

ُ.(3)األسودُالذيُأصبحُيعرفُباسمُ"جيفاراُغزة"

ُيمكنُ ُبحيث ُالمرحلة ُهذه ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُعمل ُومناخات ُتضاريس ُاختلفت وقد
بمرحلةُ"الطوق1970ُُتجزئتهاُإلىُمراحلُأصغر.ُفقدُسّمىُأحدُالباحثينُالمرحلةُحتىُسنةُ

الكامل"ُحيثُكانُالعملُالفدائيُيستخدمُكافةُالحدودُالعربيةُمعُالكيانُاإلسرائيلي،ُوالمرحلةُ
مرحلةُ"الطوقُالمنقوص"ُحيثُعملتُأساسًاُمنُخاللُالحدودُاللبنانية،ُبعد1982ُُُ-1970

أنُخسرتُقدرتهاُعلىُالعملُمنُخاللُالحدودُاألردنيةُوالمصرية،ُولمُتستفدُإالُبشكلُضئيلُ
ُوالمرحلةُمنُالح ُالسورية، ُأنُأ جبرتُعلى1987ُُ-1982دود ُبعد ُ"الطوقُالمفقود" ُمرحلة ،

ُ.(4)الخروجُمنُلبنان

                                                           

ُ.(1215)صُم1987-م1967ُعاميُبينُوالمسّلحةُالشعبية:ُالفلسطينيةُمقاومةالُتطورُعامر،ُأبوُ(1)
ُ(.165صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(2)
ُ(.176قمصية،ُالمقاومةُالشعبيةُفيُفلسطين،ُتاريخُمنُاألملُوالتمكينُ)صُ(3)
ُاالحتالُ(4) ُضد ُالعربية ُالفلسطينية ُالمقاومة ُوثائق ُالكيالي، ُوالصهيونية ُالبريطاني م1939ُ-م1918ل

ُ(.473)ص
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وفيُهذهُالفترةُقامُالفدائيونُبعملياتُأخذتُطابعُ"حربُالعصابات"،ُُوشملتُمهاجمةُ
ُالمنعزلة،ُوقنصُالجنود،ُوتدميرُمحطاتُالوقود،ُونسفُسياراتُالنقلُالعام،ُوزرعُ "المخافر"

ُخطوطُا ُوقطع ُوالهاتف، ُالكهرباء ُوأعمدة ُالمياه، ُوأنابيب ُالصغيرة، ُالجسور ُوتدمير أللغام،
السككُالحديدية،ُوقتلُالعمالء،ُومنعُالعمالُالعربُمنُالعملُفيُمزارعُاالحتاللُومصانعه،ُ

ُ.(1)ونصبُالكمائنُلسياراته،ُوإلقاءُالقنابلُعلىُدورياتهُاآلليةُوالراجلة

التيُتجدرُاإلشارةُإليهاُعمليةُ"سافوي"ُالتيُقامتُبهاُحركةُفتحُُومنُالعملياتُالنوعية
وأدتُإلىُمقتلُوجرحُخمسينُجنديًاُوخمسينُمدنيًا،ُوعملية1975ُُمارس6ُُفيُ"تلُأبيب"ُفيُ

،ُمماُأدى1978ُمارس11ُُ"كمالُعدوان"ُالتيُقامتُبهاُفتحُأيضاُبقيادةُداللُالمغربيُفيُ
ُ ُمقتل 37ُُإلى ُالصهاينة82ُوجرح ُ"اختطافُمن ُعمليات ُفي ُالشعبية ُالجبهة ُبرزت ُكما ،

ُواسعًا،ُوقامُأفرادها1970ُُالطائرات"ُخصوصاُسنةُ ُعالميًا بالتعاونُمعُُ-والتيُأثارتُدوّيًا
بالهجومُعلىُمطارُاللدُ)المطارُالرئيسُفيُالكيانُاإلسرائيلي(ُفيُُ-الجيشُاألحمرُاليابانيُ

ُأدىُإلىُمقتل1972ُمايو30ُُ ُنفذتُالجبهةُالشعبية80ُُوجرح31ُُ،ُمما ُ-آخرين،ُوأيًضا
ُفيُ ُالعامةُعمليةُ"الخالصة" ُأدىُإلىُمقتل1974ُُأبريل11ُُالقيادة ُوجرح18ُُمما إسرائيليًا

15ُُ ُفي ُ"ترشيحا" ُعملية ُمثل ُمهمة ُعمليات ُالديموقراطية ُالجبهة ُونفذت مايو15ُُآخرين،
1974ُُ ُمقتل ُإلى ُأدت ُوعملي27ُالتي ُالكثير، ُوجرح ُزيفُإسرائيليًا ُوعين ُوطبرية ُبيسان ات
ُ.(2)والقدس

ُ ُالشعبية ُالجبهة ُنفذت ُالخامسُُ–كما ُليلة ُالشراعية" ُ"الطائرة ُعملية ُالعامة القيادة
ُ ُنوفمبر ُمن ُمعسكر1987ُوالعشرين ُقرب ُاللبنانية ُاألراضي ُمن ُقادمة ُطائرة ُهبطت ُحين ،

ُ ُوإصابة ُإسرائيليين ُجنود ُتسعة ُقتل ُمن ُقائدها ُوتمكن ُالعسكري، ُقبلُ"جيبور" ُآخرين ثمانية
ُ.(3)استشهاده

ُواعتباراتُ ُلظروف ُوفقًا ُوالجزر ُالمد ُمن ُبحالة ُالمحتل ُالوطن ُداخل ُالمقاومة وتميزت
ُتفاوتتُبينُمرحلةُوأخرى،ُوشهدتُهباتُجماهيريةُوانتفاضاتُشعبيةُواسعةُمتفاوتةُ عديدة،

ُ ُعام ُأحداث ُأهمها ُمن ُوالقوة، 1967ُالحجم ُوهبة ُواحتجاجات1974ُ، ُوم1976، ظاهراتُ،
،ُوهكذاُجاءتُأهمية1986ُ،ُوأحداث1985ُ،ُومرحلةُالطعنُبالسكاكين1982ُ،ُوثورة1979ُ

                                                           

ُ(.1217)ص1987ُ-1967ُعاميُبينُوالمسّلحةُالشعبية:ُالفلسطينيةُالمقاومةُتطورُعامر،ُأبوُ(1)
 (.171صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(2)
 .(1232)ص1987-1967ُيعامُبينُوالمسّلحةُالشعبية:ُالفلسطينيةُالمقاومةُتطور"ُعامر،ُأبوُ(3)
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ُباتساعُ ُواتسامها ُومقاومته، ُاالحتالل ُبرفض ُالخاصة ُطبيعتها ُمن ُالشعبية ُاالنتفاضات تلك
النطاقُالمكانيُواالمتدادُالزمني،ُوشمولهاُكافةُأنماطُالمقاومةُالمدنية،ُكرفضُاألوامر،ُورفعُ

مطالب،ُواالعتراضُعلىُإجراءاتُمصادرةُاألراضيُوأوامرُاإلبعاد،ُورفعُاألعالمُواإلضرابُال
ُ.(1)والتظاهر،ُوقليلُمنُالمقاومةُالعسكرية

تُماُويالحظُالباحثُعودةُالزخمُإلىُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُهذهُالمرحلةُمقارنةُبسنوا
ُقا ُذات ُقوّية ُفلسطينية ُوفصائل ُأحزاب ُوظهور ُالنكسة، ُاستطاعتُقبل ُكبيرة، ُجماهيرية عدة

ُللقضيةُ ُممثاًل ُنفسها ُوفرضت ُاإلسرائيلية، ُاألهداف ُضد ُنوعية ُعسكرية ُبعمليات القيام
ُالفلسطينيةُفيُاألوساطُالعربية.

 –م 1987المقاومة الفلسطينية من اًلنتفاضة األولى إلى اًلنتفاضة الثانية ) .ج
 (:م2000

ُُانطلقت ُيوم ُالفلسطينية ُعمًدا8/12/1987ُُاالنتفاضة ُإسرائيلية ُشاحنة ُصدم إثر
ُعنُ ُأسفر ُما ُغزة، ُقطاع ُشمال ُفي ُجباليا ُبمخيم ُعمااًل ُتقالن ُكانتا ُفلسطينيتين لسيارتين
ُسكانُ ُأثار ُالذي ُاألمر ُالسيارتين، ُركاب ُمن ُآخرين ُتسعة ُوجرح ُفلسطينيين ُأربعة استشهاد

ُ.(2)بالحجارةالمخيمُالذينُخرجواُإلىُالشوارعُيرشقونُجنودُاالحتاللُاإلسرائيليُ

ُمنُ ُالمسيرات ُتلك ُاتخذت ُحيث ُيومي، ُشبه ُبشكل ُواالحتجاجات ُالتظاهرات اندلعت
المدارسُوالجامعاتُوالمساجدُمنطلًقاُلهاُتجاهُمناطقُالمواجهةُالمتمثلةُفيُمواقعُونقاطُجيشُ
ُعلىُ ُوعنف ُبوحشية ُيرّدون ُاالحتالل ُجنود ُوكان ُاألطراف، ُوعلى ُالمخيمات ُداخل االحتالل

ُ.(3)رينُفيسقطُالعشراتُمنهمُماُبينُشهيدُوجريحُيومًياالمتظاه

وعلىُالرغمُمنُممارساتُجنودُاالحتاللُلسياسةُتكسيرُالعظامُوإطالقُالرصاصُعلىُ
ُأنُ ُواستطاعت ُسنوات، ُست ُاستمرت ُاالنتفاضة ُأن ُإال ُالشبان، ُآالف ُواعتقال المتظاهرين

ُالقضا ُعن ُعجز ُالذي ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُعلى ُنفسها ُوكذلكُتفرض ُالطرق، ُبشتى ُعليها ء

                                                           

-1218)صُم1987-م1967ُعاميُبينُوالمسّلحةُالشعبية:ُالفلسطينيةُالمقاومةُتطورُعامر،ُأبوُ(1)
 (.1220ص

ُمُ)موقعُإلكتروني(.1987الموسوعةُالفلسطينيةُعلىُشبكةُاالنترنت،ُاالنتفاضةُ(2ُ)
ُ(.30مُ)ص1993-م1987أبوُعامر،ُاالنتفاضةُفيُالصحافةُالفلسطينيةُُ(3)
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ُالمتظاهرينُوالسكانُ ُاالحتاللُضد ُالعالميُالذيُكانُيراقبُتصرفاتُجنود علىُالرأيُالعام
ُ.(1)المدنيين،ُومنُشاشاتُالتلفازُووسائلُاإلعالمُاألخرُى

ُتبنتُ ُالتي ُاألساسية ُالقوى ُبأن ُالفلسطينية ُالمقاومة ُتاريخ ُمن ُالمرحلة ُهذه ُتمّيزت وقد
لحةُطوالُالعشرينُسنةُالسابقةُممثلةُفيُقيادةُ)م.ت.ف(ُوحركةُفتحُقدُجنحتُالمقاومةُالمس

إلىُخطُالتسويةُالسلمية،ُوظهرتُفصائلُفلسطينيةُجديدةُتبنتُالعملُالعسكريُوفقُمنظورُ
ُحركةُحماسُوإلىُ ُفتولت ُالداخل، ُفي ُالعسكرية ُالعمليات ُتنفيذ ُفي ُوبرعت ُجهادي، إسالمي

ُاإلسالمي ُالجهاد ُحركة ُالمرحلةُُجانبها ُهذه ُمظاهر ُمن ُكان ُكما ُالجهادية، ُالفعاليات قيادة
انتقالُثقلُالمقاومةُالمسّلحةُإلىُالداخلُالفلسطينيُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُبعدماُكانُ

ُ.(2)مرتكًزاُفيُالخارج
 :(3)مرت اًلنتفاضة الفلسطينية األولى بثالث مراحل مهّمة، هيوقد 

ُالتيُخ .أ ُالشاملة ُالمواجهة ُمنُمرحلة ُالشعبُالفلسطينيُبأدواتُوأساليبُمتعددة اضها
ُالبضائعُ ُومقاطعة ُالتجوال، ُمنع ُوخرق ُوالتظاهرات ُكاإلضرابات ُالمدنية، المقاومة

ُيديره ُالتي ُوالبلديات ُالمدنية ُاإلدارة ُومقاطعة ُالضرائب، ُدفع ُوعدم اُاإلسرائيلية،
ُداخلُالكيانُاإلسرائي ُالمجتإسرائيليون،ُوعدمُذهابُالعمالُإلىُعملهم معُلي،ُوتعبئة

ُالفلسطينيُكّلهُللقيامُبذلك.

ُإلقاءتواصلتُفيهاُالمواجهةُالشعبيةُمعُتطويرُبعضُأدواتُالمقاومةُكالقيامُبالحرائقُُو .ب
ةُلعاملالعبواتُالناسفةُعلىُدورياتُاالحتالل،ُباإلضافةُإلىُتركيزُالكوادرُالتنظيميةُا

ناءُالمؤسساتُأوُإيجادُبدائلُفيُاالنتفاضةُعلىُضرورةُاالعتمادُعلىُالذاتُفيُب
 لإلدارةُالمدنيةُعقُدعواتُالمقاطعةُلهاُواستقالةُالموظفينُالفلسطينيينُمنها.

ُالتنظيماتُ .ج ُقبل ُمن ُالمسّلحة ُالعمليات ُوتنامي ُالجماهيرية ُاألنشطة ُتراجع شهدت
ُ ُمع ُبالتنامي ُالمواجهة ُمن ُالنوع ُهذا ُوبدأ ُمنها، ُاإلسالمية ُسّيما ُال دايةُبالفلسطينية

ُا ُمع1992ُلعام ُمفاوضات ُتخوض ُالفلسطينية ُالتحرير ُمنظمة ُكانت ُفيما م،
 اإلسرائيليينُمنُأجلُالتوصلُإلىُحّلُسلميُللقضية.

                                                           

ُمُ)موقعُإلكتروني(.1987الموسوعةُالفلسطينيةُعلىُشبكةُاالنترنت،ُاالنتفاضةُ(1ُ)
ُ(.176صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(2)
 (.29مُ)ص1993-م1987أبوُعامر،ُاالنتفاضةُفيُالصحافةُالفلسطينيةُُ(3)
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ُ ُانتفاضة ُيميز ُما ُاألرض1987ُإن ُفي ُالفلسطيني ُالشعب ُفئات ُجميع ُشملت ُأنها م
شعبيةُلهذهُالموجةُالمحتّلة،ُشيًبا،ُوشباًبا،ُونساًء،ُوأوالًدا،ُوقرويين،ُومدنيين،ُوطغتُالصفةُال

ُالصفةُ ُوأضفت ُشامل، ُمدني ُعنف ُوإلى ُانتفاضة ُإلى ُالمظاهرات ُتحّولت ُفقد ُالمقاومة، من
ُوالقرىُ ُالمدن ُمن ُمكان ُكل ُفي ُالمظاهرات ُخرجت ُإذ ُشموليتها، ُاالنتفاضة ُعلى الشعبية

ُ.(1)والمخّيمات

الباهظةُالتيُُتمكنتُهذهُاالنتفاضةُمنُتوليدُإدراكُداخلُالمجتمعُاإلسرائيليُبالتكاليف
تنجمُعنُإخمادُمقاومةُشعبيةُبهدفُاالستقالل،ُونجحتُفيُإظهارُاالحتاللُاإلسرائيليُكقوةُ

ُ.(2)قمعيةُلحركةُتحررُوطنية

ُالوسائلُواألش ُالسلميةُعلى ُالشعبية ُالمقاومة ُسمة ُالباحثُيرىُغلبة ُفإن كالُوإجمااًل؛
ُالفت ُفي ُاالحتالل ُمقاومة ُفي ُالفلسطينيون ُاستخدمها ُالتي ُبين ُما ُوندرة1991ُ-1987رة ،

ُلفص ُالعربي ُالدعم ُانعدام ُظل ُفي ُالسابقة، ُبالفترات ُمقارنة ُالمسّلحة ُالمقاومة ائلُومحدودية
،ُالمقاومةُالمسّلحةُفيُاألراضيُالفلسطينية،ُوعدمُوجودُنقاطُمواجهةُعلىُحدودُدولُالطوُق

ُاإلسُر ُاالحتالل ُمع ُسالم ُالتفاقيات ُواألردن ُمصر ُمن ُكل  ُتوقيع ُالقوابعد ُواحتالل تُائيلي،
ُاإلسرائيليةُلهضبةُالجوالنُالسوريةُوجنوبُلبنان.

ُالثا ُفي ُأوسلو" ُ"اتفاق ُعرفات ُياسر ُبرئاسة ُالفلسطينية ُالتحرير ُمنظمة ُتوقيع لثُوبرغم
ُ ُعام ُأيلول/سبتمبر ُشهر ُمن ُفي1993ُعشر ُغزة ُلقطاع ُالفلسطينية ُالشرطة ُقوات ُودخول ،

ُُو18/05/1994 ُحماس ُحركتا ُأن ُإال ُالجهاديةُم، ُفعالياتهما ُفي ُاستمرتا ُاإلسالمي الجهاد
ُالحرمُ ُمذبحة ُعلى ُحماس ُرد ت ُفقد ُاالستشهادية، ُوخصوًصا ُالنوعية ُالعسكرية وعملياتهما

ُآخرين.158ُإسرائيلًياُوجرح39ُُاإلبراهيميُبخمسُعملياتُعنيفةُأسفرتُعنُمقتلُ

ائيليُالمهندسُيحيىُ،ُاغتالتُقواتُاالحتاللُاإلسُر1996وفيُالخامسُمنُينايرُعامُ
عياش،ُالذيُكانتُتعتبرهُالمطلوبُرقمُواحدُوتحّملهُمسؤوليةُالتخطيطُللعملياتُاالستشهاديةُ
التيُتنّفذهاُحركةُحماس،ُفرّدتُحماسُعلىُاغتيالُمهندسهاُاألّولُبخمسُعملياتُفيُالفترةُ

إسرائيلًيا47ُُ،ُنّفذتُحماسُأربعةُمنهاُأسفرتُعنُمقتل1996ُمارس4ُُُ-فبراير25ُماُبينُ
ُالجهادُاإلسالميُبالتنسيقُمعُحماس،ُأسفرتُعن105ُُوإصابةُ ُالخامسةُفنّفذتها آخري،ُأّما

ُ 14ُُمقتل ُوجرح ُوأفقدته125ُُإسرائيلًيا ُالصهيوني ُالكيان ُالعمليات ُهذه ُهّزت ُوقد آخرين،

                                                           

 (.337لتسويةُ)صالمصري،ُاتجاهاتُالفكرُالسياسيُبينُالكفاحُالمسّلحُوا(1ُ)
ُ(.69هالل،ُالنظامُالسياسيُالفلسطينيُبعدُأوسلو)صُ(2)
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ُ"محاربةُ ُأسموه ُما ُبهدف ُالكبرى ُالدول ُبمشاركة ُدولي ُمؤتمر ُعقد ُواستدعت صوابه،
ُ.(1)اإلرهاب"

اندلعتُ"هّبةُالنفق"ُإثرُإقدامُحكومةُاالحتاللُبزعامةُبنيامينُنتنياهو1996ُُوفيُأيلولُ
بفتحُنفقُأسفلُالمسجدُاألقصىُالمبارك،ُفانطلقتُالمسيراتُالشعبيةُالغاضبةُمجّدًداُفيُجميعُ

ُ.(2)المدنُوالقرىُوالمخيماتُبكافةُأنحاءُالوطن،ُوقدُسادُهذهُالهّبةُالطابعُالسلمي

ُضويال ُالمقاومة ُتاريخ ُمن ُالفترة ُهذه ُالمسّلحة ُالشعبية ُالمقاومة ُتصّدر ُالباحث دُحظ
ُتُو ُكانت ُالتي ُاالستشهادية، ُالعمليات ُفي ُمتمّثل  ُجديد ُأسلوب ُوظهور ُاإلسرائيلي، قعُالمحتل

ُأعداًداُكبيرةُمنُالقتلىُوالجرحىُفيُصفوفُاالحتاللُاإلسرائيليُومستوطنيه.
 م(:2005-2000نتفاضة األقصى )المقاومة الفلسطينية خالل ا .3

ُالمسجدُ ُحرم ُإلى ُاإلسرائيلي ُالليكود ُحزب ُزعيم ُشارون ُأرئيل ُاإلرهابي ُزيارة كانت
ُ ُعام ُأيلول ُمن ُوالعشرين ُالثامن ُفي ُالمبارك ُاالنتفاضة2000ُاألقصى ُفّجرت ُالتي ُالشرارة م

سلميةُإلىُالمباركة،ُوكانتُعناصرُاشتعالُالوضعُجاهزة،ُبعدماُوصلتُمفاوضاتُالتسويةُال
ُوظهرُ ُاألقصى، ُوالمسجد ُالقدس ُفي ُاليهودية ُالصهيونية ُاألطماع ُوتأكدت ُمسدود، طريق

ُ.(3)التعنتُاإلسرائيليُفيُقضاياُالالجئينُوالمستوطنات

ُيدمُ ُلم ُاالنتفاضة ُهذه ُفي ُالشعبية ُالمقاومة ُطابع ُفإن ُاألولى، ُاالنتفاضة ُعكس وعلى
ُإطالقُالنارُ ُأّدتُسياسة ُإذ ُأشهر، ُقواتُاالحتاللُسوىُبضعة المباشرُالتيُكانتُتنتهجها

ُ.(4)اإلسرائيليُبحقُالمتظاهرينُإلىُتحّولُجانبُمنُأنشطةُاالنتفاضةُإلىُطابعُمسّلح

وتمّيزتُهذهُاالنتفاضةُفيُأساليبُالمواجهةُمعُاالحتاللُاإلسرائيلي؛ُحيثُباتتُفصائلُ
ُأن ُفيُاستخدام ُوأكثرُخبرة ُأكثرُتسّلًحا ُالفلسطينية ُبلُتعدىُالمقاومة واعُمختلفةُمنُالسالح،

ُاختالفُ ُعلى ُالمدى ُقصيرة ُالصواريخ ُأبرزها ُكان ُاألسلحة ُبعض ُتصنيع ُعملية ُإلى األمر
ُ.(5)تسمياتها

                                                           

ُ(.177صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(1)
ُ(.96العويصي،ُالمقاومةُالالعنفيةُفيُفلسطينُبعدُاتفاقُإعالنُمبادئ/أوسلو:ُبلعينُونعلينُنموذًجاُ)صُ(2)
ُ(.179ةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صصالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيُ(3)
 (.99الدلو،ُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحفُالفلسطينيةُاليوميةُ)صُ(4)
ُ(.5صالحُوآخرون،ُأثرُالصواريخُالفلسطينيةُفيُالصراعُمعُاالحتاللُاإلسرائيليُ)صُ(5)
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شاركتُالفصائلُالفلسطينيةُكافةُفيُالعملياتُالعسكريةُضدُاالحتالل،ُوتميزتُحركةُ
ائاًل،ُوزعزعتُاألمنُفيُالكيانُحماسُبدورهاُالبارزُوبعملياتهاُاالستشهاديةُالتيُأحدثتُدوًياُه

اإلسرائيلي،ُكماُنفذتُكٌلُمنُكتائبُشهداءُاألقصىُالتابعةُلفتحُوسراياُالقدسُالتابعةُلحركةُ
الجهادُاإلسالميُمجموعةُمنُالعملياتُاالستشهاديةُالقوّيةُوالمؤثرة،ُونفذتُالجبهتانُالشعبيةُ

ُأبرزه ُكان ُالبطولية، ُالعمليات ُمن ُعدًدا ُبجرأةُوالديموقراطية ُالشعبية ُالجبهة ُنفذتها ُالتي ُتلك ا
ُاغتيالُوزير2001ُوبراعةُمشهودةُفيُالسابعُعشرُمنُشهرُأكتوبرُعامُ ،ُحيثُجرىُفيها

اُ السياحةُاإلسرائيليُ"رحبعامُزئيفي"ُوهوُجنرالُسابقُفيُالجيش،ُومنُأشدُالصهاينةُتطرًفاُردًّ
ُ.(1)علىُجريمةُاغتيالُأمينهاُالعامُأبوُعليُمصطفى

ُمرتُأشكالُالمقاومةُالشعبيةُالسلميةُطوالُسنواتُاالنتفاضة،ُلكنُتصاعدُعملياتاست
ُالفلسط ُالمقاومة ُفصائل ُدفع ُالفلسطينيين ُالمتظاهرين ُبحق ُاإلسرائيلية ُواإلعدامات ينيةُالقتل

ُإلدخالُوسائلُوأدواتُجديدةُإلىُساحةُالمواجهةُمعُاالحتالل،ُنلّخصُأبرزهاُفيماُيلي:
ُكواحدُاديةالعمليات اًلستشه .أ ُالمسّلحة ُالشعبية ُالمقاومة ُأشكال ُمن ُالشكل ُهذا ُبرز :

منُأهّمُاألسلحةُالتيُاستخدمتهاُالفصائلُالفلسطينية،ُوأوقعُالكثيرُمنُالقتلىُوالجرحىُ
ُأنُ ُاألمريكية ُ"هارفارد" ُعنُجامعة ُوّثقتُدراسةُصادرة ُوقد فيُصفوفُاإلسرائيليين.

ُا ُنّفذها ُالتي ُالفدائية ُالعمليات ُمجموع ُسبتمبر ُمن ُأغسطس2000ُلفلسطينيون ُإلى م
ُمجموعه149ُُبلغ2008ُُ ُفدائيةُأوقعتُما ُعملية624ُُعملية ُإسرائيلًيا،ُوتعّد قتياًل

ُ ُعام ُيونيو ُفي ُالدالفين" ُ"دسكو 2001ُُتفجير ُأوقعت ُحركة21ُُالتي ُوتبّنتها قتياًل
ُ ُمارس ُفي ُبارك ُفندق ُوعملية 2002ُُحماس، ُأوقعت ُحُر36ُالتي ُوتبنتها كةُقتياًل

 .(2)حماسُأيًضا،ُمنُأبرزُوأقوىُالعملياتُاالستشهاديةُالتيُضربتُالعمقُاإلسرائيلي
ُاألولىُإلنتاجُصواريخُإطالق وتصنيع الصواريخ:  .ب ُالفلسطينيةُتجربتها بدأتُالمقاومة

ُكتائبُ ُأطلقت ُحيث ُاألقصى، ُانتفاضة ُانطالق ُب عيد ُغزة ُقطاع ُداخل ُالصنع محّلية
بمدى2001ُُوخهاُالتجريبيُاألّولُفيُشهرُحزيران/يونيوُالشهيدُعزُالدينُالقسامُصاُر

وصلُإلىُكيلوُونصفُفقط،ُوقدُاستمرتُعملياتُالتطويرُعلىُهذاُالصاروخُإلىُأنُ
(ُ ُاألبرز ُصاروخها ُالقسام ُكتائب ُاإلسرائيليR160ُأطلقت ُللعدوان ُتصديها ُخالل )

ماُيشيرُكيلوُمترُك160ُم،ُوالذيُيصلُمداهُإلى2014ُعلىُقطاعُغزةُصيفُعامُ

                                                           

 (.181صالح،ُفلسطين:ُدراساتُمنهجيةُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ)صُ(1)
ُبيديا،ُقائمةُاألعمالُاالستشهاديةُالفلسطينيةُ)موقعُإلكتروني(.ويكُ(2)
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ُوألويةُ ُفتح ُوحركة ُاإلسالمي ُكالجهاد ُاألخرى ُالفلسطينية ُالفصائل ُعمدت ُوقد اسمه،
الناصرُصالحُالدينُوالجبهةُالشعبيةُلتحريرُفلسطينُإلىُتصنيعُالصواريخُالخاصةُ
ُالروسيُإلىُ ُمنُالصواريخُمثلُصاروخُ"الغراد" بها،ُإضافةُإلىُتهريبُأنواعُمحددة

 .(1)مصرقطاعُغزةُعبرُاألنفاقُمعُ
ومعُتطويرُفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُللصواريخُمحّليةُالصنع،ُدخلتُالمقاومةُمرحلةُ
ُوإيقاعُ ُومستوطنين، ُجنود ُمن ُاإلسرائيليين ُأمن ُتهديد ُاستطاعت ُحيث ُالمواجهة، ُمن جديدة

ُ.(2)منعُإطالقهاُوالقضاءُعليهاطرقُالقتلىُوالجرحىُفيُصفوفهم،ُفيُظلُفشلُكلُ

ُالمقاُو ُشّكلت ُاالستراتيجيُلقد ُالقرار ُاتخاذ ُفي ُوأساسًيا ُمهمًّا ُعنصًرا ُالمسّلحة مة
ُ ُعام ُغزة ُقطاع ُمن ُباالنسحاب ُالعسكرية2005ُاإلسرائيلي ُالك لفة ُأصبحت ُأن ُبعد ُوذلك م؛

آالفُمستوطنُفي8ُُواألمنيةُأكبرُمنُأنُيتحّملهاُالجيشُاإلسرائيلي،ُالمطالبُبحمايةُنحوُ
رةُوالعملياتُالتفجيريةُالتيُانتهجتهاُالمقاومةُمنُخاللُقطاعُغزة،ُفيُوقتُتصاعدتُفيهُوتي

ُجهة،ُ ُمن ُاإلسرائيلية ُالعسكرية ُالمواقع ُمن ُعدد ُأسفل ُحفرتها ُأنفاق ُداخل ُكبيرة ُعبوات زرع
ُالسياسيينُ ُدفع ُما ُواالستيطانية، ُالعسكرية ُالتجّمعات ُتجاه ُالصواريخ ُإطالق ُعمليات وازدياد

ألحاديُالجانبُمنُقطاعُغزة،ُلي سّجلُالتاريخُبذلكُالمرةُاإلسرائيليينُلتطبيقُخطةُاالنسحابُا
األولىُمنذُبدأُالصراعُانسحابُاالحتاللُمنُأرضُفلسطينيةُتحتُضرباتُالمقاومةُالمسّلحةُ

ُ.(3)ودونُتنازالتُسياسية

وفيُالضفةُالغربيةُالمحتّلة،ُلعبُالتنسيقُاألمنيُبينُالسلطةُواالحتاللُاإلسرائيليُدوًراُ
ُفيُا ُالمقاومةُالفلسطينيةُعلىُنقلُتقنيةُالصواريخُمنُالقطاعُإلىُالضفة،ُبارًزا ُمنُقدرة لحّد

ُاألقوىُ ُالدافع ُكان ُبل ُالسلطة؛ ُلدى ُالتوجه ُلهذا ُالوحيد ُالدافع ُهي ُأوسلو ُالتزامات ُتكن ولم
ُ ُعام ُمنتصف ُغزة ُعلى ُسيطرتها ُبعد ُالضفة ُإلى ُحماس ُسيطرة ُانتقال ُمن ،2007ُخوفها

تُالمصالحةُالفلسطينية،ُومساراتُالتسويةُالسلميةُمعُاالحتاللُخصوًصاُفيُظلُفشلُجوال
ُ.(4)اإلسرائيلي،ُواستمرارُالتوّسعُاالستيطانيُفيُالضفةُالمحتّلة

                                                           

ُ(.8الفلسطينيُ)صُالردعُسالحُغزةُفيُالمقاومةُالقاسم،ُصواريخُ(1)
ُأبوُعامر،ُفلسطين:ُدورُالمقاومةُفيُاالنسحابُاإلسرائيليُمنُقطاعُغزة.ُ(2)
 (.41الفلسطينيُ)صُالردعُسالحُغزةُفيُالمقاومةُالقاسم،ُصواريخُ(3)
 (.29المرجعُالسابقُ)صُ(4)
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كماُتوقفتُالمقاومةُالشعبيةُالعسكريةُفيُالضفةُالمحتّلةُنتيجةُبدءُعمليةُ"السورُالواقي"ُ
حيثُكانُهذانُالحدثانُعنصرينُم،ُوبناءُجدارُالفصلُالعنصري،2002ُالعسكريةُفيُمارسُ

ُالطابعُ ُمحّلية ُمحاوالت ُوظهور ُالسلمية، ُالشعبية ُالمقاومة ُلبروز ُتحّوالت ُإحداث ُفي مهّمين
لمواجهةُعمليةُبناءُالجدارُالعنصري،ُوتشّكلتُلجانُمقاومةُشعبيةُتنّظمُمسيراتُواعتصاماتُ

ثمُانتقلت2003ُُبدرسُعامُُأسبوعيةُفيُاألراضيُالمهّددةُبالمصادرة،ُوكانتُبدايتهاُفيُقرية
ُ.(1)إلىُالقرىُاألخرُى

 :2015-2005المقاومة الفلسطينية خالل الفترة ما بين  .4

ُلمُتوقفُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليُمنُعدوانهاُعلىُقطاعُغزةُبعدُاالنسحابُأحادي
،ُإذُاستخدمتُاستراتيجيةُالتوغالتُالمحدودةُخصوًصاُفيُاألطراف2005ُالجانبُمنهُعامُ

ُبمقاومةُالشُر ُت قابل ُمرة ُكّل ُفي ُوكانت ُالضيق، ُالقطاع ُمع ُالفاصل ُالخط ُامتداد ُعلى قية
ُخاللُ ُمن ُالفتة ُميدانية ُخبرة ُاكتسبت ُالتي ُالمختلفة، ُالمقاومة ُفصائل ُمن ُقوّية عسكرية

ُالمواجهاتُواالشتباكاتُالمتكررة.

ُ ُعام ُحزيران ُمن ُوالعشرين ُالخامس ُمقاتل2006وفي ُمن ُمشتركة ُمجموعة ُقامت يُم،
كتائبُالقسام،ُوألويةُالناصرُصالحُالدين،ُوجيشُاإلسالمُبتنفيذُعمليةُعسكريةُخلفُخطوطُ
ُوتمّكنُ ُالمتبدد"، ُ"الوهم ُبعملية ُسّميت ُالعسكري، ُاإلسرائيلي ُسالم ُأبو ُكرم ُموقع ُفي العدو
المجاهدونُخاللهاُمنُمهاجمةُمدرعةُودبابةُإسرائيليتينُوقتلُطاقميهما،ُإضافةُألسرُالجنديُ

ُوقدُاإل ُإلىُقطاعُغزة، ُبه ُشاليطُمنُداخلُإحدىُالدباباتُاإلسرائيليةُوالعودة سرائيليُجلعاد
روتُكتائبُالقسامُالتفاصيلُالكاملةُللعمليةُالعسكريةُالمعقّدةُفيُسلسلةُحلقاتُعبرُموقعهاُ

ُ.(2)اإللكترونيُعلىُشبكةُاالنترنت

ّنتُقواتهُعدواًناُعنيًفاُعلىُوإثرُالعمليةُأغلقُاالحتاللُكافةُمعابرهُمعُقطاعُغزة،ُوش
ُأحاديُ ُاإلسرائيلي ُاالنسحاب ُمنذ ُكبرى ُبرية ُعملية ُأّول ُفي ُالصيف"، ُبـ"أمطار ُأسمته غزة

ُالقطاع ُمن ُالقصفُ(3)الجانب ُوطال ُالمحاور، ُكافة ُفي ُفلسطينية ُبمقاومة ُقوبل ُلكنه ،
اجهاتُلمُتستمرُالصاروخيُللفصائلُالمستوطناتُالمحاذيةُللقطاعُكرّدُعلىُالعدوان،ُلكنُالمُو

ُطوياًلُإذُاندلعتُحربُتمّوزُفيُأعقابُأسرُحزبُهللاُاللبنانيُلجنديينُإسرائيليين.

                                                           

 (.100الدلو،ُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحفُالفلسطينيةُاليوميةُ)صُ(1)
ُموقعُكتائبُالقسامُعلىُشبكةُاالنترنتُ)موقعُإلكتروني(.(2ُ)
ُ)موقعُإلكتروني(.ُ"أمطارُالصيف"عمليةُُويكبيديا،ُ(3)
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ُقواتُ ُشّنت ُشاليط، ُتحرير ُمحاوالت ُكل ُوفشل ُالقطاع، ُعلى ُحماس ُسيطرة وبعد
ُ ُيوم ُظهيرة ُفي ُاسم27/12/2008ُُاالحتالل ُعليه ُأطلقت ُغزة ُقطاع ُعلى ُمدّمًرا عدواًنا

ُب ُبقصفُمكّثفُعبرُالطيرانُالحربيُللمقراتُالحكوميةُوخصوًصاُ"الرصاصُالمصبوب"، دأ
ُ"معركةُ ُاسم ُبإطالق ُحماس ُحركة ُقابلته ُالمقاومة، ُفصائل ُلمواقع ُإضافة ُاألمنية، المقرات

ّمرُعلىُالقطاعُالمحاصر. ُالفرقان"ُعلىُعمليةُتصديُالمقاومةُلهذاُالعدوانُالم د 

لقائمُفيُالقطاع،ُبمعنيُالقضاءُعلىُحكمُوهدفُالعدوانُاإلسرائيليُإلىُتغييرُالوضعُا
حماسُلغزة،ُووقفُإطالقُالصواريخُالفلسطينيةُتجاهُالمستوطناتُاإلسرائيلية،ُوتحريرُالجنديُ
جلعادُشاليطُمنُأسرُالمقاومةُالفلسطينية،ُواستمرتُعمليتهاُالجّويةُأسبوًعاُكاماًلُقبلُأنُتبدأُ

ُ.(1)منهاُمعبرُالمنطارُوبيتُحانونُومطارُرفحُقواتهاُالبرّيةُبدخولُالقطاعُعبرُعّدةُمحاور

لكنُحركةُحماسُومعهاُفصائلُالمقاومةُاألخرىُاستطاعتُامتصاصُالضربةُالجّويةُ
ُمستهدفةُ ُالمدى، ُالمتدّرج ُالصاروخي ُالرد ُعملية ُفي ُوانطلقت ُتوازنها ُواستعادت العنيفة،

ُ ُومجبرة ُاإلسرائيلية، ُوالمدن 750ُُالمستوطنات ُعلى ُإسرائيلي ُوتعطيلُألف ُالمالجئ مالزمة
ُ.(2)كافةُأشكالُالحياةُكالتعليمُوالسياحةُوالتجارة

ُاإلسرائيليُ ُاالحتالل ُقوات ُضد ُالمقاومة ُبدأ ُمنذ ُاألعنف ُالمواجهة ُهذه ُفي وتنّوعت
ُالبيا ناتُالوسائلُواألساليبُالقتاليةُالمستخدمةُفيُاالشتباكاتُوالمواجهات،ُومنُخاللُرصد

ُللفصائ ُالمنشورة ُنصبُالعسكرية ُعمليات ُعلى ُاشتملت ُالمقاومة ُوسائل ُأن ُنجد ُالمختلفة، ل
ُوعملياتُقنص،ُ ُوعملياتُاستشهاديةُخلفُالخطوط، ُمعهم، ُواشتباكاتُمباشرة كمائنُللجنود
ُالمضادة ُبالقذائف ُالعسكرية ُاآلليات ُالستهداف ُإضافة ُوالجنود، ُاآلليات ُفي ُعبوات ُوتفجير

ون،ُوإطالقُصواريخُمتوسطةُوقصيرةُالمدىُعلىُللدروع،ُوقصفُتجّمعاتُالجنودُبقذائفُالها
ُالمدنُوالمستوطناتُاإلسرائيلية.

ُالعدوُاإلسرائيليُخاللُعدُو ُانهونجحتُالمقاومةُفيُإفشالُاألهدافُالثالثةُالتيُرفعها
ُبقبضةُالمقاومةُفيُغزة،ُولمُتسقطُحكوم ُإذُبقيُالجنديُجلعادُشاليطُأسيًرا ةُعلىُالقطاع،

ُحتىُ ُاإلسرائيلية ُالبلدات ُعلى ُالصواريخ ُسقوط ُوتواصل ُالقطاع، ُشؤون ُتدير ُالتي حماس
ُم.2009يناير21ُُالساعاتُاألولىُمنُدخولُاتفاقُوقفُإطالقُالنارُحّيزُالتنفيذُفيُ

                                                           

ُ(.43الفلسطينيُ)صُعالردُسالحُغزةُفيُالمقاومةُالقاسم،ُصواريخُ(1)
ُاألداءُالعسكريُلحركةُحماسُوفصائلُالمقاومةُخاللُالعدوان،ُدراساتُفيُالعدوانُاإلسرائيليُُ(2) حطيط،

ُ(.103عمليةُالرصاصُالمصبوب/معركةُالفرقانُ)صُ–علىُغزةُ
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ُالحربُاال ُهذه ختبارُالحقيقيُاألّولُلقدرةُفصائلُالمقاومةُعلىُإدارةُحربُكاملةُوتعّد
معُالعدو،ُمنُخاللُالتحكمُبعملياتُإطالقُالصواريخُوالتخفيُمنُرصدُطائراتهُومخبريه،ُوقدُ
نجحتُفيهاُإلىُحّدُكبير،ُمّتبعةُالستراتيجيةُعدمُاالنجرارُوراءُرّدُالفعل،ُبلُوفقُاستراتيجيةُ

ُ.(1)طاعُالتعاملُمعُأغلبُالظروفوتكتيكُحربُمسبقُاست

ُقواتُ ُبين ُالمناوشات ُمن ُتخل  ُلم ُالهدوء ُمن ُفترات ُالالحقة ُاألربع ُالسنوات وشهدت
ُأنُاُ،االحتاللُوفصائلُالمقاومة ُإلىُحدودُمواجهةُعسكريةُمفتوحة،ُب يد  عُألوضالكنهاُلمُترق 

ُ ُفي ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُقوات ُاغتيال ُعقب ُواحدة ُدفعة ُأحمد14/11/2012ُتفّجرت م
ُالجعبري،ُنائبُالقائدُالعامُلكتائبُالقسامُالجناحُالمسّلحُلحماس.

ُالصنعُ ُمحّلية ُبصواريخ ُالقسام ُكتائب ُقصف ُالجعبري، ُاغتيال ُجريمة ُعلى ُأّولي وكرّد
ُالصراعُ ُتاريخ ُفي ُنوعها ُمن ُاألولى ُهي ُسابقة ُفي ُالمحتّلتين، ُأبيب ُوتل ُالقدس مدينتي

طلقتُكتائبُالقسامُاسمُ"حجارةُالسجيل"ُعلىُالمعركةُالتيُأسماهاُ،ُوأ(2)الفلسطينيُاإلسرائيلي
ُبتاريخُ ُوانتهت ُأيام ُلثمانية ُالمواجهات ُاستمّرت ُوقد ُالسحاب"، ُ"عمود ُبعملية االحتالل

ُم،ُإثرُاتفاقُبرعايةُمصريةُيقضيُبالعودةُإلىُالتهدئة.21/11/2012

ُ ُوسائل ُتطّور ُعن ُكشفت ُجديدة ُأسلحة ُالمعركة ُهذه ُفي ُالفلسطينية،ُوظهرت المقاومة
محّليُالصنعُالذيُأطلقتهُكتائبُالقسامُعقبُساعاتُقليلةُمنُاغتيالM75ُُأبرزهاُصاروخُ

القائدُالجعبري،ُوالذيُلمُتكنُأجهزةُاالحتاللُاالستخباراتيةُواألمنيةُتملكُأيُمعلوماتُمسبقةُ
ّميُبهذاُاالسمُنسبةُللشهيدُالقا ئدُالمفكرُإبراهيمُالمقادمة،ُعنه،ُماُشّكلُلهاُمفاجأةُمدّوية،ُوس 

ُ ُوMُفحرف ُمقادمة، ُكلمة ُمن ُاألول ُللحرف ُويعتبر75ُُيرمز ُالفعلي، ُالصاروخ ُلمدى نسبة
ُ.(3)صاروًخاُمتوسطُالمدى

مُأعلنُاالحتاللُاإلسرائيليُاختطافُثالثةُمن2014ُوفيُالثانيُعشرُمنُحزيرانُعامُ
لوقوفُوراءُاختطافهمُوقتلهمُرغمُأنُجنودهُفيُالضفةُالغربيةُالمحتّلة،ُواتهمُحركةُحماسُبا

ُالعملية،ُوشّنتُقواتهُحملةُاعتقاالتُواسعةُطالتُأكثرُمنُ 700ُُالحركةُلمُتتبن  عنصرُوكادر 
ُاألحدُ ُالحربيُمساءُيوم ُطيرانه ُقبلُأنُيشّن غارةُعلى6/7/2016ُُمنُحماسُفيُالضفة،

منُمقاتليُالقسامُدفعة6ُُدُأحدُالمواقعُلكتائبُالقسامُفيُرفحُجنوبُقطاعُغزةُأّدتُالستشها

                                                           

ُ(.46الفلسطينيُ)صُالردعُسالحُغزةُفيُالمقاومةُالقاسم،ُصواريخُ(1)
ُ(.50سابقُ)صالمرجعُالُ(2)
ُالصاروخُالذيُحسمُالمعركةُ)موقعُإلكتروني(.M75ُموقعُكتائبُالقسام،ُُ(3)
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ُالتاليُ ُاليوم ُفي ُأمطرت ُالتي ُالقسام ُكتائب ُمن ُيتأخر ُلم ا ُردًّ ُاستدعى ُالذي ُاألمر واحدة،
قذيفةُوصاروخ،ُفيُقصفُهو70ُُالمستوطناتُاإلسرائيليةُبرشقاتُصاروخيةُبلغتُأكثرُمنُ
ُ.(1)م2012األكثرُغزارةُعلىُالمستوطناتُاإلسرائيليةُمنذُانتهاءُعدوانُ

ُعمليةُعسكريةُضدُقطاعُغزةُاالحتاللُأعلنُجيشُُم8/7/2014يُوف اإلسرائيليُبدأ
ُ"العصفُالمأكول"،ُ ُبإطالقُاسم ُرّدتُكتائبُالقسام ُفيما ُ"الجرفُالصامد"، ُاسم أطلقُعليها
ُاالعتداءاتُ ُعلى ُوالرد ُالتصدي ُعملية ُعلى ُالمرصوص" ُ"البنيان ُاسم ُالقدس ُسرايا وأطلقت

ُ.(2)اإلسرائيليةُضدُقطاعُغزة

واستطاعتُالمقاومةُفيُاليومُاألولُمنُالعدوانُإطالقُعشراتُالصواريخُصوبُمختلفُ
المدنُوالبلداتُالمحتّلةُكالقدسُوحيفاُوتلُأبيبُواسدودُوالّلدُوالرملةُوهرتسيلياُوريشونُلتسيونُ
ُغزة"ُ ُبـ"مستوطناتُغالف ُالمسّماة ُالمستوطنات ُكافة ُقصف ُإلى ُإضافة ومطارُبنُغوريون،

يوًما51ُُ،ُوقدُوصلُعددُالصواريخُوالقذائفُالتيُأطلقتهاُفصائلُالمقاومةُطوالُ(3)بعوبئرُالس
ُ.(4)آالفُصاروخُوقذيفة8ُهيُفترةُالعدوانُنحوُ

ُمواجهةُ ُأكبر ُثالث ُغزة، ُقطاع ُعلى ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُشّنه ُالذي ُالعدوان ُهذا ويعّد
ُالفلسطين ُالمقاومة ُوحركات ُاالحتالل ُجيش ُبين ُتندلع ُانفردتُعسكرية ُأن ُمنذ ُالقطاع ُفي ية

ُ ُيوليو/تموز ُفي ُغزة ُقطاع ُشؤون ُبإدارة ُحماس ُأعقاب2007ُحركة ُفي ُالعدوان ُجاء ُوقد ،
تحوالتُكبيرةُطرأتُعلىُالبيئةُاإلقليمية،ُجعلتُظروفهُتختلفُكثيًراُعنُظروفُعدوانُ"عمودُ

ماُوجدُانعكاسهُ،ُوهذا2012ُالسحاب"ُالذيُشّنهُاالحتاللُعلىُغزةُفيُنوفمبر/تشرينُالثانيُ
ُ.(5)علىُمسارُالحرب،ُويفترضُأنُيؤثرُعلىُنتائجها

وقدُاستخدمتُالمقاومةُالفلسطينيةُخاللُتصديهاُلهذاُالعدوانُاإلسرائيليُوسائلُوتقنياتُ
ُسّيرتُكتائبُالقسامُطائراتُ ُإّذ ُفيُتاريخُالمواجهةُمعُاالحتاللُاإلسرائيلي، جديدةُألولُمّرة

الذيُيبلغR160ُُأبابيلُفوقُالمواقعُاإلسرائيلية،ُوأطلقتُصاروخُبدونُطيارُأسمتهاُطائراتُ
كيلوُمتًرا،ُواقتحمتُوحدةُالضفادعُالبشريةُالتابعةُلهاُقاعدةُ"زيكيم"ُالعسكريةُبعدما160ُُمداهُ

                                                           

(1ُ ُغزةُ( ُعلى ُالجديد ُاإلسرائيلي ُالعدوان ُموقف: ُتقدير ُسلسلة ُالسياسات، ُودراسة ُلألبحاث ُالعربي المركز
 (.3)ص

ُ(.60الفلسطينيُ)صُالردعُسالحُغزةُفيُالمقاومةُالقاسم،ُصواريخُ(2)
 ،ُموقعُالجزيرةُنتُ)موقعُإلكتروني(.2014لىُغزةُالعدوانُاإلسرائيليُع(3ُ)
 (.80الفلسطينيُ)صُالردعُسالحُغزةُفيُالمقاومةُالقاسم،ُصواريخُ(4)
ُالنعامي،ُتوزانُالرعب:ُمآالتُالحربُالثالثةُعلىُغزة،ُموقعُالجزيرةُنتُللدراساتُ)موقعُإلكتروني(.ُ(5)
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تسللتُعبرُالبحرُفيُعمليةُنوعيةُشّكلتُمفاجأةُكبيرةُلجيشُاالحتالل،ُكماُاستخدمتُسالحُ
قتحامُوتسللُخلفُخطوطُالعدوُأبرزهاُعمليةُاقتحامُموقعُناحالُعوزُاألنفاقُلتنفيذُعملياتُا

شرقُمدينةُغزة،ُواقتحامُموقعُأبوُمطيبقُالعسكريُشرقُالمغازيُالقطاع،ُواقتحامُموقعُإيرزُ
ُخاللُ ُآرون" ُ"شاؤول ُالجندي ُأسر ُعن ُالقسام ُكتائب ُأعلنت ُكما ُالقطاع، ُشمال العسكري

ُلتوغلُإسرائيليُشرقُحيُالتفا ُاالتصالُتصديها ُفقد ُوأعلنُجيشُاالحتاللُأنه حُشرقُغزة،
ُبالضابطُهدارُجولدنُعقبُاشتباكُمعُكتائبُالقسامُفيُشرقُرفحُجنوبُالقطاع.

ُالنخبةُمنُ ُلمواجهة ُودربتهم ُجّهزتُوأعّدتُمقاتليها كانُمنُالواضحُأنُكتائبُالقسام
لتيُكانتُمنُأسبابُاألداءُالجيشُاإلسرائيليُواالعتمادُعلىُعددُمنُاالستراتيجياتُالعسكريةُا

المتميزُفيُمواجهةُالقواتُاإلسرائيلية،ُحيثُاستطاعتُمنُخاللُهذهُاالستراتيجياتُأنُتديرُ
ُ.(1)المعركةُبطريقةُجديدةُلمُيعهدهاُجيشُاالحتالل

ُومنُخاللُالسردُالسابق،ُيرىُالباحثُأنُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُقطاعُغزةُاستطاعت
كومةُاُالحتهاُالعسكريةُبشكلُالفت،ُمستفيدةُمنُالحرّيةُالتيُمنحتهاُإياهتطويرُإمكانياتهاُوقدرا

حسبُتالفلسطينيةُفيُقطاعُغزة،ُمشّكلةُبذلكُعاملُردعُلقواتُاالحتاللُاإلسرائيليُالتيُباتتُ
ألفُحسابُأليُمواجهةُجديدة،ُلعلمهاُأنُأيُعمليةُعسكريةُلنُتكونُمجّردُنزهةُبلُستكونُ

لُأكثرُمنُمليونُونصفُإسرائيليُأسرىُبالمالجئُخشيةُمنُصواريخُعواقبهاُوخيمة،ُوستجع
ُإضا ُأبًدا، ُالعدو ُيتوقعها ُيكن ُلم ُومدن ُلبلدات ُالوصول ُعلى ُقدرتها ُأثبتت ُالتي فةُالمقاومة

ُأجهزتهُ ُفشل ُبعد ُمنه ُخالص ُال ُهاجًسا ُيشّكل ُبات ُالذي ُاألنفاق ُسالح ُمن لخشيته
ُاالستخباراتيةُفيُالكشفُعنهاُوتحديدها.

ُ ُفي ُالغربية ُالضفة ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُاقتصرت ُالمقابل، ُالمقاومةالمحتّلة ُعلى
ُالوسائلُ ُعنها ُوغابت ُبالحجارة، ُالجنود ُورشق ُوالتظاهرات ُكالمسيرات ُالسلمية الشعبية

ُكخيا ُالشعبية ُللمقاومة ُفتح ُوحركة ُالفلسطينية ُالسلطة ُتبنى ُظل ُفي ُالعسكرية رُواإلمكانيات
ُكم ُوالمفاوضات ُاالحتاللُنضالي، ُوقوات ُالسلطة ُأمن ُأجهزة ُواعتقال ُومطاردة ُسياسي، نهج

ُاإلسرائيليُلعناصرُالمقاومةُمنُالفصائلُالفلسطينيةُالمختلفة.
 :2015المقاومة الفلسطينية خالل انتفاضة القدس  .5

صّعدتُقواتُاالحتاللُاإلسرائيليُوعصاباتُالمستوطنينُمنُوتيرةُجرائمهماُبحقُأبناءُ
،ُفبعدُعامُتقريًباُمنُعمليةُخطفُوقتلُإحراقُالشهيدُمحمدُأبوُخضيرُحيًّاُالشعبُالفلسطيني

                                                           

 (.7مُ)ص2014ليةُفيُمعركةُالعصفُالمأكولُجودة،ُورقةُعمل:ُاستراتيجيةُكتائبُالقسامُالقتاُ(1ُ)



81 

 

ُجريمةُ علىُيدُمستوطنينُفيُالقدسُالمحتّلة،ُارتكبُمستوطنونُمنُعصاباتُ"تدفيعُالثمن"
حرقُجديدةُبحقُعائلةُدوابشةُبعدماُأحرقواُمنزلُالعائلةُفيُقريةُدوماُجنوبُمدينةُنابلسُماُ

ُا ُالطفل ُالستشهاد ُالفورأدى ُعلى ُونصف( ُ)عام ُدوابشة ُعلي ُوالدهُُ(1)لرضيع ُاستشهد فيما
ُ ُبلغت ُبحروق ُأصيبا ُبعدما ُالحق ُوقت ُفي ُالصحة90ُ-80ووالدته ُلوزارة ُبيان ُبحسب %

ُ.(2)الفلسطينية

أورثتُهذهُالجريمةُالبشعةُغضًباُوسخًطاُكبيًراُفيُجموعُالفلسطينيين،ُوأخذتُاألصواتُ
ستوطنين،ُوزادتُصورُاالنتهاكاتُاليوميةُللمستوطنينُللمسجدُتتعالىُبضرورةُاالنتقامُمنُالم

األقصىُالمباركُبهدفُتقسيمهُواالعتداءُعلىُالمرابطاتُوالمرابطينُفيهُمنُغضبُالشعبُ
ُاالنتقامُ ُفي ُالشعبية ُالرغبة ُعن ُلتعّبر ُايتمار ُعملية ُ"فجاءت ُالصدور، ُفي ُالثورة وأشعلت

باعًثاُومحّفًزاُللشبابُألخذُزمامُالمبادرةُوالبدءُُوالرفضُلكلُماُيجري،ُوشّكلتُفيُنفسُالوقت
ُ.(3)بتنفيذُعملياتُبطوليةُبماُيتوفرُلديهمُمنُأدوات"

وأسفرتُعنُمقتلُمستوطنينُوتبّنتها1/10/2015ُُكانتُعمليةُ"ايتمار"ُالتيُوقعتُفيُ
ُالقسام ُاالحتالُ(4)كتائب ُوقوات ُالشعب ُبين ُالمواجهة ُنيران ُأشعلت ُالتي ُالشرارة لُبمثابة

اإلسرائيلي،ُفيماُاصطلحُعلىُتسميتهُشعبًياُوإعالمًياُبـ"انتفاضةُالقدس"،ُوهيُاالنتفاضةُالتيُ
ُفيُ ُسكينه ُاستّل ُمن ُأّول ُالحلبي ُمحمد ُالشهيد ُويعّد ُمقاومة، ُكسالح ُالسكاكين ُعودة شهدت

ُاستولىُعلىُسالحه2015ُُالثالثُمنُشهرُأكتوبرُ ُثم ُبالقدسُالمحتّلة ُمستوطًنا وطعنُبها
4ُلقُمنهُالنارُصوبُمستوطنينُآخرين،ُوكانتُحصيلةُعمليتهُمقتلُمستوطنينُوإصابةُوأط

،ُوتلتُهذهُالعمليةُعملياتُطعنُودهسُأخرىُأسفرتُعنُمقتلُعددُ(5)آخرينُبجروحُمتفاوتة
ُمنُاإلسرائيليين.

أربكتُانتفاضةُالقدسُحساباتُاالحتاللُاإلسرائيليُبعدماُراهنُعلىُإنهائهاُخاللُأيام،ُ
هُتفاجأُبعملياتُطعنُودهسُمتكررة،ُوباءتُتوقعاتهُبالفشل،ُوواصلتُاالنتفاضةُمسيرتهاُلكن

وتخّطتُحاجزُالمائةُيوم،ُمسّطرةُمرحلةُنضاليةُجديدةُفيُتاريخُالشعبُالفلسطيني،ُوأوقفتُ

                                                           

 الجزيرةُنت،ُاستشهادُطفلُوحرقُعائلتهُباعتداءُلمستوطنينُ)موقعُإلكتروني(.ُ(1)
 القدسُالعربي،ُاستشهادُسعدُدوابشةُوالدُالرضيعُعليُمتأثًراُبجراحهُ)موقعُإلكتروني(.ُ(2)
ُ(.6منصور،ُانتفاضةُالقدسُتنهيُشهرهاُالثالثُ)صُُ(3)
 ركُوعملياتُكتائبُالقسام،ُعمليةُايتمارُ)موقعُإلكتروني(.معاُ(4)
 وكالةُمعا،ُمقتلُإسرائيليينُفيُعمليةُطعنُبالقدسُ)موقعُإلكتروني(.ُُ(5)
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مخططاتُتقسيمُاألقصى،ُوخّلفتُقلًقاُكبيًراُفيُأوساطُالمجتمعُاإلسرائيليُالذيُتراجعتُثقتهُ
ُ.(1)تهُبعدماُفشلتُفيُإنهائهافيُحكوم

ُ ُالفلسطينيون ُنّفذ ُالقدس، ُانتفاضة ُاندالع ُعلى ُاألول ُالعام ُطعن،121ُُوخالل عملية
ُو33ُو ُدهس، ُو183ُعملية ُنار، ُإطالق ُالصنع،198ُُعملية ُبدائية ُناسفة ُبعبوات هجوًما
يُمحاولةُطعنُغيرُناجحةُلمُتفسرُعنُخسائرُف135ُإلقاءُزجاجةُحارق،ُإضافةُلـ1422ُو

ُ ُاستشهاد ُعن ُاألحداث ُهذه ُأسفرت ُوقد ُاالحتالل، 250ُُصفوف ُوإصابة آالف4ُُفلسطينًيا،
ُمن770ُُو ُألكثر ُاالحتالل ُواعتقال 7000ُُآخرين، ُفيما20ُُفلسطينيُبمعدل ُيومًيا، معتقاًل

،ُوفيُإحصائيةُأخرىُ(2)آخرين751ُإسرائيلًيا،ُوإصابة40ُُنجحتُالعملياتُالفدائيةُفيُقتلُ
ُبلغتُالعملياتُالفدائية2017ُُولُمنُعامُشملتُالنصفُاأل ُموقعُ"االنتفاضة" 161ُأجراها

29ُعملياتُدهس،ُو9ُعمليةُطعن،ُو25ُعمليةُرشقُحجارة،ُو80ُعملية،ُتوزعتُماُبينُ
11ُعبوةُناسفة،ُوقدُأسفرتُالعملياتُالفدائيةُعنُمقتل39ُُعمليةُإطالقُنار،ُإضافةُلتفجيرُ

ُ.(3)آخرين208ُإسرائيلًياُوإصابةُ

ُالعملياتُ وقدُتمّيزتُالحالةُالكفاحيةُالجاريةُفيُانتفاضةُالقدسُبسمتينُأساسيتينُهما
ُشعبياُ ُباعتبارهاُعمالُمسلحا ُوتفيضُعملياتُالطعنُبالداللة، ُالعمليات، ُوكثافةُهذه الفردية،
ُفيُ ُالمسلح ُبطابعها ُالمقاومة ُأصالة ُعن ُتكشف ُاالعتبار ُبهذا ُوهي ُالفردية، ُبالقدرة محكوما

ُ.(4)انُالشعبيالوجد

ام ُمنذُع100ُختاًما،ُوبعدُاستعراضُمحّطاتُالمقاومةُالفلسطينيةُالمختّلفةُوالممتدةُنحوُ
ونُمقاوماالنتدابُالبريطانيُوصواًلُالنتفاضةُالقدسُالمستمّرةُفيُعامناُهذا،ُاستخدمُخاللهاُال

ُظاهراتالشعبيةُكالتكلُاألساليبُالمشروعةُالتيُكفلهاُلهمُالقانونُالدولي،ُسواءُفيُمقاومتهمُ
حةُواإلضراباتُوعملياتُالطعنُوالدهسُوغيرها،ُأوُفيُمقاومتهمُالعسكريةُكاالشتباكاتُالمسلُّ

يُفزمانُوعملياتُاالقتحامُوإطالقُالصواريخُوغيرها،ُفإنُالباحثُيرىُأنُشعًباُأفنىُقرًناُمنُال
ُأمُانالستقالل،ُطالُالزمالمقاومةُورفضُاالحتاللُلنُيحصدُفيُالنهايةُإالُالنصرُوالحرّيةُوا

 .قصر

                                                           

 الشامي،ُانتفاضةُالقدسُبعدُمائةُيومُ)موقعُإلكتروني(.ُ(1)
 موقعُاالنتفاضة،ُعامُعلىُانتفاضةُالقدسُ)موقعُإلكتروني(.ُ(2)
 )موقعُإلكتروني(.2017ُة،ُحصادُانتفاضةُالقدسُفيُالنصفُاألولُلعامُموقعُاالنتفاضُ(3)
 عرابي،ُفيُمسألةُالسكاكينُالفلسطينيةُ)موقعُإلكتروني(.ُ(4)
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 ثالثاا/ المقاومة الفلسطينية في القانون الدولي:

ُورفضُ ُحكومته ُعلى ُالثورة ُفي ُالشعب ُحق ُتحفظ ُالبشرية ُالفلسفات ُمختلف ُكانت إن
ُذاُماإجراءاتها؛ُفمنُبابُأولىُاعترافهاُبحّقهُفيُمقاومةُسيطرةُاحتاللُخارجيُعلىُبالده،ُوه

دةُنُقاعطينيُفيُحّقهُبمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُمرتكًزاُعلىُأكثرُماستندُإليهُالشعبُالفلس
ُتّمُالنصُعليهاُعبرُقراراتُمختلفةُمنُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدة.

ُ:ومن أبرز قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ما يلي

يُ،ُوالذ1970كانونُاألول/ديسمبر8ُُالمنعقدةُبتاريخ25ُُ(ُفيُالدورةُالـ2672قرارُرقمُ) .1
ُعنوان ُتحت اًلعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير والطلب مرة أخرى من  جاء

ُجمعيةإنُال" وجاءُفيُنّصهُبالقسمُ)ج(إسرائيل اتخاذ خطوات فورية إلعادة المشّردين، 
العامة،ُوإذُتضعُنصبُعينيهاُمبدأُتساويُالشعوبُفيُالحقوقُوحقهاُفيُتقريرُالمصيرُ

ُالمادتي ُفي ُالمكرس ُفي55ُُو1ُن ُمرة ُآلخر ُتأكيده ُوالمعاد ُالمتحدة، ُاألمم ُميثاق من
قًاُولُوفاإلعالنُالخاصُبمبادئُالقانونُالدوليُالمتعلقةُبالعالقاتُالوديةُوالتعاونُبينُالد

 لميثاقُاألممُالمتحدة:

مُتعترفُلشعبُفلسطينُبالتساويُفيُالحقوقُوبحقُتقريرُالمصيرُوفقًاُلميثاقُاألم .أ
 المتحدة.

ُالتامُلحقوقُشعبُفلسطينُالثابتةُهوُعنصرُالُغنىُعنهُفيُتعلنُ .ب أنُاالحترام
 .(1)إقامةُسلمُعادلُودائمُفيُالشرقُاألوسط

2. (ُ ُرقم ُالـ3236قرار ُالدورة ُفي )29ُُ ُبتاريخ 22ُُالمنعقدة ُالثاني/نوفمبر م،1974ُتشرين
ُتعترفُ ُ"وإذ بأنُوالذيُجاءُتحتُعنوانُإقرارُحقوقُالشعبُالفلسطيني،ُوجاءُفيُنّصه
ُللش ُبأن ُمنها ُواعترافًا ُللخطر، ُالدوليين ُواألمن ُالسلم ُتعّرض ُتزال ُال ُفلسطين عبُمشكلة
ُتعربُعنُبالغُقل ُوإذ ُالمتحدة، ُلميثاقُاألمم قهاُالفلسطينيُالحقُفيُتقريرُالمصيرُوفقًا
يُفلكونُالشعبُالفلسطينيُقدُمنعُمنُالتمتعُبحقوقه،ُغيرُالقابلةُللتصرف،ُالُسيماُحقهُ

ُمص ُالمتصلةُتقرير ُقراراتها ُإلى ُتشير ُوإذ ُومبادئه، ُالميثاق ُبمقاصد ُتسترشد ُوإذ يره،
ُبالموضوع،ُوالتيُتؤكدُحقُالشعبُالفلسطينيُفيُتقريرُمصيره:

                                                           

ُ)موقعُإلكتروني(.ُالموسوعةُالفلسطينية(1ُ)
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ُللتصرف،ُ .أ ُالقابلة ُغير ُفلسطين، ُفي ُالفلسطيني ُالشعب ُحقوق ُجديد ُمن تؤكد
ُوخصوصًا:

ُالحقُفيُتقريرُمصيرهُدونُتدخلُخارجي.1ُأ/

ُتقاللُوالسيادةُالوطنيين.الحقُفيُاالس2ُأ/

ُوفقًاُ .ب ُالوسائل ُبكل ُحقوقه ُاستعادة ُفي ُالفلسطيني ُالشعب ُبحق ُكذلك وتعترف
 .(1)لمقاصدُميثاقُاألممُالمتحدةُومبادئه"

والمقصودُبحّقُتقريرُالمصيرُهوُ"حقُمنُالحقوقُالجماعيةُالتيُتتعلقُبوجودُجماعاتُ
جماعاتُلسيطرةُقوةُعسكريةُأوُاستيطانيةُسكانيةُتشتركُبرقعةُجغرافيةُمعّينة،ُوخضوعُهذهُال

ُهذهُ ُعن ُأجنبي ُأو ُغريب ُطابع ُذات ُالقوات ُهذه ُتكون ُأن ُشريطة ُغيرها، ُأو ُاقتصادية أو
الجماعاتُالسكانيةُوعلىُنفسُاإلقليم،ُمعُقيامُهذهُالقوةُبحرمانُالجماعاتُالسكانيةُاألصليةُ

طبقُبحذافيرهُعلىُالشعبُالفلسطينيُ،ُوهوُماُين(2)منُحقوقهاُفيُممارسةُالسيادةُعلىُإقليمها"
مُالتيُأخضعت1967ُمُونكسةُعام1948ُالخاضعُالحتاللُإسرائيليُمتواصلُمنذُنكبةُعامُ

ُكافةُالترابُالفلسطينيُتحتُحكمُاالحتاللُاإلسرائيلي.

ُوبناءُعليه؛ُفإنُالباحثُيرىُبأنُمقاومةُالشعبُالفلسطينيُالحتاللُغيرُشرعيُانتهك
يهُ(ُوالذيُدعاُف242ادةُأراضيهُبنّصُقرارُمجلسُاألمنُالدوليُالشهيرُ)جزًءاُمنُسالمةُوسي

مةُم،ُهيُمقاُو1967قواتُاالحتاللُاإلسرائيليُإلىُاالنسحابُمنُاألراضيُالتيُاحتّلتهاُعامُ
ُقانونيةُمشروعةُومكفولةُبنّصُالقانونُالدولي.

ُالمتح ُالعامةُلألمم ُالثانيةُمنُقرارُالجمعية ُإلىُالنقطة ُفيُالقرارُ)وبالعودة ُ(3263دة
ُوفًقاُ ُالوسائل ُبكل ُحقوقه ُاستعادة ُفي ُالفلسطيني ُالشعب ُبحق ُتعترف ُوالتي ُذكره، السابق

ُالق ُتمنحُالشرعية ُالفقرة ُفإنُالباحثُيرىُأنُهذه ُومبادئه، ُالمتحدة ُميثاقُاألمم ةُانونيلمقاصد
ُتعادة(ُالالزمةُالسالمطلقةُالتيُالُل بسُفيُتفسيرهاُالستخدامُالشعبُالفلسطينيُ)كلُالوسائل

ُحقهُفيُالحريةُوطردُاالحتالل،ُسواءُأكانتُهذهُالوسائلُسلميةُمدنيةُأوُعسكريةُمسّلحة.

والُتوجدُفيُالقانونُالدوليُالعامُأيُقاعدةُت ح ولُبينُسكانُاألراضيُالتيُيتمُاحتاللهاُ
تُإلىُواجبُيحتمُوبينُالقيامُبأعمالُالمقاومةُالوطنيةُالمسلحةُمنُقبلهم،ُبلُإنُاألمورُتحول

                                                           

ُ)موقعُإلكتروني(.ُ،ُمشروعُرقمنةُقراراتُاألممُالمتحدةمؤسسةُالدراساتُالفلسطينية(1ُ)
ُ(.123إلرهابُوالقانونُالدوليُ)صالدويك،ُاُ(2)
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ُوالُ ُذلكُإلىُأنُسلطةُاالحتاللُتقومُعلىُالقوة ُيعود ُدفاعاُعنُالوطنُوأرضه؛ ُذلك، عليهم
ُ.(1)والُتقاومُإالُبالقوةُ-كماُهوُشأنُاالحتاللُعموًما-تقومُعلىُالقانونُ

 المقاومة الفلسطينية في وسائل اإلعالم العربية:رابعاا/ 

فُّلتُالقضيةُالفلسطينيةُصدارةُاألنباءُفيُالصحعلىُمدارُالعقودُالستةُالماضيةُاحت
ُالعربيُالمشتركُمنُالمحيطُإلىُا ُتشّكلُالهّم ،ُلخليجووسائلُاإلعالمُالعربيةُالمختلفة،ُكونها

ُوعنوانُالصراعُبينُالعربُوالعدوُالصهيوني.

ُوبيانُ ُالصورة ُتوضيح ُ"في ُتتمثل ُكبيرة ُمسؤولية ُوعليه ُمهّمة ُوظيفة ُالعربي ولإلعالم
الصراعُالفلسطينيُمعُاالحتاللُاإلسرائيلي،ُفالرأيُالعامُالعالميُبحاجةُلتوضيحُحقيقةُُحقيقة

ُكماُ ُأوُإرهابية ُليستُمقاومةُعنيفة ُبيانُأنها ُالعربيُهو ُالفلسطينية،ُودورُاإلعالم المقاومة
اُمنُخاللُاعتمادهُللروايةُاإلسرائيليةُالتيُتتطلبُمواجهتهُ(2)يحاولُاإلعالمُالغربيُتصويرها"

ُروايةُعربيةُقوّيةُتفّندهاُوتفضحُزيفهاُأمامُالرأيُالعامُالعالمي.

ُللسياس ُوفًقا ُوموضوعاتها ُالفلسطينية ُللقضية ُالعربية ُالصحفية ُالتغطية ُتباينت ةُوقد
ولةُالتحريريةُالخاصةُبكلُصحيفة،ُواألجندةُالتيُتعملُوفقها،ُإضافةُلتماهيهاُمعُسياسةُالد

ُفيُمج ُلقضاياهُالتيُتصدرُفيها،ُلكنها ُكانتُداعمةُلحقوقُالشعبُالفلسطيني،ُمنتصرة ملها
ُومطالبهُالعادلة.

ُللمقاُو ُالعربي ُاإلعالمي ُالتأييد ُمالحظة ُيمكن ُوالثانية ُاألولى ُاالنتفاضتين مةُوخالل
ُالشعبية–الفلسطينيةُ ُالشهيرةُُ،ُمنُذلكُنشر-خصوًصا الصحفُالعربيةُبشكلُواسعُالصورة

ُوه ُعودة" ُ"فارس ُالشهيد ُالصغيللطفل ُيده ُفي ُبحجر ُالمدّرعة ُاإلسرائيلية ُالدبابة ُيتحدى رة،ُو
ُوشّكلتُهذهُالصورةُحينهاُرمزيةُهائلةُلصورةُالثائرُالفلسطينيُالمقاوم.

                                                           

(1)ُُ ُعامي ُبين ُالفلسطينية ُالمقاومة ُعلى ُذلك ُوأثر ُوالمقاومة ُاإلرهاب ُبين ُالتمييز م2004ُ-2001خنفر،
 (.65)ص

ُ.(5،ُ)ص2014دراسةُلحربُغزةُُ–نيةُعدوي،ُتحوالتُالرأيُالعامُالغربيُتجاهُالقضيةُالفلسطي (2)
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مُضدُأنظمةُالحكمُفيُتونسُومصرُوليبيا2011ُومعُاندالعُثوراتُالربيعُالعربيُعامُ
ُوترا ُالفلسطينية، ُللقضية ُالصحفية ُالتغطية ُانحسرت ُالموضوعاتُوسوريا، ُالفت ُبشكل جعت

أكثرُأهميةُمنها،ُغيرُأنُالالفتُُ-برأيُالصحفُالعربية–المتعّلقةُبهاُلحسابُتغطياتُأخرىُ
ُالفلسطينية،ُ كانُالهجومُغيرُالمسبوقُالذيُبدأتُصحفُعربيةُتشّنهُضدُفصائلُالمقاومة

ذلكُماُأثبتهُُوقيامهاُبحمالتُتشويهُتهدفُلرسمُصورةُسلبيةُعنهاُلدىُالجمهورُالعربي،ُمن
دراسةُعياشُمنُأنُصحيفتاُ"األهرام"ُو"المصريُاليوم"ُرسمتاُصورةُلحركةُالمقاومةُاإلسالميةُ

ُ.(1)حماسُبوصفهاُتهّددُاألمنُالقوميُالمصري،ُومسؤولةُعنُاألحداثُالتيُتقعُفيُسيناء

ويرىُالمفكرُالمصريُرفعتُأحمدُأنُبعضُوسائلُاإلعالمُالعربيةُ"دأبتُمؤخًراُعلىُ
ُالشرورُش ُلكل ُأساسًا ُوجعلها ُبخاصة، ُالفلسطينية( ُو)المقاومة ُعمومًا ُالعربية ُالمقاومة يط نة

ُالعدوُ ُمع ُصراعها ُفي ُالمهزومة ُالفاشلة ُالحكومات ُسياسات ُالزم ُالذي ُوالفشل واإلحباطات
ُ.(2)الصهيوني،ُأوُتلكُالم تحالفةُمعه،ُالكار هةُبطبيعتهاُودورهاُلق ي مُالمقاومةُومراميها"

ُُوقد ُعام ُصيف ُغزة ُقطاع ُعلى ُاإلسرائيلي ُالعدوان ُفي2014ُُكشف ُواضًحا تحّواًل
ُفيُ ُسار ُحيث ُخصوًصا، ُالمقاومة ُوفصائل ُالفلسطينيةُعموًما، ُالقضية ُتجاه ُالعربي اإلعالم
ُعلىُ ُوقف ُوالثاني ُلفلسطينُوشعبها، ُالداعم ُموقفه ُحافظُعلى ُاألول ُمختلفة، ُاتجاهات ثالثة

أهلهاُومقاومتهاُوحّرضُعليهاُمثلُاإلعالميُالمصريُتوفيقُعكاشةُالنقيضُتماًماُوهاجمُغزةُُو
ُالذيُكانُيلّمعُصورةُجيشُاالحتاللُويدافعُ فيُبرنامجهُالذيُكانُيبثُعلىُالهواءُمباشرة
عنُجرائمه،ُوخطُإعالميُثالثُوقفُعلىُالحيادُوكأنُالقضيةُليستُذاتُشأنُبالنسبةُإليه،ُ

ُوكلُذلكُفتناولُاألحداثُكأخبارُعاديةُضمنُت ُبها، ُواالهتمام ُدونُإبرازها غطياتهُونشراته،
ُ.(3)ظهرتُنتائجهُجلّيةُفيُضعفُالمسيراتُواالحتجاجاتُالعربيةُضدُالعدوانُاإلسرائيلي

ويرىُالباحثُأنُعدًداُمنُالصحفُووسائلُاإلعالمُالعربيةُعملتُخاللُالسنواتُالتيُ
ُللمقاوم ُسلبية ُصور ُرسم ُعلى ُالعربي ُالربيع ُثورات ُاتهامهاُتلت ُخالل ُمن ُالفلسطينية، ة

                                                           

ُ(.132)ص2011ُةُبعدُثورةُينايرُافةُالمصريعياش،ُصورةُحماسُفيُالصحُ(1)
ُأحمد،ُاإلعالمُالعربيُوشيطنةُالمقاومة،ُ)موقعُإلكتروني(. (2)
ُ(.6)ص2014ُدراسةُلحربُغزةُُ–نيةُعدوي،ُتحوالتُالرأيُالعامُالغربيُتجاهُالقضيةُالفلسطي (3)
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بالوقوفُوراءُأحداثُإرهابيةُوعملياتُقتلُوفوضىُتقعُفيُبالدها،ُووصفهاُبأنهاُخطرُقوميُ
ُأفقدُفصائلُالمقاومةُشيًئاُمنُالدعمُوالتعاطفُالشعبيُالذيُكانتُ يهّددُأمنهاُواستقرارها،ُما

ُ.العربيةيةُفيُوعيُعددُمنُالشعوبُتحظىُبه،ُوشّوهُمنُصورتهاُاإليجاب
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 الفصل الثالث

نتائج الدراسة التحليلية
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 المبحث األول

 مضمون موضوعات المقاومة

 تمهيد:

ُالمقاومةُُ ُموضوعات ُلمضمون ُالتحليلية ُللدراسة ُالعامة ُالنتائج ُالمبحث ُهذا يعرض
ُبتحليلُ) ُقام ُبعدما ُجاءتُفيُأعدادُصحف223ُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة، ُموضوًعا )

عةُماُ(ُعدًداُمنُكلُصحيفة،ُخاللُالفترةُالواق91(ُعدًدا،ُبواقعُ)364لبالغُعددهاُ)الدراسةُا
ُم.31/12/2015مُحتى01/01/2014ُبينُ

ُمتعّلقةُُويتناولُ ُموضوعات ُمن ُالدراسة ُصحف ُأوردته ُما ُالمبحث ُهذا ُفي الباحث
ُا ُوالمصادر ُالمحورّية، ُوشخصياتها ُفيها، ُالفاعلة ُوالقوى ُالفلسطينية، ُابالمقاومة لتيُلصحفية

ُوالق ُوسماتها، ُالفلسطينية، ُللمقاومة ُنسبتها ُالتي ُواألدوار ُالدراسة، ُصحف ُعليها يمُاعتمدت
صلُإلىُكاًلُمنهاُبالشرحُوالتحليلُوالتفسير،ُثمُيويعرضُالمتعّلقةُبها،ُواتجاهُالصحفُنحوها،ُ

ُُُنتيجةُتكشفُعنُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُكماُرسمتهاُصحفُالدراسة.
 :  مجموع موضوعات المقاومة:أوًلا

 الدراسة صحف في الواردة الفلسطينية المقاومة موضوعات يوضح( 3.1) جدول

 النسبة التكرار الصحيفة
 35.4 79 الدستور األردنية

 20.2 45 الجمهورية المصرية
 33.6 75 العرب القطرية

 10.8 24 الفجر الجزائرية
 100 223 المجموع

 

 ل السابق نالحظ ما يأتي:من متابعة بيانات الجدو

ُُ ُالزمنية ُالمدة ُخالل ُمجتمعة ُاألربعة ُالدراسة ُصحف ُوالمحّددةُإلأوردت ُالدراسة جراء
ُحتى01/01/2014ُبعامينُ)منُ ُمنُالموضوعاتُالمتعّلقة31/12/2015ُم ُمحدوًدا (ُعدًدا

ُ ُبلغ ُالمختلفة ُبأشكالها ُالفلسطينية 223ُُبالمقاومة ُالفترة ُهذه ُأن ُرغم ُفقط، الزمنيةُموضوًعا
ُ ُاستمر ُغزة ُقطاع ُعلى ُمدّمًرا ُعدواًنا ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُشّن ُله51ُُشهدت ُتصّدت يوًما،
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المقاومةُالفلسطينيةُبإمكانياتهاُالمحدودة،ُإضافةُالندالعُأحداثُانتفاضةُالقدسُفيُاألولُمنُ
ُ.2015أكتوبرُعامُ

ليسُكثيًراُإذاُماُويرىُالباحثُأنُعددُالموضوعاتُالواردةُفيُصحفُالدراسةُالعربيةُ
ُ ُالموضوعات ُبعدد ُمثاًل ُقارناه ُخاللُالخبرية ُاألمريكية ُتايمز" ُ"نيويورك ُصحيفة ُأوردتها التي

يوًما51ُُموضوًعاُخبرًياُخالل110ُُقطاعُغزةُوالتيُبلغتُتغطيتهاُللعدوانُاإلسرائيليُعلىُ
ُصحيفةُعربية.ُرغمُأنهاُصحيفةُأجنبيةُوليست،ُ(1)فقط،ُأيُبمعّدلُأكثرُمنُمادتينُيومًيا

ُاهتماًما ُاألكثر ُكانت ُاألردنية ُالدستور ُصحيفة ُأن ُالسابق ُالجدول ُمن ُأيًضا ُونالحظ
(ُ ُبنسبة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُبنسبةُ)%35.4بموضوعات ُالقطرية ُالعرب ُصحيفة ُتلتها ،

(33.6(ُ ُبنسبة ُالمصرية ُالجمهورية ُثم ُبنسبةُ)%20.2%(، ُالجزائرية ُالفجر ُوأخيًرا ،
(10.8%(.ُ

ُموضوعاتُويفسُّ ُبنشر ُاهتماًما ُالصحف ُكأكثر ُالدستور ُصحيفة ُتصّدر ُالباحث ر
شعبيُامُالغرافيُماُبينُاألردنُوفلسطين،ُواالهتمُوالمقاومةُالفلسطينيةُللعاملينُالجغرافيُوالديم

ُظيرتهاالقضيةُالفلسطينيةُوتفاعالتها،ُأّماُتقّدمُصحيفةُالعربُالقطريةُعلىُنُأحداثوالرسميُب
ُ ُفيعود ُفيُالمصرية ُبعضهم ُوإقامة ُالمقاومة ُفصائل ُقادة ُمن ُعدد ُمع ُالقطري ُالنظام لتقارب

ُ ُالسيسي ُالفتاح ُعبد ُالرئيس ُعهد ُفي ُالمصرية ُالسلطات ُفيه ُتتهم ُوقت ُفي بعضُالدوحة،
ُ ُفصائل ُالبالد، ُتشهدها ُالتي ُاألمنية ُاألحداث ُوراء ُبالوقوف ُالفلسطينية فُضعُأّماالمقاومة

ثانًياُلبعدُالجغرافيُعنُفلسطين،ُُولأواًلُُ-برأيُالباحث–فيعودُُاهتمامُصحيفةُالفجرُالجزائرية
خصوًصاُ-انشغالهاُبتغطيةُاألحداثُالمحليةُالخاصةُبالبالدُأوُتلكُالتيُتقعُفيُشمالُأفريقياُ

ُلىُحسابُالقضاياُالعربيةُاألخرى.عُ-تونسُوليبيا

ُ

ُ

ُ
                                                           

(1)ُُ ُاإلسرائيليُعلىُغزة ُللعدوان ُاألطرُالخبرية ُنيويوركُتاُفيُموقع2014ُعيسى، ُاألمريكيةصحيفة ُيمز
ُ.(154ص)
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 ثانياا: موضوعات المقاومة:
 الدراسة صحف في الواردة الفلسطينية المقاومة اتموضوع وأنواع أشكال يوضح( 3.2)جدول 

 الصحيفة             
 الموضوع      

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

بية
شع

ة ال
اوم

لمق
ا

 

39ُ30.4ُ9ُ15ُ21ُ18.4ُ11ُ31.4ُ80ُ23.7ُُالمواجهاتُالشعبية
 16ُ14ُ3ُ8.5ُ35ُ10.4ُ-ُ-16ُ12.5ُُاالحتجاجاتُوالمسيرات

11ُ8.6ُ9ُ15ُ9ُ7.9ُ4ُ11.4ُ33ُ9.8ُُالعملياتُالفردية
 1ُ0.8ُ1ُ1.7ُ2ُ1.8ُ1ُ2.9ُ5ُ1.5ُاإلضرابُالعام

5ُ1.5ُُ-ُ-3ُ2.6ُُ-ُ-2ُ1.6ُُأخرُى
2ُ0.6ُُ-ُ-1ُ0.9ُُ-ُ-1ُ0.8ُُاالعتصامات

1ُ0.3ُُ-ُ-1ُ0.9ُُ-ُ-ُ-ُ-ُالمقاطعة
 47.8 161 54.2 19 46.5 53 31.7 19 54.7 70 المجموع

رية
سك

 الع
ومة

مقا
ال

 

22ُ17.2ُ6ُ10ُ14ُ12.3ُ10ُ28.5ُ52ُ15.4ُُإطالقُالصواريخ
10ُ7.8ُ6ُ10ُ10ُ8.8ُ2ُ5.7ُ28ُ8.3ُُأخرُى

8ُ6.2ُ2ُ3.3ُ5ُ4.4ُ1ُ2.9ُ16ُ4.7ُُاالشتباكاتُالمسلحة
16ُ4.7ُُ-ُ-5ُ3.9ُ3ُ5ُ8ُ7ُُأسرُجنودُاالحتالل

14ُ4.1ُُ-ُ-6ُ4.7ُ3ُ5ُ5ُ4.4ُُاألنفاق
12ُ3.6ُُ-ُ-4ُ3.1ُ4ُ6.7ُ4ُ3.5ُُمفاوضاتُالتهدئة

1ُ2.9ُ8ُ2.4ُُ-ُ-7ُ11.6ُُ-ُ-ُتخطيطُوتنفيذُعملياتُمصر
2ُ3.3ُ4ُ3.5ُ1ُ2.9ُ7ُ2.1ُُ-ُ-ُقصفُمواقعُللمقاومة

7ُ2.1ُُ-ُ-2ُ1.6ُ1ُ1.7ُ4ُ3.5ُُاعتقالُمقاومين
7ُ2.1ُُ-ُ-1ُ0.8ُ1ُ1.7ُ5ُ4.4ُُتصنيفُحماسُإرهابية

6ُ1.8ُُ-ُ-ُ-ُ-6ُ10ُُ-ُ-ُوإرسالُمقاتلينُلسيناءُتدريب
2ُ1.7ُ1ُ2.9ُ3ُ0.9ُُ-ُ-ُ-ُ-ُالعملياتُالفدائية

 52.2 176 45.8 16 53.5 61 68.3 41 45.3 58 المجموع
  128 100 60 100 114 100 35 100 337 100المجموع الكّلي

 
 

                                                           
 كثرُمنُالمجموعُالكّليُهناُالُيساويُعددُالموضوعاتُالتيُتّمُتحليلها،ُألنُالموضوعُالواحدُيمكنُأنُيحتويُعلىُأ

ُالمقاومة.ُموضوعاتمنُُموضوع
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 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 لعام لصحف الدراسة:اًلتجاه ا .1

اسةُاحتّلتُالموضوعاتُالمتعّلقةُبالمقاومةُالعسكريةُالمركزُاألولُفيُتغطيةُصحفُالدُر
ُبلغتُنسبةُتغطيةُموضوعاتُ)%52.2لموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُبنسبةُبلغتُ) ،ُفيما

ُ،ُوقدُجاءتُالمواجهاتُالشعبيةُفيُالمركزُاألولُمنُموضوعات)%47.8المقاومةُالشعبيةُ)
ُموضوعاتُ ُمن ُاألول ُالمركز ُفي ُالصواريخ ُإطالق ُعمليات ُجاءت ُفيما ُالشعبية، المقاومة

ُالمقاومةُالعسكرية.

ُالمقاومةُ ُموضوعات ُكافة ُبتغطية ُالدراسة ُصحف ُاهتمام ُمدى ُالنتائج ُهذه وتعكس
يةُشعبمةُالالفلسطينيةُبأشكالهاُووسائلهاُالمختلفة،ُحيثُإنُالفرقُبينُالمقاومةُالعسكريةُوالمقاُو

ُليسُكبيًرا،ُماُيؤّكدُعدمُاقتصارُتغطيةُالصحفُعلىُشكلُأوُوسيلةُواحدةُفقط.

(ُوالتيُأّكدتُتنّوعُوتعّددُأشكالُالمقاومة2015ُوتتفقُهذهُالنتائجُمعُدراسةُ)حبوش،ُ
(ُوالتيُكشفتُوجودُتباينُفيُتناولُالصحف2014ُ،ُومعُدراسةُ)خريس،ُ(1)الشعبيةُوأدواتها

ُال ُالمقاومة ُ(2)عسكريةلموضوعات ُ)الدلو، ُدراسة ُإليه ُتوّصلت ُما ُمع ُتختلف ُلكنها ،2015ُ)
والتيُبّينتُأنُاالحتجاجاتُوالمسيراتُالشعبيةُجاءتُفيُالمركزُاألولُمنُأساليبُالمقاومةُ

ُالتيُترّكزُ(3)الشعبية ُهوُالصحفُالعربية ُهنا ُالدراسة ُاالختالفُإلىُأنُمجتمع ُويعودُهذا ،
زهاُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُفيماُمجتمعُالدراسةُعندُعلىُتغطيةُأهّمُاألحداثُوأبُر

ُالدلوُكانُالصحفُالفلسطينيةُالتيُتغطيُأحداثُوأشكالُالمقاومةُبصورةُيوميةُودوريةُأكثر.

 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

تغطيةُموضوعاتُاختلفتُنتيجةُصحيفةُالدستورُعنُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسةُفيُ
،ُ)%54.7المقاومةُالفلسطينية،ُحيثُاحتّلتُموضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُالمركزُاألّولُبنسبةُ)

ُ.)%45.3فيماُجاءتُموضوعاتُالمقاومةُالعسكريةُفيُالمركزُالثانيُبنسبةُ)

                                                           
ُ(.40)ص1994ُ-1987طاعُغزةُماُبينُعاميُحبوش،ُالمقاومةُالشعبيةُخاللُاالنتفاضةُاألولىُفيُق (1)
 (.217)صُالخطابُالصحفيُالفلسطينيُنحوُقضيةُالمقاومةُالفلسطينيةخريس،ُ (2)
ُ(.113لفلسطينيةُ)ص،ُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحافةُاالدلو (3)
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وفيُتفصيلُتغطيةُالصحيفةُلموضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُجاءتُالمواجهاتُالشعبيةُفيُ
ُاألول ُ)ُالمركز ُ))%30.4بنسبة ُبنسبة ُوالمسيرات ُاالحتجاجات ُتلتها ُالمركزُُ)12.5%، في

ُ،ُثمُموضوعاتُأخرُى)%8.6الثاني،ُفيماُجاءتُالعملياتُالفرديةُفيُالمركزُالثالثُبنسبةُ)
ُ ُالمدّمرة( ُالمباني ُأنقاض ُفوق ُوالصالة ُالدولية، ُالمحافل ُفي ُالفلسطيني ُالعلم ُ)رفع يُفمثل

(ُ ُبنسبة ُالرابع ُالخامسُ)%1.2المركز ُالمركز ُفي ُواالعتصامات ُالعام ُاإلضراب ُجاء ُفيما ،
ُفقط.ُ)%0.8واألخيرُبنسبةُمتساويةُبلغتُ)

ُفيُ ُالصواريخ ُإطالق ُعمليات ُفجاءت ُالعسكرية ُالمقاومة ُلموضوعات ُتغطيتها ُفي أّما
ُوفيُالمركزُالثانيُموضوعاتُأخرىُمثلُُ)%17.2المركزُاألولُبنسبةُ) منُالموضوعات،

سّلحةُ،ُتلتهاُاالشتباكاتُالم)%7.8سام،ُوإجراءُصفقةُتبادل،ُوغيرها(ُبنسبةُبلغتُ))طائرةُالق
عملياتُأسرُ،ُوبعدهاُجاءتُ)%4.7موضوعاتُاألنفاقُبنسبةُ)،ُثمُجاءتُ)%6.2بنسبةُ)

(ُ ُبنسبة ُغزةُ)%3.9الجنود ُعلى ُالعدوان ُخالل ُمصر ُرعتها ُالتي ُالتهدئة ُمفاوضات ُتلتها ،
،ُثمُجاءُإعالنُاالحتاللُاعتقالُخالياُمقاومةُفيُالضفةُ)%3.1بنسبةُبلغتُ)2014ُصيفُ

(ُ ُبنسبة ُالمحتّلة ُواحتل)%1.6الغربية ُبأنهاُُ، ُحماس ُلحركة ُمصرية ُمحكمة ُتصنيف خبر
ُفقط.ُ)%0.8"إرهابية"ُالمركزُاألخيرُبنسبةُ)

ريةُويرجعُالباحثُاهتمامُالصحيفةُبموضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُأكثرُمنُالمقاومةُالعسك
ةُمقاومُتغطيتهاُلكافةُاألحداثُفيُالضفةُالغربيةُوالقدسُالمحتّلتينُوماُتشهدانهُمنُأشكالإلىُ

ُلمحاُو ُالمرابطين ُتصدي ُبأخبار ُتحديًدا ُواهتمامها ُالعسكرية، ُالمقاومة ُأشكال ُتفوق التُشعبية
ُاقتحامُاألقصىُالمبارك،ُومسيراتُرفضُاالستيطانُوالجدارُاألسبوعية.

 ة:صحيفة الجمهورية المصري .ب

اتفقتُنتائجُصحيفةُالجمهوريةُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسةُفيُتغطيةُموضوعاتُ
ُبنسبةُ ُاألّول ُالمركز ُالعسكرية ُالمقاومة ُموضوعات ُاحتّلت ُحيث ُالفلسطينية، المقاومة

ُ.)%31.7%(،ُفيماُجاءتُموضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُفيُالمركزُالثانيُبنسبةُ)68.3)

ُ ُالصحيفة ُتغطية ُتفسير ُعاليةُوفي ُوبنسبة ُأواًل ُجاءت ُالعسكرية ُالمقاومة لموضوعات
االتهاماتُالمصريةُللمقاومةُالفلسطينيةُبتخطيطُوتنفيذُعملياتُفيُمصرُوسيناءُبنسبةُبلغتُ

صر في متحتُعنوانُرئيسيُ"نشرتهُالصحيفةُُتقريرُماُتضّمنهُأمثلةُذلكومنُ%(،11.6ُ)
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كتائب عز الدين القسام وحركات جهادية أنُ"ُةفيُأحدُعناوينهُالفرعيجاءُُو،ُ"مواجهة المؤامرة
ُ.(1)"بغزة متورطة في عمليات سيناء اإلرهابية

ُالتيُبلغتُ) ،ُ)%10وفيُالمركزُالثانيُجاءتُثالثةُموضوعاتُمتباينةُبنفسُالنسبة
ُ ُالموضوعات ُوهذه ُمثل ُإيجابي ُاإلسرائيلية،ُبعضها ُالمغتصبات ُعلى ُالصواريخ إطالق

،ُعُالصواريخ،ُوطائرةُالقسام،ُوتطويرُقدراتُالمقاومة،ُوغيرها(وموضوعاتُأخرىُمثلُ)تصني
ُسلبيُمثلُ ُبتدريبُوإرسالُمقاتلينُاالتهاماتُالمصريةُللمقاومةُوبعضها ،ُإلىُسيناءمنُغزة

(2)"الدفاع عن حماس خيانةعنوانُ"ومنُأمثلةُذلكُمقالُنشرتهُالصحيفةُألحدُالك ت ابُتحتُ
. 

مفاوضاتُالتهدئةُالتيُرعتهاُمصرُخاللُالعدوانُُموضوعاتوفيُالمركزُالثالثُجاءُ
،ُثمُجاءُموضوعاُأنفاقُالمقاومةُوأسرُالجنودُ)%6.7بنسبةُبلغتُ)2014ُعلىُغزةُصيفُ

مقاومةُ،ُأعقبهاُموضوعاُاالشتباكاتُالمسّلحةُبينُال)%5اإلسرائيليينُبنفسُالنسبةُالتيُبلغتُ)
ُ ُتابعة ُلمواقع ُاإلسرائيلي ُوالقصف ُاالحتالل ُ)وجنود ُبلغت ُبنسبة ُجاء)%3.3للمقاومة ُفيما ،ُ

ُوتصنيفُمحكمة ُالمحتّلة، ُالغربية ُفيُالضفة ُمقاومة ُإعالنُاالحتاللُاعتقالُخاليا ُموضوعا
ُ.)%1.7مصريةُلحركةُحماسُبأنهاُ"إرهابية"ُفيُالمركزُاألخيرُبنسبةُبلغتُ)

ُفيُموضوعاتُالمقاومةُالشعبية،ُفجاءتُالمواجهاتُالشعبيةُوالعملياتُ يُالفرديةُفأّما
سبةُ،ُوفيُالمركزُالثانيُجاءُاإلضرابُالعامُبن)%15المركزُاألّولُبنفسُالنسبةُالتيُبلغتُ)

ُاالحتجاجات1.7ُ) ُمثل ُالشعبية ُالمقاومة ُمن ُاألخرى ُاألشكال ُالصحيفة ُتتناول ُلم ُفيما ،)%
ُوالمسيرات،ُواالعتصامات،ُوالمقاطعة،ُوغيرهاُفيُأيُمنُموضوعاتها.

ُالباحثُالنس ُإلىُوجودُويرجع ُالعسكرية ُبالمقاومة ُللموضوعاتُالمتعلّقة ُالكبيرة وجهُتبة
ُفي ُحماس ُحركة ُوتحديًدا ُالفلسطينية ُالفصائل ُعلى ُاللوم ُبإلقاء ُالمصرية ُالدولة ُفي ُسياسي

يرةُقطاعُغزة،ُوتحميلهاُالمسؤوليةُعنُارتفاعُنسبةُاألحداثُاألمنيةُفيُمصرُعموًماُوشبهُجُز
لىُالتجاوبُمعهُعُ-كماُرصدُالباحثُفيُتحليله–الصحيفةُُسيناءُخصوًصا،ُوهوُماُعملت

ُبتخطي ُالقسام ُلكتائب ُاالتهامات ُلكيل ُالصحفية ُالفنون ُمن ُعدد  ُاستخدام ُخالل ُمن طُوإبرازه
ُولة".وتنفيذُالهجمات،ُوتدريبُوإرسالُمقاتلينُمنُغزةُإلىُسيناء،ُومساعدةُوتمويلُ"تنظيمُالد

                                                           

ُ(.6مُ)ص31/01/2015،ُبتاريخ22314ُصحيفةُالجمهوريةُالمصرية،ُالعددُرقمُُ(1)
 (.8مُ)ص20/11/2014ُ،ُبتاريخ22242صحيفةُالجمهوريةُالمصرية،ُالعددُرقمُُ(2)
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 صحيفة العرب القطرية: .ج

ُص ُنتائج ُموضوعاتُاتفقت ُتغطية ُفي ُالدراسة ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالعرب حيفة
ُبنسبةُ ُاألّول ُالمركز ُالعسكرية ُالمقاومة ُموضوعات ُاحتّلت ُحيث ُالفلسطينية، المقاومة

ُ.)%46.5%(،ُفيماُجاءتُموضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُفيُالمركزُالثانيُبنسبةُ)53.5)

اإلسرائيليةُفيُالمركزُاألولُفيُُوقدُجاءتُعملياتُإطالقُالصواريخُعلىُالمغتصبات
،ُوفيُالمركزُالثانيُجاءتُ)%12.3تغطيةُالصحيفةُلموضوعاتُالمقاومةُالعسكريةُبنسبةُ)

يُموضوعاتُأخرىُمثلُ)طائرةُالقسام،ُواغتيالُمقاومين،ُوصفقةُالتبادل،ُومخيماتُالتدريبُف
ُبلغتُ) ُبنسبة ُوغيرها( ُلجن)%8.8غزة، ُالمقاومة ُأسر ُموضوعات ُتلتها ُبنسبة، ُإسرائيليين ُود

%(،ُثمُموضوعاتُاالشتباكاتُالمسّلحة،ُوأنفاقُالمقاومة،ُوتصنيفُمحكمةُمصريةُلحركة7ُ)
(ُ ُبلغت ُمتساوية ُبنسبة ُ"إرهابية" ُبأنها ُمفاوضاتُ)%4.4حماس ُموضوعات ُبعدها ُوجاءت ،

ُ ُصيف ُغزة ُعلى ُالعدوان ُخالل ُمصر ُرعتها ُالتي ُلمواقع2014ُالتهدئة ُاالحتالل ُوقصف ،
نفسُّلةُبةُتابعةُللمقاومة،ُوإعالنُاالحتاللُاعتقالُخالياُمقاومةُفيُالضفةُالغربيةُالمحتعسكري

ُفقط.ُ)%1.7(،ُفيماُجاءتُالعملياتُالفدائيةُفيُالمركزُاألخيرُبنسبةُبلغتُ)%3.5النسبةُ)

سبةُأّماُفيُموضوعاتُالمقاومةُالشعبية،ُفجاءتُالمواجهاتُالشعبيةُفيُالمركزُاألولُبن
(18.4،)%ُ(ُ ُبنسبة ُاالحتجاجاتُوالمسيرات ُالثاني ُالمركز ُالفرديةُ)%14وفي ُالعمليات ُثم ،

(ُ ُالدولية،ُ)%7.9بنسبة ُالمحافل ُفي ُالفلسطيني ُالعلم ُ)رفع ُمثل ُأخرى ُموضوعات ُتلتها ،
(ُ ُبنسبة ُاالحتالل( ُقادة ُلمحاكمة ُ))%2.6والسعي ُبنسبة ُالعام ُاإلضراب ُوبعدها ،1.8%(ُ،

ُ.)%0.9فيُالمركزُاألخيرُبنسبةُمتساويةُبلغتُ)ُوجاءتُاالعتصاماتُوالمقاطعة

ُالت ُالوحيدة ُالعربُالقطريةُهيُالصحيفة ُإلىُأنُصحيفة ُهنا ُوالتنويه يُوتجدرُاإلشارة
ُتناولتُموضوعاتهاُكافةُأشكالُالمقاومةُالشعبيةُمنُبينُصحفُالدراسة.

ةُبتغطيةُلصحيفاموضوعاتُالمقاومةُالعسكريةُإلىُاهتمامُارتفاعُنسبةُويرجعُالباحثُ
ُمقارنة2014ُعلىُقطاعُغزةُصيفُاإلسرائيليُلعدوانُعملياتُالمقاومةُالفلسطينيةُوتصديهاُل

ُوكذلكُمتابعتهاُللموضوعاتُذاتُالعالقةُبتطويرُقدراتُالمقاومة،ُبغيرهاُمنُصحفُالدراسة
ُورصدُاستعداداتهاُوتطويرُقدراتهاُفيُأعقابُانتهاءُالعدوان.

ُ

ُ
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 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ُالعامُلصحفُالدراسةُفيُتغطيةُموضوعاتُ ُالفجرُعنُاالتجاه اختلفتُنتيجةُصحيفة
،ُ)%54.2المقاومةُالفلسطينية،ُحيثُاحتّلتُموضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُالمركزُاألّولُبنسبةُ)

ُ.)%45.8فيماُجاءتُموضوعاتُالمقاومةُالعسكريةُفيُالمركزُالثانيُبنسبةُ)

ُ ُفي ُالشعبية ُالمواجهات ُجاءت ُلموضوعاتُوقد ُالصحيفة ُتغطية ُمن ُاألّول المركز
(ُ ُبنسبة ُالشعبية ُ))%31.4المقاومة ُبنسبة ُالفردية ُالعمليات ُالثاني ُالمركز ُوفي ،11.4%(ُ،

مُ،ُفيماُل)%2.9،ُثمُجاءُاإلضرابُالعامُبنسبةُ))%8.5تلتهاُاالحتجاجاتُوالمسيراتُبنسبةُ)
ُا.تذكرُأيُموضوعاتُعنُاالعتصامات،ُوالمقاطعات،ُأوُغيره

ُالمركزُ ُفي ُالصواريخ ُإطالق ُعمليات ُفجاءت ُالعسكرية ُالمقاومة ُموضوعات ُفي أّما
(ُ ُبنسبة ُوصفقةُ)%28.5األّول ُالقسام، ُ)طائرة ُمثل ُأخرى ُموضوعات ُالثاني ُالمركز ُوفي ،

(ُ ُبلغت ُبنسبة ُوغيرها( ُوالعملياتُ)%5.7التبادل، ُالمسّلحة، ُاالشتباكات ُموضوعات ُتلتها ،
ُاالحتال ُوقصف ُبلغتُالفدائية، ُمتساوية ُبنسبة ُجاءت ُوجميعها ُوغيرها، ُالمقاومة، ُلمواقع ل

(2.9.)%ُُ

ُالصحيفةُ ُاهتمام ُإلى ُالشعبية ُالمقاومة ُموضوعات ُتغطية ُنسب ُارتفاع ُالباحث ويرجع
ُ ُبضعف ُمقارنة ُالطعن ُوعمليات ُالقدس ُانتفاض ُُتهاغطيتبتغطية ُخاللُلموضوعات المقاومة

وصولُالمنتخبُالجزائريُُمعُهتزامنلُ؛2014عامُُاإلسرائيليُعلىُغزةُصيفالتصديُللعدوانُ
ُفةُلهذاحيثُأفردتُالصحيبطولةُكأسُالعالمُلكرةُالقدمُالمقامةُفيُالبرازيل،ُلمراحلُمتقدمةُفيُ
ُ ُالرياضي ُالحدث ُأكبر ُاألخرُىمساحة ُالعربية ُالقضايا ُحساب ُأهمُُعلى ُتناولت ُبالكاد التي

ُحيفةُرياضيةُمتخصصة.،ُمتناسيةُكونهاُصحيفةُعامةُوليستُصموضوعاتها

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ثالثاا: القوى الفاعلة:
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة موضوعات في الفاعلة القوى  يوضح( 3.3) جدول

 الصحيفة            
 القوى الفاعلة

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

ائل
فص

 وال
زاب

ألح
ا

ُ

23ُ23.2ُ26ُ52ُ39ُ41ُ16ُ50ُ104ُ37.7ُُحركةُحماس
27ُ9.8ُُ-ُ- 16ُ16.2ُ7ُ14ُ4ُ4.2ُأخرُىفصائلُ

5ُ15.7ُ18ُ6.5ُ 5ُ5.1ُ1ُ2ُ7ُ7.4ُالجهادُاإلسالمي
1ُ3.1ُ8ُ2.9ُ 5ُ5.2ُ-ُ-2ُ2ُُحركةُفتح

4ُ1.4ُُ-ُ- 1ُ1ُ2ُ4ُ1ُ1.1ُالجبهةُالشعبية
 58.3 161 68.8 22 58.9 56 72 36 47.5 47 المجموع

9ُ28.1ُ99ُ35.9ُ 50ُ50.5ُ14ُ28ُ26ُ27.4ُيرُالشعبُالفلسطينيجماه

مية
رس

ت ال
سا

ؤس
الم

 

1ُ3.1ُ5ُ1.8ُ 4ُ4.2ُ-ُ-ُ-ُ-ُرئاسةُالسلطة
3ُ1.1ُُ-ُ- 3ُ3.1ُ-ُ-ُ-ُ-ُحكومةُرامُهللا

2ُ0.7ُُ-ُ-1ُ1.1ُُ-ُ-1ُ1ُُأخرُى
1ُ0.4ُُ-ُ- 1ُ1.1ُ-ُ-ُ-ُ-ُرئاسةُالتشريعي

 4 11 3.1 1 9.5 9 - - 1 1 المجموع
5ُ1.8ُُ-ُ- 4ُ4.2ُ-ُ-1ُ1ُُـــرُىـــــــــأخـــــــــــــــــــــــــــــ

  99 100 50 100 95 100 32 100 276 100الكّلي المجمــــــوع
 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

ُاأل ُالمركز ُفي ُالفلسطينية ُوالفصائل ُاألحزاب ُفيُجاءت ُالفاعلة ُالقوى ُفئة ُفي ول
(ُ ُبلغت ُكبيرة ُبنسبة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُالشعبُ)%58.3موضوعات ُجماهير ُوجاءت ،

(ُ ُبلغت ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُفي ُوالهيئاتُ)%35.9الفلسطيني ُالمؤسسات ُجاءت ُوبعدها ،
مةُحكُوُ،ُوقدُتّمُاستثناءُفئةفقطُ)%4لتُعلىُنسبةُقليلةُبلغتُ)الرسميةُالفلسطينيةُالتيُحص

ُغزةُوالمنظماتُوالمؤسساتُاألهليةُمنُالجدولُلعدمُوجودُأيُتكرارُلهماُفيُصحفُالدراسة.

                                                           

ُُويُعلىالمجموعُالكّليُهناُالُيساويُعددُالموضوعاتُالتيُتّمُتحليلها،ُألنُالموضوعُالواحدُيمكنُأنُيحت
ُالمقاومة.قوةُفاعلةُفيُأكثرُمنُ
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ُصحفُ ُموضوعات ُفي ُاألول ُالمركز ُ)حماس( ُاإلسالمية ُالمقاومة ُحركة ُاحتّلت وقد
(ُ ُبلغت ُبنسبة ُالثانيُ)%37.7الدراسة ُالمركز ُفي ُالفلسطيني ُالشعب ُجماهير ُجاءت ُفيما ،

(ُ ُبلغت ُتمارسهاُ)%35.9بنسبة ُالتي ُالشعبية ُالمقاومة ُوسائل ُخالل ُالفصائلُمن ُتلتهما ،
(ُ ُبلغت ُبنسبة ُالثالثة ُالمرتبة ُفي ُالمذكورة ُغير ُاألخرى ُالجه)%9.8الفلسطينية ُحركة ُثم ادُ،

ُوالمؤسساتُ ُالفصائل ُبقية ُجاءت ُومتقاربة ُضئيلة ُوبنسب ُثم ُالرابعة، ُالمرتبة ُفي اإلسالمي
دوليةُكةُالثلُ"لجنةُالمتابعةُالعربيةُفيُالداخلُالمحتّل،ُوالحُرالرسميةُوالقوىُالفاعلةُاألخرىُم

بقُ("،ُمعُاإلشارةُإلىُأّنهُتّمُحذفُفئةُحكومةُغزةُمنُالجدولُالساBDSلمقاطعةُاالحتاللُ)
ُلعدمُحصولهاُعلىُأيُنسبةُتذكرُفيُكافةُأعدادُصحفُالدراسةُالتيُتّمُتحليلها.

ريةُ(ُالذيُبّينُأنُموضوعاتُالمقاومةُالعسك2.3وهذهُالنتائجُمتوافقةُمعُنتائجُجدولُ)
احتّلتُالمركزُاألولُمنُموضوعاتُالمقاومةُفيُصحفُالدراسة،ُفكانُمنُالمنطقيُأنُتأتيُ

تائجُاألحزابُوالفصائلُفيُالمركزُاألولُكأبرزُقّوةُفاعلةُفيُموضوعاتُالمقاومة،ُوأظهرتُالن
ُلي.ومةُالعسكريةُضدُاالحتاللُاإلسرائيأنُأكثرُفصيلُمقاومُكانُحركةُحماسُلدورهاُفيُالمقا

(ُمنُأنُحركةُالمقاومة2014ُمعُماُتوصّلتُإليهُدراسةُ)خريس،ُأيًضاُكماُأنهاُتتفقُ
ُالمقاومةُ ُموضوعات ُفي ُالفاعلة ُالقوى ُفي ُاألول ُالمركز ُفي ُجاءت ُحماس اإلسالمية

ُ.(1)ثمُفصائلُالمقاومةُاألخرُىُلسطينية،ُتالهاُالشعبُالفلسطيني،الف

 ستوى كّل صحيفة على حدة:على م .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

اختلفتُنتائجُصحيفةُالدستورُاألردنيةُعنُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءتُ
ُفيُموضوعاتُالمقاومة ُالقوىُالفاعلة ُاألولىُفيُفئة ُجماهيرُالشعبُالفلسطينيُفيُالمرتبة

،ُتلتهاُفصائلُالمقاومةُ)%23.2)،ُثمُجاءتُحركةُحماسُبنسبةُ)%50.5الفلسطينيةُبنسبةُ)
فيماُجاءتُبقيةُالقوىُُ،)%5.1،ُثمُحركةُالجهادُاإلسالميُبنسبةُ))%16.2األخرىُبنسبةُ)

ُالفاعلةُاألخرىُبنسبُمتقاربة.

ُإلىُ ُالدراسة ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُعن ُالدستور ُصحيفة ُاتجاه ُاختالف ُالباحث ويرجع
ُالدستورُبتغطيةُموضوعاتُالمقاُو ُالشعبيُوالمسلُّاهتمامُصحيفة ُالفلسطينيةُبشقّيها حُأكثرُمة

128ُ(،ُحيثُأوردتُالصحيفة3.2ُمنُغيرهاُمنُصحفُالدراسةُكماُأظهرتُنتائجُجدولُ)

                                                           

ُ(.136خريس،ُالخطابُالصحفيُالفلسطينيُنحوُقضيةُالمقاومةُالفلسطينيةُ)ص(1ُ)
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ُالفلسطينية ُبالمقامة ُمتعّلًقا ُالدراسةُموضوًعا ُصحف ُبين ُمن ُصحيفة ُنسبةُكأكثر ُوبلغت ،
ُ.)%54.7موضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُفيهاُ)

 رية:صحيفة الجمهورية المص .ب

ُحركةُ ُجاءت ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتائج اتفقت
ُبنسبةُ ُالفلسطينية ُالمقاومة ُموضوعات ُفي ُالفاعلة ُالقوى ُفئة ُفي ُاألولى ُالمرتبة ُفي حماس

،ُتلتهماُفصائلُالمقاومةُاألخرىُبنسبةُ)%28%(،ُثمُجماهيرُالشعبُالفلسطينيُبنسبةُ)52)
ُالجبهة14) ُثم ،)%ُ(ُ ُبنسبة ُفلسطين ُلتحرير ُاإلسالميُُ،)%4الشعبية ُالجهاد ُحركة وأخيًرا

ُ.)%2بنسبةُ)

ُالمؤسساتُ ُأو ُالتحريرُالوطنيُالفلسطينيُ)فتح(، ُتذكرُحركة ُلم ونالحظُأنُالصحيفة
ُالباحث ُويرجع ُأوردتها، ُالتي ُالمقاومة ُموضوعات ُفي ُالفاعلة ُالقوى ُضمن ُالرسمية ُوالهيئات

ُ ُإلى ُُالموضوعاتُطبيعةذلك ُالصحيفة ُذكرتها ُالتي ُحيث ُومحتواها، ُتكانوأهدافها تهمُت
ُالقومي.هاُخطرُعلىُأمنوتصّنفهاُعلىُأنهاُغزةُبتنفيذُعملياتُفيُمصرُقطاعُالمقاومةُفيُ

 صحيفة العرب القطرية: .ج

اتفقتُنتيجةُصحيفةُالعربُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءتُحركةُحماسُ
،ُ)%41.1القوىُالفاعلةُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُبنسبةُ)فيُالمرتبةُاألولىُفيُفئةُ

،ُ)%7.4،ُثمُحركةُالجهادُاإلسالميُبنسبةُ))%27.4ثمُجماهيرُالشعبُالفلسطينيُبنسبةُ)
ُ،ُثمُجاءتُبقيةُالقوىُاألخرىُفيُمراكزُمتأخرةُبنسبُمتفاوتة.)%5.3ثمُحركةُفتحُبنسبةُ)

وحيدةُمنُصحفُالدراسةُالتيُحصلتُفيهاُونالحظُأنُصحيفةُالعربُهيُالصحيفةُال
ُعل ُداللة ُهذا ُوفي ُمتفاوتة، ُنسب  ُعلى ُالفلسطينية ُالمقاومة ُفي ُالفاعلة ُالقوى ُفئات ىُكافة

ُشموليةُتغطيةُالصحفية،ُوتوازنهاُفيُطرحُموضوعاتُالمقاومةُبكافةُأشكالهاُوفصائلها.

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

لعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءتُحركةُحماسُاتفقُاتجاهُصحيفةُالفجرُمعُاالتجاهُا
ثمُُ،)%50فيُالمرتبةُاألولىُفيُفئةُالقوىُالفاعلةُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُبنسبةُ)

،ُثمُ)%15.6،ُثمُحركةُالجهادُاإلسالميُبنسبةُ))%28.1جماهيرُالشعبُالفلسطينيُبنسبةُ)
ُاُرئاسةُالسلطة.وهيُذاتُالنسبةُالتيُحصلتُعليهُ)%13.1حركةُفتحُبنسبةُ)
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ُالمؤسساتُ ُأو ُالمقاومة ُفصائل ُبقية ُأو ُالشعبية ُالجبهة ُتذكر ُلم ُالصحيفة ُأن ونالحظ
ّلةُاألخرىُضمنُالقوىُالفاعلةُفيُموضوعاتُالمقاومةُالتيُأوردتها،ُويرجعُالباحثُذلكُإلىُق

ُالعسكريُوالشعبي-موضوعاتُالمقاومةُ كماُظهرتُفيُجدولُلواردةُفيُالصحيفةُاُ-بشقّيها
ُ.صحفُالدراسةمقارنةُبغيرهاُمنُ(3.1ُ)

 رابعاا: الشخصيات المحورية:
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة موضوعات في المحورية الشخصيات يوضح( 3.4) جدول

 الصحيفة         
 الشخصيات  

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

5ُ21.7ُ1ُ50ُ36ُ47.4ُ1ُ50ُ43ُ41.8ُُحزبية
30ُ29.1ُُ-ُ-30ُ39.5ُُ-ُ-ُ-ُ-ُغيرُرسميةُوغيرُحزبية

1ُ50ُ20ُ19.4ُُ-ُ-18ُ78.3ُ1ُ50ُُأخرُى
10ُ9.7ُُ-ُ-10ُ13.1ُُ-ُ-ُ-ُ-ُرسمية

  23 100 2 100 76 100 2 100 103 100المجمـــــــــوع
 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 لصحف الدراسة:اًلتجاه العام  .1

ئةُتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُإلىُأنُالشخصياتُالحزبيةُاحتّلتُالمرتبةُاألولىُفيُف
ُالشخصياتُالمحوريةُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُتلتهاُالشخصياتُغيرُالرسميةُوغير

ُاألهليةُالحزبية ُوالجمعيات ُالمؤسسات ُمدراء ُالشخصياتُُكشخصيات ُثم ُالثانية، ُالمرتبة في
ياتُفيُالمرتبةُالثالثة،ُفيماُجاءتُالشخصالتيُتضّمُوجهاءُومخاتيرُالعشائرُوغيرهمُاألخرىُ

ُالرسميةُفيُالمركزُالرابعُواألخير.

(ُ ُللجدول ُمنطقي ُانعكاس ُهي ُالنتائج ُواألحزاب3.3ُوهذه ُالفصائل ُأن ُبّين ُالذي )
ُا ُصحف ُفي ُالمقاومة ُموضوعات ُفي ُاألبرز ُالفاعلة ُالقوى ُكانت ُوبالتاليالفلسطينية ُلدراسة،

ُ.فإنُالشخصياتُالمحوريةُاألبرزُستكونُمنُبينُهذهُالفصائلُواألحزاب

                                                           

ُكنُتفيُصحفُالدراسةُلمُُاتالموضوعكثيًراُمنُُ،ُألنالمحّللةوعاتُالُيساويُعددُالموضُالمجموعُالكّلي
ُتحتويُعلىُشخصيةُمحورية.
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،ُوفيُهذاُ(3.4(ُو)3.3)ُجاءتُالشخصياتُالرسميةُبالمركزُاألخيرُفيُالجدولينكماُ
ُالفلسطيني ُوللحكومة ُالتحرير ُولمنظمة ُللسلطة ُبارز ُدور ُوجود ُعدم ُتظهر ُسلبية ُفيُداللة ة

ىُوءُإلحتىُعلىُصعيدُالمقاومةُالشعبيةُبأشكالهاُالمختلفة،ُكاللجُسرائيليمقاومةُاالحتاللُاإل
ُالشعبُ ُأبناء ُبحق ُارتكبوها ُالتي ُالجرائم ُعلى ُاالحتالل ُقادة ُلمحاسبة ُالدولية المحاكم

ُ ُواألساليب ُالوسائل ُمن ُوغيرها ُاالحتالل، ُلمقاطعة ُدولي ُدعم ُحشد ُأو المشروعةُالفلسطيني،
ُُساتُالرسميةُالفلسطينيةُاستخدامهاُفيُمقاومةُاالحتاللُووضعوالتيُبإمكانُالمؤسدولًياُ حد 

ُالعتداءاتهُوانتهاكاته.

ُ ُ)الدلو، ُدراسة ُمع ُالنتائج ُهذه ُالشخصيات2015ُوتختلف ُأبز ُأن ُأظهرت ُوالتي ،)
الفاعلةُفيُموضوعاتُالمقاومةُهيُشخصياتُغيرُرسمية،ُفيماُجاءتُالشخصياتُالحزبيةُ

ُالرابع ُالمركز ُويفسُّ(1)في ُالدراستينُ، ُموضوع ُباختالف ُالنتائج ُفي ُاالختالف ُهذا ُالباحث ر
ومجتمعهما،ُحيثُإنُدراسةُالدلوُمقتصرةُعلىُالمقاومةُالشعبيةُفيُالصحافةُالفلسطينية،ُفيُ

ُُحينُتتناولُهذهُالدراسةُالمقاومةُبشقّيهاُالشعبيُوالعسكريُفيُالصحافةُالعربية.

 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 دستور األردنية:صحيفة ال .أ

ُفئةُ ُجاءت ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالدستور ُصحيفة ُنتيجة اختلفت
ُبنسبةُ ُاألول ُالمركز ُفي ُالمستقّلة ُالشعبية ُالشخصيات ُمثل ُاألخرى ُالمحورية الشخصيات

ُلمُتوردُ)%21.7%(،ُثمُجاءتُالشخصياتُالحزبيةُفيُالمركزُالثانيُبنسبةُ)78.3) ،ُفيما
ُميةُوشخصياتُغيرُرسميةُوغيرُحزبيةُفيُموضوعاتها.أيُشخصياتُرس

ُبالشخصياتُالحزبيةُ ُمقارنة ُالشخصياتُالشعبية ُالباحثُالفرقُالكبيرُفيُنسبة ويرجع
ُبصحفُ ُمقارنة ُالفت ُبشكل ُوتغطيتها ُالشعبية، ُالمقاومة ُبموضوعات ُالصحيفة ُاهتمام إلى

ُموضوًعاُعنُالمقاومة70ُدتُ(ُحيثُأنهاُأوُر3.2كماُأظهرتُنتائجُالجدولُ)ُالدراسةُاألخرُى
يُوفقُرأ–ُ،ُإضافةموضوًعاُعنُصحيفتيُاألهرامُالمصريةُوالفجرُالجزائرية51ُالشعبيةُبفارقُ

ُأمنية،ُأوإلىُأنُالموضوعاتُالحزبيةُفيُغالبهاُالُتظهرُشخصياتُبعينهاُإّماُلدوُاُ-الباحث ُع 
ُفيه ُشخصيات ُوجود ُبالعدم ُتتعلق ُأعمال ُلكونها ُ؛ ُأعمال ُوتدُرإعداد ُمهّماتُيب ُتنفيذ أو

ُعسكرية.

                                                           

 (.119الدلو،ُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحافةُالفلسطينيةُ)صُ(1)
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 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُالمقاومةُ ُموضوعات ُفي ُالمحورية ُالشخصيات ُنسبة ُالصحيفة ُهذه ُفي تساوت
(ُ ُبنسبة ُالحزبية ُالشخصيات ُجاءت ُحيث ُبنسبةُُ)%50الفلسطينية، ُاألخرى والشخصيات

ُ%(،ُفيماُلمُتذكرُشخصياتُرسميةُوشخصياتُغيرُرسميةُوغيرُحزبية.50)

رُالباحثُتساويُالنسبُبعدمُاهتمامُالصحيفةُبذكرُأيُشخصياتُفاعلةُفيُتغطيتهاُويفسُّ
ُدونُإبرازُالفاعلين.ُعلىُتغطيةُالموضوعُفقطُلموضوعاتُالمقاومة،ُواالقتصار

 :صحيفة العرب القطرية .ج
اتفقتُنتيجةُصحيفةُالعربُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءتُالشخصياتُ

ُ،ُثمُالشخصياتُغيرُالرسميةُوغيرُالحزبيةُبنسبة)%47.4األولُبنسبةُ)ُالحزبيةُفيُالمركز
ُ.)%13.1%(،ُثمُالشخصياتُاألخرىُبنسبةُ)39.5)

ُالباحث ُالمتعّلقةُُويرى ُالموضوعات ُبتغطية ُالصحيفة ُاهتمام ُمدى ُتعكس ُالنسب ُهذه أن
ُالدراسة.ُبفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُوإبرازُشخصياتهاُالمحوريةُأكثرُمنُغيرهاُمنُصحف

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

اتفقتُهذهُالصحيفةُمعُصحيفةُالجمهوريةُالمصريةُفيُعددُونسبةُالشخصياتُالمحوريةُ
(ُ ُبنسبة ُالحزبية ُالشخصيات ُجاءت ُحيث ُالفلسطينية، ُالمقاومة ُموضوعات ُ)%50في

،ُفيماُلمُتذكرُشخصياتُرسميةُوشخصياتُغيرُرسميةُ)%50والشخصياتُاألخرىُبنسبةُ)
ُرُحزبية.وغي

اُويعّللُالباحثُتساويُالنسبُبعدمُاهتمامُالصحيفةُبإبرازُأيُشخصياتُفاعلةُفيُتغطيته
ُلموضوعاتُالمقاومة،ُواالقتصارُعلىُتغطيةُالموضوعُفقط.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



102 

 

ا: المصادر الصحفية:  خامسا
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة لموضوعات الصحفية المصادر يوضح( 3.5) جدول

 الصحيفة           
 المصـــادر  

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

لية
داخ

ر ال
صاد

الم
  

40ُ17.9ُ 5ُ20.8 8ُ10.7 9ُ20 18ُ22.8ُالكاتبُالمصاحف
32ُ14.4ُ 13ُ54.2ُ-ُ- 9ُ20 10ُ12.6ُالمحررُالصحفي

3ُ1.4ُُ-ُ-ُ-ُ- 3ُ6.7ُ-ُ-ُالمندوبُالصحفي
 33.7 75 75 18 10.7 8 46.7 21 35.4 28 مـــــــــــــوعالمجـ

جية
خار

ر ال
صاد

الم
ُ

114ُ51.1ُ 3ُ12.5 47ُ62.6 19ُ42.2 45ُ57ُوكاالتُاألنباءُالعالمية
2ُ8.3ُ9ُ4ُ 1ُ1.3 5ُ11.1 1ُ1.3ُمجهولةُالمصدر

1ُ4.2ُ6ُ2.7ُ 2ُ2.7ُ-ُ- 3ُ3.8ُصحفُعربيةُوأجنبية
5ُ2.2ُُ-ُ- 5ُ6.7ُ-ُ-ُ-ُ-ُوكاالتُاألنباءُالمحلية

3ُ1.4ُُ-ُ- 3ُ4ُ-ُ-ُ-ُ-ُمواقعُإلكترونية

 61.4 137 25 6 77.3 58 53.3 24 62.1 48 المجـمـــــــــــــوع
11ُ4.9ُُ-ُ-9ُ12ُُ- -2ُ2.5ُُمصادرُأخرُى
 100 223 100 24 100 75 100 45 100 79 المجموع الكلي

 

 ي:من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأت

 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

ُلىُفيتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُإلىُأنُوكاالتُاألنباءُالعالميةُاحتّلتُالمرتبةُاألُو
ُ ُالصحفية ُالفلسطينية،ُالمصادر ُالمقاومة ُموضوعات ُفي ُالدراسة ُصحف ُعليها ُاعتمدت التي

،ُهُالمصادرُاألخرُىهاُالكاتبُالمصاحفُفيُالمركزُالثاني،ُثمُجاءُالمحررُالصحفي،ُوبعدتال
ُوأخيًراُجاءتُبقّيةُالمصادرُفيُمراكزُمتأخرةُبنسبُضئيلةُومتقاربة.

ُالنتيجةُمعُماُتوصلتُلهُدراسةُ)أبوُشباك،ُ (ُوالتيُأوضحتُأن2016ُوتختلفُهذه
صحفُالدراسةُاعتمدتُعلىُالمصادرُالذاتيةُفيُاستقاءُموضوعاتهاُلتشكيلُالصورةُاإلعالميةُ

                                                           

ُُ ُ"المراسلُالصحفي" ُالمصادرُالداخليةتمُحذفُفئة ةُ،ُوحذفُفئاتُوكاالتُاألنباءُالخاصةُوفئمنُقائمة
ُ.الموضوعاتُالتيُتّمُتحليلهالعدمُوجودُتكرارُلهاُفيُُمنُمصدرُمنُقائمةُالمصادرُالخارجية؛أكثرُ
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(ُوالتيُتظهرُأنُصحفُالدراسةُاعتمدت2015ُاُتتفقُمعُدراسةُ)البنا،ُ،ُلكنه(1)الخاصةُبها
ُ.(2)علىُوكاالتُاألنباءُالعالميةُكمصدرُلموضوعاتها

ُ ُالباحث ُموضوعاتُويفّسر ُتغطية ُفي ُالعالمية ُالوكاالت ُعلى ُالدراسة ُصحف اعتماد
ُراضيغينُفيُاألالمقاومةُالفلسطينيةُلعدمُقيامهاُبتوفيرُمراسلينُخاصينُمتفرغينُأوُغيرُمتفُر

ُباألخبارُوالتقاريرُوالصورُالخاصة.ُلتزويدهاالفلسطينيةُ

وبرأيُالباحثُفإنُعدمُتوفيرُالصحفُالعربيةُلمراسلينُدائمينُأوُمؤقتينُفيُاألراضيُ
الفلسطينيةُأمرُسلبيُيضعفُمنُقدرةُالصحفُعلىُمواكبةُاألحداثُوتغطيتهاُأواًلُبأول،ُونقلُ

ُالشعبُالفلسطينيُألشقائهُالعرب،ُويدعهاُأوجهُالمقاومةُأوُالصمودُأ وُالمعاناةُالتيُيعيشها
وتنشرُموضوعاتُمحّددةُوفقُُ،رهينةُلوكاالتُاألنباءُالعالميةُالتيُترّكزُعلىُأحداثُبعينها

،ُفقدُتبرزُوقائعُوأحداثُبصوةُتجعلُاالستنتاجُمؤاتًياُلمصالحها،ُأجنداتُخاصةُبهاسياساتُُو
خاوفُالُمبررُلها،ُوتشّوهُمعلوماتُاستناًداُإلىُقيمُأخالقيةُوثقافيةُوتضّخمُأحداثُبغيةُإثارةُم
 .(3)وسياسيةُخاصةُبدولُمعّينة

عالميةُمثلُصحيفةُ"نيويوركُتايمز"ُاألمريكيةُلهاُأجنبيةُاإلشارةُإلىُأنُصحًفاُوتجدرُ
ةُالصحيفةُرافًداُرئيسًياُمهّماُخاللُتغطيُوافيُاألراضيُالفلسطينية،ُوقدُشكلُمراسلينُمتفّرغين

،ُحيثُبلغتُنسبةُاعتمادُالصحيفةُعلىُموضوعات2014ُللعدوانُاإلسرائيليُعلىُغزةُصيفُ
 .(4)الواردةُمنُوكاالتُاألنباءُالعالميةللموضوعاتُُ)%0.9،ُمقابلُ))%91.8مراسليهاُ)

 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُاالتجا ُمع ُالدستور ُصحيفة ُنتيجة ُعلىُاتفقت ُاالعتماد ُفي ُالدراسة ُلصحف ُالعام ه
ُالمركزُ ُفي ُجاءت ُحيث ُالفلسطينية، ُالمقاومة ُلموضوعات ُكمصدر ُالعالمية ُاألنباء وكاالت

،ُوفيُ)%22.8،ُتلتهاُفيُالمركزُالثانيُفئةُالكاتبُالمصاحفُبنسبةُ))%56.9األولُبنسبةُ)
(ُ ُالمحررُالصحفيُبنسبة ُجاء)%11المركزُالثالثُجاءتُفئة ُفيما ُفئاتُالمصادرُ، تُبقية

ُاألخرىُفيُالمراكزُالالحقةُبنسبُمتقاربة.
                                                           

 (.116)صُاليوميةُالعربيةُأبوُشباك،ُصورةُإيرانُفيُالصحفُ(1)
 (.119البنا،ُصورةُتركياُفيُالصحفُاليوميةُالفلسطينيةُ)صُ(2)
ُ(41المصمودي،ُالنظامُاإلعالميُالجديدُ)صُ(3)
 .(155)صفيُموقعُصحيفةُنيويوركُتايمز2014ُُألطرُالخبريةُللعدوانُاإلسرائيليُعلىُغزةُاعيسى،ُُ(4)
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 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُعلىُ ُاالعتماد ُفي ُالدراسة ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتيجة اتفقت
ُالمركزُ ُفي ُجاءت ُحيث ُالفلسطينية، ُالمقاومة ُلموضوعات ُكمصدر ُالعالمية ُاألنباء وكاالت

(ُ ُبنسبة ُالثانيُ)%42.2األول ُالمركز ُفي ُالصحفي ُوالمحرر ُالمصاحف ُالكاتب ُفئتا ُتلتها ،
،ُفيماُجاءتُفئةُالموضوعاتُمجهولةُالمصدرُفيُالمركزُالثالثُبنسبةُ)%20بنفسُالنسبةُ)

معُاإلشارةُإلىُُ،)%6.7%(،ُوجاءتُفئةُالمندوبُالصحفيُفيُالمركزُالرابعُبنسبةُ)11.1)
ُدرُاألخرىُالتيُوردُذكرها.أنُالصحيفةُلمُتعتمدُعلىُأيُمنُالمصا

 صحيفة العرب القطرية: .ج

ُاتفقتُنتيجةُصحيفةُالعربُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسةُفيُاالعتمادُعلىُوكاالت
بةُاألنباءُالعالميةُكمصدرُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُحيثُجاءتُفيُالمركزُاألولُبنس

ُاألخ62.6) ُالمصادر ُفئة ُالثاني ُالمركز ُفي ُتلتها ُترجمةُ%(، ُعلى ُاعتمدت ُوالتي رى
يُفالموضوعاتُالمتعّلقةُبالمقاومةُمنُالصحفُاإلسرائيلية،ُفيماُجاءتُفئةُالكاتبُالمصاحفُ

(ُ ُبنسبة ُالثالث ُبنسب)%10.7المركز ُالرابع ُالمركز ُفي ُالمحّلية ُاألنباء ُوكاالت ُفئة ُثم ةُ،
ُفاوتة.%(،ُوتوّزعتُبقيةُالمصادرُعلىُالمراكزُالالحقةُبنسبةُضئيلةُمت6.7)

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

اختلفتُنتيجةُصحيفةُالفجرُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءتُفئةُالمحررُ
،ُثمُفئةُ)%54.2الصحفيُفيُالمركزُاألولُكمصدرُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُبنسبةُ)

(ُ ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُفي ُالمصاحف ُاأل)%20.8الكاتب ُوكاالت ُفئة ُجاءت ُفيما فيُُنباء،
ُ،ُثمُجاءتُفئةُالموضوعاتُمجهولةُالمصدرُفيُالمركزُالرابع)%12.5المركزُالثالثُبنسبةُ)

،ُ)%4.2،ُوفيُالمركزُالخامسُجاءتُفئةُالصحفُالعربيةُواألجنبيةُبنسبةُ))%8.3بنسبةُ)
ُمعُاإلشارةُإلىُأنُالصحيفةُلمُتعتمدُعلىُأيُمنُالمصادرُاألخرىُالتيُوردُذكرها.

ُالبا ُإلىُويرجع ُالدراسة، ُصحف ُوبقية ُالجزائرية ُالفجر ُصحيفة ُبين ُاالختالف ُهذا حث
ةُمتابعلاعتمادُالصحيفةُعلىُتحريرُاألخبارُالواردةُإليهاُمنُوكاالتُاألنباءُالمختلفة،ُإضافةُ

صلُوتغطيةُاألحداثُمنُخاللُمحرريهاُالخاصين،ُوعدمُاكتفائهاُبنشرُالموادُالصحفيةُمثلماُت
ُاإلش ُمع ُالمصدر، ُتمتلكمن ُال ُالدراسة ُصحف ُجميع ُأن ُإلى ُاألراضيُُارة ُفي مراسلين

ُالفلسطينية.

ُ
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ا: األدوار المنسوبة للمقاومة:  سادسا
 الدراسة صحف في الفلسطينية للمقاومة المنسوبة األدوار يوضح( 3.6) جدول

 الصحيفة           
 دور ــــال       

 اًلتجاه العام الفجر  العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

75ُ67ُ21ُ39.6ُ56ُ66.7ُ16ُ55.2ُ168ُ60.3ُُمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيلي
25ُ22.3ُ9ُ17ُ10ُ11.9ُ6ُ20.7ُ50ُ18ُُحمايةُاألقصىُمنُالتهويدُوالتدنيس

3ُ2.7ُ16ُ30.1ُ2ُ2.4ُ3ُ10.4ُ24ُ8.6ُُتهديدُاألمنُالقوميُالعربي
5ُ4.4ُ1ُ1.9ُ12ُ14.3ُ2ُ6.9ُ20ُ7.2ُُالتسويةُمسارُرفض
3ُ2.7ُ4ُ7.6ُ3ُ3.5ُ1ُ3.4ُ11ُ4.1ُُأخرُى

1ُ0.9ُ2ُ3.8ُ1ُ1.2ُ1ُ3.4ُ5ُ1.8ُُالتخطيطُلالنقالبُورفضُالمصالحة
  112 100 53 100 84 100 29 100 278 100المجموع

 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

ورُدُبةُللمقاومةُالفلسطينية،ُحيثُجاءبقُإلىُاألدوارُالمنسُوتشيرُبياناتُالجدولُالسا
ُباألدوارُاألخُر ُمقارنة ُجًدا ُكبيرة ُاالحتاللُاإلسرائيليُفيُالمركزُاألولُبنسبة تُىُبلغمقاومة

بنسبةُُحمايةُالمسجدُاألقصىُمنُالتهويدُوالتدنيسدورُُوجاءُبعدهُوبفارقُكبير%(،60.3ُ)
خرى،ُأرفضُالتسويةُالسياسيةُالسلمية،ُثمُأدوارُُلعربي،ُتالهتهديدُاألمنُالقوميُا،ُثمُ%(18)

ُالمركزُ ُفي ُالوطنية ُالمصالحة ُورفض ُالفلسطينية ُالسلطة ُعلى ُلالنقالب ُالتخطيط ُجاء فيما
ُاألخير.

نُدورُإذُإُمنطقي؛لألدوارُالمنسوبةُللمقاومةُالفلسطينيةُالترتيبُهذاُبرأيُالباحثُفإنُُو
لُحمايةُأبناءُالشعبُالفلسطينيُوأرضهُمنُاعتداءاتُاالحتالالمقاومةُفيُاألساسُقائمُعلىُ

ُأحياًناُ ُتنسب ُوقد ُوتدنيسها، ُتهويدها ُورفض ُالمقّدسات ُعن ُوالدفاع ُالعنصرية، وسياساته
ُ ُأخرى ُأدواًرا ُالعربية ُإيجابية–الصحف ُأو ُالُ-سلبية ُالدولةُللمقاومة ُلسياسة ُوفًقا فلسطينية؛

ُالصادرةُفيها.

ُ
                                                           

ُُكثرُأالُيساويُعددُالموضوعاتُالتيُتّمُتحليلها،ُألنُالموضوعُالواحدُيمكنُأنُيحتويُعلىُُهناالمجموع
ُ.دورُمنسوبُللمقاومةمنُ
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 على حدة: على مستوى كّل صحيفة .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُمقاومةُ ُجاءت ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالدستور ُصحيفة ُنتيجة اتفقت
قصىُ،ُتلتهاُفيُالمركزُالثانيُحمايةُاأل)%67االحتاللُاإلسرائيليُفيُالمركزُاألولُبنسبةُ)

ثالثُلميةُفيُالمركزُال،ُوجاءُرفضُالتسويةُالسياسيةُالس)%22.3منُالتهويدُوالتدنيسُبنسبةُ)
ُ،ُفيماُجاءُتهديدُاألمنُالقوميُالعربيُوأدوارُأخرىُمثلُ)محاولةُكسرُحصار)%4.4بنسبةُ)

(ُ ُفيُالمركزُالرابعُبنسبة ُدورُالتخطيطُلالنقالبُعلىُالسلطةُورفضُ)%2.7غزة( ُواحتّل ،
ُ.)%0.9المصالحةُالوطنيةُالمركزُالخامسُواألخيرُبنسبةُضئيلةُبلغتُ)

ُتف ُتنشرهاُويمكن ُالتي ُالموضوعات ُمضمون ُاالّطالعُعلى ُخالل ُالنسبُمن ُهذه سير
فيُُالصحيفةُوتحديدُمصدرها،ُإضافةُإلىُأنُالوصايةُالرسميةُاألردنيةُعلىُالمقدساتُالدينية

ُ.القدسُالشريفُتدفعُالصحيفةُلالهتمامُبتغطيةُموضوعاتهاُوتسليطُالضوءُعلىُاألحداثُفيها
 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُنتائجُُجاءت ُالجمهورية ُحيثُجاءتُمتفقةُصحيفة ُلصحفُالدراسة، ُالعام معُاالتجاه
اُإالُأنهاُجاءتُمنخفضةُجدًُُ)%39.6بنسبةُ)مقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُفيُالمركزُاألولُ

بنسبةُُتهديدُاألمنُالقوميُالعربيُهفيجاءُُعنُاالتجاهُالعامُومتقاربةُمعُالمركزُالثانيُالذي
فةُلباقيُصحفُالدراسة،ُتالهاُفيُالمركزُالثالثُحمايةُاألقصىُمنُالتهويدُ%(ُمخال30.1)

ركزُ،ُثمُأدوارُأخرىُمثلُ)السعيُإلقامةُدولةُفيُغزة،ُوغيرها(ُفيُالم)%17والتدنيسُبنسبةُ)
يُ،ُفيماُجاءُالتخطيطُلالنقالبُعلىُالسلطةُورفضُالمصالحةُالوطنيةُف)%7.6الرابعُبنسبةُ)

ُ،ُواحتّلُدورُرفضُالتسويةُالسياسيةُالسلميةُالمركزُالسادس)%3.8)ُالمركزُالخامسُبنسبة
ُ.)%1.9واألخيرُبنسبةُ)

ُفقةُمعالسلبيةُالتيُتسيئُللمقاومةُالفلسطينيةُجاءتُمتواُاألدوارويعتقدُالباحثُأنُهذهُ
ُأمن ُيهدد ُالفلسطينيةُخطًرا ُوالذيُيرىُفيُالمقاومة ُالرسميُالحاكمُفيُمصر، ُموقفُالنظام

ُوسيناءُبالدها ُمصر ُفي ُالتيُتحدث ُاألمنية ُالهجماتُوالعمليات ُمسؤولية ُوتحّملها ،ُالقومي،
ُوهوُذاتُالموقفُالذيُانعكسُفيُمضمونُالموادُالصحفيةُفيُالصحيفةُالقريبةُمنُالنظام.

ُ ُأظهرتهُدراسةُ)عياش، ُالنتائجُمعُما (ُمنُأنُالصحفُالمصريةُوصفت2014ُوتتفقُهذه
منُالقوميُالمصريُفيُأثناءُتناولهاُلمعظمُالموضوعاتُالمرتبطةُحركةُحماسُبأنهاُتهّددُاأل
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ُتناولتُموضوعاتُمرتبطةُ ُالمصري،ُبينماُوصفتهاُبحركةُمقاومةُحينما بحماسُذاتُالمنشأ
 .(1)بهاُوكانُمنشأُالحدثُفيهاُقطاعُغزة

 صحيفة العرب القطرية: .ج

حيثُجاءتُمقاومةُُاتفقتُنتيجةُصحيفةُالجمهوريةُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسة،
لميةُ،ُتالهاُرفضُالتسويةُالسياسيةُالس)%66.7االحتاللُاإلسرائيليُفيُالمركزُاألولُبنسبةُ)

(ُ ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُفيُ)%14.3في ُوالتدنيس ُالتهويد ُمن ُاألقصى ُحماية ُجاءت ُفيما ،
(ُ ُأدوارُأخرىُمثلُ)السعيُوراءُمكاسبُسياسيةُخاص)%11.9المركزُالثالثُبنسبة ُثم ة،ُ،

(ُ ُبنسبة ُالرابع ُالمركز ُفي ُالمركزُ)%3.5وغيرها( ُفي ُالعربي ُالقومي ُاألمن ُتهديد ُوجاء ،
،ُفيماُاحتّلُالتخطيطُلالنقالبُعلىُالسلطةُورفضُالمصالحةُالمركزُ)%2.4الخامسُبنسبةُ)

ُ.)%1.2السادسُواألخيرُبنسبةُ)

ُ ُإلى ُالفلسطينية ُالمقاومة ُلصالح ُاإليجابية ُالنسب ُهذه ُالباحث ُالنظامُويرجع تقارب
ة،ُقادتهاُفيُالدوحعددُمنُأبرزُالقطريُمعُحركاتُالمقاومة،ُوأبرزهاُحركةُحماسُالتيُيقيمُ

ُوإ ُبتطويرُقدراتها ُالمتعّلقة ُأخبارُالمقاومة ُالكبيرُبتغطية ُالصحيفة ُإلىُاهتمام تهاُمكاناإضافة
ُإسرائيلي.ُأيُعدوانالعسكريةُلمواجهةُ

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ُنتيج ُمقاومةُاتفقت ُجاءت ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالفجر ُصحيفة ة
ُ،ُوفيُالثانيُجاءُحمايةُاألقصىُمن)%55.2االحتاللُاإلسرائيليُفيُالمركزُاألولُبنسبةُ)

(ُ ُبنسبة ُوالتدنيس ُ))%20.7التهويد ُبنسبة ُالعربي ُالقومي ُاألمن ُتهديد ُثم ُتالهُ)10.4%، ،
ُ،ُوجاءتُأدوارُأخرىُوالتخطيطُلالنقالبُعلى)%6.9بةُ)رفضُالتسويةُالسياسيةُالسلميةُبنس

ُ.)%3.4السلطةُورفضُالمصالحةُفيُالمركزُاألخيرُبنسبةُمتساويةُبلغتُ)

جاءُُةُلصالحُالمقاومةُالفلسطينيةاإليجابياألدوارُُارتفاعُنسبةُمجموعويرىُالباحثُأنُ
نضالُُواريخيُالداعمُلمقاومةُنظًراُللموقفُالشعبيُوالرسميُالجزائريُالتُوغيرُمستغربُامنطقيًُ

ُ ُلالحتالل ُوالرافض ُالفلسطيني ُومكّوناتهالشعب ُأشكاله ُبكل ُاألدُواإلسرائيلي ُكانت ُفيما ارُ،
عُفقةُمالسلبيةُالمنسوبةُللمقاومةُمرتبطةُبسياسةُالصحيفةُالتحريريةُالتيُفيُمعظمهاُغيرُمتوا

ُاألحزابُوالتياراتُاإلسالميةُوترفضُالكثيرُمنُأفعالها.
                                                           

ُ(.159)ص2011ُعياش،ُصورةُحماسُفيُالصحافةُالمصريةُبعدُثورةُينايرُُ(1)
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 عاا: سمات المقاومة:ساب
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة سمات يوضح( 3.7) جدول

 الصحيفة           
 السمات   

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

75ُ86.2ُ24ُ42.1ُ61ُ81.3ُ18ُ66.7ُ178ُ77.4ُُوطنية
6ُ6.9ُ17ُ29.8ُ5ُ6.7ُ5ُ18.5ُ33ُ14.4ُُأداةُإقليمية

6ُ6.9ُ16ُ28.1ُ6ُ8ُ3ُ11.1ُ15ُ6.5ُُإرهابية
2ُ2.7ُ1ُ3.7ُ3ُ1.3ُُ-ُ-ُ-ُ-ُأخرُى

1ُ0.4ُُ-ُ-1ُ1.3ُُ-ُ-ُ-ُ-ُإسالمية
  87 100 57 100 75 100 27 100 230 100المجموع

 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

تُولُالسابقُإلىُأنُسمةُالوطنيةُكانتُالغالبةُفيُالسماتُالتيُوصفتشيرُبياناتُالجد
مةُبهاُصحفُالدراسةُالمقاومةُالفلسطينيةُحيثُجاءتُفيُالمركزُاألولُبنسبةُعالية،ُتلتهاُس

ُللمقاومةُ ُاإلسالمية ُالسمة ُواحتلت ُأخرى، ُسمات ُأعقبها ُاإلرهاب، ُسمة ُثم ُإقليمية، أداة
ُالفلسطينيةُالمركزُاألخير.

ُالشويعُز ُبأشكالها ُالفلسطينية ُالمقاومة ُأفعال ُأن ُحقيقة ُإلى ُاالتجاه ُهذا ُالباحث عبيةُو
ُاعتداءاتُاالحتاللُاإلسرائيليُوإجرا ُعنُالوطنُوالشعبُضد ُتكونُدفاًعا ُإّنما ءاتهُوالعسكرية
انتُكوسياستهُالعنصرية،ُوبالتاليُفإنهاُمقاومةُدافعهاُالرئيسُحبُالوطنُوالدفاعُعنه،ُفيماُ

تبيعةُصحفُالدراسةُالسلبيةُمرتبطةُباألحداثُالتيُتجريُفيُالجوارُالعربي،ُونسبُالسماتُ
ُة.لعربيفصائلُالمقاومةُللمحاورُالمختلفة،ُواتهامهاُبالتخطيطُأوُتنفيذُعملياتُتستهدفُالدولُا

 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

                                                           

ُُكثرُأالُيساويُعددُالموضوعاتُالتيُتّمُتحليلها،ُألنُالموضوعُالواحدُيمكنُأنُيحتويُعلىُُهناالمجموع
ُ.سمةُمنُسماتُالمقاومةمنُ
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ُعامُلصحفُالدراسةُحيثُجاءُوسمُالمقاومةاتفقتُنتيجةُصحيفةُالدستورُمعُاالتجاهُال
ُحيثُ ُالدراسة ُصحف ُبين ُاألعلى ُهي ُكبيرة ُبنسبة ُاألول ُالمركز ُفي ُوطنية ُبأنها الفلسطينية

فسُنيُبن،ُفيماُاحتلُوسماُالمقاومةُبأنهاُ"أداةُإقليمية"ُو"إرهابية"ُالمركزُالثا)%86.2بلغتُ)
(ُ ُبلغت ُالتي ُالث)%6.9النسبة ُالسمات ُهي ُهذه ُوكانت ُالتيُ، ُالفلسطينية ُللمقاومة ُفقط الث

ُبرزتُفيُموضوعاتُالصحيفة.

ُويرجعُالباحثُذلكُإلىُأنُالدورُاألبرزُالمنسوبُللمقاومةُفيُموضوعاتُالصحيفةُكان
إنُاليُفمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُوحمايةُالقدسُوالمسجدُاألقصىُمنُالتهويدُوالتدنيس،ُوبالت

ُالوطني ُالسمة ُاألدوارُتقابلها ُالك ّتابُالم صاحفينُهذه ُإلىُأنُغالبية ُإضافة ُالمصدرُ–ة، وهم
مؤيدينُللمقاومةُكانواُمنُالُ-الثانيُالذيُاعتمدتُعليهُالصحيفةُفيُموضوعاتهاُعنُالمقاومة

 فيُمواجهةُاالحتاللُاإلسرائيلي.

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُحي ُالدراسة ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتيجة ُوسمُاتفقت ُجاء ث
نسبةُ،ُلكنهاُكانتُال)%42.1المقاومةُالفلسطينيةُبأنهاُوطنيةُفيُالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)

ُب ُالثاني ُالمركز ُإقليمية ُأداة ُبأنها ُالمقاومة ُوسم ُاحتل ُفيما ُالدراسة، ُصحف ُبين نسبةُاألدنى
هُوكانتُهذ،ُ)%28.1،ُووسمُالمقاومةُبأنهاُإرهابيةُفيُالمركزُالثالثُبنسبةُ))%29.8بلغتُ)

يةُالتيُبرزتُفيُموضوعاتُالصحيفة،ُونالحظُأنُهيُالسماتُالثالثُفقطُللمقاومةُالفلسطين
ُوإُر ُإقليمية ُأداة ُالمقاومة ُتعتبر ُالتي ُالسلبية ُللسمات ُكانت ُالصحيفة ُفي ُاألعلى ُهابيةالنسبة

؛ُ)%42.1مقارنةُبالسمةُاإليجابيةُالوحيدةُالتيُتعتبرهاُوطنيةُبنسبةُ)ُ)%57.9بنسبةُبلغتُ)
ُمماُيؤّكدُتفّوقُالسماتُالسلبيةُفيُصحيفةُالجمهورية.

دولةُويفّسرُالباحثُهذهُالنسبُالسلبيةُبتوافقُالسياسةُالتحريريةُللصحيفةُمعُسياسةُال
ُقطاعُ ُفي ُحماس ُحركة ُمع ُوالمتنافرة ُالمتوترة ُالسيسي ُالفتاح ُعبد ُالرئيس ُعهد ُفي المصرية

امُعملياتُفيُسيناءُومصر،ُوفتحُالصحيفةُالمجالُأمُغزة،ُواتهامهُلهاُولفصائلُأخرىُبتنفيذ
نُاألمُغالبيةُالك تابُالم صاحفينُلشّنُهجومُعلىُفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُواتهامهاُبإضرار

ُالقوميُالمصري.
 صحيفة العرب القطرية: .ج

اتفقتُنتيجةُصحيفةُالعربُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسةُحيثُجاءُوسمُالمقاومةُ
ُ)الفلسطيني ُبلغت ُبنسبة ُاألول ُالمركز ُفي ُوطنية ُبأنها ُبقيةُ)%81.3ة ُمع ُاختلف ُلكنه ،
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،ُثمُجاءُوسمُأداةُ)%8الصحفُفيُاحتاللُوسمُالمقاومةُبأنهاُإرهابيةُالمركزُالثانيُبنسبةُ)
،ُووسمُالمقاومةُبسماتُأخرىُفيُالمركزُالرابعُبنسبةُ)%6.7إقليميةُفيُالمركزُالثالثُبنسبةُ)

(2.7ُ ُووسمها ،)%(ُ ُبنسبة ُاألخير ُالمركز ُفي ُإسالمية ُالصحيفةُ)%1.3بأنها ُهي ُوكانت ،
ُفيُ ُالفلسطينية ُللمقاومة ُسمات ُخمس ُمن ُأكثر ُموضوعاتها ُفي ُأوردت ُالتي الوحيدة

ُموضوعاتها.

يرُويرىُالباحثُأنُتقاربُالحكومةُالقطريةُمعُفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُكانُلهُتأث
مُءتُمتوافقةُمعُسياسةُالنظامُالرسمي،ُأّماُارتفاعُوسإيجابيُعلىُسياسةُالصحيفةُالتيُجا

ُمنُ ُالمترجمة ُالموضوعات ُلبعض ُالصحيفة ُنشر ُإلى ُالباحث ُفيرجعه ُباإلرهاب المقاومة
ُالفلسطين ُالمقاومة ُأفعال ُوتجّرم ُت ذ م ُوأفكار ُرؤى ُمن ُتحمله ُبما ُاإلسرائيلية ُدالصحافة ونُية،

ُيتوافقُمعُسياسةُ ُالصحيفة.إخضاعهاُلتحريرُصحفيُكاف 

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ُالمقاومةُ ُوسم ُجاء ُحيث ُالدراسة ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالفجر ُصحيفة ُاتجاه اتفق
بأنهاُُ،ُفيماُاحتلُوسمُالمقاومة)%66.7الفلسطينيةُبأنهاُوطنيةُفيُالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)

(ُ ُبلغت ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُإقليمية ُب)%18.5أداة ُالمقاومة ُووسم ُالم، ُفي ُإرهابية ركزُأنها
ُ.)%3.7،ُووسمُالمقاومةُبسماتُأخرىُفيُالمركزُالرابعُبنسبةُ))%11.1الثالثُبنسبةُ)

ُ ُالصحيفةُعلىُمحرريها ُإلىُاعتماد ُاإليجابية ُالوطنية يُفويفّسرُالباحثُارتفاعُالسمة
ُا ُمصدرها ُاألخرى ُالسلبية ُالسمات ُكانت ُفيما ُبالمقاومة، ُالمتعلقة ُالموضوعات ُلك تابُ إعداد

ُجماعةُ ُمثل ُإقليمية، ُودول ُلجماعات ُأداة ُبأنها ُالمقاومة ُفصائل ُاتهموا ُالذين المصاحفون
 اإلخوانُالمسلمين،ُوإيران،ُوقطر،ُوتركيا.
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 ثامناا: القيم المتعّلقة بالمقاومة:
 الدراسة صحف في الفلسطينية بالمقاومة المتعّلقة القيم يوضح( 3.8) جدول

 الصحيفة          
 قيم المقاومة 

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

بية
يجا

إ
 

60ُ30ُ22ُ26.8ُ46ُ28.1ُ15ُ26.3ُ143ُ28.4ُُصامدة
65ُ32.5ُ17ُ20.7ُ44ُ26.8ُ16ُ28ُ142ُ28.2ُُشجاعة

41ُ20.5ُ10ُ12.2ُ23ُ14ُ12ُ21ُ86ُ17.1ُُقوية
25ُ12.5ُ3ُ3.7ُ31ُ18.9ُ2ُ3.5ُ61ُ12.1ُُذكية

191ُ95.5ُ52ُ63.4ُ144ُ87.8ُ45ُ78.8ُ432ُ85.8ُُالمجموع

بية
سل

 

5ُ2.5ُ10ُ12.2ُ12ُ7.3ُ3ُ5.3ُ30ُ6ُُمتهّورة
2ُ1ُ6ُ7.3ُ7ُ4.3ُ3ُ5.3ُ18ُ3.6ُُمغرورة
3ُ5.3ُ17ُ3.4ُُ-ُ-14ُ17.1ُُ-ُ-ُمرتزقة
1ُ0.6ُ3ُ5.3ُ6ُ1.2ُُ-ُ-2ُ1ُُأخرُى

9ُ4.5ُ30ُ36.6ُ20ُ12.2ُ12ُ21.2ُ71ُ14.2ُُالمجموع
  200 100 82 100 164 100 57 100 503 100المجموع الكّلي

 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

اسةُفيُصحفُالدُرتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُإلىُالقيمُاإليجابيةُللمقاومةُالفلسطينيةُ
ُكبي ُبنسبة ُ)جاءت ُبلغت ُجًدا ُموضوعاتهاُ)%85.8رة ُبنسبةُمن ُالسلبية ُالقيم ُجاءت ُفيما ،
(ُ ُبلغت ُالمقاومةُُ)%14.2متدنية ُكون ُالباحث؛ ُبرأي ُمتوقعة ُمنطقية ُنسب ُوهذه فقط،

ُفيُ ُترى ُالتي ُالدراسة ُلصحف ُالعربية ُللهوية ُإضافة ُالدولي، ُالقانون ُكفله ُحق الفلسطينية
ُاالحتاللُاإلسرائيليُعدوُاألّمةُالعربية.ُ

ُال ُتفصيل ُ"الوفي ُقيمة ُكانت ُالفلسطينيةُنتائج، ُللمقاومة ُاألبرز ُاإليجابية ُالقيمة صمود"
ُاألول، ُالمركز ُفي ُجاءت ُالحصارُُحيث ُعلى ُصمود ُمن ُالشعب ُأظهره ُبما ُالباحث ويعللها

أعوام،ُوصمودُالمقاومينُفيُغزةُأمام10ُُاإلسرائيليُالمفروضُعلىُقطاعُغزةُمنذُأكثرُمنُ

                                                           

ُُويُعلىالُيساويُعددُالموضوعاتُالتيُتّمُتحليلها،ُألنُالموضوعُالواحدُيمكنُأنُيحتُهناُالمجموعُالكّلي
ُ.قاومةقيمةُمنُقيمُالمأكثرُمنُ
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لذيُاستهدفُالقضاءُعليهمُخاللُثالثُمواجهاتُعسكريةُعنيفة،ُالعدوانُاإلسرائيليُالمدّمرُا
ُالفصلُ ُجدار ُوبناء ُاألراضي ُوسرقة ُاالستيطان ُمواجهة ُفي ُالضفة ُأهل ُصمود وكذلك

صمودُأهلُالقدسُفيُمواجهةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالمجحفةُبحقهمُُباإلضافةُإلىالعنصري،ُ
ُوالتدنيس ُالتهويد ُمن ُوحمايته ُاألقصى ُفي ُورباطهم ،ُ ُالثاني ُالمركز ُفي ُجاءت بفارقُُو-ثم

ُُ-ضئيل ُال"الشجاعة"قيمة ُخالل ُوإقدام ُثبات ُمن ُالفلسطينيون ُأظهره ُلما ُالشعبيةُ، مواجهات
ُوالعسكريةُبأشكالهاُوأنواعهاُالمختلفة،ُتالهاُ"القوة"،ُثمُ"الذكاء".

ُ ُفجاءت ُالسلبية ُالقيم ُفي ُأما ُت"التهور" ُإلى ُالباحث ُويعزوها ُاألول، ُالمركز ُحميلفي
لفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُبجّرُُبعضُصحفُالدراسةموضوعاتُالمقاومةُفيُُالمسؤولينُعن

ُإطالقُ ُووقف ُالتهدئة ُبوساطات ُالقبول ُوعدم ُاإلسرائيلي، ُاالحتالل ُمع ُحرب ُإلى ُغزة قطاع
ُ ُعام ُاإلسرائيلي ُالعدوان ُخالل ُتاله2014النار ُُا، ُأخرى ُقيم ُثم ُالمرتزقة، ُثم ثلُم"الغرور"،

ُمية،ُومتطّرفة،ُومتسّلطة(ُفيُالمركزُاألخيرُبنسبةُضئيلة.)إجرا

اسةُويفّسرُالباحثُاختالفُالقيمُالمنسوبةُللمقاومةُونسبتهاُفيُصحفُالدراسةُإلىُالسي
التحريريةُالخاصةُبكلُصحيفة،ُواألشكالُالصحيفةُالمستخدمة،ُومضمونُالمحتوىُالمنشور،ُ

ُفالم ُوطبيعته، ُالمقاوم ُالعمل ُشكل ُإلى ُإيجابيإضافة ُقيم ُعلى ُدائًما ُحصلت ُالشعبية ة،ُقاومة
ُبينماُتباينتُالقيمُالتيُحصلتُعليهاُالمقاومةُالعسكريةُوفًقاُلسياسةُورؤيةُكلُصحيفة.

ُ ُ)عياش، ُدراسة ُإليه ُتوّصلت ُما ُمع ُالنتائج ُهذه ُأن2014ُوتتفق ُأّكدت ُوالتي ،)
كةُحماسُفيُصحفُموضوعاتُأحداثُسيناءُكانتُالمكّونُاألساسُللصورةُالسلبيةُعنُحُر

ُ.(1)الدراسة،ُبينماُموضوعاتُالمقاومةُبكافةُأشكالهاُكانتُمكوًناُللصورةُاإليجابية
 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُصحفُ ُفي ُبالمقاومة ُالمتعّلقة ُللقيم ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالدستور ُصحيفة ُنتيجة اختلفت
ُا ُفي ُ"الشجاعة" ُجاءت ُحيث ُ)الدراسة، ُبلغت ُبنسبة ُاألول ُالباحثُُ،)%32.5لمركز ويعزو

ُالشبانُخاللُانتفاضةُ ُالك ّتابُالم صاحفينُبعملياتُالطعنُوالدهسُالتيُنفذها ُإلشادة تقّدمها
نفذتهاُالمقاومةُخاللُتصديهاُُالقدس،ُإضافةُلعملياتُاقتحامُالمواقعُالعسكريةُاإلسرائيليةُالتي

ُ ُعام 2014ُُلعدوان ُغزة، ُعلى ُجاء ُ)فيما ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُفي ُتلتهاُ)%30"الصمود" ،

                                                           

ُ(.158)ص2011ُعياش،ُصورةُحماسُفيُالصحافةُالمصريةُبعدُثورةُينايرُُ(1)
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"التهّور"ُكأعلىُقيمةُسلبيةُبنسبةُُوجاء،ُ)%12.5"الذكاء"ُبنسبةُ)ثمُ،ُ)%20.5"القوة"ُبنسبةُ)
،ُوهيُنسبُضئيلةُجًداُ)%1،ُوقيمُأخرىُبنسبةُ))%1،ُأعقبهُ"الغرور"ُبنسبةُ))%2.5بلغتُ)

ُالتيُأوردتهاُالصحيفةُفيُموضوعاتها.ُإذاُتّمُمقارنتهاُبالقيمُاإليجابيةُللمقاومة

ُحص ُالتي ُوالسمات ُللمقاومة ُالمنسوبة ُباألدوار ُالنسبُبارتباطها ُهذه ُالباحث لتُويعّلل
عليهاُفيُموضوعاتُالصحيفة،ُحيثُكانُالدورُاألبرزُلهاُهوُمقاومةُاالحتاللُورفضُتهويدُ

ُُو ُاألدوار ُوهذه ُاألبرز، ُهي ُالوطنية ُالسمة ُوكانت ُواألقصى، ُتكونُالقدس ُأن ُتوجب السمات
ُتقابلُالقيمُالسلبيةُمث هورُلُالتالمقاومةُحاملةُلقيمُساميةُمثلُالشجاعةُوالصمودُوالقوة،ُفيما

ُللمقاومةُمثلُتهديدُاألمنُالقوميُوالتخطيطُلالنقالبُعلىُال سلطةُوالغرورُاألدوارُالمنسوبة
ُة.أداةُإقليميةُوإرهابيُورفضُالمصالحةُالوطنية،ُوماُيترتبُعليهاُمنُوسمُالمقاومةُبأنها

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُصح ُفي ُبالمقاومة ُالمتعّلقة ُللقيم ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتيجة فُاتفقت
ُ،ُفيماُجاءتُ"الشجاعة")%26.8الدراسة،ُحيثُجاءُ"الصمود"ُفيُالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)

(ُ ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُسل)%20.7في ُقيمة ُجاءت ُثم ُبنسبة، ُ"مرتزقة" ُبوصفها ُللمقاومة ُبية
ُم17.1) ُو%( ُ"القوة" ُأما ُالصحيفة، ُموضوعات ُبلغتُن ُالتي ُالنسبة ُبنفس ُفجاءا "التهّور"
ُ.)%3.7،ُواحتلُ"الذكاء"ُالمركزُاألخيرُبنسبةُ))%7.3%(،ُثمُجاءُ"الغرور"ُبنسبةُ)12.2)

ُم ُفي ُالدراسة ُبينُصحف ُمن ُاألقل ُكانت ُالجمهورية ُصحيفة ُأن ُنسبُونالحظ جموع
لتيُبلغتُواألعلىُفيُالقيمُالسلبيةُاُ%(63.4القيمُاإليجابيةُللمقاومةُالفلسطينيةُوالتيُبلغتُ)

،ُويرجعُالباحثُهذهُالنسبُإلىُمحتوىُالموضوعاتُالمتعلقةُبالمقاومةُالفلسطينية%(،36.6ُ)
اُإيجابية،ُأماُحملُقيمًُتُ-يُغالبهاف–فالموضوعاتُالمتعلقةُبمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُكانتُ

ُتدريبُ ُأو ُوسيناء، ُمصر ُفي ُعمليات ُوتنفيذ ُبالتخطيط ُالمقاومة ُاتهمت ُالتي الموضوعات
ُمصر ُإلى ُوإرسالهم ُالعدوانمقاتلين ُخالل ُالمصرية ُالهدنة ُلمبادرة ُالمقاومة ُفصائل ُورفض ،ُ
ُ.قيًماُسلبيةُللمقاومةُالفلسطينيةحملتُفيُم جملهاُ،2014ُاإلسرائيليُعلىُغزةُصيفُ

 ة العرب القطرية:صحيف .ج

اتفقتُنتيجةُصحيفةُالعربُمعُاالتجاهُالعامُللقيمُالمتعّلقةُبالمقاومةُفيُصحفُالدراسة،ُ
،ُفيماُجاءتُ"الشجاعة"ُفيُالمركزُ)%28حيثُجاءُ"الصمود"ُفيُالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)

(ُ ُبنسبة ُ))%23.8الثاني ُبنسبة ُ"الذكاء" ُثم ،18.9%((ُ ُبنسبة ُ"القوة" ُتاله ،14%(ُ أعقبهُ،
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ُبنسبةُ) ُبنسبةُ))%7.3"التهّور" ،ُوفيُالمركزُاألخيرُجاءتُقيمُأخرىُ)%4.3،ُثمُ"الغرور"
ُ.)%0.6بنسبةُبلغتُ)

ُمضمونُ ُإلى ُالفلسطينية ُللمقاومة ُاإليجابية ُالقيم ُنسب ُمجمل ُارتفاع ُالباحث ويفّسر
ُاالحتالل ُمقاومة ُمثل ُإيجابية ُأدوارًا ُوتضّمنت ُالصحيفة ُنشرتها ُالتي ليُاإلسرائيُالموضوعات

ُوحمايةُالقدسُوالمسجدُاألقصىُمنُالتهويدُوالتدنيس،ُوماُيقابلهاُمنُسماتُإيجابيةُبوصف
منُُالمقاومةُبأنهاُوطنيةُمدافعةُعنُشعبهاُومقدساته،ُفيُحينُجاءتُالقيمُالسلبيةُللمقاومة

ُالموضوعاتُالمترجمةُالتيُنقلتهاُالصحيفةُعنُالصحافةُاإلسرائيلية.

 جزائرية:صحيفة الفجر ال .د

ُصحفُ ُفي ُبالمقاومة ُالمتعّلقة ُللقيم ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالفجر ُصحيفة ُنتيجة اختلفت
ُ،ُفيماُجاءُ"الصمود")%28.1الدراسة،ُحيثُجاءتُ"الشجاعة"ُفيُالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)

(ُ ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُ))%26.3في ُبنسبة ُ"القوة" ُتاله ُالسلبية)21.1%، ُالقيم ُجاءت ُثم ،ُ
ألخيرُ،ُوفيُالمركزُا)%5.3"،ُ"الغرور"،ُ"المرتزقة"،ُوقيمُأخرى،ُبنسبُمماثلةُبلغتُ)"التهّور

ُ.)%3.5كانُ"الذكاء"ُبنسبةُ)

ُالفلسطينيُ ُالشعب ُبطوالت ُبإبراز ُالصحيفة ُاهتمام ُإلى ُاالختالف ُهذا ُالباحث ويرجع
يةُلسلباالقيمُُوإقدامهُفيُمواجهةُاالحتاللُاإلسرائيليُوالتصديُالعتداءاتهُوعدوانه،ُفيماُكانت

للمقاومةُانعكاسُلسياسةُالصحيفةُفيُتغطيةُاألحداثُالتيُتقعُفيُمصرُوسيناء،ُوتماشيهاُ
ُمعُالروايةُالمصريةُالتيُتتهمُالمقاومةُبالوقوفُخلفهاُوتنفيذها.

 تاسعاا: اتجاه الصحف نحو المقاومة:
 الفلسطينية المقاومة نحو الدراسة صحف اتجاه يوضح( 3.9) جدول

 الصحيفة        
 اًلتجاه 

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

72ُ91.1ُ20ُ44.4ُ56ُ74.7ُ17ُ70.8ُ165ُ74ُُإيجابي
4ُ5.1ُ21ُ46.7ُ13ُ17.3ُ5ُ20.8ُ43ُ19.3ُُسلبي
3ُ3.8ُ4ُ8.9ُ6ُ8ُ2ُ8.2ُ15ُ6.7ُُمحايد

 100 223 100 24 100 75 100 45 100 79 المجموع
 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:



115 

 

 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

ُتغطيةُموضوعاتفيُصحفُالدراسةُلتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُإلىُأنُاالتجاهُالعامُ
،ُتالهُ)%74بلغتُ)ُالمقاومةُالفلسطينيةُكانُاتجاهاُإيجابًياُفيُالمركزُاألولُوبنسبةُكبيرةُجًدا

ُ.،ُفيماُجاءُاالتجاهُالمحايدُفيُالمركزُاألخيربالمركزُالثانيبيُاالتجاهُالسل

ةُالتيُأظهرتُأنُمقاومُ(3.8(ُو)3.7(ُو)6.3)ُالجداولوتتوافقُهذهُالنتيجةُمعُنتائجُ
ُُو ُالفلسطينية، ُللمقاومة مةُسأنُاالحتاللُاإلسرائيليُأبرزُاألدوارُالتيُنسبتهاُصحفُالدراسة

ُ ُاألبرز ُالسمة ُكانت ُالفلسطينيةاوملمقلالوطنية ُالدراسةُ،ة ُصحف ُأن ُبصفاتُُكما وصفتها
ُ ُمن ُأكثر ُفي ُوغيرها ُوالشجاعة ُكالصمود ُالنتائج85ُإيجابية ُهذه ُوكل ُموضوعاتها، ُمن %

ُساهمتُفيُتشكيلُاتجاهُإيجابيُلتغطيةُصحفُالدراسةُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية.
 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .1

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُالعامُالسائدُفيُاتجاهُتغطيةُصحفُالدراسة ُاتفقتُنتيجةُصحيفةُالدستورُمعُاالتجاه
ُبل ُجًدا ُعالية ُبنسبة ُاألول ُالمركز ُفي ُ"إيجابًيا" ُاالتجاه ُجاء ُحيث ُالمقاومة، غتُلموضوعات

اهُ،ُوهيُالنسبةُاألعلىُفيُهذاُالمجالُمقارنةُبصحفُالدراسةُكافة،ُفيماُجاءُاالتج)91.1%)
ا"ُبنسبةُ،ُوفيُالمركزُالثالثُجاءُاالتجاهُ"محايدًُ)%5.1المركزُالثانيُبنسبةُبلغتُ)ُ"سلبًيا"ُفي

ُ.)%3.8بلغتُ)

ُ ُالتي ُللصحيفة ُالتحريرية ُالسياسة ُإلى ُالنسب ُهذه ُالباحث ُسياسةُُتتوافقويرجع مع
ُ ُالقدس ُمدينة ُحماية ُفي ُالهاشمية ُاألردنية ُُوالمملكة ُتعزيز ُعليها ُاإلجراءاالوصاية تُورفض

 ذلك.ُتحقيقُأجلللفلسطينيينُمنُئيليةُفيُتهويدها،ُوبالتاليُحشدُالدعمُوالتأييدُاإلسرا
 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُصحفُ ُتغطية ُاتجاه ُفي ُالسائد ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتيجة اختلفت
ُبلغتُ ُبنسبة ُاألول ُالمركز ُفي ُ"سلبًيا" ُاالتجاه ُجاء ُحيث ُالمقاومة، ُلموضوعات الدراسة

اءُ%(،ُوهيُالنسبةُالسلبيةُاألعلىُفيُهذاُالمجالُمقارنةُبصحفُالدراسةُكافة،ُفيماُج46.7)
(ُ ُبلغت ُبنسبة ُالثاني ُالمركز ُفي ُ"إيجابًيا" ُاال)%44.4االتجاه ُجاء ُالثالث ُالمركز ُوفي تجاهُ،

ُ.)%8.9"محايًدا"ُبنسبةُبلغتُ)
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ُالسلبيُلموضوعاتُالمقاومةُفي ُبالهجمُويفّسرُالباحثُارتفاعُنسبةُاالتجاه ةُالصحيفة
ُ ُالتي ُالمصرية ُاإلعالمية ُلشيطنة ُالهادف ُالحاكم ُالنظام ُسياسة ُالمقاومةُتعكس فصائل

ُاإلطاحةالفلسطينية ُمنذ ُمصر ُتشهدها ُالتي ُاإلرهابية ُوالتفجيرات ُاألحداث ُوزر ُوتحميلها ،ُ
بالرئيسُمحمدُمرسي،ُخصوًصاُحركةُحماسُالتيُيتهمهاُبمساندةُجماعةُاإلخوانُالمسلمينُ

ُالحكوماُو ُأغلب ُأن ُإلى ُإضافة ُسيناء، ُجزيرة ُشبه ُفي ُالدولة" ُ"تنظيم ُمقاتلي ُوإمداد تُتدريب
ُاالحتالل ُمع ُالكامل ُتطبيعها ُأمام ُعثرة ُحجر ُالفلسطينية ُالمقاومة ُفصائل ُفي ُترى ُالعربية

رُاُيؤثاإلسرائيليُوإنهاءُالصراع،ُلذلكُفهيُكارهةُلهاُولقيمهاُوتسعىُجاهدةُلتشويهُصورتهاُبم
ُالتأييدُالشعبيُالعربيُلها.علىُ

 صحيفة العرب القطرية: .ج

ُالدراسةُ ُصحف ُتغطية ُاتجاه ُفي ُالسائد ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالعرب ُصحيفة ُنتيجة اتفقت
ُبلغتُ ُعالية ُبنسبة ُاألول ُالمركز ُفي ُ"إيجابًيا" ُاالتجاه ُجاء ُحيث ُالمقاومة، لموضوعات

ُفيُالمركزُالثانيُبن74.7) ُ،ُوفيُالمركز)%17.3سبةُبلغتُ)%(،ُفيماُجاءُاالتجاهُ"سلبًيا"
ُ.)%8الثالثُجاءُاالتجاهُ"محايًدا"ُبنسبةُبلغتُ)

ُالقط ُالرسمي ُالنظام ُتربط ُالتي ُالعالقة ُبطبيعة ُاإليجابية ُالنسب ُهذه ُالباحث ريُويعلل
ُُو ُالفلسطينية ُالمقاومة ُفصائل ُأبرز ُحماس ُبحركة ُيقيم ُالتي ُمن ُعدد ُأراضيها قادتهاُعلى

ئلُينُفصاميُالذيُتقومُبهُالدوحةُبموافقةُأمريكيةُوإسرائيليةُللتوسطُبوالدورُاإلقلي،ُالبارزين
ُ ُأوُالتوسطُإلنهائها، ُبينهما ُالمقاومةُودولةُاالحتاللُلنزعُفتيلُأيُمواجهةُعسكرية سبةُنأما

ُالصحيفةُ ُالباحثُإلىُالموضوعاتُالتيُنقلتها ُالسلبيُفيرجعها عنُالصحافةُمترجمةُاالتجاه
ُرُفيُمحتواهاُالذيُيسعىُلرسمُصورةُسلبيةُللمقاومةُالفلسطينية.اإلسرائيليةُدونُتغيي

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ُالدراسةُ ُصحف ُتغطية ُاتجاه ُفي ُالسائد ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالفجر ُصحيفة ُاتجاه اتفق
ُبلغتُ ُعالية ُبنسبة ُاألول ُالمركز ُفي ُ"إيجابًيا" ُاالتجاه ُجاء ُحيث ُالمقاومة، لموضوعات

ُفيُالمركزُالثانيُبنسبةُبلغتُ)%(،ُفيماُجاءُاال70.8) ُ،ُوفيُالمركز)%20.8تجاهُ"سلبًيا"
ُ.)%8.2الثالثُجاءُاالتجاهُ"محايًدا"ُبنسبةُبلغتُ)

وبرأيُالباحثُفإنُارتفاعُنسبةُاالتجاهُاإليجابيُجاءُمتوافًقاُمعُالموقفُالشعبيُوالرسميُ
ُ ُفيها ُيرى ُوالذي ُالفلسطينية، ُللمقاومة ُالداعم ُالتاريخي ُالقانونُالجزائري ُيكفله ُمشروًعا فعاًل

الدولي،ُإضافةُالعتمادُالصحيفةُعلىُمحرريهاُفيُإعدادُالموادُالصحيفةُالخاصةُبموضوعاتُ
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المقاومةُالفلسطينية،ُأماُنسبةُاالتجاهُالسلبيُفيرجعهاُالباحثُإلىُاتهاماتُالك ّتابُالم صاحفينُ
ُ ُالفلسطينية ُالمقاومة ُحماس-لفصائل ُوراءُ-وخصوًصا ُمصرُُبالوقوف ُفي ُاألمنية األحداث

فيُالشوارعُكماُحدثُإّبانُالعدوانُُوجّرهمُلعمالءُاالحتاللوسيناء،ُوتنديدهمُبإعدامُالمقاومةُ
ُ.(1)2014غزةُصيفُعامُائيليُعلىُقطاعُاإلسُر

 عاشراا: خالصة صورة المقاومة الفلسطينية كما رسمتها صحف الدراسة:

اسة،ُقاومةُالفلسطينيةُكماُجاءتُفيُصحفُالدُريقّدمُالجدولُالتاليُالصورةُالنهائيةُللم
سيةُمنُخاللُمجموعُتكرارُفئاتُ)السمات،ُالقيم،ُاألدوار،ُواتجاهُالصحف(،ُوهيُالفئاتُالرئي

بيةُالمقاومةُالفلسطينية،ُوقدُقّسمهاُالباحثُإلىُإيجابيةُوسلُالصورةُفيُموضوعاتفيُتشكيلُ
ُاإلسرائيل ُاالحتالل ُمقاومة ُاعتبر ُحيث ُومحايدة، ُفيما ُإيجابية، ُأدورًا ُاألقصى ُوحماية عتبرُُاي

ُالمقاومة ُسمة ُاعتبر ُكما ُسلبية، ُأدواًرا ُالتسوية ُمسار ُورفض ُالعربي ُالقومي ُاألمن ُتهديد
لبية،ُسابيةُالفلسطينيةُ"وطنية"ُسمةُإيجابية،ُوسماتُالمقاومةُالفلسطينيةُبأنهاُأداةُإقليميةُوإره

ُة.ُلفلسطينيومةُاابية،ُوقيمُالتهورُوالغرورُقيًماُسلبيةُللمقاواعتبرُالصمودُوالقوةُوالذكاءُقيًماُإيج
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة صورة خالصة يوضح( 3.10) جدول

 الصحيفة       
 الصورة  

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

438ُ91.6ُ126ُ53.2ُ327ُ82.2ُ102ُ74.5ُ993ُ79.4ُُإيجابية
32ُ6.7ُ103ُ43.4ُ59ُ14.8ُ27ُ19.7ُ221ُ17.7ُُسلبية
8ُ1.7ُ8ُ3.4ُ12ُ3ُ8ُ5.8ُ36ُ2.9ُُمحايدة
  478 100 237 100 398 100 137 100 1250 100المجموع

 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

االتجاهُالعامُلصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُُتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُإلىُأن
،ُتالهُاالتجاهُ)%79.4الدراسةُكانتُاتجاًهاُإيجابًياُفيُالمركزُاألولُوبنسبةُكبيرةُجًداُبلغتُ)

                                                           

ُ(.24مُ)ص24/08/2014،ُبتاريخ4221ُصحيفةُالفجرُالجزائرية،ُالعددُُ(1)
ُُتالسمافئاتُ)تّمُاستخالصُالصورةُالنهائيةُللمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسةُمنُمجموعُتكرارات،ُ

 وتقسيمهاُإلىُإيجابيةُوسلبيةُومحايدة.ُ(اهاالتجُ،األدوارُ،القيم
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ُبلغتُ) ُفيُ)%17.7السلبيُفيُالمركزُالثانيُبفارقُكبيرُبنسبة ُالمحايد ُجاءُاالتجاه ُفيما ،
 ط.فقُ)%2.9المركزُاألخيرُبنسبةُبلغتُ)

ومةُصحيفةُالدستورُاألردنيةُرسمتُالصورةُاإليجابيةُاألعلىُللمقاكماُيظهرُالجدولُأنُ
(ُ ُبلغت ُبنسبة ُالدراسة ُصحف ُبين ُمن ُالعربُُ)%91.6الفلسطينية ُتلتها ُموضوعاتها، من

ُالجزائريةُ،القطرية ُالفجر ُسلبيةُُ،ثم ُصورة ُلرسم ُالمصرية ُالجمهورية ُصحيفة ُعمدت فيما
ُمنُموضوعاتهاُوهيُالنسبةُاألعلىُبينُصحفُالدراسة.ُ)%43.4بنسبةُ)ُللمقاومةُالفلسطينية

يمكنُالوصولُإلىُمنُعرضُومناقشةُوتحليلُلنتائجُجداولُالدراسةُومنُخاللُماُسبقُ
تُخالصةُأنُالموضوعاتُالمتعّلقةُبأشكالُالمقاومةُالشعبيةُالتيُأوردتهاُصحفُالدراسةُكان

ُ ُفيما ُم جملها، ُفي ُإيجابية ُصورة ُموضوعاتُتحمل ُفي ُمختلفة ُصوًرا ُالدراسة ُصحف رسمت
ُ.سلبيةُومحايدةُوُ-هيُاألبرزُو–المقاومةُالعسكريةُتنّوعتُماُبينُإيجابيةُ
سياسةُتتأثرُبالسياسةُالتحريريةُالخاصةُبكلُصحيفةُكماُيمكنُالوصولُإلىُنتيجةُأنُ

وهيُ،ُاةُالم رادُتشكيلهوعُوهوّيةُالصوُردُنيتحدبلُقدُتكونُانعكاًساُلهاُفيُالدولةُالصادرةُفيهاُ
ُ ُمع ُالدراسة ُهذه ُفيها ُتتفق ُالتي ُالنتيجة ُنقيرة، ُ)أبو ُدراسة ُإليه ُتوّصلت 2007ُما أنُُمن(

ُ.(1)السياسةُالتحريريةُللصحفُالعربيةُهيُبمثابةُانعكاسُللسياسةُالخارجيةُلدولها
ُعلى مستوى كّل صحيفة على حدة: .2
 صحيفة الدستور األردنية: .أ

 األردنية الدستور صحيفة رسمتها كما الفلسطينية المقاومة ةصور  يوضح( 3.11) جدول

 الصورة
 المجموع اتجاه الصحيفة قيم المقاومة سمات المقاومة دور المقاومة

 % ك % ك % ك % ك % ك
100ُ89.3ُ75ُ86.2ُ191ُ95.5ُ72ُ91.1ُ438ُ91.6ُ إيجابية
9ُ8ُ12ُ13.8ُ7ُ3.5ُ4ُ5.1ُ32ُ6.7ُ سلبية
2ُ1ُ3ُ3.8ُ8ُ1.7ُُ-ُ-3ُ2.7ُ محايدة

 100 478 100 79 100 200 100 87 100 112 المجموع
 

منُبياناتُالجدولُالسابقُنجدُأنُاالتجاهُالعامُلصحيفةُالدستورُقائمُعلىُرسمُصورةُ 
ُ ُمن ُأكثر ُبلغت ُبنسبة ُالمختلفة، ُووسائلها ُبأشكالها ُالفلسطينية ُللمقاومة ُمن91ُإيجابية %

ُالتغطيةُالكبيرةُالموضوعات،ُوهيُالنسبةُاألعلىُبي ُاالتجاه نُصحفُالدراسة،ُوقدُعّززُهذا
                                                           

ُ(ُأبوُنقيرة،ُالصورةُاإلعالميةُالنتفاضةُاألقصىُفيُالصحافةُالعربية.1)
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ُالتيُ ُالتحديد،ُإضافةُللمساحة ُالصحيفةُلموضوعاتُالمقاومةُالشعبيةُعلىُوجه التيُأفردتها
ُ ُالذين ُالم صاحفين ُللكتاب ُأغلبهم–أتاحتها ُالشعب،ُُ-في ُوحق ُالمقاومة ُشرعية ُعلى أّكدوا

حصلتُعلىُالنسبةُاألدنىُمنُُنالحظُأنُالصحيفةاُكموأشادواُبدورُالمقاومةُوسماتهاُوقيمها،ُ
ُ%ُمنُموضوعاتها.7رسمُصورةُسلبيةُللمقاومةُبنسبةُأقلُمنُفيُبينُصحفُالدراسةُ

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب
 المصرية الجمهورية صحيفة رسمتها كما الفلسطينية المقاومة صورة يوضح( 3.12) جدول

 الصورة
 المجموع اتجاه الصحيفة م المقاومةقي سمات المقاومة دور المقاومة

 % ك % ك % ك % ك % ك
30ُ56.6ُ24ُ42.1ُ52ُ63.4ُ20ُ44.4ُ126ُ53.2ُ إيجابية
19ُ35.9ُ33ُ57.9ُ30ُ36.6ُ21ُ46.7ُ103ُ43.4ُ سلبية
4ُ8.9ُ8ُ3.4ُُ-ُ-ُ-ُ-4ُ7.5ُ محايدة

 100 237 100 45 100 82 100 57 100 53 المجموع
  

ُالسا ُالجدول ُبيانات ُلصحيمن ُالعام ُاالتجاه ُأن ُنجد ُرسمُبق ُعلى ُيعمل ُالجمهورية فة
ُ ُتجاوزتُصورة ُبنسبة ُالفلسطينية ُللمقاومة ُالمصرية53ُإيجابية ُلكنُالالفتُأنُالصحيفة ،%

ُ.تهاُعلىُرسمُصورةُسلبيةُللمقاومة%ُمنُموضوعا43عملتُأيًضاُفيُأكثرُمنُ
ُ ُترسمها ُالتي ُالسلبية ُالصورة ُنسبة ُارتفاع ُالباحث ُالمصريةويفّسر ُالجمهورية ُصحيفة

ُنشرت ُحيث ُالصحيفة، ُنشرتها ُالتي ُالموضوعات ُبطبيعة ُالفلسطينية ُوتقاريرُاأخبارًُُللمقاومة
ُ ُوسيناء، ُمصر ُفي ُوقتل ُعنف ُبأعمال ُبالقيام ُالفلسطينية ُالفصائل ُمقاالتُتتهم ُنشرت كما

ُ ُالم صاحفين ُللكتاب ُفيها ُكان ُالمقاومة ُعلى ُوإبرازهاهجوم ُأنُوفصائلها ُإقليهعلى ُأدوات ميةُا
ُ،ُاألمرُالذيُساهمُفيُتشكيلُهذهُالصورةُالسلبيةُللمقاومةُالفلسطينية.وحركاتُإرهابية

 صحيفة العرب القطرية: .ج
 القطرية العرب صحيفة رسمتها كما الفلسطينية المقاومة صورة يوضح( 3.13) جدول

 الصورة
 موعالمج اتجاه الصحيفة قيم المقاومة سمات المقاومة دور المقاومة

 % ك % ك % ك % ك % ك
66ُ78.6ُ61ُ81.3ُ144ُ87.8ُ56ُ74.7ُ327ُ82.2ُ إيجابية
15ُ17.8ُ12ُ16ُ19ُ11.6ُ13ُ17.3ُ59ُ14.8ُ سلبية
3ُ3.6ُ2ُ2.7ُ1ُ0.6ُ6ُ8ُ12ُ3ُ محايدة

 100 398 100 75 100 164 100 75 100 84 المجموع



120 

 

ُالعامُلصحيفُ ُإيجابيةُمنُبياناتُالجدولُالسابق،ُنجدُأنُاالتجاه ةُالعربُمنحُصورة
ُبنس ُخصوًصا، ُمنها ُوالعسكرية ُعموًما، ُالمختلفة ُبأشكالها ُالفلسطينية ُالمقاومة بةُلموضوعات

ُ%،ُمنُخاللُإفرادُمساحةُكبيرةُلتغطيةُعملياتُفصائلُالمقاومة،ُوتطّور82مرتفعةُتجاوزتُ
ُللع ُالتصدي ُفي ُودورها ُاالحتالل، ُقوات ُضد ُالقتالية ُوأساليبها ُوسائلها ُاإلسرائيلي لىُعدوان

ُ ُعام ُصيف ُغزة ُقاربت2014ُقطاع ُبنسبة ُللمقاومة ُسلبية ُصورة ُرسمت ُالمقابل ُفي ُلكنها ،
ُ%؛ُوذكُمنُخاللُنشرهاُللموضوعاتُالمترجمةُمنُالصحفُاإلسرائيلية.15

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د
 يةالجزائر  الفجر صحيفة رسمتها كما الفلسطينية المقاومة صورة يوضح( 3.14) جدول

 الصورة
 المجموع اتجاه الصحيفة قيم المقاومة سمات المقاومة دور المقاومة

 % ك % ك % ك % ك % ك
22ُ75.9ُ18ُ66.7ُ45ُ78.9ُ17ُ70.9ُ102ُ74.5ُ إيجابية
5ُ17.2ُ8ُ29.6ُ9ُ15.8ُ5ُ20.8ُ27ُ19.7ُ سلبية
2ُ6.9ُ1ُ3.7ُ3ُ5.3ُ2ُ8.3ُ8ُ5.8ُ محايدة

 100 137 100 24 100 57 100 27 100 29 المجموع
ُ

ُللمقاومةُ ُإيجابية ُصورة ُرسمت ُالفجر ُصحيفة ُأن ُنجد ُالسابق، ُالجدول ُبيانات من
%ُمنُموضوعاتهاُالمنشورة،ُلكنهاُعملتُأيًضا74ُالفلسطينيةُبأشكالهاُالمختلفةُفيُأكثرُمنُ

خصوًصاُ–%ُمنُالموضوعاتُومقاالتُالرأي19علىُرسمُصورةُسلبيةُللمقاومةُفيُأكثرُمنُ
والتيُكانتُتتهمُفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُبتنفيذُُ-تكتبهاُمديرةُتحريرهاُحدةُحزامُتلكُالتي

عملياتُقتلُأوُعنفُفيُمصرُوسيناء،ُوتعتبرُبعضهاُأدواتُفيُأيديُأطرافُودولُخارجيةُ
 .(1)ومنُأمثلةُذلكُماُجاءُفيُمقالهاُ"مصرُفيُحالةُحرب"ُتتحكمُفيُقراراتهاُوتنّفذُسياساتها

ُ

                                                           

ُ(.24)ص02/07/2015ُ،ُبتاريخ4483ُصحيفةُالفجرُالجزائرية،ُالعددُُ(1)
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 لثانيالمبحث ا

 شكل موضوعات المقاومة

 تمهيد:

ُالمقاومةُُ ُموضوعات ُلشكل ُالتحليلية ُللدراسة ُالعامة ُالنتائج ُالمبحث ُهذا يعرض
ُ ُوسيوّضح ُالدراسة، ُصحف ُأوردتها ُالتي ُاستخدمتهاُُفيهالفلسطينية ُالتي ُالصحفية األشكال

رُوالرسومُصحفُالدراسةُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُوموقعُنشرها،ُواستخدامُالصُو
 فيها،ُوأنواعُعناوينها،ُوعناصرُإبرازها.

: األشكال الصحفية:  أوًلا
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة لموضوعات الصحفية األشكال يوضح( 3.15) جدول

 الصحيفة            
 األشكال الصحفية

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

45ُ56.9ُ31ُ68.9ُ36ُ48ُ15ُ62.5ُ127ُ57ُُخبرُالصحفيال

ًلت
مقا

ال
ُ

17ُ21.5ُ9ُ20ُ19ُ25.3ُ3ُ12.5ُ48ُ21.5ُُالمقالُالتحليلي
2ُ8.3ُ6ُ2.7ُُ-ُ-ُ-ُ-4ُ5.1ُُالمقالُالعمودي

21ُ26.6ُ9ُ20ُ19ُ25.3ُ5ُ20.8ُ54ُ24.2ُُالمجموع
6ُ7.6ُ4ُ8.9ُ17ُ22.7ُ4ُ16.7ُ31ُ13.9ُُالتقريرُالصحفي

10ُ4.5ُُ-ُ-3ُ4ُُ-ُ-7ُ8.9ُُةُالصحفيةُالمستقلةالصوُر
1ُ0.4ُُ-ُ-ُ-ُ-1ُ2.2ُُ-ُ-ُالحديثُالصحفي

 100 223 100 24 100 75 100 45 100 79 المجموع الكّلي
 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام: .1

ُ ُاألشكال ُفي ُالعام ُاالتجاه ُأن ُإلى ُالسابق ُالجدول ُبيانات ُالخاصةُتشير الصحيفة
ُعلىُالخبرُالصحفيُفيُ ُكانُباالعتماد ُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة بموضوعاتُالمقاومة

                                                           

ُُألشكالاتير(ُمنُاتّمُحذفُاألشكالُالصحفيةُ)التحقيقُالصحفي،ُالمقالُاالفتتاحي،ُالمقالُالنقدي،ُالكاريك
 .الصحفيةُلعدمُوجودُأيُتكرارُلهاُفيُأعدادُصحفُالدراسةُالتيُتّمُتحليلها
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المركزُاألولُمنُالفنونُالصحيفة،ُتلتهُالمقاالتُفيُالمركزُالثاني،ُثمُالتقريرُالصحفي،ُأعقبهُ
ُةُجًدا.الصورةُالصحفيةُالمستقّلة،ُفيماُاحتلُالحديثُالصحفيُالمركزُاألخيرُبنسبةُضئيل

(ُ ُرقم ُجدول ُفي ُالواردة ُالنسب ُمع ُاالتجاه ُهذا ُالمصادر4.3ُويتوافق ُيوضح ُالذي )
ُاألولُ ُالمركز ُاألنباء ُوكاالت ُاحتّلت ُحيث ُالدراسة، ُصحف ُعليها ُاعتمدت ُالتي الصحفية

ُالم ُالك ّتاب ُالثاني ُالمركز ُفي ُتالها ُالفلسطينية، ُبالمقاومة ُالمتعّلقة ُلألخبار نُصاحفُوكمصدر
ُكان ُالمقاومةُالذين ُموضوعات ُحول ُوآرائهم ُنظرهم ُوجهة ُتعكس ُتحليلية ُمقاالت ُيقّدمون وا

ُوأشكالهاُالمختلفة،ُوهذاُالترتيبُمماثٌلُلماُجاءُفيُالجدولُأعاله.

ُمنُ ُالواردة ُاألخبار ُعلى ُالدراسة ُصحف ُكافة ُاعتماد ُإلى ُالنسب ُهذه ُالباحث ويرجع
ُ ُعلى ُوالقائمة ُوالعربية، ُالعالمية ُاألنباء ُوعدوكاالت ُفقط، ُلألحداث ُاإلخبارية ُوجودالتغطية ُم

ُالخاصة،ُ ُالصحيفة ُواألحاديث ُبالتقارير ُلتزويدها ُالفلسطينية ُاألراضي ُفي ُللصحف مراسلين
ُيق.التعلإضافةُإلىُاهتمامُالك تابُالم صاحفينُبالشأنُالفلسطينيُوتناولهُبشكلُدائمُبالتحليلُُو

التيُجاءُفيهاُفنُالخبرُالصحفيُاألكثرُُ(2014وتتفقُهذهُالنتائجُمعُدراسةُ)الحمايدة،ُُ
،ُلكنهاُتختلفُمعُماُتوصّلتُلهُ(1)ُ)%90.1استخداًماُفيُرسمُالصورةُبالمرتبةُاألولىُبنسبةُ)

،ُ(2))%35.4نُاألكثرُاستخداًماُبنسبةُ)منُأنُالتقريرُالصحفيُهوُالف(2014ُدراسةُ)عياش،ُ
اسةُعلىُوكاالتُاألنباءُكمصدرُأولُصحفُهذهُالدُرعيّنةُاعتمادُويعودُهذاُاالختالفُإلىُ

ُكمصدرُ ُاألول ُالمركز ُفي ُالذاتية ُوالمصادر ُالصحفية ُالبيانات ُجاءت ُفيما للموضوعات،
ُللموضوعاتُلدىُالحمايدةُوعياشُعلىُالترتيب.

 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُ ُلألشكال ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالدستور ُصحيفة ُنتيجة ُاستخدمتهاُاتفقت ُالتي الصحفية
ُالمركزُ ُفي ُالصحفي ُالخبر ُفن ُجاء ُحيث ُالمقاومة، ُموضوعات ُعرض ُفي ُالدراسة صحف

،ُتالهاُالتقريرُ)%26.6،ُثمُجاءتُالمقاالتُفيُالمركزُالثانيُبنسبةُ))%56.9األولُبنسبةُ)
(ُ ُبسنبة ُ))%7.6الصحفي ُبنسبة ُالمستقّلة ُالصحفية ُالصورة ُأعقبه ُتعتم)8.9%، ُلم ُفيما دُ،

ُوقدُ ُالفلسطينية، ُالمقاومة ُلموضوعات ُتغطيتها ُفي ُالصحفي ُالحديث ُعلى ُنهائًيا الصحيفة

                                                           

ُ(.131)صصورةُمنظماتُحقوقُاإلنسانُفيُالصحافةُالفلسطينيةُُ(ُالحمايدة،1)
ُ(.133)ص2011ُصورةُحماسُفيُالصحافةُالمصريةُبعدُثورةُينايرُعياش،ُ(2ُ)
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(ُ ُنسبته ُوبلغت ُالتحليلي ُالمقال ُهما ُفقط ُنوعين ُعلى ُالمقاالت ُوالمقالُ)%21.5جاءت ،
ُفقط.ُ)%5.1العموديُالذيُبلغتُنسبتهُ)

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُاالتجا ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتيجة ُاستخدمتهاُاتفقت ُالتي ُالصحفية ُلألشكال ُالعام ه
ُالمركزُ ُفي ُالصحفي ُالخبر ُفن ُجاء ُحيث ُالمقاومة، ُموضوعات ُعرض ُفي ُالدراسة صحف

(ُ ُبنسبة ُ)%68.9األول ُالتحليلي ُالمقال ُثم ُأوردتهُ–، ُالذي ُالمقاالت ُمن ُالوحيد ُالنوع وهو
،ُ)%8.9حفيُبسنبةُ)،ُوجاءُبعدهُجاءُالتقريرُالص)%20الثانيُبنسبةُ)ُفيُالمركزُ-الصحيفة

فيةُ،ُفيماُلمُتعتمدُالصحيفةُإطالًقاُعلىُالصورةُالصح)%2.2وأخيًراُالحديثُالصحفيُبنسبةُ)
ُالمستقّلةُفيُتغطيتهاُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية.

 صحيفة العرب القطرية: .ج

اتفقتُنتيجةُصحيفةُالعربُمعُاالتجاهُالعامُلألشكالُالصحفيةُالتيُاستخدمتهاُصحفُ
سةُفيُعرضُموضوعاتُالمقاومة،ُحيثُجاءُفنُالخبرُالصحفيُفيُالمركزُاألولُبنسبةُالدرا

(48ُ ُالتحليلي ُالمقال ُثم ُالصحيفة–%(، ُأوردته ُالذي ُالمقاالت ُمن ُالوحيد ُالنوع فيُُ-وهو
(ُ ُبنسبة ُالثاني ُ)%25.3المركز ُالصحفي ُالتقرير ُأعقبه ُالمركزُ)%22.7)ُبنسبة، ُفي ُتاله ،

ديثُ،ُفيماُلمُتعتمدُالصحيفةُإطالًقاُعلىُالح)%4المستقّلةُبنسبةُ)األخيرُالصورةُالصحفيةُ
ُالصحفيُفيُتغطيتهاُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية.

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

اتفقتُنتيجةُصحيفةُالفجرُمعُاالتجاهُالعامُلألشكالُالصحفيةُالتيُاستخدمتهاُصحفُ
خبرُالصحفيُفيُالمركزُاألولُبنسبةُالدراسةُفيُعرضُموضوعاتُالمقاومة،ُحيثُجاءُفنُال

ُالثاني62.5ُ) ُالمركز ُالصحفي ُالتقرير ُفن ُاحتالل ُفي ُالصحف ُعنُباقي ُتمّيزت ُلكّنها ،)%
(ُ ُ))%16.7بنسبة ُبلغت ُبنسبة ُالصحفية ُالمقاالت ُتلته ُالمقالُُ)20.8%، ُبين ُما توّزعت

(ُ ُبنسبة ُجاء ُالذي ُ))%12.5التحليلي ُبنسبة ُالعمودي ُوالمقال ُفيما)8.3%، ُتعتمدُُ، لم
ُتغطيتهاُ ُفي ُالصحفي ُوالحديث ُالمستقّلة ُالصحفية ُالصورة ُفن ي ُعلى ُإطالًقا الصحيفة

ُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية.

ُ

ُ
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 ثانياا: موقع النشر:
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة موضوعات نشر موقع يوضح( 3.16) جدول

 الصحيفة         
 موقع النشر 

 اًلتجاه العام الفجر  لعربا الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

50ُ63.3ُ43ُ95.6ُ71ُ94.7ُ21ُ87.5ُ185ُ83ُُصفحةُداخلية
20ُ25.3ُ2ُ4.4ُ4ُ5.3ُ1ُ4.2ُ27ُ12.1ُُصفحةُأولى
2ُ8.3ُ11ُ4.9ُُ-ُ-ُ-ُ-9ُ11.4ُُصفحةُأخيرة

 100 223 100 24 100 75 100 45 100 79 المجموع
 

 السابق نالحظ ما يأتي:من متابعة بيانات الجدول 

 اًلتجاه العام: .1

ُ ُالعام ُاالتجاه ُأن ُإلى ُالسابق ُالجدول ُبيانات ُالمقاومةُلتشير ُموضوعات ُنشر موقع
ُالصفحةُ ُفي ُالموضوعات ُنشر ُعلى ُاألول ُالمركز ُفي ُيقوم ُالدراسة ُصحف ُفي الفلسطينية

ُاألخيرة.ُالداخلية،ُتالهُالنشرُعلىُالصفحةُاألولى،ُثمُختاًماُجاءُالنشرُعلىُالصفحة

ُبموضوعاتُ ُالعربية ُالصحف ُاهتمام ُضعف ُتعكس ُالنتائج ُهذه ُفإن ُالباحث وبرأي
ُكبيرةُ ُأحداث ُوقوع ُظل ُفي ُأخرى، ُموضوعات ُلحساب ُإبرازها ُوإهمال ُالفلسطينية، المقاومة

ُغيرها.ليبيا،ُُوباليمن،ُوالحربُبأخرىُمثلُالثورةُالسورية،ُوحربُالتحالفُالعربيُعلىُالحوثيينُ

احثُانخفاضُاهتمامُصحفُالدراسةُبنشرُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُويعّللُالب
،ُاليمنالصفحةُاألولىُإلىُانشغالهاُبتغطيةُالقضاياُواألحداثُاإلقليميةُاألخرىُمثلُ)سوريا،ُُو

اصةُوالحربُعلىُتنظيمُالدولة،ُوتفجيراتُباريس،ُوغيرها..(،ُإضافةُإلىُالشؤونُالمحّليةُالخ
ُلدراسةُوماُيقعُبهاُمنُأحداثُومناسبات.بكلُدولةُمنُصحفُا

ُ ُ)الحمايدة، ُدراسات ُإليه ُتوّصلت ُما ُمع ُالنتائج ُهذه ُو)البنا،ُ(1)(2014وتتفق ،
منُحيثُأنُالصفحةُالداخليةُلصحفُالدراسةُجاءتُ،ُ(3)(2016و)أبوُشباك،ُ،ُ(2)(2015

ُ.كزُاألولُمنُمواقعُنشرُالموضوعاتفيُالمُر

                                                           

ُ(.135)صنسانُفيُالصحافةُالفلسطينيةُصورةُمنظماتُحقوقُاإلالحمايدة،ُُ(1)
 .(123)صُصورةُتركياُفيُالصحفُاليوميةُالفلسطينية(ُالبنا،2ُ)

 (.123أبوُشباك،ُصورةُإيرانُفيُالصحفُالعربيةُاليوميةُ)صُ(3)
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 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُ ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالدستور ُصحيفة ُنتيجة ُالمقاومةُلاتفقت ُموضوعات ُنشر موقع
ُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة،ُحيثُجاءُموقعُالنشرُعلىُالصفحةُالداخليةُفيُالمركزُاألول

ُمنُالموضوعاتُالمنشورة،ُوفيُالمركزُالثانيُجاءُالنشرُعلىُالصفحةُ)%63.3بنسبةُبلغتُ)
بةُ،ُفيماُجاءُالنشرُعلىُالصفحةُاألخيرةُفيُالمركزُالثالثُبنس)%25.3األولىُبنسبةُبلغتُ)

(11.4%(.ُ

ُالصحيفةُ ُهي ُالدستور ُصحيفة ُأن ُنجد ُالدراسة، ُصحف ُبين ُالجدول ُنتائج وبمقارنة
ُصدرُ ُعلى ُالمختلفة ُبأشكالها ُالمقاومة ُموضوعات ُربع ُمن ُأكثر ُنشرت ُالتي ُالوحيدة العربية

ُاأل ُ)ُولىصفحتها ُبلغت ُ)%25.3بنسبة ُلكونها ُإضافة ُلموضوعاتُ، ُنشًرا ُاألكثر الصحيفة
يةُالمقاومةُمنُبينُصحفُالدراسة،ُويعللُالباحثُهذهُالنتائجُباهتمامُالصحيفةُالملحوظُبقض

ُللملكةُ ُلما ُالمستوطنين؛ ُالقتحامات ُفيه ُالمرابطين ُوتصدي ُالمبارك ُاألقصى ُوأحداث القدس
ُيةُعلىُاألماكنُاإلسالميةُفيُالقدسُالشريف.األردنيةُالهاشميةُمنُوصا

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُ ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتيجة ُاتفقت ُالعام ُلاالتجاه ُالمقاومةُموقع ُموضوعات نشر
ُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة،ُحيثُجاءُموقعُالنشرُعلىُالصفحةُالداخليةُفيُالمركزُاألول

ُبلغتُ) موضوعاتُالمنشورة،ُوفيُالمركزُالثانيُجاءُالنشرُمنُالُ)%95.6بنسبةُعاليةُجًدا
(ُ ُبلغت ُبنسبة ُاألولى ُالصفحة ُالمتعّلق)%4.4على ُالمواد ُمن ُمادة ُأي ُبنشر ُتقم ُلم ُفيما ةُ(،

ُبالمقاومةُالفلسطينيةُعلىُالصفحةُاألخيرة.
 صحيفة العرب القطرية: .ج

ُةُالفلسطينيةنشرُموضوعاتُالمقاومُموقعلاالتجاهُالعامُاتفقُاتجاهُصحيفةُالعربُمعُ
ُبنسبةُ ُاألول ُالمركز ُفي ُالداخلية ُالصفحة ُعلى ُالنشر ُموقع ُجاء ُحيث ُالدراسة، ُصحف في

(ُ ُبلغت ُجًدا ُعلىُُ)%94.7عالية ُالنشر ُجاء ُالثاني ُالمركز ُوفي ُالمنشورة، ُالموضوعات من
ُمقاومة،ُفيماُلمُتقمُبنشرُأيُمادةُمنُالموادُالمتعّلقةُبال)%5.3الصفحةُاألولىُبنسبةُبلغتُ)

ُالفلسطينيةُعلىُالصفحةُاألخيرة.

ُ
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 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ُالعامُاتفقُاتجاهُصحيفةُالفجرُمعُ ةُنشرُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيُموقعلاالتجاه
ُبنسبةُ ُاألول ُالمركز ُفي ُالداخلية ُالصفحة ُعلى ُالنشر ُموقع ُجاء ُحيث ُالدراسة، ُصحف في

(ُ ُُ)%87.5بلغت ُجاء ُفيما ُالمنشورة، ُالموضوعات ُصحفُمن ُلباقي ُمخالًفا ُالثاني المركز
ُاحتّلتُالصفحةُاألولىُ)%8.3الدراسةُحيثُجاءتُفيهُالصفحةُاألخيرُبنسبةُبلغتُ) ،ُفيما

ُ.)%4.2المركزُالثالثُواألخيرُبنسبةُ)

 ثالثاا: استخدام الصور والرسوم:
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة موضوعات في والرسوم الصور استخدام يوضح( 3.17) جدول

 الصحيفة       
 الصور والرسوم

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

36ُ100ُ29ُ72.5ُ42ُ72.4ُ5ُ71.4ُ112ُ79.4ُُصورُخبرية

11ُ27.5ُ15ُ25.9ُ2ُ28.6ُ28ُ19.8ُُ-ُ-ُصورُشخصيةُ

1ُ0.8ُُ-ُ-1ُ1.7ُُ-ُ-ُ-ُ-ُرسومُوخرائط

  36 100 40 100 58 100 7 100 141 100المجموع
 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام: .1

رُتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُإلىُأنُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسةُكانُاستخدامُالصُو
رُالخبريةُفيُالمركزُاألولُخاللُتغطيةُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُتالهُاستخدامُالصُو

ُة،ُوختاًماُجاءُاستخدامُالصورُوالخرائطُبنسبةُضئيلةُجًدا.الشخصي

ويفّسرُالباحثُهذهُالنتائجُباختالفُالمساحةُالتيُأفردتهاُكلُصحيفةُلتناولُموضوعاتُ
ُالخاصةُفيُإبرازُهذهُالموضوعاتُأوُاالقتصارُعلىُتغطيتهاُ المقاومةُالفلسطينية،ُوأجندتها

وضوعاتُالتيُتوّفرهاُوكاالتُاألنباءُالعالميةُالتيُفحسب،ُإضافةُلخدماتُالصورُالمرافقةُللم
هيُالمصدرُاألولُلموضوعاتُالمقاومةُالمنشورةُفيُصحفُالدراسة،ُوكذلكُحرصُالصحفُ

                                                           

ُُومُفيُصحفُالدراسةُلمُتستخدمُالصورُوالرسُالُيساويُعددُالموضوعاتُالتيُتّمُتحليلها،ُألنُهناالمجموع
ُوضوعاتُالمنشورة.كلُالم
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ُتعّززُ ُبصرية ُمادة ُإضفاء ُفي ُيسهم ُبما ُالمقاومة ُلموضوعات ُمصاحبة ُصور ُإرفاق على
ُالصح ُاإلخراج ُجانب ُأيًضا ُنهمل ُأن ُدون ُالمنشور، ُالموضوع ُبكلُمضمون ُالخاص في

ُصحيفة.

ُ ُ)البنا، ُدراسة ُالنتائجُمع ُهذه ُكانتُُ(2015وتتفق ُالخبرية ُالصور ُأن ُأوضحت والتي
ُب والتيُبّينتُأنُصحفُُ(2014،ُوكذلكُدراسةُ)عياش،ُ(1))%55.7نسبةُ)األكثرُاستخداًما

ُ.موضوعاتهاُالمنشورةمنُُ(2))%58.4الدراسةُاستخدمتُصوًراُفيُ)

ُالنتائجُلكن ُمُهذه ُتختلف ُ)الدلو، ُدراسة 2015ُع ُا( ُصحف ُأن ُبّينت ُلمُوالتي لدراسة
(ُ ُفي ُُ(3))%53تستخدمُصوًرا ُموضوعاتها، ُمن ُشباك، ُأبو ُأن2016ُو)دراسة ُبّينت ُوالتي )

برأيُهذاُاالختالفُ،ُويعودُ(4)منُموضوعاتهاُ)%51.7صحفُالدراسةُلمُتستخدمُصوًراُفيُ)
ُ ُصحيفة،الباحث ُبكل ُالخاصة ُالتحريرية ُالسياسة ُالمادةُُإلى ُمضمون ُأهّمية ُإلى إضافة

ُ.ورة،ُوالشكلُالصحفيُالذيُكتبتُبهالمنش
 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُاتفقتُنتيجةُصحيفةُالدستورُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءتُنسبةُإرفاق
ُالمُر ُفي ُالمنشورة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُموضوعات ُمع ُخبرية ُبلغتُصور ُبنسبة ُاألول كز

يُ%(ُمنُالموضوعاتُالتيُأرفقتُمعهاُصوًراُورسوًما،ُفيماُلمُتقمُالصحيفةُباستخدامُأ100)
ُصورُشخصيةُأوُرسومُوخرائطُفيُتغطيتهاُلموضوعاتُالمقاومة.

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُنسبةُ ُجاءت ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُنتيجة اتفقت
ُبنس ُاألول ُالمركز ُفي ُخبرية ُبصور ُمرفقة ُالفلسطينية ُبالمقاومة ُالمتعّلقة ُالموضوعات بةُنشر

(ُ ُ))%72.5بلغت ُبنسبة ُالشخصية ُالصور ُاستخدام ُتالها ُأنُ)27.5%، ُإلى ُاإلشارة ُمع ،
ُالصحيفةُلمُتستخدمُالرسومُوالخرائطُفيُأيُمنُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية.

                                                           

 (.124)صُصورةُتركياُفيُالصحفُاليوميةُالفلسطينية(ُالبنا،1ُ)
 (.138)ص2011ُصورةُحماسُفيُالصحافةُالمصريةُبعدُثورةُينايرُعياش،ُ(2ُ)
 (.126)صُاألطرُالخبريةُللمقاومةُالشعبيةُفيُالصحفُالفلسطينيةُاليوميةالدلو،ُ(3ُ)

 (.125عربيةُاليوميةُ)صأبوُشباك،ُصورةُإيرانُفيُالصحفُالُ(4)
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 صحيفة العرب القطرية: .ج

ُنشرُاتفق ُنسبة ُجاءت ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالعرب ُصحيفة ت
لغتُالموضوعاتُالمتعّلقةُبالمقاومةُالفلسطينيةُمرفقةُبصورُخبريةُفيُالمركزُاألولُبنسبةُب

ُنشرُالموضوعاتُمرفقةُبالصورُالشخصيةُبنسبةُ)72.4) ،ُواستخدمتُ)%25.9%(،ُتالها
ُ)%1.7غتُ)الرسومُوالخرائطُمرةُواحدةُبنسبةُبل ُالصحيفةُالوحيدة ُإلىُأنها نُم،ُمعُاإلشارة

ُبينُصحفُالدراسةُالتيُاستخدمتُالرسومُوالخرائط.

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءتُنسبةُنشرُ اتفقتُنتيجةُصحيفةُالفجرُمعُاالتجاه
ُفي ُالخبرية ُبالصور ُمرفقة ُالفلسطينية ُبالمقاومة ُالمتعّلقة ُبنسُالموضوعات ُاألول بةُالمركز

،ُفيماُلمُتقمُالصحيفةُباستخدامُ)%28.6%(،ُتالهاُاستخدامُالصورُالشخصيةُبنسبةُ)71.4)
ُأيُرسومُوخرائطُفيُتغطيتهاُلموضوعاتُالمقاومة.

 رابعاا: أنواع العناوين المستخدمة:
 الدراسة فصح في الفلسطينية المقاومة لموضوعات المستخدمة العناوين أنواع يوضح( 3.18) جدول

 الصحيفة         
 نوع العنوان 

 اًلتجاه العام الفجر العرب الجمهورية الدستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

49ُ62ُ33ُ73.3ُ55ُ73.4ُ22ُ91.7ُ159ُ71.3ُُممتد
33ُ14.8ُُ-ُ-10ُ12.7ُ7ُ15.6ُ16ُ21.3ُُعريض
19ُ24ُ5ُ11.1ُ3ُ4ُ1ُ4.1ُ28ُ12.6ُُعمودي
1ُ1.3ُ1ُ4.2ُ3ُ1.3ُُ-ُ-1ُ1.3ُُمانشيت
 100 223 100 24 100 75 100 45 100 79 المجموع

 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام: .1

اوينُتشيرُبياناتُالجدولُالسابقُإلىُأنُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسةُكانُاستخدامُالعن
ُلثانيطينية،ُتالهاُفيُالمركزُاالممتدةُفيُالمركزُاألولُخاللُتغطيةُموضوعاتُالمقاومةُالفلس

ُاحت ُفيما ُالعمودي، ُالعنوان ُاستخدام ُجاء ُالثالث ُالمركز ُوفي ُالعريضة، ُالعناوين ّلُاستخدام
ُالعنوانُالمانشيتُالمركزُالرابعُواألخير.
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ُرقمُ ُجدول ُنتائج ُمع ُربطناها ُما ُإذا ُومتوقعة ُمنطقية ُالنسب ُهذه ُفإن ُالباحث وبرأي
ُالصفحة16.3) ُأن ُيوّضح ُالذي ُموضوعاتُُ( ُنشر ُموقع ُفي ُاألول ُالمركز ُاحتلت الداخلية

ُالمم ُالعناوين ُاستخدام ُلنسبة ُالكبير ُاالرتفاع ُهذا ُجاء ُلذلك ُالدراسة، ُصحف ُفي تدةُالمقاومة
ُكانُعنوانُالمانشيتُالخاصُبالصفحة85ُوالعريضةُبنسبةُتجاوزتُالـ ُفيما %ُمنُالعناوين،

ُاألولىُاألقلُاستخداًماُفيُصحفُالدراسة.

ُوتت ُ)البنا، ُدراسة ُمع ُترتيبها ُفي ُالنتائج ُهذه ُدراستيُ(1)(2015فق ُمع ُتختلف ُلكنها ،
المركزُالممتدةُجاءتُبالتيُأظهرتُأنُالعناوينُُ(3)(2016و)أبوُشباك،ُُ(2)(2014)عياش،ُ

 تلتهاُالعناوينُالعموديةُثمُالعناوينُالعريضةُثمُالعناوينُالمانشيت.األول،ُ

 :على مستوى كّل صحيفة على حدة .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُاستخدامُ ُجاء ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالدستور ُصحيفة ُنتيجة اتفقت
فيُُ،ُفيماُجاءتُمغايرةُلالتجاهُالعام)%62العناوينُالممتدةُفيُالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)

(ُ ُبنسبة ُالثانية ُالمرتبة ُفي ُالعمودية ُللعناوين ُالعناُو)%24استخدامها ُتلتها ُالعريضة، فيُُين
خيرُ،ُثمُجاءُاستخدامُالعنوانُالمانشيتُفيُالمركزُالرابعُواأل)%12.7المركزُالثالثُبنسبةُ)

ُفقط.ُ)%1.3بنسبةُبلغتُ)

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُاستخدامُ ُجاء ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ُالجمهورية ُصحيفة ُاتجاه اتفق
ُفيُالمركزُاألولُب مُ،ُوفيُالمركزُالثانيُجاءُاستخدا)%73.3نسبةُبلغتُ)العناوينُالممتدة

(ُ ُبنسبة ُالعريضة ُبنسبةُ)%15.6العناوين ُالعمودية ُالعناوين ُالثالث ُالمركز ُفي ُتلتها ،
ُ%(،ُواختلفتُعنُصحفُالدراسةُفيُعدمُاستخدامهاُأليُعنوانُمانشيت.11.1)

 صحيفة العرب القطرية: .ج

لصحفُالدراسة،ُحيثُجاءُاستخدامُالعناوينُاتفقُاتجاهُصحيفةُالعربُمعُاالتجاهُالعامُ
ُبلغتُ) ُفيُالمركزُاألولُبنسبة ُالعناوينُ)%73.4الممتدة ،ُوفيُالمركزُالثانيُجاءُاستخدام

                                                           

ُ(125البنا،ُصورةُتركياُفيُالصحفُاليوميةُالفلسطينيةُ)صُ(1)
ُ(.143)ص2011ُعياش،ُصورةُحماسُفيُالصحافةُالمصريةُبعدُثورةُينايرُُ(2)
ُ(.130أبوُشباك،ُصورةُإيرانُفيُالصحفُالعربيةُاليوميةُ)صُ(3)
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،ُثمُجاءُ)%4،ُتلتهاُفيُالمركزُالثالثُالعناوينُالعموديةُبنسبةُ))%21.3العريضةُبنسبةُ)
ُفقط.ُ)%1.3نسبةُبلغتُ)استخدامُالعنوانُالمانشيتُفيُالمركزُالرابعُواألخيرُب

 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ينُاتفقُاتجاهُصحيفةُالفجرُمعُاالتجاهُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءُاستخدامُالعناُو
،ُوهيُالنسبةُاألعلىُبينُصحفُالدراسةُكافةُ)%91.8الممتدةُفيُالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)

تُلمانشيكانُمنُنصيبُالعناوينُالعموديةُوافيماُجاءُالمركزُالثانيُمغايًراُلالتجاهُالعامُحيثُ
ُا.،ُمعُاإلشارةُإلىُعدمُاستخدامهاُللعناوينُالعريضةُنهائيًُ)%4.1بنفسُالنسبةُالتيُبلغتُ)

ا:   اإلبراز المستخدمة: عناصرخامسا
 الدراسة صحف في الفلسطينية المقاومة لموضوعات المستخدمة اإلبراز عناصر يوضح( 3.19) جدول

 ةالصحيف       
 عناصر اإلبراز

 اًلتجاه العام الفجر  العرب الجمهورية الدستور
 ك % ك % ك ك % ك % ك

43ُ87.8ُ17ُ70.8ُ63ُ86.3ُ2ُ22.2ُ125ُ80.6ُُاتاإلطاُر
3ُ6.1ُ5ُ20.8ُ6ُ8.2ُ5ُ55.6ُ19ُ12.3ُُاألرضيات

3ُ6.1ُ2ُ8.4ُ4ُ5.5ُ2ُ22.2ُ11ُ7.1ُُاأللوان
  49 100 24 100 73 100 9 100 155 100المجموع

 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:

 اًلتجاه العام: .1

ُ ُإلى ُالسابق ُالجدول ُبيانات ُموضوعاتُتشير ُفي ُاإلبراز ُعناصر ُاستخدام ضعف
اُاألكثرُاستخدامًُبرازُاإلُكانتُعنصراإلطاراتُُوأنُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسة،

جاءتُفيُالمركزُاألول،ُتالهاُاستخدامُاألرضيات،ُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُحيثُ
ُفيماُجاءُاستخدامُاأللوانُكوسيلةُإبرازُفيُالمركزُاألخير.

ُ ُالدراسة ُصحف ُاستخدام ُضعف ُالباحث ُأهّميةُُلعناصرويرجع ُتراجع ُإلى اإلبراز
ُإلىُخالصةُأنُالصحفُ ُيقود ُما ُالفلسطينيةُمقارنةُبموضوعاتُأخرى، موضوعاتُالمقاومة

لمُتمنحُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُالشكلُالصحفيُالذيُيعكسُاهتمامُالصحيفةُالعربيةُ
                                                           

ُُشري نُتحليلها،ُألنُالموضوعُالواحدُيمكنُأنُالتيُتمُُّمجموعُعناصرُاإلبرازُالُيساويُعددُالموضوعات
ُ.عناصرُاإلبرازأكثرُمنُعنصرُأوُُبدونُعناصرُإبرازُأوُباستخدام
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ُوسياسةُ ُألجندة ُوفًقا ُأو ُأخرى، ُإقليمية ُوأحداث ُقضايا ُلبروز ُإّما ُأهميتها، ُعلى ُيّدلل ُأو بها
ُتحريريةُخاصةُبكلُصحيفة.

 على مستوى كّل صحيفة على حدة: .2

 صحيفة الدستور األردنية: .أ

ُ ُصحيفة ُنتيجة ُاستخدامُاتفقت ُجاء ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع الدستور
ُ ُ)ُكعنصراإلطارات ُبلغت ُبنسبة ُاألول ُبالمركز ُالمقاومة ُموضوعات ُفي ُثمُ)%87.8إبراز ،

ُفقطُلكلُوسيلةُإبرازُمنهما.ُ)%6.1جاءُاستخدامُاألرضياتُواأللوانُبنسبةُمماثلةُبلغتُ)

 صحيفة الجمهورية المصرية: .ب

ُالعامُلصحفُالدراسة،ُحيثُجاءُاستخدامُاتفقتُنتيجةُصحيف ُالجمهوريةُمعُاالتجاه ة
،ُتالهُ)%70.8إبرازُفيُموضوعاتُالمقاومةُبالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)ُكعنصراإلطاراتُ

ُفقط.ُ)%8.4،ُثمُاستخدامُاأللوانُبنسبةُبلغتُ))%20.8استخدامُاألرضياتُبنسبةُ)

 صحيفة العرب القطرية: .ج

ُالعُر ُصحيفة ُنتيجة ُاستخدامُاتفقت ُجاء ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام ُاالتجاه ُمع ب
،ُتالهاُ)%86.3إبرازُفيُموضوعاتُالمقاومةُبالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)ُكعنصراإلطاراتُ

ُ.)%5.5،ُوأخيًراُجاءُاستخدامُاأللوانُبنسبةُ))%8.2استخدامُاألرضياتُبنسبةُ)
 صحيفة الفجر الجزائرية: .د

ُاال ُمع ُالفجر ُصحيفة ُنتيجة ُاستخدامُاختلفت ُجاء ُحيث ُالدراسة، ُلصحف ُالعام تجاه
،ُتالهاُ)%55.6إبرازُفيُموضوعاتُالمقاومةُبالمركزُاألولُبنسبةُبلغتُ)ُكعنصراألرضياتُ

ُلكلُوسيلةُإبرازُمنهما.ُ)%22.2استخدامُاإلطاراتُواأللوانُبنسبةُمماثلةُبلغتُ)
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 المبحث الثالث

 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

 تمهيد:

ُُيستعرض ُأهم ُالمبحث ُهذا ُفي ُالتحليلية،ُالالباحث ُالدراسة ُإليها ُخ لصت ُالتي نتائج
ينيةُوكذلكُعدًداُمنُالتوصياتُوالمقترحاتُللمسؤولينُذويُالعالقةُفيُفصائلُالمقاومةُالفلسط

ُللمقاومةُ ُالنقي ُالوجه ُيبرز ُبما ُبهم؛ ُالخاصة ُاإلعالمية ُالمنظومة ُتطوير ُفي للمساهمة
ُف ُالمكفولة ُوغيُرالفلسطينية ُبـ"اإلرهاب" ُواتهام ُشبهة ُكل ُعنها ُويدفع ُالدولي، ُالقانون ُمنُي ه

ُبهاُمنُقريبُأوُبعيد.ُاألفعالُالمسيئةُالتيُالُعالقةُللمقاومةُالفلسطينية

/ أهم نتائج الدراسة:  أوًلا

ُبنسبةُكبيرةُ .1 جاءتُصورةُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسةُإيجابيةُفيُمجملها
 %.2.9%،ُومحايدةُبنسبة17.7ُلبيةُبنسبةُ%،ُوس79.4جًداُبلغتُ

تُأنُصحيفتيُالدستورُاألردنيةُوالعربُالقطريةُأكثرُالصحفُاهتماًماُبموضوعاتبّينُ .2
ُأ ُالجزائرية ُوالفجر ُالمصرية ُالجمهورية ُصحيفتا ُكانت ُبينما ُالفلسطينية، ُقلالمقاومة

 اهتماًماُبموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية.ُالصحف
تغطيةُصحفُمجموعُومةُالعسكريةُعلىُالنصيبُاألكبرُمنُحظيتُموضوعاتُالمقا .3

ُاختالُالدراسة ُالفلسطينيةُمقارنةُبالمقاومةُالشعبية،ُمعُوجود فُلموضوعاتُالمقاومة
 اهتمامُكلُصحيفةُمنُصحفُالدراسةُبإبرازُالموضوعُالذيُتريده.فيُ

برزُالدورُاألكانتُمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُوالتصديُإلجراءاتهُوسياستهُالعنصريةُ .4
وطنيةُسمةُأعمالُالمقاومةُ،ُماُشّكلُفيُمنحُقاومةُالفلسطينيةُفيُصحفُالدراسةللم

ُ ُللدفاعبوصفها ُاالحتاللُتهدف ُمن ُوحمايته ُشعبها ُعنُُوُ،عن ُإيجابية ُصورة عكس
 المقاومةُالفلسطينيةُللقارئُالعربي.

اُدراسةُإيجابيًُصحفُالمجموعُجاءُاالتجاهُالعامُلموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُ .5
(ُ ُبلغت ُكبيرة ُ)ُ،)%74بنسبة ُبنسبة ُسلبًيا ُتفاوتُ)%19.3وجاء ُالباحث ُويرجع ،

ُاالتجا ُواختالف ُالنسب ُالمنسوبة ُوالسمات ُاألدوار ُإلى ُموضوعاتُله ُفي لفصائل
 .كلُصحيفةُبينُالمقاومة
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ُفيُ .6 ُالفلسطينية ُالمقاومة ُنحو ُسلبًيا ُاتجاًها ُالمصرية ُالجمهورية ُصحيفة اتخذت
ُ)%8.9لالتجاهُاإليجابي،ُو)ُ)%44.4منُموضوعاتهاُالمنشورة،ُمقابلُ)ُ)46.7%)

 لالتجاهُالمحايد،ُوهيُأعلىُنسبةُسلبيةُبينُصحفُالدراسة.
ُللمقاومةُ .7 ُسلبية ُوسمات ُأدوًرا ُالجزائرية ُوالفجر ُالمصرية ُالجمهورية ُصحيفتا نسبت

ُإقل ُأدوات ُبأنها ُووصفها ُإبرازها ُخالل ُمن ُموضوعاتها ُفي ُوحركاتُالفلسطينية يمية
 إرهابيةُتهددُاألمنُالقوميُالعربي.

تهاُأوردُشّكلتُالقيمُاإليجابيةُللمقاومةُالفلسطينيةُالنسبةُاألكبرُمنُمجموعُالقيمُالتي .8
،ُوكانتُقيمتاُالصمودُوالشجاعةُاألربعةُككلُموضوعاتُالمقاومةُفيُصحفُالدراسة

 رزُالقيمُالسلبية.هماُأبرزُالقيمُاإليجابية،ُفيماُكانُالتهّورُوالغرورُأب
ُأشكالُ .9 ُمن ُاألكبر ُالنسبة ُاالحتالل ُقوات ُمع ُالشعبية ُالمواجهات ُموضوعات احتّلت

فيماُاحتّلتُموضوعاتُإطالقُالصواريخُمنُُ،)%23.7المقاومةُالشعبيةُحيثُبلغتُ)
ُقطاعُغزةُصوبُالمغتصباتُاإلسرائيليةُالنسبةُاألكبرُمنُأشكالُالمقاومةُالعسكرية

(ُ ُبلغت ُأشكالُُ،)%15.4حيث ُكافة ُبتغطية ُالدراسة ُصحف ُاهتمام ُيعكس ُما وهو
 المقاومةُبشقيهاُالشعبيُوالعسكري.

ُالمقاومةُ .10 ُموضوعات ُفي ُالفاعلة ُالقوى ُمن ُاألول ُالمركز ُفي ُحماس ُحركة جاءت
(ُ ُبنسبة ُالشعبُُ،)%37.7الفلسطينية ُجماهير ُضئيل ُبفارق ُالثاني ُالمركز ُفي تالها

(ُ ُبلغت ُبنسبة ُوالمؤسساتُفُ،)%35.9الفلسطيني ُوالفصائل ُاألحزاب ُبقّية ُجاءت يما
ُأبرزُفصيلُ ُيبرزُثقلُحركةُحماسُبوصفها ُوهوُما ُمتفاوتة؛ ُبنسبُضئيلة الرسمية

 مقاومُعلىُالساحةُالفلسطينية.
ُوهوُ .11 ُالفلسطينية، ُالمقاومة ُموضوعات ُفي ُواضح ُبشكل ُالحزبية ُالشخصيات برزت

ُالم ُفي ُجاء ُحماس ُكحركة ُحزبي ُفصيل ُكون ُطبيعي ُالقوىُبروز ُمن ُاألولى رتبة
ُظهوًراُ ُأقل ُالشعبية ُالمقاومة ُشخصيات ُكانت ُفيما ُالمقاومة، ُموضوعات ُفي الفاعلة

 .نظًراُألنُأغلبُهذاُالنوعُمنُالمقاومةُالُتكونُمرتبطةُباألشخاصُإنماُبالجماهير
اعتمدتُصحفُالدراسةُفيُغالبيةُموضوعاتهاُعلىُالمصادرُالخارجية،ُحيثُجاءتُ .12

ُاألنباء ُ)ُوكاالت ُبلغت ُبنسبة ُاألول ُفي ُمنُُ،)%51.1العالمية ُأكثر ُأن ُيعني ما
ُالعربيةُمن ُالفلسطينيةُاستقتهاُصحفُالدراسة ُبالمقاومة ُنصفُالموضوعاتُالمتعّلقة

نيلُوكاالتُأجنبية،ُبماُتحملهُهذهُالوكاالتُمنُسياساتُوأجندةُمختلفةُقدُتسهمُفيُال
 منُصورةُالمقاومةُالفلسطينية.
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ُالد .13 ُصحف ُتغطيةُاعتمدت ُفي ُالصحفية ُاألشكال ُكأبرز ُالصحفي ُالخبر ُعلى راسة
(ُ ُبلغت ُبنسبة ُالفلسطينية ُللمقاومة ُبنسبةُُ،)%57موضوعاتها ُالتحليلي ُالمقال تاله

ُإلىُاعتمادُصحفُالدراسةُعلىُوكاالتُاألنباءُُ،)%21.5بلغتُ) وسببُذلكُيعود
ُالفلسطينية،ُ فيُظلُضعفُاألجنبيةُكأبرزُمصدرُمنُمصادرُموضوعاتُالمقاومة

 ومحدوديةُالمصادرُالذاتيةُلصحفُالدراسة.
لمُتحتلُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينيةُموقًعاُمهمًّاُفيُصحفُالدراسة،ُحيثُجاءُ .14

نشرهاُفيُالصفحاتُالداخليةُوخصوًصاُصفحةُاألخبارُالعربيةُوالدوليةُلكلُصحيفةُ
ُالنسبُإلىُاهتمامُالصحيفةُ،)%83بنسبةُبلغتُ) بتغطيةُالشأنُُويرجعُالباحثُهذه

ُالمحّليُالخاصُبهاُمنُفعالياتُحكوميةُرسميةُوغيرها،ُإضافةُإلىُانشغالهاُفيُبعض
ُالسورية،ُوالحربُفيُاليم ن،ُاألحيانُبتغطيةُقضاياُوأحداثُإقليميةُأخرىُمثلُالثورة

 وغيرها.
أولتُصحفُاهتماًماُبموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُحيثُأرفقتُصوًراُخبريةُفيُ .15

فيماُلمُتستخدمُصوًراُُ،)%50.2نصفُالموضوعاتُالمنشورةُبنسبةُبلغتُ)ُأكثرُمن
 .)%36.8أوُرسوًماُبنسبةُ)

ُالفلسطينيةُ .16 ُالمقاومة ُموضوعات ُفي ُالممتد ُالعنوان ُعلى ُالدراسة ُصحف اعتمدت
(ُ ُبلغت ُعالية ُبلغتُ%71.3بنسبة ُبنسبة ُالمانشيت ُالعنوان ُاستخدمت ُفيما ،)

(1.3%(،ُُ ُمع ُيتوافق ُما ُوهو ُالداخليةُفقط، ُالصفحات ُفي ُالموضوعات ُنشر موقع
 لصحفُالدراسة.

اُلمُتستخدمُصحفُالدراسةُوسائلُاإلبرازُكاأللوانُواألرضياتُواإلطاراتُفيُتغطيته .17
منُالموضوعاتُبدونُأيُُ،)%76.8لموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُحيثُجاءتُ)

ُيعكسُتراجعُأهّميةُموضوعاتُالمقاومةُبمُو ضوعاتُأخرىُمنُوسيلةُإبراز،ُوهوُما
 وجهةُنظرُصحفُالدراسة.

ُ

ُفإن ُسبق ُما ُخالل ُُومن ُالباحث ُخ الصة ُإلى ُصحفُيصل ُرسمتها ُالتي ُالصورة أن
يُلتيُفواُالدراسةُللمقاومةُالفلسطينيةُماُهيُإالُانعكاسُللسياسةُالتحريريةُالخاصةُبالصحيفة،

ُفص ُمن ُوموقفه ُالدولة، ُفي ُالحاكم ُالنظام ُبسياسة ُمرتبطة ُغالبها ُالمقاومةُائل وحركات
ُ.اأوُرفًضُُاتأييدًُالفلسطينيةُ

ُ
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 ثانياا / توصيات الدراسة:

علىُضوءُالنتائجُالسابق،ُخلصُالباحثُإلىُمجموعةُمنُالتوصياتُالتيُقدُتساعدُُ
ُالصورةُ ُونفي ُاإليجابية ُالصورة ُتعزيز ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُفصائل ُفي ُاالختصاص ذوي

المتباينة،ُوكذلكُتوصياتُلمسؤوليُالتحريرُفيُالصحفُالسلبيةُالتيُترسمهاُصحفُالدراسةُ
ُالعربية،ُإلضفاءُمزيدُمنُالمهنيةُعلىُأدائهمُوتغطيتهم،ُوهيُعلىُالنحوُالتالي:

عرضُالموضوعاتُالمتعّلقةُبالمقاومةُالفلسطينيةُبشكلُموضوعيُومهني،ُدونُالتأثرُ .1
ُمعّينة ُفصائل ُمن ُمسبقة ُسلبية ُمواقف ُاتخاذ ُأو ُالدولة، ُبسياسة ُال ُبما علىُُيؤّثر،

 صورةُالمقاومةُالفلسطينيةُلدىُالقارئُالعربي.
2. ُ ُالفلسطينية ُالمقاومة ُلموضوعات ُالعربية ُالصحف ُإبراز ُضرورة ُصدرالمهّمة ُعلى

 .بمجردُنشرهاُفيُالصفحاتُالداخليةوعدمُاالكتفاءُُالرئيسيةالصفحاتُ
3. ُ ُتكثيف ُاهتمام ُالعربية ُبالصحف ُالفلسطيتغطية ُالمقاومة ُبأشكالهاُموضوعات نية

 ،ُوزيادةُنشرُموضوعاتها.المختلفة
4. ُ ُلُتعيينضرورة ُالعربية ُُخاصينُمراسلينالصحف ُكانوا ُسواء ُغيرُبها ُأو متفرغين

بموضوعاتُُالمتعّلقةمتفرغينُفيُالمناطقُالفلسطينية؛ُبهدفُالحصولُعلىُالمعلوماتُ
ُا ُوكاالت ُعلى ُاالعتماد ُوعدم ُاألصلي، ُمصدرها ُمن ُالفلسطينية ألنباءُالمقاومة

 العالمية.
ُاللغةُ .5 ُأو ُالعبرية ُاللغة ُمن ُالمترجمة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُموضوعات ُاختيار حسن

 اإلنجليزية،ُومراعاةُعدمُنشرهاُبالمصطلحاتُالمسيئةُللمقاومةُالفلسطينية.
كالُزيادةُاهتمامُالصحفُالعربيةُبموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُونقلهاُباستخدامُأش .6

زيدُ،ُوعدمُاالكتفاءُبذكرُاألخبارُفقطُبلُتناولهاُبمالصحفيُلتحريرفنونُامختلفةُمنُ
 منُالتحليلُوالتفسير.

ُاتها .7 ُلها ُوالتيُتكيل ُالفلسطينية، ُللمقاومة ُالمسيئة ُالصحفية ُالمقاالت ماتُتجّنبُنشر
 .مختلفةُقائمةُعلىُاالفتراضُوالتدليسُوالخداعُوالُتعتمدُعلىُالحقائقُواإلثباتات

ماُمُوسائلُاإلبرازُبشكلُأكبرُفيُموضوعاتُالمقاومةُالفلسطينية،ُلالعملُعلىُاستخدا .8
ُلهاُمنُدورُفيُجذبُانتباهُالمتلقيُوإثارةُاهتمامهُبالموضوع.

ُوالشبكةُ .9 ُالمختلفة ُاالجتماعي ُالتواصل ُمنصات ُالفلسطينية ُالمقاومة ُفصائل استغالل
ُ ُتكون ُعالية، ُمصداقية ُوذات ُقوية ُإعالمية ُأذرع ُلتشكيل ُمعتمًداُالعنكبوتية مصدًرا

 .يقةُللمقاومةُدونُتشويهُأوُتأويلللصحفُالعربيةُواألجنبية،ُوتنقلُالصورةُالحق
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ُالخارجية ُبالقضايا ُسعودُُالجمهور ُبن ُمحمد ُاإلمام ُجامعة ُمنشورة(. ُغير ُدكتوراه )رسالة

ُاإلسالمية،ُالرياض.

ُ ُ)صوافطة، 2015ُأشرف. ُعم(. ُاستراتيجية ُإلى ُتحّولها ُوإمكانية ُالفلسطينية ُالشعبية ملُالمقاومة
ُ.نابلسُ،حُالوطنيةجامعةُالنجاُ(.رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة)2013ُ-2005وطنيُ

ُ ُ)طاش، ُالقادر. 1993ُعبد ُالغربي(. ُاإلعالم ُفي ُاإلسالم ُصورة ُلإلعالُ.2ط. ُالزهراء مُالقاهرة:
ُ.العربي

 .ُغزة:ُمكتبةُومطبعةُالطالب.2.ُطالرأيُالعامُوالحربُالنفسيةم(.2012ُطالب،ُموسى.ُ)

ورةُاإلسالمُالسياسيُفيُالصحافةُالعربيةُفيُالمهجرُبعدُأحداثُصُم(.2004محمد.ُ)ُطوالبية،
ُ.الجزائر،ُالجزائر(.ُجامعةُرسالةُماجستيرُغيرُمنشورة)ُم2001سبتمبر11ُُ

رسالةُماجستيرُ)ُم1993-1987االنتفاضةُفيُالصحافةُالفلسطينيةُُم(.2013أحمد.ُ)ُعامر،أبوُ
ُ.غزةالجامعةُاإلسالمية،ُُ(.غيرُمنشورة

ُ ُ)صالعامر، ُالدين. 1990ُح ُإشاُرم(. ُمع ُالعام، ُالدولي ُالقانون ُفي ُالمسلحة ُالشعبية ةُالمقاومة
 .القاهرة:ُدارُالفكرُالعربي.1ُ.ُطخاصةُإلىُأسسُالشرعيةُالدوليةُللمقاومةُالفلسطينية

ُأبوُ ُ)عامر، ُفيُاالنسحابُاإلسرائيليُمنم(.2006ُعدنان. ُدورُالمقاومة ُ.قطاعُغزةُفلسطين:
ُ.دوليةُالصادرةُعنُصحيفةُاألهرامُالمصريةمجلةُالسياسةُال

-1967ةُوالمسّلحةُبينُعاميُتطورُالمقاومةُالفلسطينية:ُالشعبيم(.2011ُعدنان.ُ)ُعامر،أبوُ
ُ.1258ُ-1213ُ(1)19غزة،ُُاإلنسانيةللبحوثُمجلةُالجامعةُاإلسالميةُُ.1987
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:ُالقاهرةُ.1طُ.جُتطبيقيةالصحافةُاالستقصائية:ُأطرُنظريةُونماذم(.2013ُعيسى.ُ)عبدُالباقي،ُ
ُ.للنشرُوالتوزيع

ُالح لنشر القاهرة: دار غريب للطباعة وا. 2. طـعلم نفس اإلبداع م(.1995شاكر. ) ،ميدعبد

  .والتوزيع

ُ.تبعالمُالكُالقاهرة:.2ُطـُ.البحثُالعلميُفيُالدراساتُاإلعالميةُم(.2000محمد.ُ)ُعبدُالحميد،

ُالرازق، ُُوُ،انتصارُعبد 2011ُ)ُصفد.الساموك، ُوالوسيلةُم(. ُاألداء ُتطور ُالجديد: اإلعالم
 .بغداد:ُالدارُالجامعيةُللطباعةُوالنشرُ.1طُ.والوظيفية

ُ ُالعاطي، ُعبد ُالرابطمحمد. ُعلى ُنت ُالجزيرة ُموقع ُعلى ُمنشورة ُدراسة ُوالحجر، ُاإلنسان ُثورة
(https://goo.gl/rmsELeُُ،)2016/10/28ُزيارةُُتاريخُآخر.ُ

ُالمجيد ُُوليلىُ،عبد ،ُ ُالدين، ُ)علم 2012ُمحمود. ُالصحفيم(. ُالتحرير ُطفن .2ُ ُالدارُ. القاهرة:
ُ.العربيةُللنشرُوالتوزيع

ليلُتحليلُالمحتوىُفيُبحوثُاإلعالم:ُمنُالمحتوىُالكّميُإلىُالتحم(.2010ُمحمد.ُ)عبدُالمجيد،ُ
ُ.لكتبالقاهرة:ُعالمُا.1ُطُ.فيُالدراساتُالكيفية

ُ ُالمغيث، ُ)عبد 1993ُأشرف. ُالشبابُم(. ُلدى ُالذهنية ُالصورة ُتكوين ُفي ُاإلعالم ُوسائل دور
 .القاهرةجامعةُالقاهرة،ُُ(.رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة)ُالمصريُعنُالعالمُالثالث

ُ ُلبد. 2014ُ)عبير، ُاالنترنتم(. ُشبكات ُعلى ُاليومية ُالفلسطينية ُالصحف ُمواقع )رسالةُُإخراج
ُالجامعةُاإلسالمية،ُغزة.ُ.منشورة(ُماجستيرُغير

 .القاهرة:ُعالمُالكتبُ.1طُ.العالقاتُالعامةُوالصورةُالذهنيةم(.1983ُعلي.ُ)عجوة،ُ

ُ.القاهرة:ُعالمُالكتب.2ُ.ُطـالعالقاتُالعامةُوالصورةُالذهنيةم(.2003ُعلي.ُ)عجوة،ُ

 .العانيُللطباعةُالقاهرة:ُدارُ.1طُ.االتصالُوالرأيُالعامم(.1989ُ.ُ)عاطفُعدليُالعبد،

ُ.القاهرة:ُدارُالفكرُالعربي.2ُ.ُطـاالتصالُوالرأيُالعامم(.1999ُ.ُ)عاطفُعدليُالعبد،

األسلوبُاإلحصائيُواستخداماتهُفيُبحوثُالرأيُُم(.2002.ُ)زكيعزمي،ُُوُ،ُعاطف،عدليُالعبد
ُ.القاهرة:ُدارُالفكرُالعربيُ.1طُ.العام

ُالقضيةُاتحوالتُالرأيُُم(.2015.ُ)عبدُهللاُعدوي، دراسةُلحربُُ–لفلسطينيةُالعامُالغربيُتجاه
ُ.70ُ.5.ُمجلةُدراساتُشرقُأوسطيةُ.2014غزةُ

https://goo.gl/rmsELe
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ُ)ُعرابي، 2017ُساري. ُالفلسطينيةم(. ُالسكاكين ُمسألة ُالرابطُفي ُعلى ،
(https://goo.gl/oGuCdHُُتاريخُآخرُزيارة،)27/3/2017.ُ

ُُعسكر،ال ُالناسُم(.1993)فهد. ُواقع ُلفهم ُمحاولة ُالذهنية: ُطويقُُ.1طُ.الصورة ُدار الرياض:
ُ.للنشر

ُأوُمجّلةم(.2009ُمحمود.ُ)علمُالدين،ُ ُالدارُالعربيةُلل.1ُطُ.مشروعُإنشاءُجريدة نشرُالقاهرة:
ُ.والتوزيع

ُ.دارُالنفائسُ.ُبيروت:1.ُطصناعةُاإلرهابُم(.2003.ُ)عماد،ُعبدُالغني

ُ ُ)عمر، 1993ُأحمد. ُومناهجهم(. ُوإجراءاته ُومفهومه ُالعلمي جامعةُُ:بنغازُيُ.2طـُ.البحث
 .قاريونس

ُال ُ)عويصي، ُإعالنُاتفاقُمبادئ/أوسلوُم(.2013ُصالح. ُفيُفلسطينُبعد ُالالعنفية ُ–المقاومة
ُ.غزة(.ُجامعةُاألزهر،ُرسالةُماجستيرُغيرُمنشورة)ُبلعينُونعلينُنموذًجا

ُ ُ)عياش، 2014ُمحمود. ُفم(. ُحماس ُصورة ُيناير ُثورة ُبعد ُالمصرية ُالصحافة رسالةُ)2011ُي
ُالجامعةُاإلسالمية،ُغزة.ُ(.ماجستيرُغيرُمنشورة

محمدُُصورةُالرسولُ-صناعةُالصورةُالذهنيةُفيُوسائلُاإلعالمُم(.2015ُطارق.ُ)عيثماوي،ُال
 .770ُ.10،ُمجلةُمدادُاآلدابُ.صلىُهللاُعليهُوسلمُفيُاإلعالمُاألمريكي

فيُموقعُصحيفة2014ُُاألطرُالخبريةُللعدوانُاإلسرائيليُعلىُغزةُم(.2016ُطلعت.ُ)عيسى،ُ
ُاألمريكية ُتايمز ُنيويورك ُبغزة، ُاإلنسانية ُللبحوث ُاإلسالمية ُالجامعة ُمجلة .24(1ُ .)144-

174.ُ

ُ)عونيُفرسخ، .2008ُ ُوقوانينهُم(. ُالصهيوني ُالعربي ُالصراع ُفي ُواالستجابة ُالتحدي جذور
ُ.دةُالعربيةيروت:ُمركزُدراساتُالوحب.1ُم.ُط1949-1799الضابطةُ

بيروت:ُمركزُُ.1طُ.الفلسطينيُالردعُسالحُغزةُفيُالمقاومةُصواريخم(.2015ُ.ُ)باسمُقاسم،ال
ُ.الزيتونةُللدراساتُواالستشارات

نُدورُالمقاومةُالفلسطينيةُفيُالتصديُللعدوانُاإلسرائيليُعلىُلبنام(.2007ُأشرف.ُ)قصاص،ُال
ُغزة.امعةُاإلسالمية،ُ(.ُالجلةُماجستيرُغيرُمنشورةرسا)1982ُ-1978منُعامُ

https://goo.gl/oGuCdH
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لندن:ُُ.1طُ.المقاومةُالشعبيةُفيُفلسطين،ُتاريخُمنُاألملُوالتمكينُم(.2011مازن.ُ)ُقمصية،
ُ.دارُبلوتوُبوكسُللنشر

ُ ُ)قنديل، 2002ُوائل. ُاألنباءُم(. ُووكاالت ُالصحف ُلمراسلي ُالصحفي ُالخطاب ُفي ُمصر صورة
ُ.القاهرة(.ُجامعةُالقاهرة،ُرسالةُدكتوراهُغيرُمنشورة)ُ.العربيةُالعاملةُفيُمصر

ُ)ُكحكي،ال ُالشبابُُم(.2002عّزة. ُأذهان ُفي ُأمريكا ُصورة ُتشكيل ُفي ُاإلعالم ُوسائل دور
ُوالمسلمين ُالعرب ُوصورة ُاإلعالم ُالثامن ُالسنوي ُالعلمي ُالمؤتمر ُجامعةُُ.المصري، مجلة

ُ.1ُ.325.ُالقاهرة

ُال ُ)كيالي، ُالوهاب. ُالبريطانُم(.1988عبد ُاالحتالل ُضد ُالعربية ُالفلسطينية ُالمقاومة يُوثائق
ُ.لدراساتُالفلسطينيةبيروت:ُمؤسسةُا.2ُ.ُط1939ُ-1918والصهيونيةُ

ُال ُ)مبيض، 2013ُأشرف. ُوتحدياتم(. ُإنجازات ُفلسطين.. ُفي ُالمدنية ُالمقاومة ُلمركزُ. دراسة
ُمنشورة ُبغزة ُواإلنسان ُاألرض ُودراسات ُاالنترنتُبحوث ُُعلى الرابطُعلى

(https://goo.gl/8UW2NF.)ُ

ُ)ُمدكور، 1998ُمرعي. ُعندُاإلسالميُللعالمُالذهنيةُالصورةُبحوثُفيُالحديثةُاالتجاهات(.
ُ.31-9ُ.7ُ،غزةباألزهرُُجامعةلُاإلعالميةُالبحوثُمجلةُ.الغربيين

 .جدة: تهامة للنشر. 1ط .العرب في الصحافة األمريكية (.1985. )مدني، غازيال

ُال ُالسياساتالمركز ُودراسة ُلألبحاث ُ)عربي ُاإلسرائيليُم(.2014. ُالعدوان ُموقف: ُتقدير ُسلسلة
ُ(.دراسةُمنشورة)الجديدُعلىُغزةُ

وثيقةُم،2003ُإسالمية،ُُ–رؤيةُعربيةُُ/ُمفهومُاإلرهابُوالمقاومة،ُمركزُدراساتُالشرقُاألوسط
ُ ُاالنترنت، ُشبكة ُعبر ُالتاليمنشورة ُالرابط https://goo.gl/mfYNxGُ))ُعلى آخرُُتاريخ،

ُم.2016/10/14زيارةُ

ُ.ُعّمان:ُدارُالمسيرةُللطباعةُوالنشر.1.ُطنظرياتُاالتصالم(.2012ُمزاهرة،ُمنال.ُ)

ُال اهُرسالةُدكتوُر)ُاتجاهاتُالفكرُالسياسيُبينُالكفاحُالمسّلحُوالتسويةم(.2008ُزهير.ُ)مصري،
 ،ُالقاهرة.بحوثُوالدراساتمعهدُال(.ُمنشورة

ُ.1.ُمجلةُانتفاضةُالقدس.ُانتفاضةُالقدسُتنهيُشهرهاُالثالثم(.2016ُمنصور،ُمحمد.ُ)

 .ُد.ط.ُالكويت:ُعالمُالمعرفة.النظامُاإلعالميُالجديدم(.1990ُالمصمودي،ُمصطفى.ُ)

https://goo.gl/mfYNxG
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ُ ُالفلسطينية، ُالدراسات ُالمتحدةمؤسسة ُاألمم ُقرارات ُرقمنة ُالتامشروع ُالرابط ُعلى ليُ،
(https://goo.gl/Ve8mTW.)ُ

ُ(.https://goo.gl/wkLYHD،ُعلىُالرابطُالتاليُ)علىُشبكةُاالنترنتُالموسوعةُالفلسطينية

ُ(.https://goo.gl/Egwv1K)ُ،ُعلىُالرابطُالتاليعلىُشبكةُاالنترنتُالموسوعةُالفلسطينية

ُ(ُ.https://goo.gl/RgRGDyعلىُشبكةُاالنترنت،ُعلىُالرابطُالتاليُ)ُموسوعةُالفلسطينية

ُ(.https://goo.gl/yTIUm)علىُالرابطُلصحيفةُالجمهوريةُالمصريةُالموقعُاإللكترونيُ

 (.https://goo.gl/1usGjq)علىُالرابطُاآلتيُُاألردنيةُالموقعُاإللكترونيُلصحيفةُالدستور

 (.https://goo.gl/l38C3Aعلىُالرابطُاآلتيُ)القطريةُالموقعُاإللكترونيُلصحيفةُالعربُ

 (.https://goo.gl/5E5FzU)الفجرُعلىُالرابطُاآلتيُالموقعُاإللكترونيُلصحيفةُ

ُ ُاالنترنت، ُشبكة ُعلى ُالقسام ُلكتائب ُاإللكتروني ُالكاملةُالموقع ُالتفاصيل ُنشر ُيعيد ُالقسام موقع
ُم.2016/11/24آخرُزيارةُُتاريخ(،https://goo.gl/KzxQSqُعلىُالرابطُ)،ُللوهمُالمتبدد

ُا ُالقسام، ُلكتائب ُاإللكتروني ُالمعركةM75ُلموقع ُحسم ُالذي ُالرابطُالصاروخ ُعلى ،
(https://goo.gl/wG6qOCُُتاريخُآخرُزيارة،)ُم.2016/11/25ُ

ُ ُاالنتفاضة، ُموقع ُلعام ُاألول ُالنصف ُفي ُالقدس ُانتفاضة ُالرابط2017ُحصاد ُعلى ،
(https://goo.gl/ffEQSpُُتاريخُآخرُزيارة،)27/3/2017.ُ

ُ ُموقع ُالقدساالنتفاضة، ُانتفاضة ُعلى ُالرابطعام ُعلى ،ُ(https://goo.gl/A7Goksُُتاريخ ،)
ُ.25/3/2017آخرُزيارةُ

ُ ُموقع ُنت، ُباعالجزيرة ُعائلته ُوحرق ُطفل ُلمستوطنيناستشهاد ُالرابطُتداء ُعلى ،
(https://goo.gl/KOkPSiُُتاريخُآخرُزيارة،)م.08/06/2017 

(،https://goo.gl/Jm6Fzlُعلىُالرابطُ)،2014ُالعدوانُاإلسرائيليُعلىُغزةُموقعُالجزيرةُنت،ُ
ُم.2016/11/25تاريخُآخرُزيارةُ

ُالعربي، ُالقدس ُبجراحهاستُموقع ُمتأثرًا ُعلي ُالرضيع ُوالد ُدوابشة ُسعد ُالرابطُشهاد ُعلى ،
(https://goo.gl/Wr63a4ُُتاريخُآخرُزيارة،)م.08/06/2017 

(،ُتاريخُآخرhttps://goo.gl/t1S5TUُعلىُالرابطُ)ُايتمارُمستوطنةُعمليةموقعُكتائبُالقسام،ُ
ُ.18/3/2016زيارةُ

https://goo.gl/Ve8mTW
https://goo.gl/wkLYHD
https://goo.gl/Egwv1K
https://goo.gl/RgRGDy
https://goo.gl/yTIUm
https://goo.gl/1usGjq
https://goo.gl/KzxQSq
https://goo.gl/wG6qOC
https://goo.gl/ffEQSp
https://goo.gl/A7Goks
https://goo.gl/Jm6Fzl
https://goo.gl/Wr63a4
https://goo.gl/t1S5TU
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 (1استمارة تحليل المضمون )
 رقم اًلستمارة/..............   ..........................التاريخ/...  رقم العدد/ ................. اسم الصحيفة/ ...................... 
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 (2استمارة تحليل المضمون )
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 (3استمارة تحليل المضمون )
 م اًلستمارة/..............رق  التاريخ/..............................  رقم العدد/ ................. اسم الصحيفة/ ...................... 
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