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 ممخصال
ىدفت ىذه الدِّارسة إلى التعٌرؼ عمى القصة الصحفية المتعمقة بقضية األسرل في الصحؼ 
الفمسطينية اليكمية، كرصد مدل االىتماـ بيا، كالكشؼ عف كيفية معالجتيا لقضية األسرل، كترتيب 

 أكلكيات مكضكعاتيا، كتسميط الضكء عمى مدل التكافؽ كالتبايف بينيا. 

حيث استخدمت الباحثة منيج الدراسات المسحية البحوث الوصفية،  وت عد ىذه الدِّراسة من
بأسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيج دراسة العالقات المتبادلة بأسمكب المقارنة المنيجية، ككانت أداة 

 الدراسة ىي استمارة تحميؿ المضمكف، كما استخدمت الباحثة نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة".

، كاختارت األعداد بأسمكب الحصر ستيا عمى صحيفتي القدس وفمسطينوقد أجرت الباحثة درا
( عددنا في الصحيفتيف،  كذلؾ خالؿ الفترة الكاقعة بيف 730الشامؿ في فترة عاـ كامؿ، حيث بمغت )

( في 223( قصة صحفية منيا )334، كبمغ إجمالي العينة )31/12/2018كحتى  1/1/2018
 سطيف. ( في صحيفة فم111صحيفة القدس، ك)

ا ، ككاف أبرزىا: وخمصت الدِّراسة إلى مجموعة من النتائج كانت صحيفة القدس األكثر اىتمامن
%(، 32.7%(، تمتيا صحيفة فمسطيف بنسبة )67.3بالقصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل بنسبة )

ية األسرل، كحازت القضايا االجتماعية عمى المرتبة األكلى في اىتماـ القصة الصحفية المتعمقة بقض
جاءت المحافظات الشمالية في فئة المنشأ الجغرافي  تمتيا القضايا األمنية، ثـ القضايا الصحية، فيما

%(، ثـ المحافظات الجنكبية 76.9لمقصة الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل في المرتبة األكلى بنسبة )
 %(، ثـ القدس المحتمة.11.8بنسبة )

ضركرة مجاراة التجديد في فف القصة الصحفية وقد مت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا: 
كالخركج مف القكالب النمطية التي ظيرت فييا معظـ القصص، كتطكير استخداـ أدكات اإلخراج مثؿ 

ف فيما األرضيات كالعناكيف الجذابة كاختيار مكاقع مميزة لمقصص التي تخص األسرل، كالتنسيؽ كالتعاك 
بيف الصحؼ إلطالؽ حمالت صحفية تتضمف كتابة قصص مميزة تخص األسرل خاصة في بعض 

 المناسبات أك الفعاليات اليامة.

 
 



 ث
 

Abstract 

This study aimed to identify the press story of the prisoners' issue in the 

Palestinian daily newspapers 

, monitor their interest in them, reveal how they dealt with the issue of 

prisoners, prioritize their subjects, and highlight the extent of their compatibility and 

contrast. 

The study is one of the descriptive researches, where the researcher used 

the methodology of the surveys using the method of content analysis, and the 

approach of studying interrelations using comparative methodology .The study tool 

was a content analysis, and the researcher used the "priority" theory "Agenda". 

The researcher carried out her study on Al-Quds and Palestine 

Newspapers, and selected the numbers by comprehensive counting method during 

the whole year, reaching (730) issues in the two newspapers, during the period 

between 1/1/2018 to 31/12/2018, the total sample was (334) , (223) was in Al-Quds 

newspaper and (111)  was in Palestine newspaper. 

The study concluded a set of results, the most prominent of which were: Al-

Quds newspaper was the most interested in the press story of the prisoners issue 

(67.3%), followed by Palestine newspaper (32.7%), and the social issues ranked first 

in the interest of the press story related to the issue of prisoners, followed by security 

issues, then health issues, while the northern governorates in the category of 

geographical origin of the  press story related to prisoners' issues ranked first 

(76.9%), then the southern governorates (11.8%), and occupied Jerusalem. 

The study offered a number of recommendations, the most important of 

which are: the need to keep up with the novelty in the art of the press story and get 

out of the stereotypes in which most of the stories appeared; and developing the use 

of output tools such as floors and attractive addresses and the selection of distinctive 

sites for stories concerning prisoners, and coordination and cooperation between 

newspapers to launch press campaigns that include writing distinct stories about 

prisoners, especially on some important occasions or events. 
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ْمُد  ۖ  َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد َوُسَلْيََمَن ِعْلَما ] َوَقاََل اْْلَ

ْن ِعَباِدِه اْْلُْؤِمنِيَ  َلنَا َعََلٰ َكثرٍِي مِّ  [هللِهِ الهِذي َفضه
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 ْاإِلىَدْاء  
 

  إلػػػػى األسػػػػرل الػػػػذيف عٌممكنػػػػا أاٌل نرضػػػػخ لغاصػػػػب كرفعػػػػكا ىامػػػػة الػػػػكطف عمػػػػى حسػػػػاب أعمػػػػارىـ

 المسفككة بكؿ رضا

  ٌكدفعكه ميرنا ألجؿ أف تبقى فمسطيف حرة إلى الذيف قاكمكا ًفتنة العمر الفتي 

 إلى الكطف المبٌجؿ المقدس أينما حٌؿ ًذكره كسيظٌؿ لألبد شجرة سندياف شامخة 

 ..إلى فمسطيف التي نيعاىدىا أف نكمؿ رأسيا بالياسميف الحر أىدم رسالتي 
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 شكٌر وتقديرٌ 
 عمى شئت، ما كمؿء األرض، كمؿء السمكات مؿء فيو، مباركا اطيبن  اكثيرن  احمدن  الحمد لؾ الميـ
 .عني بو ترضى أف أرجك الذم الكجو عمى البحث ىذا إتماـ لي يسرت أف
 عيسى، الحميد عبد طمعت الدكتكر الفاضؿ مشرفي إلى االمتناف ككافر الشكر بجزيؿ أتكجو ثـ

 أف إلى كفكرة اعنكانن  المكضكع كاف مذ كالباحثة البحث عمى -تعالى اهلل بعد -الفضؿ لو الذم
 .اكبحثن  رسالةن  صار
 عمي لتفضميـ كأعضاء رئاسة المناقشة لجنة في المكقريف أساتذتي إلى الجزيؿ بشكرم كأتقدـ
 .فييا القصكر مكاطف عف كاإلبانة كتقكيميا خمميا لسد أىؿ فيـ الرسالة، ىذه مناقشة بقبكؿ

 كؿ في كاستشارتو عنو باألخذ أغتبط الذم الجمؿ محمد الفذ ألستاذم شاكرة أقؼ أف كأرل 
ا المحظة، ىذه حتى البكالكريكس لدراسة طالبة التحقت أف منذ ككبيرة صغيرة  بالذكر أخص كأيضن
ا كاف الذم فركانة محمد الزميؿ  .لمماجستير دراستي في معيننا أمينان  ناصحن
 إخفاقي كانشغالي، فراغي كضعفي، قكتي كحزني، فرحي كقت ليف ألجأ الالتي عف أغفؿ كلف

ا أعينيف بممعة عيني لتقر كنجاحي،  ".سارة بثينة، ساجدة، ابتياؿ،"  كلي بي فرحن
 الصبر في كداعميٌ  األكلى حاضنتي كانكا لمف كتقديرم شكرم أختـ" فحدث ربؾ بنعمة كأما"

 المتمثمة الثانية كلعائمتي كأخي، كألخكاتي ككالدتي بكالدم المتمثمة األكلى لعائمتي كاإلنجاز،
 كساـ كبدم فمذات عيني، كقرة كلتكأمي الكراـ كبكالديو كاإلنجاز الطمكح كشريؾ الحبيب بزكجي
 . الميحبة الجميمة عائمتي ككؿ كشاـ،
ف منزلة النفس في فميـ البحث، ىذا إنجاز عمى كأعانني ساعدني مف كؿ كأشكر كما  يسع لـ كا 

 كالشكر كالخير لمفضؿ أىؿ فيـ لذكرىـ، المقاـ

 

 

 

 

 

 



 د
 

 المحتوياتفيرس 

  أ ......................................................................................... إقػػػػػػػػػػػػػػرار
  ب ................................................................................... نتيجة الحكـ
  ت ...................................................................................... الممخص

Abstract .................................................................................... ث  
  ح ......................................................................................... ٍاإًلىدىٍاءي 

  خ .................................................................................... شكره كتقديره 
  د ............................................................................... فيرس المحتكيات

 1 ........................................................................................ المقدمة:
 3 ............................................................... الفصل األول اإلطار العام لمدراسة

 4 .................................................................... أكالن: أىـ الدراسات السابقة:
 17 .............................................................. ثانيان: االستدالؿ عمى المشكمة:

 21 ....................................................................... ثالثان: مشكمة الدراسة:
 21 ........................................................................ أىمية الدراسة:رابعان: 

 21 ..................................................................... خامسان: أىداؼ الدراسة:
 22 .................................................................... سادسان: تساؤالت الدراسة:

 24 .............................................................. سابعان: اإلطار النظرم لمدراسة:
 26 .......................................................... اتيا:ثامنان: نكع الدراسة كمنيجيا كأد
 41 .............................................................. تاسعان: مجتمع الدراسة كعينتيا:

 42 ...................................................... عاشران: كحدات التحميؿ كأسمكب القياس:
 43 ...................................................... حادم عشر: إجراءات الصدؽ كالثبات:
 45 ....................................................... ثاني عشر: المفاىيـ اإلجرائية لمدراسة:

 46 .................................................................. ثالث عشر: تقسيـ الدراسة:
 47 ................................................. الفصل الثاني القصة الصحفية وقضية األسرى

 48 ............................................................... المبحث األول: القصة الصحفية
:  48 ................................................................ ماىية القصة الصحفية: أكالن



 ذ
 

 56 ................................................................. ثانينا: نشأة القصة الصحفية:
 58 ............................................................... ثالثنا: سمات القصة الصحفية:
 60 ............................................................... رابعنا: مصادر القصة الصحفية:
 61 .............................................................. خامسنا: أنكاع القصة الصحفية:

 63 ...................................................... سادسنا: القكالب الفنية لمقصة الصحفية:
 66 ......................................................... سابعنا: البناء الفني لمقصة الصحفية:

 71 ............................................ثامننا: السمات األسمكبية كالمغكية لمقصة الصحفية:
 72 .......................................................... تاسعنا: مستكيات األسمكب الصحفي

 73 ........................................ عاشرنا: القصة الصحفية في الصحافة العربية كالدكلية:
 74 ....................................... حادم عشر: القصة الصحفية في الصحافة الفمسطينية:

 75 .......................... المبحث الثاني: األسرى الفمسطينيون في سجون االحتالل "اإلسرائيمي"
 76 ................................... أكالن: مصطمحات كمفاىيـ حكؿ قضية األسرل الفمسطينييف:

 78 ............................................. ثانينا: تاريخ الحركة األسيرة في سجكف االحتالؿ:
 82 ........................................ثالثنا: كاقع األسيرات الفمسطينيات في سجكف االحتالؿ:

 85 ............................................. رابعنا: كاقع األسرل األطفاؿ في سجكف االحتالؿ:
 87 ............................................ خامسنا: أبرز قضايا األسرل في سجكف االحتالؿ:

 97 ................................................................... سادسان: إضرابات األسرل:
 103 ............................................... سادسنا: دكر اإلعالـ في إبراز قضايا األسرل:

 105 .............................................. الفصل الثالث نتائج الدراسة التحميمية ومناقشتيا
 106 ............................ المبحث األول: محتوى القصص الصحفية المتعمقة بقضايا األسرى

 106 ....................................................... أكالن: مدل االىتماـ بالقصة الصحفية:
 107 .......................................... ثانينا: ترتيب أكلكيات مكضكعات القصة الصحفية:

 110 ............................................................... ثالثنا: أنكاع القصة الصحفية:
 112 ................................................. رابعنا: المصادر الصحفية لمقصة الصحفية:
 115 .................................................. خامسنا: المصادر األكلية لمقصة الصحفية:
 118 ................................................... سادسنا: المنشأ الجغرافي لمقصة الصحفية:



 ر
 

 120 .......................................... سابعنا: الشخصية المحكرية في القصص الصحفية:
 122 ............................................................. ثامنان: عرض القصة الصحفية:
 124 ............................................................. تاسعنا: عنكاف القصة الصحفية:
 126 ............................................................ عاشرنا: مقدمة القصة الصحفية:

 828 ................................................................... عشر: خاتمة القصص الصحفية: حادم

 131 .............................. المبحث الثاني: شكل القصص الصحفية المتعمقة بقضايا األسرى
: القالب الفني لمقصة الصحفية:  131 ......................................................... أكالن

 133 ............................................ ثانينا: االستماالت المغكية في القصص الصحفية:
 134 ............................................................. ثالثنا: مكقع القصص الصحفية:

 136 ............................................... رابعنا: مكقع القصة الصحفية عمى الصفحات:
:  138 ................................................................... خامسنا: الصكر كالرسـك

:سادسنا:   139 ............................................................................ الرسـك
 140 ...................................................................... سابعنا: امتداد العنكاف:
 142 ..................................................................... ثامننا: عناصر اإلبراز:

 144 ............................................. المبحث الثالث: خالصة نتائج الدراسة وتوصياتيا
: أىـ نتائج الدراسة:  144 .................................................................... أكالن
 147 .................................................................... ثانينا: تكصيات الدراسة:

 149 ...................................................................................... المراجع
 160 ..................................................................................... المالحؽ

 

 

 

 

 

 



 ز
 

 الجداولفيرس 

 

 106 ........ ( يكضح مدل اىتماـ القصة الصحفية بقضية األسرل في صحيفتي الدراسة:3. 1جدكؿ)
( يكضح ترتيػب أكلكيػات مكضػكعات األسػرل فػي القصػة الصػحفية فػي صػحيفتي الدراسػة:3. 2جدكؿ )

 ............................................................................................. 107 
 110 ... ( يكضح أنكاع القصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي الدراسة:3. 3جدكؿ )
( يكضػػح المصػػادر الصػػحفية التػػي اعتمػػدت عمييػػا صػػحيفتا الدراسػػة فػػي القصػػة الصػػحفية 3. 4جػػدكؿ )

 112 ..................................................................... الخاصة بقضية األسرل:
األكليػػػػة لمقصػػػػة الصػػػػحفية الخاصػػػػة بقضػػػػية األسػػػػرل فػػػػي صػػػػحيفتي  ( يكضػػػػح المصػػػػادر3. 5جػػػػدكؿ )
 115 ..................................................................................... الدراسة:
فػي صػحيفتي الدراسػة: ( يكضح المنشأ الجغرافي لمقصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل3. 6جدكؿ )

 ............................................................................................. 118 
( يكضح الشخصية المحكريػة فػي القصػة الصػحفية الخاصػة بقضػية األسػرل فػي صػحيفتي 3. 7جدكؿ )
 120 ..................................................................................... الدراسة:
( يكضػػح طػػرؽ عػػرض القصػػة الصػػحفية الخاصػػة بقضػػية األسػػرل فػػي صػػحيفتي الدراسػػة:3. 8جػدكؿ  )

 ............................................................................................. 122 
 124 ( يكضح نكع عنكاف القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي الدراسة:3. 9جدكؿ )
( يكضػػح أنػػكاع المقػػدمات فػػي القصػػة الصػػحفية الخاصػػة بقضػػية األسػػرل فػػي صػػحيفتي 3. 10جػػدكؿ )
 126 ..................................................................................... الدراسة:
( يكضػػح أنػػكاع الخاتمػػات فػػي القصػػة الصػػحفية الخاصػػة بقضػػية األسػػرل فػػي صػػحيفتي 3. 11جػػدكؿ )
 128 ..................................................................................... الدراسة:
( يكضػػح القكالػػب الفنيػػة المسػػتخدمة فػػي القصػػة الصػػحفية الخاصػػة بقضػػية األسػػرل فػػي 3. 12الجػػدكؿ )

 131 ............................................................................ صحيفتي الدراسة:



 س
 

( يكضػػػػح االسػػػػتماالت المغكيػػػػة المسػػػػتخدمة فػػػػي القصػػػػص الصػػػػحفية الخاصػػػػة بقضػػػػية 3. 13الجػػػػدكؿ )
 133 ................................................................ األسرل في صحيفتي الدراسة:

 134 ( يكضح مكقع القصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل عمى صحيفتي الدراسة:3. 14جدكؿ )
( يكضػػػح مكقػػػع القصػػػة الصػػػحفية الخاصػػػة بقضػػػية األسػػػرل عمػػػى صػػػفحات صػػػػحيفتي 3. 15جػػػدكؿ )
 136 ..................................................................................... الدراسة:
( يكضػػح الصػػكر كالرسػػـك التػػي صػػاحبت القصػػة الصػػحفية الخاصػػة بقضػػية األسػػرل فػػي 3. 16جػػدكؿ )

 138 ............................................................................ صحيفتي الدراسة:
 139 ........ ( يكضح الرسـك المستخدمة في القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل.3. 17جدكؿ )
( يكضح امتداد عنكاف القصػة الصػحفية الخاصػة بقضػية األسػرل فػي صػحيفتي الدراسػة:3. 18جدكؿ )

 ............................................................................................. 140 
( يكضػػح عناصػػر اإلبػػراز المسػػتخدمة مػػع القصػػة الصػػحفية الخاصػػة بقضػػية األسػػرل فػػي 3. 19جػػدكؿ )
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 المقدمة: 
اتجيت الصحافة حديثنا نحك التركيز أكثر عمى الكظيفة التفسيرية لألخبار بدنال مف نقؿ األخبار  

كما ىي، كقد كجد بعض المحرريف أف النقص في فيـ الناس لألخبار ىك أحد األسباب الرئيسة في 
األخبار  انخفاض نسبة قَّراء الصحؼ، كليذا السبب بدأت قبؿ الحرب العالمية الثانية حركة لتفسير

كشرح ما بيف السطكر إليضاح أسباب كقكع األحداث، فالتحميؿ كالتفسير كظيفة مستقمة مف الكظائؼ 
 .(1)التي تؤدييا كسائؿ اإلعالـ كىي ميمة يتكقعيا الجميكر مف ىذه الكسائؿ

ككانت األخبار منذ أقدـ العصكر تركل عمى شكؿ قصص إخبارية بدائية، ثـ تحكلٌت بعد تطكر 
قؿ األخبار إلى صيغ خاصة سريعة كمركزة كمختصرة، تكفيراٌ لمكقت كالماؿ كمع السنكات كسائؿ ن

كتطكر آليات نقؿ المعمكمات أكثر، كاإلحساس بضركرة مراعاة الجانب اإلنساني في نقؿ األخبار 
  .(2)ظيرت ىذه المحاكالت لمرجكع إلى طريقة عرض األخبار كالتقارير عمى شكؿ قصص صحفية

كامؿ أبرزىا ظيكر المطابع مف جية كظيكر دة عبعالقصة الصحفية  ظيكر الباحثكفكربط 
الطبقة الكسطى في أكركبا خالؿ القركف الثالثة األخيرة مف جية أخرل، إذ أصبح لألدب كالصحافة 

انتشرت القصص الصحفية لذلؾ ة كتأليؼ كنشر مشتركة أيضان، كر مشترؾ تقريبان يقابمو جية كتابجمي
عف طريؽ ككاالت  ة بعض نماذجيا لمصحؼ العربيةتـ ترجمبية بشكؿو كاسع، ك ؼ األجنفي الصح

 .(3)األنباء

تدعك لألخبار المنشكرة، كقد إضافة بعد إنساني كتبرز أىمية فف القصة الصحفية مف خالؿ  
عف طريقيا، إلى  صحفييسعى الكأحيانان  إلى التعاطؼ كتحقيؽ تأثير عاطفي،القصة الصحفية 

في أعماؽ النفس البشرية، عف طريؽ عرض ردكد فعميا حالتيا النفسية كالعاطفية، كقت إعالف الغكص 
معمكمات حيكية كخمفيات كردكد فعؿ، مف الصعب كضعيا بشكؿ مناسب،  ، كتتضيؼالحدث كبعده

 .اإلخبارمداخؿ الخبر أك التقرير 

                                                           

 .34ص  ،ىكىنبرج الصحفي المحترؼ، (1)
 .2الطائي،  ص بيف القصة األدبية كالقصة الصحفية، (2)
 .4المرجع السابؽ، ص (3)



2 
 

كالقصص اإلنسانية التي كمف المعمـك أف المشيد الفمسطيني يعج بالقضايا كاألحداث الميمة 
تحتاج الى نقؿ، كتحميؿ، كتفسير، كايضاح، خاصة قضية األسرل الفمسطينييف التي تعتبر مف أقكل 

 .كأرسخ دعائـ مقكمات القضية الفمسطينية

 ىحيث تعد قضية األسرل في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي مف أىـ القضايا الرئيسية التي تحظ
 يكاد يخمك بيت فمسطيني إال كقد خاض أحد أبنائو تجربة األسر، باىتماـ الشعب الفمسطيني، فال

كتعرضكا لمتعذيب كالمعاممة القاسية، كعاشكا ظركؼ صعبة كسط إىماؿ طبي كانتياكات مستمرة 
لحقكقيـ التي كفمتيا األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية، فبمغ عدد األسرل كالمعتقميف في سجكف االحتالؿ 

( 350( أسير في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي منيـ )6500) 2018ار اإلسرائيمي مع أكاخر آذ
 .(1)طفؿ

ىذه األرقاـ فرضت عمى كسائؿ اإلعالـ االىتماـ بقضية األسرل، ككضعيا عمى سمـ أكلكياتو 
تفرد الصحافة الفمسطينية حيث بعيدان عف التغطية الصحفية الخبرية كمعالجتيا بشكؿ سطحي فقط، 

قضية األسرل بكؿ جكانبيا كأبعادىا، كتيسخر الفنكف الصحفية كافة لخدمة ىذا لتناكؿ مساحات كاسعة 
القضية، مف ضمنيا القصة الصحفية، التي تيتـ بالجانب اإلنساني كتبرز المعاناة التي يتعرض ليا 

 األسرل كذكييـ.

لذلؾ تسعى ىذه الدراسة إلى رصد كتقييـ كيفية معالجة فف القصة الصحفية في الصحؼ  
سطينية اليكمية لقضية األسرل الفمسطينييف، كالتعرؼ عمى مدل التزاميا باألساليب النظرية العممية الفم

مصادرىا كقكالبيا كقضايا األسرل التي تتناكليا، ككسائؿ إبراز ىذه  في إعدادىا، ككتابتيا، كالكشؼ عف
 القصص في الصحؼ الفمسطينية اليكمية.

 

 

 

 

                                                           

 .17/4/2018تقرير ىيئة شؤكف األسرل السنكم الصادر بيكـ األسير الفمسطيني  (1)
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

اإلطار العاـ لمدراسة مف خالؿ الدراسات السابقة، كما يتناكؿ ىذا الفصؿ  يستعرض ىذا الفصؿ
االستدالؿ عمى المشكمة كمشكمة الدراسة كأىميتيا، كأىداؼ الدراسة، كتساؤالتيا، كالنظرية المستخدمة 

 . في الدراسة، كمنيجيا، كمجتمع الدراسة كعينتيا، كتقسيـ الدراسة

 أواًل: أىم الدراسات السابقة: 
عد الدراسات السابقة تراثان عمميان تراكميان، يكفر قاعدة معرفية لتحديد معالـ المشكالت البحثية، ت

كبمكرتيا كصياغة أىدافيا كتساؤالتيا، كقامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة 
حكؿ الصحافة دراسات ، ك المتعمقة بمكضكع البحث، كتـ تقسيميا إلى دراسات حكؿ القصة الصحفية

 كاألسرل الفمسطينييف.

 دراسات حول القصة الصحفية: المحور األول:
 :(1) (2016دراسة السويركي ) -1

الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ القصة الخبرية في الصحافة الفمسطينية كالتعرؼ  ىدفت
عمى سبؿ تطكر فف القصة الخبرية كمعكقات ممارستيا، مف كجية نظر الصحفييف الممارسيف ليذا 

منيج الدراسات المسحية  تستخدمكاكتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، ، الفف الصحفي
أسمكب مسح أساليب الممارسة ف، ك أسمكب تحميؿ المضمكف كأداتو استمارة تحميؿ المضمك  كأسمكبيو:

عمى عينة مف الصحافة الفمسطينية )صحيفة القدس، صحيفة الرسالة، مجمة السعادة(  ،كأداتو المقابمة
 في (21)في الرسالة ك (141)قصة خبرية في القدس ك (181) ، حيث تككنت مف2013في العاـ 
الخبرية المنشكرة في صحؼ قائمان باالتصاؿ ممف كتبكا القصص ( 17)كالمقابمة كانت مع  ،السعادة
 .الدراسة

 

 
                                                           

 .السكيركي، الصحافة الفمسطينية: دراسة كصفيةالقصة الخبرية كتطبيقاتيا عمى  (1)
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 أىم نتائج الدراسة: 

  صحيفة القدس ىي األكثر نشران لمقصة الخبرية، كجاءت مجمة السعادة األعمى استخداما كانت
الرسالة األكثر تنكعان في كتنكعان في الصكر المصاحبة لمقصة الخبرية، فيما جاءت صحيفة 

 مكضكعات كأنكاع القصة الخبرية.
  ية.الصحيحة في كتابة القصة الخبر  التزامان بتطبيؽ األسسصحيفة القدس األعمى كانت 
 مف الصحفييف الممارسيف لفف القصة الخبرية عمى اىتماـ مؤسساتيـ بنشر  (%64.7) أكد

بالن زاىران لمقصة الصحفية في الصحافة مف المبحكثيف مستق (%76.5) القصة الخبرية، كتكقع
 الفمسطينية.

 :(1) (2016دراسة حسان ) -2
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أسس بناء القصة الخبرية في سكرة الكيؼ في القرآف الكريـ مف 
خالؿ التعرؼ عمى الجكانب اإلعالمية في القصة الخبرية القرآنية كأىدافيا كبياف عناصرىا 

كالتعرؼ عمى أدكات الربط كالجسكر المستخدمة فيو، كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكيفية، كخصائصيا، 
كاستخدمت منيج الدراسات المسحية في إطاره تـ استخداـ أسمكب تحميؿ المضمكف الكيفي، كمنيج 

ة، كتـ العالقات المتبادلة، كفي إطاره استخدمت الباحثة أسمكب دراسة الحالة، كأسمكب المقارنة المنيجي
 4جمع بيانات الدراسة مف خالؿ أداتيف: المقابمة المتعمقة كنظاـ الفحص الكثائقي، كتككنت العينة مف 

 قصص في سكرة الكيؼ.

 أىم نتائج الدراسة: 

  اىتـ القرآف الكريـ بالقصة الخبرية كجعميا كاحدة مف كسائمو التعبيرية اإلعالمية لما ليا مف
 التي تيدؼ إلى الدعكة لشحذ العقكؿ كاألفكار، كغيرىا.تأثير عمى النفس البشرية، 

  القصة القرآنية ليا عناصر رئيسة ال غنى لمنص القصصي عنيا أىميا عنصر الشخصية
 كالحدث كالحكار كالزماف كالمكاف كاألسمكب.

  تبيف أىمية قالب اليـر المعتدؿ في بناء القصة الخبرية، حيث اتضح مف تحميؿ سكرة الكيؼ
 مبنية عمى ىذا القالب الذم يتككف مف مقدمة كجسـ كخاتمة. ككؿ أنيا

                                                           

، قارنػةالخبرية في ضكء القرآف الكريـ، قصص سكرة الكيؼ نمكذجان: دراسة تحميميػة ماإلعجاز اإلعالمي في القصة  (1)
 .حساف
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 : (1)(2014بي )يدراسة المي -3
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ ككشؼ مدل تأثير التعددية السياسية كاإلعالمية في أساليب بناء 
القصة الخبرية كمضمكنيا في الصحؼ االلكتركنية العراقية، كتندرج الدراسة في إطار البحكث 

تحميؿ المضمكف عمى عينة مف مكاقع الصحؼ استمارة الكصفية، كاستخدمت المنيج المسحي، كأداة 
تركنية في العراؽ، كىي: "مكقع صحيفة صكت العراؽ، مكقع صحيفة الرافديف، مكقع شبكة عراقنا االلك

 ، كاستخدمت1/6/2013حتى  12/2012/ 1اإلخبارية" خالؿ فترة زمنية تمتد لستة أشير ابتداءان مف 
 نظرية ثراء الكسيمة. الدراسة

 أىم نتائج الدراسة: 

  تيا مكاقع الصحؼ االلكتركنية العراقية، فمنيا ما تنكعت مجاالت القصص الخبرية التي نشر
 جاء سياسيان كمنيا ما جاء اقتصاديا أك اجتماعيان أك ثقافيان.

  تعدد أساليب معالجة القصة الخبرية التي نشرتيا مكاقع الدراسة، فمنيا ما جاء تحميميان، كمنيا
 تنافسيان.ما جاء أسمكبان دعكيا أك أسمكب المبالغة أك أسمكب دعائيان أك 

  الغالبية العظمى مف القصص الخبرية عينة الدراسة عكس مضمكنيا مستكل تعددية سياسية
 فقط. (%16.3) منخفض أك متكسط، بينما ظير المستكل المرتفع في نسبة

 :Boesman and others (2014)(2)دراسة  -4

الصحفييف لبعض كتفضيالت ت اختياراالعكامؿ التي تؤثر عمى متعرؼ عمى لالدراسة  ىدفت ىذه
نكع مف خالؿ دراسة القصص اإلخبارية عف غيرىا فيما يتعمؽ بآليات إنتاج  قنكات جمع األخبار

تخصص المراسؿ في مكضكع ، ك استقاللية اختيار القصة لممراسؿ، ك مركزية غرفة األخبار، ك الصحيفة
، كأسمكب تحميؿ كاستخدمت المنيج التحميمي ، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية،القصة

استمارة تحميؿ المضمكف كمقابالت مقننة مع الصحفييف تـ استخداـ أكثر مف أداة كىي: المضمكف، ك 

                                                           

 .المييبي، حافة االلكتركنية: دراسة تطبيقيةالتعددية السياسية كاإلعالمية كأثرىا في بناء القصة الخبرية في الص (1)
(2) Van Gorp, Boesman, Haenens , TRIGGERING THE NEWS STORY Reconstructing 
reporters’ newsgathering practices in the light of newspaper type, newsroom 

centralization, reporters’ autonomy, and specialization  . 
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، ككانت عينة الدراسة عبارة عف غرفة األخبار سجمت في كمالحظاتكمقابالت متعمقة مع رؤسائيـ، 
 .صة صحفيةق 578صحؼ محمية بمجيكية، بكاقع  4مراسؿ يعممكف بػ  20دراسة ما أنتجو 

 أىم نتائج الدراسة: 

 المتخصصيف،غرؼ األخبار المركزية كالمراسميف غير  التي تأتي مف القصص أثرت أفكارت 
كسائؿ التي تـ تغطيتيا في قصص بال بشكؿ كبير الرؤساء،إلى جانب القصص التي يعينيا 

 .لاإلعالـ األخر 
 غرؼ األخبار الالمركزية كالمراسميف المتخصصيف، ككذلؾ  مصدرىا كافالتي  القصص

 ابتعدت بشكؿ كبير عف آليات جمع األخبار الركتينية.، القصص التي بدأىا المراسمكف أنفسيـ
  يمعب مدير األخبار دكرنا ميما في انتقاء القصص كتكميؼ المراسميف بتغطيتيا، كتتأثر اختياراتو

 بالقصص التي نشرت في كسائؿ اإلعالـ األخرل الطالعو عمييا. 
 :(1)(2012دراسة الحسن ) -5

ىدفت الدراسة إلى تقديـ تكصيؼ دقيؽ نظرم تطبيقي لمفيـك القصة الخبرية، كتحديد أبرز 
خصائصيا كآليات كتابتيا، ككضع تصكرات أكلية تساعد الصحفييف عمى تنمية كتطكير ىذا الفف، 
األساس في الصحافة المعاصرة، فضالن عف تشكيؿ كعي ميني بيذا الفف، كتنتمي الدراسة في إطار 

تحميؿ المضمكف عمى عينة استمارة الكصفية، كاستخدمت المنيج المسحي، كما استخدمت أداة  البحكث
/ تشريف األكؿ 1مف الصحؼ العراقية كىي "الصباح، المدل، العالـ" خالؿ فترة زمنية تمتد مف 

 .2012كانكف ثاني / 31حتى  2012/

 أىم نتائج الدراسة: 

 ة إلى التنكع، كال زالت قصص االىتماـ اإلنساني تفتقد القصص الخبرية في الصحافة العراقي
 كقصص المكاف ىي األكثر انتشاران.

  لمقصة الخبرية مجمكعة مف الخصائص المميزة كمستكل مف القبكؿ كقيمان إخبارية ممتازة
ترشحيا لمنشر عمى أم صفحة في الصحيفة، كليا القدرة عمى أف تنشر في الصحؼ األكلى 

 لالزمة لذلؾ.إذا ما امتمكت الخصائص ا

                                                           

 .الحسف، قصة الخبرية في الصحافة العراقيةال (1)
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  تبدك االستيالالت محدكدة كتتمثؿ في الشخصية أك المكاف أك الحدث، في كقت لـ يذىب فيو
 الصحفيكف لالستعانة باألنكاع األخرل مف االستيالالت كىذا ما أفقدىا التنكع.

 :(1)(2012دراسة شياب ) -6

ىدفت الدراسة إلى محاكلة المكازنة بيف عناصر القصتيف الصحفية، كاألدبية كالكشؼ عما بينما 
مف تشابو كاختالؼ ككشؼ أكاصر العالقة بيف النكعيف، كتندرج ىذه الدراسة في إطار البحكث 

الية القصص الفائزة لثالث سنكات متت مفالكصفية، معتمدة عمى المنيج المقارف، كجاءت عينة الدراسة 
( في مسابقة العكدة التي يقيميا مركز البديؿ في راـ 2009، 2010، 2011في الصحافة الفمسطينية )

 اهلل.

 أىم نتائج الدراسة: 

  إف عنصر الشخصية عنصر أساسي يمكف تكظيفو في القصص الصحفية إذ إنو ال يصطدـ
 ء ميمتياأدا مع التكىات اإلعالمية لمقصة الصحفية، بؿ يتفؽ معيا كيعينيا عمى

  ال يكجد تحديد كاضح لشكؿ أك أشكاؿ القصة الخبرية، كلذلؾ نرل تفاكتان كبيران بينيا، فتقترب
إحداىا مف القصة القصيرة، كتبتعد أخرل عف عناصر القصة كاستخداماتيا كتككف أقرب ما 

  يككف لتقرير صحفي.
  لـ تكف لغة القصص المدركسة بمستكل كاحد، إذ أنيا امتدت مف المغة الشاعرية التي

 المغة الرقمية التي تستخدميا التقارير الحديثة. إلىتستخدميا القصة الحديثة، 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .شياب، الفمسطينية أنمكذجان  قصص الصحفيةعناصر القصة القصيرة كتطبيقاتيا في القصة الصحفية: ال (1)
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 :  واألسرى الفمسطينيينعالم المحور الثاني: دراسات حول اإل
 : (1)(2019دراسة قنديل ) -7

ىدفت الدراسة إلى التعٌرؼ عمى مكاد الرأم المتعمقة بقضية األسرل في الصيحؼ الفمسطينية 
اليكمية، كرصد مدل االىتماـ بيا كالكشؼ عف كيفية معالجتيا لقضية األسرل، كتنتمي ىذه الدراسة 
 إلى البحكث الكصفية، كاستخدـ الباحث منيج الدراسات المسحية في إطاره استخدـ أسمكب تحميؿ

سة بيف أداتي اكجمعت الدر المضمكف، كمنيج دراسة العالقات المتبادلة بأسمكب المقارنة المنيجية،  
جميع الصحؼ الفمسطينية ككانت عينة الدراسة ىي  استمارة تحميؿ المضمكف، كأداة المقابمة المقننة،

حتى  1/1/2017عة ما بيف )فمسطيف، األياـ، الحياة الجديدة، القدس(، خالؿ المدة الزمنية الكاقاليكمية 
 كما اعتمدت الدارسة عمى نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة".، 31/12/2017

 أىم نتائج الدراسة: 

  حصمت صػحيفة القػدس عمػى المرتبػة األكلػى فػي االىتمػاـ بمػكاد الػرأم الخاصػة بقضػية األسػرل
، كأخيػرنا صػحيفة %(، ثـ صحيفة الحياة الجديدة25%(، ثـ صحيفة فمسطيف بنسبة )50بنسبة )
 األياـ.

  .حظيت قضية إضراب األسرل عمى المرتبة األكلى، تالىا قضية قمع األسرل كالتفتيشات 
 ( ػػحؼ الدراسػػة عمػػى أعمػػى نسػػبة بكاقػػع %(، 84.4حصػػمت المصػػادر األكليػػة الفمسػػطينية فػػي صي

 %(. 3.9%(، ثـ المصادر الدكلية بنسبة )11.7تالىا المصادر األكلية اإلسرائيمية بنسبة )
 :(2)(2016صمح )دراسة م -8

الجماعي في ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى أىـ القضايا المتعمقة بقضية إضراب األسرل 
الدراسة لمكشؼ عف مدل اىتماـ صحؼ  ـ كالتي تناكلتيا الصحؼ العربية، 2014سجكف االحتالؿ عاـ

كتنتمي ىذه الدارسة إلى البحكث  بمكضكعات إضراب األسرل الفمسطينييف داخؿ سجكف االحتالؿ،
يؿ المضمكف، أسمكب تحمت الكصفية، كاستخدمت الباحثة منيج الدارسات المسحية، في إطاره استخدم

سة بيف اكمنيج دارسة العالقات المتبادلة، حيث تـ استخداـ أسمكب المقارنة المنيجية، كجمعت الدر 
                                                           

 .قنديؿ، ة األسرل: دراسة تحميمية مقارنةمعالجة مكاد الرأم في الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضي (1)
: دراسػة تحميميػة 2014عػاـ  معالجة الصحؼ العربية إلضراب األسرل الفمسطينييف في سػجكف االحػتالؿ اإلسػرائيمي (2)

 .مصمح، مقارنة
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ككانت عينة الدراسة ىي الصحؼ التالية: أداتي استمارة تحميؿ المضمكف، كأداة المقابمة المقننة، 
ة الزمنية الكاقعة ما بيف )الدستكر األردنية، الشرؽ القطرية، االتحاد اإلماراتية(، خالؿ المد

 كما اعتمدت الدارسة عمى نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة".، 2/7/2014حتى  16/4/2014

 أىم نتائج الدراسة: 

  تقدـ قضية الفعاليات التضامنية عمى غيرىا مف قضايا إضراب األسرل الفمسطينييف داخؿ
 .(%28.4) بنسبة جةسجكف االحتالؿ فقد جاءت بالمرتبة األكلى مف حجـ المعال

 يميو ، (%54.9) بنسبة احتؿ االعتقاؿ اإلدارم المرتبة األكلى في أسباب اإلضراب عف الطعاـ
 .(%4.3)بنسبة كبالمرتبة الثالثة كثرة التمديدات، (%4.9) ةاإلضرابات الفردي

  تصدر فف الخبر الصحفي عمى األشكاؿ الصحفية المستخدمة في المعالجة الصحفية لقضايا
ثـ  فف الكاريكاتيرجاء المرتبة الثانية في ك ، ب األسرل الفمسطينييف داخؿ سجكف االحتالؿاإضر 

 .فف المقاؿ الصحفي
 :(1)(2015دراسة جبريل ) -9

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية في ترتيب أكلكيات 
عمى أىـ المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية  الشباب الفمسطيني نحك قضايا األسرل، كالتعرؼ

التي يعتمد عمييا طمبة الجامعات في محافظات غزة الكتساب المعمكمات حكؿ قضية األسرل 
الفمسطينييف، كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدمت المنيج المسحي، كتـ جمع بيانات 

تقصاء، كاستمارة تحميؿ المضمكف، كتككنت عينة الدراسة الدراسة مف خالؿ أداتيف، ىما: صحيفة االس
الميدانية مف طمبة الجامعات الفمسطينية الرئيسة في محافظات غزة )اإلسالمية، األزىر، األقصى( 

مبحكث تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية، كشممت عينة المكاقع، )مكقع معان،  400قكاميا 
كحتى  1/9/2015ككالة صفا(، كتـ اختيار العينة العمدية ابتداء مكقع دنيا الكطف، مكقع 

، كبأسمكب الحصر الشامؿ لكافة مكاقع الدراسة، كاستخدمت الدراسة نظرية ترتيب 31/10/2015
 األكلكيات.

 
                                                           

اإللكتركنيػػػة اإلخباريػػػة الفمسػػػطينية فػػػي ترتيػػػب أكلكيػػػات الشػػػباب الجػػػامعي نحػػػك قضػػػايا األسػػػرل: دراسػػػة دكر المكاقػػػع  (1)
 .جبريؿ، تحميمية كميدانية مقارنة
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 أىم نتائج الدراسة:

  مف كجية نظر عينة الدراسة لدراسة ا في مكاقع اقضايا األسرل األساسية األكثر بركزن كانت
القضايا االجتماعية، كالقضايا ، ك القضايا الصحيةثـ  ،(%83.9) بنسبة ىي: القضايا السياسية

 األمنية.
  تاله ،(%68.4) بنسبةفي مكضكعات األسرل في مكاقع الدراسة احتؿ الخبر المرتبة األكلى 

 .في المرتبة األخيرة جاء المقاؿ، ك الحديث ثـ التقرير، كفي المرتبة الرابعة التحقيؽ
 قاربت مكاقع الدراسة في تناكؿ قضايا األسرل عمى صفحتيا اإللكتركنية حيث اىتمت ت

ثـ القضايا السياسية ثـ القضايا االجتماعية كفي المرتبة ، (%27.1) بنسبةبالقضايا الصحية 
 الرابعة القضايا األمنية.

 : (1)( 2015دراسة محسن ) -10

في  الصحفي الفمسطيني تجاه قضية األسرلىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مرتكزات الخطاب 
كف االحتالؿ كالتعرؼ عمى أكجو الشبو كاالختالؼ بيف صحيفتي الحياة الجديدة كفمسطيف، كتقع سج

تخدمت الدراسة المنيج المسحي كمنيج تحميؿ الخطاب، اسىذه الدراسة في إطار البحكث الكصفية، ك 
استخداـ أداة استمارة تحميؿ الخطاب، ككانت مادة  كالمنيج المقارف، كأسمكب المقارنة المنيجية كتـ

كتـ اختيار ، الدراسة ىي قضايا األسرل التي تتناكليا المقاالت الصحفية بأنكاعيا في صحؼ الدراسة
، 18/10/2013حتى  18/10/2011مف تاريخ  أسمكب الحصر الشامؿ لكافة أعداد الصحيفتيف

دمت الدراسة نظرية تحميؿ اإلطار اإلعالمي كنظرية ، كاستخمفردا( 360) ككاف عدد مفردات العينة
 ترتيب األكلكيات.

  :أىم نتائج الدراسة

 صحيفتي الدراسة في أطركحاتيما عف األسرل، إذ ركزت الحياة الجديدة عمى األسير  فتاختم
في حيف اىتمت صحيفة فمسطيف باعتقاؿ نكاب المجمس ، القائد مركاف البرغكثي كمعاناتو

  أيدلكجية الصحفييف.الختالؼ التشريعي كمعاناة ذكم األسرل، كيرجع ذلؾ االختالؼ 
 صفات كأدكار القكل الفعالة التي برزت في أطركحات األسرل كاتفقت  الصحيفتاف في تباينت

 ية كالرسمية.في إسناد خطابيا إلى األطر القانكنية كاإلنسانية كالشعب
                                                           

 .محسف، الحتالؿ اإلسرائيمي: دراسة كصفيةالخطاب الفمسطيني نحك قضية األسرل في سجكف ا (1)
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 ككانت النسبة األكبر  اىتماـ الصحيفتيفى مسرل عألداء ايطركحات الخاصة بشألحظيت ا
جرادات كالغضب  عمى إدانة قتؿ عرفاتالخطاب  تفقت طرؽ تقديـكا لصالح صحيفة فمسطيف،

 .الشعبي
 :Alhossary (2014) (1)دراسة   -11

 ةقع اإللكتركنيادفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التغطية اإلعالمية لقضية "صفقة شاليط" في المك ى
عف التالعب في المغة لتحديد االستراتيجية الخطابية لكؿ مكقع تجاه العربية ك "اإلسرائيمية"، كالكشؼ 

ترنت التي تتناكؿ كيؼ تظير إيديكلكجيات الجانبيف المتنازعيف في المقاالت عمى اإلنىذا القضية، ك 
، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، مستخدمة المنيج التحميمي، كأداة استمارة تحميؿ القضية

 ".Transivity Theoryية "لالخطاب النقدم كاستخدمت النظرية االنتقا

، اإلنترنتعمى "ىآرتس" كالجزيرة، مقاالت عبر اإلنترنت مف كال مكقعي  10كتككنت عينة الدراسة مف 
 لصفقة شاليط. تـ تحميؿ مقالتيف فقط، نيشرت في يـك التنفيذ الفعمي ك 

 أىم نتائج الدراسة: 

 صفقة تغطية التنفيذ الفعمي لاستراتيجيات مختمفة في  "ىآرتس" كالجزيرةمكقعي  تبع كؿ مفا
بيف بالسجناء حاكلت الجزيرة أف تحافظ عمى مكضكعيتيا عند كصؼ مبادلة شاليط ، ك تبادؿال

 الطرفيف المتنازعيف
 ا كسائؿ اإلعالـ المختمفة كالمعارضة أيديكلكجين  أظيرت نتائج تحميؿ الخطاب النقدم أف

 "األسرل الفمسطينييف مقابؿ شاليط"ك "حماس مقابؿ إسرائيؿ"تشابيت في استخداـ 
 بادؿصفقة التعبر اإلنترنت ىذه الحقائؽ بطريقة تؤثر عمى آراء القراء ل مكقعا الدراسة عرض. 

 :(2) (2013سكيك ) دراسة -12
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المكاقع اإللكتركنية في زيادة كعي طمبة الجامعات 

 حيث تككنت الفمسطينية بقضية األسرل في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي، كتـ استخداـ العينة العشكائية،

                                                           

(1) Alhossary, Representations of the ‘Palestinian Prisoners-Shalit Swap’ in Selected Arab 
and Israeli Online News Articles. 

 .سكيؾ، نية بقضية األسرل: دراسة ميدانيةدكر المكاقع اإللكتركنية في كعي طمبة الجامعات الفمسطي (2)
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كتعتبر  ـ2013مف عاـ  6في شير تـ إجراء الدراسة ( طالب كطالبة مف طمبة الجامعات، ك 140مف )
 ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية، حيث استخدـ الباحث أداة الدراسة صحيفة االستقصاء.

 أىم نتائج الدراسة: 

  حازت المكاضيع التي تتناكؿ "األكضاع المأساكية لألسرل داخؿ السجكف" عمى اىتماـ المكاقع
 المرتبة األكلى. االلكتركنية، حيث حصمت عمى

 كما أف المكاقع  (%74.4) تزيد المكاقع االلكتركنية مف معرفة المبحكثيف بقضايا األسرل بنسبة
 .(%70.4) االلكتركنية تتناكؿ قضايا األسرل بشكؿ دكرم بنسبة

 (%70.6) ةتتناكؿ المكاقع اإللكتركنية مكاضيع األسرل بدكف صكر ككاف ذلؾ بنسب. 
 : (1) (2013دراسة المصري ) -13

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل استخداـ كتفاعؿ كمشاركة نشطاء مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي في فمسطيف؛ لخدمة كتفعيؿ قضية األسرل، كتكضيح الخدمات التي يمكف أف تقدميا مكاقع 
التكاصؿ االجتماعي لنصرة كمساندة األسرل، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدمت 

يج المسح، كأداة االستبياف لجمع البيانات عمى عينة مف نشطاء مكاقع التكاصؿ االجتماعي بمغت من
 .2013/ 10/6حتى  25/5/2013مفردة، كتـ جمع البيانات خالؿ الفترة الكاقعة بيف  55

 أىم نتائج الدراسة:

 قع التكاصؿ كانت شبكة )الفيس بكؾ( مف أكثر الشبكات استخدامان كتفاعالن مف قبؿ نشطاء مكا
 االجتماعي مع قضايا األسرل الفمسطينييف.

  جاءت أىـ المكاد التي يتفاعؿ معيا المبحكثيف خالؿ استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي
لتناكؿ قضية األسرل في المرتبة األكلى اإلعجاب بالصفحات الخاصة باألسرل، ثـ تغيير 

 صكرة البركفايؿ لصكرة أك شعار يدعـ قضية األسرل.
  مف المبحكثيف  (%40) أيد ذلؾ بنسبة، ك اىتمامان مكسميان ل أف االىتماـ بقضية األسر تبيف

 (%6)محايدكف، كبنسبة  (%11)المكافقكف بدرجة بشدة، كبنفس النسبة أيضان مكافقكف، كبنسبة 
 .معارضكف جدان  (%2) معارضكف، كبنسبة

                                                           

 .المصرم، فعيؿ قضية األسرل: دراسة ميدانيةدكر نشطاء مكاقع التكاصؿ االجتماعي في ت (1)



84 
 

 :(1)(2013دراسة األشقر ) -14
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اىتماـ الصحؼ الفمسطينية بمعالجة قضية األطفاؿ 
األسرل في السجكف اإلسرائيمية، كمعرفة القضايا التي تخص األطفاؿ األسرل، كاألساليب الصحفية 
المتبعة في عرضيا، كالمصادر اإلعالمية، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدمت 

عمى عينة تككنت  التي طبقت تحميؿ المضمكفاستمارة سة المنيج المسحي كالمنيج المقارف، كأداة الدرا
/ 1/4شيكر خالؿ الفترة الزمنية مف  4مف كؿ أعداد صحيفتي فمسطيف كالحياة الجديدة عمى مدار 

 .31/7/2013، كحتى 2013

 أىم نتائج الدراسة: 

  حيث حصؿ الخبر في التغطية الخبريةانصب اىتماـ صحؼ الدراسة بنسب عالية عمى ،
، كما حصؿ الخبر عمى المرتبة (%7558) صحيفة الحياة الجديدة عمى المرتبة األكلى بنسبة

 .(%5259) األكلى أيضان في صحيفة فمسطيف عمى نسبة
  بأنيا اىتمت أكثر بفف التقرير الصحفي في تغطية الجديدة تميزت صحيفة فمسطيف عف الحياة

 .(%4852) كجاء ذلؾ بنسبة األطفاؿقضية األسرل 
  لفنكف الحديث كالكاريكاتير كالتحقيؽ يعطى انطباع بعدـ تبنييا الدراسة حؼ صي عدـ استخداـ

لمكضكع األسرل األطفاؿ كاف االىتماـ بنشر األخبار يأتي مف باب الشمكلية في عرض قضايا 
 .األسرل

 : (2)(2012دراسة األشقر ) -15

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المكاقع االلكتركنية العربية عمى شبكة االنترنت في  
تعريؼ المكاطف العربي بقضية األسرل، كمعرفة حجـ االىتماـ الذم تكليو المكاقع ليذه القضية، كتنتمي 

المضمكف  تحميؿاستمارة الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدـ الباحث منيج المسح مف خالؿ أداة 
يرة نت، ز لممكاقع العربية، كىي األكثر تصفحان لدل المكاطف العربي حسب مكقع أليكسا، كتضـ "الج

                                                           

 .األشقر، لفمسطينية: دراسة تحميمية مقارنةالتغطية الصحفية لقضايا األسرل األطفاؿ في الصحؼ ا (1)
ييف فػي سػجكف االحػػتالؿ دكر المكاقػع االلكتركنيػة العربيػة عمػػى شػبكة االنترنػت فػػي التكعيػة بقضػية األسػرل الفمسػػطين (2)

 .األشقر، اإلسرائيمي
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 1/7/2011شيكر ما بيف  6كالعربية نت، كشبكة األخبار العربية، كمكقع اليـك السابع" خالؿ فترة 
 .31/12/2011حتى 

 أىم نتائج الدراسة: 

  األسرل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي ضعيفنا جاء اىتماـ مكاقع الدراسة بقضية
جدنا كال يرقى إلى حجـ تمؾ القضية اليامة كالحساسة، كلـ تيتـ باستخداـ عناصر اإلبراز 

 الخاصة بالمكاقع اإللكتركنية.
  مف إجمالي المكضكعات  (%60) تبادؿ شاليط بنسبةصفقة  ضكعمك تناكلت مكاقع الدراسة

 .الفمسطينييفاألسرل  المتعمقة بقضايا
  اعتمدت تغطية قضية األسرل في مكاقع الدراسة عمى المصادر اإلسرائيمية في الحصكؿ عمى

، مف إجمالي مكاقع الدراسة (%10) حيث كصمت إلى نسبة ال يستياف بيا،أخبار األسرل ب
 .في بعض المكاقع المنفردة (%15) كبنسبة

 موقع الدراسة بين الدراسات السابقة:
 أوجو الشبو واالختالف:  -1
ض الدراسات السابقة أف ىذه الدراسة تتشابو مع بعضيا في بعض اؿ استعر الحظت الباحثة مف خال

 تي: آلالنقاط كتختمؼ في أخرل، كذلؾ عمى النحك ا

 ىدف الدراسة:. أ

 اختمفت الدراسة الحالية عف باقي الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ، حيث إنيا تبحث في
اليكمية، كىك ما لـ  الصحؼ الفمسطينيةفي لقضية األسرل القصة الصحفية معالجة التعرؼ عمى 

البناء الفني  الدراسات السابقة بعض تطرحو أم مف الدراسات عمى حد عمـ الباحثة، بينما تناكلت
البعض اآلخر تناكؿ (، ك 2016( كدراسة )حساف، 2016لصحفية مثؿ دراسة )السكيركي، لمقصة ا

(، كدراسة 2016ا مثؿ دراسة )مصمح، يا األسرل في اإلعالـ كالمكضكعات التي يتـ التركيز عمييقضا
 (.  2015)جبريؿ، 
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 النطاق الجغرافي:  . ب

، كاختمفت مع بعضيا كىك فمسطيف تشابيت مع معظـ الدراسات السابقة في النطاؽ الجغرافي
كمع دراسة  طبقتا في العراؽ( المتيف 2012(، ك)الحسف، 2014مثؿ دراستي )المييبي، 

others,2014) (Boesman and .التي طبقت في ىكلندا  

 :ومناىجيانوع الدراسة ج. 

ساف، )حما عدا دراسة  تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في انتمائيا لمبحكث الكصفية
السابقة فقد اتفقت  ، أما عف المناىج المستخدمة في الدراسات( التي تنتمي لمبحكث الكيفية2016

( 2016دراسة )السكيركي،  الدراسات في استخداـ المنيج المسحي مثؿ الدراسة الحالية مع معظـ
لكنيا تختمؼ مع بعض الدراسات األخرل كغيرىا، ( 2012( كدراسة )الحسف، 2016كدراسة )حساف، 

( التي استخدمت 2015كدراسة )محسف،، استخدمت المنيج المقارف تيال (2012مثؿ دراسة )شياب، 
 التي استخدمت المنيج التحميمي. (Alhossary ،2014)دراسة ك ، منيج تحميؿ الخطاب

 أدوات الدراسة:د. 

استمارة تحميؿ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة مف حيث استخداـ أداة  تتفؽ 
(، كدراسة 2014)المييبي،  (، كدراسة2019)قنديؿ، دراسةأداة لجمع البيانات مثؿ  بكصفيا المضمكف
 صحيفة االستقصاءفي حيف تختمؼ مع الدراسات التي استخدمت أداة ، ( كغيرىـ2012)الحسف، 

التي استخدمت صحيفة  (2015جبريؿ، كدراسة ) ،(2013دراسة )سكيؾ،  مثؿ لجمع البيانات
التي  (2016)حساف، دراسة  مع اأيض تختمؼك االستقصاء باإلضافة إلى استمارة تحميؿ المضمكف، 

 كدراسة (2015)محسف، دراسة كمع  كأداة المقابمة المتعمقة،استخدمت أداة الفحص الكثائقي 
 ( (Alhossary,  2014 بكصفيا أداة لجمع البياناتستمارة تحميؿ الخطاب أداة ا تااستخدم افلتا. 

 :ه. النظرية المستخدمة

السابقة مف حيث استخداميا لنظرية ترتيب األكلكيات اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات 
 (، كدراسة 2015(، كدراسة )جبريؿ، 2016)مصمح،  (، كدراسة2019)قنديؿ،  مثؿ دراسة

دراسة  :(، فيما اختمفت مع بعض الدراسات التي استخدمت نظريات مختمفة مثؿ2015محسف، )
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( التي استخدمت Alhossary ،2014كدراسة )( التي استخدمت نظرية ثراء الكسيمة، 2014)المييبي، 
 ية.لالنظرية االنتقا

 ستفادة من الدراسات السابقة:د االحدو  -2
 تية: آلت االباحثة مف الدراسات السابقة في المجاالاستفادت 

  المنيج المسحي. أىـ المناىج المستخدمة في الدراسات السابقة، مثؿ التعرؼ عمى .1
 تحميؿ المضمكف،دكات المستخدمة في الدراسات السابقة كبالذات استمارة ألع عمى االطاال .2

 .سةراالمناسبة ليذه الد الفئات كالكحداتستفادة منيا في معرفة أىـ الكا
 تحديد العينة الزمانية كالمكانية المحددة التي تحتاجيا الدراسة.  .3
 .تؤالىداؼ كالتساألالمساعدة في صياغة مشكمة الدراسة، كتحديد ا .4
االستفادة مف الجانب المعرفي المتعمؽ بالقصة الخبرية كالجانب المعرفي المتعمؽ بقضية  .5

األسرل الفمسطينييف كالمراجع المتاحة في الدراسات كما تكافر فيو مف معمكمات غنية تغذم 
 الجانب المعرفي ليذه الدراسة.

الدراسة كتفسيرىا كمقارنتيا مع ستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مناقشة نتائج ىذه الا .6
 نتائج ىذه الدراسة.

 ثانيًا: االستدالل عمى المشكمة:
في عدة مكاقع  مف خالؿ عمؿ الباحثة في كتابة القصص الصحفية كمتابعتيا لقضية األسرل

، أحست بكجكد تبايف بيف كصحؼ فمسطينية مف ضمنيا جريدة الحاؿ كمكقع نكل كشمس نيكز كغيرىا
ينية في استخداـ فف القصة الصحفية كاىتماميا بمكضكعات األسرل، كتكظيؼ القصة الصيحؼ الفمسط

قامت الباحثة بعمؿ دراسة استكشافية أجرت خالليا مسحان الصحفية لمعالجة قضية األسرل، ف
استطالعيان شمؿ القصص الصحفية المتعمقة باألسرل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي، 

صحيفة فمسطيف كصحيفة القدس، كصحيفة صحؼ الفمسطينية اليكمية األربعة كىي الالتي نشرتيا 
تاريخ  مع استثناء صحيفة االستقالؿ، التي أصبحت يكمية منذ األياـ، كصحيفة الحياة الجديدة،

بيدؼ استكشاؼ حجـ اىتماـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية في استخداـ فف القصة   ، 21/10/2018
 الصحفية في معالجة قضايا األسرل. 
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عينة لألنو األقرب زمنينا  ،2018قصدية تمثمت في شير ديسمبر مف عاـ  كاختارت الباحثة عينة
قصة صحفية  40، ككانت عبارة عف العينةكاستخدمت أسمكب الحصر الشامؿ في تحديد  ،الدراسة

 متعمقة بقضايا األسرل، ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة االستكشافية:  

كانت أكثر الصحؼ الفمسطينية اليكمية اىتمامان بقضايا األسرل مف خالؿ القصة الصحفية ىي  .1
صحيفة كأخيران ، قصة 12بكاقع ، تمتيا صحيفة فمسطيف قصة 24 نشرتالتي صحيفة القدس 

 بكاقع قصتيف لكؿ صحيفة.  كاألياـ بنفس نسبة االىتماـ الجديدة الحياة

لمكضكعات القصة الصحفية الخاصة الجتماعية في المرتبة األكلى المكضكعات ا جاءت .2
، (%23.4)، تمتيا القضايا األمنية بنسبة (%37.5) بنسبة بقضية األسرل في صحؼ الدراسة

، (%9.3)الرابعة كانت القضايا السياسية بنسبة  ةلمرتبي افك  ،(%21.9) ثـ الصحية بنسبة
 .(%7.8) أما المرتبة األخيرة فكانت القضايا األمنية بنسبة

، تمتيا القضايا األمنية (%44) صحيفة القدس اىتماميا بالقضايا االجتماعية بنسبةفيما أكلت 
 االجتماعية بنسبة صحيفة فمسطيف التي ركزت عمى القضاياككذلؾ %، 23.5بنسبة 

، فيما انحصر اىتماـ صحيفة الحياة %(26.9) الصحية بنسبةتمتيا القضايا (30.8%)
بالقضايا الصحية، أما صحيفة األياـ فاقتصرت عمى القضايا الصحية كاالجتماعية بنسبو 

 متساكية.

ة لمكضكعات القصة الصحفي لمنشأ الجغرافيا احتمت الضفة الغربية المرتبة األكلى في .3
 (%10) طاع غزة بنسبةىا ق، تال(%80) بنسبة الخاصة بقضية األسرل في صحؼ الدراسة

في المرتبة  48، كجاءت أراضي الػ(%7.5) فيما حصمت القدس عمى المرتبة الثالثة بنسبة
 .(%2.5) األخيرة بنسبة

، (%41.6) ةالضفة الغربيككاف الترتيب متشابيان في صحيفة فمسطيف حيث بمغت النسبة في 
، أما صحيفة القدس فكاف (%25) ، كالقدس المحتمة بنسبة(%33.3) ثـ قطاع غزة بنسبة

 (%4.1) مقابؿ (%95.8) لمضفة الغربية النصيب األكبر مف حيث المنشأ الجغرافي بنسبة
، قيما انحصر النطاؽ الجغرافي في صحيفتي الحياة كاألياـ في الضفة الغربية 48ألراضي الػ

 فقط. 
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القصة الصحفية الخاصة  في أنكاع مقدماتة التمخيصية في المرتبة األكلى لمقدمءت اجا .4
، (%35.4) لمقدمة االقتباسية بنسبةتمتيا ا، (%43) بنسبة بقضية األسرل في صحؼ الدراسة

 فيما احتمت المرتبة األخيرة المقدمة الحكارية بنسبة (،%18.7)كجاءت فئة أخرل بنسبة
(2.5%) . 

، أما صحيفة القدس فكانت (%50) نكع المقدمة التمخيصية بنسبة غمب عمى صحيفة فمسطيف
يصية بنسبة ختمتيا المقدمة التم%(، 50سية في المرتبة األكلى بنسبة )المقدمة االقتبا

، فيما تشابيت صحيفتا الحياة الجديدة كاألياـ بحصكؿ المقدمة التمخيصية عمى (40.6%)
 لكال الصحيفتيف.( %50%(، كالمقدمات األخرل بنسبة )50) نسبة

القصة الصحفية الخاصة  أنكاع خاتماتفي المرتبة األكلى  عمىالخاتمة االقتباسية  حظيت .5
 بنسبة تيا الخاتمة الخمفية المعمكماتيةتم،(%80) نسبةب بقضية األسرل في صحؼ الدراسة

 .(%2.5)، أما الخاتمة التمخيصية فكانت نسبتيا (%5) ، ككانت فئة أخرل بنسبة(10%)

، (%100) نسبةعمى  كاألياـ كالحياة الجديدة حصمت الخاتمة االقتباسية في صحيفة القدس
فيما تساكت نسبتي الخاتمة االقتباسية كالخمفية المعمكماتية في صحيفة فمسطيف بكاقع 

(33.3%). 

مقصة الصحفية الخاصة في المصادر األكلية ل حصمت عائمة األسير عمى المرتبة األكلى .6
 ،(%14)األسير المحرر بنسبة  ىا، تال(%66.6) بنسبة ل في صحؼ الدراسةبقضية األسر 

األسير نفسو كجيات متابعة  ف، بينما كا(%10.4) سؤكليف في المرتبة الثالثة بنسبةثـ الم
 .(%4.1)األسرل في نفس المرتبة بنسبة 

نسبة ، بينما جاءت (%79.1) بنسبة أكلي كمصدراعتمدت صحيفة القدس عمى عائمة األسير 
، كفي صحيفة الحياة (%52.9) االعتماد عمى ىذا المصدر في صحيفة فمسطيف بنسبة

، فيما جاءت نسبتو (%66.6) الجديدة كانت نسبة االعتماد عمى عائمة األسير كمصدر أكلي
 .(%50) في صحيفة األياـ بكاقع

ككاالت  ه، تال(%85) بنسبة في المصادر الصحفية حصؿ المراسؿ عمى المرتبة األكلى .7
 .(%5) خرل بنسبةالمصادر األجاءت في المرتبة األخيرة ك ، (%10) األنباء بنسبة



21 
 

، بينما اعتمدت (%95.8) جاء اعتماد صحيفة القدس عمى المراسؿ كمصدر صحفي بنسبة
الحياة الجديدة كاألياـ عمى  ا، فيما اعتمدت صحيفت(%91.6) عميو صحيفة فمسطيف بنسبة

 .(%100) ككاالت األنباء بنسبة

القصة الصحفية الصكر المستخدمة إلبراز  في عمى المرتبة األكلىالصكر الشخصية حصمت  .8
 مكضكعية، تمتيا الصكر ال(%52.1) بنسبة الخاصة بقضية األسرل في صحؼ الدراسة

  . (%47.8) بنسبة

تمتيا الصكر  ،(%75) نسبةفي المرتبة األكلى في صحيفة القدس بجاءت الصكر الشخصية 
بينما حصمت الصكر المكضكعية في صحيفة فمسطيف عمى  ،(%25) المكضكعية بنسبة

، فيما حصمت (%38.4) ، تمتيا الصكر الشخصية بنسبة(%61.5) المرتبة األكلى بنسبة
فحصمت الحياة الجديدة ، أما صحيفة (%100) الصكر المكضكعية في صحيفة األياـ بنسبة

 . (%100) نسبةالصكر الشخصية عمى 

عرض الغالبية العظمى مف القصص الصحفية لالصفحات الداخمية  خصصت صحؼ الدراسة .9
عمى الصفحة األكلى قصة  تفيما عرض، (%97.5) كذلؾ بنسبةالمتعمقة بقضايا األسرل، 

 ، فيما لـ يعرض عمى الصفحة األخيرة أم قصة. (%2.5) نسبةبكاحدة فقط 

في صحؼ الدراسة ل ر القصص الصحفية المتعمقة بقضايا األسف النسبة األكبر مف تبيف أ .10
 ، فيما حصؿ قالب اليـر المعتدؿ عمى نسبة(%50) تستخدـ قالب التتابع الزمني بنسبة

، (%7.5)، ثـ قالب ككؿ ستريت جكرناؿ بنسبة (%10) ، تاله اليـر المستطيؿ بنسبة(25%)
 كقالب الدائرة كفئة غير كاضح عمى نفس المرتبة بنسبة بينما حصؿ قالب بيضة األكزة

(2.5%) . 

، تاله (%66.6) جاء استخداـ صحيفة القدس لقالب التتابع الزمني في المرتبة األكلى بنسبة
صحيفة فمسطيف حيث حصؿ قالب ت معيا ، كتشابي(%16.6) قالب اليـر المعتدؿ بنسبة

 ، ثـ قالب اليـر المعتدؿ بنسبة(%33.3) التتابع الزمني عمى المرتبة األكلى بنسبة
، فيما استخدمت كؿ مف صحيفتي الحياة الجديدة كاألياـ قالب اليـر المعتدؿ بنسبة (16.6%)
(100%). 
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احتمت المغة الفصحى المرتبة األكلى في صياغة القصص الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل  .11
 . (%2.5) بنسبة المغة العاميةثـ ، (%12.5) ، تمتيا المغة الكسط بنسبة(%85) بنسبة

 ثالثًا: مشكمة الدراسة:
تتمخص مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى كيفية معالجة القصة الصحفية في الصحؼ الفمسطينية 

بيذه القضية، كمكضكعات  يامعرفة مدل اىتمامذلؾ مف خالؿ اليكمية لقضية األسرل الفمسطينييف، ك 
كمنشأىا  إلى التعرؼ عمى أنكاع القصة المستخدمة، كمصادرىا، األسرل التي ركزت عمييا، باإلضافة

كبنائيا الفني كالقكالب المستخدمة في  كشخصياتيا المحكرية، كأنكاعيا كطرؽ عرضيا، الجغرافي،
ة، كعناصر إبرازىا، كأكجو كاالستماالت المغكيصياغتيا، كالتزاـ ىذه الصحؼ باألسس الفنية لصياغتيا، 

  ف صحؼ الدراسة في معالجة القصة الصحفية فييا لقضية األسرل.الشبو كاالختالؼ بي

 رابعًا: أىمية الدراسة: 
 كتتمخص أىمية الدراسة في اآلتي: 

مقضايا كتغطيتيا ل ،ندرة الدراسات العربية كالفمسطينية في مجاؿ القصة الصحفية بشكؿ عاـ .1
 .الميمة لمشعب الفمسطيني بشكؿ خاص

ىـ األسرل  دكرنا ميمنا جدنا في نضاؿ الشعب الفمسطيني،تتصؿ الدراسة بفئة تمعب  .2
 ".يعيشكف ظركفان صعبة في سجكف االحتالؿ "اإلسرائيمي الفمسطينيكف الذيف

أىمية الدكر الذم يمكف أف تؤديو القصة الصحفية في التعبير عف العديد مف القضايا التي تيـ  .3
 .المجتمع كالذم يمكف مف خاللو تشكيؿ رأم عاـ

 أىداف الدراسة:  خامسًا:
يتمثؿ ىدؼ الدراسة الرئيس في التعرؼ عمى معالجة القصة الصحفية لقضية األسرل في الصحؼ 

 الفمسطينية اليكمية، كيتفرع منو مجمكعة مف األىداؼ عمى النحك التالي: 

في الصحؼ  في معالجة قضايا األسرل القصة الصحفيةفف التعرؼ عمى مدل اىتماـ  .1
 .، كترتيب أكلكيات مكضكعاتياالفمسطينية اليكمية

 الكقكؼ عمى أنكاع القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ الفمسطينية اليكمية. .2
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، معرفة مصادر القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ الفمسطينية اليكمية .3
 كمنشأىا الجغرافي.

القصة الصحفية في الصحؼ رصد أىـ الشخصيات المحكرية في قضية األسرل التي تناكلتيا  .4
 الفمسطينية اليكمية. 

التعرؼ عمى طرؽ عرض القصة الصحفية المتعمقة بقضية األسرل في الصحؼ الفمسطينية  .5
 اليكمية.

معرفة محتكيات األجزاء األساسية في القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ  .6
 الفمسطينية اليكمية. 

لمقصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ التعرؼ عمى القكالب المستخدمة  .7
 الفمسطينية اليكمية.

المستخدمة في معالجة القصة الصحفية لقضية األسرل في  ستماالت المغكيةشؼ عف االالك .8
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية.

ينية القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ الفمسط نشر التعرؼ عمى مكقع .9
 ا.إبرازىعناصر اليكمية ك 

لقصة جة امعرفة حدكد االتفاؽ، أك االختالؼ بيف الصحؼ الفمسطينية اليكمية، في معال .10
 .قضية األسرلفييا لالصحفية 

 سادسًا: تساؤالت الدراسة: 
في ضكء مشكمة الدراسة، كأىدافيا، كالدراسات السابقة، تـ بمكرة مشكمة الدراسة في تساؤؿ رئيس ىك: 

قضية األسرل الفمسطينييف لدل االحتالؿ "اإلسرائيمي" في الصحؼ كيؼ عالجت القصة الصحفية 
 :عمى النحك التاليفرعية ؟ كانبثؽ عف ىذا التساؤؿ الرئيس مجمكعة تساؤالت الفمسطينية اليكمية

الصحؼ الفمسطينية معالجة قضايا األسرل في القصة الصحفية في فف ما درجة اىتماـ  .1
 اليكمية؟ 

الصحؼ الفمسطينية القصة الصحفية في األسرل التي تعالجيا  مكضكعاتترتيب أكلكيات ما  .2
 اليكمية؟

 ؟الصحؼ الفمسطينية اليكميةالتي تنشرىا الخاصة بقضية األسرل القصة الصحفية  عما أنكا .3
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 الفمسطينية الصحؼفي  المتعمقة بقضية األسرل الصحفية ةما مصادر معمكمات القص .4
  ؟اليكمية

  ؟الصحؼ الفمسطينية اليكميةفي  المتعمقة بقضية األسرلالصحفية  ةالجغرافي لمقص منشأما ال .5
ما أىـ الشخصيات المحكرية في قضية األسرل التي تناكلتيا القصة الصحفية في الصحؼ  .6

 الفمسطينية اليكمية؟
 ما ىي طرؽ عرض القصة الصحفية المتعمقة بقضية األسرل في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟  .7
الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ  ةلقصاألساسية في ا ما محتكيات األجزاء .8

 ؟الفمسطينية اليكمية
 الصحؼفي  المتعمقة بقضية األسرل الصحفية ةما القكالب الفنية المستخدمة في كتابة القص .9

 ؟اليكمية الفمسطينية
المستخدمة في معالجة القصة الصحفية لقضية األسرل في الصحؼ كية المغ االستماالت ما .10

 الفمسطينية اليكمية؟
 ؟القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ الفمسطينية اليكميةنشر مكقع  ما .11
ما نكع الصكر كالرسـك المصاحبة لمقصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في الصحؼ  .12

 الفمسطينية اليكمية؟
القصة  إبرازفي  الصحؼ الفمسطينية اليكميةما العناصر التيبكغرافية التي تستخدميا  .13

 ؟قضية األسرلب الصحفية الخاصة
لقصة ة احدكد االتفاؽ، أك االختالؼ بيف الصحؼ الفمسطينية اليكمية، في معالجما  .14

 ؟بقضية األسرلالخاصة الصحفية 
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 سابعًا: اإلطار النظري لمدراسة: 
مكجز كفيما يمي شرح " Agenda Setting اعتمدت الدراسة عمى نظرية ترتيب األكلكيات "

 عنيا ككيؼ تـ تكظيفيا في الدراسة.

 تعريف نظرية ترتيب األولويات )وضع األجندة(:

 Stephenا )عرفي كما األجندة، كضع لعممية التعريفات مف كبير عددان  الباحثكف حدد
Batroson) ميمة،  قضايا أنيا عمى معينة قضايا اإلعالـ كسائؿ فييا تبرز التي العممية" :بأنيا

 ذات أكلكية تصبح بحيث القضايا، لتمؾ انتباىيـ إثارة خالؿ مف كالجميكر، الحككمة ردكد كتستحؽ
 قان كف إدراكويكيؼ  سكؼ ليا كيتعرض ما إعالمية كسيمة عمى يعتمد الذم الفرد كأف أجندتيـ، ضمف
 االىتماـ عرضيا، كحجـ كاتجاه يتكافؽ كبشكؿ كمكضكعاتيا، الكسيمة تمؾ لقضايا المنسكبة لألىمية
  .(1)الكسيمة تمؾ في ليا الممنكح

بانيا مجمكعة مف المكضكعات عادة يككف ترتيبيا حسب  James Watson)كيعرفيا )
 .(2)اأىميتي

 جديرة بالبحث بحثية تساؤالت تكليد عمى المستمرة قدرتيا ىك العممية النظرية يميز ما أىـ إف
 كضع (األكلكيات ترتيب نظرية تميزت المنطمؽ ىذا كمف جديدة، بحثية كطرؽ مجاالت كاستكشاؼ

 :كىي سمات، بثالث) األجندة

 االىتماـ بيا بدأ أف منذ األجندة كضع مجاؿ في التطبيقية لمدراسات كالمنتظـ المستمر النمك .1
 .اليـك كحتى

 الجماىيرم تحت لالتصاؿ الفرعية البحثية المجاالت مف عدد بيف التكامؿ تحقيؽ عمى قدرتيا .2
 .األجندة كضع مظمة

كالمتغيرات  المكاقؼ بتنكع تتنكع جديدة منيجية كأساليب بحثية قضايا تكليد عمى قدرتيا .3
 .(3)االتصالية

                                                           

 .288اصرة، ص مكاكم، السيد، االتصاؿ كنظرياتو المع (1)
 .332المزاىرة، نظريات االتصاؿ، ص  (2)
 .181حمادة،  ص  دراسات في اإلعالـ كتكنكلكجيا االتصاؿ كالرأم العاـ، (3)
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 أىمية نظرية األولويات )وضع األجندة(:

 منظكر فردم ذات أنيا مف الرغـ كعمى اإلعالمية، الدراسات مسار في تحكالن  النظرية ىذه تعد
 بحكث في مجاؿ جديدة لجكانب تتطرؽ أف استطاعت أنيا إال اإلعالـ، كسائؿ تأثيراتدراسة  في

  أبرزىا. كمف التأثير،

 األفرادتعامؿ  صعكبة تبيف حيث بيـ، المحيطة البيئة مع تعامميـ كطريقة األفراد عالقة دراسة .1
 األكبر اإلعالـ الدكر كسائؿ كتؤدم تعقيدىا، كشدة كتنكعيا التساعيا نظرا مباشرة البيئة مع
 مما عمييا القضايا كالتركيز بعض باختيار كذلؾ مبسطة، بصكرة البيئة ىذه تقديـ إعادة في

يتناسب كطريقو تقديميا في كسائؿ  يما كترتبييا القضايا ىذه ألىمية الجميكر إدراؾ إلى يؤدم
  اإلعالـ.

 مف ناحية اإلعالـ كسائؿ أكلكيات قائمة بيف االتساؽ مف عالية درجة كجكد النظرية ىذه أثبتت .2
 .أخرل ناحية مف الجميكر أكلكيات كقائمة

 .(1)كالجميكر اإلعالـ كسائؿ بيف العالقة اتجاه النظرية ىذه درست .3
 :(2)متميزة، ىي بحثية اتجاىات ثالث األجندة كضع عممية كتتضمف

 ليا. تابعان  متغيرنا الجميكر اىتماـ أكلكيات مف كتتخذ :الجميور أجندة وضع :األول االتجاه

 صنع العامة كدكائر السياسة قضايا أكلكيات مف كتتخذ :ةالعام السياسة أجندة وضع :الثاني االتجاه
 اإلعالـ اىتمامات كسائؿ أكلكيات تمثؿ بينما ليا، تابعان  متغيرنا القرار صانعي اىتماـ كأكلكيات القرار،
 .المستقؿ المتغير

 ليا، تابعان  اإلعالـ متغيرنا كسائؿ قضايا أكلكيات مف كتتخذ: اإلعالم وسائل أجندة وضع :الثالث االتجاه
 .االجتماعية الدراسات عف البحثي المجاؿ ىذا انبثؽ كقد

 توظيف النظرية في الدراسة:

مدل اىتماـ صحؼ الدراسة  عمى لمتعرؼ ليذه الدراسة األكلكيات ترتيب نظرية ثةالباحت اختار 
بقضايا األسرل كمعالجتيا مف خالؿ القصة الصحفية، كرصد المكضكعات كالجكانب التي يتـ التركيز 

                                                           

 .226-224االتجاىات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديك كالتمفزيكف، فيمي،  ص  (1)
 .5حمادة،  صاالتجاىات الحديثة في بحكث كضع األجندة،  (2)
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عمييا في قضايا األسرل أكثر مف غيرىا، أيضا التعرؼ عمى العناصر التيبكغرافية المستخدمة إلبراز 
صحؼ الدراسة، حيث تـ تكظيؼ ىذه قضايا األسرل التي تـ تغطيتيا بكاسطة القصة الصحفية في 

 النظرية مف خالؿ استمارة تحميؿ المضمكف بيدؼ الكشؼ عف تمؾ الجكانب. 

 : اتياومنيجيا وأد نوع الدراسةثامنًا: 
 نوع الدراسة:  . أ

تنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، التي تستيدؼ كصؼ األحداث، كاألشخاص،  
كاألىداؼ، كالتفضيؿ، كاالىتماـ، كأنماط السمكؾ المختمفة، كالبحث كالمعتقدات، كاالتجاىات، كالقيـ، 

الكصفي يستيدؼ كذلؾ تصكير كتحميؿ كتقكيـ خصائص مجمكعة معينة أك مكقؼ معيف يغمب عميو 
صفة التحديد كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة عنيا كذلؾ مف خالؿ تقدير مرات 

 .(1)كاىر بظاىرة أك مجمكعة مف الظ تكرار حدكث ظاىرة كمدل ارتباطيا

معالجة القصة الصحفية لقضية األسرل الفمسطينييف كتيدؼ الدراسة الحالية إلى فيـ كرصد  
 بيذا الفف ىذه الصحؼ كمدل اىتماـلدل االحتالؿ "اإلسرائيمي" في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، 

كتطبيقيا ألسسو العممية كالنظرية، ثـ الكصكؿ إلى نتائج، كتعميمات، كتقييـ  كبتغطيتو لقضية األسرل،
 .في الصحؼ الفمسطينية اليكمية مكضكعي يسيـ في تطكير ىذا الفف

 مناىج الدراسة: . ب
 منيجيف ىما: استخدمت الباحثة 

ا كيعد مف أنسب المناىج العممية مكاءمة لمدراسات الكصفية لككنو جيدنا عممين  :منيج المسح -1
ا لمحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات كأكصاؼ عف الظاىرة أك مجمكعة الظكاىر مكضكع  منظمن
البحث، كيستيدؼ تسجيؿ كتحميؿ كتفسير الظاىرة في كضعيا الراىف بعد جمع المعمكمات 
الالزمة كالكافية عنيا كعف عناصرىا مف خالؿ مجمكعة مف اإلجراءات المنظمة التي تحدد 

 .(2) ا كطرؽ الحصكؿ عمييانكع البيانات، كمصدرى

                                                           

 .131حسيف،  ص  بحكث اإلعالـ، (1)
 .81بحكث الصحافة، عبد الحميد، ص  (2)
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لكصؼ المحتكل ىك أسمكب ييستخدـ  أسمكب تحميؿ المضمكف: كفي إطار ىذا المنيج استخدمت الباحثة
الظاىر كالمضمكف الصريح لممادة اإلعالمية المراد تحميميا مف حيث الشكؿ أك المضمكف؛ تمبية 

األساسية طبقان لمتصنيفات التي يحددىا لالحتياجات البحثية المصاغة في تساؤالت البحث، أك فركضو 
 . (1)الباحث

كيسعى الباحثكف في ىذا المنيج إلى دراسة العالقات بيف  منيج دراسات العالقات المتبادلة: -2
الحقائؽ التي تـ الحصكؿ عمييا بيدؼ: التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى حدكث الظاىرة، 

عممو لتغيير الظركؼ كالعكامؿ المحيطة كالكصكؿ إلى استنتاجات كخالصات لما يمكف 
 .(2)بالظاىرة في االتجاه اإليجابي

كيتيح ىذا المنيج لمباحثة الكصكؿ الى فيـ أعمؽ لخصائص فف القصة الصحفية كمعالجتيا 
الباحثة في إطار ىذا المنيج،  استخدمتلتحميؿ كالتفسير كالربط، ك لقضية األسرل مف خالؿ الكصؼ كا

عمؿ مقارنات بيف صحؼ الدراسة لمكقكؼ عمى جكانب االتفاؽ ذلؾ لك أسمكب المقارنة المنيجية، 
كاالختالؼ في تناكليا فف القصة الصحفية المتعمقة بقضية األسرل، كأنكاعيا، كمكضكعاتيا، 

 .كمصادرىا كعناصر إبرازىا

 :الدراسة اةأدج. 

: استمارة تحميؿ يىك لجمع البيانات، كالمعمكمات األكلية، كاحدة  اةأد باحثة عمىال اعتمدت
 :كذلؾ عمى النحك اآلتي، المضمكف

إحدل أدكات جمع المعمكمات كالبيانات  استمارة تحميؿ المضمكف عدتي  استمارة تحميل المضمون: 
كالمالحظة  األساسية في بحكث اإلعالـ، شأنيا في ذلؾ شأف صحيفة االستقصاء كدليؿ المقابمة

  .كالتصميـ التجريبي

ىك تصنيؼ المادة المكتكبة تحت فئات معينة كفؽ معايير محددة بما يكشؼ تحميؿ المضمكف ك 
 .(3)خصائص ىذه المادة مف حيث الشكؿ كالمحتكل

                                                           

 .22حسيف،  ص تحميؿ المضمكف، (1)
 .160حسيف،  ص بحكث اإلعالـ، (2)
 .257عبد العزيز،  ص مناىج البحث اإلعالمي األصكؿ النظرية كميارات التطبيؽ، (3)
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كيعرفو "بيرسمكف" بأنو أسمكب البحث الذم ييدؼ إلى الكصؼ الكمي كالمكضكعي كالمنيجي 
 .(1)الظاىر لالتصاؿ لممحتكل الظاىر لممحتكل

تحميؿ المضمكف ألنيا تستطيع الكشؼ عف كيفية معالجة فف  استمارةالباحثة عمى  كاعتمدت
القصة الصحفية لقضية األسرل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ "اإلسرائيمي" في الصحؼ الفمسطينية 

 اليكمية.

 إعداد استمارة تحميل المضمون: 

يقصد بيا التصنيفات الرئيسة كالفرعية لممادة التي يتـ تحميميا، كيتـ تحديد فئات تحميل المضمون: 
 .(2)فئات تحميؿ المضمكف بناءنا عمى أىداؼ البحث كتساؤالتو كفركضو بما فييا المتغيرات

 كفئة الشكؿ كما يأتي: يتيف رئيسيتيف ىما فئة المضمكف تنقسـ فئات التحميؿ إلى نكع

 المضمون: تحميل فئاتالقسم األول: 

 فئة الموضوعات:   -1

كتقصد بيا الباحثة المكضكعات الخاصة بقضية األسرل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ 
اإلسرائيمي، التي تناكلتيا فف القصة الصحفية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كبدكرىا قامت الباحثة 

 بتقسيـ ىذه الفئة الرئيسية إلى:
د بيا القضايا المتعمقة باألكضاع السياسية لألسرل داخؿ سجكف كيقص السياسية:موضوعات ال 1/1

االحتالؿ اإلسرائيمي كالتي تـ تناكليا بالقصة الصحفية، مثؿ صفقات التبادؿ التي تتـ مع المقاكمة، 
كحاالت اإلبعاد التي تقـك بيا سمطات االحتالؿ لألسرل، باإلضافة إلى اإلضرابات عف الطعاـ التي 

 . سياسية فقيا مف مفاكضات كتبعاتاما ير يخكضيا األسرل ك 

كىي القضايا التي تتعمؽ باألكضاع الصحية لألسرل داخؿ سجكف  الصحية: موضوعاتال 2/1
االحتالؿ اإلسرائيمي، كتشمؿ حاالت االستشياد كاإلىماؿ الطبي كنقص األدكية، كضعؼ المتابعة 

، كسكء النظافة كانتشار األكبئة، لألسرلاإلىماؿ الطبي ك الصحية كاألمراض المنتشرة داخؿ السجكف 
 كالتعذيب الجسدم، أمراض بسبب اإلضراب عف الطعاـ.

                                                           

 .129الحميد،  ص عبد تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعالـ، (1)
 .259ص  عبد العزيز، مرجع سابؽ،  (2)
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كىي القضايا المتعمقة باألكضاع االجتماعية لألسرل داخؿ سجكف  االجتماعية: موضوعاتال 3/1
داخؿ  االحتالؿ اإلسرائيمي، كتشمؿ كؿ ما ىك متعمؽ بالحياة اليكمية كاالنعكاسات االجتماعية لألسرل

المعتقالت كخارجيا، كحرماف األسرل مف الزيارات، كتتضمف الحياة اليكمية لألسرل داخؿ سجكف 
االحتالؿ، أنشطة مؤسسات األسرل، كقفات تضامنية كاعتصامات كمسيرات، كتيريب النطؼ داخؿ 

 السجكف.

كىي القضايا المتعمقة باألكضاع الثقافية كالتعميمية لألسرل  الثقافية والتعميمية: موضوعاتال 4/1
داخؿ سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي، كتشمؿ الجمسات التعميمية كاالىتمامات األدبية كالثقافية كااللتحاؽ 

 بالجامعات.

كىي القضايا المتعمقة باألكضاع األمنية لألسرل داخؿ سجكف االحتالؿ  األمنية: موضوعاتال 5/1
ائيمي، كتشمؿ كؿ المخاطر األمنية التي تيدد حياة األسرل كاإلجراءات األمنية التي تفرضيا اإلسر 

سمطات السجكف بحقيـ، مثؿ: قمع كاقتحامات لمسجكف كتفتيشيا، عزؿ األسرل كحرمانيـ مف 
 احتياجاتيـ األساسية كاالتصالية، كنقؿ األسرل بيف السجكف، كمحاكمات األسرل. 

مثؿ اعتقاؿ أىالي األسرل إلجبار  كيقصد بيا قضايا غير مذككرة سابقنا: أخرىموضوعات  6/1
 . ذكييـ عمى تسميـ أنفسيـ كتقديـ معمكمات تحت ضغط التحقيؽ، كالكانتيف داخؿ السجكف

 :أنواع القصة الصحفيةفئة   -2

 ، منيا: تتعدد أنكاع القصة الصحفية كتختمؼ مميزات كؿ منيا تبعنا لمنكع الذم تندرج في إطاره

تتحرل قصص االىتماـ اإلنساني المصاعب التي يكاجييا الناس في  قصص االىتمام اإلنساني: 1/2
حياتيـ عمى جميع األصعدة، فيي تشرح ىمكميـ، كمعاناتيـ، كتعبر عف آماليـ، كتطمعاتيـ، كتسعى 

، كيقصد بيا القصص التي تيتـ بالجانب اإلنساني لحياة األسرل (1)ألف تككف صكتنا لمف ال صكت لو
 كعائالتيـ. 

                                                           

 .122. صعبد العزيز مرجع سابؽ، (1)
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كىي القصص التي تتمحكر حكؿ األحداث السياسية أك المجتمعية البارزة مثؿ:  قصص الحوادث: 2/2
، كيقصد بيا ىنا القصص التي تيتـ بالحكادث التي (1)جرائـ القتؿ أك تحطـ طائرة، أك كارثة طبيعية 

 األسرل كعائالتيـ. تحصؿ مع 
المرتبطة بحدث تاريخي قديـ أك حديث نسبينا، بحيث يككف  كىي القصص القصص التاريخية:  3/2

ا، كغير مكتشؼ مف قبؿ ، كيقصد بيا القصص التي تركز عمى تاريخ (2)قد ظير فيو جانبنا كاف غامضن
 األسرل، أك أحداث ماضية مرتبطة بأحداث حالية.. 

يتكؽ الكثير مف الناس لمعرفة تفاصيؿ بعض األمكنة، ككيؼ تعاقبت عمييا  قصص المكان: 4/2
، كىي القصص التي تتحدث (3)األزمنة بما تحممو مف ثقافات كعادات كقكانيف، كما يمثؿ ترايخيا العاـ

كتصؼ المكاف المتكاجد بو سكاء األسير ك األسير المحرر أك عائالتيـ، كتركز عمى البيئة المحيطة 
  ىذا المكاف المادية كالمعنكية كالثقافية .. كأجكاء 

كىي القصص التي تعينى بالشخصيات الناجحة المشرفة، حيث ينطكم الكاتب  قصص النجاح: 5/2
إلى نقؿ تفاصيؿ القصة كما كاف فييا مف عقبات كدركس مستفادة لتحفيز القارئ كتشجيعو لبذؿ 

قصص التي تركز عمى تحقيؽ نجاحات لألسرل ، كيقصد بيا ال(4)قصارل جيده نحك النجاح كاالنجاز
 في ظؿ ظركفيـ سكاء مينية أك ثقافية أك عممية غيرىا... 

نمط الحياة ىك فف العيش، كيندرج في إطاره كؿ ما يتناكلو اإلنساف أك ما  :الحياةقصص أنماط 6/2
ا الكيفية التي يعيش بيا فرد أك مجمكعة، أك شريحة اجتماعية كاحدة ، كيقصد بيا (5)يمتمكو، كىك أيضن

 التعرؼ عمى نمط حياة األسرل ككيفية سير أياميـ كقضاء أكقاتيـ كغيرىا.. 
 أخرى. 7/2

 

 
                                                           

 .66السكيركي. القصة الخبرية كتطبيقاتيا في الصحافة الفمسطينية. ص (1)
 .66، صالمرجع السابؽ (2)
 .125شمبي. الخبر الصحفي. ص (3)
 .66السكيركي. مرجع سابؽ. ص (4)
 .131 صشمبي. مرجع سابؽ.  (5)
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  الصحفية:فئة المصادر   -3

 كتنقسـ إلى:، (1)كىي الفئة الخاصة بالكشؼ عف الشخص، أك المجمكعة أك جية مصدر المعمكمة
كتضـ الصحفييف الذيف يعممكف لحساب الكسيمة مف مخبريف كمندكبيف داخؿ مصادر ذاتية:  1/3

 كتنقسـ إلى: . (2) دكلة التي تصدر مف كسيمة اإلعالـكخارج ال
تعينو الصحيفة لمتابعة النشاط اإلخبارم في قطاع معيف داخؿ المدينة  كىك الذمالمندوب:  1/1/3

 .(3)التي تصدر بيا الصحيفة

كىك الذم تعينو الصحيفة لمتابعة النشاط اإلخبارم في قطاع معيف خارج المدينة المراسل:  2/1/3
  (4) التي تصدر بيا الصحيفة.

تستطيع مف خالليا الصحيفة الحصكؿ تضـ كؿ األشخاص كالكسائؿ التي مصادر خارجية:  2/3
 ، كتنقسـ إلى: (5)عمى أخبار كمعمكمات كصكر، ال تستطيع مصادرىا الذاتية الكصكؿ إلييا

كىي إحدل الصناعات المغذية لكسائؿ اإلعالـ، تقـك بجمع المكاد اإلعالمية  :ككاالت األنباء 1/2/3
ربح، أك تحقيؽ أىداؼ سياسة كتكزيعيا عمى الصحؼ المشتركة فييا، كتسعى إلى تحقيؽ ال

 .  (6)كأيديكلكجية

 الصحؼ األخرل: كىي الصحؼ العربية كالفمسطينية األخرل التي تيتـ بنشر قضايا األسرل.  2/2/3

القنكات كاإلذاعات: كىي القنكات التمفزيكنية كاإلذاعات سكاء دكلية أك محمية كالتي تنشر كتيتـ  3/2/3
 بقضايا األسرل.

اإلخبارية: كىي المكاقع اإلخبارية االلكتركنية الفمسطينية كالعربية كالدكلية الي تيتـ المكاقع  4/2/3
 بمجاؿ األسرل.

                                                           

 267حسيف،  ص بحكث اإلعالـ، (1)
 96نصر،  ص عبد الرحمف، التحرير في عصر المعمكمات، (2)
 71شمبي،  ص  الخبر الصحفي، (3)
 71شمبي،  ص  المرجع السابؽ، (4)
 .109عبد الرحمف، التحرير في عصر المعمكمات، نصر، ص (5)
 .93نصر،  ص  التحرير الصحفي في عصر المعمكمات الخبر الصحفي، (6)
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شبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلعالـ الجديد كىي ما يتـ نشره عف قضية األسرل في مكاقع  5/2/3
 ـ غيرىا. التكاصؿ االجتماعي المختمفة، كالتي تتمثؿ في شبكة الفيس بكؾ، تكيتر، انستجرا

 كفي ىذه الحالة ال تذكر الصحيفة مصدرىا الصحفي. دون مصدر:  3/3

 مصادر أولية:  -4

 كىي قد تككف مصادر غير حية مثؿ الكثائؽ كالنشرات كالكتب كقد تككف مصادر حية مثؿ: 

: يقصد بيـ األسرل أنفسيـ، حيث يكجد بعض الطرؽ لمتكاصؿ المباشر مع األسرل نفسواألسير 1/4
 في السجكف تتكفر بشكؿ سرم أك عمني داخؿ السجكف. 

كىـ األسرل الذيف تحرركا مف سجكف االحتالؿ، كيتـ إجراء المقابالت معيـ األسير المحرر:  2/4
   .بيدؼ التعرؼ عمى ظركؼ اعتقاليـ كتجربة األسر بشكؿ عاـ

: كىـ ذككا األسرل كأقاربيـ كيتابعكف قضايا أبنائيـ في سجكف االحتالؿ بشكؿ عائمة األسير  3/4
 مستمر.

: كىـ المحامكف الذيف يدافعكف عف األسرل أماـ محاكـ االحتالؿ، كيتككمكف بزيارتيـ المحامون 4/4
 بشكؿ دائـ كيجمسكف مع األسرل بشكؿ مباشر.

مسؤكلكف الرسميكف الحككميكف الذيف يشارككف في فعاليات التضامف : كىـ المسؤولين رسميين 5/4
 مع األسرل كيصدركف التقارير لخاصة بأكضاع األسرل. 

كىـ بعض األشخاص كالباحثيف الذيف كىبكا قتيـ كجيدىـ مف أجؿ تفعيؿ متخصصين وباحثين  6/4
  ؿ.قضية األسرل كتسميط الضكء عمييا، كمساندة األسرل داخؿ سجكف االحتال

: كىي المؤسسات كالجمعيات كالمنظمات التي تيتـ بقضية األسرل، بؿ جيات متابعة األسرى 7/4
ا مف أجؿ متابعة قضايا األسرل.  كتككف قد أنشأت خصيصن

 : مصادر أخرل لـ يتـ ذكرىا ىنا. أخرى 8/4
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 فئة المنشأ الجغرافي: وتم تقسيميا إلى:  -5

المحافظات الشمالية: كيقصد بيا أف منشأ القصة الجغرافي في الضفة الغربية المحتمة عاـ  1/5
 ـ، بكافة محافظاتيا. 1967

 5المحافظات الجنكبية: يقصد بيا أف منشأ القصة الجغرافي في نطاؽ قطاع غزة الذم يضـ  2/5
 محافظات كىي الشماؿ، غزة، الكسطى، خانيكنس، رفح. 

: كيقصد بيا أف يككف منشأ القصة الجغرافي في مدينة القدس المحتمة عاصمة القدس المحتمة 3/5
 فمسطيف. 

األراضي الفمسطينية التي  : يقصد بيا أف منشأ القصة الجغرافي يقع في نطاؽ48أراضي الػ  4/5
 .كتشمؿ كؿ فمسطيف باستثناء الضفة الغربية كقطاع غزة 1948احتميا العدك عاـ 

المنشػػػأ الجغرافػػػي غيػػػر كاضػػػح أك يتحػػػدث بشػػػكؿ عػػػاـ كلػػػيس منطقػػػة جغرافيػػػة غيػػػر محػػػدد: أم أف  5/5
 بعينيا في القصة.

 فئة الشخصية المحورية:  -6

فػػي يقصػػد بػػو اف تكػكف الشخصػػية المحكريػة فػػي القصػػة ىػي عػػف األسػير المكجػػكداألسـير نفســو :  1/6
   سجكف االحتالؿ.

حػكر القصػة كيكػكف الحػديث يػدكر عنػو كيقصد بو أف يككف األسير المحرر ىػك ماألسير المحرر:  2/6
 كمعو.

 يقصد بو أف تسمط القصة الضكء عمى عائمة األسير أك أحد أفراد عائمتو.عائمة األسير:  3/6

   شخصيات محكرية أخرل لـ يتـ ذكرىا، مثال أف تككف الشخصية المحكرية أحد المسؤكليف.أخرى:  4/6
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 : القصة فئة أسموب عرض  -7

يقػػـك فييػػا الصػػحفي بعػػرض أحػػداث القصػػة كمػػا حػػدثت، دكف أم تعميػػؽ عمييػػا أك  :عػػرض القصػػة 1/7
 تدخؿ منو. 

يتـ فييا عرض األسباب التي أدت لعقدة القصة، كعرض الحمكؿ  عرض األسباب كالحمكؿ: 2/7
 الممكنة لتجاكز ىذه المشكمة، أك حميا. 

لمتحرؾ مف أجؿ حؿ الشكمة، مطمكبة: يتـ ذكر األدكار المنكطة بكؿ جية تحديد األدكار ال 3/7
 كتكجيييـ نحك التحرؾ كالتفاعؿ مع ىذه القصة مثالن الجيات الرسمية كغيرىا.

 فئة محتويات أجزاء القصة الصحفية:  -8

 فئة العنوان: 1/8

 :(1)أنواع العنواين

أك أبػػرز مػػا فيػػو، كمػػف ىنػػا ف نػػو يقػػدـ  اكميػػ قصػػةيعمػػؿ عمػػى اختصػػار ال العنــوان التمخيصــي: 1/1/8
، كيقصػػػد بػػػو اإلجابػػػة عمػػػى أبػػػرز أدكات االسػػػتفياـ الدالػػػة عمػػػى الحػػػدث كىػػػي فػػػي أغمػػػب األحػػػكاؿ "مػػػاذا"

 العنكاف الممخص لما جاء في القصة الصحفية الخاصة باألسرل.

كىػػك عنػػكاف نػػاجح كجػػذاب، كمشػكؽ يركػػز فيػػو محػػررة عمػػى عنصػػر الكصػػؼ  العنــوان الوصــفي: 2/1/8
لبعض جكانػب األىميػة فػي الخبػر أك لػبعض الكقػائع كالتفصػيالت اليامػة المتصػمة بيػا، كيعتمػد فػي ذلػؾ 

 عمى الكممات القكية كالعبارات التي تشد انتباه القارئ. 

ا عنكاف التعمي العنوان االقتباسي: 3/1/8 ؽ كىػك يقػـك عمػى أسػاس اختيػار المحػرر أك كيطمؽ عميو أيضن
رئػػيس قسػػـ األخبػػار أك نائػػب رئػػيس أك سػػكرتير التحريػػر إلحػػدل الجمػػؿ اليامػػة أك العبػػرات ذات الشػػأف 
التي ترد عمى لساف المصدر اإلخبارم، أك تأتي ضمف التصريح الذم يدلى بػو لممحػرر، أك المنػدكب أك 

متخػػذ أك التقريػػر اليػػاـ، كحيػػث يشػػترط حسػػف اختيػػار ىػػذه المراسػػؿ، أك ضػػمف البيػػاف المػػذاع كاإلجػػراء ال
الجممػػة المقتبسػػة مػػف تمػػؾ األقػػكاؿ، بحيػػث تكػػكف ذات أىميػػة بالنسػػبة لمقػػراء كمػػا تكػػكف عػػامالن مػػف عكامػػؿ 

 الجذب بالنسبة إلييـ. 

                                                           

 .31 -25ص ، أدىـ، حفي العاـاألسس الفنية لمتحرير الص(1)
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يحتكيو عمى شكؿ سؤاؿ مػف األسػئمة التػي يقػـك المحػرر بتقػديـ اإلجابػة عنيػا  العنوان التساؤلي: 4/1/8
 ي صمب المادة اإلخبارية نفسيا. ف

 : كىي عناكيف أخرل لـ يتـ ذكرىا مثؿ العنكاف الطريؼ كالمتفجر كغيرىا.أخرى 5/1/8

كىي الفقػرة االفتتاحيػة فػي القصػص الخبريػة المختصػة بقضػية األسػرل، كتيػدؼ إلػى المقدمة: فئة  2/8
 وتنقسم إلى:  نيايتيا،جذب انتباه القارئ لمقصة الخبرية، كدفعو إلى متابعتيا حتى 

تحاكؿ المقدمة أف تجيب عمى أكبر عدد مف األسئمة الستة ماذا حدث، المقدمة التمخيصية:  1/2/8
 .(1)مف ىـ المشارككف في الحدث، أيف الحدث، متى حدث، لما حدث كيؼ حدث؟

ؿ كىي تعتمد عمى الكصؼ الحيكم لمحدث كيمكف مف خالليا: االستيالالمقدمة الوصفية:  2/2/8
بكصؼ إحدل الشخصيات، أك االستيالؿ بالحديث عف الذات، أك االستيالؿ بكصؼ حالة الجك، أك 
االستيالؿ بكصؼ حدث مثير، أك االستيالؿ بكصؼ المكاف، أك االستيالؿ التاريخي، أك االستيالؿ 

  بمشيد سينمائي، أك االستيالؿ بالزمف، أك االستيالؿ بذكر بياف أك كثيقة.

كىي التي تبدأ باألقكاؿ التي يقـك المحرر باقتباسيا مف أقكاؿ المصدر االقتباسية:  المقدمة 3/2/8
 المختمفة.

تعتمد عمى التساؤؿ كتطرح العديد مف األسئمة التي يربط بينيا حبؿ كاحد المقدمة التساؤلية:  4/2/8
 كىك حبؿ المضمكف اإلخبارم المثير لمفضكؿ كاىتمامات كحب استطالع القراء. 

كيطمؽ عمييا أحيانان مقدمة المقابالت أك المتناقضات كذلؾ العتمادىا عمى  المقدمة المقارنة: 5/2/8
 عنصر المقابمة أك التضاد أك المقارنة بيف الكقائع كالتفصيالت كالحيثيات كالدالالت اإلخبارية.

ف مقدمة االقتباس كتشبو الحكار التمثيمي أك السيناريك السينمائي، كتقترب م المقدمة الحوارية: 6/2/8
 كلكف مف شخصيف كليس مف شخص كاحد.  

 يقصد بو نكع آخر لـ يتـ ذكره بالمقدمات. أخرى: 7/2/8

 

 
                                                           

 206عبد الرحمف، نصر، مرجع سابؽ،  (1)
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 تنقسـ إلىالخاتمة:  3/8

 كيؤكد ىذا الخيار كجكد الخاتمة في القصة الخبرية، كتنقسـ إلى:متوفرة:  1/3/8

كيقصد بيا الخاتمة التي تحتكم عمى معمكمات تمخيصية لما جاء في القصة ة: تمخيصي 1/1/3/8
  الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل.

كىي التي تنتيي باألقكاؿ التي يقـك المحرر باقتباسيا مف أقكاؿ المصدر اقتباسية:  2/1/3/8
 المختمفة.

 . كالتعمؽ في المكضكع طرح تساؤالت لمقارئ تفتح أماه بابان مف التفكيرتساؤلية:  3/1/3/8

 . يترؾ الكاتب معمكمات تكضيحيو عف محتكل القصة لمقارئخمفية معموماتية:  4/1/3/8

  كيقصد بيا خاتمات أخرل لـ يتـ ذكرىا.: أخرى 5/1/3/8

 : كيعني ىذا الخيار عدـ كجكد الخاتمة في القصة الخبرية. غير متوفرة 2/3/8

  :فئة االستماالت المغوية -9

: كيقصد بيا تنميؽ األلفاظ كالمعاني باستخداـ األلفاظ البالغية التي تستيدؼ كجداف عاطفية 1/9
 القراء، إلثارة عكاطفيـ كتحريؾ مشاعرىـ كالتأثير عمييـ. 

: المغة التي تخاطب العقؿ بالحكمة كالمنطؽ كالحجج كاألدلة كالبراىيف كتطرح الحقائؽ عقمية 2/9
 باألرقاـ كاإلحصائيات.

 : كىي المغة التي تمزج بيف السمتيف السابقتيف العاطفية كالعقمية في عرض قضايا األسرل.زيجم 3/9
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 الشكل:تحميل فئات القسم الثاني: 
األشكاؿ أك النماذج التي تحتذل عند كتابة األخبار كىي األشكاؿ فئة القوالب الفنية:  -10

 كينقسـ إلى:  (1)التي تكضع فييا المعمكمات التي يتضمنيا

يبتدئ بمقدمة تمييدية كيمييا جسـ اليـر الذم يضمف تفاصيؿ أكثر أىمية قالب اليرم المعتدل:  1/10
 .(2)ثـ ينتيي بخاتمة 

: كتشبو بداية قالب الساعة الرممية "اليـر المقمكب" حيث تضـ أىـ قالب الساعة الرممية 2/10
 (3)المعمكماتى ثـ يحتكم عمى سرد تتابعي لجزء أبك بقية التحقيؽ

كيبدأ القالب باستيالؿ خفيؼ، كتقـك فكرتو عمى االنتقاؿ مف قالب وول ستريت جورنال:  3/10
الخاص إلى العاـ بدءان بشخص أك مكاف أك حدث يكضح النقطة الرئيسية في التحقيؽ...، كيتبع ذلؾ 
فقرة مركزية تكضح مغزل التحقيؽ، مـ يرتب جسـ التحقيؽ حسب كجيات نظر مختمفة أك تفصيالت 

تعمؽ بمحكر التحقيؽ، كتككف الخاتمة دائرية يستخدـ فييا نص أك حكاية طريفة تتعمؽ بالشخص الذم ت
 .(4)ذكر في االستيالؿ

: يعد ىذا القالب مف أقدـ القكالب الصحفية، كيعتمد عمى: السرد قالب التتابع الزمني 4/10
مف فقرة أك فقرتيف، لينتقؿ  القصصي، كالتسمسؿ الزمني لألحداث، بحيث يبدأ الصحفي بمقدمة تتككف

 .(5) بعدىا إلى السرد الزمني عمى أف يختـ بمعمكمة إضافية

يقصد بو عدـ القدرة عمى تصنيؼ القصة عمى أمو مف ىذه القكالب لغمكضو قالب غير واضح:  5/10
  أك الخمط بينيـ.

 كغيره.قالب آخر استخدمتو القصة الصحفية لـ يذكر مثؿ قالب الدائرة أخرى:  6/10

 

                                                           

 .173شمبي،  ص  مرجع  سابؽ، (1)
 .56اتجاىات معاصرة في كتابة المقاؿ الصحفي، الشياب، ص  (2)
 .179نصر،  ص  عبد الرحمف، مرجع سابؽ، (3)
 .180المرجع السابؽ نفسو، ص (4)
 .56مرجع سابؽ، الشياب، ص (5)
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 فئة الموقع: -11

كيقصد بيا المكقع الذم خصصتو صحؼ الدراسة إلى موقع القصة الصحفية في الصحيفة:   1/11
 القصة الصحفية التي تناكلت قضية األسرل، كيمكف تقسيمو إلى: 

يقصد بو نشر القصص الصحفية المختصة بقضية األسرل في الصفحة الصفحة األولى:  1/1/11
 الدراسة.األكلى لصحؼ 

يقصد بو نشر القصص الصحفية المختصة بقضية األسرل في الصفحات الداخمية:  2/1/11
 الصفحات الداخمية لصحؼ الدراسة.

 يقصد بو نشر القصص الصحفية المختصة بقضية األسرل في الصفحة الصفحة األخيرة:  3/1/11
 األخيرة لصحؼ الدراسة.

يقصد بيا أف تقـك الصحيفة بنشر عنكاف القصة الصحفية الخاصة  صفحة )أولى/ داخمية(: 4/1/11
بقضية األسرل كمقدمة القصة في الصفحة األكلى ثـ تشير إلى رقـ الصفحة الداخمية التي ينشر فييا 

 القصة كاممة. 

 موقع القصة الصحفية عمى الصفحة:  2/11

ية األسرل في أعمى يميف أعمى اليميف: يقصد بيا نشر القصة الصحفية الخاصة بقض 1/2/11
 الصفحة.

أعمى اليسار: يقصد بيا نشر القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في أعمى يسار  2/2/11
 الصفحة.

نصؼ عمكم: يقصد بيا نشر القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في النصؼ العمكم  3/2/11
 لمصفحة.

ة بقضية األسرل في النصؼ السفمي نصؼ سفمي: يقصد بيا نشر القصة الصحفية الخاص 4/2/11
 لمصفحة.

لصفحة بأكمميا: يقصد بو أف تأخذ القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل حجـ الصفحة ا 5/2/11
 بشكؿ كامؿ. 
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كىك ما يزيد مف تدعيـ قيمة المضمكف نظران لما تضفيو الصكر  الصور والرسوم:  -12
  كتنقسـ إلى: (1)كالرسـك عمى المادة مكضع التحميؿ مف زيادة في االيضاح كالتأكيد كالمصداقية

كىي الصكر التي يتـ إنتاجيا بطريقة آلية تامة، باستخداـ آالت التصكير الصور الظمية:  1/12
 إلى:كالطبع، كالتحميض كتنقسـ 

ىي صكر لمكضكع معيف، كىي أكثر الصكر أىمية، ألنيا تبرز الموضوعية: الصور 1/1/12
 .(2)تفاصيؿ عديدة تساىـ في اكتماؿ المكضكع

 .(3)كتمثؿ شخصية محكر المكضكع كينبغي أف تتمتع الحركة كالحيكيةالصور الشخصية:  2/1/12

إخبارية، كما أنيا ال تتضمف أم أبعاد  كىي غالبان صكر غير ذات معافالصور الجمالية:  3/1/12
نما االستفادة منيا في إحداث لمسات  يمكف أف تستخدـ في خدمة الكحدات التحريرية المنشكرة، كا 

 .(4)جمالية عمى الصفحات
ىي الصكر التي تشتمؿ في الغالب عمى الخطكط كتتكافر الصور الخطية )الرسوم اليدوية(:  2/12

، كتقسـ (5)تـ رسـ الخطكط باستخداـ حبر أسكد عمى كرؽ أبيض ناصععمى تدرجات ظمية خفيفة كي
 إلى:
كىي تمؾ التي تحتكم عمى خطكط بسيطة لتعبر عف كاقع معيف بطريقة الرسوم الساخرة:   1/2/12

 .(6)ىزلية مع شيء مف المبالغة
كىي تمؾ الصكر المرسكمة لشخصيات المتضمنة في الكحدة  الرسوم الشخصية اليدوية: 2/2/12

 .(7)التحريرية المنشكرة

                                                           

 272بحكث اإلعالـ، حسيف، ص (1)
 67النادم،  ص رستـ، فف اإلخراج الصحفي، (2)
 المرجع السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا.(3)
 36العسكر،  ص اإلخراج الصحفي،(4)
 .39المرجع السابؽ، ص(5)
 303صالصكيعي،   اإلخراج الصحفي بيف األفالـ كاألفكار كالحكاسيب،(6)
 .41اإلخراج الصحفي، العسكر، ص(7)



41 
 

كىي الرسـك التي تساعد عمى إيضاح معمكمات متضمنة في المكاد الرسوم التوضيحية:  3/2/12
 . (1)الصحفية المنشكرة

صفحات كىي التي ترافؽ عادة المكاد األدبية، كتنشر غالبان عمى الرسوم التعبيرية:  4/2/12
 .(2)المجالت، كتستكحي الرسـ مف تمؾ النصكص األدبية

كيقصد بيا عدـ إرفاؽ صكرة مع القصة الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل بدون صورة:  5/2/12
   في صحؼ الدراسة.

 فئة عناصر اإلبراز:  -13

 أنواع العناوين من حيث االمتداد:  1/13

 .(3)جميع األعمدة في الصفحات الداخميةعريض: العنكاف الذم يمتد عمى  1/1/13

 .(4)ممتد : امتداد العنكاف عمى أكثر مف عمكد كأقؿ مف عرض الصفحة بأكمميا 2/1/13        

ستخداـ أرضيات غير بيضاء تطبع عمييا الحركؼ أك تفرغ منيا، بيدؼ إبرازىا مف األرضيات: ا 2/13
 . (5)بالكحدات الطباعية األخرلخالؿ تباينيا مع غيرىا مف األرضيات الخاصة 

كىك سياج بأربعة أضالع، يحيط بمادة مطبكعة كقد يقع عمى عمكد أك يمتد عمى اإلطارات:  3/13
ىي مساحات منتظمة الشكؿ ، تحيط اضالعيا بالمادة المطبكعة عمى عمكد اك اكثر ، أك (6)عدة أعمدة

لفصميا عف سائؿ المكاد االخرل ، كاثبتت الدراسات باف االطارات تمقى الكثير مف اىتماـ القراء ، يفكؽ 
   ما تتمقاه المكضكعات الرئيسية كتعد مف الكحدات التيبكغرافية الميمة 

 ـ األلكاف في إبراز القصة الصحفية الخاصة باألسرل. استخدا األلوان: 4/13

                                                           

 المرجع السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا.(1)
 305الصكيعي،  ص اإلخراج الصحفي بيف األفالـ كاألفكار كالحكاسيب،(2)
 .68ص ،النادم ،فف اإلخراج الصحفي(3)
 .39ص، خكخة، اج الصحفي كالصحافة اإللكتركنيةاإلخر (4)
 . 28ص، العسكر، الكظيفية كاتجاىاتو الحديثةيتو اإلخراج الصحفي: أىم(5)
  .297ص، اليادمعصاـ عبد  عناصر التيبكغرافية كالجرافيكية،اإلخراج الصحفي لم(6)
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يعرؼ المكف بأنو : "االحساس البصرم المترتب عمى اختالؼ اطكاؿ المكجات الضكئية في االشعة ك  
المنظكرة ، كىك االختالؼ الذم يترتب عميو احساس العيف بالكاف مختمفة بادئة مف االحمر كمنتييان 

ذلؾ التأثير الفسيكلكجي الناتج عف شبكية العيف ، سكاء كاف ناتجان عف بالمكف البنفسجي ، كىك ايضان 
المادة الطباعية الممكنة اك عف الضكء الممكف ، فيك اذف احساس كليس لو أم كجكد خارج الجياز 

 العصبي لمكائنات الحية".

 مجتمع الدراسة وعينتيا: تاسعًا: 
 مجتمع الدراسة:  -1

كالبالغ  الفمسطينية اليكمية الصادرة في الضفة الغربية كقطاع غزة،يمثؿ مجتمع الدراسة جميع الصحؼ 
صحيفة ك صحيفة الحياة الجديدة، ك صحيفة فمسطيف، ك حيفة القدس، عددىا خمسة صحؼ كىي: ص

 صحيفة االستقالؿ.ك األياـ، 

 عينة الدراسة: 

 عينة الصحف: . أ

صحيفتي القدس كفمسطيف، حيث تـ استثناء صحؼ الحياة الجديدة اختارت الباحثة عينة عمدية مف 
كاألياـ التي أثبتت الدراسة االستكشافية ضعؼ تكاجد فف القصة الصحفية بشكؿ عاـ، كضعؼ ممحكظ 
مف تكاجد القصة الصحفية المتعمقة بقضية األسرل بشكؿو خاص، كما تـ استثناء صحيفة االستقالؿ 

، كفيما تصدر بشكؿ يكميبدأت  21/10/2018بدءنا مف  كمؤخران  ،يألنيا كانت تصدر بشكؿ أسبكع
 يأتي تعريؼ بعينة الصحؼ:

 صحيفة القدس: 1أ/

ـ، كىي صحيفة سياسية يكمية، ككانت أكؿ صحيفة 1951تأسست صحيفة القدس عاـ 
 ـ، صاحب امتياز الصحيفة محمد أبك الزلؼ، كمديرىا العاـ1967فمسطينية تعاكد الصدكر بعد ىزيمة 

 24صفحة، كفي الغالب ما يككف العدد  24-16مركاف أبك الزلؼ، كتتراكح عدد صفحاتيا مف 
 .(1)صفحة

                                                           

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية، إعالـ، الصحؼ المحمية،    (1)
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5121  29/12/2018تاريخ الزيارة. 
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 صحيفة فمسطين: 2أ/

تصدر صحيفة فمسطيف، اليكمية السياسية الشاممة، في مدينة غزة عف شركة الكسط لإلعالـ  
زارة االعالـ بتاريخ كالنشر المساىمة المحدكدة الربحية. كحصمت الصحيفة عمى ترخيص صدكر مف ك 

كقد صدر العدد األكؿ مف صحيفة "فمسطيف" يـك الثالث مف ، /ج81/9، تحت رقـ 16-9-2006
 .(2)2007مايك أيار 

 العينة الزمنية:  -ب

كتـ اختيار ىذه العينة ألنيا  ،31/12/2018حتى  1/1/2018مف تاريخ  امتدت العينة الزمنية
األحدث كاألقرب زمنيان لكقت إجراء الدراسة، أيضان الحتكائيا عمى العديد مف األحداث اليامة كالتي 

 تخص قضية األسرل كلتزايد اىتماـ الصحافة بيذه القضية الحساسة. 

 عينة األعداد:   -ج

اختارت الباحثة أسمكب الحصر الشامؿ لجميع أعداد صحؼ الدراسة أثناء المدة الزمنية المحددة 
 عددنا لمصحؼ جميعيا.  730عددان في كؿ صحيفة بكاقع  365" كقد بمغت 2018لمدراسة "عاـ 

 القياس: أسموب وحدات التحميل و عاشرًا: 
أصغر عنصر مف عناصر تحميؿ كحدات التحميؿ ىي الشيء الذم نقـك باحتسابو، كىي 

 .(3)المضمكف كأكثرىا أىمية

 : (1)وتنقسم وحدات التحميل التي اعتمد عمييا الباحث إلى

المتمثمة بالفنكف الصحفية، كتـ اعتماد القصة الصحفية : صحفيةالوحدة الطبيعية لممادة ال - أ
في سجكف االحتالؿ ككف الدراسة تسعى إلى معرفة كيفية معالجة القصة الصحفية لقضية األسرل 

 "اإلسرائيمي" في الصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                                                           

تػػاريخ  http://felesteen.ps/page/aboutمكقػع صػحيفة فمسػػطيف أكف اليػف، التعريػؼ بالصػػحيفة، مػف نحػف،    (2)
 .29/12/2018الزيارة 

 .173العبد،  ص الرأم العاـ كطرؽ قياسو، (3)
 .263 -261حسيف،  ص  بحكث اإلعالـ، (1)
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تمثؿ أكبر كأىـ كحدات تحميؿ المضمكف، كتتضمف الفكرة التي يدكر وحدة الموضوع والفكرة:  - ب
حكليا مكضكع التحميؿ، كىك معالجة القصة الصحفية لقضية األسرل في سجكف االحتالؿ "اإلسرائيمي" 

 ة.في الصحؼ الفمسطينية اليكمي
 ة تركز عمى الشخصيات المحكرية في القصة الصحفيوحدة الشخصية: - ت

القياس في العد كالتكرار لمكضكعات القصة الصحفية التي تتناكؿ قضية األسرل  أسمكبتمثؿ يك 
 الفمسطينييف في صحؼ الدراسة.

 إجراءات الصدق والثبات:  حادي عشر:
 إجراءات الصدق:   .1

األسمكب، أك التأكد مف األداة المستخدمة لمقياس، كتقيس فعالن ما يقصد بالصدؽ في التحميؿ صالحية 
 . (1)ييراد قياسو ثـ ارتفاع مستكل الثقة بالنتائج، بحيث يمكف االنتقاؿ منيا إلى التعميـ

كقد اجتيدت الباحثة لمكصكؿ إلى نتائج تتسـ بالدقة، كدرجة عالية مف الصدؽ في تحميؿ القصة 
 سرل في صحيفتي الدراسة، مف خالؿ اتباعيا الخطكات التالية: الصحفية الخاصة بقضية األ

تصميـ استمارة تحميؿ المضمكف كفؽ فئات محددة؛ بما يحقؽ أىداؼ الدراسة كيجيب عف . أ
 تساؤالتيا.

كضع تعريفات كاضحة لفئات استمارة التحميؿ باالستعانة بالمراجع العممية ذات الصمة، أك . ب
 لباحثة. تعريفيا إجرائينا مف كجية نظر ا

اختيار الحصر الشامؿ في تحميؿ جميع مفردات عينة الدراسة خالؿ المدة المحددة لمدراسة . ت
، كىك ما يضمف الخركج بنتائج دقيقة يمكف تعميميا.  2018كىي عاـ   كامالن

عرض استمارة تحميؿ المضمكف عمى عدد مف المحكميف في مجالي الصحافة كذكم العالقة . ث
؛ لفحص فئاتيا كالتحقؽ مف صالحيتيا لتحقيؽ الغرض الذم أعدت مف (2)بشؤكف األسرل

 أجمو. 

                                                           

 .222ص ،عبد الحميد ،تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعالـ (1)
 المحكمكف لتحميؿ استمارة المضمكف:  (2)
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 . إجراءات الثبات: 2

كيقصد باختبار ثبات أداة جمع المعمكمات كالبيانات التأكد مف درجة االتساؽ العالية ليا بما 
قة أك يتيح قياس ما تقيسو مف ظكاىر كمتغيرات بدرجة عالية مف الدقة، كالحصكؿ عمى نتائج متطاب

عمى صحيفتي  ، كقد أجرت الباحثة إجراءات الثبات(1)متشابية إذا تكرر استخداميا أكثر مف مرة
قصص في صحيفة فمسطيف عمى طريقة  6قصة في صحيفة القدس، ك 12الدراسة، كالتي شممت 

 حسب التالي: العينة العشكائية المنتظمة، 

 صحيفة القدس: أواًل: 

كجكد فرؽ في التحميؿ بيف العينة األصمية كعينة أظيرت نتائج اختبار الثبات في صحيفة القدس 
 (.2الثبات في فئة القالب الفني بمقدار )

100×عددالحاالتالمتفقعلٌها×2كبتطبيؽ المعادلة: نسبة الثبات = 

لٌة+الحاالتالمعادةالحاالتاألص

%83.3=100(×12+12(÷)10×2)وهذاٌعنًأننسبةالثباتفًهذهالفئة

( بمقدار العنوان فئة الثباتفً وعٌنة األصلٌة العٌنة بٌن التحلٌل فرقفً وجود أًٌضا (.1وتبٌن

(1×11(÷)12+12×)100=91.7%

تام، اتفاق وجود تبٌن الصحفٌة المصادر فئة )وفً فٌها الثبات فنسبة وف100ًوبالتالً ،)%

( أًٌضا األولٌة )%(،100المصادر المحورٌة )%(،100والشخصٌة القصة نوع %(،100وفً

%(،وفًفئة100%(،وفًفئةالمنشأالجغرافً)100%(،وفئةالخاتمة)100وفًفئةالمقدمة)

%(.100موقععلىالصفحة)،وفئةال%(100%(،وفًفئةالصورأًٌضا)100الموضوعات)

                                                                                                                                                                                  

 أ. د. سعد سمماف عبد اهلل المشيداني، أستاذ الصحافة في كمية اآلداب بجامعة تكريت. -
 د. ماجد ترباف، أستاذ الصحافة المشارؾ في جامعة األقصى. -
 .في جامعة األقصى المساعد د. أحمد حماد، أستاذ اإلعالـ -
 .في جامعة األقصى لمساعدا د. غساف حرب، أستاذ الصحافة -
 أ. رياض األشقر، المختص في شؤكف األسرل. -
 باالتصاؿ "يكتب القصة الصحفية". أ. محمد الجمؿ، قائـ -
 .309بحكث اإلعالـ، حسيف، ص (1)
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 عددها. ÷ متوسط الثبات = مجموع نسب الثبات 

(100 +100 +100+100+100+100+100+100+100+100+83.3 +91.7÷ )12=

97.9

 صحيفة فلسطين:  :ثانًيا

منخاللاتباعاألسلوبنفسهوالخطواتنفسهاالتًتمتبالصحٌفةالسابقة،تبٌنوجوداتفاق

فئةالموضوعات) وهًكالتالً: تحلٌلها فئةالمصادر100تامفًجمٌعالفئاتالتًتمإعادة ،)%

)100الصحفٌة) الصحفٌة نوعالقصة فئة ،)%100( المحورٌة الشخصٌة فئة فئة%100(، ،)%

%(،فئةالصور100%(،فئةالمنشأالجغرافً)100%(،فئةالقالبالفنً)100ادراألولٌة)المص

%(،فئةالموقععلى100%(،فئةالخاتمة)100%(،فئةالمقدمة)100%(،فئةالعنوان)100)

%(.100الصحٌفة)

 عددها. ÷ متوسط الثبات = مجموع نسب الثبات 

(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100÷)12=100.

  عددها÷ وعليه فإن معامل متوسط ثبات الدراسة = مجموع نسب الثبات 

(97.9+100÷)2=98.95%

%(،وهًنسب92أيأننسبةالثباتبٌنالتحلٌلاألولوإعادةالتحلٌلفًالدراسةبلغت)

.(1)مرتفعةفًالدراساتاإلعالمٌة

 اإلجرائية لمدراسة: المفاىيم  ثاني عشر:
ىي الكيفية التي تتناكؿ فييا فف القصة الصحفية معالجة القصة الصحفية لقضية ألسرى:  .1

لقضية األسرل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ، كتسمط الضكء عمييا كتبرز الجكانب 
  اإلنسانية كاالجتماعية فييا.

لـ الصحافة، يسٌخر خالليا نكع إبداعي غير تقميدم لمكتابة في عا ىيالقصة الصحفية:  .2
الصحفي ما يممؾ مف الميارة كالحكاس التي تمكنو مف نقؿ القارئ الى أرض الحدث مف خالؿ 

                                                           

 .222عبد الحميد،  ص تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعالـ، (1)
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حياء الطابع اإلنساني لمقضايا  تقديـ صكرة حٌية عف الحدث تتسـ بالحيكية كالديناميكية كا 
 .(1)المطركحة أك ما يطمؽ عميو "األنسنة"

المكاطنيف الفمسطينييف الذيف يعتقميـ االحتالؿ اإلسرائيمي كيتكاجدكف ىـ األسرى الفمسطينيون:  .3
 محاكمتيـ أـ لـ تتـ، عمى مختمؼ أعمارىـ كأنكاعيـ.  تفي سجكنو سكاء تم

ىي الصحؼ الفمسطينية التي تصدر بشكؿ يكمي داخؿ فمسطيف الصحف الفمسطينية اليومية:  .4
 .طيف، كاالستقالؿصحؼ: األياـ، القدس، الحياة الجديدة، فمس 5كىي 

 تقسيم الدراسة:  ثالث عشر:
اإلطار العاـ لمدراسة كيشمؿ الفصؿ األكؿ يشتمؿ عمى  ثالثة فصكؿ،نقسـ ىذه الدراسة إلى ت

أىـ الدراسات السابقة كاالستدالؿ عمى المشكمة كمشكمة الدراسة كأىمية الدراسة كأىدافيا كتساؤالتيا، 
 كأداتيا، كمجتمع الدراسة كعينتيا.كاإلطار النظرم لمدراسة، كنكع الدراسة كمنيجيا 

األكؿ يتناكؿ  ،مبحثيفيشمؿ فيك بعنكاف القصة الصحفية كقضية األسرل ك  الفصؿ الثانيأما 
 كالثاني قضية األسرل الفمسطينييف.القصة الصحفية، 

و ثالثة مباحث ىي: محتكل بفيك بعنكاف نتائج الدراسة التحميمية كمناقشتيا ك  أما الفصؿ الثالث
قضية األسرل في القصة الصحفية، كالثاني شكؿ قضية األسرل في القصة الصحفية، كالثالث خالصة 

 ، كيميو مراجع الدراسة كمالحقيا.دراسة كتكصياتيانتائج ال

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .28/1/2019، تاريخ زيارة الرابط /https://www.syja.org/arمكقع رابطة الصحفييف السكرييف،  (1)

https://www.syja.org/ar/
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 الفصل الثاني
 القصة الصحفية وقضية األسرى

يحتكم الفصؿ الثاني مف الدراسة عمى مبحثيف، المبحث األكؿ بعنكاف "القصة الصحفية" يتناكؿ 
، كنشأتيا كسماتيا كأبرز مميزاتيا كأنكاعيا كمصادرىا، كالبناء الفني ليا، الصحفيةمفيـك القصة 

كالقكالب الفنية التي تستخدميا القصة الصحفية، أما المبحث الثاني فيتحدث عف األسرل الفمسطينييف 
في سجكف االحتالؿ "اإلسرائيمي" كيتناكؿ مجمكعة مف المصطمحات المتعمقة بقضية األسرل، كيسرد 

الحركة األسيرة خالؿ مرحمتيف قبؿ أكسمك كبعد أكسمك، كيتحدث عف أبرز قضايا األسرل ككاقعيـ تاريخ 
 في سجكف االحتالؿ. 

 ألول: القصة الصحفيةالمبحث ا
بداعي غير تقميدم لمكتابة في عالـ الصحافة، يسٌخر خالليا إنكع ىي لقصة الصحفية ا

كالحكاس التي تمكنو مف نقؿ القارئ الى أرض الحدث مف خالؿ تقديـ  الصحفي ما يممؾ مف الميارة
حياء الطابع اإلنساني لمقضايا المطركحة أك ما  صكرة حٌية عف الحدث تتسـ بالحيكية كالديناميكية كا 

ىي ال تقتصر عمى مجاؿ كاحد كيمكف أف تستعمؿ في مجاالت مختمفة كمتعددة ، ك يطمؽ عميو "األنسنة"
نسانية نباء، لتكظيفيا في خدمة القضايا اإلكىذا ما دفع بالكثير مف الصحؼ أك المجالت كككاالت األ

 يجابية كقصص التحدم كالنجاح.في المجتمع فضال عف القضايا اإل
 ماىية القصة الصحفية: أواًل: 

 صة لغة: مفيوم الق  -1
 : (1)جاء في معجـ لساف العرب

 93القصٌّ فعؿ القاٌص إذا قصَّ الًقص
 ص، كالقصة معركفة. 

مىٍيؾى أىٍحسىفى  كيقاؿ: في رأسو ًقٌصة يعني الجممة مف الكالـ، كنحكه قكلو تعالى: "نىٍحفي نىقيصُّ عى
ًص" ٍصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئنا بعد شيء، كمنو  (2)اٍلقىصى أم نبيف لؾ أحسف البياف. كيقاؿ: قىصى

يًو" قىالىٍت أًليٍخًتًو قيصِّ قكلو تعالى: "كى
 أم تتبعي أثره.  (1)

                                                           

 .120ص ، ابف منظكر ،أبي الفضؿ. لساف العرب(1)
 .3 سكرة يكسؼ، آية (2)
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.  كالقصة: الخبر كىك القىصىصي

صٌا: أكرده.  و قٌصان كقىصى  كقٌص عمٌي يقيصُّ

: الخبري المقصكص، بالفتح، كضع مكض  ع المصدر حتى صار أغمبى عميو. كالقىصىصى

 كالًقصىص، بكسر القاؼ: جمع الًقٌصة التي تكتب.

.  كالقٌصة: األمري كالحديثي

 القصة اصطالًحا:   -2

القصة: ىي مجمكعة مف األحداث يركييا الكاتب، كتتناكؿ حادثة كاحدة أك حكادث عدة، تتعمؽ 
الحياة، عمى غرار ما تتبايف حياة  بشخصيات إنسانية مختمفة، تتبايف أساليب عيشيا كتصرفيا في

 .(2)الناس عمى كجو األرض، كيككف نصيبيا في القصة متفاكتنا مف حيث التأثر كالتأثير

كلمقصة معنياف، أحدىما السرد كاإلخبار، كىما يقكماف عمى اتباع الخبر بعضو بعضا كسكؽ الكالـ 
معينان تتحرؾ خالؿ الشخصيات كتنمك الحكادث شيئان فشيئا، كثانييما الفف األدبي الذم يجعؿ ليا تركيبنا 

كتترابط العناصر القصصية عمى خطة مقصكدة، كتدبير محكـ مف خارج حياة القصة نفسيا، أم بقصدو 
 .(3)مف القاص كتدبيره ككعيو

كميمة القاٌص تنحصر في نقؿ القارئ إلى حياة القصة، بحيث يتيح لو االندماج التاـ في 
العتراؼ بصدؽ التفاعؿ الذم يحدث بيف الشخصيات كالحكادث، كىذا أمر حكادثيا، كيحممو عمى ا

 .(4)يتيسر لو إذا استطاع أف يصٌكر الشخصيات في حياتيا الطبيعية الخاصة

األجنبي، ىك القصة الخبرية "لكنو لـ يعد معبرنا عف  news storyأما الترجمة الحرفية لتعبير 
معناه الحقيقي إذ غالبنا ما يفيـ مف ىذا التعبير الشائع أنو يعبر عف المادة الصحفية المكتكبة بأسمكب 
القصة األدبية، كما يتضمنو الجنس األدبي في الكثير مف األحياف مف كصؼ دراسي مشكؽ ألحداث 

اية صراع ما، كما تتضمف كصفان خارجيان ألبطاؿ القصة، كنقالن آلماليـ، تنتيي بذركة تضع حدنا لني
                                                                                                                                                                                  

 .11سكرة القصص، آية (1)
 .9ص ،نجـ ،فف القصة(2)
 .7ص، أبك أسعد، فف القصة(3)
 .10ص ، نجـ، فف القصة(4)
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كطمكحاتيـ كمشاعرىـ العاطفية الدفينة، فضالن عف كصؼ مؤثر لممشاىد التي تجرم فييا تمؾ األحداث 
معبرنا عنيا بتقمبات الزماف كالمكاف، لكف الحقيقة غير ذلؾ"
(1). 

 newsرية ىي الترجمة لممصطمح ذك المقطعيف في حيف قاؿ "نبيؿ حداد" أف القصة اإلخبا
story(2)، كالقصة بمعنى الخبر أك أم نشاط إخبارم. 

فيما عرفيا "عبد العزيز شرؼ" في كتابو األساليب الفنية في التحرير الصحفي بأنيا "ىي التي 
حداث، تركم األنباء المتعمقة بعمؿ أك حركة، إال أف طبيعتيا تشتمؿ في الغالب عمى الكقائع كاأل

ككصؼ األشخاص، كشيادة الشيكد كالمذكرات، كما إلى ذلؾ مما يتصؼ بالحركة كالحيكية في كاقع 
 .(3)الحياة اليكمية"

أما "محمكد عمـ الديف" فقد صنؼ القصة الخبرية بأنيا: "نكع مف أنكاع التقارير اآلنية السريعة 
لتي يمخصيا خبراء الصحافة في عف األحداث الميمة، كتحتكم عمى تفاصيؿ الحدث ككؿ جكانبو ا

اإلجابة عمى األسئمة الستة التالية: مف؟ متى؟ ماذا؟ كيؼ؟ لماذا؟ كأيف؟ كال تترؾ جانبنا لخبر ال تجيب 
 .(4)عنو"

نالحظ مف التعريفات السابقة أنيا أقرب إلى مفيـك الخبر كالمعايير التي ييتـ بيا، في حيف أف 
"، ففي لغة األخبار يطمؽ تعبير feature storyة الذم يعني "الدراسة تبحث في مفيـك القصة الصحفي

feature story  عمى "الخبر الذم ال تككف الفكرية كاآلنية فيو ميمة، كيتـ التركيز فييا عمى االىتماـ
اإلنساني، كيقكؿ بعض النقاد أف ىذه المفظة تطمؽ عمى أم شيء، ال يمكف تصنيفو تحت أم جنس 

 . (5)صحفي"

                                                           

 52ص ،الطائي، يف القصة األدبية كالقصة الصحفيةب(1)
 .54ص ، الحداد، في الكتابة الصحفية(2)
 .176ص ،ساليب الفنية في التحرير الصحفياأل(3)
 .58ص  ،عبد المجيد ،عمـ الديف، فف التحرير الصحفي(4)
 .106ص، ريتش. كاركؿ، حفية. )ترجمة: عبد الستار جكاد(كتابة األخبار كالتقارير الص (5)
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راسات أنو كمما اقتربت المكضكعات الصحفية بكمماتيا كجمميا كمصطمحاتيا مف كأثبتت الد
اإلنساف كاىتماماتو، زادت مف نسبة قراءاتيا عند الجميكر، إذ إف االىتماـ اإلنساني مسألة بالغة 

 .(1)األىمية لمناس، كىك ما تحاكؿ القصة الصحفية أف تؤديو
آلف عمى تعريؼ جامع لمقصة الصحفية، كمع فيما لـ يتفؽ المتخصصكف األكاديميكف حتى ا

ذلؾ تبمكرت رؤية تعريفية مشتركة كىي أف: القصة الصحفية إنتاج ذىني إبداعي، يأتي في أعقاب فعؿ 
جراء مقابالت مع مختصيف كذكم شأف لمحصكؿ عمى معمكمات إسناد كقكة لمقصة اعتمادنا  ميداني كا 

بداعو في صياغ  . (2)تيا بمغة جميمة عمى الكرؽعمى تكظيؼ جميع حكاس الكاتب كا 
كالقصص الصحفية ىي التي يتـ مف خالليا تكظيؼ حياة الناس بشكؿ جيد، فيي ليست كتابة 
مقابمة في عٌدة نقاط، كليست تقرير حقائؽ كمعمكمات عف قضية ما، كليست تمخيصات ميتة لحدث 

شخصيات كتككف كبير، إنيا قصص صغيرة تكتب بصكت حيكم متدفؽ كتتضمف خط اتجاه قصة ك 
مف مقدمة كجسـ كخاتمة، كتركز عمى الجانب اإلنساني في الخبر، إذ تظير الدراسات إف قٌراء اليـك قد 

 . (3)بدأكا يسأمكف مف األخبار البعيدة عف الحيكية كالممسات اإلنسانية
 : بأنيا التفاصيؿ التي تنشرىا الصحيفة استجابةن feature storyكقد عرؼ "عبد المطيؼ حمزة" 

، أم طرائؼ كىذه الطرائؼ تعد جزء featureلرغبة كامنة في نفس القارئ يطمؽ عمييا األكربيكف اسـ 
 .(4)مف األخبار ال ينفصؿ عنيا

" ذكر أف القصة الخبرية تتجاكز مستكل الخبر في أما الصحفي األمريكي "بركس جارسيكف
اإلجابة عف أسئمتو الستة إلى أف تككف خاصة، ذلؾ أف كتٌاب القصة يبحثكف عف قصة شخص، ربما 
ال يككف بالضركرة صانع أخبار، إنيا اإلبداع عينو، إنيا مادة مكضكعية صممت مف أجؿ تكفير 

 (5)ث قكاعد لمقصة الصحفية: معمكمات لمقارئ كتسميتو، كيعتمد فييا عمى ثال
 ضع الناس في قمب القصة.. أ
 ارك القصة.. ب

 دع القارئ يرل كيسمع نفسو عندما يعيد القراءة. ج.  
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الحسف" القصة الخبرية عمى أنيا " سرد أدبي مكثؼ، ال يشترط الفكرية  فيما عرؼ "عمي دنيؼ
لتفاصيؿ أحداث حقيقية ىدفو إبراز الجكانب اإلنسانية كالتعمؽ في خمفيات كأسباب ككيفية كقكع تمؾ 
األحداث عبر كصؼ زمف كقكعيا كمكانو كىيئة كمشاعر الشخصيات المشاركة فيو كالقريبة منو، كال 

رد بضركرة اإلجابة عف األسئمة الستة "ماذا؟ أيف؟ مف؟ متى؟ كيؼ؟ كلماذا" في المقدمة يبالي ىذا الس
نما يجيب عنيا حيثما تقتضي الضركرة الفنية ذلؾ".  كا 

كعرفيا "إبراىيـ الطائي" في كتابو بأنيا ىي: إنتاج ذىني إبداعي، يأتي في أعقاب فعؿ ميداني، 
جراء مقابالت مع مختصيف كذكم الشأف لمح صكؿ عمى معمكمات، إسنادنا كقكة لمقصة كتعتمد عمى كا 

بداعو في صياغتيا بمغة جميمة عمى الكرؽ  .(1)تكظيؼ جميع حكاس الكاتب كا 

كعرفتيا "نكر السكيركي" بأنيا: "فف صحفي قائـ بذاتو حديث نسبينا، جاء ككليد مف العالقة 
عمى السرد المكثؼ لكقائع الحدث  المتبادلة بيف الصحافة كاألدب، كتأثر كؿ منيما باآلخر، يعتمد

كشخصياتو كحيثياتو الزمنية كالمكانية مف خالؿ المعايشة كالكصؼ الدقيؽ، حيث يعمؿ عمى اإلجابة 
عمة األسئمة الستة بعضيا أك كميا كفقنا لما تقتضيو الضركرة الفنية كالصحفية، كيتماشى بأسمكب أكثر 

طبة المشاعر اإلنسانية لتحقيؽ اإلثارة، كاإلمتاع عمقنا مع القيـ الخبرية في محاكلة جادة لمخا
 . (2)كالمعمكماتية لمقارئ"

 عالقة القصة الصحفية بالفنون األخرى:  -3

أما عف عالقة القصة الصحفية بالفنكف الصحفية األخرل فنتحدث عف العالقة األصيمة التي 
فف القصة في األصؿ ىك تربط بيف القصة كالخبر، فالقصة تركم حكاية تنطكم عمى خبر ما، أم أف 

شكؿ مف أشكاؿ اإلخبار أك األنباء، كلكف في قالب حكائي، خبر متسمسؿ يبدأ كينتيي بانتياء الحكاية، 
عمى أف ىذا ال يعني أف القصة القصيرة ىي مجرد إخبار، أيَّا يكف شكؿ ىذه اإلخبار، إنيا خبر يتدخؿ 

قصة الفنية ال تكتفي بنقؿ الخبر كاـ حدث، في صكغو كطريقة نقمو إلى الخياؿ اإلبداعي، أم أف ال
ككما تسمسمت كقائعو، لكنيا تذىب إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ كأعمؽ، فالخبر ليس إال تسجيالن لمجمكعة 
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مف الحكادث المتتالية بأسمكب تقريرم مباشر دكف داللة، أما القصة القصيرة فتقدـ حدثنا أك مجمكعة 
 .(1)، بأسمكب تصكيرم ذم داللةأحداث يتسبب كؿ منيا في حدكث اآلخر

كبالرغـ مف االختالؼ الكبير بيف كظيفة الخبر )كىي نقؿ المعمكمة بدقة( ككظيفة القصة 
كمضمكنيا الذم يعتمد عمى الخياؿ، إال أف الخبر استثمر شكؿ القة ككصفيا كطرؽ صياغتيا ليجد لو 

ار، كىك مف تقنيات القصة الصحفية، فنكننا تشابييا إلى حد ما، كظير حديثنا ما يعرؼ بتشخيص األخب
ا في التقرير كالتحقيؽ  .(2)كاستخدـ أيضن

ذا رجعنا إلى تاريخ الخبر، كجدنا أنو كاف ينقؿ سابقنا عمى شكؿ حكاية، كقد أثرت فيو عكامؿ النسخ  كا 
كالطباعة كالتمغراؼ، فأحالتو إلى مختصرات لفظية بالكاد تكصؿ المعمكمة، كلكف حاؿ انبساط طرؽ 
النشر كتطكرىا، انتقؿ الخبر إلى القصة الخبرية، كمف ثـ انتقؿ جزء منو إلى الحكاية مف جديد عف 

 .(3)طريؽ القصة الصحفية

كلـ يكف تأثر الخبر بالقصة مف حيث الشكؿ فقط، بؿ أف الخبر بدا يميؿ إلى استعماؿ الجانب 
لتأثير األكبر في المتمقي، فيضـ بيف اإلنساني لألحداث، كالبعد اإلنساني لمخبر كاف كال يزاؿ يحمؿ ا

ثناياه حجـ تأثير أكبر في الرأم العاـ، كبذلؾ يعمؿ مكجينا لو، كتجد مثؿ ىذه األخبار قبكالن أكسع مف 
.  كىناؾ مف ال (4)حيث القراء، كتستطيع مف خالليا صبغ األحداث بأىمية أكبر مف قيمتيا الخبرية

ة الخبرية لكف لكؿ منيـ مفيكمو فالقصة الخبرية تختمؼ عف يفصؿ بيف الخبر كالتقرير الخبرم كالقص
الخبر اختالفات كاضحة، كيميز المختصكف في اإلعالـ القصة الخبرية عف الخبر في جكانب عدة 

 أىميا: 

 أنيا تبحث عف تفاصيؿ إضافية لمخبر كال تكتفي باإلجابة عف األسئمة الستة. 
 كصؼ كالعامؿ السردم مع الكقائع، فيناؾ تركز باإلجابة عمى سؤاؿ كيؼ كتعتمد عمى ال

 .كصؼ لالنفعاالت كالعكاطؼ
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 يظير فييا الجانب اإلنساني الذم ينعدـ في الخبر المجرد. 
  تكتب بالقالب التشكيقي كقالب بيضة اإلكزة كبعضيا يصاغ كفؽ قالب اليـر المعتدؿ، كال

 .يستخدـ اليـر المقمكب في كتابتيا
  باألسمكب الصحفي كتستخدـ فييا ألفاظ أدبية كبعضيا دارجة، يختمط فييا األسمكب األدبي

في الكقت الذم يمتـز الخبر باألسمكب الصحفي المجرد. كتيدؼ القصة الخبرية إلى إبراز 
ضافة بعد إنساني كمعمكمات حيكية  تأثير األخبار الجادة المنشكرة، كالمتصمة بيا، كمغزاىا، كا 

 .في الخبر أك التقرير اإلخبارم كخمفيات كردكد فعؿ مف الصعب تضمينيا

فيما اعتبر كتٌاب آخركف أف القصة الصحفية قد نشأت مف الخبر كتطكرت عنو، فيي أحد أنكاع 
كتابة القصة الخبرية كذكركا مجمكعة مف الفركؽ بينيا  أساليبصياغتو المتقدمة، كىي أسمكب مف 

 : (1)كبيف الخبر، منيا

  كال تكتفي باإلجابة عف األسئمة الستة، فضالن عف أنيا أنيا تبحث عف تفاصيؿ إضافية لمخبر
تجيب بشيء مف التفصيؿ عف ىذه األسئمة نفسيا، إذ إنيا تصؼ المكاف بينما يككف المكاف 
مجردنا في الخبر، كتنٌكع الزماف، كتدخؿ في التشخيص كقد تنقؿ العكاطؼ كاألحاسيس، فضالن 

 ف طريؽ العرض القصصي. عف تعامميا المميز مع )ماذا كلماذا ككيؼ؟( ع

  تدخؿ فييا انطباعات الكاتب كيكٌظؼ فييا خبراتو كتجابو إلى جانب المعمكمات الرئيسة، كىذه
 أمكر غير مقبكلة في الخبر االعتيادم.

  تنأل بنفسيا عف قالب اليـر المقمكب المعتمد في األخبار كالقصص اإلخبارية كتستعيض عنو
  بقالب اليدـ المعتدؿ أك المزدكج.

  يختمط فييا األسمكب األدبي باألسمكب الصحفي كتستخدـ فييا ألفاظ أدبية كبعض األلفاظ
الدارجة، في الكقت الذم يمتـز الخبر باألسمكب الصحفي المجرد، كتيدؼ القصة الخبرية إلى 
ضافة بعد أنساني كمعمكمات  إبراز تأثير األخبار الجاٌدة المنشكرة، كالمتصمة بيا كمغزاىا، كا 

 ة كخمفيات كردكد فعؿ مف الصعب تضمينيا في الخبر أك التقرير اإلخبارم. حيكي
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أما عف عالقتيا ببقية الفنكف الصحفية فيي تقترب مف التقرير كالتحقيؽ باستفاضتيا بالمعمكمات 
كعدـ اكتفائيا باإلجابات المقتضبة، إال أنيا تختمؼ عنيما بطابعيا القصصي أكالن، كاستخداميا 

التقرير ثانينا، كاستخداميا لمشخصيات الثانكية لتجسيـ المعاني ثالثنا، فضالن عف اختالفيا التصكير بدؿ 
في طبيعة المكضكع المتناكؿ، فيي ليست كصفان لممعمكمات كالتقرير، كليست بحثنا عف حؿ لمشكمة 

 مثؿ التحقيؽ، بؿ ىي ركاية لمخبر بطريقة الدراما. 

الحكار الحي كالمباشر بيف الصحفي كشخصية أك كالحديث الصحفي ىك فف يقـك عمى أساس 
أكثر، اجتماعية أك سياسية أك دينية أك فنية حكؿ مكضكع معيف لمحصكؿ عمى معمكمات أك شرح 
كجيات نظر أك تصكير جكانب غير معركفة ذات أىمية اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية... بيدؼ 

 .(1)معمكماتالحصكؿ عمى المعمكمات، أم فف التحاكر مع مصدر ال

كمف ىذا التعريؼ يتضح أف ىذا الفف يستند عمى الحكار كالشخصية بصكرة أساسية، كالحكار 
كالشخصية كما ىك معمـك مف أدكات الفنكف السردية عامة، فكاف مف الطبيعي أف يككف أصؿ كجكد 

ىذا الفف متأثرنا بالقصة، ككاف ىذا االشتراؾ سببنا في التقارب الكبير بيف الفنيف
(2). 

فقد أخذ الحديث الصحفي مف القصة كصفيا لمشخصية كانفعاالتيا، كطريقة جمستيا، بؿ حتى 
، بؿ تتقدمو -ىيأتيا كلـ يعد الحريث _غالبنا_ يقتصر عمى السؤاؿ كالجكاب _ كما تعارؼ عميو سابقنا

األسئمة مساحة لكصؼ المكاف كالزماف )تييئة المسرح كما ىك معركؼ في القصة( كمف ثـ تتضمف 
 .(3)نقؿ األجكاء لمبيئة كلمشخصية معنا

أما فنكف الرأم فأغمبيا يدخؿ تحت مسمى المقاؿ، كلو أنكاع عديدة معركفة منيا: " االفتتاحي، 
العمكد، التحميؿ، التعميؽ، البياف.."، كالمقاؿ الصحفي "ىك في األصؿ تعبير مختصر بالكممات حكؿ 

 .(4)حددة تمميحان أك تصريحان"مسألة معينة يتبنى كاتبو كجية نظر م
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كألف كاتب المقاؿ الصحفي لو الحرٌية في طريقة الصياغة الخاصة بمقالو، فقد اختار بعض 
الكتاب األسمكب القصصي لمتعبير عف أفكارىـ، كظيرت نماذج متميزة في ىذا المجاؿ، كأصبح يعرؼ 

ى الفكرة بالدرجة األكلى، كيبدأ ىذا النكع مف المقاالت ب )المقاؿ القصصي(، كيركز فيو كاتبو عم
بمقدمة لفكرتو، كتككف أحداث القصة برىاننا أك تمثيالن لمفكرة، أك تككف آراؤه في ختاـ القصة، كيمكف 

 . (1)تمييزه مف القصة الفنية بكضكح، مف خالؿ الجمؿ التقريرية كاإلشارات التكجييية التي تممؤه

التحقيؽ الصحفي الذم جمع بيف الرأم كالخبر فمو  كالمقاؿ يختمؼ عنيا بنزكعو نحك الرأم، أما
أنكاع متعددة، بعضيا أقرب لالستطالع كبعضيا اآلخر أقرب لمدراسة العممية، كبينيما أنكاع أخرل، 
كيمكف تعريؼ التحقيؽ الصحفي بأنو عبارة عف بحث كتحرم حكؿ قضية معينة أك ظاىرة أك فكرة 

كيدكر حكليا سمسمة مف التساؤالت كاالستفيامات التي  تشغؿ اىتماـ الناس أك تسميـ ؼ يكقت ما،
تحتاج إلى إجابة، فيككف التحقيؽ كسيمة لتكفير ىذه اإلجابة عف طريؽ االستقصاء كالمقاءات كالزيارات 

 .(2)كالمشاىدة كالكثائؽ

كبالرغـ مف االختالؼ الكبير بيف غرضي التحقيؽ الصحفي كالقصة القصيرة، إال أنيما يشتركاف 
في إيصاؿ رسالة محددة لممتمقي، كىذا التشابو ساعد التحقيؽ في استثمار بعض عناصر القصة 
ليستخدميا في بنائو، فنجد أف بعض ىذه التحقيقات استعارت الشكؿ الفني لمقصة بصكرة كبيرة مع 

ضمينيا لممعمكمات كالحكارات كالحقائؽ كاآلراء المختمفة، فتككف شكالن يطمؽ عميو التحقيؽ ت
 . (3)القصصي

 نشأة القصة الصحفية: ثانًيا: 
تعرضت القصة إلى تغييرات كبيرة منذ عيد التأصيؿ أم قبؿ أكثر مف قرف إلى اآلف، كنالحظ 

التدكيف، كمرحمة ما قبؿ الطباعة، كمرحمة ما  أربع مراحؿ في اآلداب بصكرة عامة، كىي مرحمة ما قبؿ
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بعد الطباعة، كمرحمة ما بعد السمعي كالبصرم كااللكتركني، كلكؿ مرحمة خصائصيا كسماتيا التي قد 
 .  (1)تختمؼ إلى حد بعيد، لكف ىي مراحؿ تطكر، كليس كالدات جديدة كما يحمك لمبعض أف يصكرىا

ذا كاف النقاد قد عثركا عمى أب شرعي لمقصة القصيرة، ف ف مؤرخي اإلعالـ ال يستطيعكف  كا 
إذا شئت_ إلى أب كاحد، كذلؾ ألف القصة الخبرية تعد تطكرنا مركبنا -نسب القصة الخبرية إلى أب أك 

يمكف القكؿ بأنيا مف مكاليد القرف  لمخبر مف جية كلمنماذج القصصية القديمة مف جية أخرل، كلكف
 ذلؾ شأف القصة القصيرة.  التاسع عشر الميالدم، شأنيا في

، ييدؼ إلى إيصاؿ أكبر قدر مف المعمكمات  كقد أخذت القصة الخبرية لنفسيا شكالن مستقالن
بأقؿ كقت ممكف، فأصبحت القصة الخبرية جزءنا مف عالـ األخبار اإلعالمي كابتعدت عف القصة 

باالعتماد عمى األسمكب كثيرنا، كبعد عٌدة عقكد، بدأت تظير طرؽ جديدة لكتابة القصة الخبرية 
 . (2)القصصي، كىذا ما سٌمي الحقنا ب "القصة الصحفية"

 : (3)كأكردت نكر السكيركي مجمكعة مف المالحظات حكؿ نشأة القصة الصحفية في بحثيا

لـ يتـ حتى اآلف تحديد تاريخ معيف أك كاتب بذاتو، قاـ عمى خمؽ كنشر فف القصة الخبرية،  .1
ميا: ظيكر المطبعة كالثكرة التكنكلكجية، كظيكر الطبقة الكسطى بؿ ىي نتاج عكامؿ عدة أى

 في أكركبا. 
دخمت القصة الخبرية إلى العالـ العربي في العصر الحديث عف طريؽ التراجـ، كصكؿ النسخ  .2

 المطبكعة مف الصحؼ كالمجالت األجنبية إلى الكطف العربي. 
ألدباء الذم كانكا كتابنا، في الصحؼ إف تكاجد فف القصة في الصحافة العربية كاف عمى يد ا .3

كىـ مف أنشأكىا، كعممكا عمى الرقي بالصحافة كتمبية رغبات الناس كحاجاتيـ مف خالؿ الكتابة 
 بالمقاؿ كالقصة القصيرة كنشرىا في ىذه الصحؼ.

إف الصحافة العربية كانت حاضنة لألدب كفنكنو كقد أسيـ ذلؾ في خمؽ حالة مف االمتزاج  .4
 متبادؿ بيف األدب كالصحافة أىـ نتائجو: ظيكر القصة الخبرية. كالتأثير ال

 
                                                           

 .11ص ،الشاركني، دراسات في القصة القصيرة (1)
 .52ص  ،الطائي، يف القصة األدبية كالقصة الصحفيةب (2)
 .55ص ،السكيركي، تطبيقاتيا في الصحافة الفمسطينيةلقصة الخبرية ك  (3)
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 سمات القصة الصحفية: ثالثًا: 
السرد ببساطة: ىك أف تحكي قصة، قصة فرد أك مجمكعة أك قصة مكاف، أك قصة  السردية: .1

ا عمى حدث أك كاقعة حقيقية، كأف تككف القصة جذابة،  حادث، كيشترط أف يككف السرد قائمن
كمشكقة كمثيرة تدفع القارئ إلى إكماليا، كالسردية تنطكم عمى الكصؼ، كىك أبرز العناصر 

األخبار كالتقارير الصحفية الجامدة تنبض القصة الصحفية المممكسة، فعمى العكس مف 
بالحيكية في ضكء ما تقدمو مف أكصاؼ لمشخصيات، كاألماكف كالزمف الذم كقعت فيو 

 (1)األحداث، فضالن عف ذلؾ اىتماميا بالعكاطؼ اإلنسانية.
لك بدا الخبر زاـ بالحقائؽ حتى إف الكتابة السردية ليست ركاية، عمى الصحفي االلت :الوثائقية .2

، ألف إلحدل أىـ سمات القصة الخبرية الميمة ىي انتماءىا لمحقيقة، فكؿ ما (2)نو ركايةأك
فييا مف حكادث يجب أف تككف حقيقة، كقعت عمى أرض الكاقع بالفعؿ، كينطبؽ ىذا عمى 
أسماء الشخصيات، كاألمكنة كزماف كمكاف كقكع الحدث، القصة الخبرية ىي قصة كخبر في 

 (3)آف كاحد معنا. 
مب إعداد القصة مزيدنا مف الكقت كليذا السبب بالذات كلدت القصة في يتطالالفورية:  .3

المجالت األسبكعية كالنصؼ شيرية، ألنيا كانت أكثر قدرة عمى استيعابيا فالكاتب عميو أف 
يحيط بأبسط التفاصيؿ المتعمقة بالقصة، كعميو أف يمتقي بشخصيات عٌدة؛ ليدكف أكقاليا كاصفنا 

األجكاء الطبيعية كالتاريخية كالنفسية، كالحدكد الجغرافية لممكاف  مظيرىا الخارجي، كطبيعة
أثناء كقكع الحدث، ككؿ ىذا يحتاج لمكثير مف التعمؽ كالتأني في المراجعة النتقاء كؿ ما يسيـ 

  .(4)في إغناء القصة بمعمكمات ميمة تصب في سرد متدفؽ شديد التماسؾ
أساليب كتابة القصة الخبرية، كتنكع طرؽ تناكليا  إف المقصكد ىنا ىك تنكع التنوع الالمحدود: .4

كتقديميا لمحدث، فالقصة غير مطالبة باإلجابة عف جميع األسئمة الستة، كما أنيا تستخدـ 
الكصؼ كالسرد كىي مف األشياء الممنكع استخداميا في الخبر الصحفي الجاد، كيمكف لكاتب 

ما تمميو عميو مياراتو لجعؿ قصتو  القصة أف يبدأ مف حيث يريد كأف يقدـ أك يؤخر حسب
                                                           

 . 108ص، الحسف، صة الخبرية في الصحافة العراقيةالق (1)
 منشكر عمى اإلنترنت دكف معمكماتمحاضرات في القصة الخبرية، ممؼ بكربكينت،  (2)
 .111ص  الحسف، القصة الخبرية في الصحافة العراقية، (3)
 .111سابؽ، صالمرجع ال (4)
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ضافة التفاصيؿ كالكصؼ يساعد  مثيرة جذابة متماسكة، تشد القارئ مف البداية حتى النياية، كا 
عمى تفسير الحقائؽ برسـ صكرة ككضع خمفية ، كاألىـ مف ذلؾ يسمح المكف لمقارئ بتجربة ما 

 .(1)كنت تجربو
 : (2)ويمكن إجمال أبرز مميزاتيا

 صػػػػػػػػػحفي يجمػػػػػػػػػػع اإلخبػػػػػػػػػارم باإلبػػػػػػػػػداعي )إخبػػػػػػػػػػارم فػػػػػػػػػي قالػػػػػػػػػب إبػػػػػػػػػػداعي(.نمػػػػػػػػػط لعمػػػػػػػػػؿ  .1
  يصػػػػػػػػػػنعيا الصػػػػػػػػػػحفي المجػػػػػػػػػػٌرب كلػػػػػػػػػػيس القػػػػػػػػػػاٌص، ككػػػػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػػػػيس الصػػػػػػػػػػحفي المبتػػػػػػػػػػدئ. 

 ب قٌراء كثير، كمف شرائح مختمفة.تتميز عف أنماط العمؿ الصحفي األخرل باستقطا
إلنساف في ىذا العنصر اإلنساني ىك ناظميا كعمكدىا، بينما األنماط األخرل تحكى عف ا .2

 اإلطار أك ذاؾ. 
 القصة تظير الحدث مف خالليا، كقد تغني عف الخبر، كلكف الخبر ال يغني عنيا.  .3
 األسئمة الستة عمى مدار القصة كليس في بدايتيا كالخبر. .4
 أفضؿ محرر لمقصة صانعيا، أما المكاد األخرل فيمكف أف يحررىا )يعيد صياغتيا( المحرر. .5
 حداث كتصكرىا، بدال مف نقميا بصياغة تقريرية.تستطيع أف تجٌسد األ .6
الكصؼ يحتؿ فييا مساحة أكبر مف األجناس الصحفية األخرل، مع تضمنيا لمسرد كالحكار  .7

 أحيانان.
بناؤىا ال يعتمد عمى اليـر المقمكب، بؿ تككف ضمف اليـر المعتدؿ أك اليـر المزدكج )الساعة  .8

 .(3)الرممية( 

 : (4)الجيدةصفات القصة الصحفية ومن 

دراكاتيا )الحكاس الخمس كالخياؿ(. .1  مكلكدة في الميداف، تعكس الحكاس كا 
 إبداعي(، كليا مضمكف. -فكرم -تعبيرم -ليا غرض )معمكماتي .2

                                                           

 117، ص الحسف القصة الخبرية في الصحافة العراقية،(1)
 www.felesteen.psصكرة يرسميا القمـ ألبعاد ما كراء الخبر،  القصة الصحفية (2)
 www.wessam.allgoo.us صحفية مميزة؟كيؼ تكتب قصة  (3)
 .75ص ،الطائي، بيف القصة األدبية كالقصة الصحفية (4)
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مصادر متكازنة(  -كصؼ -انطباعات -معمكمات ميدانية -معٌد ليا جيدنا )معمكمات تحضيرية .3
 كبدقة.

 نياية منطقية( ترابط البداية كالنياية.  -سرد انسيابي -مدخؿ -ليا شكؿ كىيكؿ كاضح )عنكاف .4
 لغة كاضحة معٌبرة )المغة اإلعالمية( مع استخداـ األساليب كاأللفاظ األدبية المكحية. .5
 فييا استفزاز جاذب كليس عدائيا، غير مممة تعكس شغفان لدل صانعيا، كلكنيا ليست طكيمة.  .6
 إلنساف كليس حكاية الحدث. حكاية ا .7
 .(1)يككف الكاتب جزءان منيا دكف تكٌرط يجعمو أحد أبطاليا .8

 مصادر القصة الصحفية: رابًعا: 
تعتمد الفنكف الصحفية جميعيا عمى استقاء معمكماتيا مف المصادر، فدكف المصادر المكثكقة ال 

القصة الصحفية فيي إف فقدت صحة لمخبر الصحفي أك التقرير أك التحقيؽ أك الحديث، كفي حالة 
المصدر، ككاقعية المعمكمات، تحكلت إلى درب مف دركب القصة األدبية، لذلؾ ال غنى لمقصة 

، حيث أف المصدر: "ىك األداة التي مف خالليا تحصؿ الصحؼ عمى (2)الصحفية عف المصادر
 . (3)أخبارىا اليكمية "

 كتنقسـ مصادر القصة الصحفية إلى نكعيف: المصادر الصحفية كالمصادر األكلية. 

كىي الجيات العاممة في الصحافة كاإلعالـ، كالتني تنسب إلييا الصحيفة  المصادر الصحفية:  -1
 القصة الصحفية كتنقسـ إلى: 

 ع ىذه مصادر خاصة: كىي المصادر الخاصة لصحيفة معينة كالتي يقتصر عمميا كخدماتيا م
الكسيمة دكف غيرىا، فالمندكب الصحفي أك المراسؿ الصحفي يعد مف أىـ المصادر اإلخبارية 
التي تميز ككالة أك صحيفة بما يحقؽ ليا مف النجاح كالسبؽ، كيتكقؼ عمى جيكده كقدرتو 

 .(4)عمى عمؿ ما يحققو في ىذا المجاؿ

                                                           

 كيؼ تكتب قصة صحفية مميزة؟ (1)
 .64ص ،السكيركي القصة الخبرية كتطبيقاتيا في الصحافة الفمسطينية،(2)
 .53ص ،الدليمي، الخبر في كسائؿ اإلعالـ(3)
 .53ص المرجع السابؽ، (4)
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 لصحؼ كالمحطات اإلذاعية مصادر خارجية: كىي تمؾ المصادر التي تقدـ أخبارىا لكؿ ا
، (1)كالتمفزيكنية كالييئات التي ييميا أف تتعامؿ مع النشاط اإلخبارم دكف تخصيص أك تمييز

كىي: )ككاالت األنباء، اإلذاعة، التمفزيكف المحمي كاألجنبي، الصحؼ المحمية كاألجنبية، 
حة في نشر خبر الكثائؽ الرسمية، النشرات كالكتب التي تشترؾ بيا الصحؼ، أصحاب المصم

 ما(. 

كتعد المصادر األكلية التي يستقي منيا المندكب معمكماتو ىي الركيزة األساسية المصادر األولية:   -2
لمحصكؿ عمى ما حدث، كاإلجابة عف األسئمة الستة، كتتمثؿ في الشخصيات محكر الحدث، أك 

غيف عنيا كالشيكد معمكمات القصة الخبرية كغالبنا ما تكفر رسائؿ القراء كضحايا األحداث كالمبم
 .(2)ميمة، ال يستغني عنيا في كتابة القصة الصحفية

 أنواع القصة الصحفية: خامًسا: 
تتعدد أنكاع القصة الصحفية كتختمؼ مميزات كؿ منيا تبعنا لمنكع الذم تندرج في إطاره، فالقصة 

الصحفية المنشكرة في طبعات الصحفية المنشكرة في الطبعات المحمية تختمؼ عف غيرىا مف القصص 
الصحؼ الدكلية، كما أف القصص الصحفية المبثكثة إذاعينا أك تمفزيكنينا تختمؼ عف القصة المنشكرة 
في الصحؼ المطبكعة أك االلكتركنية، كسنستعرض القصة الصحفية مف حيث المكضكعات، نظرنا 

 .(3)لككنو التقسيـ األقرب لمكضكعيا

كىي التي تحيط القٌراء باألحكاؿ كالمكاقؼ اليامة التي مف شأنيا التأثير في  القصة الجادة: .1
حياتيـ اليكمية كمستقبميـ مثؿ: الشؤكف العامة، المسائؿ االقتصادية، المشاكؿ االجتماعية، 

، أخبار التعميـ، الصحة، أصحاب الثركات المالية  .(4)العمـك
ء كتسمييـ، مثؿ: )أخبار الطرائؼ، الرياضة، نجـك كىي التي تثير انتباه القٌراالقصة الخفيفة:  .2

 . (5)المجتمع، الفف كاألدب، كحكادث التصادـ، الجرائـ الجنس(

                                                           

 .103ص ، شمبي، الصحفيالخبر (1)
(2)Pape. Featherstone. Feathure writing. P15. 
 .65ص ، السكيركي، تطبيقاتيا في الصحافة الفمسطينيةالقصة الخبرية ك  (3)
 .168-167ص ،شمبي، الخبر الصحفي (4)
 .168-167ص، المرجع السابؽ (5)
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ا إلى: كيمكف تصنيؼ القصة الصحف  ية مف حيث مكضكعاتيا أيضن

الناس  تتحرل قصص االىتماـ اإلنساني المصاعب التي يكاجييا قصص االىتمام اإلنساني: .1
في حياتيـ عمى جميع األصعدة، فيي تشرح ىمكميـ، كمعاناتيـ، كتعبر عف آماليـ، 

  .(1)كتطمعاتيـ، كتسعى ألف تككف صكتنا لمف ال صكت لو
يجب عمى الصحفييف قضاء فترة كافية في األماكف التي يكتبكف عنيا،  قصص المعايشة: .2

لإليقاع بالمكاف كالجك، كقد قضى كىذه ىي الطريقة األمثؿ لمحصكؿ عمى المعنى الحقيقي 
صحفيكف األياـ كاألسابيع كحتى أشير ألداء ىذا النكع مف القصص، كىذا النكع ىك المثاؿ 

 .(2)النيائي لمراسؿ غمر نفسو أك نفسيا في القصة
كىي القصص التي تتمحكر حكؿ األحداث السياسية أك المجتمعية البارزة  قصص الحوادث: .3

 . (3)مثؿ: جرائـ القتؿ أك تحطـ طائرة، أك كارثة طبيعية 
كىي القصص المرتبطة بحدث تاريخي قديـ أك حديث نسبينا، بحيث يككف القصص التاريخية:  .4

ا، كغير مكتشؼ مف قبؿ   . (4)قد ظير فيو جانبنا كاف غامضن
يتكؽ الكثير مف الناس لمعرفة تفاصيؿ بعض األمكنة، ككيؼ تعاقبت عمييا  المكان:قصص  .5

 . (5)األزمنة بما تحممو مف ثقافات كعادات كقكانيف، كما يمثؿ ترايخيا العاـ
كىي القصص التي تعينى بالشخصيات الناجحة المشرفة، حيث ينطكم  قصص النجاح: .6

مف عقبات كدركس مستفادة لتحفيز القارئ  الكاتب إلى نقؿ تفاصيؿ القصة كما كاف فييا
 .(6)كتشجيعو لبذؿ قصارل جيده نحك النجاح كاالنجاز

نمط الحياة ىك فف العيش، كيندرج في إطاره كؿ ما يتناكلو اإلنساف أك ما  أنماط الحياة: .7
ا الكيفية التي يعيش بيا فرد أك مجمكعة، أك شريحة اجتماعية كاحدة  . (7)يمتمكو، كىك أيضن

                                                           

 .122ص ،شمبي، الخبر الصحفي(1)
(2) tony. 
 .66ص ، السكيركي، تطبيقاتيا في الصحافة الفمسطينيةالقصة الخبرية ك  (3)
 .66، صالمرجع السابؽ (4)
 .125ص ، شمبي، الخبر الصحفي (5)
 .66ص ،السكيركي، مرجع سابؽ (6)
 .131ص، شمبي، رجع سابؽم (7)
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كىي القصص التي تتناكؿ التجربة الشخصية لمكاتب أثناء رحمة سياحية  الرحالت:قصص  .8
لدكلة ما أك مكاف ما، بحيث ينقؿ الكاتب التجربة التي عايشيا كالخبرة التي اكتسبيا مف ىذه 

 . (1)الرحمة إلى القارئ ككأنو كاف معو
د الفنكف التحريرية الخاصة باعتباره أح  (harold rossكقد تـ ابتكارىو عمى يد )  البروفايل: .9

بالمجالت، كىذا النكع مف القصص  ال يعني بالشخصيات المشيكرة كالبارزة فقط، فيك معنى 
باألشخاص العادييف الذيف قامكا بأمر مميز في حياتيـ أك خاضكا تجربة تستحؽ النشر. كىك 

فيتشر، كال شؾ أنؾ الكتابة عف أفراد أك شخصيات، كيعد البركفايؿ مف المكاد األساسية في ال
قد قرأت عف ممفات الشخصية في الصحؼ كالمجالت أك مكاقع اإلنترنت. فالبركفايؿ يمكف 
إجراءه مع أم شخص كاف بشط: أف يككف مثيرنا لالىتماـ كيستحؽ النشر، سكاء كاف ذلؾ 

 .(2)عمى المستكل المحمي أك الكطني أك الدكلي

 القوالب الفنية لمقصة الصحفية: سادًسا: 
تكتب القصة عادةن كفؽ قالب اليـر المعتدؿ إال أنو أصبح مف المعتاد أف نرل القصص 
الصحفية اآلف تكتب عمى كفؽ قالب الساعة الرممية، كىك األكثر مناسبة لصياغة القصص الصحفية، 
ذلؾ ألف ىذا القالب يتضمف مقدمة قكية كجسمنا متماسكنا يستند إلى المعمكمات كالحقائؽ كخاتمة 

 . (3)ةمثير 

ا عف  كمف الممكف أف نطمؽ عمى األسمكب القصصي الذم تكتب بو القصة الصحفية كممة شكؿ عكضن
قالب )المتعارؼ عمييا في األنكاع األخرل لمقصص الخبرية(، لما تتيحو كممة شكؿ مف إمكانية إلبراز 

 .(4)الطابع الفردم لمقصة كأسمكب كتابتيا

 

 
                                                           

 .66ص ،السكيركي، المرجع السابؽ(1)
(2) Rogers. Tony. What Are the Different Kinds of feature stories. Seen 24/3/2019. 

http://journalism.about.com/od/writing/a/kindsoffeatures.htm 
 .73ص، الطائي، ف القصة األدبية كالقصة الصحفية. بي(3)
 .57ص ، حداد، ات، األشكاؿ، القضايا، الميارات(في الكتابة الصحفية )السم(4)
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 أبرز القوالب الفنية التي تتناسب مع القصة الصحفية: 

: يبتدئ بمقدمة تمييدية، كيمييا جسـ اليـر الذم يتضمف قالب اليرم المعتدل القصصي .1
 .(1)تفاصيؿ أكثر أىمية، ثـ ينتيي بخاتمة

كتشبو بداية قالب الساعة الرممية اليـر المقمكب، حيث تضـ أىـ  قالب الساعة الرممية: .2
المعمكمات التي تكصؿ إلييا التحقيؽ، ثـ يحتكم عمى سرد تتابعي لجزء أك بقية التحقيؽ، 
كيتككف ىذا القالب مف: مقدمة ممخصة، ثـ معمكمات خمفية عف القضية أك الحدث، ثـ عرض 

 .(2)ثـ عرض زمني متتالي لألحداث الفرعية أىـ كجيات نظر أطراؼ القضية أك الحدث،
ا قالب لب البندؽ، كينسب إلى  قالب  وول ستريت جورنال: .3 يطمؽ عمى ىذا القالب أيضن

صحيفة "ككؿ ستريت جكرناؿ األمريكية"، باعتبار أنيا أكؿ مف استخدمتو في التحرير الصحفي 
دأ القالب باستيالؿ خفيؼ كالا زالت تستخدمو حتى اآلف في تحرير غالبية مكضكعاتيا، كيب

حكؿ شخص أك مشيد أك حادثة، كتقـك فكرتو عمى االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ بدءنا 
بشخص أك مكاف أك حدث يكضح النقطة الرئيسية في القصة الصحفية، كيتبع ذلؾ فقرة 
مركزية تكضح مغزل القصة، ثـ يرتب جسـ القصة حسب كجيات نظر مختمفة أك تفصيالت 

حكر القصة، كتككف الخاتمة دائرية، يستخدـ نص أك حكاية طريفة تتعمؽ بالشخص تتعمؽ بم
 (3)الذم ذكر في االستيالؿ.

كيتـ التحرير في شكؿ دائرة النقصة الرئيسة فيو ىي االستيالؿ، ككؿ النقاط  قالب الدائرة: .4
ب الذم المساندة يجب أف تعكد إلى النقطة المركزية في االستيالؿ، كىك عكس اليـر المقمك 

ترتب فيو الكقائع حسب تدني درجة األىمية ففي النمط الدائرم كؿ جزء مساكم في األىمية 
 . (4)لبقية األجزاء، كقد ترجع الخاتمة إلى نقطة االستيالؿ

                                                           

 .56ص ، الشياب، ات معاصرة في كتابة المقاؿ لصحفياتجاى(1)
 .179ص ، نصر، التحرير في عصر المعمكمات (2)
 .180ص المرجع السابؽ، (3)
 .181. صنفسوالمرجع  (4)
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يعد ىذا القالب مف أقدـ القكالب الصحفية، كيعتمد عمى السرد القصصي،  قالب التتابع الزمني: .5
كالتسمسؿ الزمني لألحداث، بحيث يبدأ الصحفي: بمقدمة تتككف مف فقرة أك فقرتيف لينتقؿ 

 . (1)بعدىا إلى السرد الزمني عمى أف يختـ بمعمكمة إضافية

مكمات كالحقائؽ التي ال تنبني عمى يتـ استخدامو غالبنا في نقؿ كؿ المع قالب السرد المباشر: .6
 .(2)حدث كالغاية طرح كتفسير كؿ القضايا دكف أم إضافات أك إبداء الرأم

إف عنصرم المفاجأة كالغمكض مف أىـ ما يعتمد عميو ىذا النكع مف  القالب التشويقي: .7
اليـر الكتابة، إذ يستخدـ أساليب التشكيؽ لجذب اىتماـ القارئ، كيككف ذلؾ عمى خالؼ طريقة 

المقمكب ف ف الصحفي يترؾ أىـ ما في الحدث حتى النياية كليس في البداية مع االستعانة 
بالسرد القصصي، إلضفاء جك مف المتعة أثناء المتابعة، كيتميز ىذا األسمكب بسيكلة 

 . (3)الفيـ

 .(4): يستخدـ في حالة ما إذا كانت جميع تفاصيؿ القصة اإلخبارية متساكيةالقالب المستطيل .8

: يتطمب ىذا النكع قدرة عالية عمى  التخيؿ، كعمى كيفية تصكير الحدث قالب بيضة األوزة .9
كمشاىد كالميارة في االنتقاؿ مف مشيد إلى آخر كالسياريكىا التمفزيكينة مع االستمرار في 
جذب اىتماـ المتتبع كىك قالب قصصي كالسيكي تتكشؼ فيو األحداث تدريجيا حتى 

 .(5)النياية

جامعة بغداد "د. كاظـ المقدادم": أف فف  -: كيرل الدكتكر في كمية اإلعالـالممويةقالب  .10
القصة الخبريةة يخضع لنكع خاص دكف آخر مف القكالب الفنية المعركفة، كىذا القالب البتكر 
اصطمح عميو اسـ "قالب الممكية"، كالذم استكحى اسمو كشكمو مف األثر العباسي الخالد الماثؿ 

 سامراء العراقية. في مدينة 

                                                           

 56ص ، شياب، مرجع سابؽ (1)
 .56، صالمرجع السابؽ (2)
 .57المرجع نفسو. ص (3)
 المرجع نفسو. (4)
 .58نفسو، ص المرجع (5)
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إف شكؿ الممكية يكحي )القاعدة( رسكخ القيمة الخبرية، صعكدان إلى القمة )الذركة( في إتماـ تمؾ 
: المعتدؿ كالمقمكب، ىذا عمى األقؿ عمى القيمة، ثـ إف في شكؿ الممكية يتجسد كبكضكح شكؿ اليرميف

كية يمنح محرر الخبر مركنة كافية مستكل الشكؿ في حيف، كعمى مستكل التحرير الفني، إف شكؿ المم
لرسـ حركة دائرة في زاكية كاحدة تسمح لمعيف إف تراىا ككأنيا كممة، عمى الرغـ مف أف ىناؾ جانينا 

 أف ترصده، بؿ تحسو.  يمكفخمفينا ال 

كاألىـ مف كؿ ذلؾ، إف قالب الممكية لو رمزية أخرل تتعمؽ بتمؾ االنسيابية التي تنصير فييا 
كالخاتمة كتصبح كتمة كاحدة، إف القارئ ال يعرؼ نياية المقدمة، كىي تختمط مع  الجسـالمقدمة مع 

ا.   النص "الجسـ"، كذلؾ تصعد الخاتمة كي تتالشى مع الجسـ أيضن

 لبناء الفني لمقصة الصحفية: سابًعا: ا
كالمقدمة تتككف القصة الصحفية مف أربعة أجزاء رئيسة تشكؿ معنا المككنات األساسية: العنكاف، 

كالجسـ كالخاتمة، كبدكف ىذه المككنات تفقد القصة الصحفية ىيكميا العظمي كتصبح تركيبة ىشة قابمة 
 .(1)لالنكسار

 العنوان:   -1

تطمؽ كممة العنكاف في التحرير الصحفي عمى تمؾ الكممة أك مجمكعة الكممات التي تمثؿ عبارة 
يتناسب طكليا مع طكؿ المادة التحريرية التي كاحدة أك أكثر مف عبارة مقسمة عمى أكثر مف سطر، 

ترتفع فكقيا أك تكجد داخؿ المساحة المخصصة ليا، كتككف شديدة الصمة بمضمكنيا، قكية الداللة عميو 
كمختصرة لو، أك مبرزة لبعض جكانب األىمية فيو، ممثمة كحدة تحريرية قائمة بذاتيا ذات نسيج قكم 

 .(2)كمتماسؾ كمركز ككاضح

ر أكؿ تماس بيف النص الصحفي كالقارئ، كىك مدخؿ ىاـ لدفع المتمقي لمتابعة النص، كما يعتب
كالعنكاف الرئيس لمقصة الصحفية قد ال يككف كافينا بالرغـ مف أىميتو األساسية، كقد يتطمب األمر 

 .(3)كضع عناكيف فرعية داخؿ النص تحمؿ داللة عمى التبايف كالتنكع

                                                           

 .71ص ،الطائي، يف القصة األدبية كالقصة الصحفية. ب(1)
 .9أدىـ.  ص، سس الفنية لمتحرير الصحفي العاـاأل(2)
 .71ص ،الطائي، لقصة األدبية كالقصة الصحفيةبيف ا (3)



67 
 

 :(1)ونأنواع العناوين من حيث المضم

 :يعمؿ عمى اختصار الخبر كمو أك أبرز ما فيو، كمف ىنا ف نو يقدـ  العنوان التمخيصي
 اإلجابة عمى أبرز أدكات االستفياـ الدالة عمى الحدث كىي في أغمب األحكاؿ "ماذا".

 :كىك عنكاف ناجح كجذاب، كمشكؽ يركز فيو محررة عمى عنصر الكصؼ  العنوان الوصفي
لبعض جكانب األىمية في الخبر أك لبعض الكقائع كالتفصيالت اليامة المتصمة بيا، كيعتمد 

 في ذلؾ عمى الكممات القكية كالعبارات التي تشد انتباه القارئ. 
 :ا عنكاف التعميؽ كىك  العنوان االقتباسي يقـك عمى أساس اختيار المحرر أك كيطمؽ عميو أيضن

رئيس قسـ األخبار أك نائب رئيس أك سكرتير التحرير إلحدل الجمؿ اليامة أك العبرات ذات 
الشأف التي ترد عمى لساف المصدر اإلخبارم، أك تأتي ضمف التصريح الذم يدلى بو لممحرر، 

ك التقرير الياـ، كحيث أك المندكب أك المراسؿ، أك ضمف البياف المذاع كاإلجراء المتخذ أ
يشترط حسف اختيار ىذه الجممة المقتبسة مف تمؾ األقكاؿ، بحيث تككف ذات أىمية بالنسبة 

 لمقراء كما تككف عامالن مف عكامؿ الجذب بالنسبة إلييـ. 
 :يحتكيو عمى شكؿ سؤاؿ مف األسئمة التي يقـك المحرر بتقديـ اإلجابة عنيا العنوان التساؤلي 

 اإلخبارية نفسيا. في صمب المادة
 :كفي أكقات كأحداث خاصة، تتصؿ بمجمكعيا  العنوان المتفجر ، ا قميالن كىك يستخدـ استخدامن

ببعض األخبار الساخنة التي تتصؿ بأمكر الحرب أك الكطنية أك المناسبات أك األحداث 
بية أك القكمية، كمف ىنا ف نو قد يأتي في أحياف كثيرة في شكؿ أقكاؿ، أك صيغة عبارات خطا

تصريحية، أك بيانات، أك رسائؿ ىامة تسمح بيذا الطابع الذم قد يأخذ أحياننا بعض القكالب 
 كاألساليب اإلنشائية عمى عكس المفركض في الصياغة اإلخبارية.

 عندما تريد الصحيفة أف تخفؼ مف حدة بعض األخبار الساخنة أك الممتيبة، العنوان الطريف :
حرب أك الككارث كما إلييا، كذا عندما ترل أىمية في كسر جفاؼ مما يتناكؿ السياسة أك ال

 بعض صفحاتيا كحتى يمكنيا أف تستقطب إلى صفحاتيا أنظار العدد الكبير مف القراء.

 

 

                                                           

 .31 -25أدىـ. األسس الفنية لمتحرير الصحفي العاـ. ص (1)



68 
 

 : feature story (1)ويشترط في عنوان القصة الصحفية 

  .ا مكجزنا لمكضكع القصة الصحفية كىدفيا  أف يككف كاضحن
  .أف يبتعد عف المجاز ككأنو عنكاف لركاية كقصة أدبية 
  .أف يتسـ باإلنسانية مما سيعمؿ عمى جذب القارئ كدغدغة مشاعره اإلنسانية 

  المقدمة: -2

كىي الكممات االفتتاحية المعبرة عف ركح القصة الخبرية، كمف خالليا يتـ ضبط إيقاع القصة، 
حزينة، حيث يمكف أف تككف أكثر مف فقرة في القصة الكاحدة، ىؿ ستككف جادة أـ ساخرة أـ جريئة أك 

 .(2)كىي فرصة الكاتب لالستحكاذ عمى القارئ، حيث تأتي محددة لمقصة كمتناسبة مع إيقاعيا

ا، فيي تشكؿ بداية لمجرل القصة كما  كقكة المقدمة كتماسكيا يفرضاف عمى القارئ جكنا خاصن
قطار القصة الصحفية، كمف الضركرم أف تككف المقدمة مثيرة  أنيا الركيزة األكلى التي ينطمؽ منيا

ا المكضكعية بحيث تحمؿ حقائؽ غير قابمة لمشؾ  .(3)كقكية، عمى أف تتضمف مكاصفاتيا أيضن

 أنواع المقدمات التي تتناسب مع فن القصة الصحفية: 

 :ماذا حدث؟،  تحاكؿ المقدمة أف تجيب عمى أكبر عدد مف األسئمة الستة، المقدمة التمخيصية
 .(4)مف ىـ المشارككف في الحدث؟، أيف حدث؟، متى حدث؟، لماذا حدث؟، كيؼ حدث؟

 :ىذه المقدمة تعتمد عمى الحيكية كالتدفؽ الكقائعي، كالتغيرات المفاجئة  المقدمة الوصفية
كالممفتة لمنظر كالتفصيالت التي تعتمد عمى التشكيؽ كاإلثارة، كمف ىنا يكثر استخداميا في 

 . (5)صفحات الحكادث، أك الدراما أك الجانب اإلنساني
 :ا، كما تتصؿ المقدمة االقتباسية  كىي تتصؿ بأنكاع مف المادة اإلخبارية كبعض القكالب أيضن

اتصاال كثيقنا بركاية "شيكد عياف" أك شيكد الرؤية"، ككذا األقكاؿ التي يقـك المحرر باقتباسيا 

                                                           

 .68ص ،السكيركي، الفمسطينية تطبيقاتيا في الصحافةالقصة الخبرية ك (1)
(2) Acton. Jeanne, feature writing. No information 
 .72ص ، الطائي، بيف القصة األدبية كالقصة الصحفية. (3)
 .206ص ،نصر، مرجع سابؽ (4)
 .72ص ،أدىـ، سس الفنية لمتحرير الصحفي العاـاأل (5)
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ف مف أقكاىا ما يتصؿ بمصدر معركؼ بالنسبة ألغمبية مف أقكاؿ المصدر المختمفة، غير أ
 .(1)القراء الذيف ينتظركف بيانو أك تصريحو

 :ا ألنيا تتـ بصيغة  المقدمة التساؤلية كىي مقدمة ناجحة بؿ تعتبر مف أكثر المقدمات نجاحن
مة مغايرة لمصيغة العادية، ألغمب المقدمات باعتمادىا عمى التساؤؿ، كبطرحو العديد مف األسئ

التي يربط بينيا حبؿ كاحد، كىك حبؿ المضمكف اإلخبارم المثير لمفضكؿ اىتمامات كحب 
استطالع القٌراء، كيزيد مف أىمية ىذه المقدمة أنيا تصمح لجميع نكعيات كمجاالت اىتمامات 

 .(2)األخبار
 :مادىا كيطمؽ عمييا أحياننا مقدمة المقابالت، أك المتناقضات، كذلؾ العت المقدمة المقارنة

عمى عنصر المقابمة أك التضاد، أك المقارنة بيف الكقائع كالتفصيالت كالحيثيات كالدالالت 
 .(3)اإلخبارية، كمف ىنا ف نيا تككف مقدمة غير تقميدية في صياغتيا

 :نما التيكـ كرفض  المقدمة الساخرة كليس المقصكد بالسخرية ىك العبث كاليزؿ الحقيقي، كا 
سمى بالمقدمة "الالذعة" كيكثر استخداميا في التحقيقات ذات الطابع الحدث بأسمكب ىزلي، كت

 . (4)االجتماعي، الذم يعالج كثير مف القضايا المرتبطة باجتماعيات القٌراء كحياتيـ
 :كتشبو الحكار التمثيمي أك السيناريك السينمائي، كتقترب مف مقدمة  المقدمة الحوارية

ص كاحد، كتحتاج إلى ميارة عالية عمى االقتباس، كلكف مف شخصيف كليس مف شخ
 . (5)الصياغة

 الجسم:  -3

كيشكؿ معظـ القصة الصحفية، كيتغذل مف المعمكمات كالحقائؽ كاالنطباعات التي يحصؿ 
ا بالكثائؽ كالبحث الذم يجريو  عمييا الكاتب استنادنا إلى مقابالتو كحكاراتو كلقاءاتو كمشاىداتو، مدعكمن

 .(6)صحيحةبمكضكعية لضماف معمكمات 

                                                           

 .73المرجع السابؽ. ص (1)
 74ص ،أدىـ، الصحفي العاـألسس الفنية لتحرير ا (2)
 .75ص ،المرجع السابؽ  (3)
 .77المرجع نفسو. ص (4)
 المرجع نفسو. (5)
 .72ص ، الطائي، بيف القصة األدبية كالقصة الصحفية (6)
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كفي ىذا الجزء يبدأ الكاتب فعمينا ركاية القصة كأحداثيا كتفاصيميا، مف خالؿ التمخيص كالعزٌك 
ا أسمكبنا سردينا لكصؼ الكقائع، كال بد ىنا مف الكقكؼ عمى أف السرد ال يعني  كاالقتباس، مستخدمن

المساحة التي سيتـ نشرىا االسترساؿ المطمؽ، فكؿ صحيفة تحدد عددنا مف الكممات لمقصة يتناسب مع 
كممة، في حيف أف المجمة عادة  2500-500فييا، "فالقصص الصحفية في الصحؼ غالبنا ما تككف 

ا تتراكح  5000 – 500ما تككف  -250كممة، أما القصص المنشكرة عمى المكاقع كبمكجات عمكمن
كقؼ عمى قيمتو كممة، كقد تستخدـ أم كسيمة قصة أقصر أك أطكؿ مف المعتاد، كىذا يت 2500

المتصكرة، كيتنامى االىتماـ بقيمة اإليجاز أكثر مف أم كقت مضى، حيث تحتاج الكتابات اليكمية إلى 
 .(1)أف تككف كاضحة كمكجزة"

 الخاتمة:   -4

أف يقرأه الجميكر كتستكعبو العقكؿ كتتأثر بو العكاطؼ لذلؾ ىي ضركرية،  يمكفىي آخر ما 
كال بد أف تككف قكية ككاضحة، كأشبو ما تككف بالكمات النيائية في فف المسرحية كال تكف مسرفة في 

ال انعدـ أثرىا  .(2)طكليا كا 

غادرة القارئ نص فيما تكمف أىمية الخاتمة في أنيا الكممات األخيرة كمشيد الكداع األخير لم
القصة الصحفية، ككمما كانت الخاتمة أك القفمة أكثر إثارة كانت أجمؿ، كتفتح الرغبة إلعادة قراءة 

 . (3)النص مف جديد

 : (4)كمف أىـ النصائح المتعمقة بكتابة خاتمة القصة الصحفية كما تكردىا "جيني اشتكف"

 إنياء القصة الصحفية باقتباس قكم كمؤثر.  .1
 مة بمقدمة القصة الصحفية.ربط الخات .2

 

                                                           

(1) Curtis. Anthony. How To Write a Feature Story. Seen25/3/2019. 
-story-feature-a-write-to-http://web.msu.ac.zw/elearning/material/1487931760How

skills.pdf-Journalism 
 .45ص ،أبك حشيش، نيةيؽ الصحفي في الصحافة الفمسطيفف التحق (2)
 .72ص ،الطائي، يف القصة األدبية كالقصة الصحفيةب (3)
 .165ص، الحسف، صة الخبرية في الصحافة العراقيةالق (4)

http://web.msu.ac.zw/elearning/material/1487931760How-to-write-a-feature-story-Journalism-skills.pdf
http://web.msu.ac.zw/elearning/material/1487931760How-to-write-a-feature-story-Journalism-skills.pdf
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 السمات األسموبية والمغوية لمقصة الصحفية: ثامًنا: 
عمى الرغـ مف أف األجزاء التحريرية المككنة لمقصة الصحفية تتكافؽ كمينا مع طبيعة انتماءىا 
لمفنكف الصحفية، كمع باقي الفنكف كالخبر الصحفي كالتقرير كالتحقيؽ، إال أف أسمكب كتابتيا يمتاز 
ا بيف األدب كالصحافة، فيمتزج فييا أسمكب  عف غيرىا مف الفنكف الصحفية، كيتتبع لؾ ككنيا مزيجن

 . (1)السرد القصصي األدبي، كاألسمكب الصحفي

ا أف القصة الصحفية، ال يتـ تعريفيا كفؽ المكضكع الذم تطرحو، بؿ لألسمكب الذم  كقد بات كاضحن
كتكب بطريقة تنحى نحك القصة ىي قصة خبرية. كيعطي ىذا يتـ كتابتيا فيو كبعبارة أخرل أم شيء م

 : (2)المزيج األسمكبي مزايا تحريرية لمقصة الخبرية، فأسمكب السرد القصصي يعتمد عمى

ربط أىـ مككنات المكضكع أك الحكار في قالب كاحد، يتضمف سمسمة مف األحداث التي تراعي  .1
 انتباه المستمع، فيك أسمكب مختمؼ كمتطكر ألسمكب "ركاية القصص". 

يعتمد أسمكب السرد القصصي عمى تمكيف كؿ شخص مف تحكيؿ قضاياه اليكمية أثناء  .2
 لقصة مثيرة لالنتباه.  مشاركتيا مع اآلخريف )إعالميا أك مجتمعيان(

ما يميز أسمكب السرد القصصي: أنو يقـك عمى أسس كاضحة كخطكات مرتبة في استخدامو  .3
 ألم مكضكع، فضالن عف كجكد أبطاؿ ينقمكف تفاصيؿ الحدث لممستمعيف. 

االعتماد عمى استخداـ الحكاس الخمسة في تخيؿ تفاصيؿ المكضكع، ك حدل الطرؽ المبتكرة  .4
 لجذب الجميكر. 

يتشابو أسمكب السرد القصصي مع طريقة ركاية القصص في ربط األحداث، ككضع حبكة  .5
 لممكضكع، فضالن عف كجكد أبطاؿ ينقمكف تفاصيؿ الحدث لممستمعيف. 

كألف القصة الخبرية في نياية المطاؼ فف تحريرم، ف ف عمى كاتبيا االلتزاـ بسرد الكقائع كفؽ 
مستكل مف التعبير يتميز عف كؿ مف األسمكبيف األدبي كالعممي، أسمكب التحرير الصحفي :الذم ىك 

كينظر إلى األحداث كالكقائع نظرة غيرية ال ذاتية، كىي في  -في ىذا المستكل –حيث يقؼ الصحفي 
الكقت نفسو مخالفة لنظرة األديب، كنظرة العاًلـ كؿ المخالفة، كذلؾ أف نظرة الصحفي إلى األشياء 

                                                           

 .72ص ،السكيركي، تطبيقاتيا في الصحافة الفمسطينيةالقصة الخبرية ك (1)
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لتي تعكد عمى المجتمع، كتعبيره عنيا ال يشترط فيو جمؿ األدب الخالص كال دقة قائمة عمى المنفعة ا
 .(1)العمـ الخاؿ، ألنو أقدر الناس عمى اإلفياـ الجماىيرم عمى أكسع نطاؽ مستطاع

 : (2)مستويات األسموب الصحفي ىيتاسًعا: 
رية كالتقارير المستكل الصحفي التسجيمي أك التقريرم: يختص بأساليب تحرير القصص اإلخبا .1

 اإلخبارية كبعض المكضكعات، ثـ بعض أنكاع األحاديث الصحفية. 
المستكل الصحفي اإلخبارم: يقتصر عمى األخبار القصيرة كالمتكسطة كالطكيمة قبؿ غيرىا مف  .2

 الفنكف الصحفية. 
المستكل الصحفي التفسيرم: يشمؿ عمى بعض أنكاع األحاديث كالتقارير ذات االتجاىات  .3

ا مع بعض أنكاع  الحديثة في الكتابة، كبعض أجزاء تحرير التحقيقات الصحفية، كيستخدـ أيضن
 المقاالت كالمقاؿ االفتتاحي كالشامؿ كالمفسر كالتحميمي كالعمكدم. 

المستكل الصحفي الكصفي: يتداخؿ مع المستكيات السابقة مع بعض عدد منيا، كيغمب  .4
بعض جكانب األحاديث الصحفية كالتقارير استخدامو مع تحرر المجريات بأنكاعيا، ككذلؾ 

 كالتحقيقات إلى جانب مقاالت األعمدة كاليكميات كتأخذ جانب التقرير الحي. 
المستكل الصحفي المتأدب: يضفي فيو المحرر مسحة أدبية عمى أسمكبو، لكنيا ال ينبغي أال  .5

 اع العناكيفتزيد عف الحد المعقكؿ، ألنيا تصبح أدبنا، كىذا يبرز في تحرير بعض أنك 
 كالمقدمات كاألحاديث كالتقارير المصكرة كالتحقيقات الصحفية العامة، كخاصة في المجالت. 

المستكل الصحفي العممي: يغمب عميو الطابع العممي، كيتصؿ بالمكضكعات ذات الصبغة  .6
 العممية كاالقتصادية كالمتخصصة الزراعية كالمعمكمات. 

المستكل الصحفي العاـ: ىك الذم يجمع فيو الصحفي بيف أكثر مف مستكل مف المستكيات  .7
السابقة أك مف كؿ المستكيات، لكنو ال يتحقؽ في إطار عدد مف الفنكف كاألشكاؿ الصحفية 
المتميزة، مثؿ: التحقيقات الصحفية المتميزة كعمى كجو الخصكص تحقيقات المشكالت، 

خصية، كالحمالت كيستخدـ أكثر مف أسمكب مع المقاالت القائدة التي كتحقيقات الدراسة، كالش
ا مع المقاالت اليكمية، كالمقاؿ التحريرم، لكنو يتطمب إيجاد أفكار  تقكد لرأم معيف كأيضن

                                                           

 .57ص، أبك السعيد، إذاعة، تمفزيكف، ترجمة إعالمية(الكتابة لكسائؿ اإلعالـ )صحافة،  (1)
 .243ص ، أدىـ، لنظرية كالتطبيؽ "المقاؿ الصحفي"فنكف التحرير الصحفي بيف ا (2)
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ا أف الفنكف األخرل مف الصعب أف يجمع فييا  صالحة، كمحرر عمى كفاءة عالية، عممن
 األخرل. المحرر بيف ىذه المستكيات في الفنكف 

  القصة الصحفية في الصحافة العربية والدولية: عاشًرا: 
في الثمث األكؿ مف القرف العشريف ظير ىذا النكع مف الكتابة في اإلعالـ الغربي، كانتقؿ مف 

" مف قبؿ ىيئة featureالراديك إلى التمفزيكف ثـ إلى الصحافة المكتكب، كقد استعمؿ اصطالح فيتشر "
اإلذاعية الخاصة  B.B.Cـ، كذلؾ لكصؼ بعض تقارير 1939ية منذ العاـ اإلذاعة البريطان

بالمكضكعات الثقافية كاالجتماعية كالسياسية التي تسرد عمى شكؿ قصة، كيدخؿ فييا الحكار 
  .(1)كالكصؼ، كمف ثـ انتقؿ ىذا النكع مف التقارير إلى التمفزيكف كالصحافة

العربي عف طريؽ الترجمة، كالمعركؼ أف رفاعة رافع فيما دخمت القصة القصيرة إلى الجميكر 
الطيطاكم، يعد أكؿ مف ترجـ قصة مف األدب الغربي إلى المغة العربية، تمؾ ىي قصة تميماؾ لفنمكف 

، كانتشرت الترجمة ليذه القصص في معظـ الصحؼ كالمجالت حتى شاعت كانتشرت (2)ـ1868عاـ 
 بية لتمقيدىا كالنسج عمى منكاليا. مع مطمع القرف العشريف كبدأت محاكالت عر 

" فبعد انتشارىا الكاسع في الصحؼ األجنبية، feature storyالفيتشر " الصحفيةأما القصص 
بدأت بعض نماذجيا تترجـ لمصحؼ العربية خاصة عف طريؽ ككاالت األنباء، كلـ تكتب التماذج 

ىي األكثر تفاعالن مع ىذا النمكذج مف البرازة منيا إال قبؿ عدة سنكات، ككانت الصحافة الفمسطينية 
الكتابة، كلعؿ ذلؾ يعكد لطبيعة األحداث ىناؾ، إذ إف فف القصة الصحفية ىك األجدر في نقؿ المعاناة 

 . (3)اإلنسانية المتكررة بصكرة متجددة، كىذا ما ال تستطيعة القكالب األخرل لمكتابة اإلخبارية

ا ليذا الفف الصحفي في الكثير مف الصحؼ العربية ثـ شيدت السنكات األخيرة انتشارنا كاسعن 
كمنيا الصحؼ المصرية، كالمبنانية كالسعكدية، كبدأت الدكرات الصحفية كىي الطرؽ المعتادة لنشر 
الفنكف الصحفية خالفنا لمفنكف األدبية التي تنؿ عف طريؽ الكتب كالنٌقاد كالمبدعيف غالبنا كالندكات 

                                                           

 . راـ اهلل: شبكة أميف اإلعالمية1ط ،الكعبي، رئية: القصة الصحفية كالريبكرتاجفف الكتابة الم (1)
 .117ص ، الشاركني، دراسات في القصة القصيرة (2)
 .53ص ،الطائي، كالقصة الصحفيةيف القصة األدبية ب (3)
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تحاكؿ نشره، إال إنو كبسبب جٌدتو لـ يحفؿ بجيد نقدم كتنظيرم كاؼ إلى الصحفية تحتفي بيذا الفف ك 
  .(1)يكمنا ىذا

 القصة الصحفية في الصحافة الفمسطينية: حادي عشر: 
نظرنا لندرة الدراسات حكؿ القصة الصحفية في الصحافة الفمسطينية، فسنجمؿ أىـ النتائج التي 

في بحثيا الذم كاف بعنكاف: "القصة الخبرية كتطبيقاتيا في  تكصمت ليا الباحثة نكر السكيركي
الصحافة الفمسطينية" ككانت عينة الدراسة مف الصحافة الفمسطينية ىي صحيفة القدس، صحيفة 
الرسالة، كمجمة السعادة، حيث حازت المكضكعات االجتماعية عمى الحيز األكبر مف المكضكعات 

صحؼ الفمسطينية عينة الدراسة، تمتيا المكضكعات السياسية ثـ التي تتناكليا القصة الصحفية في ال
االقتصادية ثـ العممية كالصحية، أما عف أبز أنكاع القصص الصحفية التي تنشرىا الصحافة 
الفمسطينية فالحظت الباحثة أف نكع القصة ذات االىتماـ اإلنساني حصؿ عمى المرتبة األكلى تاله 

 ـ أنماط الحياة.قصص الحكادث، ثـ قصص النجاح ث

أما عف المستكيات األسمكبية التي يعتمدىا الصحفييف في إنتاج القصص الصحفية فكاف أغمبيـ 
 يعتمد عمى األسمكب التسجيمي ثـ الكصفي ثـ التفسيرم كالمتأدب كالعممي بنسب مختمفة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 54، صالطائي، يف القصة األدبية كالقصة الصحفيةب(1)
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 "اإلسرائيمي"ألسرى الفمسطينيون في سجون االحتالل ا المبحث الثاني:
مف أكثر القضايا التي تشغؿ  "اإلسرائيمي"األسرل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ  قضيةتعد 

باؿ الشعب الفمسطيني قادة كمكاطنييف كفصائؿ، نظرنا لما قدمو األسرل مف تضحيات مف أجؿ الكؿ 
ا لما يالقيو األسرل مف تعذيب يكمي كانتياكات يكمية كمعاممة قاسية مف قبؿ  الفمسطيني، كأيضن

ة التي كفميا القانكف الدكلي اإلنساني بما الذم حرميـ مف كافة حقكقيـ المشركع "اإلسرائيمي"االحتالؿ 
 .(1)في ذلؾ حقيـ في العالج كالزيارة كالتعميـ كالعبادة كغيرىا مف الحقكؽ

كاألسر عند االحتالؿ سياسة ممنيجة، ال يراعي فرقنا بيف رجؿ أك امرأة، كبيف راشد أك قاصر، 
فمف لـ  مسطيني إف لـ يكف كمو،، كيعتدم بيا عمى شريحة كاسعة مف الشعب الفمريضكبيف معافى أك 

، كمف لـ يقض زىرة شبابو في ظممات السجكف كتحت ظمـ السجانيف، يؤسر أحد مف أقاربو أيسر
فاألسرل الفمسطينييف ليسكا مجرد عدد كبير مكدع في السجكف، بؿ ىـ مشيد تتجسد في كؿ جنباتو 

يمارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي، الذم  أصناؼ العنصرية كاإلىانة كالتنكيؿ كالتعذيب كالالإنسانية التي
يٌدعي التحضر كالرقي بحقيـ، كفي الكقت نفسو يسعى االحتالؿ إلى التعتيـ عمى قضيتيـ، لما تنظكم 

 (2)عميو ممارساتو مف انتياكات كجرائـ إنسانية تنافي كؿ القكانيف كاألعراؼ كالمبادئ.

عمى  2019غاية أكاخر آذار/ مارس مغ عدد األسرل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ لفيما ب
 50700. كنحك 1967فمسطيني/ة مٌركا بتجربة االعتقاؿ منذ العاـ  100000000نحك  النحك التالي:

كبحسب آخر إحصائية نشرىا مركز أسرل فمسطيف ، (3)أسير كأسيرة في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي
 :(4)كالتاليتكزيع األسرل حسب الكضع القانكني ف 2019/أبريؿ/11لمدراسات بتاريخ 

 3630  .  أسير محكـك
 1445  سنة 15أسيرا يقضكف أحكاما بالسجف تزيد عف . 
 514   . أسير محككميف بالسجف المؤبد مدل الحياة 

                                                           

 .2، ص2010تقرير غير منشكر صادر عف كزارة األسرل كالمحرريف  (1)
 .5ص ،أبك ىالؿ، يني في سجكف االحتالؿ اإلسرائيميمعاناة األسير الفمسط (2)
. تػػػػػػاريخ الزيػػػػػػارة https://www.arab48.comتقريػػػػػػر فػػػػػػي يػػػػػػكـ األسػػػػػػير الفمسػػػػػػطيني، مكقػػػػػػع عمػػػػػػى اإلنترنػػػػػػت.  (3)

24/6/2019  . 
 .11/4/2019تقرير غير منشكر صادر عف مركز أسرل فمسطيف لمدراسات.  (4)

https://www.arab48.com/
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 1900 . مكقكؼ 
 450  . أسير إدارم 

ا حافالن بالصمكد كالتضحية، كىـ ال  ا سكل كلقد سطر األسرل الفمسطينيكف تاريخن يممككف سالحن
اإلرادة كاإليماف بعدالة قضيتو، فقد خاضكا إضرابات عدة كاستطاعكا بأمعائيـ الخاكية تحقيؽ إنجازات 

، خير مثاؿ إضراب معركة الكرامة (1)عدة فقد أجبركا السجاف عمى الرضكخ لمطالبيـ كتمبية احتياجاتيـ
تـ التكصؿ التفاؽ ستمر لثمانية أياـ حيث أسير ا 400، كالذم خاضو عدد كبير مف األسرل يقدر بػ 2

دارة سجكف االحتالؿ بما يمبي المطالب التي خاض مف أجميا األسرل  بيف قيادة الحركة األسيرة كا 
 . 8/4/2019اإلضراب، بتاريخ 

 أواًل: مصطمحات ومفاىيم حول قضية األسرى الفمسطينيين: 
ساران فيك أسير كمأسكر، كالجمع أسرل يقاؿ أسرت الرجؿ أسرنا : لغةاألسير معنى كممة  كا 

: األخيذي كأصمو مف ذلؾ، ككؿ محبكس في قيد أك  كأسارل، كتقكؿ: استأسر أم كف أسيرنا لي، كاألسيري
 .(2)سجف: أسير

يعرؼ األسير بأنو كؿ فمسطيني أكدع في السجف لقيامو بنشاطات مقاكمة لالحتالؿ،  أما اصطالًحا:
( أـ بعدىا بصرؼ النظر عف طبيعة النشاط الذم قاـ 1994-1987) سكاء كاف ذلؾ قبؿ االنتفاضة

 .(3)بو، إف كاف عبر خاليا منظمة أـ نشاط فردم أـ ارتجالي أك مف خالؿ مؤسسة فمسطينية كطنية
كمعنى األسرل في القانكف الدكلي العاـ المعاصر: "يعتبر أسير حرب كؿ شخص يقع في بد 

 .(4)رتكبياالعدك بسبب عسكرم ال بسبب جريمة ا
بأنو: "ىك الشخص الفمسطيني الذم تـ اعتقالو مف قبؿ السمطات  األسير الفمسطينيكيعرؼ 

اإلسرائيمية، نتيجة مقاكمتو لالحتالؿ أك الشركع أك التفكير في ذلؾ، عمى خمفية سياسية، أك تنظيمية، 
 . (5)أك أمنية أك عسكرية

                                                           

، مصػػػمح، 2014كف االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي عػػػاـ فػػػي سػػػج معالجػػػة الصػػػحؼ العربيػػػة إلضػػػراب األسػػػرل الفمسػػػطينييف (1)
 .35صكآخركف، 

 .141ص، ابف منظكر، لساف العرب (2)
 .75ص ،بعمكشة، ة بيرزيت. دراسة منشكرةأثر االعتقاؿ عمى التكيؼ في جامع (3)
 .154ص، البرغكتي ،مقاكمة االعتقاؿ (4)
 .8ص، أبك قاعكد، بالتفكير األخالقينييف كعالقتيا تجربة التعذيب لدل األسرل الفمسطي (5)
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ىك مجتمع ذاتي التكيؼ بمعنى أنو يمكف  بأنو: " مجتمع االعتقاؿ االعتقال اصطالًحاكيعرؼ 
لمفرد الحفاظ عمى اتجاىاتو األخالقية، كىذا يدؿ عمى تأثير البيئة الخارجية عمى األسير داخ المعتقؿ 

 .(1)مف حيث قدرتو عمى التحمؿ كالحفاظ عمى اتجاىاه كقيمو التي كاف عمييا

تيمة أك محاكمة يعتمد عمى ممؼ إف االعتقاؿ اإلدارم ىك "اعتقاؿ بدكف االعتقال اإلداري: 
سرم، كأدلة سرية ال يمكف لممعتقؿ أك محاميو االطالع عمييا، كيمكف حسب األكامر العسكرية 
اإلسرائيمية تجديد أمر االعتقاؿ اإلدارم مرات غير محدكدة حيث يتـ إصدار أمر إدارم لفترة أقصاىا 

 . (2)ستة شيكر في كؿ أمر اعتقاؿ قابمة لمتجديد باالستئناؼ

كىػػك األسػػر أك المعتقػػؿ الػػذم تعػػرض لمسػػجف كاالعتقػػاؿ، كقػػضى مػػدة  األسيــر المحــرر:
محككميتػو، كأفػرج عنػو بعػد انقضػاء ىػذه المػدة، أك تػـ تحريػره بمكجػب اتفاقيػة معينػة )كتبػػادؿ أسرل، أك 

 .(3)كنتيجػػة مفاكضػػات سياسػػية(

( بأنو أم عمؿ 1ت الجمعية العامة لألمـ المتحدة التعذيب في المادة رقـ )عرف التعذيب: تعريف
ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد، جسدينا كاف أـ عقمينا، يمحؽ عمدنا بشخص ما بقصد الحصكؿ مف ىذا 
الشخص أك مف شخص ثالث عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو 

ك شخص ثالث أك تخكيفو أك إرغامو ىك أك أم شخص ثالث أك عندما يمحؽ مثؿ في أنو أرتكبو ىك أ
ىذا العذاب أك األلـ ألم سبب مف األسباب يقـك عمى التميز أينا كاف نكعو أك يحرص عميو أك يكافؽ 
 9عميو أك يسكت عنو مكظؼ رسمي أك أم شخص آخر يتصرؼ بصفتو الرسمية، ثـ ىذا القرار في 

كانكف  10، ككذلؾ في الجمسة العامة التفاقية مناىضة التعذيب في 1979كانكف األكؿ عاـ 
 .(4)1984األكؿ/ديسمبر 

بأنو: "ىك التدمير الجسدم كالنفسي كالجنسي المتعمد كالمنظـ  التعذيبكيعرؼ )محمد الزير( 
مف قبؿ شخص أك أكثر يعمؿ لكجو أك بناء عمى أكامر مف أم سمطة، كييدؼ إلى انتزاع المعمكمات 

                                                           

، . الييئػػة المسػػتقمة لحقػػكؽ المػػكاطف14تقريػػر حػػكؿ ممارسػػة التعػػذيب فػػي التحقيػػؽ. سمسػػمة التقػػارير القانكنيػػة. العػػدد (1)
 .31ص ،سمطاف

 .9ص، جكاد، الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعيأحكاـ األسرل في  (2)
 .19الداعػكر، ص، الحػركات السياسػية الفمسػطينية دكر األسرل في (3)
 .9ص ،عباس، ذاب في أقبية السجكف اإلسرائيميةرحمة ع (4)



78 
 

كتدمير شخصية المعتقؿ كالتسبب بمعاناة جسيمة كنفسية كجنسية لمشخص بعد التعذيب إلرىابو كمنعو 
مف متابعة النضاؿ بعد خركجو مف السجف، ثـ الستخداـ اإلنساف المحطـ لنشر الرعب بيف أفراد 

 .(1)المجتمع

السػجف المخصصػة لذلػػؾ، ككممػػة الفػكرة: ىػي تعبػر عػف النزىػة اليكميػة التػي يقضييػا األسير في سػاحة 
 كفي الغالػب، فػػكرة مشػػتقة مػػف فػػار فػػكران كفكرانػػان، أم يتحػػرؾ بقصػػد النشػػاط كالحركػػة، كبشػكؿ دائػرم

 .مػف اليمػف إلى اليسػار، بعكػس عقػارب السػاعة

الشػاباص  -ػجكف اإلسرائيميػػة: )بالعربيػػة ( مصمحػػة السػمصمحــة الســجون اإلسرائيميــة العامــة
ـ 1949تأسسػت عػاـ ( Service Prison Israel) باإلنجميزية () הסוהר בתי שירות)بالعبريػة (

كىػي تتبػع لػكزارة الداخميػة اإلسرائيمية كتمثػؿ الػذراع التنفيذيػة إلنفػاذ القانػكف في إسرائيؿ كيقػػع مقرىػػا 
 35سػجف منتشػرة في إسرائيؿ كتضػـ  32الرئيسي في مدينػػة الرممػػة كسػػط إسرائيؿ كىػػي مسػػؤكلة عػػف 

نسػبة السػػجناء األمنيف )سػػجناء المقاكمػػة الفمسػػطينية  ،2009 آالؼ مكظػؼ عػاـ 8الػؼ سػجيف ك 
 .(2)(%60الجنائييف بمغػػت  % كنسػػبة السػػجناء 40بمغػػت 

  :ثانًيا: تاريخ الحركة األسيرة في سجون االحتالل
في شير حزيراف مف العاـ  "اإلسرائيمي"في أعقاب ىزيمة الجيكش العربية أماـ االحتالؿ 

ىذه  األخير، كبدكره كاجو "اإلسرائيمي"ـ، تصاعد العمؿ الفدائي الفمسطيني ضد االحتالؿ 1967
المقاكمة كزج بآالؼ الفمسطينييف في السجكف، كرغـ أف أفرادنا مف عناصر الثكرة الفمسطينية قد دخمكا 

بداية الحياة االعتقالية لمسجناء  بعض المصادرأرجعت ـ، حيث 1967سجكف االحتالؿ قبؿ العاـ 
انطالقة حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتح"،  -ـ1956الفمسطينييف في سجكف االحتالؿ إلى العاـ 

عامنا( أف محمد بكر حجازم كاف أكؿ سجيف  18كقد ذكر السيد طالؿ محمد خمؼ )معتقؿ لمدة 
نفذت حمالت اعتقاؿ كاسعة كجماعية عقب فمسطيني، إال أف المؤكد أف قكات االحتالؿ اإلسرائيمي 

 . (3)لمضفة الغربية كقطاع غزة "اإلسرائيمي"االحتالؿ 

                                                           

 .13ص، الزير، سطينييف كعالقتيا ببعض المتغيراتاآلثار بعيدة المدل لمتعذيب لدل المحرريف الفم (1)
 .10أبػك زيػاد، ص، إلسرائيميةالسػجكف ا تأثػر حقبػة أكسػمك عػمى كحػدة كانجػازات الحركػة األسيرة في (2)
 .21ص، اليندم، مقراطية لمحركة الكطنية األسيرةالتجربة الدي (3)



79 
 

معظميا عف االنتداب  "اإلسرائيمي"د أصبحت السجكف كمراكز التكقيؼ التي كرث االحتالؿ كف
راكز لممارسة العنؼ كالقتؿ البطيء ضد الشعب الفمسطيني كقكاه مالبريطاني كالحكـ األردني ك

جراءات بكليسية بديالن لحبؿ المشنقة ككسيمة ال مناضمة، ليشكؿ السجف بما يمثمو مف إرىاب كقمع كا 
لتصفية اإلنساف التدريجية جسدينا كمعنكينا، فصراع األسرل داخؿ السجكف بدأ منذ بداية االحتالؿ 

ر المدافع ـ، حيث شيدت سجكف االحتالؿ حربنا بكؿ معنى الكممة بيف األسي1967عاـ  "اإلسرائيمي"
 .(1)عف إنسانيتو كذاتو الكطنية كبيف السياسات اإلسرائيمية الرسمية الرامية إلى تفريغ ىذه الذات كقتميا

 وفيما يمي سرد موجز لتاريخ الحركة الفمسطينية األسيرة: 

 األسرى ما قبل أوسمو:  -1

قٌسـ األسير المحرر عميد أسرل القدس الشيخ فؤاد الراـز محطات نضاؿ األسرل في سجكف االحتالؿ 
 ما قبؿ أكسمك إلى ثالث مراحؿ:  "اإلسرائيمي"

 م: 1973م إلى 1967المرحمة األولى من  . أ

كانت ىذه المرحمة قاسية جدنا، كتميزت بقمة التجربة حيث لـ يكف ىناؾ أم مكركث نضالي 
تمدىا األسرل، فكانت ىذه الفترة مف أصعب الفترات مف ناحية الظركؼ االعتقالية كغياب كتجربة يع

المرجعيات التنظيمية، فكانت سطكة السجاف ىي التي تحكـ أمكر حياة األسير، حيث كاف يتـ احتجاز 
 . (2)األسرل في ظركؼ صعبة كغير إنسانية

لمعتقميف منذ ما قبؿ تكقيع اتفاقية أكسمك باألسرل كقد عٌرؼ قامكس الحركة األسيرة الفمسطينية األسرل ا
، إذ مضى عمى "اإلسرائيمية"القدامى، كيعتبر األسرل القدامى أقدـ أسرل ما زالكا يقبعكف في السجكف 

عامنا، كيقبع األسرل القدامى في السجكف في ظركؼ اعتقاليو  20اعتقاؿ أقؿ أسير منيـ أكثر مف 
أكضاع األسرل عمكمناغاية في القسكة، ال تختمؼ عف 

(3). 

                                                           

 .16-15ص  ،قراقع، ـ1999-1993إلسرائيمية بعد أكسمك األسرل الفمسطينيكف في السجكف ا (1)
 .13ص  ،أبك شمكؼ، ممحمة الكرامةة (2)
 .األسرل الفمسطينيكف في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي ،جمعية نادم األسير الفمسطيني (3)
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ـ في سجف كفار يكنا كلكف دكف جدكل، ككاف 1968خاضت الحركة األسيرة إضرابيا األكؿ عاـ 
 .(1)ـ في سجف عسقالف الذم استشيد فيو األسير عبد القادر أبك الفحـ1970إضرابيا الثاني في عاـ 

 م: 1980م إلى 1973المرحمة الثانية من  . ب

بتنظيـ أنفسيـ، ككانت بداية التنظيـ  "اإلسرائيمي"نجح األسرل الفمسطينيكف في سجكف االحتالؿ 
ـ، فأعمنكا اإلضراب عف العمؿ في كافة 1973السياسي داخؿ السجكف في معتقؿ بئر السبع عاـ 

العائمية كعف المرافؽ االقتصادية االستغاللية الظالمة، كأضربكا عف الحماـ كالخركج لمساحة كعف الزيارة 
الحالقة كاستمر ىذا اإلضراب تسعة أشير متكاصمة، كجاء ىذا اإلضراب في محاكلة مف األسرل 
لتحسيف ظركفيـ السياسية كاالجتماعية كالصحية قدر اإلمكاف، ككضع حد المتياف كرامتيـ كمجاىديف 

مف سياسية التجييؿ التي مف أجؿ الحرية كحرمانيـ مف القراءة كالكتابة كممارسة العمؿ الثقافي كالحد 
 .(2)القمعية "اإلسرائيمية"كانت تتبعيا إدارة مصمحة السجكف 

 م: 1993إلى  1980ج. المرحمة الثالثة من 

نتيجة لبناء اليياكؿ التنظيمية في السجكف باإلضافة إلى تشكؿ الجماعة اإلسالمية، عمدت إدارة 
مصمحة السجكف لبناء سجف نفحة، كعزلت فيو قيادات الفصائؿ بحجة أنيـ يحرضكف األسرل عمى 

 20مكاجية اإلدارة، كمع افتتاح ىذا السجف دخؿ األسرل في سجف نفحة إضرابنا عف الطعاـ استمر 
يكمنا، كقد استشيد فيو األسيراف راسـ حالكة كعمي الجعفرم في سجف الرممة نتيجة االعتداء عمييما 

 كضربيما كمحاكلة كسر إضرابيما بتغذيتيما إجبارينا. 

استشياد األسير إسحاؽ مراغمة متأثرنا بمرض ألـ بو نتيجة اإلضراب،  1983كما شيد العاـ 
ؽ بعض اإلنجازات مف خالؿ النضاالت التي خاضيا األسرل، كقد تميزت مرحمة الثمانينات بتحقي

كتحكلت السجكف في ىذه المرحمة إلى مرحمة بناء الكادر التنظيمي القادر عمى مكاجية إدارة مصمحة 
 السجكف مف خالؿ الجمسات اليكمية السياسية كالدينية كالثقافية.

                                                           

 .13ص ،أبك شمكؼ، . مرجع سابؽ(1)
 عالكنة.، الصييكنية شيداء مع كقؼ التنفيذ األسرل الفمسطينيكف في السجكف (2)
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االحتالؿ نفذتيا الجبية الشعبية ـ صفقة لتبادؿ األسرل الفمسطينييف مع 1985كقد شيد العاـ 
أسيرن مف  1150لتحرير فمسطيف القيادة العامة بقيادة أحمد جبريؿ التي تـ بمكجبيا إطالؽ سراح 

 .(1)قيادات كككادر الفصائؿ كالجماعة اإلسالمية

ـ اعتقمت قكات االحتالؿ أعدادنا كبيرة ال سيما مف 1987كمع اندالع االنتفاضة األكلى عاـ 
تحت إطار "الجماعة  1992الجياد اإلسالمي كحماس، كدخمكا في البداية حتى عاـ حركتي 

اإلسالمية"، كقد خاض األسرل في ىذا العاـ إضرابنا عف الطعاـ كحققكا فيو انتصارنا عمى إدارة السجكف 
 .(2)التي استجابت لمطالبيـ

 األسرى ما بعد أوسمو:  -2

تتطرؽ ىذه االتفاقية  ـأسير، ل 12500قية أكسمك بمغ عدد األسرل الفمسطينييف عند تكقيع اتفا
تعاممت حككمة االحتالؿ مع قضية اإلفراج عف  حيثإلى قضية األسرل في بنكدىا كنصكصيا، 

 . (3)األسرل مف منطمقات ما يسمى "مبادرات حسف نية" ككفؽ مقاييس دكلة االحتالؿ الداخمية

ة جديدة، إذ تركزت مطالبيا نحك الجانب كبعد تكقيع اتفاؽ أكسمك دخمت الحركة األسيرة مرحم
السياسي كىك اإلفراج عف المعتقميف دكف استثناء، كلكحظ أف إدارة السجكف قد صعدت حممتيا القمعية 

 . (4)عمى مكتسبات الحركة األسيرة في ىذه المرحمة في محاكلة إلعادة األكضاع إلى عيد السبعينات

كف، ىي: "نفحة، عسقالف، ىداريـ، شطة" بعد كقد انحصر جسـ الحركة األسيرة بأربعة سج
أكسمك، كقد حكل سجف نفحة غالبية ساحقة مف أسرل غزة، كحكل سجف نفحة غالبية ساحقة مف أسرل 

في سجف شطة  11غزة، كضـ سجف عسقالف غالبية ساحقة مف أسى الضفة الغربية، كحكل قسـ 
ماس كالجياد اإلسالمي مف مختمؼ أسرل ح 3، كحكل ىداريـ قسـ 48أسرل الجكالف كالقدس كالػ 

 . (5)المناطؽ، مع اإلشارة إلى أف نفحة كعسقالف كاف يحتكياف نصؼ قدرتيـ االستيعابية فقط

                                                           

 .14ص، أبك شمكؼ، ممحمة الكرامة (1)
 .39ص ،مصمح، حميمية مقارنة: دراسة ت2014تالؿ معالجة الصحؼ العربية إلضراب األسرل في سجكف االح (2)
 .45ص ،أبك الييجاء، سيكف في غياىب االعتقاؿ الصييكنيالمن (3)
 .9المرجع السابؽ. ص (4)
 .31ص ،الكلي، الجكع الخيارات في صراع اإلراداتسالؿ  (5)
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في أكسمك، كاف عدد األسرل  1993سبتمبر  13حيف التكقيع عمى اتفاؽ إعالف المبادئ بتاريخ 
 .معتقؿ( 12500كالمعتقميف في السجكف كالمعتقالت اإلسرائيمية آنذاؾ )

(، لـ يكف في السجكف 2000سبتمبر  28كحينما اندلعت االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقصى   
 .أسير فقط( 498( أسير، متبقي منيـ لغاية اآلف قرابة )1250كالمعتقالت اإلسرائيمية سكل )

، تمكنت السمطة 2000سبتمبر 28بمعنى أنو كمنذ أكسمك كحتى اندالع انتفاضة األقصى 
ية الفمسطينية كمف خالؿ العممية السممية كالمفاكضات كاالتفاقيات المختمفة، كفي إطار ما يسمى الكطن

( أسير كمعتقؿ فمسطيني كعربي، أم ما 11250بناء كتعزيز الثقة المتبادلة كحسف النكايا، مف تحرير )
رركا نتيجة )يمكف فقط أف نستثني مف ىؤالء مف تح %( مف إجمالي األسرل كالمعتقميف،90نسبتو )

 .انتياء فترة محككميتيـ كىـ جزء ليس بالكبير(

كجزء كبير ممف تبقكا أفرج عنو خالؿ انتفاضة األقصى، كلـ يتبؽى منيـ لغاية اآلف سكل 
( أسير معتقمكف 327% مف إجمالي عدد المعتقميف اآلف، بينيـ )5( أسير، أم ما يشكؿ أقؿ مف 498)

ـ، كباقي األسرل اعتقمكا 1994/ أيار عاـ 4طنية الفمسطينية بتاريخ منذ ما قبؿ أكسمك كقياـ السمطة الك 
 (1).خالؿ انتفاضة األسرل

ـ كاف عدد األسرل في سجكف االحتالؿ 28/10/2000حيف اندلعت انتفاضة األقصى بتاريخ 
أسير، كقد بدأ االحتالؿ بشف حممة اعتقاالت عشكائية كمركزة آلالؼ  1250ما يقارب  "اإلسرائيمي"

كاطنيف في سبيؿ إجياض انتفاضة الشعب الفمسطيني الباسمة، كقاـ بافتتاح سجكف جديدة، إضافة الم
نشاء أقساـ جديدة في سجكف قديمة كي تستكعب أكبر عدد مف  إلعادة افتتاح سجكف كاف قد أغمقيا، كا 

 . (2)األسرل

 :واقع األسيرات الفمسطينيات في سجون االحتاللثالثًا: 
الفمسطينيات المكاتي تعرضف لالعتقاؿ أك االحتجاز جراء قرارات عسكرية إسرائيمية ب يقدر عدد 

سنة الماضية، ففي غالب األحياف تعتقؿ إسرائيؿ النساء  43( فمسطينية عمى مدل الػ 10000)
                                                           

 http://www.wafainfo.ps ،فركانػة، نبػاء كالمعمكمػات الفمسػطينية كفػادراسػة العمميػة السػممية كاألسػرل. ككالػة األ (1)
 .30/6/2019تاريخ الزيارة 

يف فػي سػجكف االحػػتالؿ دكر المكاقػع االلكتركنيػة العربيػة عمػػى شػبكة االنترنػت فػػي التكعيػة بقضػية األسػرل الفمسػػطيني (2)
 .39-38، صاألشقر ، اإلسرائيمي

http://www.wafainfo.ps/
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الفمسطينيات مف أجؿ الضغط عمى أزكاجيف، حيث تيدد إسرائيؿ ب يذاء ىؤالء النساء أك أفراد عائالتيف 
 . (1)حاؿ رفض التعاكف مع المطالب اإلسرائيمية في

ـ، 1967كتفيد اإلحصائيات أف االحتالؿ اإلسرائيمي اعتقؿ منذ ما بعد نكسة حزيراف في العاـ 
فمسطينية، كلـ تميز إسرائيؿ بيف كبيرة السف كقاصرة )أقؿ  15000، ما يزيد عف 2012كحتى العاـ 

أميات قضيف فترات طكيمة في السجف بعيدنا عف أبنائيف، عامنا(، ككثيرنا مف بيف األسيرات  18مف 
، كحسب تقرير لمركز أسرل فمسطيف (2)( مكاطنة اختطفف خالؿ انتفاضة األقصى850كمف بينيف )

سيرة أ 29 أسيرة في سجكف االحتالؿ مف بينيف:  44،  يكجد 2019أبريؿ  11لمدراسات صدر بتاريخ 
، كمحككمة 2014ألسيرات ياسميف شعباف، كمعتقمة منذ نكفمبر محككمات فعمي بأحكاـ مختمفة، كأقدـ ا

عاـ، كيكجد أسيرة   16سنكات، بينما  أعالىف حكما األسيرة" شركؽ دكيات" كمحككمة بالسجف لمدة  5
 .(3)كاحدة قيد االعتقاؿ اإلدارم 

ألساليب تحقيؽ صييكنية  "اإلسرائيمي"تتعرض األسيرات الفمسطينيات في سجكف االحتالؿ و
جينيؼ كالىام، حيث يقـك المحققكف اإلسرائيميكف باستخداـ أساليب الضغط  اتفاقياتمبادئ تتنافى مع 

النفسي كالجسدم، كمع ىذه الممارسات الغير قانكنية في انتزاع االعتراؼ مف األسيرات ال زالت تمارس 
 (4)مف قبؿ أجيزة التحقيؽ. 

النتباه في السجف األسيرات لفترات زمنية طكيمة المناضالت المكاتي كمف النماذج التي تشد ا
أجسادىف: رسمية عكدة حيث حكـ عمييا بثالث مؤبدات كعشرة سنكات، كأفرج  كشكىتتعذبف كعانيف 

ـ، بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطات 1979عنيا بعممية تبادؿ األسرل التي تمت عمـ 
 .(5)"اإلسرائيمية"

                                                           

  لتعميؽ الحكار العالمي كالديمقراطية،تقرير لممبادرة الفمسطينية  (1)
معركػػة األمعػػاء الخاكيػػة، ممحػػؽ  -مركػػز زيتكنػػة لمدراسػػات كاالستشػػارات، معانػػاة األسػػرل فػػي السػػجكف اإلسػػرائيمية (2)

 ـ.2008خاص، بيركت، 
 .2019/أبريؿ/11تقرير إحصائية محدثة باألسرل في سجكف االحتالؿ، مركز أسرل فمسطيف لمدراسات،  (3)
يػػة جنيػػؼ الثالثػػة مايػػة أسػػرل الحػػرب كالمعتقمػػيف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة: دراسػػة تحميميػػة تطبيقيػػة فػػي اتفاقح (4)

 .حمس، ـ1949كالرابعة 
 .29ص ،الطكيؿ، سجينات الكطف السجيف (5)
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معاناة خاصة، كىناؾ أسيرات كضعف  "اإلسرائيمية"يش األسيرات الحكامؿ في السجكف كما كتع
مكاليدىف داخؿ السجف، كما أف ظركؼ الكالدة صعبة لمغابة، كتفتقر لمحد األدنى مف الرعاية الصحية، 
كتقـك إدارة السجف بنقؿ األسيرات الحكامؿ إلى المستشفى تحت حراسة عسكرية مشددة كيكٌف مكبالت 

، كما تقـك سمطات (1)األيدم كاألرجؿ حتى أثناء عممية الكالدة، كال يسمح لعائالتيـ لحضكر الكالدة
االحتالؿ باحتجاز مكاليدىف مع أمياتيف في ظركؼ اعتقالية سيئة، كيحرمكنيـ مف أبسط حقكؽ 

 .  (2)الرعاية مثؿ ما حدث مع األسيرتيف المحررتيف أميمة األغا، كمرفت طو

مف أشد األساليب الكحشية الصييكنية كأخطرىا ضد األسيرات الفمسطينيات تيديدىف ك 
جبارىف عمى االعتراؼ كرامتيفباالغتصاب كالنيؿ مف  ، كذلؾ مف أجؿ تحطيـ إرادتيف كاالستسالـ كا 

بالتيـ المنسكبة إلييف، كبالرغـ مف بشاعة ىذه األساليب القيرية، إال أف األسيرات قاكمف ىذه 
 .(3)"اإلسرائيمييف"الت اإلجرامية كلـ يستسممف أماـ الجالديف المحاك 

كفي ىذا الصدد تبيف األسيرة الفمسطينية رسمية عكدة تجربتيا المريرة مع سياسة التيديد 
باالغتصاب قائمة: "اتيمني رجؿ المخابرات أماـ كالدم كخطيبي بمعاشرة الرجاؿ، كأحضركا رجاالن قالكا 

 .(4)ت معيـ إلى الفراش"ألىمي كذٌبا بأنني ذىب

كما خاضت األسيرات الفمسطينيات سمسمة مف الخطكات النضالية مع سائر الحركة األسيرة في 
ذالؿ  "اإلسرائيمية"، ألجؿ تحسيف أكضاعيف، ككضع حد لمسياسات سجكف االحتالؿ اليادفة إلى قير كا 

ـ كتمثؿ شكؿ اإلضراب 28/4/1970بتاريخ  نساف األسير، ككاف اإلضراب الشيير الذم خضنواإل
 .(5)بفصؿ طعاميف عف طعاـ السجانات تعبيرنا عف رفضيف المشاركة في صنع طعاـ سجانتيف

 إف ظركؼ اعتقاليف كمعاممتيٌف مغمفة بالقسكة كالمعاناة ذاتيا، التي تغٌمؼ ظركؼ كافة األسرل،
، كفقداف اإلحساس باألمكمة بسبب البعد عف األبناءاالبتعاد عف األبناء كالزكج كالبيت باإلضافة إلى 

حرماف األسيرات مف المقاء المباشر مع ، ك منع زيارة األىالي لألسيرات أك التضييؽ في إجراءاتياك 

                                                           

 .98ص ،الشامي، ـ1967 -1994سرائيمي في قطاع غزة دكر المرأة الفمسطينية المقاكمة لالحتالؿ اإل (1)
 .32ص ،محسف، مسطينية تحت االحتالؿ اإلسرائيميمعاناة المرأة الف (2)
 .الفزاني، أعالـ نساء الفمسطينيات (3)
 .51ص ،اليندم، رأة الفمسطينيةأضكاء عمى نضاؿ الم (4)
 .172ص ،البطش، مرجع سابؽ (5)
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منع ز، ك أطفاليف، الذيف تزيد أعمارىـ عف ست سنكات، كاالكتفاء بالزيارة كالتحدث مف خمؼ الحكاج
رل، كبذلؾ تحـر عائالت مف االجتماع لسنكات طكيمة، خالفان لما األسيرات مف زيارة أزكاجيف األس

التفتيش العارم لمنساء األسيرات عند زيارة  ة، عدا عف مف معاىدة جنيؼ الرابع 82نصت عميو المادة 
االعتداء عمى شرؼ ككرامة األسيرات مف خالؿ الشتائـ البذيئة، ، ك ـاألىؿ، أك عند زيارة الزكج لممحاك

سادىف، كالتيديد باالغتصاب، كاقتحاـ غرؼ األسيرات دكف سابؽ إنذار مف قبؿ السجانيف كالتحرش بأج
سجينات ييكديات جنائيات بأقساـ قريبة مف أقساـ األسيرات الفمسطينيات السياسيات،  كضعك   ؿ،االرج

 (1) .مما يؤدم إلى ممارسة الجنائيات الييكديات االعتداءات المستمرة بحؽ األسيرات

 األسرى األطفال في سجون االحتالل:رابًعا: واقع 
دأبت إسرائيؿ عمى اعتقاؿ األطفاؿ الفمسطينييف منذ احتالليا لمضفة الغربية كقطاع غزة في 

، لكنيا كثٌفت عمميات االعتقاؿ ىذه خالؿ سنكات االنتفاضة األكلى، التي ـ1967حزيراف/يكنيك 
ت تيمة معظـ األطفاؿ المعتقميف في تمؾ السنكات إلقاء ، ككانـ1987اندلعت في كانكف األكؿ/ديسمبر 

 الحجارة عمى جنكد االحتالؿ كمركباتو. 

ثـ جعمت مف عممية اعتقاؿ األطفاؿ عممية ممنيجة بعد اندالع االنتفاضة الثانية في 
، كصارت تمجأ، أكثر فأكثر، إلى االعتقاؿ اإلدارم بحقيـ، كما قامت ب دانة ـ2000أيمكؿ/سبتمبر 

مع األطفاؿ  "اإلسرائيمي"عامان. كتتعامؿ سمطات االحتالؿ  14ف أطفاؿ تقؿ أعمارىـ عف كسج
"مشركع مخربيف"، كتحرميـ مف أبسط الحقكؽ التي تمنحيا ليـ المكاثيؽ الدكلية، كػ الفمسطينييف األسرل 

ـ، كتشمؿ: الحؽ في عدـ التعرض لالعتقاؿ العشكائي، كمعرفة سبب االعتقاؿ، كالحصكؿ عمى محا
 .(2)يكاالتصاؿ باألىؿ، كحؽ األسرة في معرفة سبب كمكاف االعتقاؿ، كالمثكؿ أماـ قاض

األطفاؿ الفمسطينيكف ما يعانيو الكبار مف انتياكات فاضحة لحقكقيـ اإلنسانية،  كيعاني األسرل
كتعتقؿ سمطات االحتالؿ األطفاؿ  .خالؿ عممية االعتقاؿ كأثناء التحقيؽ كطكاؿ فترة االحتجاز كالسجف

عند نقاط التفتيش كفي الشكارع أك مف المنازؿ كىي  "اإلسرائيمييف"الفمسطينييف بناء عمى مزاجية الجنكد 
 الحالة األكثر شيكعان. 

                                                           

 .أبك ىالؿ، يني في سجكف االحتالؿ اإلسرائيميمعاناة األسير الفمسط (1)
 .1تقرير األطفاؿ األسرل في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمي الصادر عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ص (2)
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كفي حالة االعتقاؿ مف المنزؿ، تحاصر كحدة مف جنكد االحتالؿ منزؿ األسرة في الساعات 
في كثير مف األحياف، لمضرب  دما يتـ التعٌرؼ عمى الطفؿ ف نو يتعرضاألكلى مف الصباح عادة، كعن

كالركؿ قبؿ تعصيب عينيو كتكبيؿ يديو مف الخمؼ بقيكد بالستيكية، ثـ يكضع في الجزء الخمفي مف 
 ة.مركبة عسكري

كيحتجز األطفاؿ الفمسطينيكف في البداية في مراكز تحقيؽ عسكرية كمراكز شرطة إسرائيمية في  
الغربية. كتقع بعض مراكز التحقيؽ في المستكطنات، مثؿ مستكطنة كريات أربع كمعاليو أدكميـ  الضفة

 كداف شمركف كغيرىا. 

كلدل كصكؿ الطفؿ األسير إلى مركز التحقيؽ، يكضع إما في زنزانة أك يؤخذ مباشرة إلى غرفة 
دكلي أك مف المحاميف التحقيؽ كيتخمؿ التحقيؽ، الذم يجرم دكف أم رقابة مف الصميب األحمر ال

جبار الطفؿ األسير عمى الكقكؼ  الفمسطينييف، ممارسات كحشية، كالضرب كالشبح المتكاصؿ، كا 
لساعات طكيمة كالحرماف مف النـك كالطعاـ كصب مياه باردة جدان عمى جسد األسير ثـ مياه ساخنة جدا 

ئية كالتحرش الجنسي كالتيديد كتعميؽ الطفؿ عمى عامكد كتعميقو مقمكبا كالصعؽ بالصدمات الكيربا
 باالغتصاب.

كفي معظـ الحاالت يعترؼ الطفؿ، بعد تعرضو لمتعذيب، بتيـ زائفة، كما أف مف المألكؼ أف 
ييعطى كرقة اعتراؼ مكتكبة بالمغة العبرية لمتكقيع عمييا كىي لغة ال يفيميا إال عدد قميؿ جدان مف 

 األطفاؿ الفمسطينييف. 

التي ينتزعيا المحققكف مف الطفؿ دليؿ اإلدانة القطعي المعتمدة لدل كتشكؿ كرقة االعتراؼ 
 المحاكـ العسكرية. 

عاـ  4فرع فمسطيف، في  -كمف بيف الحاالت التي كثٌقتيا الحركة الدكلية لمدفاع عف األطفاؿ 
ه في المئة مف ىذ 32في المئة مف الحاالت كفي  81، قدـ األطفاؿ اعترافات أثناء التحقيؽ في 2009

كبعد انتياء التحقيؽ، بالحصكؿ غالبان عمى االعتراؼ  .الحاالت كانت كرقة االعتراؼ بالمغة العبرية
بالتيمة المكجية، يينقؿ الطفؿ األسير إلى السجكف الخاضعة لمصمحة السجكف اإلسرائيمية كالتي تقع 

مية صعبة لصعكبة كىك ما يجعؿ الزيارات العائ داخؿ إسرائيؿ، باستثناء سجف كاحد ىك سجف عكفر،
عممان بأف  ،1948الحصكؿ عمى تصاريح لدخكؿ عائالت األطفاؿ األسرل المناطؽ الفمسطينية عاـ 
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مف اتفاقية جنيؼ الرابعة،  76احتجاز سكاف األراضي المحتمة خارج تمؾ األراضي ييعدُّ انتياكان لممادة 
 ." بتيـ إذا أدينكايحتجز المتيمكف في البمد المحتؿ كيقضكف فيو عقك "التي تنص عمى 

 أبرز قضايا األسرى في سجون االحتالل:خامًسا: 
مف جرائميا، كحكلت سجكنيا إلى ساحات لمقمع  تصٌعدك  سمطات االحتالؿ في انتياكاتيا تمعف

كاالعتداءات كالقتؿ البطيء، كأماكف لإلىانة كاإلذالؿ كالتعذيب الممنيج كزرع األمراض العديدة كحقكؿ 
 أبرز قضايا األسرل كمعاناتيـ في سجكف االحتالؿ "اإلسرائيمي": ، كفيما يميتجارب

 :اإلنفرادي العزل  -1

في  " لمعزؿالخطيركف" بػ األسرل الذيف تصفيـ مصمحة سجكف االحتالؿ مف مجمكعةيتعرض 
قسـ خاص معزكؿ عف باقي أقساـ السجف، كبظركؼ حياة خاصة، يحرمكف فييا كثيرنا مف االمتيازات 

 .(1)التي يتمتع بيا األسرل في األقساـ العادية

كتعد سياسة العزؿ االنفرادم مف أقسى سياسات القمع التي تنتيجيا إدارات السجكف، عمى  
في عزؿ بعض األسرل  "اإلسرائيمي"حقيقي كراء استمرار قكات االحتالؿ  مسٌكغالرغـ مف عدـ كجكد 

في زنازيف انفرادية ضيقة كلمدد طكيمة، كما يتـ احتجازىـ في أقساـ لمعزؿ تضـ سجناء جنائييف كما 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، كال بد مف التنكيو ىنا أف  84في سجف أيالكف الرممة، مما يتعارض كالمادة 

النقؿ التعسفي كالعزؿ االنفرادم تعداف مف أنماط التعذيب الجسدم كالنفسي المحرمة دكلينا كفؽ  سياستي
  .(2) ـ1984 النصكص في اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ

كيمجأ االحتالؿ إلى عزؿ األسير انفراديان؛ ليخمؽ منو إنسانان مريضان مكتئبان كمنطكيان، كيجعمو 
ميمالن ال حكؿ لو كال قكة، كيفرض سياسة القبكؿ باألمر الكاقع عميو، كذلؾ ييدؼ العزؿ إلى إذالؿ 

لحاؽ األذل النفسي ك  المعنكم كالجسدم المعتقؿ كتحطيـ معنكياتو ككسر إرادتو بشكؿ منظـ كمبرمج كا 

                                                           

 .11ص ،العقاد، مرجع سابؽ (1)
ي كاإلنسػػاني كاالتفاقيػػات انتياكػػات السػػجكف اإلسػػرائيمية إزاء األسػػرل الفمسػػطينييف كالعػػرب مػػف منظػػكر القػػانكف الػػدكل (2)

 .2ص ،عناتي، الدكلية
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بو كبذكيو المحركميف مف رؤيتو كالقمقيف باستمرار عميو كعمى حياتو، كاألسكأ أنو ال يكجد سقؼ محدد 
 (1).لمعزؿ االنفرادم، فقد يستمر لشيكر، كقد يمتد لسنكات

 االزدحام: -2

االعتقاؿ بحؽ المدنييف الفمسطنييف بصفة مستمرة كتزج  "اإلسرائيمي"االحتالؿ  سمطاتتمارس 
بيـ في سجكنيا عمى نحك مستمر إلى أف أصبحت سجكنيا تفيض بالمعتقميف الذيف أصبح عددىـ يزيد 
عف الطاقة االستيعابية لمسجكف، كتعد السجكف التي يحتجز بيا األسرل المعتقمكف الفمسطينيكف غير 

 . (2)ذ يعيش داخؿ الغرفة عدد يفكؽ قدرتيا االستيعابيةمالئمة كغير صحية الزدحاميا، إ

المخصصة الحتجاز الفمسطينييف مف غرؼ ضيقة تبمغ مساحتيا  "اإلسرائيمية"كتتألؼ السجكف 
متريف مربعيف كنصؼ المتر، كيحتجز بداخميا شخصف كأخرل تتسع عنيا قميالن كبحتجز بيا ثالثة إلى 

متر مربع، يحتجز بيا مف ثمانية إلى عشرة  13يا خمسة أشخاص، كأخرل جديدة تبمغ مساحت
أما في  متر مربع، 2.5أشخاص، حيث إف المساحة المخصصة في غرؼ االحتجاز لكؿ سجيف ىي 

أقؿ كثيرنا مف مربع  متر 1.6الباحات المخصصة لممشي كالرياضة فنصيب األسير الكاحد ال يتجاكز 
ع سكءنا كجكد المغاسؿ كالمراحيض ضيزيد الك  مما، ك متر مربع( 8-6المتكسط العالمي المتعارؼ عميو )

ساعة يكمينا كال يخرجكف منيا إلى ساحة السجف سكل  22في الغرؼ التي يقضي فييا المعتقمكف 
كيسمح ليـ بالسير في ساحة تبمغ مف  -ساحة لرؤية الشمس-ساعتيف في اليـك في ما يسمى بالفكرة 

أسير، لذلؾ ف نو ال  150- 80قسـ يحتكم عمى  في بعض السجكف، مع العمـ أف كؿ 2ـ80-120
أسيرنا ممارسة رياضة المشي في كقت كاحد كذلؾ بالحد األقصى 20يمكف ألكثر مف 

(3) 

                                                           

 .12/4/2016. تاريخ الزيارة /http://asramedia.ps/post/8577مكتب إعالـ األسرل. تقرير منشكر.  (1)
عامنا لالعتقػاؿ. تقريػر أسػبكعي عػف االنتياكػات اإلسػرائيمية. غػزة دكف سػنة.  40المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.  (2)

 .38ص
(3) (3) Fuad Al Khoffash Ghassan Obaid. Translated by: mohammed el -nadi..Behind the 

Sun” Robbed Freedom and Absence Rights The reality of Palestinian detainees in the 
Israeli occupation jails in 2009" Report prepared. Vienna.1 April 2010.p3 

http://asramedia.ps/post/8577/
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بما أقرتو االتفاقية الدكلية التي أكدت  "اإلسرائيمي"كمما سبؽ يؤكد عدـ التزاـ سمطات االحتالؿ 
الدكلة الحاجزة عمى تكفير أماكف الحجز المناسبة صحينا كأمنينا، حيث يعيش األسرل  التزاـعمى ضركرة 

 .(1)ـ1949أكضاعنا صعبة تتناقض مع اتفاقتي جنيؼ الثالثة كالرابعة عاـ 

  التعذيب: -3

التعذيب بأنو التدمير الجسدم كالنفسي كالجنسي المتعمد كالمنظـ مف قبؿ شخص  تعريؼيمكف 
أك أكثر كبناءنا عمى أكامر أم سمطة، كييدؼ إلى انتزاع المعمكمات كتدمير شخصية المعتقؿ، التسبب 
بمعاناة جسيمة كنفسية كجنسية لمشخص بعد التعذيب، إلرىابو كمنعو مف متابعة النضاؿ بعد خركجو 

 . (2)سجف الستخداـ اإلنساف المحطـ لنشر الرعب بيف أفراد المجتمعمف ال

بحؽ  العديد مف كسائؿ التعذيب كالضغط الجسدم كالنفسي ستخدـ سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي"ت
 (3):، كفيما يمي جزء مف ىذه الكسائؿاألسرل الفمسطينييف

 وسائل التعذيب النفسي:  -1

 يتـ تيديد المعتقؿ بأنو سكؼ يصاب بالعجز الجسدم  التيديد باحداث إصابات كعاىات: حيث
 .كالنفسي قبؿ مغادرة التحقيؽ

  ،الحط مف كرامة المعتقؿ: حيث يرغـ المعتقؿ عمى القياـ بأمكر مف شأنيا الحط مف كرامتو
 ".ؽمثؿ: "إرغاـ المعتقؿ عمى تقبيؿ حذاء المحق

  جتو كذكيوتيديد المعتقؿ باالغتصاب كاالعتداء الجنسي عميو أك عمى زك. 
 اعتقاؿ األقارب مف أجؿ الضغط عمى المعتقؿ. 
  حبس المعتقؿ مع العمالء: حيث يتـ كضع المعتقؿ مع مجمكعة مف العمالء الذيف يعممكف

 .لحساب المخابرات اإلسرائيمية

 

                                                           

 .86ص ،محسف، رل الفمسطينييف في سجكف االحتالؿقضايا األس لخطاب الصحفي نحكا (1)
 .13ص ،الزير ،سطينييف كعالقتيا ببعض المتغيراتاآلثار بعيدة المدل لمتعذيب لدل المحرريف الفم (2)
ككالػػػة األنبػػػاء كالمعمكمػػػات الفمسػػػطينية كفػػػا. أبػػػرز أسػػػاليب التعػػػذيب فػػػي سػػػجكف االحػػػتالؿ. تقػػػرر منشػػػكر. )مكقػػػع  (3)

 .12/4/2019. تاريخ الزيارة http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=396-7الكتركني(. 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=396-7
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 وسائل التعذيب الجسدي: -2

  تشكيش تغطية الكجو كالرأس: حيث يتعرض المعتقؿ لتغطية كجيو بكيس قذر؛ مما يؤدم إلى
عاقة التنفس  .الذىف كا 

 لشبح: أم كقكؼ أك جمكس المعتقؿ في أكضاع مؤلمة لفترة طكيمة، كغالبان ما يتـ اجالس ا
سـ كتقيد 30سـ، كارتفاعو حكالي 25× سـ 25المعتقؿ عمى كرسي صغير، ال تتجاكز قاعدتو 

 .يديو إلى الخمؼ
  حيث يحـر المعتقؿ مف النـك لفترات طكيالحر :  .مةماف مف النـك
  الحبس في غرفة ضيقة: حيث يحبس المعتقؿ في زنزانة ضيقة جدان، يصعب فييا الجمكس، أك

 .الكقكؼ بشكؿ مريح
  الحرماف مف الطعاـ: حيث يحـر المعتقؿ مف بعض الكجبات الغذائية إال بالقدر الذم يبقي

 .المعتقؿ حيان، كال يتـ إعطاء المعتقؿ الكقت الكافي لتناكؿ الطعاـ
 كسيقى الصاخبة: حيث يتعرض المعتقؿ لممكسيقى الصاخبة التي تؤثر عمى التعرض لمم

 .الحكاس
  أسمكب اليز: حيث يقـك المحقؽ باإلمساؾ بالمعتقؿ، كىزه بشكؿ منظـ كبقكة كسرعة كبيرة مف

خالؿ مسؾ مالبسو، بحيث ييتز العنؽ كالصدر كالكتفيف؛ األمر الذم يؤدم إلى إصابة 
 .عف ارتجاج في الدماغ المعتقؿ بحالة إغماء ناتجة

  تعريض المعتقؿ لمكجات باردة شتاء، كمكجات حارة صيفان، أك كالىما معان. 
 حرماف المعتقؿ مف قضاء الحاجة. 
  إجبار المعتقؿ عمى القياـ بحركات رياضية صعبة كمؤلمة "كضع القرفصاء، أك جمسة الضفدع

 ."السجيف لفترة طكيمة، كفي حاالت يضع المحقؽ الكرسي لضماف عدـ تحرؾ
 يمجأ المحققكف اإلسرائيميكف إلى ىذا األسمكب فى فصؿ الشتاء :  ألسير بالمياه الباردةرش ا

أكثر مف الصيؼ، حيث يقـك المحقؽ بسكب المياه المبردة داخؿ الثالجة، عمى جسـ األسير 
كىك عار تمامان، بيدؼ إلحاؽ أذل بميغ باألسير، كينتج عف ىذا األسمكب الدني ارتعاشات 

 .حادة في كؿ أعضاء الجسد ك شؿ تفكير األسير
 حد أساليب التحقيؽ؛ بيدؼ إيصاؿ الرسالة الفاشية لممحققيف : ضرب رأس األسير بالحائط

 .كالمتمثمة باالعتراؼ، أك المكت، حيث يتـ ضرب رأس األسير بعنؼ بجدار غرفة التحقيؽ
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 لمحقؽ اإلسرائيمي عمى ييدؼ ا ؼ:أسمكب بطح األسير عمى ظيره كيداه مكبمتاف مف الخم
باليديف عبر ضغط الجسد عمى اليديف، مع استخداـ اليراكة كثقؿ جسد   إحداث آالـ فظيعة

المحقؽ لمضغط عمى أعمى صدر األسير؛ بيدؼ انتزاع مكافقة األسير عمى االعتراؼ تحت 
 .ضغط اآلالـ المبرحة

 التي يمجأ إلييا المحققكف أحد أحقر األساليب  :التعرية الكاممة كتقييد اليديف مف الخمؼ
األسير كمعنكيتو، كزعزعة إيمانو  اإلسرائيميكف، في أقبية التحقيؽ؛ بيدؼ كسر كتحطيـ نفسية

 .بالقيـ لتسييؿ كسر صالبتو األخالقية كالكطنية
 يتـ إلقاء األسير عمى ظيره كشد يديو أسفؿ الطاكلة،  : الضرب باليراكة عمى الصدر كالمعدة

 .يو ضربات متالحقة باليراكة لمنطقة الصدر كالمعدة أسفؿ الرقبة مباشرةكيقـك المحقؽ بتكج
 يتـ إجبار األسير عمى الكقكؼ عمى رأسو لفترات طكيمة، مع   سو:صمب األسير عمى رأ

 .استخداـ اليراكة لمضرب عمى الساقيف كالفخذيف كالبطف
 ثني الذراع لألعمى، كالركؿ بالركبة عمى المعدة ، كأسمكبالضغط عمى الخصيتيف مع الفرؾ. 
 المحقؽ يفرض بالقكة عمى السجيف أف يركع كينبطح عمى  :طاكلة قصيرة األرجؿ ىالرككع عم

بطنو عمى طاكلة قصيرة األرجؿ، بحيث يككف الرأس مغطى بكيس مف قماش الشادر ذك 
د أطراؼ الطاكلة، كمف ثـ يبدأ كؿ يد مقيدة في أح  الرائحو النتنو، كاأليدم مقيدة ب حكاـ،

المحقؽ بالضرب بعنؼ كقكة، إضافة إلى الضغط بكمتا يديو ضغطان ىائالن عمى صدره، مما 
 ة.شديد ب لو آالمان يسب

 أخذ الطابع الجدم كاإلذاللي كالتأثير النفسي عمى  :مع مجمكعة مف السجناءي تعذيب جماع
األيدم كمعصكبك األعيف بالكقكؼ في المحقؽ السجناء كىـ مقيدك  حيث يجبر  المجمكعة:

كمف ثـ يطبؽ المحقؽ الضخـ الجسد الضرب   يسمح ليـ بممسيا، مكاجية الحائط دكف أف
بعنؼ كقكة كعجمة مفرطة عمى أعضاء الجسد الحساسة مستخدمان عصان سميكة "ىراكة"؛ مما 

 .يسبب آالمان حادة ك جركحان نازفة في أنسجة أعضاء أماكف الضرب

يشكؿ انتياكا أساسيا لحقكؽ اإلنساف، كجـر فظيع كبشع يرتكب بحؽ الكرامة  كالتعذيب
كاإلنسانية، ييدؼ إلى تدمير اإلنساف جسديان كمعنكيان، كتحطيـ شخصيتو كتغيير سمككو كنمط تفكيره 

كمخطئ مف يعتقد بأف التعذيب في سجكف ، كحياتو، ليغدك عالة عمى أسرتو كمجتمعو كعبرة لغيره
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نما يمتد إلى  "إلسرائيميا"االحتالؿ  يقتصر عمى فترة التحقيؽ بيدؼ انتزاع المعمكمات كما يدعكف، كا 
 آثاره تالحؽ األسير لما بعد التحرر.كتبقى المحظة األخيرة لكجكد المعتقؿ داخؿ السجف، 

نما كؿ مف يعمؿ بالمؤسسة األمنية  ممارستوكما كأف  لـ تقتصر عمى المحققيف فحسب ، كا 
بطريقتو الخاصة ، بدءان مف الجندم الذم يشارؾ باالعتقاؿ كمركرا بالمحقؽ كالسجاف  يمارس التعذيب

 ."اإلسرائيمي"كليس انتياءن بالطبيب كالممرض ، كذلؾ بعمـ القضاء 

نما شمؿ النساء كالشيكخ،  كالتعذيب ال يمارس بحؽ الرجاؿ كالشباف كرجاؿ المقاكمة فحسب ، كا 
رضى كالمعاقيف عمى حد سكاء، كأعتقد أف ىناؾ تالزمان ما بيف كاألطفاؿ كالفتيات، باإلضافة لمم

االعتقاالت كالتعذيب، حيث أف الشيادات كاإلحصائيات تؤكد أف كؿ مف مركا بتجربة االعتقاؿ قد 
تعرضكا ألحد أشكاؿ التعذيب النفسي كاإليذاء المعنكم أك الجسدم أك اإلىانة أماـ الجميكر ك أفراد 

 .(1)ديدة كجرائـ مؤلمة اقترفت بحؽ األسرل كاألسيراتالعائمة، كىناؾ قصص ع

 اإلىمال الطبي والظروف الصحية: -4

ا كمشكالت صحية مختمفة بسبب  "اإلسرائيمية"يعاني األسرل الفمسطينيكف في المعتقالت  أمراضن
 : (2)التي يعيشكنيا في المعتقالت، كتتمثؿ ىذه الظركؼ في اآلتي المأساكيةالظركؼ 

ا كنكعنا كنظافة، إضافة إلى نقص قيمتو الغذائية، مما يؤدم إلى  المقدـسكء الطعاـ  لألسرل كمن
النقص الكبير ، ك قمة النظافة كالحرماف مف االستحماـ لمدد طكيمة، ك انتشار األكبئة كاألمراض الجمدية

عدـ  الحرماف مف النـك إما بسبب ظركؼ الزنزانة القاسية، أك، باإلضافة إلى في األلبسة كاألغطية
 تأخير استالـ مستحقات األسرل.، ك تكافر فرشات أك تقديـ فرشات متسخة أك مميئة بالرطكبة كالعفف

كما يميز تعامؿ االحتالؿ مع األسرل ىك الحقد الكاضح عمى ىؤالء األسرل كعٌدىـ إىابييف ال 
األسرل مف ، لذلؾ ب مكانؾ أف تتخيؿ ما يمكف أف يقـك بو ىذا السجاف ضد ىؤالء الحياةيستحقكف 

                                                           

 /https://paltoday.ps/ar/post/146341 .تقرير منشكر.  ، فركانة، حتالؿ سياسة ثابتةالتعذيب في سجكف اال(1)
 .12/4/2019تاريخ الزيارة 

 .87ص ،محسف، رجع سابؽم (2)

https://paltoday.ps/ar/post/146341/
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ممارسات نازية كسادية، حتى كصؿ األمر إلى إجراء عممية جراحية لألسير أنس شحادة مف راـ اهلل 
 . (1)مف دكف تخدير

كبنظرة سريعة عمى أكضاع األسرل الصحية نجد أف غالبية المعتقميف الفمسطينييف يكاجيكف 
، ففي أثناء "اإلسرائيمية"كف مشكالت في أكضاعيـ الصحية، نظرنا لتردم ظركؼ احتجازىـ في السج

مدة التحقيؽ يحتجز المعتقمكف في زنازيف ضيقة ال تتكافر فييا أدنى مقكمات الصحة العامة، حيث 
يتعرضكف لسكء المعاممة، كالضرب كالتعذيب، كاإلرىاؽ النفسي كالعصبي، مما يؤثر عمى أكضاعيـ 

 .(2)الصحية عمى نحك سمبي

 (3):كؿ كبير بيف صفكؼ األسرلكتنتشر عادة األمراض التالية بش

 االلتيابات كاألزمات الصدرية. أ

 األمراض الجمدية. ب

 أمراض العيكف. ت

 قرحة المعدة كالبكاسير، كانتفاخ البطف. ث

 .األمراض المرتبطة بفصؿ الشتاء. ج

األمراض المزمنة الناتجة عف اإلصابة بالرصاص قبؿ االعتقاؿ، كبقائيا دكف عالج أك رعاية . ح
 .صحية

 .كاألمراض الناتجة عف التعذيب كالممارسات القمعية، كالربك كأمراض الرئةاإلصابات . خ

 بية.األمراض النفسية كالعص. د

 

 

                                                           

 .52ص ، األشقر، مرجع سابؽ  (1)
مفكضية العالقات الدكلية حركة فتح، اإلىماؿ الطبي، مكقع الكتركىي   (2)

http://www.fatehfrc.plo.ps/ar/index.php?p=main&id=156   12/4/2019، تاريخ الزيارة. 
 .أبك ىالؿ، إلسرائيمياالحتالؿ امعاناة األسير الفمسطيني في سجكف  (3)

http://www.fatehfrc.plo.ps/ar/index.php?p=main&id=156
http://www.fatehfrc.plo.ps/ar/index.php?p=main&id=156
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 االعتقال اإلداري: -5

ا عمى االعتقاؿ التعسفي، إذ يتـ احتجاز الشخص لمدة ستة  االعتقاؿ يعد ا صارخن اإلدارم نمكذجن
أشير قابمة لمتجديد دكف تكجيو تيمة، كدكف المثكؿ أماـ المحكمة، كىك ما يخؿ بقانكنية االعتقاؿ 

 "ياإلسرائيم"كيجعمو تعسفينا حسب المبادئ التي نصت عمييا المكاثيؽ الدكلية، كتمجأ سمطات االحتالؿ 
 . (1)إلى سياسة االعتقاؿ اإلدرام التعسفي في حاؿ عدـ القدرة عمى تكجيو أم تيـ حقيقية لألسير

 "اإلسرائيمي"كتعتبر سياسة اإلعتقاؿ اإلدرام سياسة قديمة حديثة انتيجتيا سمطات االحتالؿ 
راضي ، كتستند إجراءات االعتقاؿ اإلدارم المطبقة في األالفمسطينييفكمازالت ضد المكاطنيف 
( مف أنظمة الدفاع لحالة الطكارئ التي فرضتيا سمطات االنتداب 111الفمسطينية إلى المادة )

ـ، كالتي اتخذت في حينو بحؽ الييكد كالعرب عمى حد سكاء، كلقد استخدمت 1945البريطاني في عاـ 
الضفة الغربية  سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ىذه السياسة كبشكؿ متصاعد منذ السنكات األكلى الحتالؿ

 .(2)ـ1967كقطاع غزة عاـ 

بديالن عف عقكبة السجف في  اإلدارم يشكؿ االعتقاؿ أف إلى أسباب االعتقاؿ اإلدارمكترجع 
الحاالت التي ال تممؾ أجيزة االحتالؿ األمنية مكاد اإلدانة، كترغب في الكقت نفسو بمعاقبة أصحاب 

المعتقميف لفمسطينييف رىف االعتقاؿ اإلدارم بسبب كشايات غالبنا ما يككف سبب احتجاز ، ك ىذه الحاالت
ال ترغب المخابرات اإلسرائيمية بكشؼ أصحابيا، األمر الذم قد يحصؿ لك كجيت ليؤالء المعتقميف 

رغبتيا في تغييب فمسطينييف ترل أف لدييـ قدرات عالية، أك أنيـ ، ك التيـ التي تدكر حكليا الكشايات
، االحتالؿ في مرحمة صعبة، كال تتكفر لدل تمؾ األجيزة مكاد تصمح إلدانتيـيمثمكف خطرنا عمى أمف 

تعمد إصابة المعتقؿ الفمسطيني بحالة مف اإلرباؾ كاإلحباط بكثرة االعتقاالت كالتمديدات، األمر الذم ك 
مضاعفة األذل كالضرر االقتصادم لممعتقميف ، ك سينعكس عمى نشاطو خارج المعتقؿ حيف خركجو

 . (3)ييف كعائالتيـالفمسطين

كأسباب سياسية أخرل مثؿ: حممة االعتقاالت الكبيرة التي طالت اآلالؼ مف الفمسطينييف إثر 
ـ، حيث كاف احتجاز ىذا العدد الكبير مف 2002اقتحاـ مناطؽ الحكـ الذاتي منذ أكاسط شير آذار 

                                                           

 .20، ص أبك شمكؼ، رحاب الجكع المقدس ممحمة الكرامةفي  (1)
 .42ص ،نجـ، لفمسطينييف في ضكء بعض المتغيراتالسمات المميزة لشخصية زكجات األسرل كغير األسرل ا (2)
 كآخركف. الخفش، ة لتعطيؿ نمك المجتمع الفمسطينياالعتقاؿ اإلدارم التعسفي أدا (3)
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قناعو بجدكل الح "اإلسرائيمي"إرضاء الشارع  المحككميف إدارينا بغرض ممة العسكرية ضد الفمسطينييف كا 
اتخاذ المعتقميف كسيمة ضغط ككرقة رابحة بيد الحككمة تستخدميا عند بدء ، ك كنجاح خطة السكر الكاقي

 أم مفاكضات مع الجانب الفمسطيني. 

 .التفتيش المفاجئ واقتحام الغرف والنقل -6

ىك حالة عدـ  أكثر ما يعكر حياة األسير في السجف، كيجعمو في معاناة كمشقة مستمرة،
االستقرار التي تمارسيا ضده مصمحة السجكف، فيي تحرص عمى أف يبقى في حالة استنفار 

فحص الشبابيؾ ، ك كثرة التنقالت بيف السجكف: كاضطراب مستمر، كيتمثؿ ذلؾ بعدة أمكر مف أىميا
األسرل ثالث إذ تتـ عممية تعداد ، مكقكؼ عمى العدد، كللمغرؼ األمنيةحيث يتـ التأكد مف السالمة 

 . (1)مرات يكمينا عمى األغمب مرة الفجر كالثانية الظير كالثالثة المغرب

تالؿ إلى التنغيص عمى حياة األسرل بكؿ الكسائؿ، فيمجأ إلى عمميات اقتحاـ الغرؼ حكيعمد اال
ز كالتفتيش الميمي المفاجئ، التي يصاحبيا غالبنا اإلرىاب كاالعتداء عمى األسرل بالضرب كرش الغا

كمصادرة األغراض الشخصية، حتى كصؿ األمر إلى صكر أبنائيـ كرسائميـ الخاصة، كال يخمك األمر 
 . (2)بعض األحياف مف إىانة القرآف الكريـ كتمزيقو أك الدكس عميو حيث تكرر ىذا في سجف مجٌدك

لخمؽ حالة ككتعمد الكحدات الخاصة استخداـ العنؼ كالقكة المفرطة كاالعتداء الجسدم عمى األسرل 
مف العرب كالخكؼ لدل األسير إمعاننا في إذاللو، ىذه االعتداءات كاف يقابميا األسرل كثيرنا 
باالحتجاجات كرفض التفتيش العارم الذم تمارسو ىذه الكحدات، كمف ثـ يتعرض األسير لمسب كالشتـ 

حياف كانت تتطكر كالضرب  كالتحكيؿ لمعزؿ كفرض غرامات مالية باىظةعقابيو عميو، كفي بعض األ
دارة السجكف التي ال تتكرع عف استخداـ ألسمحة القاتمة ضد  األمكر إلى اشتباكات بيف األسرل كا 

طالؽ الرصاص المطاطي كالحي عمييـ ،األسرل العزؿ  . (3)كا 

كيعد تمادم مصحمة السجكف بانتياج مثؿ ىذه السياسات غير اإلنسانية التي تحط مف كرامتيـ 
ـ، التي أكدت عمى كجكب معاممة أسرل الحرب معاممة 1949قية جنيؼ الثالثة لعاـ بمنزلة خرؽ التفا

                                                           

 .22ص، العقاد ، مرجع سابؽ (1)
 .88ص ،محسف، مرجع سابؽ (2)
 المرجع نفسو.  (3)
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، كما أكدت عمى كجكب احتراـ شخصية كشرؼ كحقكؽ األشخاص (1)األكقاتإنسانية في جميع 
 المحمييف كمعاممتيـ معاممة إنسانية. 

 شيداء الحركة األسيرة: -7

ا عمى إعداـ عدد ممف تعتقميـ، حيث  لـ تكتؼ قكات االحتالؿ بسياسة االعتقاؿ بؿ دأبت أيضن
تصاعدت حممة اإلعدامات عمى نحك ممحكظ في أثناء انتفاضة األقصى، بعد أف حصمت قكات 

 ـ سياسة3/1/2002التي أقرت بتاريخ  "اإلسرائيمية"االحتالؿ عمى ضكء أخضر مف المحكمة العميا 
 :(2)التي يقـك بيا الجيش، كقد تمت عممية اإلعداـ لألسرل بعدة أساليب منيا التصفيات

 و. يإطالؽ النار عمى نحك مباشر عمى المعتقؿ عند إلقاء القبض عم. أ
 .كيؿ بالمعتقؿ كاالعتداء عميو بالضرب حتى المكتنالت. ب
 كاعتقالو حينا.بعد إلقاء القبض عميو ح عدـ السماح بتقديـ اإلسعافات الطبية لألسير الجري. ت
ككحداتو أنو  "اإلسرائيمي"إطالؽ النار عمى المطمكب لالعتقاؿ كقتمو عمى الرغـ مف عمـ الجيش . ث

 كلـ يبد أم مقاكمة كيمكف إلقاء القبض عميو حينا.  ،غير مسمح

كقد تسببت أساليب التحقيؽ القاسية التي تمارسيا السمطات اإلسرائيمية ضد األسرل الفمسطينييف 
ف اإلسرائيمية إلى استشياد العديد منيـ، كذلؾ إما نتيجة لمتعذيبب مباشرة أك بسبب في السجك 

 المضاعفات المرضية التي نجمت عف التعذيب. 

تبيف أف  2019/ أبريؿ / 11إحصائية أصدرىا مركز أسرل فمسطيف لمدراسات بتاريخ  كبحسب
، أسيرا استشيدكا نتيجة التعذيب( 73) منيـ:  1967( شييد منذ عاـ 218شيداء الحركة األسير ة )

( أسرل 7)، ك( أسير نتيجة القتؿ العمد بعد االعتقاؿ مباشرة75)ك، ( أسير نتيجة اإلىماؿ الطبي63)ك
 .بعدما أصيبكا بأعيرة نارية كىـ داخؿ المعتقالت

 

 

                                                           

 ، كثيقة دكلية.1949اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية األشخاص المدنييف كقت الحرب لعاـ  (1)
 تقريػػر غيػر منشػكر. غػػزة: مطبعػة دار األرقػػـ. ، جمعيػة األسػػرل كالمحػرريف، ياكػات اإلسػرائيمية لحقػػكؽ اإلنسػافاالنت (2)

 .19ص
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 حقوق وانتياكات أخرى:  -8

ة كممارسة الشعائر تنتيؾ سمطات االحتالؿ حؽ األسرل في إكماؿ تعميميـ، كحقيـ في العباد
الدينية، كتقـك ب جراء التفتيشات االستفزازية لمغرؼ، كمصادرة األغراض الخاصة بيـ، كتنتيج سياسة 
فرض العقكبات الجماعية كالفردية عمييـ كالغرامات المالية كالحرماف مف زيارة األىالي، ككذلؾ النقؿ 

 .(1)التعسفي إلى سجكف أخرل ألتفو األسباب

 :األسرى معاناة أىالي -9

تقـك سمطات االحتالؿ باستغالؿ أىؿ المعتقميف كذكييـ لمضغط عمييـ، خاصة النساء؛ 
كاألميات كالزكجات، أك األطفاؿ كالكبار في السٌف. كقد نشرت المجنة العامة لمناىضة التعذيب في 

ان تقرير  2008أكائؿ سنة  Public Committee against Torture in Israel (PCATI)” إسرائيؿ“
عائمية: استخداـ أفراد العائمة ككسيمة ضغط عمى المعتقميف الجارم التحقيؽ معيـ مف  شؤكف“بعنكاف: 

، كسردت فيو ست حاالت مفٌصمة، استيخًدـ فييا ذكم المشتبييف خالؿ التحقيؽ بشكؿ ”ًقبىؿ الشاباؾ
عمى أقربائيـ  مرفكض؛ كفي بعض األحياف كانكا ييعتقمكف فعميان دكف تيـ تذكر، كيعذبكف لمضغط

 .(2)المعتقميف قيد التحقيؽ

كمف الحاالت المؤثرة التي ذكرىا التقرير، اعتقاؿ رجؿ كزكجتو كسجنيما مطكالن تحت التعذيب 
، كاستخداـ طفمتييما )سنتيف، كنصؼ سنة( كرىائف بيد الشاباؾ لمضغط عمى الشديدالجسماني 

سنميت كالدتؾ، كسنعتقؿ “باعتقاؿ كالده كقاؿ لو كالدييما. كما ركل معتقؿ آخر أف المحقؽ أبمغو 
 .(3)"عامان كنغتصبيا، كسنعتقؿ كالدؾ، كنيدـ بيتكـ إذا لـ تتعاكف معنا 18شقيقتؾ ابنة 

  :إضرابات األسرىسادسًا: 
 ىذا في المشاركيف يككف حيث الضغط أك السممية المقاكمة مف كسيمة ىي الطعاـ عف اإلضراب

 يصاحبو ما اإلضراب ىذا كعادة ،االحتجاج أعماؿ مف كعمؿ الطعاـ عف ممتنعيف صائميف اإلضراب

                                                           

 .70ص، أبك ىالؿ ، . مرجع سابؽ(1)
 .أبك ىالؿ، ني في سجكف االحتالؿ اإلسرائيميمعاناة األسير الفمسطي (2)
 المرجع السابؽ. (3)
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 الطعاـ فقط السكائؿ، عف يضربكف ال الطعاـ عف المضربيف كمعظـ محدد، ىدؼ لتحقيؽ غاية
 الصمب.

 المعركة أك الخاكية األمعاء معركة" بػ يعرؼ ما أك الطعاـ عف المفتكح اإلضراب اأم
 الغذائية المكاد كأشكاؿ أصناؼ كافة تناكؿ عف المعتقؿ امتناع كىك " السجكف في االستراتيجية
 إذ األسرل؛ إلييا يمجأ ما نادران  خطكة كىي الممح، مف كقميؿ الماء باستثناء األسرل متناكؿ في المكجكدة

 – جسيمة مخاطر مف عمييا يترتب لما المعتقمكف إلييا يمجأ التي كاألقسى األخطر الخطكة تعتبر أنيا
 إلى األسرل كيمجأ منيـ، عدد استشياد إلى األحياف بعض في كصمت األسرل عمى -كنفسية جسدية
 عبر لمطالبيـ االستجابة كعدـ األخرل، التكتيكية النضالية الخطكات كافة نفاذ بعد الخطكة ىذه مثؿ

 األسرل أف حيث المعتقميف، تمثؿ التي النضالية كالمجنة االحتاللية، السمطات بيف المفتكح الحكار
 أكثر تعتبر كما ، ذاتيا بحد غاية كليس ىدؼ لتحقيؽ كسيمة ، الطعاـ عف المفتكح اإلضراب يعتبركف
 كالرأم كالسمطات المعتقالت إدارة عمى كالتأثير الفعالية حيث مف كأىميا، السممية النضالية األساليب

 مف أنكاع كىنالؾ ،(1)كتصميـ كعزيمة إرادة معركة كأخيران  أكالن  تبقى أنيا كما ، مطالبيـ لتحقيؽ العاـ
 .(2)كالسياسية ، كالمطمبية ، كالتضامنية ، االحتجاجية كاإلضرابات ، األىداؼ كفؽ اإلضرابات

 فينالك:أما عن تصنيف اإلضرابات من حيث المدة  

 عف تناكؿ الطعاـ لفترة تقؿ عف ثالثة أٌياـ بيغية استنكار  االمتناعكىك  المحدكد: اإلضراب
أك حالة تضامف مع شخص معزكؿ أك مريض أك كحالة  معينة،مكقؼ ما يخص قضية 

 .احتجاجية مؤقتة
 محدكدة،غير  زمنيةعف تناكؿ الطعاـ لفترة  عاالمتناكىك  الطعاـ: عف المحدكد غير اإلضراب 

كتقترف فترة انقضائيا بتحقيؽ المطالب التي نفٌذ مف أجميا اإلضراب كتبقى مفتكحة كقد تقترف 
حيث يتـ اإلعالف بيف المضربيف عف الطعاـ أف اإلضراب سيبقى مفتكحان إلى  شيداء،بسقكط 

 أجؿ غير ميسٌمى.
                                                           

ككالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كالمعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية، كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير اإلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ.  (1)
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796  14/4/2019. تاريخ زيارة المكقع 

جامعػة  كأخػركف، المصػرم العالقات التنظيميػة بػيف األسػرل الفمسػطينييف فػي السػجكف اإلسػرائيمية، "مػؤتمر األسػرل"، (2)
 .سطيفالقدس المفتكحة، غزة، فم

 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796
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منذ قديـ الزماف ، فمقد  االحتجاجيةالمفتكح عف الطعاـ مف الكسائؿ السممية  اإلضرابيعد ك 
" ككانت Cealachan" أك "troscadhايستخدـ في إيرلندا ما قبؿ المسيحية، حيث كانت تعرؼ باسـ "

تكجد قكاعد محددة لإلضراب عف الطعاـ في ذاؾ الكقت ، كفي كثير مف األحياف يككف اإلضراب عف 
منزؿ الجاني ، كيعتقد العمماء أف اإلضراب أماـ منزؿ الجاني يرجع إلى األىمية العالية في  الطعاـ أماـ

حسف الضيافة آنذاؾ، حيث يعتبر السماح لمشخص المضرب عف الطعاـ بالمكت أماـ المنزؿ عار 
 كبير لصاحب ىذا المنزؿ ، كيقكؿ آخركف أف ىذا اإلضراب يككف فقط لميمة كاحدة ، حيث ال يكجد أم
دليؿ في إيرلندا يدؿ عمى مكت المضربيف عف الطعاـ ، ككاف اليدؼ األكؿ لإلضراب عف الطعاـ في 
ذاؾ الكقت استرداد الديكف أك الحصكؿ عمى العدالة ، كتكجد أساطير لػ سانت باتريؾ قديس أيرلندا 

 .(1)اإلضراب عف الطعاـ استخدـتقكؿ بأنو 

ككانت أكائؿ التجارب الفمسطينية لإلضرابات المفتكحة عف الطعاـ فى سجف نابمس فى تشريف 
 في، كمعتقؿ بيت ليد " ككفاريكنا (2)لثالثة أياـ ، كفى سجف عسقالف ، كالرممة 1968/ نكفمبر  الثاني

، كلقد دفع ، كاتسمت جميعيا بالعفكية (3)ـ كاستمر لتسعة أياـ "1969الثامف عشر مف فبراير/ شباط 
 11العديد مف الشيداء خالؿ ىذه المسيرة كاف أكليـ الشييد عبد القادر أبك الفحـ فى الفمسطينيالشعب 

 فيكمنظـ مف حيث اإلعداد كعدد المشاركيف  جماعيأعقاب أكؿ إضراب  فيـ 1970يكليك / تمكز
يف أثناء إضراباتيـ ، كاستشياد آخر (4)بسجف عسقالف ـ1970يكليك / تمكز  5 فياإلضراب الذل بدأ 
يكمان متتالية كما حدث مع األسرل ) سامر  260كصمت إلى ما يقارب مف  كالتيالجماعية كالفردية 

أعقاب شرارة  فيإضرابات فردية عمى مستكل حركات التحرر العالمية ،  فيكأيمف الشراكنة (  العيساكم
كانت األطكؿ  ي، كالتـ2011ٌكؿ إضرابات فجرىا الشيخ المجاىد خضر عدناف في ديسمبر/ كانكف األ

  .متاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية األسيرة رفضان لسياسة االعتقاؿ اإلدار  يكاألقسى ف

                                                           

 14/4/2019تاريخ الزيارة  ، حمدكنة، مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت (1)
https://www.amad.ps/ar/Details/169234. 

 .2015القاىرة، صادر عف جامعة الدكؿ العربية، ، "األسرل الفمسطينيكف.. آالـ كآماؿ"، فركانة  (2)
جامعػة القػدس المفتكحػة، ، إبداعات انتصرت عمى القيد، "مؤتمر األسػرل"، مركػز أبػك جيػاد لشػؤكف الحركػة األسػيرة  (3)

 .غزة، فمسطيف
فمسػطيف، معيػد الدراسػات الدكليػة،  ،قراقػع "،1999-1993"األسرل الفمسطينيكف في السجكف اإلسػرائيمية بعػد أكسػمك (4)

 .ـ2000جامعة بيرزيت، 

https://www.amad.ps/ar/Details/169234
https://www.amad.ps/ar/Details/169234
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 :المشاركة حيث من الطعام عن المفتوحة اإلضرابات تصنيف -1

لألسرل باستثناء الحاالت المرضية المزمنة، كقد يمتد لكؿ  جماعيدخكؿ  :جماعية إضرابات .أ 
(، أك لممعظـ كما اإلضرابات السياسية ـ1992كـ 1970السجكف أك غالبيتيا ك ضراب )

ضراب   .(1)كغالبان ما يحمؿ قضايا مطمبية تتمثؿ بتحسيف الظركؼ المعيشية ،ـ2012كا 
فرضتو  نضاليكشكؿ  الطعاـ،إضراب مفتكح عف  في تطكعيدخكؿ فردل  فردية: إضرابات .ب 

ظؿ عدـ اإلجماع أك تحقيؽ األغمبية المطمكبة  فيأسباب ذاتية كمكضكعية، استدعتو الظركؼ 
، أك اإلدارمخطكات استراتيجية تحمؿ أىداؼ سامية ككطنية كرفض االعتقاؿ  فيلمدخكؿ 

مى أك المطالبة بتطبيؽ قانكف أسرل الحرب ع شرعي،التمديدات تحت مسمى مقاتؿ غير 
 – ـ2011)األعكاـ ما بيف  فيكبرزت بشكؿ كبير  أخرل،كقضايا  الفمسطينييف،األسرل 
 . (2)ـ(2015

 الدولي: القانون يف الطعام عن المفتوحة اإلضرابات -2

أكدت االتفاقيات الدكلية عمى ضركرة احتراـ خيارات المحتجزيف كالحفاظ عمى كرامتيـ 
مع مكقؼ الرابطة الطبية العالمية  يلمصميب األحمر الدكلاإلنسانية، كيتفؽ مكقؼ المجنة الدكلية 

أكدتا عمى حؽ األسير  فكالمتا ،ـ2006كالمنصكص عميو في إعالني " مالطا كطككيك " مف العاـ 
أينما كاف أف يختار كسيمتو النضالية كخاصة إذا ما كانت بكسيمة سممية، كمنيا اإلضرابات المفتكحة 

 ـ.عف الطعا

 الطعام: عن المفتوح اإلضراب معركة إلنجاح العممية الخطوات -3

أعقاب فشؿ كؿ  فياإلضراب المفتكح عف الطعاـ  يأتي  : اإلضرابات تسبؽ تحضيرية خطكات  - أ
كجو مطالب األسرل بكاسطة الحكار ، كالمراسالت ،  فيالخطكات التكتيكية كالكصكؿ لحائط مسدكد 

كالمحاكـ اإلسرائيمية ، كفى ظؿ تفاقـ األكضاع المعيشية لألسرل ، حينيا تبدأ المشاكرات بيدؼ 
بمسئكلية كاممة  كاالتفاؽبيف الفصائؿ ، كفى المجنة الكطنية العامة ، كفى حاؿ التكافؽ  استعادة الحقكؽ

                                                           

 ، القػػاىرة ،2015إلػػى 1985اإلبداعيػػة فػػي تػػاريخ الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف الجكانػػب  (1)
 . 210 –196ص ،حمدكنة

 2015القاىرة، صادر عف جامعة الدكؿ العربية،  ،فركانة "األسرل الفمسطينيكف.. آالـ كآماؿ"، (2)
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 فيف الكاحد ، كبيف السجكف ، كمع التنظيمات كالقيادات الفمسطينية السج فيضمف حسابات دقيقة 
مع مطالبيـ ،  التعاطي فيتكضح ظرؼ األسرل كتعنت االحتالؿ  التيالخارج .كتبدأ المراسالت 

تعنى بقضية األسرل ،كالمؤسسات الحقكقية  التيكالمطالبة بالمساندة كالدعـ مف قبؿ ) المؤسسات 
كالعربية كالدكلية ، الرسمية منيا كاألىمية ، ككسائؿ اإلعالـ ، كالنقابات  كاالنسانية الفمسطينية

كاالتحادات ، كالمجالس الطالبية لمجامعات ، كأعضاء الكنيست العرب ، كالمتضامنيف مع القضية 
 ، كغير ذلؾ مف الجيات المتضامنة كالصديقة (.يالفمسطينية، كالجامعة العربية كالمؤتمر اإلسالم

التحضيرات كالمراسالت أكثر مف عاميف متتالييف، كيتـ تحديد ساعة الصفر بعد  تمؾ كقد تأخذ
مالئمة الظركؼ الذاتية المتعمقة باألسرل، كالمكضكعية ذات العالقة باألكضاع الفمسطينية كالسياسية 

 كائتالفيا كتكجياتيا. "اإلسرائيمية"العامة لممحيط كالمنطقة، كشكؿ الحككمة 

 عف المفتكح اإلضراب نجاح كمرتكزات أسس االعتبار بعيف األسيرة الفمسطينية كطنيةال الحركة كتأخذ
  :ػب تتمثؿ يكالت الطعاـ،

حاؿ مف األحكاؿ، كاألىداؼ  مكخطكط حمراء ال يمكف التنازؿ عنيا بأ الدنيا تحديد األىداؼ.أ 
القصكل كطمكح يأمؿ كيتمنى األسرل مف تحقيقيا، كالعمؿ عمى دقة التخطيط كالتكقيت 

 كنضكج الظركؼ الذاتية كالمكضكعية.

التعبئة النضالية كالمعنكية عبر الجمسات كالتعاميـ النضالية، كاإلرشاد كالتكجيو كالتنكيو .ب 
فشاليا، كيتـ التركيز عمى األسرل لممحظكرات، ككسائؿ إدارة مصمحة السجك  ف لكسر الخطكة كا 

الجدد المذيف لـ يخكضكا تجارب إضرابات سابقة، معتبريف أف اإلضراب المفتكح عف الطعاـ 
 .نضاليـ(يتطير بو  مالذ )كالنارفى يد المعتقؿ 

العمؿ عمى شمكلية الخطكة النضالية كذلؾ بامتدادىا لكؿ السجكف كالمعتقالت كجبية مكحدة .ج 
 .يكاسعة تربؾ إدارة السجكف كتكسع رقعة التضامف الخارج

كتنقية األجكاء  ،عتقاليةكزيادة ترسيخ الكحدة الكطنية اال يعتقالعمؿ عمى كحدة الصؼ االال.د 
عمى الخالفات كأشكاؿ الشرذمة، حيث أف إدارة مصمحة السجكف تراىف  يتقالية كالتعالعاال

 اإلستراتيجية كاإلضراب المفتكح عف الطعاـ.الخطكات  إلفشاؿعمى الخالفات 
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التركيز عمى كؿ الجيات كالمؤسسات الرسمية كاألىمية اإلعالمية كالجماىيرية كالحقكقية .ق 
 الفمسطينية كالعربية كالدكلية مف خالؿ المراسالت.

القدرة عمى قراءة الظركؼ كالمستجدات العامة، كخاصة التركيبة الفمسطينية كاإلسرائيمية .ك 
  خمية كمؤخران التطكرات كاألحداث العربية المحيطة كجيات داعمة كمساندة.الدا

كحدة القرار كاالتفاؽ عمى قيادة اإلضراب كتككيف قيادة مركزية كطنية مكحدة تتحدث باسـ كؿ .ز 
يجاد قيادات ظؿ بديمة ف حاؿ النقؿ كالعزؿ لبعضيـ، كالتحذير مف االلتفاؼ  يقالع األسرل، كا 

قد يؤدل النسحابات  مالعاـ، الذ الكطنيية لمسجكف قد تؤدل لشرذمة القرار عمييا بقيادات فرع
 منفردة لمبعض عمى حساب اآلخر، بكعكد كامتيازات خاصة بكؿ سجف.

 اإلضرابات: بداية يف عممية خطوات -4

أكؿ أياـ اإلضراب يتـ تبميغ إدارة مصمحة السجكف بقرار األسرل كمطالبيـ، كيتـ جمع كؿ  يف
السجف كتسميميا لإلدارة ، كيتـ استثناء األسرل المرضى ككبار السف منو  يالمكاد الغذائية المكجكدة ف

ة الطعاـ قسـ منعزؿ حتى ال يتأثر األسرل برائح ي، كيتـ نقميـ لغرؼ خاصة ف حياتيـحفاظان عمى 
 يالذل يصؿ إلييـ، كتستمر الحالة التعبكية كالتثقيفية لألسرل كفؽ أياـ اإلضراب ، فمحظة الدخكؿ ف

الحركة كالجيد  ياإلضراب يتـ التركيز عمى كيفية الحفاظ عمى السعرات الحرارية لمجسـ كعدـ ىدرىا ف
المعدة ، كالمحافظة عمى تناكؿ إفرازات  ي، كتجنب الحديث عف الطعاـ كالشراب لمتحكـ فكحتى التفكير

ية كالحفاظ تساعد عمى االستمرار  يالممح الذل يساعد عمى الرغبة فى تناكؿ الماء بالكميات الكبيرة كالت
، كاطالع القاعدة التنظيمية عمى كؿ ي، كالحفاظ عمى الجياز اليضمعمى حاجة الجسـ منيا

السجكف، كالحذر مف كسائؿ سمطات  المستجدات الخاصة بنتائج الحكار مع طكاقـ إدارة مصمحة
، يبالقرار الكطن كااللتزاـترىيب األسرل أك ترغيبيـ لكسر اإلضراب،  ياالحتالؿ كالعيادة الطبية ف

اإلضراب المفتكح عف الطعاـ  يالدخكؿ ف"، عمى قاعدة أف ) االنيياركالحفاظ عمى السرية، كالحذر مف 
( ، كيتعرض لممسائمة كؿ مف حتى النصر أك الشيادة إجبارمكلكف االستمرار فيو  مكاختيار  يتطكع

الخارج مف خالؿ أجيزة المذياع  يالحالة اإلسنادية ف ييشذ عف ىذه القاعدة، كيتـ كضع األسرل ف
    كالتفاؤؿ بالنصر القريب. مكاليكاتؼ الميربة ، كبث ركح التحد

حاالت التضامف  فيلصالح األسرل  حديف،اإلضراب المفتكح عف الطعاـ سالح ذك  ككفكي
نجاحو  فيحاؿ افتقار اإلضراب ألىـ سبب  فيكالضغط عمى االحتالؿ لالستجابة لمطالبيـ، كضدىـ 
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م أ ييتكجب عمى األسرل قراءتو جيدان قبؿ الدخكؿ ف م، كالذالخارجيالمتمثؿ بأشكاؿ المساندة كالدعـ 
 اإلضرابات الفردية أك فيسكاء ، كلمحالتيف شكاىد كثيرة بالسمب كاإليجاب عمى حد استراتيجيةخطكة 

 الجماعية.

كعدالة قضيتيـ كقناعاتيـ بمعركتيـ أثبتكا مف خالؿ  ب يمانيـيمكف القكؿ أف األسرل المزكدكف ك 
كأف اإلرادة  المخرز،إشيار سالح جكعيـ كشيدائيـ، كأرطاؿ لحميـ أف الكؼ باستطاعتيا أف تيـز 

فنجحكا ، أقكل بكثير مف القكة، كأف قمة اإلمكاف تيـز اإلمكاف ميما بمغ ظممو كجبركتو بقكة الحؽ
بعزيمتيـ مف انتزاع مكافقة إدارات السجكف عمى تكفير شركط انسانية كثقافية كصحية كاجتماعية 

كيمة كالمتكررة لما تحققت ضركرية لإلبداع، كلكال تمؾ التضحيات الكثيرة خالؿ مسيرة اعتقاليـ الط
 .(1)حياتيـ يالطمكحات الكبيرة ف

 رى:دور اإلعالم في إبراز قضايا األسسادًسا: 
إف المتتبع لمدل اىتماـ اإلعالـ الفمسطيني بقضية األسرل يمحظ تقصيرنا إعالمينا فمسطينيان  

األسرل مف دكف كعربينا إزاء ىذه القضية، إذ يقتصر اىتمامو عمى بعض الفعاليات التي تختص 
 .(2)التطرؽ إلى معاناتيـ مف الجانب اإلنساني

كيمحظ أنو يتعامؿ معيا بطابع فردم كردة فعؿ منذ سنكات طكيمة، كما يخضع تفعيميا لسياسة 
المسؤكؿ في اإلعالـ، بعيدنا عف العمؽ أك االستراتيجية، لذلؾ ال بد مف كضع استراتيجية كاضحة 

 . (3)اإلعالـ لنقؿ فعاليات كمعاناة األسرل كذكييـلتخصيص مساحة في كسائؿ 

كيرل األسرل المحرريف أف االىتماـ بقضية األسرل ىك اىتماـ حديث نسبينا، لـ يتجاكز عمره الػ 
أعكاـ، أـ قبؿ ذلؾ فقد كاف قميالن جدنا، كقد ساعدت المكاقع االلكتركنية المتخصصة كمكاقع الصحؼ  5

األسرل، لكف ىناؾ نكع مف الرتابة كالركتينية كالتكرار في المكاد التي اليكمية عمى االىتماـ بقضية 
تقدميا كسائؿ اإلعالـ، حيث تركز عمى الجاب اإلخبارم مف الدرجة األكلى، كما أنيا تنتظر كجكد 

                                                           

 حمدكنػػة، ،2015إلػػى 1985فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف  ةالفمسػػطينية األسػػير الجكانػػب اإلبداعيػػة فػػي تػػاريخ الحركػػة الكطنيػػة  (1)
 . 210 –196ص  
 .كرشة عمؿ. غزة: منتدل اإلعالمييف ،اإلفرنجي ،دكر اإلعالـ في خدمة قضية األسرل (2)
 .كرشة عمؿ ،أبك حشيش ،ؿ قضية األسرل. منتدل اإلعالمييفدكر اإلعالـ في تفعي (3)
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حراؾ أك حدث داخؿ السجكف لكي تكتب الخبر، كال يكجد إبداع لتفعيؿ قضية األسرل خاص بالكسيمة 
 . (1)كليس باألحداث

فيما يرل خبراء أف اإلعالـ الفمسطيني يحتاج إلى مزيد مف تسميط الضكء عمى قضايا األسرل 
 . (2)كمعاناتيـ اإلنسانية، مع تخصيص الكالـ عمى حاالت معينة إلظيار الجانب اإلنساني كمو لمعالـ

كال سيما أف كفي ىذا اإلطار يجب عمى كسائؿ اإلعالـ أف تخمؽ الحدث الذم يتصؿ بقضية األسرل، 
ىناؾ العديد مف القصص اإلنسانية كاألسرل القدامى كالمرضى كذكييـ، الذيف ليـ ركايات مؤثرة، لذلؾ 
ينبغي استغالؿ ىذا الكاقع كتكفير تغطية مؤثرة ألكضاعيـ، األمر الذم سيحقؽ نشر المعرفة كثقافة 

ف قضية األسرل، كالكضع أكثر األسرل، إذ تكجد فئات كبيرة مف الشعب الفمسطيني ال تعرؼ كثيرنا ع
سكءنا لدل الشعكب العربية، كىذا يحتاج إلى تسميط الضكء عمى معاناتيـ كأف يقـك اإلعالـ ب قناعيـ بما 
يرتكبو االحتالؿ مف جرائـ كانتياكات بحقيـ، كىك ما يساعد عمى كسب تأييد الرأم العاـ الدكلي 

عيـ، ال سيما االحتالؿ يستغؿ غياب الكاميرا كالقمـ لقضيتيـ، ككقكؼ المؤسسات الحقكقية كاإلنسانية م
كينتيؾ حقكقيـ، لذلؾ ال بد مف متابعة القضية باستمرار ككضع الحدث كالغكص بأعماقو بأساليب 

 . (3)كفنكف مختمفة

 
 
 
 

                                                           

 .120ص ،محسف ،سرل في سجكف االحتالؿ اإلسرائيمياأل الخطاب اإلعالمي نحك قضية (1)
 .120ص المرجع السابؽ. (2)
 .نفسوالمرجع  (3)
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 الفصل الثالث
 ومناقشتيانتائج الدراسة التحميمية 

ية المتعمقة القصص الصحف كشكؿ يعرض ىذا الفصؿ النتائج العامة لمدراسة التحميمية لمحتكل
( عددا لكؿ 360عددان، بكاقع ) (720) ، البالغ عددىاقدس كفمسطيفال تيفحيبقضايا األسرل في ص

الكاقع بيف ( قصة، جاءت في صحؼ الدراسة خالؿ الفترة 334حيث قامت الباحثة بتحميؿ ) صحيفة،
 .31/12/2018حتى  1/1/2018

 محتوى القصص الصحفية المتعمقة بقضايا األسرى: المبحث األول
الدراسة مف قصص صحفية متعمقة بقضايا  افي ىذا المبحث، ما أكردتو صحيفت تتناكؿ الباحثة

المحكرية، ، كمنشأىا الجغرافي، كمحتكيات أجزائيا، كأنكاع القصة، كشخصيتيا كمكضكعاتيااألسرل، 
كالمصادر الصحفية التي اعتمد عمييا الصحفيكف إلنتاجيا، كاالستماالت المغكية فييا، كطرؽ عرض 

 . القصة، بحيث تصؿ الباحثة إلى كيفية معالجة القصة الصحفية لقضايا األسرل
 :القصة الصحفيةبىتمام الأواًل: مدى ا

 يوضح مدى اىتمام القصة الصحفية بقضية األسرى في صحيفتي الدراسة: (3. 1)جدول
 % ؾ الصحيفة
 66.8 223 القدس
 33.2 111 فمسطيف
 100 334 المجمكع

ا بعرض القصالجدكؿ السابؽ أف صحيفة الق خالؿييالحظ مف    ةدس ىي األكثر اىتمامن
 %(. 32.7%(، تمتيا صحيفة فمسطيف بنسبة )67.3األسرل بنسبة ) يةالصحفية التي تعالج قض

بمعالجة قضية األسرل مف خالؿ القصة الصحفية؛  االىتماـكتيفسر الباحثة تصٌدر صحيفة القدس 
ألسرل بشكؿ أفضؿ مقرىا الجغرافي يساعدىا في تتبع قضية اأقدـ الصهحؼ الفمسطينية، ك مف لككنيا 

إذ أف معظـ األسرل ينتمكف يفة فمسطيف التي مقرىا قطاع غزة، مف الصحؼ خاصة صح مف غيرىا
ا إلفرازىا صفحة خاصة بشؤكف األسرل. لممحافظات الشمالية  أيضن

انشغاؿ الرأم  ، كيعكد ذلؾ برأم الباحثة إلىبقصص األسرل كاف اىتماميا جيدناأما صحيفة فمسطيف ف
العاـ بغزة بيذه القضية؛ نظرنا لحاالت أسر الجنكد اإلسرائيمييف في غزة، كنجاح المقاكمة الفمسطينية 
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ـ، 2011ب جبار االحتالؿ عمى اإلفراج عف عدد مف األسرل ضمف صفقة شاليط "كفاء األحرار" عاـ 
ف المأسكريف لدل المقاكمة في غزة باإلضافة لمسعي نحك إبراـ صفقة جديدة لتبادؿ الجنكد اإلسرائيميي

افة لتفاعؿ الشارع الغزم مع ـ، لتبادليـ مع عدد آخر مف األسرل الفمسطينييف، إض2014خالؿ عدكاف 
األسرل بشكؿ الفت مف خالؿ الفعاليات كاألنشطة التضامنية مع األسرل، لكف تأتي في المرتبة  يةقض

ألسرل كعائالتيـ.الثانية بعد صحيفة القدس لبعدىا الجغرافي عف ا

( التي بينت اىتماـ صحيفة القدس بفف القصة 2016تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )السكيركي،ك  
ا تتفؽ مع نتائج در (1)الصحفية كمرتبة أكلى صحيفة  أف( التي جاء فييا 2019اسة )قنديؿ، ، أيضن

%(، ثـ صحيفة 50بنسبة ) األسرل مكضكعاتاد الرأم المتعمقة بالعدد األكبر مف مك  نشرتالقدس 
 .(2)%(25فمسطيف بنسبة )

 : صة الصحفيةثانًيا: ترتيب أولويات موضوعات الق
 األسرى في القصة الصحفية في صحيفتي الدراسة:  موضوعات( يوضح ترتيب أولويات 3. 2جدول )

 الصحيفة
 المكضكعات 

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 39 326 43.1 110 37.2 216 اجتماعية 
 25 209 18 46 28.1 163 أمنية 
 16.4 137 16.9 43 16.2 94 صحية 
 13.5 113 15.3 39 12.8 74 سياسية 

 5.9 49 6.3 16 5.7 33 ثقافية كتعميمية 
 0.1 1 0.4 1 0 0 أخرل
 99.9 835 100 255 100 580 *المجمكع

 

 

 

                                                           

 .78السكيركي ص مرجع سابؽ، (1)
 .90ص ،قنديؿ ضية األسرل: دراسة تحميمة مقارنةمعالجة مكاد الرأم في الصحؼ الفمسطينية اليكمية لق (2)
 المجمكع ال يساكم عدد القصص الصحفية التي تـ تحميميا، ألف القصة يمكف أف تحتكم عمى أكثر مف مكضكع.  *



818 
 

 إلى النتائج التالية: تشير بيانات الجدول

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

الصحفية المتعمقة  ةى المرتبة األكلى في اىتماـ القصاالجتماعية عم المكضكعات صمتح
 مكضكعات%(، ثـ ال25األمنية بنسبة ) مكضكعات%(، تمتيا ال39األسرل بنسبة ) مكضكعاتب

%(، ثـ 13.5لرابعة بنسبة )السياسية عمى المرتبة ا لمكضكعات%(، كحصمت ا16.4الصحية بنسبة )
األخرل  مكضكعاتكفي المرتبة األخيرة جاءت ال%(، 5.9الثقافية كالتعميمية بنسبة ) مكضكعاتال

 %(. 0.1بنسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

صحيفة القدس المرتبة باألسرل ب القصة الصحفية الخاصة تصٌدرت المكضكعات االجتماعية في
يا ت%(، تم28.1بنسبة )األمنية عمى المرتبة الثانية  لمكضكعات%(، ثـ حصمت ا37.2ى بنسبة )األكل
%(، بينما 12.8نسبة ) السياسية حصمت عمى مكضكعات%(، كال16.2الصحية بنسبة ) مكضكعاتال

 كلـ تحصؿ المكضكعات%(، 5.7لخامسة بنسبة )ثقافية المرتبة االتعميمية ك ال المكضكعاتاحتمت 
 عمى أم نسبة.خرل األ

 صحيفة فمسطين:  . ب

في صحيفة فمسطيف كالتالي: سرل القصة الصحفية الخاصة باأل كاف ترتيب أكلكيات
بنسبة   األمنية المكضكعات%(، ثـ 43.1ى بنسبة )المرتبة األكلي االجتماعية ف المكضكعات

السياسية  مكضكعات%(، ثـ ال16.9بنسبة )صحية ال المكضكعات(، في المرتبة الثالثة جاءت 18%)
%(، 6.3خامسة بنسبة )ثقافية المرتبة الالتعميمية ك ال المكضكعات%(، بينما احتمت 15.3بنسبة )
 %(. 0.4أخرل في المرتبة األخيرة بنسبة )مكضكعات كجاءت 

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

خالؿ تناكؿ القصة الصحفية  األسرل في ترتيب أكلكيات مكضكعاتالدراسة  اصحيفت  تشابيت
بة األكلى بنسب قريبة، ثـ المرتعمى االجتماعية  مكضكعاتال صكؿليا، فاتفقت كال الصحيفتيف بح

ا ات مكضكعاتال فقت األمنية التي حصمت عمى نفس المرتبة في الصحيفتيف كىي المرتبة الثانية، أيضن
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السياسية، كما  مكضكعاتككذلؾ ال ية عمى نفس المرتبةالصح مكضكعاتصحيفتا الدراسة بحصكؿ ال
الخامسة في الصحيفتيف، كجاءت عمى نفس المرتبة كىي  تعميميةثقافية ك  مكضكعاتحصمت 
 أخرل في المرتبة األخيرة.  مكضكعات

 مناقشة النتائج:  -4

االجتماعية بسبب اىتماـ القصص بالجانب اإلنساني  مكضكعاتترل الباحثة تصدر ال
فتبرز يتجمى ذلؾ في مكضكعات األسرل التي تركز عمييا صحيفتي الدراسة ، ك بشكوؿ عاـ كاالجتماعي

فييا تفاصيؿ المعاناة مثؿ: عدـ تمٌكف األسير مف إلقاء نظرة الكداع عمى أحد كالديو عند الكفاة، 
ا ألف الصحفي يجرم المقابالت مع عائمة األسير غالبنا  كحرماف األىؿ مف الزيارات لفترات طكيمة، أيضن

الدتو كزكجتو كأطفالو فيأخذ الحديث المجرل اإلنساني كذكرىـ شكقيـ الحتضاف كرؤية كالدىـ مثؿ: ك 
 األسير أك نجميـ كىكذا.

ا تأخرت المكضكعات الثقافية كالتعميمية رغـ أىميتيا ككجكد عدد كبير مف األسرل الذيف  أيضن
جاالت مثؿ األسير عبد اهلل أنيكا دراستيـ الجامعية كما بعدىا، كآخركف يكتبكف الكتب في شتى الم

بينما صدرت لألسير البرغكتي الذم تناكؿ تجربتو في كتاب "أمير الظؿ.. ميندس عمى الطريؽ"، 
يـك في زنزانة  مجمكعة مف الكتب خالؿ سنكات األسر الماضية منيا كتاب "ألؼمركاف البرغكتي 
برزت أعماؿ أدبية كشعرية إبداعية كثيرة لألسرل منيا: ديكاف "درب الخبز كما "، العزؿ االنفرادم

كالحديد" لعدناف الصباح، كديكاف "أياـ منسية خمؼ القضباف" لمحمد أبك لبف، كديكاف "الضكء كاألثر" 
لعمي عصافرة، كالمجمكعة القصصية "الطريؽ إلى رأس الناقكرة" لحبيب ىنا، كركاية "قير المستحيؿ" 

 ، كغيرىا الكثير. (1)الحؽ شحادة، كقصص "كيستمر المشيد" لمنصكر ثابتلعبد 

كترل الباحثة أف ضعؼ تناكؿ ىذه المكضكعات يرجع إلى استسياؿ المراسميف كالمندكبيف الذيف 
 يبحثكف عف القصص اإلنسانية فقط دكف النظر إلى قصص النجاح كالتحدم.

                                                           

أدب السػػػػػػػػػػجكف.. صػػػػػػػػػػكرة حيػػػػػػػػػػة لمعانػػػػػػػػػػاة األسػػػػػػػػػػرل الفمسػػػػػػػػػػطينييف، مقػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػى اإلنترنػػػػػػػػػػت. الجزيػػػػػػػػػػرة نػػػػػػػػػػت.  (1)
tps://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/4/17ht/  21/9/2019، تاريخ الزيارة 

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/4/17/
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المكضكعات االجتماعية  احتالؿ( التي بينت 2016ة )السكيركي، كاتفقت ىذه النتائج مع دراس
الحيز األكبر مف المكضكعات التي تتناكليا القصة الخبرية في الصحؼ الفمسطينية بنسبة 

(46.5)%(1)  . 

( حيث حاز مكضكع إضراب األسرل عمى المرتبة األكلى 2019اختمفت في ذلؾ دراسة )قنديؿ، 
إلى أف  برأم الباحثة ، كيرجع ىذا االختالؼ(2)%(14) في اىتماـ مكاد الرأم في صيحؼ الدراسة بنسبة

كليس القصص الصحفية التي غالبنا ما تيتـ بالجانب  بشكؿ عاـ، الدراسة تناكلت محتكل مكاد الرأم
 اإلنساني كاالجتماعي.

ا اختمفت مع نتائج دراسة )جبريؿ،   صمت الصحية ح مكضكعاتلتي بينت أف ال( ا2015أيضي
السياسية بنسبة  مكضكعات%(، ثـ ال29.7في اىتماـ معظـ مكاقع الدراسة بنسبة ) المرتبة األكلىعمى 

الباحثة سبب  ك، كتيعز (3)(26.4االجتماعية بنسبة ) مكضكعاتكفي المرتبة الثالثة جاءت ال%( 27.1)
جميع المكاد ، كما أف دراسة جبريؿ شممت االختالؼ إلى اختالؼ عينة الدراسة كىي مكاقع الكتركنية

 . فقط القصص الصحفية الصحفية كليس

 ا: أنواع القصة الصحفية: ثالثً 
 ( يوضح أنواع القصص الصحفية الخاصة بقضية األسرى في صحيفتي الدراسة: 3. 3جدول )

 الصحيفة
 أنكاع القصة

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 89.2 298 82 91 92.8 207 اىتماـ إنساني 
 3 10 5.4 6 1.8 4 نجاح 
 2.7 9 5.4 6 1.3 3 حكادث
 2.1 7 2.7 3 1.8 4 تاريخ

 1.8 6 2.7 3 1.3 3 قصص المكاف
 1.2 4 1.8 2 0.9 2 نمط الحياة
 100 334 100 111 99.9 223 المجمكع

                                                           

 .78ص ،السكيركي مرجع سابؽ،  (1)
 .90ص ،قنديؿ ’،مرجع سابؽ (2)
 .140ص ،جبريؿ ،مرجع سابؽ (3)
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 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة: -1

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي ة قصص االىتماـ اإلنساني في القص تحصم
ـ %(، ث3قصص النجاح بنسبة ) ت%(، كبفارؽ شاسع جاء89.2سبة )الدراسة عمى المرتبة األكلى بن

 ءت%(، كفي المرتبة الخامسة جا2.1قصص التاريخ بنسبة ) تيا%(، تم2.7قصص الحكادث بنسبة )
 %(.1.2األخيرة جاءت قصص نمط الحياة بنسبة )%(، كفي المرتبة 1.8بة )قصص المكاف بنس

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة  ةقصص االىتماـ اإلنساني في القص تحاز 
خ بنفس قصص النجاح كقصص التاري تيا بفارؽ كبير%(، تم92.8األكلى بنسبة ) القدس عمى المرتبة

%(، كما تساكت قصص الحكادث مع قصص المكاف بنفس الترتيب كالنسبة كىي 1.8النسبة كىي )
 %(. 0.9%(، كفي المرتبة الرابعة كاألخيرة جاءت قصص نمط الحياة بنسبة )1.3)

 صحيفة فمسطين:  . ب

الصحفية الخاصة  ةقصص االىتماـ اإلنساني في القص تعمى غرار صحيفة القدس حصم
قصص  تمتيا كبفارؽ كبير%(، 81.8األكلى بنسبة )بقضية األسرل في صحيفة فمسطيف عمى المرتبة 

قصص  ت%(، كفي المرتبة الثالثة جاء5.4النجاح كقصص الحكادث بنفس الترتيب كالنسبة كىي )
 %(. 1.8جاءت قصص نمط الحياة بنسبة ) أخيرنا%(، ك 2.7س النسبة كىي )المكاف كالتاريخ بنف

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

 الدراسة بحصكؿ قصص االىتماـ اإلنساني عمى المرتبة األكلى بنسبو عالية اتشابيت صحيفت
ف تفكقت صحيفة القدس في النسبة قميالن  ، تمتيا قصص النجاح في المرتبة الثانية، فيما كانت األنكاع كا 

 سب، كحصمت قصص نمط الحياة عمى المرتبة األخيرة في كال الصحيفتيف. األخرل قريبة في الن
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 مناقشة النتائج:  -4
كما يظير  فسر تصٌدر القضايا االجتماعية عمى القضايا األخرلترل الباحثة أف ىذه النتائج تي 

، فيغمب عمى طابع القصص الصحفية االىتماـ اإلنساني لمالمسة القمكب كالكجداف (3. 2في جدكؿ )
 كالتأثير في القارئ. 

كيكجد ضعؼ كاضح كغير مبرر في تناكؿ قصص النجاح بالرغـ مف كجكد أمثمة كثيرة مف 
ا ضعؼ في تناكؿ قصص التاريخ  األسرل المبدعيف في شتى المجاالت داخؿ سجكف االحتالؿ، أيضن

القصص كقصص الحكادث كقصص المكاف كنمط الحياة، كترل الباحثة أف الضعؼ في كتابة مثؿ ىذه 
يحتاج إلى تكاصؿ الصحفييف مع األسرل بشكؿ مباشر ليمكنكا مف كتابة قصص المعايشة كغيرىا، 
كتكجد إجراءات صعبة كمعقدة لمكصكؿ إلى األسير كمحاكرتو، فيمجأ الصحفي إلى قصص االىتماـ 

في اإلنساني بشكؿ كبير ألنو يعتمد عمى عائمة األسير كمصدر أكلي لمادتو الصحفية كما يظير 
 (. 3. 5جدكؿ )

%( مف 55( التي أظيرت أف )2016كتشابيت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )السكيركي، 
 . (1)%(21.5الصحؼ الفمسطينية تيتـ بنكع قصص االىتماـ اإلنساني، ثـ قصص الحكادث بنسبة )

 : المصادر الصحفية لمقصة الصحفية: رابًعا
اعتمدت عمييا صحيفتا الدراسة في القصة الصحفية ( يوضح المصادر الصحفية التي 3. 4جدول )

 الخاصة بقضية األسرى: 
 الصحيفة

 المصدر الصحفي
 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ
 58.4 195 1.8 2 86.5 193 المراسؿ
 29.6 99 88.3 98 0.4 1 المندكب
 88 294 90.1 100 87 194 المجمكع

 5.4 18 3.6 4 6.3 14 ككاالت األنباء
 5.1 17 3.6 4 5.8 13 إلكتركنيةمكاقع 

 0.3 1 0 0 0.4 1 إذاعة كتمفزيكف
 5.4 18 7.2 8 12.5 28 المجمكع

 1.2 4 2.7 3 0.4 1 بدكف مصدر
 100 334 100 111 99.8 223 المجمكع

                                                           

 .80ص ،السكيركي مرجع سابؽ،  (1)
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 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

 حيث حاز %(87المصادر الذاتية بشكؿ كبير بنسبة ) سة عمىجاء اعتماد صحيفتي الدرا
%(، ثـ المندكب 58.4الصحفية الخاصة بقضية األسرل بنسبة )ة لمقصالمراسؿ كمصدر صحفي 

ككاالت األنباء  %( إذ جاءت5.4)كأما المصادر الخارجية فحازت عمى نسبة  %(،29.6بنسبة )
%(، كجاءت فئة بدكف مصدر المرتبة الخامسة 5.1%(، تالىا مكاقع إلكتركنية بنسبة )5.4بنسبة )
 %(. 0.3بنسبة )%(، كحصمت إذاعة كتمفزيكف عمى المرتبة األخيرة 1.2بنسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

الصحفية الخاصة بقضية  ةدس اعتمادىا عمى المراسؿ في القصغمب عمى صحيفة الق
%(، تاله ككاالت األنباء التي تمثمت بككالة كفا كحصمت عمى نسبة 86.5األسرل بنسبة عالية كىي )

%(، كفي المرتبة الرابعة جاء كأل مف المندكب كاإلذاعة 5.8%(، ثـ مكاقع إلكتركنية بنسبة )6.3)
 %(.0.4)كالتمفزيكف كبدكف مصدر بنفس المستكل كالترتيب كالنسبة كىي 

 صحيفة فمسطين: . ب

الصحفية الخاصة بقضية األسرل  ةالمرتبة األكلى كمصدر صحفي لمقص حصؿ المندكب عمى
%(، كبفرؽ كبير جاءت ككاالت األنباء كالمكاقع اإللكتركنية بنفس الترتيب كالنسبة كىي 88.3بنسبة )

ه المراسؿ بنسبة %(، تال2.7%(،  ثـ جاءت فئة بدكف مصدر في المرتبة الثالثة بنسبة )3.6)
 %(، فيما لـ تحصؿ فئة إذاعة كتمفزيكف عمى أم نسبة. 1.8)

 أوجو االتفاق واالختالف: -3

الصحفية الخاصة بقضية  يلدراسة عمى المصادر الصحفية لمقصتبايف اعتماد صحيفتي ا
األسرل فاعتمدت صحيفة القدس عمى المراسؿ بنسبة كبيرة، فيما كاف اعتماد صحيفة فمسطيف عمى 
المندكب، كتشابيت في حصكؿ ككاالت األنباء عمى المرتبة الثانية تالىا المكاقع اإللكتركنية بنسب 

فمسطيف، كحصمت عمى  قريبة مف بعض، فيما حصمت فئة بدكف مصدر عمى الثالثة في صحيفة
 المرتبة األخيرة في صحيفة القدس. 
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 مناقشة النتائج:  -4

ترل الباحثة أف اعتماد صحيفة القدس عمى المراسؿ يرجع إلى كجكد مراسؿ خاص بشؤكف 
كيكجد عدد كبير مف األسرل ىـ مف الضفة  األسرل ال يقطف في نفس مدينة صدكر صحيفة القدس

فمسطيف عمى مندكبيف مف نفس مكاف إصدار الصحيفة كىي مدينة ، في حيف تعتمد صحيفة الغربية
غزة، فيما كاف االعتماد عمى المصادر األخرل قميؿ بسبب قمة اىتماـ ىذه المصادر بكتابة القصص 

 الصحفية الخاصة بقضية األسرل.

المراسؿ ب المصادر الذاتية المتمثمة  كترل الباحثة أف صحيفتي الدراسة أجادت في االعتماد عمى
المصادر العامة في الحصكؿ عمى المعمكمات في مكضكع كطني حيكم كالمندكب ألنيـ أفضؿ مف 

 مثؿ قضية األسرل. 

أىـ ما يميز الصيحؼ عف غيرىا، بما يحقؽ ليا مف النجاح كالسبؽ المصادر الذاتية كتعد 
مكانياتو بالحصكؿ عمى المعمكمات كطريقة عرضيا الصحفي كيتكقؼ عمى  جيكده كقدرتو كا 

 كصياغتيا.

كما ييحسب لمصحيفتيف قمة القصص مجيكلة المصدر إال أنو يجب أال تككف ىذه النسبة  
 مكجكدة، 

( التي بينت اعتماد الصحؼ عمى 2016كتشابيت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )السكيركي، 
%(، تالىا االعتماد عمى المندكبيف بنسبة 56.6المراسميف في كتابة القصص الخبرية بنسبة )

(27.6)%(1) . 

( التي كضحت االعتماد عمى الككاالت الدكلية بنسبة 2016فيما اختمفت مع دراسة )مصمح، 
صدكر صحؼ مكاف إلى اختالؼ  ترجع الباحثة ذلؾ، ك (2)%(18.3%(، ثـ المراسؿ بنسبة )21.4)

ميف في عينة الدراسة كمف الطبيعي أف تعتمد صحؼ خارج فمسطيف عمى ككاالت األنباء كالمراس
 مى أخبار األسرل.الحصكؿ ع

 

                                                           

 .83ص ،السكيركي مرجع سابؽ،  (1)
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 ا: المصادر األولية لمقصة الصحفية:خامسً 
 تيفي( يوضح المصادر األولية لمقصة الصحفية الخاصة بقضية األسرى في صح3. 5جدول )
 الدراسة:

 الصحيفة
 

 المصدر األكلي

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف -صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 71.8 290 56.8 83 80.2 207 عائمة األسير
 13.9 56 19.1 28 10.9 28 األسير المحرر

 4.2 17 7.5 11 2.3 6 جيات متابعة األسرل
 3 12 1.4 2 3.9 10 األسير نفسو
 2 8 4.1 6 0.8 2 محامكف

 2 8 3.4 5 1.2 3 رسميكف مسؤكلكف
 1.7 7 4.1 6 0.4 1 خبراء كباحثكف

 1.5 6 3.4 5 0.4 1 أخرل
 100.1 404 99.8 146 100.1 258 *المجمكع

 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية:

 االتجاه العام لص حف الدراسة: -1

في القصة الصحفية المتعمقة ئمة األسير عمى المرتبة األكلى في المصادر األكلية حصمت عا
%(، تالىا األسير المحرر في المرتبة الثانية بنسبة 71.8األسرل في صحيفتي الدراسة بنسبة ) يةبقض
%(، ثـ األسير نفسو 4.2%(، ثـ حصمت جيات متابعة األسرل عمى المرتبة الثالثة بنسبة )13.9)

كف  %(، ثـ خبراء كباحث2%(، تاله محامكف كمسؤكلكف رسميكف بنفس الترتيب كالنسبة كىي )3بنسبة )
 %(. 1.5%(، في المرتبة األخيرة جاءت فئة أخرل بنسبة )1.7بنسبة )

 

 

                                                           

 المجمكع ال يساكم عدد القصص الصحفية التي تـ تحميميا، ألف القصة يمكف أف تحتكم عمى أكثر مف مصدر أكلي.  *
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2

 صحيفة القدس: . أ

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة القدس حصمت عائمة  ةفي المصادر األكلية لمقص
رتبة الثانية بنسبة %(، ثـ جاء األسير المحرر في الم80.2األسير عمى المرتبة األكلى بنسبة )

%(، كجاء 2.3%(، كجاءت جيات متابعة األسرل بنسبة )3.9%(، تاله األسير نفسو بنسبة )10.9)
%(، كفي المرتبة األخيرة جاء خبراء كباحثكف كفئة أخرل 0.8المحامكف في المرتبة الخامسة بنسبة )

 %(. 0.4بنفس النسبة كىي )

 صحيفة فمسطين: . ب

يفة فمسطيف حصمت عائمة األسير عمى المرتبة األكلى بنسبة في المصادر األكلية في صح
%(، ثـ جاءت جيات متابعة األسرل في المرتبة 19.1%(، تالىا األسير المحرر بنسبة )56.8)

%(، كتساكل 4.1%(، تاله خبراء كباحثكف كمحامكف بنفس الترتيب كالنسبة كىي )7.5الثالثة بنسبة )
%(، كفي المرتبة األخيرة جاءت فئة األسير 3.4بة الخامسة بنسبة )فئة مسؤكليف رسميكف كأخرل بالمرت

 نفسو. 

 أوجو االتفاق واالختالف: -3

الدراسة بحصكؿ عائمة األسير عمى المرتبة األكلى في المصادر األكلية، ثـ  يفتاتشابيت صح
بحصكؿ خبراء كباحثكف عمى المرتبة الثالثة في صحيفة فمسطيف بينما  كاختمفتاألسير المحرر، 

حصمت نفس الفئة عمى المرتبة األخيرة في صحيفة القدس، كبينما حصؿ األسير نفسو عمى المرتبة 
 الثالثة في صحيفة القدس كالمرتبة األخيرة في صحيفة فمسطيف.

 مناقشة النتائج:  -4

مى المرتبة األكلى كمصدر أكلي في القصص الصحفية تيفسر الباحثة حصكؿ عائمة األسير ع
التعرؼ عمى شخصية األسير كحياتو عف قرب، يمزمو كاتب القصة  ألف األسرلة بقضية الخاص

،  كيحصؿ الصحفي عمى ىذه المعمكمات مف المصادر المقربة تعرض ليا األسيريكالمعاناة التي 
كأسرتو، حيث أف عائمة  ة كىـ عائمة األسيرلألسير في حاؿ عدـ القدرة عمى التكاصؿ معو مباشر 

ني نسب ، أما تداألسير تككف عمى إطالع دائـ كتكاصؿ مع األسير كعمى معرفة بما يمر بو في حياتو
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اىتماـ الصحفي  ربما ألنيـ األقؿ قدرة عمى معرفة ما يمر بو األسير كضعؼالمصادر األخرل فيعكد 
نما لمحصكؿ تككف الحاجة أكبر ليـ عند كتابة التقارير كالتحقيقات  عمى معمكمات منيـ في قصتو، كا 
 كغيرىا. 

ضعؼ االستعانة بجيات متابعة األسرل كالمحاميف عمى الرغـ مف أىميتيـ في  الباحثةكالحظت 
الجانب القانكني كالحقكقي، كترل الباحثة  تقكية القصة الصحفية كالحصكؿ عمى معمكمات قيمة تفيد في

أنو تقصير مف المراسؿ أك المندكب الذم يكتفي بمصدر كاحد لقصتو الصحفية كيمبسيا الجانب 
 اإلنساني دكف أف يكمؼ نفسو لتغطية جميع الجكانب كجعؿ القصة الصحفية أكثر قكة كمتانة كمنطقية. 

ر أكلي لمقصة الصحفية الذم يككف ىك في االعتماد عمى األسير كمصد تقصيركما يكجد 
 شخصيتيا المحكرية خاصة أف الكصكؿ لألسير داخؿ السجف ليس مستحيالن إف أراد الصحفي ذلؾ. 

( التي بينت اعتماد الصحؼ العربية في تغطية 2016كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة )مصمح، 
جمعيات كالمؤسسات بنسبة %(، ثـ ال31.5عمى المسؤكليف الرسمييف بنسبة ) 2014إضراب 

(22.5)%(1). 

مصمح كىي خارج عند دراسة الكتيرجع الباحثة سبب اختالؼ النتائج إلى مكاف صدكر صيحؼ 
يككف االعتماد كالكصكؿ لممسؤكليف الرسمييف لكتابة المكاضيع الخاصة  أففمسطيف كمف الطبيعي 

ا جيات متابعة  بقضية إضراب األسرل أسيؿ كأفضؿ مف االعتماد عمى عائمة األسير، ككذلؾ أيضن
األسرل مف جمعيات كمؤسسات معنية أف تكصؿ الرسالة في العالـ العربي كتغطي قضية إضراب 

 األسرل.

 

 

 

 

 

                                                           

 .96ص ،مصمح ،رجع سابؽم (1)
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 : الصحفيةأ الجغرافي لمقصة : المنشسادًسا
( يوضح المنشأ الجغرافي لمقصة الصحفية الخاصة بقضية األسرى في صحيفتي 3. 6جدول )
 الدراسة:

 الصحيفة
 

 المنشأ الجغرافي

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 76.9 257 40.5 45 95 212 المحافظات الشمالية
 11.8 39 33.3 37 0.9 2 المحافظات الجنكبية
 9 30 22.5 25 2.2 5 القدس المحتمة
 1.8 6 2.7 3 1.3 3  48 األراضي المحتمة
 0.6 2 0.9 1 0.4 1 غير محدد
 100 334 99.9 111 99.8 223 المجمكع

 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة: -1

الشمالية في فئة المنشأ الجغرافي لمقصة الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل  المحافظاتجاءت 
%(، ثـ 11.8%(، ثـ المحافظات الجنكبية في المرتبة الثانية بنسبة )76.9في المرتبة األكلى بنسبة )

%(، أما المرتبة األخيرة 1.8ـ بنسبة )1948%(، تمتيا األراضي المحتمة عاـ 9القدس المحتمة بنسبة )
 %(. 0.6انت لفئة غير محدد بنسبة )فك
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

ألغمب القصص الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل في صحيفة القدس ىي  الجغرافيكاف المنشأ 
قدس المحتمة بفرؽ كبير %(، تمتيا ال95المحافظات الشمالية التي حصمت عمى المرتبة األكلى بنسبة )

%(،  1.3نسبة )ب 1948عاـ %(، ثـ جاءت األراضي المحتمة 2.2عمى نسبة ) حيث حصمت
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ككانت فئة غير محدد ىي المرتبة  %(،0.9ى المرتبة الرابعة بنسبة )كحصمت المحافظات الجنكبية عم
 %(. 0.4األخيرة بنسبة )

 صحيفة فمسطين:  . ب

في لمقصص الصحفية حصمت المحافظات الشمالية عمى المرتبة األكلى في فئة المنشأ الجغرا
%(، تمتيا المحافظات الجنكبية بنسبة 40.5في صحيفة فمسطيف بنسبة ) األسرلالمتعمقة بقضايا 

%( لكؿ كاحدة منيما، ثـ حصمت فئة األراضي المحتمة 22.5%(، ثـ كالقدس المحتمة بنسبة )33.3)
 %(.0.9ة )%(، فيما كانت المرتبة األخيرة مف نصيب فئة غير محدد بنسب2.7عمى نسبة )

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

الدراسة في حصكؿ المحافظات الشمالية عمى المرتبة األكلى كمنشأ جغرافي  اتشابيت صحيفت
بقضايا األسرل، فيما اختمفتا في حصكؿ المحافظات الجنكبية عمى المرتبة  المتعمقةلمقصص الصحفية 

كنسبتيا ضئيمة مقابؿ  عة في صحيفة القدسالثانية في صحيفة فمسطيف، كحصكليا عمى المرتبة الراب
، أما القدس المحتمة فقد حصمت عمى المرتبة الثانية في صحيفة نسبة الربع تقريبنا في صحيفة فمسطيف

 القدس، كالمرتبة الثالثة في صحيفة فمسطيف. 

 مناقشة النتائج: -4

القدس بسبب تيفسر الباحثة حصكؿ المحافظات الشمالية عمى المرتبة األكلى في صحيفة 
بشكؿ  كجكد اعتقاالت يكمية ، باإلضافة إلىالمحافظات الشماليةسكاف  مفييا تمادىا عمى مراسماع

في المحافظات الشمالية كمف الطبيعي أف يككف االىتماـ بالمكاف الذم يكجد بو العدد األكبر مف  كبير
القدس كيرجع ىذا الى عدـ األسرل، في حيف كاف االىتماـ بالمحافظات الجنكبية قميالن في صحيفة 

 .يا األسرل في المحافظات الجنكبيةكجكد مراسؿ خاص بقضا

حصكؿ المحافظات الجنكبية عمى المرتبة الثانية في صحيفة فمسطيف بسبب  أف الباحثة كتعتقد 
صدكرىا في غزة كاعتمادىا عمى المندكبيف المتكاجديف في قطاع غزة لكتابة القصص الصحفية 

، كما أف حصكؿ المحافظات الشمالية عمى المرتبة األكلى في صحيفة فمسطيف تعتبر الخاصة باألسرل
يفة فمسطيف الشمالية أكبر كاىتماـ صح نقطة إيجابية تيحسب ليا، إذ أف عدد األسرل في المحافظات

 .، كيعبر عف عدـ انغالؽ الصحيفة عمى المنطقة التي تصدر بيابيـ رغـ البعد الجغرافي أمر جيد
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كافة محافظات طالت أف االعتقاالت  2018إحصائية األسرل حقائؽ كأرقاـ عاـ كتشير 
( حالة اعتقاؿ، كتشكؿ 4495الكطف، ككانت النسبة الكبرل منيا في محافظات الضفة الغربية كبمغت )

%( مف إجمالي االعتقاالت خالؿ العاـ؛ فيما سجؿ في العاصمة الفمسطينية )القدس 69.3ما نسبتو )
( 191؛ كما شممت االعتقاالت )(%27.8( حاالت اعتقاؿ، كتشكؿ ما نسبتو )1803المحتمة( )

فمسطينينا مف المحافظات الجنكبية )قطاع غزة(، ككانت في عرض البحر مف خالؿ استيداؼ 
 .(1)%(2.9الصياديف؛ كعمى الحدكد؛ كعبر معبر بيت حانكف/ إيرز؛ كيشكمكف ما نسبتو )

 القصص الصحفية: : الشخصية المحورية في سابًعا
الخاصة بقضية األسرى في في القصة الصحفية ( يوضح الشخصية المحورية 3. 7جدول )

 صحيفتي الدراسة: 
 الصحيفة
 الشخصية المحكرية

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 51.9 256 47.1 73 54.1 183 األسير نفسو
 35.3 174 32.3 50 36.7 124 عائمة األسير
 11.8 58 18.7 29 8.6 29 األسير المحرر

 1 5 1.9 3 0.6 2 أخرل
 100 493 100 155 100 338 *المجمكع

 

 

 

 
                                                           

، ككالػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لألنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كالمعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية. 2018األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ كأرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  (1)
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9vqZzQa27518986242a9vqZzQ  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ،

22/9/2019 
المجمػػكع ال يسػػاكم عػػدد القصػػص الصػػحفية التػػي تػػـ تحميميػػا، ألف القصػػة يمكػػف أف تحتػػكم عمػػى أكثػػر مػػف شخصػػية  *

 محكرية.

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9vqZzQa27518986242a9vqZzQ
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9vqZzQa27518986242a9vqZzQ
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 تشير نتائج البيانات في الجدول إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

الصحفية  ةالقصالمحكرية في حصؿ األسير نفسو عمى المرتبة األكلى في فئة الشخصية 
%(، كجاء األسير المحرر 35.3%(، ثـ عائمة األسير بنسبة )51.9الخاصة بقضية األسرل بنسبة )

 %(.1%(، كحصمت فئة أخرل عمى المرتبة األخيرة بنسبة )11.8في المرتبة الثالثة بنسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

الصحفية الخاصة بقضية  ةى كشخصية محكرية في القصبة األكلنفسو عمى المرت األسيرحصؿ 
%(، كحصؿ 36.7%(، ثـ جاءت عائمة األسير بنسبة )54.1األسرل في صحيفة القدس بنسبة )

%(، بينما جاءت فئة أخرل في المرتبة األخيرة بنسبة 8.6األسير المحرر عمى المرتبة الثالثة بنسبة )
(0.6.)% 

 صحيفة فمسطين:  . ب

الصحفية الخاصة بقضية ة ة األكلى كشخصية محكرية في القصعمى المرتبحصؿ األسير نفسو 
%(، كحصؿ 32.3%(، ثـ جاءت عائمة األسير بنسبة )47.1األسرل في صحيفة فمسطيف بنسبة )

%(، بينما جاءت فئة أخرل في المرتبة األخيرة بنسبة 18.7عمى المرتبة الثالثة بنسبة ) المحرراألسير 
(1.9.)% 

 واالختالف:  أوجو االتفاق -3

في فئة الشخصية اتفقت صحيفتا الدراسة عمى حصكؿ األسير نفسو عمى المرتبة األكلى 
ا حصكؿ عائمة األسير عمى المرتبة الثانية، ككذلؾ  الخاصة ةالمحكرية في القص بقضية األسرل، أيضن

 الصحيفتيف.األسير المحرر عمى المرتبة الثالثة، كجاءت فئة أخرل في المرتبة األخيرة في كمتا 

 مناقشة النتائج:  -4

ترل الباحثة أنو مف الطبيعي أف يككف األسير نفسو ىك الشخصية المحكرية لمقصص الصحفية 
 الخاصة بقضية األسرل، ثـ عائمة األسير كىك ترتيب منطقي.
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(، إال أف ذلؾ 3. 5كرغـ أف المصادر األكلية ركزت عمى عائمة األسير كما يظير في جدكؿ )
 كاف لمحديث عف األسير نفسو كليس العائمة، كىذا يؤكد صحة النتائج. 

مف منطقية النتائج التي تربط المصادر األكلية بالشخصية المحكرية فاألسير  الرغـكعمى 
%( كشخصية محكرية 11.8مصدر أكلي، كحصؿ عمى نسبة )%( ك13.9المحرر حصؿ عمى نسبة )

في القصة الصحفية، إال أنو يكضح خمالن كبيرنا في االعتماد عمى األسرل المحرريف إلجراء القصص 
 الصحفية الخاصة بقضية األسرل فمدييـ كنز مف القصص كالمعمكمات، كىذا نقص كخمؿ ال ييبرر. 

( التي كضحت حصكؿ فئة األسرل داخؿ السجكف 2019يؿ، كتشابيت نتائج الدراسة مع دراسة )قند
 . (1)%(45.8بنسبة ) لمشخصيات المحكرية عمى المرتبة األكلى

 الصحفية: ة: عرض القصثامناً 
 الصحفية الخاصة بقضية األسرى في صحيفتي الدراسة:  ة( يوضح طرق عرض القص3. 8جدول  )

 الصحيفة 
 طرؽ العرض

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 62.9 210 46.8 52 70.9 158 عرض المشكمة
 21.3 71 36 40 13.9 31 تحديد األدكار

عرض األسباب 
 كالحمكؿ

27 12.1 14 12.6 41 12.3 

 3.6 12 4.5 5 3.1 7 أخرل
 100.1 334 99.9 111 100 223 المجمكع

 تشير بيانات الجدول إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي  ةة في القصقصال عرضحصمت طريقة 
%(، فيما جاءت طريقة تحديد األدكار في المرتبة الثانية 62.9الدراسة عمى المرتبة األكلى بنسبة )

                                                           

 .99ص، مرجع سابؽ، قنديؿ (1)
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أخرل عمى المرتبة  %(، كحصمت فئة12.3%(، تمتيا عرض األسباب كالحمكؿ بنسبة )21.3بنسبة )
 %(. 3.6األخيرة بنسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة القدس  ةة في القصقصحصمت طريقة عرض ال
%(، فيما جاءت طريقة تحديد األدكار في المرتبة الثانية بنسبة 70.9بنسبة ) األكلىعمى المرتبة 

%(، كحصمت فئة أخرل عمى المرتبة 12.1متيا طريقة عرض األسباب كالحمكؿ بنسبة )%(، ت13.9)
 %(. 3.1األخيرة بنسبة )

 صحيفة فمسطين:  . ب

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة القدس  ةة في القصقصطريقة عرض الحصمت 
%(، فيما جاءت طريقة تحديد األدكار في المرتبة الثانية بنسبة 46.8بنسبة ) األكلىعمى المرتبة 

%(، كحصمت فئة أخرل عمى المرتبة 12.6%(، تمتيا طريقة عرض األسباب كالحمكؿ بنسبة )36)
 %(. 4.5األخيرة بنسبة )

 أوجو االتفاق واالختالف:      -3

ية األسرل فحصمت الصحفية الخاصة بقض ةعمى ترتيب طريقة عرض القص فاالصحيفتاتفقت 
ة عمى المرتبة األكلى ككذلؾ طريقة تحديد األدكار عمى المرتبة الثانية كعرض قصطريقة عرض ال

 األسباب كالحمكؿ عمى المرتبة الثالثة، كفئة أخرل عمى المرتبة الرابعة في كمتا الصحيفتيف. 

 مناقشة النتائج:  -4

 إلبداء"محدكدا"  عطي كاتبيا مجاالن بداعية التي تي أحد الفنكف اإل القصة الصحفية ىي الباحثة أفترل 
القضية كىذا يككف  في معالجة لإلسياـرأيو كتكجيو الجميكر نحك حمكؿ أك خطكات يمكف القياـ بيا 

طالبات بتكثيؼ م :مثالن ، أشخاص تحدثكا في القصة عمى لساف كمقترحاتصياغة حمكؿ مف خالؿ 
 كغيرىا. افؿ الدكلية، تكثيؼ االعتصاماتسرل، التكجو لممحلنصرة األ كالمناصرة  غطضحمالت ال

ا  مف خالؿ الخاتمة بأف يجعؿ الكاتب خاتمتو تكجييية يعطي مف خالليا رأيو بشكؿ مبطف أيضن
ذا كنا إعمى سبيؿ المثاؿ ، نحك سمككيات كأنشطة معينة يمكف أف تسيـ في عالج القضية القارئكيكجو 
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تككف الخاتمة "كألف الساعات المقبمة ، مضرب عف الطعاـ يكاجو خطر المكتسير أقصة  عفنتحدث 
لذلؾ يتكجب عمى كافة القكل  ،سير فاصمة ككضعو الصحي يتدىكر بصكرة متسارعةفي حياة األ

كالفعاليات الشعبية تكثيؼ االعتصامات كالتظاىرات لممطالبة بنصرتو، كما يجب عمى السمطة 
عف يـك غضب عاـر في كافة أنحاء  باإلعالفالدكلية، بينما ثمة مطالبات  الفمسطينية التكجو لممحافؿ

 .الكطف يتخممو مكاجيات مفتكحة مع االحتالؿ في كافة نقاط التماس..."

لمقصة الصحفية المتعمقة بقضية األسرل ناتج  يفد خمؿ في معالجة الصحفيك كجكتعتقد الباحثة ب
مع ىذه القضايا الكطنية كخمؽ تفاعؿ شعبي  لدكرىـ في إحياء ىذه القصة فيميـعف قصكر 

، كليس فقط كسب تعاطؼ الجميكر المؤقت مع معاناة كالدة األسير التي تركم تفاصيؿ حياة كالحساسة
القارئ مف مطالعة القصة  ء، كسرعاف ما يذىب كبنتيي بانتيانجميا في سجكف االحتالؿ مثالن 

نحك سمككيات تسيـ في دعـ قضية ميكر كالساسة عمى الصحفي العمؿ عمى تكجيو الجإذ ذ ، الصحفية
 .سرلاأل

%( مف 40.7(، حيث الحظت بأف )2016كتقاربت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )السكيركي، 
 .(1)الصحفييف يستخدمكف فكرة مطالبة بفعؿ في اختتاـ قصصيـ الخبرية

 : عنوان القصة الصحفية:تاسًعا
 الصحفية الخاصة بقضية األسرى في صحيفتي الدراسة: عنوان القصة نوع ( يوضح 3. 9جدول )

 الصحيفة 
 العنكاف 

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف  صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 44.6 149 64 71 35 78 تمخيصي
 42.5 142 7.2 8 60.1 134 اقتباسي
 9 30 20.7 23 3.1 7 كصفي
 2.7 9 7.2 8 0.4 1 تساؤلي
 1.1 4 0.9 1 1.3 3 أخرل
 99.9 334 100 111 99.9 223 المجمكع

                                                           

 .90ص ،السكيركي مرجع سابؽ، (1)
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 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية:

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

بنسبة  %(، تاله العنكاف االقتباسي44.6حصؿ العنكاف التمخيصي عمى المرتبة األكلى بنسبة )
%(، ثـ العنكاف التساؤلي بنسبة 9%(، كفي المرتبة الثالثة جاء العنكاف الكصفي بنسبة )42.5)
 %(. 1.1%(، كفي المرتبة األخيرة فئة أخرل بنسبة )2.7)

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2

 صحيفة القدس:  . أ

الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل في صحيفة القدس عمى  ةاالقتباسي لمقص العنكافصؿ ح
%(، ثـ العنكاف الكصفي بنسبة 35%(، تاله العنكاف التمخيصي بنسبة )60المرتبة األكلى بنسبة )

%(، فيما حصؿ العنكاف التساؤلي عمى المرتبة 1.3%(، ككانت المرتبة الرابعة لفئة أخرل بنسبة )3.1)
 %(.0.4الخامسة كاألخيرة بنسبة )

 صحيفة فمسطين:  . ب

%(، 64الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل في صحفية فمسطيف بنسبة ) ةجاء العنكاف التمخيصي لمقص
%(، تاله العنكاف االقتباسي كالتساؤلي بنفس 20.7كفي المرتبة الثانية جاء العنكاف الكصفي بنسبة )

 %(. 0.9رة بنسبة )%(، فيما جاءت فئة أخرل في المرتبة األخي7.2الترتيب بنسبة )

 : أوجو االتفاق واالختالف -3

الصحفية الخاصة بقضايا األسرل في صحيفة القدس العنكاف  ةغمب عمى عناكيف القص
األسرل في صحيفة فمسطيف  يةالصحفية المتعمقة بقض ةعناكيف القص عمىباسي، بينما غمب االقت

قد حصؿ عمى المرتبة الثانية في صحيفة القدس، أما  العنكاف التمخيصي، ككاف العنكاف التمخيصي
المرتبة الثانية في صحيفة فمسطيف فكانت لمعنكاف الكصفي، فيما حصؿ العنكاف التساؤلي عمى المرتبة 

 الثالثة في صحيفة فمسطيف لكنو حصؿ عمى المرتبة األخيرة في صحيفة القدس. 
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 مناقشة النتائج: -4

ترل الباحثة أف سبب تصٌدر العنكاف االقتباسي في صحيفة القدس يرجع إلى أسمكب الصحفي 
الذم يكتب قصص األسرل كالذم كاف االعتماد عميو بشكؿ كبير كتخصيصو لكتابة قصص األسرل 
في صفحة شؤكف األسرل، فيما اختمفت صحيفة فمسطيف بأنكاع العناكيف الختالؼ كتٌاب القصة 

 كاختالؼ أساليبيـ في الكتابة.يا الصحفية في

مف الصحفييف %( 65.9( التي بينت أف )2016تشابيت نتائج الدراسة مع دراسة )السكيركي، 
%( 16.7في صحؼ الدراسة يستخدمكف العناكيف التمخيصية في كتابة القصة الخبرية، بينما )

قتباسية، كفي المرتبة %( يستخدمكف العناكيف اال14.3يستخدمكف العناكيف الكصفية، في حيف أف )
 . (1)األخيرة جاءت العناكيف التساؤلية

 :ةالصحفي ة: مقدمة القصعاشًرا 
الخاصة بقضية األسرى في صحيفتي  في القصة الصحفية ( يوضح أنواع المقدمات3. 10جدول )

 الدراسة:  
 الصحيفة 

 المقدمة
 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس 

 % ؾ % ؾ % ؾ
 52.7 176 45.9 51 56.1 125 تمخيصية
 28.4 95 36 40 24.7 55 كصفية
 13.5 45 9 10 15.7 35 اقتباسية
 2.7 9 5.4 6 1.3 3 تساؤلية
 1.5 5 0.9 1 1.8 4 أخرل
 1.2 4 2.7 3 0.4 1 حكارية
 100 334 99.9 111 100 223 المجمكع
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 التالية:تشير البيانات في الجدول أعاله إلى النتائج 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة: -1

األسرل في صحيفتي الدراسة عمى  ةالمتعمقة بقضي الصحفية ةالتمخيصية لمقص المقدمة صمتح
%(، ثـ المقدمة االقتباسية 28.4%(، تمتيا المقدمة الكصفية بنسبة )52.7المرتبة األكلى بنسبة )

%(، ثـ فئة أخرل 2.7عمى المرتبة الرابعة بنسبة ) %(، كحصمت المقدمة التساؤلية13.5بنسبة )
 %(.1.2%(، ثـ المقدمة الحكارية )1.5بنسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:   -2

 صحيفة القدس:  . أ

األسرل في صحيفة القدس عمى  ةالصحفية المتعمقة بقضي ةحصمت المقدمة التمخيصية لمقص
%(، كحصمت المقدمة 24.7%(، ثـ جاءت المقدمة الكصفية بنسبة )56المرتبة األكلى بنسبة )

%(، أما 1.8%(، بينما حصمت فئة أخرل عمى نسبة )15.7االقتباسبة عمى المرتبة الثالثة بنسبة )
%( في المرتبة 0.4لحكارية بنسبة )المرتبة الخامسة فكانت لفئة المقدمة التساؤلية، كجاءت المقدمة ا

 األخيرة.
 أوجو االتفاق واالختالف: -3

اتفقت صحيفتا الدراسة في حصكؿ المقدمة التمخيصية عمى المرتبة األكلى، كحصكؿ المقدمة 
عمى المرتبة الثالثة بنسب متفاكتة، بينما  الثانية، كحصكؿ المقدمة االقتباسية المرتبةالكصفية عمى 

اختمفتا في حصكؿ المقدمة التساؤلية عمى المرتبة الرابعة في صحيفة فمسطيف كالمرتبة الخامسة في 
صحيفة القدس، ككذلؾ المقدمة الحكارية حصمت عمى المرتبة الخامسة في صحيفة فمسطيف بينما 

يما حصمت فئة أخرل عمى المرتبة األخيرة في حصمت عمى المرتبة األخيرة في صحيفة القدس، ف
 صحيفة فمسطيف، كحصمت عمى المرتبة الخامسة في صحيفة القدس. 

 
 
 
 
 



828 
 

 مناقشة النتائج:  -4
 المقدمة شكمت فقد األسرل بقضية الخاصة الصحفية القصة مقدمات في قميؿ التنكع أنو الباحثة ترل

 . قميؿ التنكع أف يكضح كىذا النتائج مف%( 90) مف أكثر كاالقتباسية كالكصفية التمخيصية
ف أبسط كتعتقد الباحثة أف كتاب القصة الصحفية أجادكا في استخداـ المقدمة التمخيصية فيي تيعد م

تمخص بكضكح كبساطة أىـ المعمكمات التي احتكتيا القصة، كمف مميزاتيا تمبية أنكاع المقدمات، حيث 
نيا كمقدمتيا ف ما تجذبيـ الفقرة األكلى إلى باقي القصة أك حاجات القراء الذيف يقرأكف القصة مف عنكا

كتشير النتيجة السابقة حصكؿ العنكاف التمخيصي عمى المرتبة  تحكليـ إلى قراءة مكاد صحفية أخرل.
المقدمة التمخيصية عمى المرتبة األكلى بنسب متقاربة إلى أف اتجاه القصة األكلى ككذلؾ حصكؿ 

  ألسرل ىك االتجاه التمخيصي.الصحفية الخاصة بقضية ا
 الكصفية المقدمة حصكؿ فييا جاء التي( 2016 السكيركي،) دراسة مع النتيجة ىذه اختمفت

 بنسبة االقتباسية المقدمة تمتيا ،%(37.8) بنسبة التمخيصية المقدمة ثـ ،%(50.8) نسبة عمى
 تـ التي المكضكعات كاختالؼ الدراسة، صيحؼ اختالؼ إلى االختالؼ سبب الباحثة كتعزك ،(1)%(8)

 .فقط األسرل قصص عمى السكيركي دراسة تقتصر فمـ دراستيا
 : خاتمة القصص الصحفية: حادي عشر

الصحفية الخاصة بقضية األسرى في صحيفتي  ة( يوضح أنواع الخاتمات في القص3. 11جدول )
 الدراسة: 

 الصحيفة
 الخاتمة

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 59.3 198 19.8 22 78.9 176 اقتباسية 
 19.8 66 45 50 7.2 16 خمفية معمكماتية
 9 30 16.2 18 5.4 12 تمخيصية
 4.2 14 6.3 7 3.1 7 أخرل

 3.3 11 4.5 5 2.7 6 تساؤلية 
 2.4 8 4.5 5 1.3 3 ال يكجد
 2 7 3.6 4 1.3 3 كصفية
 100 334 99.9 111 99.9 223 المجمكع
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 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة: -1

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي الدراسة  ةاالقتباسية في القص الخاتمةحصمت 
%(، فيما حصمت خاتمة الخمفية المعمكماتية عمى المرتبة الثانية 59.3عمى المرتبة األكلى بنسبة )

%(، كفي المرتبة 4.2%(، ثـ فئة أخرل بنسبة )9%(، تمتيا الخاتمة التمخيصية بنسبة )19.8بنسبة )
%(، كفي المرتبة 2.4%(، ثـ فئة ال يكجد بنسبة )3.3بنسبة ) الخامسة جاءت الخاتمة التساؤلية

 %(. 2األخيرة جاءت الخاتمة الكصفية بنسبة )

 كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة القدس  ةحصمت الخاتمة االقتباسية في القص
%(، ثـ الخاتمة 7.2مفية المعمكماتية بنسبة )%(، تمتيا خاتمة الخ78.9بنسبة ) األكلىعمى المرتبة 

%(، ثـ جاءت الخاتمة 3.1%(، كفي المرتبة الرابعة جاءت فئة أخرل بنسبة )5.4التمخيصية بنسبة )
%(، فيما تساكت الخاتمة الكصفية مع فئة ال يكجد حيث حصمتا عمى نفس 2.7التساؤلية بنسبة )

 %(.  1.3الترتيب كالنسبة كىي )

 : صحيفة فمسطين . ب

صحيفة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في  ةالمعمكماتية في القص الخمفيةتمة خا جاءت
%(، كجاءت الخاتمة 19.8%(، تمتيا الخاتمة االقتباسية بنسبة )45المرتبة األكلى بنسبة )في فمسطيف 
%(، كتساكت الخاتمة 6.3%(، ثـ فئة أخرل بنسبة )16.2في المرتبة الثالثة بنسبة ) التمخيصية

%(، ككانت المرتبة األخيرة لمخاتمة 4.5التساؤلية مع فئة ال يكجد بنفس الترتيب كالنسبة كىي )
  %(.3.6الكصفية التي حصمت عمى نسبة )

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

الصحفية الخاصة بقضية األسرل  ةى نكع الخاتمة في القصالدراسة عماختمفت اعتماد صحيفتي 
فكانت المرتبة األكلى في صحيفة القدس مف نصيب الخاتمة االقتباسية، بينما كانت في صحيفة 

فيما  فمسطيف لخاتمة الخمفية المعمكماتية كالتي بدكرىا حصمت عمى المرتبة الثانية في صحيفة القدس،
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ة التمخيصية عمى المرتبة الثالثة، كحصكؿ فئة أخرل عمى المرتبة اتفقت الصحيفتاف بحصكؿ الخاتم
ا الخاتمة الكصفية حصمت عمى المرتبة األخيرة  الرابعة كالخاتمة التساؤلية عمى المرتبة الخامسة، أيضن

 في كال الصحيفتيف. 

 مناقشة النتائج:  -4

الخاتمات في القصة الصحفية عمؿ الباحثة سبب تصدر الخاتمة االقتباسية عمى غيرىا مف أنكاع تي 
لجعؿ القصة تنتيي بالدعاء بالفرج العاجؿ لنجميـ األسير الخاصة بقضية األسرل ىك تفضيؿ الكاتب 

ا استخداـ فكرة المطالبة بفعؿ في اختتاـ القصة، كتككفعمى لسانيـ، أك  عمى لساف المصدر  أيضن
 ل كالتحرؾ الفاعؿ ألجؿ إنياء معاناتيـ. لمناشدة الجيات المختصة بمتابعة قضية األسر األكلي لمقصة 

%( مف الصحفييف في 40.7( التي بينت أف )2016كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )السكيركي، 
  صحؼ الدراسة يستخدمكف فكرة مطالبة بفعؿ في اختتاـ قصصيـ الخبرية. 

 أف يجب الصحفية القصة ألف مستيجف أمر ىك خاتمة بيا يتكفر ال قصص ظيكر أف الباحثة ترل
 أف فييا جاء التي( 2016 السكيركي،) دراسة مع النتيجة ىذه كتشابيت خاتمة، عمى تحتكم

 لـ%( 9.4) بينما القصة، في خاتمة فييا يتكفر الدراسة صحؼ في الخبرية القصص مف%( 90.6)
 .(1)الخبرية القصة في خاتمة فييا تتكفر
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 المتعمقة بقضايا األسرى شكل القصص الصحفية: المبحث الثاني
  :الصحفية ةالفني لمقصقالب أواًل: ال

قضية األسرى في الصحفية الخاصة بة قوالب الفنية المستخدمة في القص( يوضح ال3. 12الجدول )
 صحيفتي الدراسة: 
 الصحيفة 

 القالب الفني
 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس

 % ؾ  % ؾ % ؾ
 49.7 166 56.8 63 46.2 103 اليـر المعتدؿ
 31.4 105 21.6 24 36.3 81 التتابع الزمني
 8.1 27 9 10 7.6 17 الساعة الرممية
 5.7 19 6.3 7 5.4 12 قالب غير كاضح
 4.2 14 6.3 7 3.1 7 ككؿ ستريت جكرناؿ

 0.9 3 0 0 1.3 3 أخرل
 100 334 100 111 99.9 223 المجمكع

 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 : االتجاه العام لصحيفتي الدراسة -1

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في  ةعتدؿ عمى المرتبة األكلى في القصاليـر الم قالبحصؿ 
%(، كحصؿ قالب التتابع الزمني عمى المرتبة الثانية بنسبة 49.7صحيفتي الدراسة بنسبة )

%(، ثـ قالب غير كاضح الذم حصؿ عمى المرتبة 8.1%(، تاله قالب الساعة الرممية بنسبة )31.4)
%(، ثـ فئة 4.2بة الخامسة بنسبة )%(، كجاء قالب ككؿ ستريت جكرناؿ في المرت5.7الرابعة بنسبة )
 %(.0.9أخرل بنسبة )
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة القدس  ةحصؿ قالب اليـر المعتدؿ في القص
%(، كجاء قالب الساعة 36.3%(، ثـ قالب التتابع الزمني بنسبة )46.2عمى المرتبة األكلى بنسبة )

%(، ثـ قالب ككؿ 5.4%(، تاله فئة غير كاضح بنسبة )7.6الثالثة بنسبة ) المرتبةالرممية عمى 
 %(. 1.3أخرل في المرتبة األخيرة بنسبة )%(، كجاءت فئة 3.1ستريت جكرناؿ بنسبة )

 صحيفة فمسطين:  . ب

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة فمسطيف  ةاليـر المعتدؿ في القصحصؿ قالب 
%(، كجاء قالب الساعة 21.6%(، ثـ قالب التتابع الزمني بنسبة )56.8بنسبة ) األكلىعمى المرتبة 

(، تاله قالب ككؿ ستريت جكرناؿ كفئة غير كاضح بنفس %9الرممية عمى المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(. 0%(، فيما جاءت فئة أخرل في المرتبة األخيرة بنسبة )6.3الترتيب كالنسبة كىي )

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

تشابيت صحيفتا الدراسة في ترتيب القكالب الفنية فجاء اليـر المعتدؿ في المرتبة األكلى كقالب 
في المرتبة الثانية كقالب الساعة الرممية في المرتبة الثالثة، فيما حصمت فئة قالب غير  التتابع الزمني

كاضح عمى المرتبة الرابعة في صحيفة القدس، كتساكل مع قالب ككؿ ستريت جكرناؿ في صحيفة 
ا عمى المرتبة الرابعة.   فمسطيف كحصؿ أيضن

 مناقشة النتائج:  -4

%( مف 63.7) جاء فييا أف( التي 2016ىذه الدراسة مع دراسة )السكيركي،  نتائجكاتفقت 
 . (1)معتدؿال بقالب اليـرالقصص الخبرية في الصحؼ الفمسطينية 
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 :لقصص الصحفيةفي ا ا: االستماالت المغويةثانيً 
االستماالت المغوية المستخدمة في القصص الصحفية الخاصة بقضية  ( يوضح3. 13الجدول )

 سرى في صحيفتي الدراسة: األ
 الصحيفة 

 االستماالت
 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ
 47.6 159 29.7 33 56.5 126 عاطفية
 39.8 133 55 61 32.3 72 مزيج
 12.6 42 15.3 17 11.2 25 عقمية
 100 334 100 111 100 223 المجمكع

 تشير نتائج البيانات في الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

حازت االستماالت المغكية العاطفية عمى المرتبة األكلى كأساليب إقناعية في صحيفتي الدراسة 
المغكية  %(، ثـ االستماالت39.8%(، تاله فئة مزيج مف االستماالت المغكية بنسبة )47.6بنسبة )

 %(. 12.6العقمية كالتي حصمت عمى المرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

االستماالت المغكية العاطفية عمى المرتبة األكلى كأساليب إقناعية في صحيفة القدس  صمتح
%(، ثـ االستماالت المغكية 32.3المغكية بنسبة ) %(، تاله فئة مزيج مف االستماالت56.5بنسبة )

 %(. 11.2العقمية كالتي حصمت عمى المرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة )

 صحيفة فمسطين:  . ب

حصمت فئة مزيج مف االستماالت المغكية عمى المرتبة األكلى في صحيفة فمسطيف بنسبة 
%(، كفي المرتبة األخيرة 29.7لثانية بنسبة )%(، ثـ فئة االستماالت المغكية العاطفية في المرتبة ا55)

 %(.15.3العقمية بنسبة ) االستماالتجاءت فئة 
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 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

الدراسة في استخداـ االستماالت المغكية فكانت االستماالت العاطفية في  احيفتاختمفت ص
كلى في صحيفة فمسطيف، المرتبة األكلى في صحيفة القدس، بينما حصمت فئة مزيج عمى المرتبة األ

 فئة االستماالت المغكية العقمية عمى المرتبة الثالثة في كمتا الصحيفتيف.  حصكؿكتشابيت في 

 مناقشة النتائج:  -4

الصحفية الخاصة بقضية األسرل عمى االستماالت  ةجع الباحثة السبب في اعتماد القصر تي 
العقمية كالمنطقية، نظرنا لتناكؿ الصحفييف القصص مف منظكر غمب  العاطفية أكثر مف االستماالت

ا (3. 3كما ظير في جدكؿ )عميو الطابع اإلنساني، كاىتماميـ بنكع قصص االىتماـ اإلنساني  أيضن
(، كبالتي 3. 2كما ظير في جدكؿ ) اىتماميـ بالقضايا االجتماعية بشكؿ أكبر مف القضايا األخرل

 . فييي نتيجة منطقية

( التي حازت فييا األساليب اإلقناعية العاطفية عمى 2019مع دراسة )قنديؿ،  النتيجةكتتفؽ 
%(، ضمف أساليب اإلقناع المستخدمة مع مكاد الرأم الخاصة بقضية 69.1المرتبة األكلى بنسبة )

 . (1)األسرل في صحؼ الدراسة

 موقع القصص الصحفية:ثالثًا: 
 الصحفية الخاصة بقضية األسرى عمى صحيفتي الدراسة:( يوضح موقع القصص 3. 14جدول )

 الصحيفة
 الصفحة 

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 95.5 319 86.5 96 100 223 داخمية
 4.5 15 13.5 15 0 0 )أكلى/داخمية(
 100 334 100 111 100 223 المجمكع
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 تشير نتائج بيانات الجدول إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

األسرل حصمت الصفحات الداخمية عمى أعمى نسبة كمكقع لمقصص الصحفية الخاصة بقضية 
حات األخيرة الصف حصؿلـ ت%(، فيما 4.5صفحات "أكلى/داخمية" بنسبة )%(، تالىا 95.5بنسبة )

 ة. نسبأم كاألكلى عمى 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

في الصفحات سرل في صحيفة القدس الخاصة بقضية األ الصحفية القصصجاءت جميع 
 ، فيما لـ ينشر عمى الصفحات األكلى أك األخيرة أم قصة خاصة بقضية األسرل. الداخمية

 صحيفة فمسطين:  . ب

الخاصة بقضية األسرل في صحيفة  حصمت الصفحات الداخمية كمكقع لمقصص الصحفية
مية" عمى نسبة %(، كحصمت صفحات "أكلى/داخ86.5فمسطيف عمى المرتبة األكلى بنسبة )

 األخيرة أم قصة صحيفة خاصة بقضية األسرل. الصفحاتينشر عمى  %(، فيما لـ13.5)

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

األسرل كىي الصفحات اتفقت الصحيفتاف في مكقع القصص الصحفية الخاصة بقضية 
القصص عمى الصفحات "األكلى/داخمية" في صحيفة فمسطيف، كما اتفقتا  بعضالداخمية، فيما تـ نشر 

 بعدـ نشر أم قصة في الصفحات األخيرة. 

 مناقشة النتائج:  -4

ترل الباحثة أف القصة الصحفية تحتاج إلى مساحة أكبر مف غيرىا مف الفنكف الصحفية مثؿ 
ي األفضؿ كاألكسع، ككضع جزء مف القصة مف الطبيعي أف تككف الصفحات الداخمية ىالخبر كغيره، ك 

كمالو في الصفحات الداخمية ييحسب لصحيفة فمسطيف كيعتبر اىتماـ  الصحفية في الصفحة األكلى كا 
عالي بالقصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل بسبب أىمية الصفحة األكلى، حيث تتـ اإلشارة لمقصة 

 لقارئ كجذبو لقراءتيا كاممة في الصفحات الداخمية. كتشكيؽ ا
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 :صفحاتالعمى  الصحفية ةموقع القصرابًعا: 
الصحفية الخاصة بقضية األسرى عمى صفحات صحيفتي  ةيوضح موقع القص (3. 15)جدول 

 الدراسة:
 الصحيفة 
 المكقع عمى الصفحة

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 33.2 111 45.9 51 26.9 60 منتصؼ أعمى كسط الصفحة
 20.7 69 10.8 12 25.6 57 أعمى يميف الصفحة
 17.7 59 3.6 4 24.7 55 أعمى يسار الصفحة

 17.1 57 17.1 19 17 38 منتصؼ أسفؿ كسط الصفحة
 5.7 19 17.1 19 0 0 الصفحة كاممة
 3.6 12 3.6 4 3.6 8 أسفؿ اليسار
 1.5 5 0 0 2.2 5 أسفؿ اليميف
 0.6 2 1.8 2 0 0 أخرل
 100.1 334 99.9  100 223 المجمكع

 تشير نتائج بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

حصمت فئة منتصؼ أعمى كسط الصفحة عمى المرتبة األكلى لصحيفتي الدراسة كمكقع 
%(، 20.7%(، تاله أعمى يميف الصفحة بنسبة )33.2القصص الصحفية عمى الصفحات بنسبة )

%(، ثـ منتصؼ أسفؿ كسط الصفحة بنسبة 17.7يسار الصفحة بنسبة ) أعمىكفي المرتبة الثالثة جاء 
%(، ثـ أسفؿ يسار الصفحة بنسبة 5.7حة كاممة في المرتبة الرابعة بنسبة )%(، كجاءت الصف17.1)
%(، كفي المرتبة السابعة كاألخيرة جاءت فئة أخرل 1.5%(، تالىا أسفؿ يميف الصفحة بنسبة )3.6)

 %(.0.6بنسبة )
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس: . أ

المرتبة األكلى كمكقع القصص الصحفية عمى حصمت فئة منتصؼ أعمى كسط الصفحة عمى 
%(، كفي 25.6%(، تاله أعمى يميف الصفحة بنسبة )26.9الصفحات في صحيفة القدس بنسبة )

%(، ثـ منتصؼ أسفؿ كسط الصفحة بنسبة 24.7المرتبة الثالثة جاء أعمى يسار الصفحة بنسبة )
%(، ثـ أسفؿ يميف الصفحة بنسبة 3.6%(، كجاء أسفؿ يسار الصفحة في المرتبة الرابعة بنسبة )17)
 %(.0%(، فيما حصمت فئتي الصفحة كاممة كأخرل عمى المرتبة األخيرة بنسبة )2.2)

 صحيفة فمسطين: . ب

حصمت فئة منتصؼ أعمى كسط الصفحة عمى المرتبة األكلى كمكقع لمقصص الصحفية عمى 
%(، تاله منتصؼ أسفؿ كسط الصفحة كالصفحة كاممة 45.9فمسطيف بنسبة ) صحيفةالصفحات في 

%(، كفي المرتبة الثالثة جاءت فئة أعمى يميف الصفحة بنسبة 17.1في نفس المرتبة كالنسبة كىي )
%(، كتساكت فئتي أعمى يسار الصفحة كأسفؿ يسار الصفحة بنفس الترتيب كالنسبة كىي 1008)
%(، كفي المرتبة األخيرة جاءت فئة 1.8في المرتبة الخامسة بنسبة )%(، كجاءت فئة أخرل 3.6)

 %(. 0أسفؿ يميف الصفحة بنسبة )

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

في حصكؿ أعمى كسط الصفحة عمى المرتبة األكلى، فيما اختمفتا في  الدراسة ااتفقت صحيفت
فيما لـ يتـ نشر قصة خاصة  حصكؿ فئة الصفحة كاممة عمى المرتبة الثانية في صحيفة فمسطيف،

ا حصمت فئة أسفؿ يميف الصفحة عمى  بقضايا األسرل في صحيفة القدس عمى صفحة كاممة، أيضن
 المرتبة السادسة في صحيفة القدس، فيما لـ يتـ نشر أم قصة في صحيفة فمسطيف في ىذا المكقع. 

 مناقشة النتائج:  -4

%( مف 64.5( التي بينت بأف )2016 كتشابيت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )السكيركي،
 . (1)عمى الصفحات جاءت في النصؼ العمكم الخبريةمكقع القصص 

                                                           

 .92ص، مرجع سابؽ، السكيركي   (1)
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 خامًسا: الصور والرسوم:
الصحفية الخاصة بقضية األسرى في  ةح الصور والرسوم التي صاحبت القصيوض (3. 16)جدول 

 صحيفتي الدراسة:
 الصحيفة 

 الصكر
 العاـاالتجاه  صحيفة فمسطيف صحيفة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ
 44.9 150 52.3 58 41.3 92 صكر شخصية
 39.3 131 12.6 14 52.5 117 ال يكجد صكرة
 15.9 53 35.1 39 6.3 14 صكر مكضكعية

 100.1 334 100 111 100.1 223 المجمكع

 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

صمت فئة ال يكجد %(، بينما ح44.9عمى المرتبة األكلى بنسبة ) الشخصيةالصكر  تحصم
الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي الدراسة المرتبة الثانية بنسبة  ةصكر مصاحبة لمقص

 %(. 1509%(، ثـ جاءت الصكر المكضكعية في المرتبة األخيرة بنسبة )39.3)

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 يفة القدس: صح . أ

بنسبة  أم صكرة مع قصصيا الصحفية الخاصة بقضية األسرل صحيفة القدس لـ تنشر
%(، ثـ الصكر المكضكعية 41.3%(، فيما جاءت الصكر الشخصية في المرتبة الثانية بنسبة )52.5)

 %(.6.3بنسبة )

 صحيفة فمسطين:  . ب

ءت الصكر المكضكعية %(، ثـ جا52.3عمى المرتبة األكلى بنسبة ) الشخصيةالصكر  حصمت
%(، بينما حصمت فئة ال يكجد صكر مصاحبة لمقصص الصحفية الخاصة بقضية 35.1بنسبة )

 %(.12.6األسرل في صحيفة فمسطيف عمى المرتبة األخيرة بنسبة )
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 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

في ترتيب الصكر كاستخداميا فكانت فئة ال يكجد صكر المرتبة األكلى في  الصحيفتافاختمفت 
صحيفة القدس بينما حصمت نفس الفئة عمى المرتبة األخيرة في صحيفة فمسطيف، ككذلؾ حصمت 
الصكر الشخصية عمى المرتبة األكلى في صحيفة فمسطيف بينما حصمت عمى المرتبة الثانية في 

صكر المكضكعية عمى المرتبة الثانية في صحيفة فمسطيف لكنيا صحيفة القدس، فيما حصمت ال
 حصمت عمى المرتبة األخيرة في صحيفة القدس. 

 مناقشة النتائج:  -4

%( مف 27.8( التي أظيرت أف )2016اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )السكيركي، 
%( كانت صكر 24.0الخبرية ىي مف نكع المكضكعية، كما نسبتو ) لمقصصالصكر المصاحبة 

الباحثة ىذا االختالؼ إلى نكع القصص المدركسة في ىذه الدراسة كىي الخاصة  ك، كتيعز (1)شخصية
ا اختالؼ  الدراسة في  صيحؼبقضية األسرل التي غالبنا ما يتـ نشر صكر شخصية لألسير نفسو، أيضن

 كال الدراستيف. 

 سادًسا: الرسوم: 
 الصحفية الخاصة بقضية األسرى. في القصة( يوضح الرسوم المستخدمة 3. 17جدول )

 الصحيفة
 الرسـك

 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس
 % ؾ % ؾ % ؾ

 100 9 100 9 0 0 الرسـك الشخصية اليدكية
 100 9 100 9 0 0 المجمكع
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 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

ا في صحيفة القدس، أم أنو لـ يتـ حصر أم ر  سـ كاف استخداـ الرسـك بأنكاعيا معدكمن
بقضية األسرل كعنصر إبراز، بينما تـ حصر عدد قميؿ مف الرسـك  الخاصةمصاحب لمقصة الصحفية 

 . رسـك شخصية يدكية فقط 9حيث بمغت الشخصية اليدكية المستخدمة في صحيفة فمسطين

تقصير كضعؼ كاضح في استخداـ الرسـك بأنكاعيا لعناصر إبراز مصاحبة  كترل الباحثة أف ىذا
 لمقصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل. 

 :العنوان امتداد :بًعاسا
الصحفية الخاصة بقضية األسرى في صحيفتي  ةيوضح امتداد عنوان القص (3. 18جدول )

 الدراسة: 
 الصحيفة

 العنكاف
 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ
 74.6 249 23.4 26 100 223 عنكاف ممتد
 25.1 84 75.7 84 0 0 عنكاف عريض
 0.3 1 0.9 1 0 0 عمكدم
 100 334 100 111 100 223 المجمكع

 تشير بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية:  

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في  ةعمى المرتبة األكلى كعنكاف لمقص حصؿ العنكاف الممتد
%(، كفي المرتبة األخيرة جاء 25.1%(، تاله العنكاف العريض بنسبة )74.6بنسبة ) الدراسةصحيفتي 

 %(. 0.3العنكاف العمكدم بنسبة )
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

%(، فيما لـ 100ىك الممتد عمى أكثر مف عمكد بنسبة )في صحيفة القدس كاف طابع العنكاف 
 يسجؿ أم نكع لعناكيف أخرل. 

 صحيفة فمسطين:  . ب

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة فمسطيف العنكاف  ةعمى عناكيف القص غمب
جاء العنكاف %(، كفي المرتبة األخيرة 23.4%(، تاله العنكاف الممتد بنسبة )75.7العريض بنسبة )

 %(. 0.9العمكدم بنسبة ضئيمة كىي )

 أوجو االتفاق واالختالف:  -3

العنكاف الممتد عمى  حيث كاففي صحيفتي الدراسة، يكجد تبايف كاضح بيف العناكيف المستخدمة 
في صحيفة القدس، فيما كاف العنكاف  ىك الكحيد الصحفية الخاصة بقضية األسرلة عناكيف القص

في صحيفة فمسطيف، فيما لـ تستخدـ صحيفة القدس العنكاف العمكدم، كاستخدمتو العريض ىك الغالب 
 صحيفة فمسطيف بنسبة قميمة.

  مناقشة النتائج:  -4

في صحيفة القدس  كعدـ استخداـ العنكاف العريض ترل الباحثة أف سبب استخداـ العنكاف الممتد
، بينما تستخدـ صحيفة فمسطيف العنكاف حيث تصدر بالحجـ العادم الكبير الصحيفةيرجع إلى حجـ 

 . حيث تصدر بالحجـ النصفيلصغر حجـ الجريدة العريض 

( مع نتائج ىذه الدراسة حيث كضحت استخداـ العنكاف 2016كاتفقت نتائج دراسة )مصمح، 
 .(1)%(66.9) بنسبةالممتد 
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 : عناصر اإلبراز: ثامًنا
الصحفية الخاصة بقضية األسرى في  ةمع القص عناصر اإلبراز المستخدمةيوضح  (3. 19)جدول 

 صحيفتي الدراسة: 
 الصحيفة    

 االطار
 االتجاه العاـ صحيفة فمسطيف صحيفة القدس

 % ؾ % ؾ % ؾ
 39.7 46 56.4 44 5.3 2 اإلطارات
 34.5 40 5.1 4 94.7 36 األلكاف
 25.9 30 38.5 30 0 0 الخمفيات
 100.1 116 100 78 100 38 المجمكع

 تشير بيانات الجدول إلى النتائج التالية: 

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة:  -1

اإلطارات عمى المرتبة األكلى كعنصر إبراز مصاحب لمقصص الصحفية الخاصة حصمت 
األلكاف عمى المرتبة الثانية بنسبة يما حصمت %(، ف39.7الدراسة بنسبة ) صحيفتيبقضية األسرل في 

 %(. 25.9الخمفيات في المرتبة األخيرة بنسبة )%(، بينما جاءت 34.5)

 عمى مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:  -2

 صحيفة القدس:  . أ

%(، فيما حصمت اإلطارات 94.7جاءت األلكاف في المرتبة األكلى في صحيفة القدس بنسبة )
%(، فيما لـ يتـ استخداـ الخمفيات كعنصر إبراز لمقصص 5.3كبير كبنسبة ) بفارؽعمى المرتبة الثانية 

 الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة القدس. 

 صحيفة فمسطين:  . ب

%(، تمتيا الخمفيات في المرتبة الثانية 56.4في المرتبة األكلى بنسبة ) اإلطاراتجاءت فئة 
 %(.5.1%(، ثـ األلكاف بنسبة )38.5بنسبة )
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 جو االتفاق واالختالف: أو  -3

تبايف استخداـ الصحيفتيف لعناصر اإلبراز لمقصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل ككاف 
بشكؿو عاـ ضعيؼ نسبينا، حيث جاءت األلكاف في المرتبة األكلى في صحيفة القدس بينما  استخداميـ

يات عمى المرتبة الثانية جاءت نفس الفئة في المرتبة األخيرة في صحيفة فمسطيف، فيما حصمت الخمف
 في صحيفة فمسطيف بينما لـ يتـ استخداميا في صحيفة القدس في عينة الدراسة المرصكدة.

 مناقشة النتائج:  -4

( حيث بيف أف استخداـ األرضيات كعنصر 2019الدراسة مع دراسة )قنديؿ،  نتائجكاختمفت 
%(، تاله اإلطارات 28.8إبراز مع مكاد الرأم الخاصة بقضية األسرل جاء في صيحؼ الدراسة بنسبة )

 .(1)%(5.5%(، أما المرتبة األخيرة جاء استخداـ األلكاف بنسبة )26.9بنسبة )

( التي كضحت استخداـ األلكاف كنعصر إبراز 2016ة )مصمح، كاختمفت نتائج الدراسة مع دراس
%(، ثـ اإلطارات 57إضراب األسرل الفمسطينييف الجماعي عف الطعاـ بنسبة ) لمكضكعاتمصاحب 
 .(2)%(7.7%(، كفي المرتبة األخيرة األرضيات بنسبة )8.5بنسبة )

اصر اإلبراز عدا عف أف دراسة كتيعزم الباحثة اختالؼ النتائج إلى اختالؼ الصحؼ في استخداـ عن
 ( كانت عينتيا الصحؼ العربية كليست المحمية.2016)مصمح، 
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 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتيا: المبحث الثالث
في ىذا المبحث أىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة التحميمية لمحتكل  الباحثةتستعرض 

كشكؿ القصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة القدس كصحيفة فمسطيف، ككذلؾ 
 التكصيات لصحيفتي الدراسة كالمعنييف؛ لالىتماـ بقضية األسرل. 

 أواًل: أىم نتائج الدراسة: 
ا بالقصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل بنسبة صحيفة القدس كانت األككانت  .1 ثر اىتمامن

 %(. 32.7%(، تمتيا صحيفة فمسطيف بنسبة )67.3)
حازت القضايا االجتماعية عمى المرتبة األكلى في اىتماـ القصص الصحفية المتعمقة بقضايا  .2

المرتبة  األسرل، تمتيا القضايا األمنية، ثـ القضايا الصحية، كحصمت القضايا السياسية عمى
 الرابعة، ثـ القضايا الثقافية كالتعميمية، كفي المرتبة األخيرة جاءت القضايا األخرل.

جاءت المحافظات الشمالية في فئة المنشأ الجغرافي لمقصة الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل  .3
، ثـ القدس %(11.8بنسبة ) ، ثـ المحافظات الجنكبية%(76.9بنسبة ) في المرتبة األكلى

ـ في المرتبة الرابعة، أما المرتبة األخيرة فكانت 1948المحتمة، تمتيا األراضي المحتمة عاـ 
 لفئة غير محدد.

بنسبة  ، تاله العنكاف االقتباسي%(44.6بنسبة ) حصؿ العنكاف التمخيصي عمى المرتبة األكلى .4
بنسبة  لي، ثـ العنكاف التساؤ %(9)، كفي المرتبة الثالثة جاء العنكاف الكصفي%(42.5)
 .%(1.1) ، كفي المرتبة األخيرة جاءت فئة أخرل%(2.7)

الصحفية المتعمقة بقضايا األسرل في صحيفتي الدراسة عمى  ةحازت المقدمة التمخيصية لمقص .5
المرتبة األكلى، تمتيا المقدمة الكصفية، ثـ المقدمة االقتباسية، كحصمت المقدمة التساؤلية عمى 

 خرل، ثـ المقدمة الحكارية.المرتبة الرابعة، ثـ فئة أ
الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي الدراسة  ةمة االقتباسية في القصحصمت الخات .6

عمى المرتبة األكلى، فيما حصمت خاتمة الخمفية المعمكماتية عمى المرتبة الثانية، تمتيا الخاتمة 
ساؤلية، ثـ فئة ال يكجد، التمخيصية، ثـ فئة أخرل، كفي المرتبة الخامسة جاءت الخاتمة الت

 كفي المرتبة األخيرة جاءت الخاتمة الكصفية.
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الصحفية الخاصة بقضية األسرل في  ةع قصص االىتماـ اإلنساني في القصحصؿ نك  .7
، ثـ %(3بنسبة ) ، ثـ قصص النجاح%(89.2بنسبة ) صحيفتي الدراسة عمى المرتبة األكلى

، كفي المرتبة %(2.1بنسبة ) قصص التاريخ ايت، تم%(2.7بنسبة ) قصص الحكادث
، كفي المرتبة األخيرة جاءت قصص نمط %(1.8بنسبة ) الخامسة جاءت قصص المكاف

 .%(1.2بنسبة ) الحياة
ي القصة الصحفية المتعمقة حصمت عائمة األسير عمى المرتبة األكلى في المصادر األكلية ف .8

جيات متابعة األسرل عمى المرتبة الثالثة، األسرل، تالىا األسير المحرر، ثـ حصمت ضية بق
ثـ األسير نفسو، تاله محامكف كمسؤكلكف رسميكف بنفس الترتيب، ثـ خبراء كباحثكف، كفي 

 المرتبة األخيرة جاءت فئة أخرل.
الصحفية الخاصة بقضية  ةاسة عمى المراسؿ كمصدر صحفي لمقصعتماد صحيفتي الدر اجاء  .9

، ثـ ككاالت %(29.6بنسبة ) ، ثـ المندكب%(58.4ة )بنسب األسرل في المرتبة األكلى
، كجاءت فئة بدكف مصدر المرتبة %(5.1) ، تمتيا مكاقع إلكتركنية%(5.4بنسبة ) األنباء

 . %(0.3بنسبة ) ، كحصمت إذاعة كتمفزيكف عمى المرتبة األخيرة%(1.2بنسبة ) الخامسة
الصحفية  ةالمحكرية في القصفي فئة الشخصية حصؿ األسير نفسو عمى المرتبة األكلى  .10

، كجاء األسير %(35.3بنسبة ) ، ثـ عائمة األسير%(51.9بنسبة ) الخاصة بقضية األسرل
 .%(1نسبة )صمت فئة أخرل عمى ، بينما ح%(11.8بنسبة ) المحرر في المرتبة الثالثة

الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفتي  ةحصمت طريقة عرض المشكمة في القص .11
ة عمى المرتبة األكلى، فيما جاءت طريقة تحديد األدكار في المرتبة الثانية، تمتيا عرض الدراس

 األسباب كالحمكؿ، كحصمت فئة أخرل عمى المرتبة األخيرة. 
الصحفية الخاصة بقضية األسرل  ةعتدؿ عمى المرتبة األكلى في القصقالب اليـر المحصؿ  .12

%(، 31.4ب التتابع الزمني عمى نسبة )%(، كحصؿ قال49.7في صحيفتي الدراسة بنسبة )
%(، كجاء قالب 5.7%(، ثـ قالب غير كاضح بنسبة )8.1تاله قالب الساعة الرممية بنسبة )

 %(.0.9%(، ثـ فئة أخرل بنسبة )4.2ككؿ ستريت جكرناؿ في المرتبة الخامسة بنسبة )
ية في صحيفتي حازت االستماالت المغكية العاطفية عمى المرتبة األكلى كأساليب إقناع .13

 .ثـ االستماالت المغكية العقمية ،الدراسة، تاله فئة مزيج مف االستماالت المغكية
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الصحفية الخاصة بقضية األسرل في صحيفة  ةصمت الصفحات الداخمية كمكقع لمقصح .14
%(، كحصمت صفحات "أكلى/داخمية" عمى نسبة 86.5فمسطيف عمى المرتبة األكلى بنسبة )

 %(، فيما لـ ينشر عمى الصفحات األخيرة أم قصة صحيفة خاصة بقضية األسرل.13.5)
فئة ال %(، بينما حصمت 44.9حصمت فئة الصكر الشخصية عمى المرتبة األكلى بنسبة ) .15

جاءت الصكر المكضكعية في المرتبة األخيرة بنسبة ك %(، 39.3نسبة )عمى  يكجد صكر
(1509 .)% 
الصحفية الخاصة بقضية األسرل  ةعمى المرتبة األكلى كعنكاف لمقص حصؿ العنكاف الممتد .16

%(، كفي المرتبة 25.1%(، تاله العنكاف العريض بنسبة )74.6في صحيفتي الدراسة بنسبة )
 %(. 0.3ة جاء العنكاف العمكدم بنسبة )األخير 

استخدمت صحيفتا الدراسة عناصر اإلبراز لمقصص الصحفية الخاصة بقضية األسرل،  .17
جاءت في المرتبة األخيرة ، ك األلكاف ، ثـ جاءت حصمت فئة اإلطارات عمى المرتبة األكلىك 

 .الخمفيات
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 : ومقترحاتيا ثانًيا: توصيات الدراسة
 الدراسة:توصيات  . أ

في ضكء نتائج الدراسة السابقة، خمصت الباحثة إلى مجمكعة مف التكصيات التي قد تساىـ في 
ازدياد االىتماـ بالقصص الصحفية بشكؿو عاـ، كبقضايا األسرل بشكؿو خاص لدل الصيحؼ الفمسطينية 

 كمسؤكلي التحرير فييا، كىي عمى النحك التالي: 
صحفية التي تشكؿ مصدرنا ية األسرل كخاصة القصص العمى قض االىتماـ كالتركيززيادة  .1

ا لمعرفة  . بقصص األسرل كعائالتيـ الجميكر الفمسطيني ميمن
االىتماـ بشكؿ أكبر بكتابة القصة الصحفية كالمحافظة عمى استخداـ أساليب إبداعية في  .2

 كتابتيا. 
في القصة الصحفية الخاصة  الحرص عمى التنكع في استخداـ المقدمات كالعناكيف كالخاتمات .3

 بقضية األسرل. 
التكازف في نشر المكضكعات كفؽ متابعة شاممة لقضية األسرل كعدـ اقتصارىا عمى مكاضيع  .4

غفاؿ أخرل، كتسميط الضكء عمى القضايا التي تزيد مف كعي الشارع بالقضية كترفع  معينة كا 
 مف معنكيات األسرل كذكييـ. 

ة الصحفية الخاصة بقضية األسرل في االىتماـ اإلنساني، ضركرة عدـ اقتصار أنكاع القص .5
 كالتركيز عمى األنكاع األخرل مثؿ قصص النجاح كغيرىا.

 ليب المنطقيةباالستعانة باألساة تكازف القصة الصحفية الخاصة بقضية األسرل ضركر  .6
 كالمكاءمة بينيا كبيف األساليب العاطفية. 

عمى الصحفييف االستعانة باإلحصائيات المحدثة المعتمدة الصادرة عف الجيات الراعية لممؼ  .7
 األسرل كتدعيـ القصص بمعمكمات خمفية عف األسرل. 

محاكلة التكاصؿ مع األسرل داخؿ السجكف كاالستعانة بيـ كمصدر أكلي لمقصة الصحفية  .8
 الخاصة بقضية األسرل.

ريف شخصيات محكرية في القصة الخاصة بقضية األسرل التركيز عمى جعؿ األسرل المحر  .9
 كعدـ تيميشيـ. 

زيادة استخداـ عناصر اإلبراز بشكؿ أكبر، ألنيا تجذب اىتماـ القارئ كتثير اىتمامو  .10
 بالمكضكع.

 زيادة االىتماـ بالصكرة كعنصر جذب إضافي لمقصة. .11
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ة التي ظيرت فييا مجاراة التجديد في فف القصة الصحفية كالخركج مف القكالب النمطي .12
 معظـ القصص.

مكاقع مميزة  كاختياررضيات كالعناكيف الجذابة خراج مثؿ األتطكير استخداـ أدكات اإل .13
 سرل.لمقصص التي تخص األ

 
 مقترحات الدراسة:  . ب
يف مراسميف متخصصيف في قضايا األسرل في كافة الصحؼ تحديدا بما ينعكس ايجابا تعي -1

 عمى تغطية القضايا.
سرل بالتعاكف مع الصحؼ كقياس الباحثيف عمى التركيز عمى التغطيات الخاصة باألتشجيع  -2

 مدل تأثيرىا لتقكيـ كتصحيح مسارات التغطية الصحفية.
طالؽ حمالت صحفية تتضمف كتابة قصص مميزة التنسيؽ كالتعاكف فيما بيف الصحؼ إل -3

 سرل خاصة في بعض المناسبات أك الفعاليات اليامة.تخص األ
الجيكد بيف المؤسسات الصحفية كالمؤسسات الميتمة بقضايا األسرل؛ لتكفير بنية تنسيؽ  -4

 معمكماتية حكؿ كؿ أسير تسيـ في إثراء القصص الصحفية المتعمقة بقضية األسرل. 
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https://paltoday.ps/ar/post/146341 12/4/2019/. تاريخ الزيارة. 

تقريػػػػػػػػر إحصػػػػػػػػائية محدثػػػػػػػػة باألسػػػػػػػػرل فػػػػػػػػي سػػػػػػػػجكف االحػػػػػػػػتالؿ، مركػػػػػػػػز أسػػػػػػػػرل فمسػػػػػػػػطيف لمدراسػػػػػػػػات، 
 2019/أبريؿ/11

، مؤسسػػػة الدراسػػػات الفمسػػػطينيةتقريػػػر األطفػػػاؿ األسػػػرل فػػػي سػػػجكف االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي الصػػػادر عػػػف 
 )د.ط(، )د.ت(.

الييئػػة  ،14العػػدد ،أمينػػة سػػمطاف ،سػػمة التقػػارير القانكنيػػةتقريػػر حػػكؿ ممارسػػة التعػػذيب فػػي التحقيػػؽ. سم
 ، )د.ط(، )د.ت(.المستقمة لحقكؽ المكاطف

 .11/4/2019تقرير غير منشكر صادر عف مركز أسرل فمسطيف لمدراسات.   

 ـ.2010عف كزارة األسرل كالمحرريف  تقرير غير منشكر صادر

. تػػػاريخ https://www.arab48.comتقريػػػر فػػػي يػػػـك األسػػػير الفمسػػػطيني، مكقػػػع عمػػػى اإلنترنػػػت.   
 . 24/6/2019الزيارة 

 )د.ط(، )د.ت(. تقرير لممبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمقراطية،  
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)د.ط(،  ،طينيكف في سجكف االحتالؿ اإلسرائيميجمعية نادم األسير الفمسطيني. األسرل الفمس  
 )د.ت(.

، 2015إلػػى 1985الجكانػػب اإلبداعيػػة فػػي تػػاريخ الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف 
فػػػي قسػػػـ العمػػػـك  (رسػػػالة مقدمػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة الػػػدكتكراة)القػػػاىرة،  ،رأفػػػت خميػػػؿ حمدكنػػػة
 ـ.2015العربية ، البحكث كالدراسات السياسية ، معيد 

،  2015إلػػى 1985الجكانػػب اإلبداعيػػة فػػي تػػاريخ الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف 
فػػي قسػػـ العمػػـك (رسػػالة مقدمػػة لمحصػػكؿ عمػػى درجػػة الػػدكتكراة )القػػاىرة ،  ،رأفػػت خميػػؿ حمدكنػػة
 ـ.2015البحكث كالدراسات العربية ، السياسية ، معيد 

 ـ.1990، دمشؽ: المكتبة اإلعالمية ، خضكر أديب، حديث الصحفيال

قيػػة حمايػػة أسػػرل الحػػرب كالمعتقمػػيف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة: دراسػػة تحميميػػة تطبيقيػػة فػػي اتفا
. غػػػزة: جامعػػػة (غيػػػر منشػػػكرة رسػػػالة ماجسػػػتير) ،حمػػػس عمػػػي   ،ـ1949جنيػػػؼ الثالثػػػة كالرابعػػػة 

 ـ.2010،األزىر

 ـ.1988، . جدة: دار الشركؽ2ط ،شمبي كـر ،خبر الصحفيال

 ـ.2012. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،1الخبر في كسائؿ اإلعالـ، عبد الرزاؽ الدليمي، ط

 ـ.2012،. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع1ط ،الدليمي عبد الرزاؽ ،خبر في كسائؿ اإلعالـال

اإلسػػػػرائيمي: دراسػػػػة كصػػػػفية. )رسػػػػالة خطػػػاب الفمسػػػػطيني نحػػػػك قضػػػػية األسػػػػرل فػػػػي سػػػػجكف االحػػػػتالؿ ال
، فمسػػػطيف -الجامعػػػة اإلسػػػالمية، غػػػزة  ،محسػػػف أسػػػماء عبػػػد السػػػالـ، ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة(

 ـ.2015

الكتػػػب، القػػػاىرة: عػػػالـ . 1ط ة،حمػػػادبسػػػيكني  دراسػػػات فػػػي اإلعػػػالـ كتكنكلكجيػػػا االتصػػػاؿ كالػػػرأم العػػػاـ،
 ـ.2008
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، يا: دار طػػػػالس لمدراسػػػػات كالترجمػػػػة كالنشػػػػرسػػػػكر  ،الشػػػػاركني يكسػػػػؼ ،دراسػػػػات فػػػػي القصػػػػة القصػػػػيرة
 ـ.1989

ككالػػػة األنبػػػاء كالمعمكمػػػات الفمسػػػطينية كفػػػا. ،   فركانػػػة عبػػػد الناصػػػر  ،دراسػػػة العمميػػػة السػػػممية كاألسػػػرل
http://www.wafainfo.ps  ـ.30/6/2019،2009تاريخ الزيارة 

المصػرية كاألمريكيػة، شػيـ قطػب،  دراسة مقارنة لفني القصة اإلخبارية كالتقرير الصحفي فػي الصػحافتيف
 ـ.1994مصر،  -)رسالة ماجستير، غير منشكرة(، جامعة القاىرة، القاىرة

، (رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة) ،إسػماعيؿ الداعػػكر  ،الحػركات السياسػػية الفمسػػطينية دكر األسرل في
 ـ.2013 غزة: جامعػة األزىػر،

، )د.ط(، منتػػدل اإلعالميػػيف. كرشػػة عمػػؿ ،أبػػك حشػػيش ف حسػػ، كر اإلعػػالـ فػػي تفعيػػؿ قضػػية األسػػرلد
 )د.ت(.

، كرشػػػة عمػػػؿ. غػػػزة: منتػػػدل اإلعالميػػػيف ، عمػػػاد اإلفرنجػػػي  ،دكر اإلعػػػالـ فػػػي خدمػػػة قضػػػية األسػػػرل
 ـ.2009

 ،الشػامي غسػاف ،ـ1967 -1994سػرائيمي فػي قطػاع غػزة دكر المرأة الفمسػطينية المقاكمػة لالحػتالؿ اإل
 ـ.2012،. غزة: الجامعة اإلسالمي(منشكرةر رسالة ماجستير غي)

دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية الفمسطينية في ترتيػب أكلكيػات الشػباب الجػامعي نحػك قضػايا األسػرل: 
الجامعػة اإلسػالمية،  ،)رسالة ماجستير غيػر منشػكرة( ،ريـ جبريؿ ،دراسة تحميمية كميدانية مقارنة

 ـ2015،فمسطيف -غزة

ييف فػي سػجكف كتركنية العربية عمى شبكة االنترنت في التكعية بقضػية األسػرل الفمسػطيندكر المكاقع االل
  ، )د.ط(، )د.ت(.األشقر االحتالؿ اإلسرائيمي

دكر المكاقػػع اإللكتركنيػػة فػػي كعػػي طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية بقضػػية األسػػرل: دراسػػة ميدانيػػة. )دراسػػة 
 ،سػكيؾ ىشػاـ، األسػرل الفمسػطينيكف نحػك الحريػة عممية منشكرة(. مقدمػة لممػؤتمر الػدكلي الرابػع.

 ـ.2014، فمسطيف -الجامعة اإلسالمية، غزة
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 ـ.2005،. القاىرة: دار الفكر العربي1ط ،العبد عاطؼ ،رأم العاـ كطرؽ قياسوال
 ـ.2005،. غزة: مطبعة األمؿ1ط ،عباس خضر  ،اإلسرائيمية رحمة عذاب في أقبية السجكف

 ـ.1988،عكاد: دار أسكار 1ط ،الطكيؿ  ريمكندا  ،سجينات الكطف السجيف

نجػـ   ،فمسػطينييف فػي ضػكء بعػض المتغيػراتالسمات المميزة لشخصية زكجات األسرل كغير األسػرل ال
 ، )د.ط(، )د.ت(.

سياسػػػة االعتقػػػاؿ اإلسػػػرائيمية كانعكاسػػػاتيا االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية عمػػػى أسػػػر المعتقمػػػيف الفمسػػػطينييف: 
)رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر  ،عمػػػي ناصػػػر ،أسػػػر المعتقمػػػيف فػػػي قطػػػاع غػػػزةدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف 

 ـ.2012، فمسطيف -منشكرة(. جامعة األزىر، غزة

الػػدار الدكليػػة : القػػاىرة. 5ط . محمػػد كمػػاؿ عبػػد الػػرؤكؼ :ترجمػػة ،ىػػكىنبرج صػػحفي المحتػػرؼ، جػػكفال
 ـ.1990، لمنشر كالتكزيع

 ، )د.ط( )د.ت(.محسف  الخطاب، االحتالؿرل الفمسطينييف في سجكف الصحفي نحك قضايا األس

 ،نجػػػكد أحمػػػد ؛العالقػػػات التنظيميػػػة بػػػيف األسػػػرل الفمسػػػطينييف فػػػي السػػػجكف اإلسػػػرائيمية، زىيػػػر المصػػػرم
 ـ.2013،معة القدس المفتكحة، غزة، فمسطيفنجكد أحمد جا ؛"مؤتمر األسرل"، زىير المصرم

أحمػد  ،عناصر القصة القصيرة كتطبيقاتيا في القصة الصحفية: القصص الصػحفية الفمسػطينية أنمكذجػان 
 ـ.2012،العراؽ -الجامعة العراقية، بغداد ،)رسالة ماجستير، غير منشكرة( ،إبراىيـ شياب

 ـ.2004، . القاىرة: دار السحاب1ط ،محمكد ليمى؛ عمـ الديف عبد المجيد ،فف التحرير الصحفي

 ـ.1995، بيركت: دار الشركؽ الجديدة د،أبك أسع أحمد ،فف القصة

 ـ.1966، . بيركت: دار الثقافة5ط ،نجـ محمد يكسؼ ،فف القصة

، . عمػػاف: دار الكنػػدم2ط ،حػػداد نبيػػؿ ،فػػي الكتابػػة الصػػحفية )السػػمات، األشػػكاؿ، القضػػايا، الميػػارات(
 ـ.2002

 ـ.2012 ، )د.ط(،أبك شمكؼ ،في رحاب الجكع المقدس ممحمة الكرامة
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القصػػػة اإلخباريػػػة فػػػي قنػػػاة )الحرة_العػػػراؽ(، جبػػػار محسػػػف السػػػعدم، )رسػػػالة ماجسػػػتير، غيػػػر منشػػػكرة(. 
 ـ.2012األكاديمية العربية المفتكحة كمية اآلداب كالتربية، الدنمارؾ،

)رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة(. جامعػػػة  ،الحسػػػف عمػػػي دنيػػػؼ ،قصػػػة الخبريػػػة فػػػي الصػػػحافة العراقيػػػةال
 ـ.2013، العراؽ-داد، بغدادبغ

القصػػة الخبريػػة كالتقريػػر الخبػػرم فػػي الطبعػػات الدكليػػة لجريػػدتي الحيػػاة كاألىػػراـ، خمػػكد كػػاظـ العػػامرم، 
 ـ.2007العراؽ،  -)رسالة ماجستير، غير منشكرة(، جامعة بغداد، بغداد

)رسػػػػالة  ،كيركيالسػػػػ نػػػػكر نعػػػيـ ،قصػػػة الخبريػػػػة كتطبيقاتيػػػا فػػػػي الصػػػحافة الفمسػػػػطينية: دراسػػػػة كصػػػفيةال
 ـ.2016،فمسطيف -غزة ،الجامعة اإلسالمية ،ماجستير غير منشكرة(

. غػػزة: دار الكتػػاب 1ط ،ريػػتش كػػاركؿ ،كتابػػة األخبػػار كالتقػػارير الصػػحفية. )ترجمػػة: عبػػد السػػتار جػػكاد(
 ـ.2006، الجامعي

لكتػػاب الجػػامعي، . غػػزة: دار ا1كتابػػة األخبػػار كالتقػػارير الصػػحفية، كػػاركؿ ريػػتش؛ عبػػد السػػتار جػػكاد، ط
 ـ.2006

 بيركت: دار صادر. ،المجمد الخامس عشر ،أبي الفضؿ ،المصرم ،ابف منظكر ،لساف العرب

ث العربػػػػػػي كمؤسسػػػػػػة التػػػػػػاريخ . بيػػػػػػركت: دار إيحػػػػػػاء التػػػػػػرا3ط ،اإلمػػػػػػاـ ابػػػػػػف منظػػػػػػكر ،لسػػػػػػاف العػػػػػػرب
 ـ.1999،العربي

 ـ.1956الفكر العربي، . القاىرة: دار4المدخؿ في فف التحرير الصحفي، عبد المطيؼ حمزة، ط

معركة األمعػاء الخاكيػة،  -مركز زيتكنة لمدراسات كاالستشارات، معاناة األسرل في السجكف اإلسرائيمية  
 ـ.2008ممحؽ خاص، بيركت، 

: 2014معالجػػة الصػػحؼ العربيػػة إلضػػراب األسػػرل الفمسػػطينييف فػػي سػػجكف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عػػاـ 
)رسالة ماجسػتير غيػر منشػكرة(. الجامعػة اإلسػالمية،  ،مصمح دعاء حسف ،دراسة تحميمية مقارنة

 .2016، فمسطيف -غزة

معالجة مكاد الرأم في الصحؼ الفمسطينية اليكمية لقضية األسرل: دراسة تحميميػة مقارنػة، عبػداهلل سػعيد 
 ـ.2019فمسطيف:  -قنديؿ ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية، غزة
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ز . بيػػركت: مركػػ1ط ، أبػػك ىػػالؿ فػػراس   ،يني فػػي سػػجكف االحػػتالؿ اإلسػػرائيميالفمسػػط معانػػاة األسػػير
 ـ.2009، الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات

. بيػػػركت: مركػػػز 1ط ،فػػػراس أبػػػك ىػػػالؿ  ،يني فػػػي سػػػجكف االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيميمعانػػػاة األسػػػير الفمسػػػط
 ـ.2009،الزيتكنية لمدراسات كاالستشارات

. بيركت: مركز الزيتكنػة 1ط ،أبك ىالؿ فراس ،يني في سجكف االحتالؿ اإلسرائيميمعاناة األسير الفمسط
 ـ.2009، لمدراسات كاالستشارات

ز الزيتكنػػػة . بيػػػركت: مركػػػ1ط،   محسػػػف  صػػػالح ،مسػػػطينية تحػػػت االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيميمعانػػػاة المػػػرأة الف
 ـ.2008،لمدراسات كاالستشارات

مفكضػػػػػػػػػػػػػػػػػية العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػػػػػػػة حركػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػتح، اإلىمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الطبػػػػػػػػػػػػػػػػػي، مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػع الكتركىػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
http://www.fatehfrc.plo.ps/ar/index.php?p=main&id=156   تػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػارة ،

12/4/2019. 

 14/4/2019تػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  ،رأفػػػػػػػػػػػػػػػػػت  حمدكنػػػػػػػػػػػػػػػػػة مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػت.
https://www.amad.ps/ar/Details/169234. 

 ـ.2010،. فمسطيف: شركة مؤسسة األياـ1ط ،كآخركف  البرغكتي مركاف ،مقاكمة االعتقاؿ

 ـ.2012 ، )د.ط(،أبك شمكؼ  ،ممحمة الكرامة

. القػػػاىرة: درا 1ط ،عبػػػد العزيػػػز بركػػػات، منػػػاىج البحػػػث اإلعالمػػػي األصػػػكؿ النظريػػػة كميػػػارات التطبيػػػؽ
 ـ.2012،الكتاب الحديث

 ـ.2012. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزم،1ة، طالمزاىر ، مناؿ نظريات االتصاؿ

https://www.amad.ps/ar/Details/169234
https://www.amad.ps/ar/Details/169234
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)رسػػالة ماجسػػتير  ،مغػػارم مػػاىر سػػميـ ،كضػػع القػػانكني لألسػػرل الفمسػػطينييف فػػي السػػجكف اإلسػػرائيميةال
 -بالتشػػارؾ مػػع جامعػػة األقصػػى، غػػزة أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة لمدراسػػات العميػػا ،غيػػر منشػػكرة(

 ـ.2017، فمسطيف

ككالة األنباء كالمعمكمػات الفمسػطينية كفػا. أبػرز أسػاليب التعػذيب فػي سػجكف االحػتالؿ. تقػرر منشػكر.   
تػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػارة  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=396-7)مكقػػػػػػػع الكتركنػػػػػػػػي(. 

12/4/2019. 

ككالػػػػػػػػػػػػػػػة األنبػػػػػػػػػػػػػػػاء كالمعمكمػػػػػػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػػػػػػطينية، كفػػػػػػػػػػػػػػػا، أشػػػػػػػػػػػػػػػير اإلضػػػػػػػػػػػػػػػرابات عػػػػػػػػػػػػػػػف الطعػػػػػػػػػػػػػػػاـ. 
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796  14/4/2019. تاريخ زيارة المكقع 

 المراجع األجنبية:  ثانيًا:
Pape. Featherstone. Susan. Sue. (2006). Feature writing. London: Sage 

puplicationsltd.. 

Rogers. Tony. What Are the Different Kinds of feature stories. Seen 

24/3/2019. http://journalism.about.com/od/writing/a/kindsoffeatures.htm 

Fuad Al Khoffash Ghassan Obaid. Translated by: mohammed el -nadi..Behind 

the Sun” Robbed Freedom and Absence Rights The reality of Palestinian 

detainees in the Israeli occupation jails in 2009" Report prepared. 

Vienna.1 April 2010.p3 
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 المواقع االلكترونية: ثالثًا: 

. 29/12/2018تاريخ الزيارة  كالمعمكمات الفمسطينية، إعالـ، الصحؼ المحمية، ككالة األنباء
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5121  

 .29/12/2018ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية، اعالـ، الصحؼ اليكمية، تاريخ الزيارة 
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5122  

تاريخ  )كرشة عمؿ(. ، جبار  آمنة؛ بجاكم عبد العزيز، اإلنساني في التغطية اإلعالميةب حكؿ الجان
 .22/3/2019https://almadapaper.netزيارة المكقع 

تاريخ الزيارة  مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت.،   الداغر مجدم، يؼ المقاؿ الصحفي انكاعو كخصائصوتعر 
22/3/2019 .http://aljazairi.ahlamontada.net/t171-topic . 

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر  ،أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل ،مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمحات تراثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
topic-http://hayatirbid.hooxs.com/t13298 22/3/2019. تاريخ الزيارة. 

-http://www.al  . 29/12/2018تاريخ الزيارة  الصحيفةصحيفة األياـ، ىكية 
ayyam.com/ar_page.php?id=e5b7d58y240876888Ye5b7d58،  مكقع صحيفة

تاريخ  ge/abouthttp://felesteen.ps/paفمسطيف أكف اليف، التعريؼ بالصحيفة، مف نحف، 
 .29/12/2018الزيارة 

 /، https://www.syja.org/ar  .28/1/2019تاريخ زيارة الرابط  مكقع رابطة الصحفييف السكرييف،
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 استمارة تحميل المضمون
 أواًل: فئات تحميل المضمون )ماذا قيل ؟(

 .(...........................                                                                                 استمارة رقم )....اسم الصحيفة: 

سل
سم

الم
 

عدد
م ال

 رق
ريخ

التا
 

( أ)
 

 

 ب)
ف ( ئ ة ت  ح ل ي ل ا  ل م ض م و ن  –  ( م ا ذ ا ق  ي ل ؟  ) 

 ت)
)  

 ث)
)  
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 استمارة تحميل المضمون
 المضمون )ماذا قيل ؟(أواًل: فئات تحميل 

 استمارة رقم ).....(                                                                                 .الصحيفة: ..........................اسم 
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 استمارة تحميل المضمون
 / ثانيًا: فئات تحميل الشكل )كيف قيل؟( أواًل: فئات تحميل المضمون )ماذا قيل ؟(

 استمارة رقم ).....(                                                                        ...........................         اسم الصحيفة:
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 )كيف قيل ؟( –فئة تحميل الشكل 
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 استمارة تحميل المضمون
 قيل ؟( كيف) الشكل: فئات تحميل ثانياً 

 .(...........................                                                                                 استمارة رقم )....اسم الصحيفة:
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ريخ 
التا

 

 )كيف قيل ؟( –فئة تحميل الشكل 
 

 عناصر اإلبراز أخرى فئة الصور والرسوم
العناوين من حيث  الصور الخطية الصور الظمية

 االمتداد
 

 الخمفيات
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