
 بربخ

 
 

 
 

 
 

  في م2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام  الصحفية الصورة
 ة يــــــــــــــومــــ الي ةـــــــطينيـــــالفلس الصحف
  "مقارنة تحليلية دراسة"

 
Photojournalism of 2014 Israeli Aggression on 

Gaza in the Palestinian Daily Newspapers  

A Comparative Analytical Study 

 

 
 ِإعَداُد الَباِحثَ 

 هاني رمضان المغاري 
 

 ِإشَرافُ 
 طلعت عبد الحميد عيسى /الُدكُتـــور 

 
 

 اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعلى الُحصولِ  ِلُمَتطلباتِ  ِاسِتكَمالا  الرسالة َهذه  ُقدَمت
 زةِبغَ   اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  اآلداب ِفي واإلعالم ِبُكلِيةِ  الصحافة ِفي

 
 

2019/ إبريل 1440شعبان

 زةــغب ةـــالميــــــة اإلســـــــــامعــالج

 البحث العلمي والدراسات العليا عمادة

 باآلداة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــــــك

 ةــــــــــــافـــصحمــــــاجـــستيـــــــــر 

 

The Islamic University Of Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Arts 

Master of Journalism 



   أ

 

 إقــــــــــــــرار
 مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:أنا الموقع أدناه 

  في م2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام  الصحفية الصورة
 ة يــــــــــــــومــــ الي ةـــــــطينيـــــالفلس الصحف
 "  مقارنة تحليلية دراسة " 

Photojournalism of 2014 Israeli Aggression on Gaza 

in the Palestinian Daily Newspapers A Comparative  

"Analytical Study" 
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه  
نيل درجة أو لقب حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل اآلخرين ل

 بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.علمي أو  
Declaration 

I understand the nature of plagiarism، and I am aware of the University’s policy 
on this. 
The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the 
researcher's own work، and has not been submitted by others elsewhere for 
any other degree or qualification. 

 
 :Student's name هاني رمضان المغاري  اسم الطالب:

 :Signature  التوقيع: 

 :Date 2019/ 04/ 06 التاريخ: 

 
  







   ت

 

 باللغة العربيةملخص الرسالة 
  غزة  على اإلسرائيلي العدوان تغطية في الصحفية الصورة دورهدفت الدراسة الى معرفة 

  والفاعلة   المحورية  وشخصياتها  ومصادرها  واتجاهها  وأنواعهاموضوعاتها  ، والوقوف على  م2014
 وأهدافها.

  إطاره  وفي المسح منهج الباحث  حيث استخدم  الوصفية، البحوث  إلى الدراسة هذه تنتمي
  الدراسة   مجتمع  صحف   أعداد   لجميع  الشامل  الحصر  الباحث   تحليل المضمون، وقد اختار  أسلوب 
  الذي   اليوم  وهو  م2014  يوليو  8  بدء العدوان في  تاريخ  من  واأليام،  الجديدة،  الحياة  القدس،:  وهي
 . م2014  أغسطس 26 في  سريان وقف اطالق النار  تاريخ وحتى العدوان فيه بدأ

 : أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت
،  م2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة  الصحفية تمام صحف الدراسة بالصورةن اهتباي

%  30.3% تلتها صحيفة القدس بنسبة  45.3حيث جاءت صحيفة األيام في المرتبة األولى بنسبة  
  في  االعتداءات االسرائيلية موضوعات ، وحظيت %24.4واخيرًا صحيفة الحياة الجديدة بنسبة 

  بنسبة  للعدوان المعارضة األفعال ردود  تلتها% 62.4 بنسبة االولىبالمرتبة  الدراسة صحف
  بنسبة  في المرتبة األخيرة المقاومة عمليات وجاءت % 6.2 بنسبة  اإلنسانية المعاناة ثم% 24.2
  المرتبة  في جاءت  الصحفية صورةلل الخارجية المصادر أن الدراسة، نتائج بينت  كما ،1.5%

حين حازت الصور التي نشرت في ة ثم مصور الصحيفة، في تالها المصادر المجهول األولى
الصفحات الداخلية على المرتبة األولى تالها الصور التي نشرت في الصفحة األولى، وفي المرتبة  

  األخيرة الصور التي نشرت في الصفحة األخيرة.
 وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:  

ي  ل عمليات المقاومة واالبتعاد عن الصور التزيادة االهتمام بالصور الصحفية التي تتناو 
تظهر قوة جيش االحتالل، كذلك ضرورة االهتمام بالمصادر الذاتية والتقليل من المصادر  

هتمام بنشر المزيد من الصور  الصفحة األولى واالالمجهولة، والعمل على زيادة عدد الصور في 
 األخيرة.  صفحةالفي 
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Abstract 
This study aims at identifying the role of journalistic photography in highlighting 

the dangers of the Israeli aggression on Gaza in 2014م, and its regional, local and 
global effects, as well as identifying the types, attitudes, sources, central and active 
characters, objectives and extent of interest in the journalistic photography. 
This study is a descriptive research in which the researcher adopted the survey 
methodology and content analysis method. The researcher selected the complete 
census of all issues of the newspapers forming the study population: Al-Quds, Al-
Hayat Al-Jadidah and Al-Ayam from July 8, 2014م to 26 August 2014م, the day after 
the announcement of a cease-fire agreement. 
The most important findings of the study: 

The interest in photojournalism during the Israeli aggression on Gaza in 2014 م 
differed among newspapers of the study. Al-Ayyam newspaper ranked first in the 
interest in photojournalism with 45.3%, followed by Al-Quds newspaper with 30.3% 
then Al-Hayat Al-Jadida newspaper with 24.4%. Topics of the Israeli aggression in 
the newspapers of the study had the first rank with 62.4%, followed by repercussions 
against the Israeli aggression with a percentage of 24.2% followed by the topics of 
human suffering with a percentage of 6.2% and finally the topics relevant to 
resistance actions came last with a percentage of 1.5%. The findings also show that 
the external sources of the journalistic photography came in first place, followed by 
anonymous sources and then the sources of photographer of the newspaper. Photos 
that were published in the internal pages got the first rank, followed by photos 
published on the front page, and the photos published in the last page got the last 
rank. 
The most important recommendations of the study: 

More interest should be given to photos that deal with the resistance 
operations and getting away from the photos that show the power of the occupation 
army. There is a need to focus on local sources and reduce the anonymous sources. 
More work should be made to increase the number of photos of the front page and 
publish more photos on the last page. 
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 ْاإِلهَدْاءُ 
 

وتسكن  التي غادرتنا جسدًا  الحنانو ونبع الحب  روح صاحبة القلب األبيض الناصع  إلى 
بينها الطاهر قبلة  التي ُحرمُت من إلقاء نظرة الوداع عليها أو أطبع على ج   والدتي  روحها أرواحنا،

 .السعيدة، لكن قدر هللا نافذ  فكم تمنيت أن تكون بقربي في هذه اللحظات  ،أخيرة
لى من خط الزمن آثاره على قسمات وجهه، وأفنى ربيع عمره من أجلنا، والدي أمد هللا إ 

 في عمره. 
 . ىهد و  وريمنهاد  وأخواتي دكتور أحمد والى نايف ونافذ ومروان وساميال إلى إخوتي  
براء  ،أبنائيإلى مهجة قلبي و أم البراء  زوجتي م دورها ووجودها في حياتي، ظُ من عَ إلى  

 . بحبهم  بصبرهم وغمروني  تحملوني  الذين ،وعمر ورسيل ونادين
إلى كل أساتذتي األفاضل، والزمالء، واألصدقاء، وكل و إلى زمالئي في قناة األقصى الفضائية 

 من وقف بجانبي.
 .الصابر على ظلم المحتل الغاصب وشعبي المناضل  إلى وطني فلسطين 
، إلى أيقونة  إلى أرواح الشهداء األكرمين، وإلى حاملي أوسمة الشرف جرحى شعبنا وأمتنا 

 .رسالةليهم جميعًا ... أهدي هذه الإالصبر والعز أسرانا األبطال في سجون االحتالل، 
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 شكٌر وتقديرٌ 
 الدراسة،  هذه  إتمام  على  وأعانني  وفقني  الذي  وعظمته،  هبجالل  يليق  حمداً   وجل،  عز  هلل  الحمد 
 . النور إلى وإخراجها
 ،عيسى  الحميد  عبد  طلعت  الدكتور  ومشرفي  أستاذي  إلى  االمتنان  ووافر  الشكر،  بجزيل  أتقدم

  إلفادتي  وجهده وقته من الكثير يومنح وتحمله، صبره وجميل معاملته، حسن له أشكر الذي
 .  ونصحي

مناقشًا   أحمد أبو السعيدوالدكتور  مناقشًا،  أحمد التركدكتور كر والعرفان للكما أتقدم بالش
   واثراء رسالتي. مناقشةلتفضلهما بقبول خارجيًا، 

 اإلسالمية،   بالجامعة   واإلعالم  الصحافة  قسم   في  الكرام  ساتذةلأل  بالشكر  أتوجهوال يفوتني أن  
  ، نقيرة أبو أيمن  والدكتور ،وافي أمين والدكتور ،الدلو جواد الدكتور األستاذ  بالذكر وأخص 
 قسم   في  وزميالتي  زمالئي  وإلى  الدراسة،  فترة  خالل  جهد  من  بذلوه  لما  حشيش  أبو  حسن  والدكتور
 .واإلعالم الصحافة
 قــــالصدي بالشكر ص ــــوأخ ه،ـوإتمام ل،ــالعم ذاـــه ازــــــانج يـــف ساعدني نــم لــــــك رـــوأشك

 ونصائحه.  وجهده بوقته  يوماً  علي  يبخل لم الذي سائد رضوان
  حبهم  على وإخواني، وأبنائي، وزوجتي والدي... الشكر كلمات  تكفيهم ال لمن الشكر وكل
 لذكرهم،  المقام  يتسع  لم  وممن  ذكرتهم،  ممن العون  بيد  لي  تقدم من ولكل لي، المتواصل  ودعمهم
 . خير كل عني ل  ج و  عز    هللا وجزاهم االمتنان،  وعظيم الشكر بخالص  أتقدم

 التوفــيــق،،، ولي واللَــّـــه
 

  المغاري  انهاني رمضالباحث/ 
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 : الدراسة مقدمة
 ألبعاده ًا ر العالم، نظ في  اعات ر أطول وأعقد الصن م ئيليرااإلس –اع الفلسطيني ر يعد الص
  ع على وجود دائر بين طرفين متناقضين في ا ر ياته التاريخية المتشابكة، فهو صاإلقليمية وخلف

 وجود، وقدالواقع واألهداف والمنطلقات، وليس على الحدود أو اختالف على النفوذ بل على ال
  م عندما 1948لسطين عام ليهود ألرض فاحتالل ا محضة منذ  دفاعيةً  اً ع أبعاد را اتخذ هذا الص

ا  ر است  ئيلية والتعامل معا ر ة والسياسية إلفشال األهداف اإلستهم العسكريار د عجز العرب عن توحيد ق
 .(1) التي ساندت إقامة دولة فلسطينية  تيجيات القوى الكبرى 

قبله عدوانين شنت إسرائيل    ، فقد األول   مفاجئًا ولم يكن  م على غزة2014عدوان  ولم يكن  
  من الفلسطينيين بين شهيد وجريح،  راح ضحيته المئات م 2012م و 2008عامي  فين مدمريْ 

على    قطاع غزة  مجاال للشك أنفي ضوء العديد من المعطيات الميدانية التي أشارت بما ال يدع  و 
  ما قامت به أجهزة المخابرات وكان ذلك واضحًا من خالل، ، جديد  مع عدوان إسرائيلي موعد 

، بإجراء حملة شاملة  2012  عدوانبين حماس وإسرائيل منذ انتهاء هدئة ة التاإلسرائيلية طوال فتر 
قرب العدوان ، وما عززَّ فرضية (2)البنية التحتية للفصائل المسلحةجمع معلومات أمنية حول ل

بل أن  على غزة هو اعالن االحتالل اإلسرائيلي عن اختفاء ثالثة من جنوده في الضفة الغربية ق
 ذلك مقتولين.يعثر عليهم بعد 

م بضربة  2014/ 8/7وكما كان متوقعًا، فقد بدأ االحتالل اإلسرائيلي عدوانه على غزة في  
وأوقعت ما يزيد عن  جوية عنيفة استهدفت عشرات المواقع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية 

م وهو اليوم 25/8/2014شهيد وآالف الجرحى واستمر االحتالل بعدوانه على غزة حتى  300
  .يومًا من القصف والدمار والخراب   50بعد   ن وقف اطالق النار برعاية مصريةالذي شهد اعال

على غزة   ية لائير اإلس عدوانات خدمت في تغطية المية التي استُ تعددت األدوات اإلعالقد و 
ن ا مهلما لذه األدوات هتعد الصور الصحفية إحدى أبرز و م، 2014والتي كان آخرها عدوان 

 جوانب الحياة، وتعطي األحداث لف واقعيًا لمخت تسجيالً  ا تعدُ هثر، حيث إنمؤ و  لدور فعا
  ى تفجير الدالالت والرؤى لدىلي األكثر عمقًا وقدرة عهحيوية ومصداقية، و  والموضوعات 

 راً قاد  الصورة مرسالً  ن قافي في عالمنا المعاصر، حيث تكو الخطاب الث ا لغةَ هباعتبار  قي،لالمت
 أصبحت  نيمنة أهاالنتشار وال نغت ملأحيانًا، حيث ب هتحقيق   ناأللفاظ ع تجسيد ما تعجز ىلع

 
 السحلي، الصراع العربي واإلسرائيلي وخصائصه.  (1)
 2019/ 1/ 20بتاريخ  http://cutt.us.com/TGkoآالت سرائيلية: البدايات والمالجزيرة نت، الحرب اإل )2)
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مة  لالكه  الذي كانت تؤدي  هيري واسع وتؤدي الدور نفسه ى نحو جمالع  ق األساسية التي ُتسو   الوحدة
  اهنيانب و   اهوخطاب  اهمع منطوقل  تواصلقي للمتف الطر   نع لغوي ما ال تحتاج إلى اطالهال سيما أن

  اً ور ف لوتتعامه، بنفس لا خطاب مكتمهدو كأنغوية، وتبلصفة تجاوز الحواجز ال لكالمعرفي، وتمت
 .(1)اتنا الفكريةهتوج وتؤثر فيك ار د ية لالل يات عقلشاعر واالنفعاالت، وتقود لعدة عممع الم

فة، المختلوتعتبر الصورة من أقدم وسائل االتصال التي عرفها الجنس البشري في عصوره  
نذ فجر التاريخ كان للصورة دور في تعليم اإلنسان والمحافظة سائل األخرى، فمي كغيرها من الو فه

على خبراته وتجاربه الحياتية، إذ عرفها اإلنسان في مرحلة سابقة من تطور اللغة، فأصبحت أداة 
ع به من  ا تتمتورة بمتعبير شائعة لديه، ومعبرة عن الكلمات والجمل في اللغة، وتتحدد بالغة الص

وجمالية عالية بحيث تعطي الحدث أو الموضوع المصاحب لها حيوية  فنية وتعبيرية  مواصفات 
 ومصداقية في تجسيد ما تريه لخدمة غايات ونشاطات االتصال كاإلعالم واإلعالن والدعاية.

 وفي ظل التطور الهائل في مجال وسائل االتصال من الصحافة الورقية إلى الصحافة
اإلنسان كل يوم آالف الصور والمشاهد من عالمنا   والتي تنقل إلى إلى الفضائيات، ترونيةاإللك

)القرية الصغيرة( تقتحم الصور علينا بيوتنا في كل وقت من أوقات النهار والليل، لذلك سمي 
  فهي تستمد تأثيرها في  ،بين وسائل االتصال متميزاً  عصرنا "عصر الصورة" الحتاللها موقعاً 

 وتوثق أحداثاً  وأخباراً  مة مباشرة تنقل معلوماتٍ رها وبوصفها عالقروءة بفضل عناصفة المالصحا
 التأثير في اتجاهات الرأي العام. ومواقف إلى قطاعات عريضة من القراء، فتتسم ب

في  متمثالً  م 2014العدوان اإلسرائيلي على غزة مًا في ه وطنيًا ماً ر وقد أدت الصورة دو 
ومعاناة،    لمناز   م د هو   ماعداو   ل ومجازرقت  نسطيني م لفية ضد الشعب الل ائير ساإل  اكات هرصد االنت

 ،  بحق المواطنين جرائم االحتالل االسرائيلي ىلع  عيان د هوشا  واعتبرت بمثابة وثيقة
حرصت الصحافة الفلسطينية على تسخير أهمية الصورة   ،وألن الصورة أبلغ من ألف كلمة

لمشتعلة على  ألثر في نقل األحداث ا، التي كان لها بالغ االصحفية، بتدعيم الصحيفة بالصورة
 .  م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة صيف عام   الساحة الفلسطينية وتحديدا

الصورة الصحفية التي    لكمحتوى وشى  لع  فوقو لا سة لر ذه الد هتأتي  في ضوء ما تقدم  و  
التي  الموضوعات    ىلع  فعر لتلاسة،  ر الد   ففي صح  م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة    تناولت 
  في ار ا الجغهونطاق ا، هدافهة، وأ لية والفاعا المحور ه ا وشخصياتهومصادر  اههواتجا  ا ها وأنواعه تناولت
ا،  هاجر وأساليب إخ ا هعرض وب لألسا وفقًا هأنواع معرفةا، و ه يلع م بكتابة كال  متما ه اال ومدى

 ة. صحفيا الهتصويب مسار تغطيتفي  فيد توتوصيات إلى نتائج  ولوصلل

 
 محسن، الوظيفة االتصالية للصورة الصحفية.  )1)
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 :الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة 

 

ونتائج الدراسة االستكشافية، والتعليق عليها،  أهم الدراسات السابقةيتناول هذا الفصل 
ع  تم مج، و نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها، كما يتناول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤالتهاو 

 .إجراءات الصدق والثبات الى و  فئات تحليل المضمون  ضافةاإلب الدراسة والعينة
  

 أولا: أهم الدراسات السابقة:
 المشكالت  معالم لتحديد  معرفية قاعدة يوفر تراكميًا، علمياً  تراثاً  السابقة الدراسات  تعد 

  الباحث   قام  ولقد   الدراسات،  لهذه  ةالمتأني  القراءة   عبر  وتساؤالتها،  أهدافها  وصياغة  وبلورتها  البحثية،
  ،ثالثة محاور إلى تقسيمها وتم البحث، بموضوع المتعلقة الدراسات  من العديد  على باالطالع
  والدراسات التي تناولت الصورة والتغطية  غزة على اإلسرائيلي العدوان تناولت  التي الدراسات 

 تناولت الصورة الصحفية.  التي الدراسات و 
 :غزة اإلسرائيلي على عدوانلا تناولت التي دراساتلا المحور األول:

 :(1)(2017دراسة المنيراوي )  .1
اإلسرائيلي على  وان د طرر الخبرية للعأللى تحليل طبيعة وسمات واتجاهات اتهدف هذه الدراسة إ

في صحف الدراسة، والعوامل المؤثرة فيها، وأبرز قضايا العدوان واتجاه تلك القضايا،  م  2014غزة  
إلسرائيلي  يها صحف الدراسة في معالجة قضية العدوان اتندت إلالتي اساألطر الخبرية ورصد 

صفية التي استخدمت المنهج المسحي، هذه الدراسة من البحوث الو   م، وتعتبر2014على غزة عام  
الباحث الحصر  وتم استخدام أسلوب تحليل المضمون ومنهج دراسة العالقات المتبادلة، واختار

صحف األهرام المصرية، الدستور األردنية، النهار   تهايع الموضوعات التي طرحالشامل لجم
م، وقد استخدمت هذه الدراسة 2014سبتمبر  10يوليو إلى  1من  اللبنانية، في المدة الزمنية

 نظريتي اإلطار اإلعالمي واألجندة. 
  

 
 م في الصحف العربية. 2014المنيراوي، األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام  ((1
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 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

تالها تقديم    %10.6ولى بنسبة  ة األلدولي والعربي بالمرتبحظي موضوع الشجب والتنديد ا -أ
 %.8.3%، ثم المجتزر اإلسرائيلية بنسبة 8.4دعم مالي وتسيير قوافل مساعدات بنسبة 

نباء العالمية في الحصول على المعلومات بنسبة  عتمدت صحف الدراسة على وكاالت األ ا  -ب 
 %.20.1ن مصدر بنسبة  %، ثم بدو 21.4الوكاالت المحلية بنسبة % تالها 29.4

%، تالها الفلسطينية بنسبة  36.3زت الشخصيات العربية على المرتبة األولى بنسبة اح - ج
31.3 .% 
 

   :(1)(2017دراسة ثابت ) .2
إدارة المؤسسات الصحفية الفلسطينية أثناء أزمة العدوان  دف هذه الدراسة الى معرفة كيفية ته

إلى مدى استخدام  ك التعرف  ى األداء المهني، وكذلم، وانعكاسهاعل2014اإلسرائيلي على غزة عام  
وتطبيق تلك المؤسسات للوظائف اإلدارية أثناء تلك األزمة، تنتمي هذه الدراسة الى البحوث 

المسحية وفي اطاره استخدم الباحث أسلوب مسح أساليب  منهج الدراسات الوصفية، واستخدمت 
واستخدم  مقارنة المنهجية،  ة، وفي إطاره أسلوب الالممارسات اإلعالمية، ومنهج العالقات االرتباطي

  من مستويين، األول: المؤسسات الصحفية   عينة الدراسة  ، وتكونت الباحث أدوات االستبانة والمقابلة
، ية مثلت في صحف فلسطين والرسالة واالستقالل، ومجلة السعادةحيث اختار الباحث عينة عمد 

المؤسسات، واستخدمت  في تلكطى اإلدارية العليا والوسوالثاني: الحصر الشامل اكافة القيادات 
 الدراسة نظرية حارس البوابة.

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
 ناو أزمة العد  سطينية أثناءلمؤسسات الصحفية الفلني لهية لألداء المالدرجة الكم بلغت  -أ

األداء  الصحفي، ألداءجستي، الو ب)األداء ال لالمتمثو  م،2014 م ى غزة عالي علاإلسرائي
 %.47.4غ ل نسبي ب  ن ز و سطة، بو ( جاءت بدرجة متي اإلدار 

قت و بنسبة كبيرة، خاصة  ظيفة اتخاذ القرارو سطينية لالمؤسسات الصحفية الفمارست  -ب 
 %.73 ظيفةالو  لكالنسبي لت ن ز و غ اللاألزمات، حيث ب

النسبي   ن ز و غ اللث بكبيرة، حي ظيفة الرقابة بنسبةو سطينية لالمؤسسات الصحفية الفمارست  - ج
 %. 70ا له

 
 م، وانعكاسها على األداء المهني. 2014ة أثناء أزمة العدوان اإلسرائيلي على غزة عام ؤسسات الصحفية الفلسطينيثابت، إدارة الم (1)
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 :(1) (2016زيارة ) دراسة .3
(  اإلسرائيلي ) العدوان إزاء العربي الصحفي  الخطاب  وتحليل رصد  إلى الدراسة هذه هدفت 
 ،الصحف العربية خطاب  بين واالختالف االتفاق أوجه على والوقوف ،م2014 عام على غزة

 العالقات  دراسة  هجومن  الخطاب،  تحليل  هجنم  واستخدمت   الوصفية،  البحوث   من  الدراسة  هذه  وتعد 
 أداتين، طريق عن  البيانات  جمع وتم المنهجية، المقارنة أسلوب  إطاره توظيف في وتم المتبادلة،

  لجميع  شامل حصر في فتمثلت  ،الخطاب الصحفي وتحليل المضمون  تحليل استمارتا: هما
 واختارت  ،ية واألهرام المصريةصحف الراية القطرية والرأي األردن طرحتها التي الموضوعات 

  الباحثة استخدمت ، و م2014 سبتمبر10 إلى ،م2014 يوليو 1 للدراسة من المدة الزمنية الباحثة
 . "األجندة اإلعالمية"و"  اإلطار اإلعالمي" نظريتي

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
  41.3% بنسبة رالصو  تصدرت الصورة عناصر اإلبراز المستخدمة في صحف الدراسة -أ

 .الصحفية الصورة ألهمية الدراسة صحف إدراك على تدل للصور  العالية النسبة وهذه ،
 السائد  االتجاه وأن الثالث، الدراسة صحف اهتمام واالستنكار التنديد  موضوعات تصدرت  -ب 

 ."المعارض " هو العدوان على ركزت  التي للموضوعات 
 في األطروحات  جميع بين من نسبة بأكبر "ةاإلسرائيلي  والمذابح المجازر" أطروحةحظيت  - ج

 ."والدولي العربي العجز" أطروحة وتالها الدراسة، صحف
 

 :)2)(2015) عيسى دراسة .4
هدفت الدراسة الى معرفة األطر الخبرية التي استخدمها موقع صحيفة نيويورك تايمز  

 استخدمت الدراسةد وق، م2014االمريكية في تغطيته ألحداث العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
واعتمد الباحث على أداة تحليل   الوصفية، ث مسح اإلعالمي الذي ينتمي الى البحو ج المنه

 
 م. 2014زيارة، الخطاب الصحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام  (1)
 يورك تايمز االمريكية. ي موقع صحيفة نيو م ف2014عيسى، األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام  (2)
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االمريكية باإلضافة الى   تايمز نيويورك صحيفة تحليل األطر الخبرية في موقعفي  المضمون 
 تحليل مضمون موضوعات العدوان اإلسرائيلي على غزة. 

من خالل الحصر   م2014/ 26/8وحتى    م 2014/ 8/7لباحث المدة بين  أما العينة الزمنية فاختار ا
  ، مريكيةفي موقع صحيفة نيويورك تايمز األ  الشامل لجميع الموضوعات الخبرية الخاصة بالعدوان

   .واستخدمت الدراسة نظرية األطر الخبرية
 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت

بنسبة   ية حصار غزة الخبرية في إبراز قضة ريكية على الصور األمركزت مواقع الصحف  -أ
   في المرتبة األخيرة جاءت %، و 32.1بنسبة    الصورة الموضوعيةتلتها %،  46.5

 %. 6.3الصور الشخصية بنسبة  
في عرض  اهاعتمد موقع نيويورك تايمز على الصور في مقدمة الوسائط التي استخدم -ب 

 . م2014الموضوعات المتعلقة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة 
نيويورك تايمز  التي اعتمد عليها موقع صحيفة  مصادرحفي في مقدمة الجاء المراسل الص - ج

فيما جاءت بقية المصادر بنسب ضعيفة  %،  12تاله وكاالت االنباء بنسبة    %،82.3بنسبة  
 ومنها شبكات التواصل االجتماعي. 

 %،37.3ة بنسب  شخصيات اإلسرائيلية أكثر الشخصيات المحورية المستخدمةكانت ال -د 
بنسبة   لفلسطينيةاالشخصيات  %، ثم 37الشخصيات الدولية بنسبة  وجاءت بعدها

25.6% . 
 
  :)1((2015دراسة أبو حميد )  .5

تهدف الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية للعدوان 
هم   وب المعالجة، ومعرفة أ م، والموضوعات التي تناولتها، وأسل2014اإلسرائيلي على غزة عام 

واتجاهاتهم، وتأتي هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج   رسامي الكاريكاتير
 ليالمضمون، واعتمدت الدراسة على أداة تحل ليأسلوب تحل وفي اطاره استخدمت لمسح، ا

 المضمون، إلى جانب أداة المقابلة. 
ختالف في استخدام  جه الشبه واالمنهجية، من أجل رصد أو استخدمت الدراسة أسلوب المقارنة الو 

م، 2014الفلسطينية لفن الكاريكاتير لعرض موضوعات العدوان على غزة  ة يوميالصحف ال

 
 م. 2014أبو حميد: معالجة فن الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام  (1)
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وتمثلت عينة الدراسة في الحصر الشامل لجميع ألعداد صحف القدس وفلسطين وصحيفة األيام  
 . م2014أغسطس   26يخ   م حتى تار 2014يوليو   8من تاريخ   ة،يد والحياة الجد 

 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

احتلت موضوعات المفاوضات والتهدئة في رسوم الكاريكاتير التي تناولت العدوان  -أ
%،  21.6م المرتبة األولى في صحف الدراسة بنسبة 2014اإلسرائيلي على غزة عام 

  نية قاومة الفلسطيوعات الم، ثم موض%20بنسبة  موضوعات الضحايا الفلسطينيينتلتها 
 % 15.3بنسبة   ، ثم تلتها موضوعات االعتداءات اإلسرائيلية%17بنسبة 

%  39.9تناول  ، فيما  موضوع العدوان بشكل مباشررسامي الكاريكاتير    % من60.1تناول   -ب 
 الموضوع بشكل غير مباشر.

د تناول مسماة عنالاعتمد رسامو الكاريكاتير على الشخصيات المحورية الرمزية غير  - ج
%، تالها الشخصيات  45.3ت في المرتبة األولي بنسبة ان، والتي جاءموضوعات العدو 

 . %10.8بنسبة   ثم مواطنون فلسطينيون   ،%11.5بنسبة    السياسية واإلسرائيلية
 

 :(1) (2015دراسة بربخ ) .6
ل التواص ى شبكات ل سطينية علاد النخبة السياسية الفى مدى اعتم عل فالدراسة إلى التعر دفت ه
 مدى ومعرفة م2014 مى غزة عا لي عل اإلسرائي نمومات أثناء العدواعملالجتماعي كمصدر لا

 فوالتعر  ذه الشبكات،هل لذه المتابعة وأسباب التفضيها، ومعرفة األسباب المرتبطة بهعة لالمتاب
البحوث الوصفية، حيث   نذه الدراسة ضمه وتأتي، اهيل االعتماد ع مالشبكات التي ت هم ى أ لع
ة المقننة،  لصحيفة االستقصاء، والمقاب  مالبيانات باستخدا  جمعم  مي، وتج المسح اإلعاله من  مخد است
  164 اهغ قواملب سطينية في محافظات غزةلالسياسية الف النخبةن م ةاختيار عينة حصصي موت
 م. 2015/ 10/6وحتى  2015/ 23/4 نالفترة الزمنية مل بحوثًا، خالم
  ن ا المبحوثو هيلي اعتمد عة المصادر الذ في مقدم الجتماعيل اجاءت شبكات التواص -أ

 %. 78.7 بنسبة نأثناء العدوا ومات لمعلل كمصدر
 ومات لى المع لعل  حصو لاالجتماعي ل لى شبكات التواصلبدرجة عالية ع  ن اعتمد المبحوثو  -ب 

 %. 40.2  بنسبة نالعدوا أثناء

 
كمصــدر للمعلومات أثناء العدوان اإلســرائيلي على غزة   بربخ، اعتماد النخبة الســياســية الفلســطينية على شــبكات التواصــل اإلجتماعي (1)

 م2014عام 
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ومات ل معلدر لاالجتماعي كمصل ى شبكات التواص لأسباب االعتماد ع نأشارت الدراسة أ - ج
 %. 76.2 ومات واألخبار بنسبةلى المعلع لاإلسرائيمي، الحصو  نواعد ال أثناء

 
 : (1) (2012) عوض هللا دراسة .7

 الفضائيات  مواقع على المنشورة  الخبرية  المواد  مضمون  وتحليل رصد  إلى الدراسة هدفت 
  منهج  واستخدمت  ية،الوصف  البحوث  إلى الدراسة وتنتمي  العربية باللغة  اإللكترونية  األجنبية 

 العالقات   دراسة  منهج  وكذلك  المضمون،  تحليل   أسلوب   استخدم  تم  إطاره  وفي  المسحية،  ات راسالد 
  من  الدراسة بيانات  جمع تم وقد  المنهجية، المقارنة  أسلوب  توظيف إطاره في تم  الذي المتبادلة
  روسيا   مواقع  الدراسة   ة عين  وشملت   الخبرية،  األطر   تحليل   فيها  بما  المضمون   تحليل   استمارة  خالل
  م، 2012/ 1/11 من الممتدة الفترة خالل  ،اإللكترونية 24 وفرنسا والحرة، اليوم،
  المنشورة  اإلخبارية والتقارير األخبار لكافة الشاملة العينة اختيار  تم بحيث  ،2012/ 12/ 31الي
 . اإلخبارية طرألا تحليل نظرية على الدراسة هذه اعتمدت  وقد  ،الثالثة اإللكترونية المواقع على

 :  أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توتوصل
 اآلخرين   الموقعين  عن  مضاعف   بشكل  العدوان  أحداث   بتغطية  اليوم  روسيا  موقع  اهتمام  تزايد  -أ

 . مجتمعين
 الشكل  هو  الخبر  وكان  إسرائيلية،  أنباء  وكالة  أية   على  اعتمادها  عدم في    الدراسة  مواقع  ت قاتف -ب 

 . افيه المنشورة الخبرية للمواد  الغالب  الصحفي
 واالحتفاالت  المقاومة  انتصار  في تمثلت  الدراسة  مواقع أبرزتها التي  الفلسطينية  النتائج أهم  - ج

  الصواريخ  وإطالق المقاومة عمليات  توقف اإلسرائيلية النتائج أبرز كانت  بينما بالنصر،
 . الفلسطينية

 
 :Baidoun  (2013)(2)دراسة .8

  من  اثنتان منها إعالمية مصادر أربعة في  اإلعالمية التغطية ىلع التعرف إلى الدراسة هدفت 
  الصحف  من واثنتان  بوست " جيروزالم"  و " هآرتس" وهي  االنترنت  على اإلسرائيلية الصحف

 
 م في مواقع الفضائيات األجنبية االلكترونية باللغة العربية. 2012عدوان على غزة عام هللا، األطر الخبرية لل عوض )1)

(2) Baidoun, "The Gaza Conflict 2013 and Ideologies of Israeli and Palestinian Media: A Critical 
Discourse Analysis". 
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/ 25- 20  من  الفترة  في  غزة  في  العنف  تصاعد   خالل  والرأي،  معاً   وهي  االنترنت   على  الفلسطينية
  مقاالً   31  من  الدراسة  عينة  نت كو وت  النقدي،  الخطاب   لليتح  أداة   الدراسة  واستخدمت   ،2013/  12
 . اإلعالمية مصادر األربعة من

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
  معاً   موقع  عن  مختلفة  بطريقة  اإلسرائيلية  الشخصيات   لحماس  التابعة  الرأي  صحيفة  أظهرت  -أ

 . المستقل
  اليمينية  يفةالصح  عن  مختلف  بشكل  ينالفلسطيني   هآرتس  اإلسرائيلية  اليسار  صحيفة  صورت  -ب 

 (. بوست   جيروزالم)
 .  واإلسرائيلية الفلسطينية اإلعالم وسائل في المنشورة التقارير في اختالف يوجد  - ج

 
 :(1) (2012عدوان )دراسة  .9

- 2008)  غزة  على  العدوان  في  اليومية،  العبرية  لصحفل  التغطية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
  من  الدراسة وتعد  ،معالجتها وسبل وتوجهاتها ة،المختلف للموضوعات  لهاتناو  خالل من ،(2009

  المنشورة  الصحفية للموضوعات  المضمون  تحليل  أسلوب  على اعتمدت  التي الوصفية الدراسات 
 األحداث   لسرد   التاريخي  المنهج  إلى  باإلضافة  ،هآرتس و يديعوت أحرنوت و معاريف  صحف  في

  الثالث   الصحف  بين  للمقارنة  المقارن   نهجوالم  العبرية،   الصحافة   وتطور  بتاريخ  الخاصة  التاريخية
  الفترة   خالل  عدداً   90  في  تمثلت   الصحف  من  عينة  اختيار  تم  وقد   غزة،  على  للحرب   تغطيتها  في
 . م18/1/2009 وحتى 2008/ 12/ 27  بين ما

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 القضايا، لمجموع تبعاً  غزة على للحرب  ث الثال الصحف تغطية بين اختالف أي يوجد  ال -أ

 .للحرب  مؤيداً   للصحف العام التوجه وكان
 والعسكرية السياسية  للمؤسسة كامتداد  للتصرف يميل تعبوي  بدور  الدراسة صحف قامت  -ب 

 . أدائها في وحاديتها مصداقيتها على  سلباً  انعكس اإلسرائيلية

 
 م. 2009-2008ة للحرب علي غزة عدوان، تغطية الصحافة اإلسرائيلي 1)) 
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  تجاه غزة ىلع الحرب  مجريات  على امالت والتعتيم التضليل سياسة الدراسة صحف اتبعت  - ج
 .اإلسرائيلي الداخلي العام الرأي

 
 :(1) (2011عالونة ونجادات )دراسة  .10

  قطاع  على اإلسرائيلي  العدوان نحو اليومية األردنية الصحافة اتجاهات  معرفة إلى الدراسة هدفت 
 تحليل  أداة  خدمت واست المقارنة، التحليلية الدراسات  من وهي يومًا، 22 مدة استمر والذي غزة

  ومنهج   المضمون   تحليل  أسلوب  على  اعتمدت   إطاره  وفي  اإلعالمي،  المسح  منهج  ضمن  ون المضم
  الرأي " صحيفتي افتتاحيات  على والمقارنة التحليل بإجراء الباحثان قام حيث  المتبادلة، العالقات 
  يناير  وحتى  م2008  مبرديس  من  الممتدة  الزمنية  المدة  في  العدوان  فترة  خالل  األردنيتين"  والدستور
 . البوابة وحارس االجتماعية المسؤولية نظرية ت الدراسة مواستخد  م،2009

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
  من %  97.7 بنسبة اليومية، األردنية الصحافة اهتمامات  على طغى غزة على العدوان أن -أ

 . االفتتاحيات  مجموع
  حظيت   فيما  ،%20.3  نسبته  بما  األردني  الرسمي  الموقفعدوان  ل ا  من  االتجاه  ةمقدم  في  جاء -ب 

  وحصل   المطلقة،  بالمعارضة  معاً   الصحيفتين  في  البديل  والوطن  اإلسرائيلي  العدوان  جرائم  اتجاهات 
 .التأييد  على الصحيفتين في األردني الموقف

 لألردن  الرسمي فالموق غزة على العدوان من  األردنية الصحف تناولتها  التي المواقف أبرز - ج
 .حماس  حركة  من  األردن  موقفو   الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  وأقلها  ،العدوان  بمعارضة  اتسم  الذي

 

 :Maurer, & Kempf (2011)(2) دراسة .11
  اإلسرائيلي   للنزاع  الوطنية  األلمانية  الصحافة  تقارير  تقييم  طريقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 إلى الدراسة هذه وتنتمي ،م2008 غزة  على  رب والح الثانية، تفاضةن اال  مدتي  خالل ، الفلسطيني
 تحليل أداة  استخدمت  إطاره وفي التحليلي المسحي المنهج على اعتمدت  التي الوصفية البحوث 

 
 عالونة ونجادات، اتجاهات الصحافة األردنية نحو العدوان اإلسرائيلي على غزة.  1)) 

(2) Maurer, & Kempf : "Coverage of the second Intifada and the Gaza war in the German quality 
press".  
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 وأجريت   ،المنهجية  المقارنة  أسلوب   توظيف  إطاره  في  تم  الذي  المتبادلة  العالقات   ومنهج  المضمون،
 ألمانيا،  في كافة السياسية االتجاهات  طيغ ت ألمانية وطنية صحف سخم  من عينة على الدراسة

 Die Welt (DW)، Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)وهي الصحف اآلتية: 
Frankfurter Rundschau (FR) and Die Tageszeitung (taz،Süddeutsche 

Zeitung (SZ) م، 2009 يناير  9  وحتى م2000 ديسمبر 28 بين ما الممتدة الزمنية المدة في  
 . االجتماعية المسؤولية نظرية  على معتمدة

 :  أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 .المذكورة الصحف في جداً  معقدة كانت   للحدثين اإلعالمية التغطية -أ
  جانب  إلى الوقوف لتفادي جهودها غزة  على الحرب  خالل األلمانية الصحف عملت  -ب 

 .  الفلسطينيين
 أنه  إلى يرجع ذلك فإن السامية، وضد  إسرائيل ضد حرضت  األلمانية  افةصحال كانت  إذا - ج

 .اإلخبارية التغطية  في إسرائيل ضد  انحياز أنه من أكثر كيدي أمر
 

 :Dagher ((2010 (1)دراسة  .12
 نيويورك   صحيفة موقع في اإلسرائيلية للعملية اإلعالمية التغطية على التعرف إلى الدراسة هدفت 
  تحليل  تم بحيث  المضمون، تحليل أداة  الدراسة دمت واستخ االنترنت، على يس بي والبي تايمز

  لتحليل ( 1968)  موريل نموذج استخدام وتم  المواقع، تلك على ُنشرت  التي والمقاالت  القصص 
 . المصادر
 :  أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت

 ي اإلسرائيل الصراع طيةغت عند  الدراسة موقعي في المصادر استخدام في فروقات  هناك -أ
 . الفلسطيني

 .الفلسطينية المصادر  من أكثر إسرائيلية مصادر استخدام  إلى الموقعان اعتمد  -ب 
 لموقع   بالنسبة  أما  اإلسرائيلية،  المصادر  على  كبير  بشكل  تايمز  نيويورك  صحيفة  اعتمدت  - ج

 .طينيةفلسوال اإلسرائيلية المصادر من متساوياً  عدداً   استخدم فقد  سي بي البي

 
(1) Dagher, " study of the difference in of the Israeli operation in gaza (december, 2008 to january, 
2009). 
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 :(1) (2009) ازميالح دراسة .13
 مدة  خالل  وتفسيرها  وتحليلها   اإلسرائيلي  للعدوان   العربية  الصحافة  معالجة  رصد   إلى  الدراسةهدفت  
 العدوان معالجة خالله من تم الذي اإلعالمي اإلطار وتحليل م،2009إلى  2008عام  العدوان
  منهج  دمةمستخ الوصفية، البحوث  إطار في الدراسة تدخل ،م2009م _ 2008 عام غزة على

  تحليل  تم حيث  الحالة، دراسة ومنهج المضمون، تحليل أسلوب  على اعتمدت  إطاره وفي المسح
ديسمبر    27من    الممتدة  العدوان  مدة  خالل  األوسط  الشرق   صحيفة  أعداد   في   الصحفية  المواد   جميع
 مي. عالاإل اإلطار تحليل نظرية علىم معتمدة 2009يناير    22م وحتى  2009

 :  أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 مكاسب  تحقيق األوسط، الشرق  صحيفة قدمته كما اإلسرائيلي العدوان أسباب  أهم من -أ

 . العربية المبادرة تدمير  يليه حماس،  على  القضاء يليه اإلسرائيلية، االحتالل لحكومة سياسية
 إصدار في ثلت م ت العدوان أيام خالل ةالصحيف قدمتها التي السياسية األحداث  أهم  -ب 

 . والتضامن التأييد  مظاهرات  ثم العربية، البيانات 
 الفنون  مقدمة في كان الخبر وأن األحداث، مقدمة في جاءت  الجوية المعارك أن تبين - ج

 المضمون.  اتجاه مقدمة في جاء المعارض  االتجاه وأن العدوان، حول الصحيفة في المستخدمة
 

 :(2) (2009) محمد  دراسة .14
  نحو   على  غزة  على  اإلسرائيلي  العدوان  إزاء  الرسمي  مصر  موقف  صورة  تحليل  إلى  سةالدرا  هدفت 
  التي الوصفية البحوث  إلى الدراسة هذه وتنتمي ،المصرية اليومية الصحف  خطاب  في مقارن 

 تم الذي المتبادلة العالقات  ومنهج اإلعالمي الخطاب  تحليل ومنهج المسح، منهج على اعتمدت 
  هي   اليومية  الصحف  من  عينة  على  الدراسة  ت يوأجر   المنهجية،  المقارنة  وب أسل  توظيف  إطاره  في
  عينة  في ظهرت  التي الرأي مقاالت  لكل الشامل المسح عبر" اليوم والمصري  والوفد، األهرام،"

 
 . 2009يناير 22إلى  2008ديسمبر  72الحازمي، معالجة الصحافة العربية للعدوان على غزة في المدة من  )1)
 . 2009-2008محمد، صورة موقف مصر الرسمي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة  )2)
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  األطر  نظرية على ت اعتمد و  يوما، 22 واستمر م2009- م2008 العدوان مدة خالل الصحف
 . نصاً  تذكر  لم نإو  الخبرية
 :  أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة لتوتوص

 أطروحات : إلي أساسي بشكل قسمت  المصرية الصحف في ظهرت  التي األطروحات  -أ
  اتفقت   الثالث   الصحف  أن  إال  وأخرى   صحيفة  بين  تتباين  وهي  األزمة،  معالجة  وأطروحات   األزمة،
 الموقف تواطؤ بي ن بعضها وأن ن،دواالع من المصري  الرسمي الموقف في تأزم وجود  على

 .إسرائيل مع الرسمي المصري 
 األزمة،  مواجهة كأطروحة الثالث، الصحف بين األخرى  األطروحات  في  التباين ظهر  -ب 

  بين  اإليقاع في اإلسرائيلي  الدور وأطروحة المصري، الرسمي الموقف تأزم  أسباب  وأطروحة
  .وحماس مصر

 
 غطية:لتوا الصورة التي تناولت الدراسات المحور الثاني:

 :(1) (2018دراسة الكرنز ) .15
الفلسطينية   فصحالفي ى الصورة الصحفية النتفاضة القدس لع فالتعر الى سة درادفت اله

ة  ل ا وشخصياتيا المحورية والفاعها ومصادر هها واتجا ه ا، وأنواعهموضوعات نع  فوالكش اليومية،
سة ار ذه الد ه  وتنتمي،  اهيل نولوجيا عا، وأثر التطور التكهجار ا، وأساليب إخهب  متما هاال  ا ومدىهدافهوأ 

ج همن  كوكذل  ،ن المضمو ليل  وب تحلج المسح وفي إطاره أسهالوصفية، واستخدمت منإلى البحوث  
عينة في اختيار  وتمثلت عينة الدراسة جية، هوب المقارنة المنلة وفي إطاره أسقات المتبادلالعال

ة  ن صحيفتي الحيا عدد م  45تيار جرى خاللها اخالصناعي بأسلوب األسبوع عشوائية منتظمة 
، استخدمت هذه الدراسة نظرية  30/9/2016الى    2015/ 10/ 1في الفترة من    الجديدة وفلسطين

 ترتيب األولويات "األجندة". 
  

 
 صحف الفلسطينية اليومية. ية إلنتفاضة القدس في ال، الصورة الصحفزالكرن )1(
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 وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:
يث جاءت صحيفة  سة بالصورة الصحفية النتفاضة القدس، حدراال يفتيصح  متماها  نتباي -أ

 . %46.5بنسبة   نسطي لصحيفة ف  اته، تل %53.5الجديدة في المرتبة األولى بنسبة  الحياة
ة  ى المرتبة األولى بنسب لسة عار ي الد تية في صحيف يلئ سراموضوع االعتداءات اإل حظي -ب 

  األنشطة والفعاليات ها  المقاومة تال  مث   %20.7داء والجرحى بنسبة  هموضوع الش  هتال%  29.1
 . يةالثقاف

المصادر   ها، تال%30بنسبة    األولى  صورة الصحفية في المرتبةلرجية لالمصادر الخاجاءت   - ج
% وفي المرتبة األخيرة أرشيف 13.1بنسبة  مصور الصحيفة م ث  %32.6بنسبة  ةهلالمج

  %.8.1بنسبة 
 
  :(1) (2015دراسة ربابعة ) .16

ي حول العدوان اإلسرائيل هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصور الصحفية المنشورة  
يد نوع الصورة المنشورة في صحيفتي يديعوت احرونوت اإلسرائيلية، وتحد على غزة في الصحافة 

ومعاريف، تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية وقد استخدمت منهج التحليل الكيفي، باإلضافة  
،  ليل المضمون والمقابلةج المقارن، وتم جمع المعلومات عن طريق أداتين هما: استمارة تحللمنه

ألعداد صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريف خالل في الحصر الشامل  وتمثلت عينة الدراسة
 م.8/2014/ 28وحتى   7/2014/ 8م من 2014العدوان اإلسرائيلي على غزة 

 مها: وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أه
اقتصر  الجيش في مدينة غزة، و تالشت من الصحيفتين صور المجازر والدمار الذي ألحقه  -أ

 لى وتعرض المدنيين اإلسرائيليين للقصف.نود القتالتركيز على الج 
في كثير من الحاالت كان يحدث تطابق تام أو شبه تام في الصورة المنشورة في الصحيفتين،    -ب 

ن  لوب التكرار في نشر بعض الصور وخاصة صور المدنيين اإلسرائيلييثم التعمد في استخدام أس
 .بأنهم ضحايا اإلرهاب 

 
 . 2014ربابعة، دور الصورة الصحفية في الصحافة اإلسرائيلية في حرب غزة عام  )1)
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،  غزة وتبنت أهداف حكومة االحتالل  حرضت كلتا الصحيفتين يديعوت على قتل المدنيين في  -ج
ية  ، واعادة اإلعتبار والهيبة لنظر ائل المقاومة في غزة ونزع سالحهاومنها تدمير البنية التحتية لفص

 الردع اإلسرائيلية. 
 

 :(1)(2015) صالح الدين دراسة .17
 القدس ويديعوت احرونوت تجـاه  صـحيفتی مواقـف بـين التبـاين الت دال معرفـة إلـى ـةراسالد  هدفت 
،  الصحيفتين  لدى وأجنداتها والنصية ،الفوتوغرافية الصور  دالالت  والتعرف على السـورية، األزمـة

 الكمي بشقية المضمون  تحليل وأسلوب  المقارن و  التحليلي الوصفي المنهج الباحث  ستخدموا
 أحرونوت ويديعوت  الفلسطينية، القدس يلصحيفت المقارن  نهجالم إلى باإلضافة يفي،والك

  الدراسة  عينة الباحث  اختار وقد  الصحيفتين، بين مقارنة تحليلية دراسة خالل من اإلسرائيلية،
 . م2014  - 2013عامي  بين  ما الزمنية بالمدة

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
  غالبة،  بنزعٍة إنسانية السوريين الفلسطينيين الالجئين قضية على س،صحيفة القد  ركزت  -أ

 ، أما% 35 التحرير بنسبة منظمة قيادات  بشار، وبعض  على الرئيس صورها وتركزت 
 %. 59  المسلحة بنسبة المعارضة إلى تحيزت  فقد  أحرونوت، يديعوت 

 األزمة رالحصول على صو  في العالمية األنباء وكاالت  على القدس صحيفة اعتمدت  -ب 
 فاعتمدت أحرونوت، يديعوت  صحيفة المحلية، أما وفا فة الى وكالةضاباإل  السورية،
 برس. عدا أسوشيتد  الوكاالت العالمية ذات  على بمصادرها

  والفلسطينية  العالمية  الوكاالت   من  المقتبسة  الفوتوغرافية  الصورة  القدس  صحيفة  استخدمت  - ج
  عن  منقولة يةصحف  كانت  صورها فمعظم أحرونوت  يديعوت  صحيفة وأما كبيرة، بنسبة

 فقط.  العالمية الوكاالت 
 

 
صـــــــالح الدين، دالالت الصـــــــورة الصـــــــحفية والنصـــــــية حول األزمة الســـــــورية في صـــــــحيفتي الُقدس الفلســـــــطينية ويديعوت أحرونوت   )1)

 اإلسرائيلية. 
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 :(1) (2013بدر ) دراسة .18
 في  الداخلي المسلح للنزاع الصحفية الصورة توظيفهدفت الدراسة الى الوقوف على كيفية  

 تركز  التي  المواضيع  ماهية  تحديد   وكذلك  ،اإلسرائيلية  وهآرتس  القطرية  العرب   صحيفتي  في  سوريا
  فقد استخدم الوصفية، البحوث  من الدراسة هذه وتعد  ،صحفيةلا الصور في البلدين  فةصحا عليها 

لتحليل الصورة المنشورة في   المضمون  تحليل أداة معتمدا على  ،المقارن  التحليلي المنهج الباحث 
  يوم  الصادرة األعداد  اختصار مع ،م2012/ 31/12 حتىو  1/2012/ 1من  ،كال الصحيفتين

اعتمدت   ،المختلفة  العبرية  الصحف  حال  هو   كما  سبت لا  يوم  هآرتس  جريدة  ورد ص  لعدم  نظرا  السبت 
 الدراسة على نظريتي تحديد االجندة واألطر الخبرية 

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
  الصحفية   الصور   نسبة  فكانت   باألزمة،  اهتماماً   كانت أكثر   القطريةُ   الصحافة   كشفت الدراسة أن  -أ

  في كانت  بينما هآرتس، في %1.9الصحفية  الصور مجمل من سوريا في نزاعالعالقة بال ذات 
 . %4.4  نسبته ما العرب القطرية صحيفة

  باألزمة  اهتمامها  على الصحافة اإلسرائيلية في المنشورة الصحفية الصور مضامين تدل -ب 
 .كبير  بشكل سوريا في القائمة

 
 :(2) (2006)دراسة أحمد  .19

 مـن  األقصـى انتفاضـة تجـاه ةالمصـري الصـحف موقـف عـن الى الكشـف الدراسة هدفت 
البحوث   إلـى  الدراسـة  هـذه  تنتمـى، و االنتفاضةهذه  ب  اهتمامها  مدى  ومعرفة  الصحفية،  الصور  خـالل

التحليليـة واعتمدت على منهج المسح اإلعالمي والمنهج المقارن، حيث   الوصـفية والدراسـات 
  ،المضمون أداة تحليل  ت، هيأدوا ثالث والمعلومات  استخدمت الباحثة في جمع البيانات 

 وهى: األسبوعية المصرية الصـــحف مـــن عمديـــة عينـــة باختيـــار والمقابلة، وقامـــت  ةوالمالحظ
 واألسبوع.  واألهالي، اليوم، أخبار

 
 

 
 لح الداخلي في سوريا بين صحيفتي العرب القطرية وهآرتس اإلسرائيلية. ورة الصحفية للنزاع المسبدر، الص )1)
 ، الصور الصحفية النتفاضة األقصى فى الصحف المصرية. أحمد )2)
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 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 نســبة ارتفعــت  حيــث  الــثالث  الصـحف اهتمـام راكـزمك السياسـيين القـادة صـور نسـبة ارتفـاع -أ

 . األطراف بباقي مقارنــة اإلسرائيلي الفلسطيني الصــراع أطــراف صــور
 الخاصــة  التوجهــات  لطبيعــة وفقــا الدراســة صــحف فــى الصــحفية الصــور توظيــف اخــتالف -ب 

 .األولى بالدرجة سيةالسيا مرجعيتها إلى استندت  والتى جريدة بكــل
 انـدالع مـن والثانى األول العام خالل الصحفية بالصور المصرية الصحف اهتمام  ادةيز  - ج

 .والرابـع الثالـث  العام خالل بالصور اهتمامها   تدنى  ثم  االنتفاضة،
 
 :(1) (2003دراسة األسطل ) .20
  األقصى  ةبالصور الصحفية النتفاضم تماه ومدى اال مى حج لع فدفت الدراسة إلى التعر ه
  ج ه من ى لة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت عالعربية، وتنتمي الدراسف الصحي سطينية فلالف

ة  عين  ت لومات، وتمثللجمع المع هوأدات ن المضمو ليل وب تحلي، وفي إطاره أسمالمسح اإلعال
ن  م لوب الحصر الشاملأس مندنية باستخدالالمصرية والحياة ال مرا ه في صحيفتي األ الدراسة
  صحيفة ( من  362( عددًا من صحيفة األهرام و) 361بواقع )    28/9/2001إلى    9/2000/ 28

 . الحياة المندنية
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

  صحيفتي الدراسة، حيث جاءت بالمرتبة األولى بنسبة  متما اهصور اإلخبارية بحظيت ال -أ
%، تالها  10.4بنسبة جاءت الصور الموضوعية بالمرتبة الثانية  ني حي % ف81.5

 %. 4.6ور الشخصية بنسبة  صال
 جاءت المصادر غير   نفي حي%،  79.9ت المصادر األجنبية المرتبة األولى بنسبة  لاحت -ب 

 بينما جاء المصور المعتمد في المرتبة الثالثة %، 9.8المحددة في المرتبة الثانية بنسبة 
 %.7.3بنسبة 

المرتبة  في  اء  حيث ج  ،صحيفتي الدراسة  متما هصورة الصحفية با لالمتوسط لم  حظي الحج - ج
 %. 10.4  الكبير بنسبة  مالحج   %، ثم24  الصغير بنسبة  مالحج%، تاله  61  بنسبة  األولى

 
 االسطل، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحف العربية.  (1)
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 :(1) (2001بهنسي )دراسة  .21

هدفت الدراسة إلي تقويم استخدام الصور الـصحفية كإحدى أدوات الصراع اإلعالمي أثناء  
  من  الدراسة هذه وتعد  ،( 1982- 1973- 1967 - 1959- 1948) الحروب العربية اإلسرائيلية 

أداة تحليل    حيث تم جمع البيانات من خالل استخداممنهج المسح،    ستخدمت وا  الوصفية،  البحوث 
واختار الباحث صحيفة األهرام المصرية إلجراء الدراسة التحليلية على الصور الصحفية    ،المضمون 

 للدراسة. المنشورة بها خالل العينة الزمنية 
 : أهمها من جنتائ عدة إلى الدراسة وتوصلت

 المضمون  حيث  من الصحفية الصور أنواع بين األول الترتيب  في اإلخبارية  الصور اءت ج -أ
 . الصحفية الصور إجمالي من ٪٥٢،٤ بنسبة اإلسرائيلية العربية الحروب  في
  يلية اإلسرائ  العربية الحروب  جميع في المصدر محددة غير الصحفية الصور نسبة ارتفاع -ب 

 ٪. ٩٦،١ بلغت  حيث  م١٩٤٨ حرب  في أعالها وكانت 
 حرب  ماعدا الحروب  كل في إيجابي اتجاهٍ  ذات  كانت  ُنشرت  التي الصحفية  الصور معظم -د 

 .الداخلية الجبهة وتقوية المعنوية الروح لرفع وذلك ،1982 لبنان
 

 :الصحفية الصورة التي تناولت الدراسات: لثالثا المحور
 :(2)(0182دراسة إشتيوي ) .22

رف إلى األساليب اإلخراجية واالتجاهات الحديثة المستخدمة في إلى التع هدفت الدراسة
التصميم،   ، والكشف عن سمات ية اليوميةالصفحة األولى في الصحف الفلسطينية واللبنان إخراج

ي  ت يفصح  رف إلى عناصر التصميم التيبوغرافية والجرافيكية المختلفة المستخدمة فيإضافة إلى التع
وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج  ،  تالف بينهمالشبه واالخة، وأوجه االدراس

سة العالقات المتبادلة، وفي إطاره  راوكذلك منهج د  ون المضم المسح، وفي إطاره أسلوب تحليل
"النهار"   ،ةي"األيام" الفلسطين  تيصحيفأعداد في  ينة الدراسةع وتمثلت  أسلوب المقارنة المنهجية،

 
 ـي أثناء الحروب اإلسرائيلية. ت إدارة الـصراع اإلعالمبهنسي، تقويم استخدام الصور الصحفية كإحدى أدوا (1)
 لسطينية واللبنانية اليومية. إشتيوي، إخراج الصفحة األولى في الصحف الف (2)
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ية  ، وأخذ الباحث عينة عشوائ 2016/ 31/12إلى    2016/ 1/1  خالل الفترة الواقعة ما بين،  يةاللبنان 
 عي. ب األسبوع الصنا منتظمة، بأسلو 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
ي الدراسة في عدد األشكال الصحف ية الخبرية المستخدمة النتائج اختالف صحيفت   أظهرت  -أ

فيما بلغ متوسط   12.14ة األيام   وسط عددها في صحيف ألولى، حيث بلغ متحة ا الصف  في
 . 3.78في صحيفة النهار  عددها

تباينت صحيفتا الدراسة في نسبة توظيف الصور على الصفحة األولى، حيث بلغ عدد  -ب 
ورة، بينما بلغ عددها  ص 97المستخدمة على الصفحة األولى في صحيفة "األيام"   الصور

 ية. صورة صحف   333  "النهار" في صحيفة
نت األسلوب الحديث على صفحتها األولى بنسبة  النتائج أن صحيفة األيام تب أظهرت  - ج

  نت صحيفة "النهار" األسلوب المحدث )ما بعد الحداثة( بنسبة وفي المقابل تب%، 95.7
100.% 
  

 :(1) (2013الدهالوي ) دراسة .23
 مجلس  دول  يف  اليومية  الصحف  ليها و ت  التي  األهمية  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

  ومصادرها   الصور   موضوعات   تحليل  على  اعتمادا  الصحفية  للصورة  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
 أداة   استخدمت   وقد   التحليلية  الوصفية  الدراسات   من  وهيوأساليب التعامل معها وطريقة إخراجها،  

 صحف  فية مضمون الصور  تحليل تم   حيث  اإلعالمي، المسح منهج ضمن المضمون  تحليل
  الخليجية  الصحف وهو الدراسة  لمجتمع كممثلة وعمان والراية  واالتحاد  واأليام  والوطن الرياض 
 . اليومية

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 . الصفحة من العلوي  النصف  تحتل  الصور من كبيرة نسبة أن الدراسة أظهرت  -أ
 .الخليجية  الصحف  في  المنشورة  الصور  عمو مج  من%  77.8  الملونة  الصور  نسبة  بلغت  -ب 

 
 الدهالوي، الصورة الصحفية في الصحافة الخليجية.  (1)
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%  31.4  بنسبة  الصحيفة  مصور  على  اعتمدت   الدراسة  عينة  الصحف  ان  الدراسة  كشفت  - ج
 %. 6.2 بنسبة  العالمية االنباء وكاالت   على  اعتمادها جاء  حين في

 
 :(1)(2013الدسمة )دراسة  .24

لمات وكذلك عنه الك  قد تعجز  عمادفت الدراسة الى التعرف على قدرة الصور في التعبير  ه 
 من الدراسة هذه وتعد في االخبار،  وكلمات  صور من يرد  ما خالل مناهير رفة آراء الجممع

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج النوعي الذي يعتمد على المالحظة فقد    الوصفية،  البحوث 
 أدوات  البحوث   النوع منمثل هذا  المباشرة في الميدان الطبيعي للحياة االجتماعية، وال تستخدم في  

هذه الدراسة على نظريتي    اعتمدت  ،قليدية كاالختبارات واالستبانات التي يتم اعدادها مسبقاً بحث ت 
 اإلعالمي".  اإلطار"النمو المعرفي" و"

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 تسهم الصورة والكلمة في عملية االبراز للخبر اإلعالمي.  -أ
 تفاصيله.   بكل  الحدث   وصف  لمات وقادرة علىعنه الك  قد يعجز  عماى التعبير  الصورة قادرة عل -ب 
 االخبار.  في وكلمات   صور  من خالل ما يرد من  الجماهير يمكن معرفة آراء - ج

 
 : ( 2) ( 2013دراسة عبد هللا )  .25

هدفت هذه الدراسة إلى ابراز التطور التقني الذي لحق في السنوات األخيرة على تقنية انتاج    
، المضمون   تحليل  أسلوب   على  الباحث   اعتمد   ولتحقيق ذلك  قية،لصحفية في الصحف العراالصورة ا

 الصادرة   عداد األ  كل  من  ولىاأل  الصفحة  صورمستخدما أداة تحليل المضمون، وقد درس الباحث  
 م. 2012مارس  31م وحتى  2012يناير   1الفترة من    خالل  للدراسة والتحليل  الصباح  صحيفة  من

 : أهمها من نتائج عدة ىإل الدراسة وتوصلت
  الصفحة  تجعل  الصباح لصحيفة االولى الصفحة في كبيرة صور أربع أو ثالث  استخدام ان -أ

 صغيرة.   صور عشر  أو تسع  فيها أخرى  صفحة من أكثر مقبولة

 
 الم الكويتي. الدسمه، "التأثير الداللي للكلمة والصورة في الخبر اإلعالمي: دراسة نظرية في االع )1)
 ، تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية. عبد هللا (2)
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  ة والعربي ةاإلقليمي أكثر من ةالمحلي الصحفية للصور استخدامهاب  الصباح صحيفة اهتمت  -ب 
 .ةوالدولي

حجمًا   األولى  الصفحة على لتهيمن لديها متاحة صورة أفضل احصبال صحيفة استخدمت  - ج
 .أربعة أعمدة إلى عمودين من تمتد  مساحة وعلى اليسار على الصفحة أعلى وفي وموقعاً 

 
   : ( 1) ( 2011دراسة عالونة )  .26

  اليومية  األردنية الصحافة توليها التي األهمية مدى على التعرف الى الدراسةهدفت 
الصور، وهي من الدراسات   هذه تعالجها التي الموضوعات  على  لتعرفاو  الصحفية، للصورة

  تم   حيث  اإلعالمي، المسح  منهج ضمن المضمون  تحليل  أداة  الدراسة استخدمت قد و الوصفية، 
وهي الصحف األردنية   الدراسة  لمجتمع كممثلتين  والغد  الدستور صحيفتيبين  والمقارنة  التحليل
 . اليومية

 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
يزودها بها المصورون العاملون   % من الصور الصحفية التي52 الصحف األردنية شرنت -أ

 لديها.
 % صورا شخصية.41.6%، و58.4 بنسبة  تنشر الصحف األردنية صورا موضوعية -ب 
 إيجابية.  % من الصور الصحفية في الصحافة األردنية اليومية قيماً 66.9 تحمل - ج
 
 :(2) (0201دراسة الفضلي ) .27

  الرؤية  تنميةو  والجمالية التعبيرية وقيمتها الصورة مقومات  توضيحلى هدفت الدراسة ا
الذي ينتمي   التحليلي، الوصفي المنهجحيث استخدمت  ،الصورة خالل من المتلقي  لدى  البصرية

  يار ختللبحوث الوصفية، واستخدمت الباحثة صحيفة االستقصاء كأداة لجمع البيانات، وقامت با
 الفصل في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وذلك خالل الفنية تربيةال قسم  طالبات  من بحثها ةعين

 .وفهمها وتذوقها الصورة قراءة علىقادرة   قصدية عينة  وهي ،هـ1430 لعام األول
 

 
 عالونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية.  )1)
 الفضلي، ثقافة الصورة ودورها في إثراء التذوق الغني لدى المتلقي.  (2)
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 : أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت
 المتلقي. لدى الفني التذوق  تنمية في إيجابياً  دوراً  للصورة أن -أ
 والجمالي  الفني فكره وتشكل المتلقي لدى الفني التذوق  إثراء في بياً إيجا دوراً  للصورة  أن -ب 

 والثقافي.
 والعاطفي.  والجمالي والثقافي  المعرفي التأثير وعالية فاعلة اتصال أداة  الصورة أن   - ج

 
 التعليق على الدراسات السابقة: 

 :السابقة الدراسات من الدراسة هذه موقع  .1
  السابقة،  سات اوالدر  الدراسة هذه بين واختالف تشابه جوانب  تظهر السابقة  سات ادر لا ض اباستعر 
 : يأتي كما الجوانب  هذه رصد  ويمكن

 :الدراسة نوع -أ
السابقة   الدراسات  مع أغلب  ذلك في تتسق وهي الوصفية، الدراسات  ضمن الدراسة هذه ُتصنف
 بالوصفية.  أيضاً  اُلمصنفة

 :المستخدم المنهج - ب
  السابقة  سات االدر  غالبية  مع تشابه ي ما  وهو المي،عاإل المسح منهج  سة االدر  هذه استخدمت 

( التي استخدمت منهج تحليل الخطاب، 2016 دراسة ) زيارة :باستثناء عدد من الدراسات مثل
دراسة )عوض و  ( التي استخدمت منهج التحليل الكيفيي والمنهج المقارن،2015دراسة )ربابعة و 

( التي استخدمت  2012دوان بادلة، ودراسة )عهج العالقات المتمت من( التي استخد 2012هللا 
( التي استخدمت المنهج الوصفي  2015المنهج المقارن والمنهج التاريخي، ودراسة )صالح 

، ودراسة  المقارن   الوصفي التحليلي( التي استخدمت المنهج  2013والمنهج المقارن، ودراسة )بدر  
 النوعي. منهج ( التي استخدمت ال2013)الدسمة 

 
 :المستخدمة األدوات - ج

  السابقة  سات االدر   معظم  مع  يتوافق  ما  وهو،  المضمون   تحليل  استمارة  أداة   على  دراسةال  تعتمد 
(  2009( أداة استمارة االستقصاء، ودراسة )محمد  2015في حين استخدمت دراسة )الشيخ علي  
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ة  ( أدا 2010سة )الفضلي را( أداة المالحظة، ود 2013أداة تحليل الخطاب، ودراسة )الدسمة 
 االستقصاء.

 
 : الزمنية والّعينة الدراسة مجتمع -د 

 العدوان  خالل صدرت  التي اليومية الفلسطينية الصحف جميعمجتمع الدراسة في  يتمثل
وهذا مالم يتفق مع الدراسات   األيام  الجديدة،  الحياة  ،القدس  وهي  م2014  عام   غزة  على  اإلسرائيلي
 ت دراسةاستهدف حين في ،الفلسطينية اليومية الصحف جميع  منها دراسة أي تتناول فلمالسابقة، 
( صحيفة القدس فقط، 2015)صالح دراسة  صحيفتي الحياة الجديدة وفلسطين (2018)الكرنز

  م 2014أغسطس    26حتى    م2014يوليو    8أما عن العينة الزمنية، تتناول هذه الدراسة المدة من  
التي تناولت نفس المدة ( 2015عيسى ابقة باستثناء دراسة ) وهي مدة ال تتسق مع الدراسات الس

 الزمنية.
دة من الدراسات السابقة:الستفاأوجه   

 .الدراسة لهذه المناسبة والعينات  الدراسة مناهج على التعرف -أ
 .الدراسة إليها تسعى التي األهداف يحقق علمي بشكل الدراسة تساؤالت  صياغة -ب 
   حدا مما الدراسة، موضوع  بأهمية الباحث  إحساس بمحوريها السابقة الدراسات  دعمت  - ج

 المضمار،  هذا في  القليلة الدراسات  من  تعد  التي الحالية الدراسة  إجراء إلى الباحث ب
 .والسياسي اإلعالمي بشقيه موضوعاً  تتناول  وهي خاصة

 .العلمية والمصادر السابقة، للدراسات  المعرفي اإلطار من االستفادة -د 
 .الدراسات  هذه عليها اعتمدت  التي مستخدمةلا البحثية واألدوات  هجالمنا  من االستفادة - ه
 المضمون، في المساعدة  تحليلأداة   السيماأسهم االطالع على أدوات الدراسة السابقة،   - و

على تساؤالت الدراسة  ب يمضمون بفئات واضحة ومحددة تج لياستمارة تحل وضععلى 
 وتخدم أهدافها.
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  :كلةالستدلل على المشثانياا: 
عمل الباحث في المجال اإلعالمي واستشعاره  الل، ى المشكلة من خستدل الباحث علا

نه في الرسائل اإلعالمية الحديثة وبالذات خالل بأهمية الصورة الصحفية كمكون أساس ال غنى ع
م، وللوقوف على طبيعة المشكلة بشكل أكبر قام الباحث  2014العدوان اإلسرائيلي على غزة 

نة عمدية بواقع خمسة أعداد من الصحف الفلسطينية  تار عي حيث اخة استكشافية، اسدر  بإجراء
  م 2014/ 20/7وحتى    م7/2014/ 15اليومية: القدس واأليام والحياة الجديدة وذلك في األيام من  

 وتم استثناء صحيفة فلسطين ألنها لم تصدر ورقيًا طيلة أيام العدوان.
 الدراسة الستكشافية:  نتائج

الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة   يومية بالصورالالصحف الفلسطينية  مما هتا جاء  .1
فقد اكتفت صحيفة القدس بنشر صورة واحدة   ،القدر المطلوب في صفحتها بأقل من    م2014

%،  60% تلتها صحيفة األيام بنسبة 90للعدوان في الصفحة األولى من أعداد العينة بنسبة 
 .%90سبة جديدة أكثر من صورة بن في حين نشرت صحيفة الحياة ال

في الصحف الفلسطينية   م2014الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة  اقتصرت الصور .2
% في حين لم تركز على صور عمليات  90ية على الشهداء والقصف بنسبة تعدت اليوم

 واكتفت صحيفة القدس بنشر صورة واحدة عن عمليات المقاومة.   ،المقاومة
  م 2014متعلقة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة  حفية الورة الصدس الى نشر الصتميل صحيفة الق .3

% في حين تلتها صحيفة الحياة بنسبة  80ذات الحجم الصغير بنسبة كبيرة وصلت الى 
% وهذا اهتمام غير كافي بالصورة خالل العدوان على غزة، في حين نشرت صحيفة  70

 %. 90األيام صورها بالحجم المتوسط بنسبة  
نباء كمصدر % على وكاالت األ 90ام بنسبة تعدت قدس واأليتمدت كل من صحيفتي العا  .4

% من صور 80حين أن  ي، فم2014ائيلي عام للصورة الصحفية الخاصة بالعدوان اإلسر 
 صحيفة الحياة الجديدة نشرت بدون مصدر.

القدس المنشورة في صحيفة    م 2014الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة    % من الصور60 .5
 .%10% ثم األيام بنسبة 20اة بنسبة حي السلبية، تلتها 

اهتمت الصحف الفلسطينية بالتعليق على الصورة باستثناء صحيفة الحياة فقد نشرت صور  .6
 .%70بدون تعليق بنسبة  
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  م 2014الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة حظي قطاع غزة باهتمام الصور الصحفية  .7
 .%90زت و جا ت طينية اليومية بنسبةشورة في الصحف الفلس المن

عدوان ملونة في تغطيتها لل جميع صحف الدراسة، استخدمت في صفحتها األولى صوراً  .8
 .م2014اإلسرائيلي على غزة  

في   م2014، نشرت الصور الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة صحف الدراسةجميع  .9
 أعلى الصفحة األولى. 

 

 :شكلة الدراسةثالثاا: م
  بنشر لصحف الفلسطينية اليومية ام اف على مدى اهتم دراسة في التعر شكلة التتلخص م
وموضوعاتها ومصادرها ونطاقها ، م2014لعدوان اإلسرائيلي على غزة ل الصحفية الصورة

كما  وأنواعها، وأهدافها واتجاهاتها الجغرافي باإلضافة إلى الشخصيات المحورية التي أبرزتها 
جه الشبه الصورة واأللوان وأو  ام كالمالصورة الصحفية واستخد تسعى الدراسة لمعرفة حجم 
 لسطينية اليومية. واإلختالف بين الصحف الف

   : ةأهمية الدراسرابعاا: 
  التي  القضايا حول عام رأي تشكيل في  الصحفية الصورة تؤديه أن يمكن الذي الدور أهمية  .1

 . المجتمع تهم
يعتمد على الصورة   ديث أصبح فنًا بصرياً ألن العمل الصحفي الحالصورة الصحفية أهمية  .2

اإلسرائيلي   لتوثيق األحداث وتحقيق مصداقيتها وهذا ما كان مطلوب في العدوان ،باألساس
 . م2014على غزة  

وتأثيراته اإلقليمية    م2014دور الصورة الصحفية في إبراز خطورة العدوان اإلسرائيلي على غزة   .3
 والمحلية والعالمية.

 . أوقات األزمات الفلسطينيةلصحفية تناولت فن الصورة اتي ال قلة الدراسات  .4
م وتأثيراته السياسية واألمنية والعسكرية على  2014خطورة العدوان اإلسرائيلي على غزة  .5

 المنطقة. 
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 أهداف الدراسة: خامساا: 
 تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي: 

 أهداف تتعلق بالمضمون:  ❖
فية للعدوان صحالبالصورة  اليومية يةطين التعرف على مدى اهتمام الصحف الفلس .1

 .م2014اإلسرائيلي على غزة  
في  م2014معرفة موضوعات الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  .2

 الصحف الفلسطينية اليومية. 
للحصول على   اليومية معرفة المصادر التي اعتمدت عليها الصحف الفلسطينية .3

 .م2014ى غزة الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي عل
م  2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة    الصحفية  للصورة  الجغرافي   النطاق   عن   الكشف .4

 . في الصحف الفلسطينية اليومية
معرفة طبيعة الشخصيات التي تظهرها الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على   .5

   .في الصحف الفلسطينية اليومية م2014غزة  
م في الصحف 2014 زة غ دوان اإلسرائيلي على الصورة الصحفية للع أهدافمعرفة  .6

  ، واتجاهاتها.الفلسطينية اليومية
م وفقًا 2014التعرف على نوع الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  .7

 للمحتوى في الصحف الفلسطينية اليومية. 
 أهداف تتعلق بالشكل:  ❖
م في الصحف 2014سرائيلي على غزة  الكشف عن نوع الصورة الصحفية للعدوان اإل .1

 اليومية وفقًا ألسلوب عرضها.ة نيالفلسطي
الصحفية    م 2014التعرف على حجم الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة   .2

 في الصحف الفلسطينية اليومية. وموقعها 
  م 2014لعدوان اإلسرائيلي على غزة في ا كالم الصورةالتعرف على مدى استخدام  .3

 ة. في الصحف الفلسطينية اليومي
لأللوان مع الصورة الصحفية    الفلسطينية اليوميةام الصحف  الكشف عن مدى استخد  .4

 . م2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة 
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التعرف على أوجه الشبه واالختالف بين الصور الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على  .5
 حف اليومية الفلسطينية. م في الص 2014غزة  

 
 :تساؤلت الدراسة: سادساا 

 لمضمون:تتعلق باتساؤلت   ❖
الصحف في  م2014لى غزة عهتمام بالصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي االى ما مد  .1

 اليومية؟  الفلسطينية
في  الصحفية  م2014الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  ترتيب أولويات  ما .2

 الصحف الفلسطينية اليومية؟ 
الصورة   على للحصول ة اليوميةالفلسطيني الصحف  عليها اعتمدت  التي المصادر ما .3

 ؟ م2014الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  
م في الصحف 2014اإلسرائيلي على غزة  الصحفية للعدوان    للصورة  النطاق الجغرافي  ما .4

 الفلسطينية اليومية؟ 
في  م 2014ما الشخصيات التي تظهرها الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  .5

 ة اليومية؟ الصحف الفلسطيني
م في الصحف الفلسطينية  2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة  فية  لصورة الصحما أهداف ا .6

   اليومية؟
في الصحف  م2014الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  اتجاهات ما  .7

 الفلسطينية اليومية؟ 
سطينية  م في الصحف الفل2014الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة    أنواع  ما .8

 اليومية؟ 
م في 2014شبه واإلختالف للصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة جه الما أو  .9

 سطينية اليومية؟ الصحف الفل
 تساؤلت تتعلق بالشكل: ❖

وفقًا ألسلوب عرضها م 2014للعدوان اإلسرائيلي على غزة ما أنواع الصورة الصحفية  .1
 الصحف الفلسطينية اليومية؟ في 
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في  م2014لعدوان اإلسرائيلي على غزة  لصحفية لالصورة ا بها نشرت  تيلا األحجام ما .2
 الصحف الفلسطينية اليومية؟ 

 م من صفحات الصحف 2014ما موقع الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة   .3
 ؟ ؟ ومن الموضوع المرافق لهااليومية الفلسطينية

على غزة    إلسرائيليية للعدوان االصورة الصحف  الفلسطينية بكالم  ما مدى اهتمام الصحف .4
 وما موقعه من الصورة؟ ية؟ في الصحف الفلسطينية اليوم م2014

في   م2014الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  ما مدى استخدام األلوان مع   .5
 .الصحف الفلسطينية اليومية؟ 

 
 اإلطار النظري للدراسة: سابعاا: 

مختصر يلي استه، وفيما لويات "األجندة" في در اعتمد الباحث على نظرية ترتيب األو 
 (1) للنظرية.

 نظرية ترتيب األولويات ) األجندة (:
م، 1992عام    ترجع بداية ظهور نظرية األولويات إالى كتاب "الرأي العام" للمؤلف ليبمان

  حيث أكد فيه أن وسائل االتصال تساعد في بناء الصورة الذهنية عن القضايا المختلفة 
 مهور.لدى الج

وسائل االعالم اإلخبارية على ابراز  تها من قدرة ظرية في اساسياوتنبثق هذه الن 
أهمية القضايا السياسية وتشكيلها في ذهن الجمهور وبشكل مبسط، ولها دور في انتقاء 
وتسليط الضوء على بعض االحداث أو الشخصيات أو القضايا المعينة وعبر تكرار هذه 

بني األجندة م يبدأ الجكهور في تاالعال وسائل تقدمهما ان بين العملية ومن واقع االنس
التي تطرحها هذه الوسائل اإلخبارية بما يقوده للتصديق واالقناع الفعلي بأهمية بروز 

   (2) هذه األحداث والشخصيات والقضايا دون غيرها.
  

 
 (.324العبد وآخرون، نظريات االعالم وتطبيقاته العربية )ص )1(

 (.92صنظريا اإلعالم )مشابقة، ال ((2



30 

 نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:: ثامناا 
 الدراسة: نوع .1

ستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص تي تة الضمن البحوث الوصفيتدخل هذه الدراسة  
مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة  
الظاهرة أو موقف، أو مجموعة من األحداث، بهدف الحصول على معلوماٍت كافية ودقيقة عنها،  

دير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معينة،  ى تقة إلالتحكم فيها، إضافل في أسبابها، أو  دون الدخو 
 .(1) ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظواهر

للعدوان رصد وتحليل الصور الصحفية يستخدم الباحث البحوث الوصفية ليتمكن من و 
ان ام العدو طيلة أي ة اليوميةالتي نشرت في الصحف الفلسطيني م2014اإلسرائيلي على غزة 

من أجل الوصول إلى نتائج وتعميمات تسهم في فهم القضية   م 2014على غزة  اإلسرائيلي
 .وتطوراتها

 :الدراسة منهج .2
ستخدم الباحث منهج المسح، ويعد من أنسب المناهج العلمية  ا  الدراسات الوصفية في إطار  

انات ومعلومات وأوصاف مالئمة للدراسات الوصفية لكونه جهًدا علمًيا منظًما للحصول على بي
الظواهر موضوع البحث، ويستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في  عن الظاهرة أو مجموعة 

ة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من  د جمع المعلومات الالزموضعها الراهن بع
  .(2) اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات، ومصدرها وطرق الحصول عليها

تصنيفاته الفرعية وهو أسلوب تحليل المضمون الكمي باحث أحد يستخدم الوفي إطاره 
  م 2014رائيلي على غزة الصورة الصحفية للعدوان اإلسوالكيفي للتعرف على واقع استخدام فن 

 في الصحف الفلسطينية اليومية. 
 :الدراسة اةأد .3

 :  استمارة تحليل مضمون 
ات جمع المعلومات إحدى أدو   ليل المضمون، التي تعد ستخدم الباحث في دراسته أداة تحا

والبيانات األساسية في بحوث اإلعالم، شأنها في ذلك شأن صحيفة االستقصاء ودليل المقابلة  

 
 (. 131حسين، بحوث اإلعالم، )ص 1)) 
 (. 81عبد الحميد، بحوث الصحافة، )ص 2)) 
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والمالحظة والتصميم التجريبي، وهو تصنيف المادة المكتوبة تحت فئات معينة وفق معايير  
 .(1)ضمون والم خصائص هذه المادة من حيث الشكل  محددة بما يكشف

 المضمون:  تحليل استمارةم تصميـ إجراءات
 وعرفها المطلوبة، وحدد الفئات  المعلومات  لجمع  المضمون، تحليل استمارة  الباحث  أعد 

 عدد من   على  وقام الباحث بعرضها  السابقة،  والدراسات   االستكشافية،  الدراسة  من  مستفيداً   إجرائيًا،
المطلوبة للدراسة، ومن ثم   معلومات لا جمع على قدرتها من د والتأك لتحكيمها، والخبراء األساتذة

 تجهيزها بشكل نهائي. 
 فئات تحليل المضمون: 

 تحليل   فئات   تحديد   ويتم  ا، م تحليلهيتـ  التي  مادةلل  والفرعية  الرئيسية  التصنيفات   ابه   ويقصد 
  ، رئيسيين  عين و ن  إلى  ليالتحل  فئات   موتنقسـ  (2) وفروضه  وتساؤالته  البحث   أهداف  ىعل  بناء  المضمون 

 لمضمون )ماذا قيل؟( وفئات الشكل )كيف قيل؟(.ات ا: فئماه
 :أولا: فئات المضمون )ماذا قيل؟(

  وفقًا لموضوعاته،  بتصنيفه التي تقوم المضمون، تحليل دراسات  في استخداماً  األكثر الفئة وهي
 حولها  رتدو  التي مجموعة الموضوعات  أو بالموضوع الخاص  التساؤل األساسيعن  وتجيب 
  للنقاط   اإلعالمية  ة الوسيل  الذي توليه  النسبي  والتركيز  األهمية   درجة  لتقدير  وذلك  مية،اإلعال  المادة

 .(3) المضمون  في المختلفة
ويقصد الباحث بفئات المضمون، الموضوعات التي تناولتها الصورة الصحفية للعدوان 

 حو التالي:في صحف الدراسة وقسمها على الن م2014اإلسرائيلي على غزة  
وقد قسم الباحث هذه الفئة الى عدة أقسام وهي: اعتداءات اإلسرائيلية   وضوعات:. فئة الم 1

 والمعاناة اإلنسانية وردود األفعال. وعمليات المقاومة وصواريخ المقاومة
ويقصد بها الصور التي تناولت كل أشكال االنتهاكات االعتداءات  اعتداءات إسرائيلية: 1/1

  م 2014لعدوان اإلسرائيلي على غزة  لشعب الفلسطيني خالل اها قوات االحتالل ضد االتي مارست
 ومن هذه االعتداءات:

 
 (. 257( عبد العزيز، مناهج البحث اإلعالمي األصول النظرية ومهارات التطبيق، )ص1) 
 (. 259( المرجع السابق )ص2) 
 ( 168-167( مزاهرة، بحوث اإلعالم، األسس والمبادئ )ص3) 
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: ويقصد بها الصور التي تناولت استهداف صواريخ وقذائف مدفعية قصف -أ
  االحتالل للمنشآت المدنية والعسكرية والسيارات والتجمعات. 

لى يد نيين الذين استشهدوا عويقصد بها الصور التي تناولت الفلسطيشهداء:  -ب 
ازر حتالل سواًء كانوا مقاتلين أو مدنيين ما عدا صور الشهداء في المجقوات اال

 . اإلسرائيلية
  مارسته  الذي الجماعي  ويقصد بها الصور التي تناولت عمليات القتل :مجازر - ج

 .غزة  قطاع في الفلسطينيين ضد  االحتالل قوات 
ازلهم ومناطق  خروج المواطنين من من  يقصد بها الصور التي تناولت  نزوح: -د 

 هربًا من القصف والقتل.  سكناهم 
وهي الصور التي تتناول اعتداءات خالف ما ذكر، مثل قوافل اإلغاثة،  أخرى:  - ه

  من دخول غزة. ومنع األطباء 
 المقاومة: عمليات 2/1

الفلسطينية  ويقصد بها الصور التي تناولت إطالق المقاومة صواريخ المقاومة:  -أ
 ثار واألضرار التي خلفتها هذه الصواريخ. حتل، واآلداخل المصواريخ على اللل

ويقصد بها الصور التي ركزت على العمليات البرية والبحرية  عمليات المقاومة:   -ب 
والجوية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات االحتالل االسرائيلي أثناء  

اخل  زة أو في الد خل حدود غسواًء دا م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة 
 المحتل.

ويقصد بها الصور التي تناولت تصدي المقاومة التصدي لقوات الحتالل:  - ج
ي اقتحام غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي  لالفلسطينية لمحاوالت االحتالل اإلسرائي

 . م2014على غزة  
جماعي للعائالت ال  زوحالنالتشريد و   عمليات   الصور التي تناولت   ويقصد بها  معاناة إنسانية:  3/1

 . انها لمنازلها بسبب القصف االسرائيليالفلسطينية وفقد 
السياسية واألنشطة  والمؤتمرات واللقاءات    الصور التي تناولت الحراك  ويقصد بها ردود الفعل:    4/1

مؤيدة للعدوان، سواًء كانت رافضة أو  م2014لعدوان اإلسرائيلي على غزة المتعلقة باوالفعاليات 
 ها الباحث الى:وقسم
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  المظاهرات  الصور التي تناولت  الباحث  بها ويقصد  :مؤيدة للعدوانعل ردود ف -أ
الداعمة للعدوان اإلسرائيلي على غزة  الدبلوماسية  والتحركات  والتصريحات 

 سواًء على الصعيد الفلسطيني أو اإلسرائيلي أو العربي أو الدولي.  م2014
االجتماعات    ولت صور التي تناالباحث اليقصد بها  و   :معارضة للعدوانردود فعل   -ب 

الدبلوماسية  والتحركات  والتصريحات  الشعبية المظاهرات الحكومية والفصائلية و 
  أو   الفلسطيني  الصعيد   لىع  سواءً ،  م2014  غزة  على  اإلسرائيلي  للعدوان  لرافضةا

 . الدولي أو العربي أو اإلسرائيلي
به السلطة قامت  ر التيباحث الدو بها الويقصد تحركات دبلوماسية إلنهاء العدوان:  5/1

الفلسطينية أو الدول العربية واإلسالمية والغربية وحتى األمم المتحدة إلنهاء العدوان اإلسرائيلي  
 وتتضمن الفئات اآلتية:  م2014على غزة  

والمقصود بها الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية    تحرك السلطة الفلسطينية: -أ
 . سرائيلي على غزةلوقف العدوان اال

والمقصود بها المبادرة التي طرحتها القيادة المصرية لوقف   لمصري:رك االتح -ب 
 على غزة.  االسرائيلي العدوان

ويقصد بها المفاوضات غير المباشرة التي رعتها القيادة  مفاوضات القاهرة:  - ج
وصل  المصرية بين الوفد الفلسطيني ووفد االحتالل اإلسرائيلي في القاهرة بغية الت

 غزة.  عدوان اإلسرائيلي على  الى اتفاق ينهي ال
والمقصود بها التحركات والتدخالت األمريكية إلنهاء العدوان  تحركات أمريكية: -د 

 على غزة. اإلسرائيلي  
األممية الدولية لوقف   ةوالمقصود بها كل ما قامت المنظم  تحرك األمم المتحدة: - ه

  العدوان اإلسرائيلي على غزة.
ور التبرع بالدم وحمالت جمع موضوعات مثل ص خالف ما ذكر منها صد بويق أخرى: 6/1

 التبرعات. 
ويقصد بها الباحث الجهة التي تزود صحف الدراسة بصور العدوان اإلسرائيلي    فئة المصدر:  .2

 . م2014على غزة  
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 ويعد  الصحيفة الذي يعمل لصالح المصور به ويقصد مصور الصحيفة:  -أ
مهم في   عنصر ، وهوالصحيفة في  الصور األساسي للحصول على  المصدر

 تميز الصحيفة من خالل الصور التي يلتقطها. 
اإلخبارية    الخدمات   جانب   الىتقدم    إعالميـة  مؤسسـات   عـن  عبـارة  وكالت األنباء: - ب

  بين  خاصة التفاقيات  وفًقا  اتنفيذه ويتم الصحفية، بالصورة خاصة خدمات 
ألنباء بكافة  حث هنا وكاالت اد البا، ويقص(1)اشتراكات  نظير والوكالة الجريدة

 خاصة. واعها، العالمية واإلقليمية والمحلية والأن
  بالنسبة   الصحفية  للصورة  والمهمة  الحيوية  المصادر  من  وهو   أرشيف الصحيفة: - ج

 .(2)واإللكتروني التقليدي للصحف بأنواعها ومنه
  مجالت  عن صحف الدراسة تنقلها التي ويقصد بها الصور صحف ومجالت: -د

 .الصور هذه بنشر  انفردت  صحف أخرى و 
تذكر الصحيفة مصدر  لم التي الصور مجهولة المصدر وهي بدون مصدر: - ه

 الحصول عليها. 
 مصادر غير المصادر السابقة، مثل مواقع االنترنت. أخرى: - و

 
فيه الصورة، وقد حصر الباحث    ويقصد بها المكان أو البلد التي ُألتقطت   . فئة النطاق الجغرافي:3

الدول العربية و   قطاع غزة والضفة المحتلة والداخل المحتلماكن هي:  اق الجغرافي في خمسة أ النط
 . وبقية العالم
 

  ل يالتحل   موضوعالمضمون    في  الحياد   أو  الرفض   أو  التأييد   توضح   التي  الفئة   يوه  فئة اإلتجاه:  .4
 وتنقسم الى:  (3) فيه المتضمنة الموضوعات  أو  القضايا أو فمواقلل بالنسبة

 
 (. 34فية: دراسة فنية )صالدين، الصورة الصحعلم  ( 1) 
 (. 91( شفيق، األساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي )ص2) 
 (. 266( حسين، بحوث اإلعالم: دراسات في مناهج البحث العلمي )ص3) 
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إيجابية داعمة   ومواقف مضامين إلى تشير التي الصور بها ويقصد  اتجاه إيجابي: -أ
المقاومة،   وقوة  االسرائيلية،  سطيني في وجه آلة العدوانالفل  الشعب   صمود   للمقاومة وتعكس

 ألهل غزة. المرتفعة والمعنويات 
من  ويقصد بها الصور التي تظهر عجز المقاومة، وخوف المواطنين  اتجاه سلبي: -ب

 ن، وتحمل المقاومة المسئولية عنه. ي تؤيد العدواضافة الى المواقف التقوة االحتالل، باإل 
 ف.طر  ألي  تنحاز الف و موق أي عن  تعبر ال  التي الصور وتتمثل في اتجاه محايد: -ج
 

 األحداث و   الوقائع  في  بدور  تقوم  التي  بالشخصيات   ترتبط  التي  الفئة  ابه  ويقصد   الشخصية:فئة    .5
، ويقصد بها هنا  (1)حدث لل األساسي كالمحر  وتعد  الصورة تكوين في وتسهم العامة، ياةوالح

 الشخصيات الرئيسية في الصورة الصحفية للعدوان على غزة في صحف الدراسة. 
ويقصد بها الصور التي يظهر بها شخصية فلسطينية، سواء كانت رسمية    فلسطينية: -أ

ات الحكومية أو الشهداء، أو الشخصيأو غير رسمية مثل، المواطنين العاديين، 
 والحزبية.

ويقصد بها الصور التي يظهر بها شخصية إسرائيلية، سياسية كانت أو   إسرائيلية: -ب 
والحزبية، أو المستوطنين، أو القادة   عسكرية أو غير ذلك مثل الشخصيات الحكومية

 العسكريين. 
واًء كانت رسمية أو  والمقصود بها الصور التي يظهر بها شخصية عربية، س  عربية: - ج

اء والبرلمانيين، أو قادة أحزاب وحركات سياسية، أو  والوزر ر رسمية مثل، الرؤساء  غي
 شخصيات شعبية.  

شخصيات أجنبية، رسمية أو غير والمقصود بها الصور التي يظهر بها دولية:  -د 
 رسمية مثل، الرؤساء والوزراء والبرلمانيين أو شخصيات من األمم المتحدة، أو مجلس

 ق اإلنسان. األمن، أو مؤسسات حقو 
 
 

 
 (. 92( عبد الحميد، تأثيرات الصورة بين النظرية والتطبيق )ص1) 
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 . فئة نوع الصورة:6
اعتمادها    مع  ة،كامل  إخبارية  خدمات   تقدم  التي  الصور  بها  ويقصد   :مستقلة  إخبارية  صور -أ

 .(1)الصورة في رةالظاه غير  المعاني لشرح ةليلق مات كل ىعل
  االخباري   رأو التقري  ربالخك  يلفظ  وى لمحت  ةمرافق   ةبريخ  صور  يوه  صورة إخبارية تابعة: - ب

 مع هذا المحتوي وليس منفصاًل عنه.  دعمه وتنشروذلك بهدف 
ل مصاحب لنص، بشك اإلعالم وظيفة  تؤدي التي الصور ابه ويقصد  :موضوعية صور - ج

 .(2) اعليه يشتمل التي اإلخبارية  القيم بتدعيم  موتقو 
 احوله تدور التي الشخصية محمال تبرز التي الصورة ابه  ويقصد  :شخصية صور -د

 .(3)به  القارئ  بهدف  معين ص شخ عن لإلعالم أو داث،األح
 خالف ما ذكر، مثل الصور التي ال يصحبها تعليق وغير تابعة لموضوع.  أخرى: - ه
  الباحث هنا  ويقصد بها  : الهدف الذي تسعى الصورة الى الوصول اليهفئة أهداف الصورة .7

 ى:، وتم تقسيمها الم2014الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة   الصورة تحققه الذي الهدف
الصور التي تتناول مواضيع تعمل على رفع والمقصود بها تعزيز الجبهة الداخلية:  -أ

   .الجبهة الداخلية الفلسطينيةمعنويات 
 .الفلسطينية والمقصود بها الصور التي تتناول عمليات المقاومةابراز قوة المقاومة:  -ب 
 االنتهاكات   جراء  يالفلسطين   الشعب   معاناة  تعكسويقصد بها الصور التي    اظهار المعاناة: - ج

 ين في غزة من قتل وتهجير وتدمير.سطينيالفل قبح  اإلسرائيلية
  وتأييده للمقاومة وارتباطه  صموده ويقصد بها الصور التي تعكستعزيز صمود الشعب:  -د 

 بأرضه. 
ر  جرائم االحتالل والتي تعتبعلى  ويقصد بها الصور التي تركز    اظهار وحشية الحتالل: - ه

 ماعي، وهدم آالف المنازل، وتهجير أحياء سكنية بأكملها. كالقتل الجاإلنسانية  جرائم ضد  

 
 (. 49( مكي، اإلخراج الصحفي )ص1) 
 (. 152الصحفية بين النظرية والتطبيق )ص بهنسي، تأثيرات الصورة( 2) 
 (. 168( عتمان، فن التحرير الصحفي )ص3) 
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تماسك ويقصد بها الصور التي تركز على  اظهار فشل الحتالل في تحقيق أهدافه: - و
 المقاومة واحتضانها ودعمها من قبل الشعب. 

 نتهاكات اإلسرائيلية.أهداف غير التي ذكرت، مثل التنديد بالعدوان واستنكار اال أخرى: - ز
 بالصورة، وتتضمن الفئات اآلتية: يعَّرف شرح عن  وهو عبارة . فئة كالم الصورة:8

 فائدة  أكثر  تصبح  حيث   كالم،  يصاحبها  التي  الصحفية  الصورة  بها  ويقصد :  بكالم  صورة -أ
 . للعين وجذباً 

 كالم.  يصاحبها ال   التي الصحفية الصورة بها ويقصد : كالم بدون  صورة -ب 
في   الصحفية الصورة وإخراج  بشكل الخاصة الفئات  وتتضمن(: فئة الشكل )كيف قيل؟ :ثانياا 

  فئات  عدة الفئة هذه وتضم الدراسة، صحف صفحات  في م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة 
 فرعية وهي كالتالي: 

 وفقاا ألسلوب عرضها: . فئة نوع الصورة 1
 تستخدم  وىهي وظيفتها، وتؤدي بمفردها تنشر واحدة صورة بها ويقصد صورة مفردة:  -أ

 .(1) اإلخبارية لطبيعتها نظراً  الجرائد  فية بكثر 
نظر،   ةوجه  من  أكثر  من  واحد  موضوع   عن  الصور  من  ةلسسل  ابه  يقصد   :صور  سلسلة - ب

 .(2) ةطويل زمنية فترات خالل ا  هم التقاطيتـ
 ،حد وا   لموضوع  قطات الل  من  مجموعة  أو  د مشه  عن  عبارة   وه  :المتعاقب  المصور  المشهد - ج

 .(3) قصيرة زمنية فترات  وفي ،واحدة نظر ةوجه من
 زوايا  عدة  من  رئيسي  حدث   لتغطية  تستخدم  التي  الصفحات   بها  ويقصد :  رةمصو   صفحات  -د
 .(4) من مصور أكثر بواسطة  مختلفة
والمقصود بها حجم الصورة الصحفية في صحف الدراسة أثناء العدوان   . فئة حجم الصورة:2

 م تقسيمها كالتالي:  وت ، اإلسرائيلي على غزة
 عمودين فأقل. ىعل  تقع  التيوهي الصورة  الصورة الصغيرة: -أ

 
 (. 202( شفيق، األساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي ) 1) 
 (. 358( العباسي، صحافة األطفال في الوطن العربي )ص2) 
 (. 358(العباسي، صحافة األطفال في الوطن العربي )ص3) 
 (. 125مية والفنية للتصوير الصحفي ) ( شفيق، األساليب العل4) 
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 أعمدة.  5الى   3وهي الصورة التي تقع على  الصورة المتوسطة: - ب
  أعمدة. 8إلى   6لتي تقع على ا وهي الصورةالصورة الكبيرة:  - ج

 . فئة موقع الصورة:4
ت موقع الصورة من صفحا والمقصود به تحديد  فئة موقع الصورة في الصحيفة: -أ
صحيفة وقسمها الباحث الى ثالثة مواقع، الصفحة األولى والصفحات الداخلية والصفحة  ال

 األخيرة.
أهم   وتضم ،(ةالواجه) الصحيفة من األولى الصفحةويقصد بها  الصفحة األولى: 1/أ

 .(1) االفتتاحية إلى إضافة اإلخبارية،  والصور األخبار،
 األولىعن  فوتختل واألخيرة، األولى  الصفحة بين تمتد  يوه :الداخلية الصفحات 2/أ

 .(2) والموضوع الخبر بين ما المزاوجة بإمكانية
نشر الصورة الصحفية الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي  ابه ويقصد  :األخيرة الصفحة 3أ/

 في الصفحة األخيرة للصحيفة وهي ذات أهمية خاصة.   م2014على غزة  
 صفحة:موقع الصورة في ال -ب
 في الصفحة  يمين ىأعل الصحفية الصورة موقع ابه ويقصد : صفحةلا يمين ىأعل 1ب/

  ا صدره  فهو  الصور،  لنشرالمالئم    الطبيعي  المكان  وه  وي ف العلالنص  إن  حيث   الصحيفة،
  الصحيفة   عرض   عند   قارئ لل  ريظه  الذي  ووه  مة،المه  الموضوعات   رؤوس  عنده  تبدأ  الذي
 .(3) بيعلل

 الصفحة   من  السفلي  النصف  في  الصحفية   الصورة  موقع   وهو  صفحة:أسفل يمين ال  2ب/
  األهمية  من نصيبه يأخذ  أن يجب  الحديثة، حيث  اإلخراجية االتجاهات  من  ويعد 

 .(4) واإلبراز
  االتجاهات  من ووه الصفحة، وسط الصورة موقع  ابه ويقصد  :الصفحة وسط  3ب/

 ر يثي الصور من  جزء على األعلى النصف احتواء أن أساس على الحديثة، اإلخراجية
 

 (. 157( الصقر، تصميم الصحف المطبوعة واخراجها )ص1) 
 (. 159( المرجع السابق، ص) 2) 
 (. 184( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص3) 
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة. 4) 
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  من  للنصف السفلي اإلحياء من مزيداً  ذلك وفي الصفحة، بقية لمشاهدة القراء فضول
 .(1) الصفحة

لنصف العلوي بخالف أعلى  ويقصد به أي موقع في ا  النصف العلوي من الصفحة:  4ب/
 ، وكذلك يشمل الصورة الكبيرة التي تنشر على مساحة النصف العلوي يمين وأعلى يسار

 كاماًل.
بخالف  سفليويقصد به أي موقع في النصف ال لصفحة:سفلي من ا النصف ال 5ب/
التي تنشر على مساحة النصف يمين، وكذلك يشمل الصورة الكبيرة  يساريمين و  سفلأ
 سفلي كاماًل.ال

 في  الصفحة  يسار  ل أسف الصحفية الصورة  موقع ابه  ويقصد   :الصفحة يسار  أسفل 6ب/
 . الصحيفة

 في الصفحة  يسار ىأعل  الصحفية الصورة موقع ابه  ويقصد  :الصفحة ارسي أعلى 7ب/
 . الصحيفة

 الخاص الموضوع  من الصحفية الصورة موقعوالمقصود  موقع الصورة من الموضوع: فئة -ج
 .الدراسة صحف  في م2014بالعدوان اإلسرائيلي على غزة 

 هذا ويعد  وع،الموض أعلى الصحفية الصورة موقع بها ويقصد  أعلى الموضوع: 1ج/
  يحقق  كما الموضوع، عناصر بين  القوي  االرتباط لتحقيق الوسائل  أفضل من اإلجراء
 .(2) باتباعه  التيبوغرافيون   ينصح الذي البصري  التدرج

 الموضوع، جانبيأحد  ى عل  الصحفية الصورة  موقع ابه ويقصد  جانبي الموضوع:  2ج/
 .(3) عوضو الم نص  اعليه تنشر ذيلا العمود  بارتفاع  الصورة ارتفاع يكون   أن ويستحسن

  ال   موقع  ووه  الموضوع،  لأسف  الصحفية  الصورة  موقع  ابه  ويقصد   أسفل الموضوع:  3ج/
 ل يجع  مما  صغيرة  الصورة  تأتي  وأحياناً   البصري،  التدرج  يةبعمل  ليخ  إنه  حيث   ،به  ينصح
 .(4) اعنه  فينصر  القارئ 

 
 (. 104ة للتصوير الصحفي )صساليب العلمية والفنياأل( شفيق، 1) 
 (. 103المرجع السابق، )ص 2)) 
 (. 103( شفيق، األساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي )ص3) 
 (. 104شفيق، األساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي )ص4) ) 
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من   و وه  الموضوع، وسط الصحفية  الصورة موقع ابه ويقصد  :الموضوع وسط  4ج/
  تتابع  دون  لوتحو  البعض  بعضه عن  الكالم تقطع  اإنه حيث  المستحبة، غير اقعالمو 
 .(1)القارئ  لقب من الموضوع قراءة

  صحف  في الصحفية صورةلل بالنسبة الكالم موقعبذلك  بها قصد وي :الصورة كالم موقع فئة .5
 : م2014خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة   الدراسة
 اءاالنته  بمجرد  لأسف إلى العين قتنزل حيث  ةالمفضل عالمواق من ووه :الصورة أسفل -أ

 .(2) كالمها على  مباشرة فتقع  الصورة، إلى النظرمن 
  فعين ،مهمالً  الكالم يكون  حيث  ا،تجنبه يجب  التي المواقع ويعتبر من :رةالصو  ىأعل -ب 

 .(3) األكبر لالثق ذات  الصورة إلى تنجذب  القارئ 
 ى عل  بناء صورة،لل األيمن الجانب  في الكالم موقع ابه ويقصد  :صورةلل األيمن الجانب - ج

حول  القارئ  عين  تدور  ال حتى وذلك يمينًا، الصورة في الموضوع يأخذه الذي االتجاه 
 .(4) كالمها عن  بحثاً  الصورة

 ى عل  بناءً   صورة،لل  األيسر  الجانب   في  الكالم  موقع  ابه  ويقصد   :للصورة  األيسر  الجانب -د 
 .(5) يساراً  صورةلا في الموضوع  يأخذه ذيال االتجاه

 يساعد  إجراء ووه ا،نفسه  الصورة ىالكالم عل موقع ابه ويقصد  :نفسها الصورة على - ه
 ويفيد  واحدة، بصرية كوحدة اوكالمه الصورة بين الربط قيحق  كما االنتباه، جذب  ىعل
 .(6) رآخ موضع في وضعه حالة  في ايحتله فسو  الكالم كان  التي المساحة توفيرفي 

  تكتسبها  التي السوداء غير الطباعية تلك التأثيرات  باأللوان ويقصد  األلوان:. فئة استخدام 6
استخدام  ولكن هنا يقصد بها الباحث  ،(7) الصفحة وحدات  بناء في المستخدمة الطباعية العناصر

 
 (. 185عناصره ) و  ( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه1) 
 (. 187جار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص( الن2) 
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة. 3) 
 (. 168( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص4) 
 المرجع السابق، نفس الصفحة.  5)) 
 (. 191( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص6) 
 (. 66ه الحديثة )صواتجاهات( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية 7) 
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ة  الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي على غز  الصحفية  الصورة صحف الدراسة فياأللوان من قبل 
 وتنقسـم إلى:  ،م2014
  اً ر دو  يؤدي األلوان استخدام إن حيث  ،وهي التي استخدمت فيها االلوان :ملونة صور -أ

  معين   مضمونٍ   لنقل  بالجماهير  اتصال   كوسيلة  الصحفية  الصورة  استخدام  نجاح  في  هاماً 
 .(1) اإلنقرائية  من درجة  وتحقيق االنتباه جذب  على  ويعمل وبفعالية، بكفاءة

 واألسود فقط. األبيض  ونينعة باللالمطبو  الصورة يوه نة:صور غير ملو  -ب 
 

 : وعينتها مجتمع الدراسة تاسعاا:
 مجتمع الدراسة: .1

التي صدرت خالل  جميع الصحف الفلسطينية اليومية فيمجتمع الدراسة يتمثل 
األيام، والقدس، والحياة الجديدة، فيما لم  ، وهي م2014ان اإلسرائيلي على غزة عام العدو 

 فلسطين. صحيفة تصدر 
 : راسةلدا عينة .2

القدس، األيام، و الدراسة وهي:  مجتمع  اختار الباحث الحصر الشامل لجميع أعداد صحف  
  26حتى تاريخ وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان و  م2014يوليو  8الحياة الجديدة، من تاريخ 

  النار. عالن التوصل الى اتفاق وقف إطالق إ  الذى تال يوم الوهو  م2014أغسطس 
صحيفة  عددًا من  48منها عددًا من جميع الصحف،  143اد العينة وبلغ إجمالي أعد 

 .  7/2014/ 30- 29يام عيد الفطر بتاريخ  حيث لم تصدر أاأليام 
طيلة ايام عيد الفطر ولم تصدر  عددًا    47بلغ إجمالي أعدادها  فأما صحيفة الحياة الجديدة  

ألنها لم  عددًا  48دس الي أعداد صحيفة القإجم فيما بلغ، م2014/ 31/7/الي/29من تاريخ 
 م. 7/2014/ 30  -29من تاريخ  تصدر أيضًا أيام عيد الفطر 

 
 

 
 (. 63م الدين، الصورة الصحفية دراسة فنية )صعل 1)) 
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 ب القياس:سلو أيل و لوحدات التحاا: عاشر 
 ليل عناصر تح  ني أصغر عنصر مه ، و هباحتساب مي الشيء الذي نقو ه. وحدة التحليل: 1

 تحليل اآلتية: واستخدم الباحث وحدات ال، (1) ميةها أ ه وأكثر  ن المضمو 
 الباحث  مة التي يقو لمية المتكامي الوحدة اإلعالهو  بيعية للمادة الطبيعية:ة الطالوحد  -أ

 اء أو ر ور القهذه المادة إلى جمه  ممية لتقدي ا منتج المادة اإلعالها، ويستخدملهيل بتح
في الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على  هناوتتمثل  ،(2) نديهأو المشا  نعي متسالم

 م. 2014غزة  
، واستخدمها الباحث هنا للتعرف على تركز على الشخصيات المحورية  خصية:وحدة الش   -ب 

الشخصيات المحورية والفاعلة في الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  
 م. 2014

جأ إليها الباحث للتعرف على وهي وحدة المقاييس التي يل  وحدة المساحة أو الحجم: - ج
 .(3) لتها المادة اإلعالميةالمساحة التي شغ

  ه لوحدات المحتوى وفئات مالكمي المنتظ  لالتسجي مو نظا ه العد والقياس:أسلوب  .2
ى  لوأعداد، تساعد ع مأرقا لإعادة بناء المحتوى في شك ه لالخ نم نيمك  ،راتهومتغي
مد واعت   ،(4) سةراالد   فداهأ   قوتحقي  ،لالتفسير واالستدالفي  هم  تس   كمية،  إلى نتائج  لالوصو 

الصحفية كمقياس لوحدة التحليل، لمعرفة   رار لموضوعات الصورةباحث على العد والتكال
 م.  2014مدى اهتمام صحف الدراسة بالصورة الصحفية في العدوان اإلسرائيلي على غزة  

 
 : إجراءات الصدق والثبات:حادي عشر

 . إجراءات الصدق:1
 ما هو  من أن األداة تقيس فعالً يقصد بالصدق في التحليل صالحية األسلوب، أو التأكد  

 . (5) ي ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج، بحيث يمكن االنتقال منها إلى التعميموبالتالمراد قياسه، 
 

 (. 263 -261حسين، بحوث اإلعالم، )ص ( 1)
 (. 263-261المرجع السابق، )ص (2)
 (. 263حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي )ص 3
 (. 181عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، )ص ((4
 (. 223-222المرجع السابق، )ص  ((5
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صور  وقد حاول الباحث الوصول إلي نتائج تتسم بالدقة، ودرجة عالية من الصدق في تحليل 
 طينية، من خالل عدد من في الصحف اليومية الفلس م2014ن اإلسرائيلي على غزة العدوا

 لخطوات التي تتحرى الصدق والدقة في النتائج منها: ا
تعريف فئات التحليل بدقة عبر الرجوع للتعريفات والمفاهيم المختلفة لكل فئة من الدراسات  -أ

 السابقة، واألبحاث المنشورة، والكتب المختلفة.
ددة للدراسة دراسة خالل المدة المحاختيار الحصر الشامل في تحليل جميع مفردات عينة ال -ب 

الخروج بنتائج  م، وهو ما يضمن  2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام  هي مدة  يوم، و   50
 .دقيقة

أخضع الباحث استمارة تحليل المضمون بعد تصميمها، للتجربة من خالل إجراء دراسة   - ج
لدراسة، ا للعينة التي تم اعتماده، قبل إجرائها على بقية االعمديةعينة الة باستخدام استكشافي

 حيث تم تعديل بعض الفئات، وإضافة فئات لم تكن موجودة. 
، من األكاديميين في مجال الصحافةعرض الباحث استمارة تحليل المضمون على عدٍد  -د 

المالحظات، التي كان لها أثر كبير في تصحيح استمارة  لتحكيمها، حيث تم تسجيل بعض 
 .(1) عليها الذي تم تطبيق الدراسةروجها بالشكل النهائي تحليل المضمون وخ

 إجراءات الثبات: . 2
إجراءات تهدف إلى التأكد من درجة اتساق أداة جمع المعلومات بحيث تستطيع قياس   هي 

الظواهر المراد قياسها بدقة عالية، والخروج بنتائج متطابقة إذا ما تكررت عملية القياس باستخدام  
 .(2) نات أو قياس نفس الظواهرمستقباًل لجمع ذات البيا ذات األداة 

  ا ه الدراسة البالغ عدد % من مجموع عينة  12.5  ما مقداره تحليل  دة  بإعاالباحث    قامولتحقيق ذلك  
بطريقة   ، ثم إختيار تاريخ العدد رهبعد اختيار الش  كصحيفة وذل  من كل(  6بواقع )  ،عدداً (  147)

  .القرعة عشوائية عن طريق

 
 (. 153)ص 1رقم  ر ملحقانظ (1)
 (. 310-309حسين، بحوث االعالم ، )ص  (2)
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 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                معامل الثبات=
 

أكثر  ني م هو الثبات،  لمعام لحساب  (  Holstiى ولستهالباحث معادلة ) طبق وقد  
، والمعادلة (1) ني ليل تح نبي  قالمحتوى لمعرفة مدى االتفا ليلفي بحوث تح المستخدمةت المعامال

 .     (2) اإلحصائية الخاصة بمعامل الثبات 

 حدات المتفق عليها و عدد ال  ×2
   مجموع وحدات الترميز                                  

 

 يفة األيام:حص .1
موضوعًا   30الذي اجراه الباحث على   وبناء على المعادلة السابقة ، أظهرت نتائج اختبار الثبات 

الثبات في فئة  وجود فرق في التحليل بين العينة األصلية وعينة  الصورة، موضوع فئة من 
العينيتن في   فاقوات ،1بمقدار نعلى العدوا ردود الفعل وفي فئة ،1بمقدار االعتداءات االسرائيلية

 بقية الفئات.
 % 93.3=    100×    82× 2وهذا يعني أن نسبة الثبات في هذه الفئة = 

30 ×30 
 تباع نفس الطريقة والخطوات مع الفئات األخرى، جاءت النتائج كالتالي: اوب

 %. 96.7مصادر الصورة نسبة ثبات فئة  -

 %. 100 اإلتجاهنسبة ثبات فئة  -

 %. 90 الجغرافيفئة النطاق ثبات نسبة   -

 %. 100  الشخصية  نسبة ثبات فئة -

 %. 93.3نسبة ثبات فئة نوع الصورة وفقًا لمحتواها  -

 %. 96.7نسبة ثبات فئة هدف الصورة  -

 %. 100نسبة فئة كالم الصورة  -

 %. 90نسبة فئة نوع الصورة وفقًا ألسلوب عرضها  -

 %. 100نسبة ثبات فئة حجم الصورة  -

 
 (. 187دليو، معايير الصدق والثبات في البحوث الكيفية والكمية )ص (1)
 (. 219عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم )ص  2
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 %. 90ة ع الصورة في الصفحنسبة ثبات فئة موق -

 %. 96.7موقع الصورة في صفحات الصحف  بة ثبات فئة سن -

 %. 90 الموضوع المرافق لهامن  نسبة ثبات فئة موقع الصورة -

 %. 100نسبة ثبات فئة موقع كالم الصورة  -

 %. 100نسبة ثبات فئة استخدام األلوان   -

 وبهذا تبلغ نسبة الثبات في صحيفة األيام = 
(93.3+96.7 +100+90+100 +93.3 +96.7+100+90 +100+90+96.7+  

90 +100+100/)15   =95.8 .% 
 صحيفة القدس: .2

 وباتباع نفس األسلوب مع صحيفة القدس كانت النتائج على النحو التالي:
 %.89.7فئة موضوعات الصورة الصحفية نسبة ثبات  -

 %. 96.6نسبة ثبات فئة مصادر الصورة  -
 %. 100نسبة ثبات فئة اإلتجاه  -
 %. 93.1لجغرافي ئة النطاق انسبة ثبات ف  -
 %. 100نسبة ثبات فئة الشخصية   -
 %. 96.6نسبة ثبات فئة نوع الصورة وفقًا لمحتواها  -
 %. 93.1نسبة ثبات فئة هدف الصورة  -
 %. 100نسبة فئة كالم الصورة  -
 %. 89.7 ائة نوع الصورة وفقًا ألسلوب عرضهنسبة ف -
 %. 100ثبات فئة حجم الصورة نسبة   -
 %. 93.1الصورة في الصفحة نسبة ثبات فئة موقع  -
 %. 93.1بة ثبات فئة موقع الصورة في صفحات الصحف  سن -
 %. 96.6نسبة ثبات فئة موقع الصورة من الموضوع المرافق لها  -
 %. 100نسبة ثبات فئة موقع كالم الصورة  -
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 %. 100نسبة ثبات فئة استخدام األلوان   -
  القدس =نسبة الثبات في صحيفة    وبهذا تبلغ

(89.7+96.6 +100+93.1+100+96.6+93.1 +100 +96.6+100 +93.1 + 
93.1 +96.6+100+100/)15 =96.5% . 

 
 صحيفة الحياة الجديدة: .3

كانت النتائج على النحو  حياة الجديدةوباتباع نفس األسلوب مع صحيفة ال
 التالي:

 %92.9نسبة ثبات فئة موضوعات الصورة الصحفية  -
 . %100نسبة ثبات فئة مصادر الصورة  -
 . %96.4نسبة ثبات فئة اإلتجاه  -       

 %. 100نسبة ثبات فئة النطاق الجغرافي  -
 %. 92.9نسبة ثبات فئة الشخصية  -
 %.96.4نسبة ثبات فئة نوع الصورة وفقًا لمحتواها   -
 %. 100نسبة ثبات فئة هدف الصورة  -
 %. 100نسبة فئة كالم الصورة   -
 %.89.3نسبة فئة نوع الصورة وفقًا ألسلوب عرضها   -
 %. 100 نسبة ثبات فئة حجم الصورة -
 %.100نسبة ثبات فئة موقع الصورة في الصفحة   -
 %. 96.4نسبة ثبات فئة موقع الصورة في صفحات الصحف  -
 %. 92.9نسبة ثبات فئة موقع الصورة من الموضوع المرافق لها   -
 %. 100نسبة ثبات فئة موقع كالم الصورة  -
 %. 100 نسبة ثبات فئة استخدام األلوان  -

 =  حياة الجديدةفة الات في صحيتبلغ نسبة الثب وبهذا
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(92.9+100 +96.4+100+92.9 +96.4+100 +100 +89.3+100 +100 + 
96.4 +92.9+100+100/)15 =97.1 .% 

 %. 96.5 =  100×   97.1+ 96.7+95.8وبذلك تكون نسبة الثبات الكلية =  
                                             3 

  الثبات.ية من بدرجة عالتتمتع  أن الدراسة  وهو ما يعني
 

 المفاهيم األساسية للدراسة:: عشر ثاني
ل ي بمثابة مكمهف  كا، ولذله أ ر الحدث أو القصة التي نق   ها التي نجد في  هي صورة الصحفية:  ال .1

 ى الحدث، واللدًا عها ليصبح القارئ شا هفي تصوير وعرض جوانب  مالخبرية، وتستخد   روايةلل
ن  وأصبحت تعبر ع  ،كًا كذلاً  جمالير تعتبر عنص  لًا فحسب، ب إخباري راً عنص  الصورة تعتبر

 .(1) ا الجميعه مهعالمية يف األخبار واألحداث، فالصورة لغة ن ء كما تعبر ع رااألفكار واآل
ضي التي تصدر بشكل منتظم في أرا هي الصحف اليومية: اليومية الصحف الفلسطينية .2

واأليام  الحياة الجديدة  :صحف الدراسةبها في هذه صود المقالسلطة الوطنية الفلسطينية و 
 والقدس.

 والبحري  والبري  الجوي  العدوان الباحث  به ويقصد : م2014على غزة  اإلسرائيلي العدوان .3
،  اً يوم 51 مدة م2014 عام في غزة قطاع على اإلسرائيلية االحتالل قوات  به قامت  الذي
  .م2014س  سطأغ 26حتى تاريخ  و   م2014يوليو   8ن تاريخ  م

 
 الدراسة:يم تقس: ثالث عشر

 تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول: 
الدراسات السابقة، ونوع الدراسة، ويشمل أهم  "  اإلطار العام للدراسة"  الفصل األول بعنوان:
حليل ووحدات الت  أهداف الدراسة وتساؤالتها، ومجتمع الدراسة وعينتهاومنهجها، وأدوات الدراسة، و 

 . اوالمفاهيم األساسية له س،وأسلوب القيا
وتم   م 2014والعدوان اإلسرائيلي على غزة : الصورة الصحفية أما الفصل الثاني بعنوان

الوقائع واألحداث  م2014تقسيمه إلى ثالثة مباحث، تناول المبحث األول: العدوان على غزة 

 
 (. 336حجاب، المعجم اإلعالمي )ص  (1)
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وأنواعها   مها وأهميتهاهو الصورة الصحفية مفوالنتائج والتداعيات، أما المبحث الثاني فهو بعنوان: 
 تطورها وأهميتها وخصائصها ومصادرها واخراجها.ونشأتها و 

المبحث األول السمات العامة لمحتوى    ثالثة مباحث، تناول  الفصل الثالثتضمن  في حين  
تناول المبحث الثاني  م ومناقشتها، و 2014على غزة عام  الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي

م ومناقشتها،  2014على غزة عام ن اإلسرائيلي ل الصورة الصحفية  للعدواالسمات العامة لشك
 .ة وتوصياتهاويستعرض المبحث الثالث، خالصة نتائج الدراس
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 الفصل الثاني 
الصورة الصحفية والعدوان اإلسرائيلي على 

 م2014غزة 
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 تمهيد:
وركز على الظروف  م 2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام تناول الفصل الثاني 

في األراضي الفلسطينية وكذلك داخل إسرائيل قبل شنه على غزة،  اسية التي كانت سائدة السي
ورصد انعكاسات العدوان المدمر على كل المناحي في قطاع غزة خاصة أن هذا العدوان لم يكن  

حيته مئات  راح ض 2012وعام  2008في عام  كبيرين ئيل قبله عدوانييناألول وقد شنت إسرا
 إسرائيل خاللهما آالف المنازل والمصانع والورش الصناعية. مرت الفلسطينيين ود 

الصورة الصحفية كونها عنصرًا أساسيًا مكماًل للمادة المكتوبة في الصحف كما تناول 
للصحيفة، فلم تعد الصحف تستطيع أن تصدر  واتضحت أهميتها في االعالم والتشويق والترويج

 الحدث  أو الخبر رواية هو الصحفية الصور نشر من  النهائي عتبر الهدفوي، (1)بدون صور
 المادة   لتقبل  الدائمة  المعرفة  في  رغبته  تشبع  لكي  وقوعه  مكان  إلى  القارئ   ونقل  وتفاصيله،  بزواياه،
 .(2)منها والمزيد  الخبرية

غزة   العدوان اإلسرائيلي علىيتناول المبحث األول يتكون الفصل الثاني من مبحثين، 
ه وأبعاده واألهداف من وراء شنه على غزة وأبرز أحداثه سبقته ومسميات واالحداث التي م2014

تفق عليها بين الطرفين، وأخيرًا  كما يتناول المبادرات التي طرحت لوقف إطالق النار والهدن التي ا
الصورة  ثاني ، فيما يتناول المبحث الاول نتائج العدوان الذي استمر واحدًا وخمسين يومًا. تن

 .ها وتطورها وأهميتها وخصائصها ومصادرها واخراجهايتها وأنواعها ونشأتالصحفية وماه

  
  

 
 (. 97-96لمدرسية، ) وتطبيقاته في الصحافة ا المتولي، اإلخراج الصحفي( 1) 
 (. 100مكي، عبد اللطف صديق اإلخراج الصحفي: الحلول الفنية لصحافة المستقبل )ص ( 2) 
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 :األولالمبحث 
 م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة 

 
بكافة أبعاده  م2014على غزة  يالعدوان اإلسرائيل هدف هذا المبحث الى إعطاء نبذة عن  

  لتي أدت الى شنه، وأبعاد هذا العدوان، واألسباب ا وتفاصيله من حيث األحداث التي سبقت 
تسميته بالجرف الصامد اسرائيليًا وإطالق عدة تسميات عليه من قبل المقاومة الفلسطينية كان  

القسام الجناح العسكري لحركة حماس، كما أشهرها اسم العصف المأكول الذي أطلقته كتائب 
النار، وأخيرًا   إطالق المبادرات التي طرحت لوقفيرصد هذا المبحث أهداف العدوان وتطوراته، و 
 النتائج التي ترتبت عليه فلسطينيًا واسرائيليًا. 

 
 أولا: األحداث التي سبقت العدوان على غزة:

 على الصعيد الفلسطيني: -1
كان االنقسام ووجود سلطتين في رام هللا وغزة رغم توقيع اتفاق المصالحة بمخيم الشاطئ  

يزَّ الوضع على الساحة اق الوطني"، أبرز ما مل ما سمي "بحكومة الوفشكيوت  م2014في أبريل  
الفلسطينية، وكذلك سبق العدوان اإلسرائيلي هبة جماهيرية فلسطينية واسعة اجتاحت القدس 

األخرى كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجا على جرائم المستوطنين بشكل  واألماكن 
فهذا الوضع ، له والتمثيل بجثتهيًا وقتخضير ح لفلسطيني محمد أبوعام، وجريمة حرقهم للطفل ا 

 .(1) غزةأعتبر بيئة مالئمة لتوجيه ضربة عسكرية لقطاع 
اتفاق المصالحة بين فتح وحماس والذي أشرنا إليه، تشكيل   كما أنه كان من بين بنود 

، األمر  م2014ن  يونيو/حزيرا   2حكومة وفاق وطني خالل خمسة أسابيع وهو ما حصل فعليًا في  
إلسرائيلية التي لم تخف غيظها من هذا التقارب والمصالحة التي  حكومة االحتالل ا الذي أزعج

سعة ضد هذا التقارب بين حركة فتح ممثلًة بالرئيس  جرت بين الحركتين، فشنت حملة دولية وا

 
ــائــــج الــــمــــطــــلــــوب والــــمــــمــــكــــن،  1)  ــاع غــــزة الــــنــــتـــــ ــرائــــيــــلــــي األخــــيــــر عــــلــــى قــــطـــــ ــدوان اإلســـــــــــــــ ــدة الــــوطــــن، قــــراءة فــــي الــــعـــــ ( جــــريـــــ

ails/35152http://alwatan.com/det  2019/ 1/ 9بتاريخ . 

http://alwatan.com/details/35152
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المقاومة    محمود عباس الذي يجنح الي النضال السلمي والمفاوضات وحركة حماس التي تتخذ من
 .(1) إرهابيةي اإلسرائيلي وتصنفها حكومة االحتالل حركة  تيجية في الصراع الفلسطينالعسكرية استرا
  الفلسطينية،  الوطنية السلطة مع المفاوضات  وقف اإلسرائيلي االحتالل حكومة وأعلنت 

  إلى   اتحذيراته  وأطلقت   حماس،  مع  المصالحة  اتفاق  إبرام  بسبب   عليها  اقتصادية  عقوبات   وفرضت 
  مفاوضات  تقو ض  المصالحة هذه  أن من األوسط  الشرق  في سالم  تحقيق ن يريدو  من  سم تهم  من

 .(2) عام بشكل األوسط الشرق  في والسالم خاص  بشكل  اإلسرائيلية  االحتالل حكومة مع السالم
 المصالحة   اتفاق  ضد   ودولي  عربي  موقف  بحشد   اإلسرائيلية  االحتالل  حكومة  فشلت   وبعدما

  12  في   مستوطنين  ثالثة  خطف   من  فاتخذت   االتفاق،   اهذ   لتقويض   أخرى   وسائل  عن  تبحث   بدأت 
 االحتالل  الجيش ليشن  ذريعة الخليل شمال  حلحول قرية قرب  ومقتلهم م2014 حزيران/يونيو

  عنهم  بحثا الغربية  بالضفة واالعتقاالت  المداهمات  من واسعةً  حملةً  األمنية واألجهزة اإلسرائيلي
 .(3) أحياء وكأنهم

 وحرقه،  وتعذيبه  شعفاط  مخيم  من  خضير  أبو  محمد   للطفل  ينالمستوطن  خطف  ذلك  وأعقب 
 قوات وقامت  ،48 فلسطينيي مناطق في  وخصوصاً  النطاق واسعة احتجاجات  الى اد ى مما

 .(4)غزة  قطاع من متفرقة مناطق  بقصف االسرائيلي االحتالل
  بين   ةدئته  تثبيت   لمحاولة  للتدخل  المصرية  المخابرات   دفع  األحداث   وتيرة  في  التسارع  هذا

 إطالق   لوقف  بدورها  استعدت   التي  غزة  قطاع   في  الفلسطينية  والمقاومة  اإلسرائيلية  االحتالل  دولة
  إال  القطاع، على غاراته اإلسرائيلي االحتالل الجيش وقف مقابل االحتالل دولة على الصواريخ

  يوليو  من امن الث في  غزة قطاع  على  مالً شا عدواناً  وبدأت  بذلك، تقبل  لم  االحتالل حكومة  أن  
 .(5) م2014

 
ــــــا  (1) ــــــابيع، الرابط:  24موقع فرنســــــــــــ ــــــة أســــــــــــ ــة خالل خمســــــــــــ ــاءات توافقيــ ــة كفــ ــل حكومــ ــا لتشــــــــــــــكيــ ــاقــ ، الفلســــــــــــــطينيون يعلنون اتفــ

http://www.france24.com/ar :م.  2019/ 1/ 20،  بتاريخ 
ــرائيل تتحرك لمحاصـــــــ حلمي موســـــــ  )2)  ــطينيى، "إســـــ ــالحة الفلســـــ ، http://assafir.com/Article/62/347949ة"، الرابط: رة المصـــــ

 م2019/ 1/ 22بتاريخ: 
 م. 2019/ 1/ 13،  بتاريخ: V5http://cutt.us/ugt( وكالة معًا، العثور على جثث المستوطنين الثالثة، الرابط: 3) 
 (4( i24news  :مواجهــــات في شــــــــــــــعفــــاط في اعقــــاب خطف الفتى وحرقــــه، الرابط ،http://www.i24news.tv/ar  :بتــــاريخ  ،

 م  2019/ 1/ 15
ا لالتفاق على تهدئة، الرابط:  صـــــــــرية تواصـــــــــل مســـــــــاعيهات المموقع بي بي ســـــــــي، الصـــــــــراع بين إســـــــــرائيل وحماس: االســـــــــتخبار  5)) 

http://cutt.us/0T2qW :م2019/  1/ 3،  بتاريخ 

http://www.france24.com/ar
http://assafir.com/Article/62/347949
http://cutt.us/ugtV5
http://www.i24news.tv/ar
http://cutt.us/0T2qW
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 :(1)على الصعيد العربي -2
تونس، " في كثيرة عربية دول في متعددة صراعات  بوجود  العدوان قبل ما أجواء تميزت 

مفترض،   هو مما الصراع تحويل ثم ومن" والبحرين وليبيا، والعراق، ومصر، واليمن، وسوريا،
  وتخريب النسيج   العربية،  القطرية  الدولة  لتقسيم  الهادفة  والمخططات   اإلسرائيلي  العدو  مع  كالصراع

  مرسومة للمنطقة،  مخططات  لتنفيذ  وذلك وطائفية  مذهبية صراعات  إلى لشعوبها  االجتماعي 
  من  ما ترفعه وتتبنى شعاراتها وترفع االنتفاضة تحتضن واسعة عربية جماهيرية حركة ووجود 
 .خاصة  وقضايا مطالب  حول  المنصبة يةاهير الجم الحراكات  عن النظر بغض  أحداث 
 :(2)على الصعيد الدولي -3

 تنامي  من  الدولي  والقلق  اإلسالمية في العراق وبالد الشام )داعش(الدولة    صعود   أن  يبدو
  إسرائيل،   عدوان  مع  العواصم  بعض   تعاطف  عليها ترك أثرًا على  تستولي  التي  والمساحات   قدراتها

 داعش  خطر على أممي إجماع ةثم فيه بات  الذي في الوقت  العدوان شن إسرائيل قررت  لذا
 والمجموعات  داعش بين مقارنات  عقد  في  مناسبة لم يدخر نتنياهو إن بل الجهادية، والسلفية

 موسكو وانتهاءً  من القارة أقطاب  مواقف األوكرانية تركت أثرًا على األزمة أن كما الفلسطينية،
 الجوار،  في  األوكرانية   باألزمة  بيورو األ  االنشغال  إلى  وروبيةالمباالة األ  عدم  من  جزء  يعود   بلندن،
  الفلسطيني   الفتى   جثة  إلحراق  إسرائيل  على  السلبية  الدولية  الفعل  المساعدة دوليًا، ردود  العوامل  ومن

"  التقزز"  تعبير  استعملوا  إسرائيل  أصدقاء  حتى  الفلسطيني  للشعب   واإلرهاب الصهيوني"  خضير  أبو"
 . بجثته  لوالتمثي قتله بعد  الفتى  د حرق جس وصف في

 
 وأبعاده:ثانياا: مسميات العدوان 

 : الصامد الجرف-1
 ضد  العسكرية عملياتها  على الصامد  الجرف اسم  اإلسرائيلية االحتالل حكومة أطلقت 

 تحريك في كبيراً  دوراً  الديني العامل يلعب   حيث  التوراتية، الروايات  من االسم هذا مقتبسةً  القطاع

 
ــائــــج الــــمــــطــــلــــوب والــــمــــمــــكــــن،  1)  ــاع غــــزة الــــنــــتـــــ ــرائــــيــــلــــي األخــــيــــر عــــلــــى قــــطـــــ ــدوان اإلســـــــــــــــ ــدة الــــوطــــن، قــــراءة فــــي الــــعـــــ ( جــــريـــــ

tan.com/details/35152http://alwa  2019/ 1/ 7بتاريخ . 
 (. 22-10( أبو سيف، إسرائيل العالم والعدوان على غزة )ص2) 

http://alwatan.com/details/35152
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  تقوم  التي العسكرية والعمليات  ومؤسساته، المجتمع إلي الدين يرتأث ويمتد  اإلسرائيلية، ةالسياس
 الجرف" عملية وأخيراً  السحاب، وعامود  المصبوب  الرصاص : مثل اإلسرائيلية االحتالل دولة بها

"  باعورا بن بلعام" قصة إلى تعود  توراتية رؤية من األخرى  هي تسميتها تستمد  التي" الصامد 
  حسبما   ،"صخرة  في  موضوًعا  وعشك  متيًنا  مسكنك  ليكن"  فيها  قال  تيوال  العدد،  سفر  في  كورةمذ ال

  جامعة   والترجمة،  اللغات   بكلية  اليهودية،  والديانة   العبرية  اللغة  مدرس  اإلمام،  سامي  الدكتور،  ذكر
 .(1) بمصر  األزهر

 : المأكول العصف-2
  ، عسكريةعلى عمليتها ال  حماس،  ة ركلح  العسكري   الجناح  القسام،  الدين  عز   كتائب   أطلقت 

  اإلسرائيلية  االحتالل  دولة مع المعركة“ إن   ، حيث المأكول العصف اسم العدوان اإلسرائيليلرد 
وعقيدتها"    األمة  وتراث   صلب   من  للمعارك  األسماء  باختيار  حماس   تقوم  وبذلك  عقديًّا ،  بعًدا  تأخذ 

الفيل  يات سورة قتبس هذا االسم من آلك أُ ، لذ (2) بدران  حسام حماس حركة في القيادي كما قال
  حينها  كان وقد  الكعبة المكرمة، لهدم أبرهة، بقيادة الشرك جيش قاده الذي للعدوان التي تؤرخ

  بالفيلة،  المتطور، واستعانتهم باإلضافة الى تسليحهم جنوده الهائل، لعدد  نظراً  يقهر، ال جيًشا
  فكل  سابقة، حرب أي  في العربية الجزيرة شبه هارفتع لم سابقة وهي الهائلة، وقوتها بضخامتها
  كان  مسار األحداث  أن غير القوي، الجيش  لصالح الحرب  كفة سترجح  المنطقية، الحسابات 
  من  عليها حجارة ألقت  الحجم، صغيرة طيور من جاءت  الجبارة، القوة  تلك هزيمة وهو مفاجئاً 
  مصير   هومأكول، و   بعصف   أشبه   علته جو   به،  مثلت   بل  فقط  الجبار   الجيش  بهزم   تكتف  لم   سجيل،
 . مرعب 

تشابهات  عن يكشف  غزة، على األخير العدوان وسيناريو الكريمة  السورة بين المقارنة
يكتف   لم إذ  الفلسطينية؛  المقاومة بحجم بمقارنة  العدد  ضخم اإلسرائيلي الجيش أن وهي: مذهلة
  من حيث   أما  االحتياط،  جنود   ألفًا من  أربعين  المعركة  أيام  أولى  في  استدعى  بل  األصليين،  بجنوده

 
ــاة غزة، الرابط: 1)  ــامد: نبوءة التوراة ومأســــــ ، بتاريخ  / http://dotmsr.com/ar/1002/1/4537( موقع دوت مصــــــــر، الجرف الصــــــ
 م2019/ 2/ 16: 
، http://altagreer.comأســـماء معارك حماس وإســـرائيل، موقع التقرير، الرابط: جهة الجرف الصـــامد في موا( العصـــف المأكول 2) 

 م2019/ 2/ 16بتاريخ: 



55 

 صغيرة  طرف قوة  من  هزم  ذلك  من  وبالرغم  هائلة،  التسليحية  االحتالل  جيش  قدرات   فكانت   التسليح،
 المقاومة. جنود " هم

  القسام   كتائب   أطلقتها  التي  األخيرة  العمليات “  أن    الدجني  حسام  الفلسطيني  السياسي  الكاتب   ويرى 
 أن كما عملياتها، على االحتالل دولة هاتطلق أسماء على أيًضا، رد ال سياق في تأتي أسماء لها

  القرآن   من  مستوحاة   بأسماء  ترد   فالقسام  التوراة،  من  أسماءها  تستوحي   اإلسرائيلية  االحتالل  حكومة
 .(1) "النبوية والسيرة
 الجهاد حركة  بينها من العدوان هذا على مختلفة مسميات  أخرى  فلسطينية فصائل أطلقت  فيما

  القرآن  آيات  من المعنى مستوحيةً  المرصوص، البنيان اسم العملية هذه  على أطلقت  اإلسالمي،
 .(2) اإلسالمية العقيدة مفردات  و الكريم

 
 ثالثاا: األهداف من وراء العدوان:

 :(3)اإلسرائيليل الحتال أهداف-1
تعلن   إسرائيل كانت كما يقال إن أي عمل عسكري هو بمثابة عمل سياسي ساخن، وألن 

 عن أهدافها  ألهداف، فعلت هذه المرة نفَس الشيء وأعلنت ة جملًة من اعدوان على غز في كل 
 تمثلت في: غزة، على م 2014  عام عدوان  من شن
 . غزة  وقطاع الغربية الضفة في حماس  لحركة مؤلمة ضربة  توجيه -أ
 حكومة عليها حصلت  التي الدولية  الشرعية ونزع المصالحة، اتفاق تعطيل محاولة -ب 

في   فلسطيني  ألف  من  أكثر  باعتقال  إسرائيل  قامت   السياق  هذا  وفي  الفلسطينية،  اقالوف
في  أعضاء فيهم بمن وقياداتها، حماس حركة كوادر من أغلبيتهم الغربية، الضفة
إطار   في  سراحهم  أطلق  الذين  حماس  وجميع أسرى   بلديات،  ورؤساء  التشريعي  المجلس
 . شاليط جلعاد  صفقة

 
، omhttp://altagreer.cموقع التقرير، العصـــف المأكول في مواجهة الجرف الصـــامد أســـماء معارك حماس وإســـرائيل، الرابط:  )1) 
 . 2019/ 2/ 16تاريخ ب
 م. 2019/ 1/ 18بتاريخ:  http://cutt.us/XCkiUموقع فلسطين االن، سرايا القدس تطلق عملية البنيان المرصوص، الرابط:  )2) 
ــرائيلي الجديد على غزة، الرابط: 3)  ــات، العدوان اإلســ ــياســ ــة الســ   https://www.alaraby.co.uk/opinion( العربي لألبحاث ودراســ

 . 2019/ 1/ 18بتاريخ 

http://altagreer.com/
http://cutt.us/XCkiU
https://www.alaraby.co.uk/opinion
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لدى   المقاومة  روح على والقضاء ،القطاع في  الفلسطينية ومةالمقا سالح نزع - ج
 . الفلسطينية الفصائل وحدة وتفكيك الفلسطينيين،

  باعتباره إمكانية   المفاوضات   لنهج  والعودة  غزة،  قطاع  على  الغربية   الضفة  تجربة  تعميم -د 
 رائيليبالحل اإلس  والقبول  م،عا  مائة  مدها  إلسرائيل  الممكن  ومن  الفلسطينيين  أمام  وحيدة
 .الذاتي الحكم في

 اللوجستية وبنيانها   وسائلها  وكل  مؤسساتها  وتدمير  لحماس  السياسية   القيادة  على  القضاء - ه
 . والسسيوثقافية االقتصادية

ُتطلق منها وإضعاف  التي والمنصات  الصواريخ منظومة وتحطيم  األنفاق شبكة تدمير - و
على  التام والقضاء له، زمةالال والذخيرة العسكري  العتاد  تصنيع  على المقاومة قدرات 
 . الفلسطينية للمقاومة والصاروخية العسكرية القدرات 

من  المقاومة وزعماء  حماس حركة  وقيادة الفلسطينية الشعبية  الجماهير  بين  إسفين دق - ز
القطاع  وتحويل وتجويعه ترويعه طريق عن غزة في الفلسطيني الشعب  تركيع خالل
 .جانب  كل من رومحاص المنافذ  مغلق كبير سجن إلى

وحدة  حكومة قيام دون  للحيلولة الفلسطينية والسلطة حماس قيادة بين خالشر  توسيع - ح
 . ومتماسكة منسجمة وطنية

األنظمة العربية    من  والعديد   حماس  بين   والبغضاء  العداء  مشاعر  وتأجيج   الخالف  إذكاء - ط
 . العسكرية وتقليص قدراتها المقاومة سالح وتدمير  بحماس للتفرد  قصدا

أسلحة   أي  يستوردوا  وأال  جديدة،  أسلحة  بإنتاج  القطاع  في  الفلسطينيون   يقوم  أال  انضم -ي
 .(1) الخارج من

في  واإلمعان  حماس ضد  إلسرائيل الداعمة الغربية الدول" الدولي العام الرأي تأليب  - ك
 .(2) نفسها عن للدفاع إسرائيل مساعي تهدد  إرهابية منظمة باعتبارها عزلها

 

 
ــمــمــكــن، 1)  ــمــطــلــوب وال ــائــج ال ــتـــــ ــن ــاع غــزة ال ــلــي األخــيــر عــلــى قــطـــــ ــي ــدوان اإلســــــــــــــــرائ ــعـــــ ــدة الــوطــن، قــراءة فــي ال  الــرابــط:  ( جــريـــــ

       .com/details/35152watanhttp://al  2019/ 1/ 9بتاريخ . 
 . 2019/ 3/ 28بتاريخ  http://kettab.net/archives/2322ولد الكتاب، هزيمة إسرائيل في غزة أبعادها وتداعياتها، الرابط:  )2) 

http://alwatan.com/details/35152
http://kettab.net/archives/2322
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 :(1) هي رى أخ أهدافاا  فيضيف  كلوب بيعرا ركن اللواء أما
وإعاقة  االنقسام وبقاء العدوان هذا قبل تمت  التي الفلسطينية الوطنية المصالحة إفشال .1

 . أمامها العراقيل ووضع الفلسطيني التوافق حكومة عمل
 .القدس وعاصمتها  فلسطينية دولة قيام إلى يؤدي حل أي تعطيل .2
 . اإلسرائيلية الردع لنظرية والهيبة االعتبار إعادة .3
 .الفلسطيني الوطني روعالمش تدمير .4
 . الحاجة وقت  األمني  الحزام في الساخنة المطاردة .5
رت   مجرد وهذا وأمنية  عسكرية بأسباب  غزة قطاع على عدوانها اإلسرائيلية االحتالل حكومة بر 
  ه خفي  سياسية أسباب  فهناك للحرب، الحقيقية األسباب  إلخفاء خاللها من تسعى كبرى، خدعة
 .العدوان من الجديدة الجولة هذه  بشن رائيلسإ قرار وراء تقف متعددة
  سعت  معلنة غير أهدافاا  إسرائيل وضعت فقد الستراتيجيين، المحللين بعض ذكره لما ووفقاا 

 (2) هي: العدوان، وبعد أثناء لتحقيقها
 والقدس،  الغربية الضفة في وتمرد  وطني نهوض  حالة لمواجهة استباقية حرب  شن .1

 . غزة  قطاع أهالي عند  والوطنية مانعةلموا المقاومة حالة مواجهةلو 
 بمظهر  والظهور العدوان، وتبرير الخارجي العام الرأي وتأييد  عطف استجالب  محاولة .2

 . عليها االعتداء يتم التي المسالمة الدولة
  أو  فتح  سلطة كانت  سواء واحدة، فلسطينية  وحكومة سلطة في وغزة الضفة توحيد  منع .3

 والتحدي الصمود  روح  كسر إلى باإلضافة  وطني، قافتو  حكومة تقودها سلطة  أو  حماس
 . الفلسطيني الشعب  عند 

 . اإلسرائيليين  أمن  عن  والدفاع  اإلرهاب   محاربة  عنوان  تحت   غزة  قطاع  على  عدوانها  ترويج  .4
 في األمور مسار عن منفصلة غزة  لقطاع ما تسوية وإيجاد  لألبد،  الضفة عن غزة فصل .5

  تدريجياً  الضفة لضم واشنطن ومعها  رائيليةساإل االحتالل حكومة  تسعى ث حي الضفة،
 . غزة  قطاع عن بمعزل والقدس للضفة تسوية إيجاد  أو اإلسرائيلية، االحتالل لدولة

 
بتـــاريخ   http://cutt.us/b4Dpt الرابط: م م، 2014قطـــاع غزة تموز ( عرابي كلوب، قراءة في حرب إســــــــــــــرائيـــل الثـــالثـــة على 1) 

14 /1 /2019 . 
زيارة  تاريخ ال http://s.v22v.net/1S9موقع معا االخباري، حتى ال تحصــــد إســــرائيل بالهدنة ما عجزت عنه بالحرب، الرابط :  )2) 

14 /11 /2018 . 

http://cutt.us/b4Dpt
http://s.v22v.net/1S9
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 الفلسـطينيــــة:  المـقاومـة أهـداف-2
 :(1) يلي كما فكانت  الفلسطينية المقاومة فصائل أهداف أما
 . وفتح المعابر غزة عقطا  عن الظالم الحصار رفع -أ
 .باإلعمار الخاصة وإدخال المواد  القطاع إعمار ةإعاد  -ب 
 .دائم بشكل  الخارجي بالعالم  غزة يربط الذي البري  رفح معبر فتح - ج
 .غزة  ميناء إنشاء والعمل غزة مطار  إعمار إعادة في البدء -د 
 . البحر في بحرياً  ميالً   12 لمسافة بالصيد  السماح - ه
 شاليط صفقة في عنهم المفرج مؤخراً  اعتقالهم تم الذين واألسرى  النواب  عن اإلفراج - و

 . م1993 أوسلو اتفاق قبل ما األسرى المتبقين من الرابعة الدفعة عن واإلفراج
عمليات  لتنفيذ  سيناريو من  أكثر وضع خالل من( إسرائيليين) جنود  لخطف  خطط نفيذ  - ز

  الجندي األسير  تأمين  ىت ح  العملية  مراحل  لكل  أعدت   المقاومة  أن  المؤكد   ومن  نوعية،  أسر
 وما - شاليط جلعاد  فيها أسر التي – المتبدد  الوهم في الغنية التجربة من االستفادة عم

 .(2) األحرار وفاء صفقة وصوال لتنفيذ  تالها
 ويرى الباحث أن من األهداف التي حققتها المقاومة بنجاح:

معه خاصة على الحدود . تغيير قواعد االشتباك مع العدو ووضع قواعد جديد للتعامل 1
 قية.الشر 
. استخدام األنفاق لتنفيذ عمليات إنزال خلف خطوط العدو وهذه كانت المرة األولى مما 2

 اق خطرًا استراتيجيًا على أمنه.دفع العدو العتبار االنف 
. منع العدو الى حٍد كبير من تنفيذ عمليات قصف واغتيال كما كان يحدث قبل 3

 .م2014عدوان
 
 

 

 
ــاع غــزة تــمــوز مــ  1))  ــة عــلــى قــطـــــ ــثـــــ ــال ــثـــــ ــل ال ــا الــوطــن، عــرابــي كــلــوب، قــراءة فــي حــرب إســـــــــــــــرائــيـــــ م، الــرابــط:  2014وقــع دنــيـــــ

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/201410/30/346375/م.html  2019/ 2/ 14بتاريخ . 
 م. 2019/ 2/ 14. بتاريخ: http://cutt.us/bq03 أهداف لصد العدوان الرابط:  6ت، سيناريو المقاومة ( الرسالة ن2) 
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 حداثه:ات العدوان وأبرز أ: تطور رابعاا 
 فلسطينياا: -1

كان من الواضح أن المقاومة الفلسطينية استعدت جيدًا لهذا العدوان واستفادت بشكل كبير  
  الفلسطينية  المقاومة  بين الشرسة العسكرية المواجهة من العدوانات السابقة على غزة، وقد دلَّلت

"  تكتيك "  إحداث   على  رةقد ال  لألولى  أن  غزة  قطاع  ضد   عدواناً   شن    الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  وجيش
 القدرات   هذه  أن  مراقبون   ويرى   الصراع،  من   سابقة  عقود   خالل  الحال  عليه  كان  ما  بخالف  متقدم،

 :(1) في اآلتي تجلت   الفلسطينية العسكرية
 ."العدو خطوط خلف التسلل"كـ والمباغتة المبادرة عناصر -أ
" 1أبابيل"  سميت   الصنع،  محلية  طيار   بدون   طائرات   تحليق  مثل  المفاجآت   من  عدد   إظهار -ب 

 . هجومية –  انتحارية وثالثة هجومية وأخرى  استطالعية مهام ذات 
" مضادة هجمات  لشن للدروع مضادة  بصواريخ  مزودة صغيرة كوماندوز وحدات  إدخال - ج

 . المقاومة لصالح األرض  على التكتيكي التحرك قلب 
 للهرب واضطرت  ،معالجتها عن االحتالل ات و ق عجزت  التي  الهاون  وقذائف األنفاق -د 

 . وتموضعه الجيش انتشار وإعادة منها
 البحرية   سالح  لقاعدة  البشرية  الضفادع  وحدات   القسام  كتائب   من  كوماندوز  وحدة  اقتحام - ه

 . البحر عبر  عسقالن شواطئ على(  زيكيم) في
  اإلسرائيلية  االحتالل  دولة  قدرات   رغم  بهم  االحتفاظ  على  والقدرة  اإلسرائيليين  الجنود   خطف - و

  الفلسطينية  المقاومة إمكانيات  العسكرية، مقابل الكبيرة، والتحصينات  نولوجيةتكال
 .المتواضعة

 وأربك   معنوياتهم  أحبط  مما  المعركة؛  بداية  عند   الجنود   صفوف  في  الفادحة  الخسائر  إيقاع - ز
 . صفوفهم

 لتطال توقف دون  ةاإلسرائيلي االحتالل دولة عمق على الصواريخ إطالق استمرار - ح
 فشل  وإثبات   الدولي  جوريون   بن  ومطار  وحيفا  القدس  مثل  كبيرةً   ية ومدناً ت الحيو المنشئا
 . الحديدية القب ة

 
  http://safa.ps/details/newslم غيرت تكتيك الفيل والوزير، الرابط: 2014( وكالة صـفا االخبارية أحمد الكباريتي، حرب غزة 1) 

 م2019/ 2/ 14بتاريخ: 
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  واعتقالهم   مراقبتهم  خالل  من  نفوسهم  في  الرعب   وبث   االحتالل  عمالء  على  الخناق  تضيق - ط
 .ميدانياً  ومحاكمتهم

  قطاع  على لياإلسرائي العدوان ث ت أحداومجريا معايشته لتفاصيل خالل من الباحث  ويرى 
نجحت الى حٍد كبير بكسب المعركة اإلعالمية   الفلسطينية المقاومة أن الصحفي وعمله غزة،

 في المبادرة زمام وأخذت وذلك من خالل استخدام كل وسائل االعالم في نشر رواية المقاومة،
 : في اآلتي اإلعالمية القدرات  تلك تجلت  وقد  اإلسرائيلية، الداخلية الجبهة ضرب 
 . واإلنجليزية العبرية باللغتين  اإلسرائيليين لهواتف نصية تهديد  رسائل سالإر  -أ
 . لإلسرائيليين ووعيد  تهديد  رسائل وبث  اإلسرائيلية اإلعالم عدد من وسائل  بث  اختراق -ب 
 حواسيب   اختراق  خالل  من  عليها  حصلت   الكثير من الفيديوهات التي  القسام  كتائب   بثت  - ج

 . واية الجيش االسرائيليتي أظهرت كذب ر اإلسرائيلي وال االحتالل الجيش
 االلكترونية المواقع عبر  ونشرها العبرية باللغة لإلسرائيليين موجهه  إنتاج أناشيد  -د 

 . االجتماعي التواصل ومواقع الفلسطينية والفضائيات  واإلذاعات 
 رفعت  والتي سيةنفال الحرب  إطار في المعارك من لمقاطع حية لمشاهد  المقاومة بث  - ه

 لجبهة  المعنوية الروح هزت  الوقت نفس وفي الداخلية، الفلسطينية  الجبهة معنويات 
 . العدو وكان أبرزها عملية موقع ناحل عوز العسكري 

 :إسرائيلياا -2
أظهرت االحداث أن العدو  ،أن المقاومة تجهزت جيدًا لهذا العدوان كان واضحًا مما سبق 
عدوان   ىانًا قبل أقل من عامين علة خاصة أنه كان قد شن عدو أخطأ في تقدير قوة المقاوم 

االحتياط    وقوات   النظامي  الجيش  من  إسرائيلي  جندي  ألف  70ما دفعه الستخدام ما يقدر بـ  م2014
  أركان   ورئيس  يعالون   يموش  اإلسرائيلي  الحرب  وزير  القوات   هذه  رأس  على  وكان  في هذا العدوان،

  المقاومة  على حربها  في سريع نصر إحراز بهدف جانتس، ني بي  اإلسرائيلي  االحتالل الجيش
 .(1) غزة قطاع في الفلسطينية

 

 
  http://safa.ps/details/newslك الفيل والوزير، الرابط: م غيرت تكتي2014حرب غزة  ( وكالة صفا اإلخبارية، أحمد الكباريتي، 1) 

 م2019/ 2/ 14بتاريخ: 
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 :(1) اآلتي في العدوان أحداث أبرز رصد ويمكن
 الوزاري  المجلس بقرار من استدعائه بعد  العسكري  عدوانه اإلسرائيلي االحتالل جيش بدأ
 ري والبح والبري  الجوي  القصفاحتياط، ب جندي ألف المصغر )الكابينت( أربعين اإلسرائيلي
 قطاع غزة. في متفرقة لمناطق

فلسطينية،   وقيادات   مقاومين  منازل  ودمرَّ   المواطنين الفلسطينيين،  القصف منازل  استهدف
  واالتصاالت  والكهرباء الصحي الصرف وشبكات  التحتية البنى كما استهدف العدوان االسرائيلي

 .العامة والمؤسسات  والمساجد  األمنية األجهزة مقار ودمرَّ 
 وتشغيل الغوث  لوكالة التابعة اإليواء مراكز في ريخ االحتالل المدنيينلت صواكما طا
غزة، وقد دفع االحتالل بجيشه    العاملة في قطاع  الصحفية  والمؤسسات   الصحفيين  الالجئين وكذلك

 اٍت ضرب وحاول عدة مر  النفسية محاولة الجتياح القطاع بريًا، ومارس خالل ذلك الحرب في 
  للفضائيات  التلفزيوني  البث  اختراق خالل من الفلسطينية الداخلية جبهةلل المعنوية الروح

  المدن سكان وتهجير المحمولة، الهواتف عبر تهديد  رسائل وإرسال المناشير،  وإلقاء الفلسطينية،
  خالل  من الفلسطينية المقاومة في نشطاء الحدودي، وقد أقدم على اغتيال للشريط المحاذية
كان  العزل المدنيين  بحق بشعة مجازر النارية، وارتكب  ودراجاتهم مراتهوسيا بيوتهم استهداف

 في المحروقة األرض  سياسة تكتيك أفرادها وعمد الى تنفيذ  بجميع كاملة عائالت  أبشعها إبادة
 . ورفح خانيونس وشرق  التفاح  وحي الشجاعية في حصل كما المناطق من كثير
 

 النار: إطالقت وقف خامساا: مبادرا
 : المصرية بادرةالم-1

 الموافق  االثنين وتحديدًا يوم العدوان من أسبوع بعد  بالقاهرة، المصرية الخارجية وزارة أطلقت 
 مع  مصر تجريها اتصاالت  ظل في النار، إلطالق فوري  بوقف تطالب  مبادرة ،م7/2014/ 14

  جميع  وقف ىإل يؤدي بما الفلسطينية، الفصائل وسائر الفلسطينية والقيادة اإلسرائيلي الجانب 

 
، بـتاريخ   http://s.v22v.net/Id1bالحرب العســــــــــــــكرـية على قطـاع غزة، الرابط:  –( أمـد لإلعالم، كـاـيد يوســــــــــــــف، تـقدير موقف 1) 

16 /2 /2019 . 
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 الشعب  معاناة وتخفيف الفلسطيني الدم لنزيف حد ووضع وجواً  وبحراً  براً  العدائية األعمال
 .(1) المحتلة األراضي في الفلسطيني

  المصرية  المبادرة رفضت  غزة قطاع  في الفلسطينية الفصائل أن بالذكر الجديد  ومن
 يتوافق  بما عليها، تعديالت  اءبإجر  المصري  الجانب  البت طو  بنودها، من العديد  على وتحفظت 

 .(2) غزة قطاع ضد  اإلسرائيلي االحتالل عدوان ووقف  الفلسطينية المقاومة مطالب  مع
 :المبادرة نص -أ

  وسائل  نشرتها كما الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلي العدوان لوقف المصرية  المبادرة نصت
 :(3) المصرية على ما يلي اإلعالم

 وحرًصا  المنطقة في السالم تحقيق بأهمية منها وإيماًنا لمصر خيةاري الت المسئولية من طالًقانا
 وقف إلى الفلسطينية والفصائل" إسرائيل"  من كل مصر تدعو للدماء، وحقنا األبرياء أرواح على
  من  عنه سيسفر وما المضاد  والعنف والعنف، المواقف تصعيد  ألن  نظراً  النار،  إلطالق  فوري 

 .الطرفين من أي  صالح في يكون  لن ضحايا
 : باآلتي النار إطالق وقف فترة خالل الطرفان يلتزم  المنطلق هذا ومن

 مع  وجًوا، وبحًرا برً  غزة  قطاع على العدائية األعمال  جميع بوقف إسرائيل . تقوم1أ/
 . المدنيين استهداف أو غزة  لقطاع برى  اجتياح عمليات  أي تنفيذ   عدم  على التأكيد 

  من  العدائية األعمال جميع  بإيقاف غزة قطاع  في  ينيةلسطالف الفصائل كافة  تقوم .2أ/
 إيقاف  على  التأكيد  مع األرض، وتحت  وبًرا، وبحًرا، جًوا،" إسرائيل" تجاه  غزة قطاع
 . المدنيين استهداف أو الحدود  على والهجمات  أنواعها بمختلف الصواريخ إطالق

 في   الحدودية  المعابر  عبر  والبضائع  األشخاص   ورعب  حركة  وتسهيل  المعابر  . فتح3أ/
 . األرض  على  األمنية األوضاع استقرار ضوء
 . الطرفين مع بحثها  سيتم األمن موضوع ذلك في بما  القضايا باقي . أما4أ/

 
 . 2019/ 1/ 12بتاريخ  http://cutt.us/zkoPmة، الرابط: عدوان اإلسرائيلي على غز ( وكالة وفا، مصر تطلق مبادرة لوقف ال1) 
ــالـــب 2)  ــة وفق مطـ ــادرة المصــــــــــــــريـ ــل بنود المبـ ــديـ ــدين، مشــــــــــــــــاورات لتعـ ــد الـ ــة ســــــــــــــعـ ــاديـ ــالم. نـ ــة، الرابط: ( موقع العرب والعـ ــاومـ  المقـ

http://cutt.us/c6Cac  2019/ 1/ 12بتاريخ . 
 http://cutt.us/g2cmYص المبادرة المصـرية لوقف العدوان اإلسـرائيلي على الشـعب الفلسـطيني، الرابط: ( موقع بوابة الشـروق، ن3) 

 . 2019/ 1/ 25بتاريخ 
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 :المبادرة تنفيذ أسلوب - ب
  بين  التهدئة  تفاهمات  تنفيذ  لبدء م2014/ 7/ 15 يوم 06:00 ساعة . تحددت 1ب/

 المصرية   المبادرة  إعالن  من  ساعة  12  خالل  النار  إطالق  إيقاف  يتم  نأ  على  الطرفين،
 . مسبقة شروط دون  بها الطرفين وقبول
 الفلسطينية والفصائل اإلسرائيلية الحكومة من المستوى  رفيعة وفود  استقبال . يتم2ب/
 وقف  تثبيت  مباحثات  الستكمال المبادرة تنفيذ  بدء منذ  ساعة  48 خالل القاهرة في

 مع  المباحثات  تتم أن  على الطرفين، بين  الثقة بناء إجراءات  واستكمال النار، إطالق
 .م2012  عام  بالقاهرة التهدئة تثبيت  لتفاهمات   طبًقا حدة على كل الطرفين

 تنفيذ  على بالسلب  التأثير شأنها من أعمال بأي القيام بعدم  الطرفان . يلتزم3ب/
 عليه، فاقاالت  يتم بما بااللتزام نالطرفي من ضمانات  على مصر وتحصل التفاهمات،
 . استقرارها تعرقل أعمال بأي القيام حال الطرفين من أي  ومراجعة تنفيذها  ومتابعة

 :المصرية للمبادرة الفلسطينية المقاومة رفض أسباب - ج
 كتائب   قالت   فيما  المصرية،  للمبادرة  رفضهما  عن  اإلسالمي  والجهاد   حماس  حركتا  أعلنت 

  جميع  تلبية قبل القتال وقف فكرة أن معتبرةً  بها، القبول يمكن ال وركوع وعخن وثيقة إنها القسام
 خالد  القيادي لسان على اإلسالمي الجهاد  حركة وأكدت  مرفوضة، والمقاومة  حماس شروط
 المصرية   المبادرة   على  الرد   وأن  الفلسطيني،  الشعب   حاجات   تلبي  ال  المصرية  المبادرة  أن  البطش
 .(1) حماس كةحر  مع موحد  بشكل  سيكون 

  طرحها  تم حيث  إخراجها، وطريقة أسلوب  بسبب  يأت  لم المصرية، ادرةمبلل حماس ورفض 
 المقاومة  ألطراف مصر تجاهل بسبب  وال مصر، من المعهود  غير على اإلعالم وسائل عبر

 وإنما  فحسب؛  المقاومة  فصائل  إذالل  محاوالت   منه  يشي  ما  أو  األرض،  على  واألساسية  الرئيسية
 :(2) أهمها ةوخطور  أهمية أكثر موضوعية ألسباب 

 
بتاريخ    http://cutt.us/kMalYبط: اذا رفضــــــت حماس المبادرة المصــــــرية لوقف إطالق النار بغزة؟ الرا( موقع الخليج أونالين، لم1) 

14 /1 /2019 . 
ــة، الـــــرابـــــط:  2)  ــــــريـــــ ــادرة الـــــمصــــــــــــ ــاس لـــــلـــــمـــــبـــــ ــاب رفـــــض حـــــمـــــ ــبـــــ ــــ ــــــح أســــــــــــ ــا، ابـــــو مـــــرزوق يـــــوضــــــــــــ ــمـــــ ــــ ــة ســــــــــــ ــالـــــ ( مـــــوقـــــع وكـــــ

http://samanews.ps/ar/post/207515 /  1920/ 2/ 16بتاريخ . 
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  حين  في عليه، والمعتدى المعتدي بين والثاني األول البندين في المبادرة . ساوت 1ج/
 .النفس عن مشروع دفاع حالة في الفلسطينية الفصائل أما المعتدية، هي إسرائيل أن
 المقاومة  حركات  أكدت  فيما الثقة،  بناء  إجراءات  حول بنداً  المبادرة  . تضمنت 2ج/

 اسمه شيء ألرضها غاشماً  محتالً  تقاوم التي المقاومة بين  يوجد  ال أنه الفلسطينية
 .الثقة بناء إجراءات 

 جاءت  األرض، على األمنية األوضاع استقرار ضوء في والحدود  المعابر . فتح3ج/
 على  األمنية األوضاع تستقر متى سيقرر الذي فمن ضبابيه بصورة البند  هذا صياغة

 هذه   قبل عليه هي ما على غزة أوضاع استمرار على إصراراً : ذلك في ورأت  ض،األر 
 .الحرب 

 الثانية  الفقرة في وتحديداً  المبادرة، ديباجة في جاءت  األكبر السياسية . الخطورة4ج/
 ، 1967  حدود   على  السالم  ومفاوضات   الدولية  الشرعية  قرارات   عن  تحدثت   والتي  منها،
 الشعب  يقدمها  التي التضحيات  هذه كل وبعد  والدماء حرب بال تحقيقه صعباً  كان  وهو

  أن   اإلسرائيلية  القنوات   في  المحللين  من  عدد    أكد   الشكل، وقد   بهذا  يؤخذ   أن  الفلسطيني،
 ومنعها حماس تحجيم إلى وترمي كليًا، إسرائيل مصلحة في  تصب   المصرية المبادرة

 . االنتصار تحقيق من
 :المصرية المبادرة ىلع  اإلسرائيلّية الموافقة أسباب -د
أهم ها أسباب  عدة المصرية المبادة على  اإلسرائيلية للموافقة كان

 (1): 
ت   التي  المفاوضات   خالل  المقاومة  سالح  نزع   إلى  الداعي  موقفها  . طرح1د/  عليها  نص 
 .الدولي العام الرأي أمام الدولية بالقوانين الملتزم بمظهر للظهور  المبادرة والسعي هذه
  من  الصهيوني الكيان ضد  المقاومة اعتمدته الذي المباغتة عنصر على ر. تأثي2د/

 أربك  ما وهو اإلسرائيلي، العدوان لمواجهة اعتمدتها التي المتطورة األسلحة خالل
 خالل  من اإلسرائيلية االحتالل حكومة سعت  لذلك صفوفه، وشت ت  المحتل   حسابات 

 
بتاريخ    http://cutt.us/kMalYالين، لماذا رفضــــــت حماس المبادرة المصــــــرية لوقف إطالق النار بغزة؟ الرابط: ( موقع الخليج أون1) 

14 /1 /2019 . 
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 القوة   نقاط  اءةر ق  وإعادة  العسكري   حضورها  ترتيب   وإعادة  أنفاسها  التقاط  إلى  المبادرة  هذه
 . الفلسطينيين على عدوانها لمواصلة تمهيًدا الحالي  الصراع في والضعف

  عن  اإلفراج وخاصةً  المقاومة وفصائل حماس لمطالب  المبادرة  استجابة . عدم3د/
 .(1) أسرى 
 .النار إلطالق مشروط غير . وقف4د/
 حماس  يترك ةائيلي اإلسر  االحتالل لدولة هت جو  التي الضربات  بعد  المبادرة . قبول5د/
 . ضعيف موقف في
 

 سادساا: الُهَدن ووقف إطالق النار المؤقت: 
إنسانية،  هدن لعقد  عدة محاوالت  ،م2014غزة  قطاع على اإلسرائيلي العدوان تخلل

  قبل   وذلك  تارة وتفشل أخرى   توقف بموجبها اطالق النار بشكل مؤقت، هذه المحاوالت كانت نجح
  نستعرض أبرز هذه  يلي  وفيما األمد، طويل  النار طالقي إل نهائ  وقف  إلى مصر تتوصل نأ

 :(2) الهدن
 دعوة  بعد  إنسانية، هدنة لعقد  محاولة أول اليوم هذا في سجلت  م2014/ 15/7 بتاريخ .1

 النار،  إطالق بوقف األطراف فيها والتزمت  ساعات  ست  واستمرت  المتحدة، األمم من
 حماس لحركة  إسرائيل اتهام  بسبب  مجدداً  أعنف نحو على باكات االشت  تنفجر أن قبل

 . المصرية المبادرة برفض 
 على موافقتهما عن  بغزة الفلسطينية المقاومة وفصائل اإلسرائيلي، االحتالل جيش أعلن .2

 الموافق  الخميس يوم صباح  من السابعة الساعة  بدءًا من  ساعات  5 لمدة ميدانية تهدئة
 المتحدة األمم من لطلب  ابةتجاس ظهرا، عشرة الثانية عةالسا  وحتى م7/2014/ 17

 .(3) إنسانية مساعدات  توصيل  من لتتمكن

 
ــار في غزة 1)  ــة، وقف النـــ ــدث االلكترونيـــ ــة الحـــ ــة، الرابط:   3( صــــــــــــــحيفـــ ــادرة المصــــــــــــــريـــ ــة وراء قبول المبـــ ــاب إســــــــــــــرائيليـــ أســــــــــــــبـــ

https://www.alhadath.ps/article/1558 /  2019/ 2/ 18بتاريخ . 
ــدن 2))  ــع هـــــ ــــ ــلـــــى غـــــزة: تســــــــــــ ــدوان عـــ ــعـــــ ــط، الـــ ــــ ــرق األوســــــــــــ ــــ ــدة الشــــــــــــ ـــــــــل، الـــــرابـــــط:   29فـــــي  جـــــريـــــ ــا فشــــــــــــ ــهـــــ ــبـــ ــلـــ ــًا أغـــ يـــــومـــــ

856https://aawsat.com/home/article/153  2019/ 1/ 12بتاريخ . 
ــدة 3)  ــة" فــــي غــــزة لــــمـــــ ـــــــــانــــيـــــ ــة اإلنســــــــــــ ــدئـــــ ــان "الــــتــــهـــــ ــريـــــ ــدء ســـــــــــــــ ــة االلــــكــــتــــرونــــي، بـــــ ــات، الــــرابــــط:   5( مــــوقــــع الــــرايـــــ ـــــــــاعـــــ ســــــــــــ

https://www.raya.ps/news/867497.html  2018/ 12/ 18بتاريخ . 
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 الصليب   تدخل  الشجاعية،  حي  في  اإلسرائيلية  االحتالل   قوات   ارتكبتها  التي  المجزرة  بعد  .3
  إنسانية  هدنة أجل من م7/2014/ 20 بتاريخ اإلسرائيلية االحتالل حكومة لدى األحمر
 االحتالل حكومة ووافقت  الضحايا، تشالنا من السكان يتمكن حتى ةز غ في لساعتين
 فلسطينيًا، 90  نحو فيه قتلت  بعدما فقط الشجاعية حي في  هدنة  إعطاء على اإلسرائيل
  الحي  اإلسرائيلية االحتالل قوات  تقصف أن قبل الساعة ونصف ساعة الهدنة صمدت 
 .(1)بخرقها الفلسطينية الفصائل متهمةً  مجددا،

  ساعة  12 لمدة إنسانية تهدئة على  الفلسطينية الفصائل توافقت  م7/2014/ 26 ريختاب .4
  إنسانية  بتهدئة التزامها اإلسرائيلية االحتالل حكومة وأعلنت  الثامنة، الساعة من تبدأ

 قوات استبقتها صباحًا، الثامنة  الساعة تبدأ ساعة 12 لمدة المتحدة األمم عرضتها 
 يونس،  خان   في  واحدة  عائلة  من  20  بينهم  فلسطينيا،  30  نحو  ل بقت  اإلسرائيلية  االحتالل
 المنازل  أنقاض   تحت   من  جثة  120  عن  يقل  ال  ما  التهدئة  هذه   أثناء  الفلسطينيون   انتشل

 .(2)  القطاع محافظات  مختلف في المدمرة،
 ليال  12 من تبدأ  الفطر عيد  أجل من هدنة  المتحدة األمم طلبت  م7/2014/ 27  بتاريخ .5

 الشفاء مستشفى بقصف أفشلتها اإلسرائيلية اللاالحت قوات  لكن ،28 يوم ليال 12إلى
 واندلعت  آخرين،  50  نحو  وجرح  أطفال  عشرة  مقتل  إلى  أدى  ما  الشاطئ  مخيم  في  ومتنزه

 .(3) وأعنف أوسع نطاق   على بعدها المواجهات 
 متعددة، خروقات  تخللها ساعات  سبع لهدنة المتحدة األمم توسطت  م 2014/ 4/8 في .6

 االحتالل قوات رفضت التي رفح في فلسطينيا 20 نحو استشهد  الهدنة هذه يوف
 .(4) التهدئة في تشملها أن اإلسرائيلية

 
ــلـــــى ـغــــ 1)  ــدوان عـــ ــعـــــ ــط، الـــ ــــ ــرق األوســــــــــــ ــــ ــدة الشــــــــــــ ــدن فـــــي ( جـــــريـــــ ــع هـــــ ــــ ــاً  29زة: تســــــــــــ ـــــــــل، الـــــرابـــــط:   يـــــومـــــ ــا فشــــــــــــ ــهـــــ ــبـــ ــلـــ أغـــ

https://aawsat.com/home/article/153856  2019/ 1/ 12بتاريخ . 
 . 2019/ 11/ 20بتاريخ  http://cutt.us/CLxK1ساعة حيز التنفيذ، الرابط:  12خول هدنة الـ ( موقع دنيا الوطن االلكتروني. د2) 
ــط، اـلــــ  ( 3)  ــــ ــرق األوســــــــــــ ــــ ــدة الشــــــــــــ ــدن فـــــي جـــــريـــــ ــع هـــــ ــــ ــلـــــى غـــــزة: تســــــــــــ ــدوان عـــ ـــــــــل، الـــــرابـــــط:   29عـــــ ــا فشــــــــــــ ــهـــــ ــبـــ ــلـــ ــًا أغـــ يـــــومـــــ

https://aawsat.com/home/article/153856  2019/ 1/ 12بتاريخ . 
 ( المرجع السابق. 4) 
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  بين   القاهرة  في  مفاوضات   بدء  قبل   ساعة  72  هدنه  إلى  م 8/2014/ 5  في   مصر  دعت   .7
 خرق   حتى  يتخللها  ولم  فلسطين  بتوقيت   الثامنة  الساعة  بدأت   وإسرائيلي،   فلسطيني  وفدين
 .للتمديد   قابلة أنها األطراف علنت أ و  السابقة،  الهدن بخالف د واح

 العمل  تمديد  على واإلسرائيليون  الفلسطينيون  المفاوضون  اتفق  م8/2014/ 14 بتاريخ .8
  72ال هدنة مدة انتهاء من قصير وقت  قبل أخري، أيام خمسة  بها المعمول بالتهدئة
 إطالق وقف التفاق التوصل دون  تحول التي الخالفية القضايا بعض  لمناقشة ساعة،
 .(1) الجانبين بين شامل نار

 
 سابعاا: اتفاق وقف العدوان وردود األفعال عليه: 

العدوان على   بداية في قدمتها التي المبادرة على التعديالت  بعض  القاهرة أجرت  أن  بعد 
  ر غي مفاوضات  إلجراء عن الفصائل الفلسطينية، ممثلينغزة، توجه وفد  فلسطيني موحد يضم 

  وصفها   تفاوضية صعبة  جوالت   الفلسطيني  الوفد   القاهرة، وخاض   في  ئيلياإلسرا  العدو  مع  مباشرة
 في  األرض  على المحتدمة المعركة شراسة عن تقل ال التي الشرسة، السياسية بالمعركة مراقبون 
 منه  أمالً  الوقت  من مزيد  لكسب  يسعي كان الذي اإلسرائيلي العدو ومراوغة  تعنت  ظل في غزة،
  إمام  عسكرياً  انهزم جيشه أن مدركاً  بات  الذي ر االسرائيلي،للجمهو يقدمه  إنجاز أي تحقيق في

  الدين  عز لكتائب  العام  القائد  الضيف محمد  اغتيال محاولة ذلك على والدليل غزة، في المقاومة
 ذلك،  في  فشلت   ولكنها  القاهرة،  في  المفاوض   اإلسرائيلي  الوفد   وجود   أثناء  أغسطس/20  في  القسام
 .الفلسطيني  الجانب  مع اتفاق إلى التوصول سوى  تجد  فلم

 وجوًا، وبحراً  براً  غزة قطاع على المتواصل اإلسرائيلي العدوان على  يوماً  51 مرور وبعد 
 االحتالل  وحكومة الفلسطيني الجانبين  بين  النار إطالق لوقف شامل اتفاق إلي التوصل تم

 واستمرت   القاهرة  في  جرت   رةمباش  غير  لمحادثات   طرفينلا  دعت   التي  مصرية،  برعاية  اإلسرائيلية
  وسط  والمتعبة بالشاقة األحمد، عزام للقاهرة الفلسطيني الوفد  رئيس  وصفها  التي  أسابيع،  عدة

  على  توقيع قبل الوقت  من مزيد  على للحصول تسعي التي اإلسرائيلية االحتالل حكومة مماطلة

 
ــدن فـــــي  ( 1)  ــع هـــــ ــــ ــلـــــى غـــــزة: تســــــــــــ ــدوان عـــ ــعـــــ ــط، الـــ ــــ ــرق األوســــــــــــ ــــ ــدة الشــــــــــــ ـــــــــل، الـــــرابـــــط:   29جـــــريـــــ ــا فشــــــــــــ ــهـــــ ــبـــ ــلـــ ــًا أغـــ يـــــومـــــ

https://aawsat.com/home/article/153856  2019/ 1/ 12بتاريخ .  

https://aawsat.com/home/article/153856%20بتاريخ%2012/1/2019
https://aawsat.com/home/article/153856%20بتاريخ%2012/1/2019
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 العام  الرأي أمام  ويخرج ئرالخسا من مزيداً  ينيينلسطالف يكبد  حتى وشيكًا، بات  الذي االتفاق
 .(1) األخيرة بالضربة  المنتصر بصورة اإلسرائيلي

 : التفاق نص -1
  على حفاظاً  أنه: النار إطالق وقف بدء أعلن الذي المصرية الخارجية وزارة بيان جاء

  دعت  م2012 القاهرة ات وتفاهم م2014 المصرية للمبادرة واستناداً  للدماء وحقناً  األبرياء أرواح
  فتح  مع بالتزامن ومتبادل شامل نار إطالق وقف إلى واإلسرائيلي الفلسطيني الطرفين مصر
 ومستلزمات   واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات   إدخال  سرعة  يحقق  بما  وإسرائيل  غزة  قطاع   بين   المعابر
  الطرفين  بين المباشرة رغي المفاوضات  واستمرار  أميال 6 من انطالقاً  البحري، والصيد  اإلعمار

 الطرفين   قبول  ضوء  وفي  النار  إطالق  وقف  تثبيت   بدء  من  شهر  خالل  األخرى   الموضوعات   انشب
  26  القاهرة بتوقيت  السابعة الساعة تحدد  فقد  المصرية الدعوة في ورد  بما واإلسرائيلي الفلسطيني
 .(2) "النار إطالق وقف سريان لبدء أغسطس

 :(3) الفورية اإلجراءات -2
 كل  إطالق وقف على غزة  في  األخرى  الفلسطينية  اومةالمق وفصائل حماس توافق -أ

 . إسرائيل على والمورتر الصواريخ
 . البرية والعمليات  الجوية الضربات  ذلك في بما العسكرية  العمليات  كل إسرائيل توقف -ب 
  للبضائع   أيسر  بتدفق  للسماح  غزة  مع  الحدودية  معابرها  من  المزيد   فتح  على  إسرائيل  توافق - ج

 . القطاع إلى اإلعمار إعادة ومعدات  اإلنسانية نةالمعو  ذلك في بما
 .غزة مع حدودها على رفح معبر فتح على مصر توافق منفصل ثنائي  اتفاق إطار في -د 
 حدود   إدارة  عن  المسؤولية  تسلم  عباس   محمود   الرئيس   بقيادة  الفلسطينية  السلطة  من   يتوقع  - ه

 . حماس من غزة
  الدوليين   المانحين  مع  غزة  في  اإلعمار   إعادة  جهود   تنسيق  قيادة  يةسطين الفل  السلطة  تتولى - و

 .األوروبي االتحاد  ذلك في بما

 
( صــــــــــــــحيفــــة الحــــدث االالكترونيــــة، بــــدء المحــــادثــــات الفلســــــــــــــطينيــــة اإلســــــــــــــرائيليــــة غير المبــــاشــــــــــــــرة لوقف إطالق النــــار الرابط:  1) 

tp://cutt.us/yfNNQht 2019/ 2/ 15ريخ بتا . 
 . 2018/ 11/ 15بتاريخ  http://cutt.us/uCpeBالمرجع السابق، نص اتفاق وقف إطالق النار بغزة، الرابط:  )2) 
 . 2019/ 2/ 20بتاريخ  http://cutt.us/C6Ysgبنود اتفاق وقف إطالق النار بين حماس وإسرائيل، الرابط:  ( موقع روسيا اليوم، 3) 

http://cutt.us/yfNNQ
http://cutt.us/uCpeB
http://cutt.us/C6Ysg
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  300 من غزة قطاع حدود  داخل العازلة األمنية المنطقة تضيق أن  إسرائيل  من ينتظر - ز
 إلى  بالوصول للفلسطينيين الخطوة هذه وتسمح  الهدنة صمدت  إذا متر 100 الى متر
 .الحدود  قرب  الزراعية اضياألر  من مزيد 

 أميال  ثالثة  من  بدال  أميال  ستة  إلى  غزة  ساحل  قبالة  البحري   الصيد   نطاق  إسرائيل  توسع - ح
 األمر   نهاية   في  العودة  الفلسطينيون   ويريد   الهدنة  صمدت   إذا  تدريجياً   توسيعه   احتمال  مع
 . ميال 12  وهو الكامل الدولي النطاق إلى

 :(1) النار قالإط وقف  من شهر بعد اقشتهاالتي تم تأجيلها لمن القضايا -3
 ثالثة  وقتل خطف عقب  الغربية الضفة في اعتقلوا الذين الفلسطينيين مئات  عن اإلفراج -أ

 .الخليل مدينة  من بالقرب   مستوطنين
 بعد عنهم اإلفراج فكرة إسرائيل أسقطت  الذين الفلسطينيين المعتقلين  قدامى عن اإلفراج -ب 

 .ينيةالفلسط والسلطة إسرائيل نبي  السالم محادثات  انهيار
 .العدوان  في  قتلوا  الذين  اإلسرائيليين  الجنود   ومتعلقات   أشالء  جميع  تسليم  على  التفاوض  - ج
 . ومنه القطاع إلى والبشر البضائع بنقل يسمح  غزة  في بحري   ميناء بناء -د 
  م 2000  عام  أغلق  ولكن  م1998  عام   افتتح  الذي  غزة  في  عرفات   ياسر  مطار  بناء  إعادة - ه

 . إسرائيل قصفته أن د عب
 : النار إطالق وقف اتفاق على أفعال وردود مواقف  -4

النار   إطالق  وقف  اتفاق  حول  السياسيون،  بها  أدلى  التي  والمواقف  والتصريحات   اآلراء  من
 :(2) واإلسرائيلي الفلسطيني الجانب  بين الشامل

  سبعة   بعد   النار  إطالق  وقف  إعالن  أن  حماس  حركة  باسم  الناطق  زهري   أبو  سامي  اعتبر -أ
 . لغزة وانتصار للمقاومة انتصار القتال من أسابيع

 اإلسالمي   الجهاد   حركة  عن  البطش  خالد   القاهرة  في  المفاوض   الفلسطيني  الوفد   عضو  قال -ب 
 والضفة، غزة  وقطاع إسرائيل بين  األفراد  حركة وحرية المعابر، فتح  االتفاق بنود   أهم إن

 . بحرياً   ميالً  12 ىلإ 6 من  اإلقليمية المياه في الصيد  وحرية اإلعمار إعادة وبدء

 
 . 2019/ 2/ 20بتاريخ  http://cutt.us/C6Ysgموقع روسيا اليوم، بنود اتفاق وقف إطالق النار بين حماس وإسرائيل، الرابط: 1) ) 
 umkhttp://cutt.us/hzنار شــــــامل، الرابط:  ( موقع مركز الزيتونة للدراســــــات واالســــــتشــــــارات، التوصــــــل إلى اتفاق "وقف إطالق2) 

 . 2019/ 1/ 15بتاريخ 

http://cutt.us/hzumk


70 

  األقصى  لفضائية قال حماس، لحركة السياسي، المكتب  رئيس  نائب  هنية، إسماعيل - ج
 صمود  ُتتو ج سياسية تفاهمات “ أبواب  على باتوا الفلسطينيين إن" حماس، لحركة التابعة
 ".المقاومة وأداء غزة،  قطاع أهالي

د   حماس،  لحركة  سيالسيا  المكتب   عضو  الرشق  عزت  -د   محسوب   االنتصار  هذا  أن  على  شد 
 . بها عزل واالحتالل المعركة بهذه انتصرت  التي هي المقاومة وأن العالم، أحرار لكل

 مصر  دعوة على الفلسطينية  القيادة  موافقة أعلن عباس، محمود  الفلسطيني  الرئيس - ه
  تلبية   أجل  من  بالتزامن  ذلك  يتم  أن  في  األمل  عن  وأعرب   ودائم،  شامل  نار  لوقف  الشقيقة

 لبدء  واالنطالق  والطبية  الغذائية  مستلزماتهم  كل  وتوفير  غزة  في  أهلنا  واحتياجات   ب المط
 .العدوان دمره ما كل إعمار

 .النار إطالق وقف التفاق «الكامل الدعم» األميركية أعلنت  الخارجية وزارة - و
 . ارللن مشروط وغير مفتوحاً  وقفاً  دائماً  تؤيد  إسرائيل أن أكد ت : اإلسرائيلية الحكومة - ز

 
 ثامناا: نتائج العدوان: 
  المدنيين الفلسطينيين  ضد  دموية واألكثر على غزة األعنف م2014أعتبر عدوان 

شتى أنواع األسلحة بما    هذا العدوان،  خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات   استخدمت   فقد   وممتلكاتهم،
 قذائفها وصواريخها  القعن إط والبحرية والبرية ةالجوي ولم تتوقف القوات فيها المحرمة دوليًا ،

في حين  قطاع غزة، محافظات  مختلف في والخاصة العامة السكنية والمنشآت  المنازل باتجاه
  خسائر  أوقع األمر الذي اإلسرائيلية؛ الحربية للعمليات  عرضة األكثر المناطق الحدودية كانت 
د تكبد االحتالل  على الجانب اآلخر فقطق، و المنا تلك في مضاعفة اقتصادية وأضراراً  بشرية

اإلسرائيلي خسائر كبيرة وغير متوقعة وفيما يلي نستعرض نتائج العدوان على الجانبين الفلسطيني  
 واإلسرائيلي.

 : الفلسطيني الجانب -1
  غزة  قطاع على  يوماً  51لـ  استمر الذي اإلسرائيلي  العدوان جراء  الشهداء بلغت حصيلة

 مدنيًا ما بين شبان وكبار السن، 1669و  ة رأ ام  298و  طفاًل، 530 بينهم شهيد  2204 نحو 
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 والمركز الصحة وزارة  مختلفة بحسب  بجراح  آخرين مواطناً  10895 وأصيب ما يقرب من
 .(1) اإلنسان لحقوق  الفلسطيني

 وتمثل ذلك في: :المدنية  الممتلكات استهداف -أ
 شكلت وقد : نيةسكال والمباني المنازل ير دموت : دمالسكنية والمباني المنازل وتدمير . هدم1أ/

 غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان سمات  إحدى ساكنيها، رؤوس على المنازل قصف جرائم
لم  من   بالرغم   وقد استهدفت   المنازل،  هذه  داخل  مدنيين  بوجود   المسبق  اإلسرائيلية  الحربية  القوات   عِّ

ألف   30كليا، و مهدمة وحدة 5238 منها ة،سكني ألف وحدة 40 من أكثر اإلسرائيلية الطائرات 
 وهذا  ،(2) للسكن  صالح  غير  نحو  على  جزئياً   مهدمة  سكنية  وحدة  4374  منها  جزئيًا،  مهدمة  وحدة
 اإلسرائيلية   القوات   إعالن  مع   سيما  وال  قسرًا،  منازلهم  إخالء  إلى  السكان  من  اآلالف  مئات   اضطر  ما
 .م2014يوليو  /زتمو 17في   القطاع  في البرية العمليات  بدء  عن
  غزة  بمدينة  سكنية أبراج  ثالثة اإلسرائيلية االحتالل طائرات  دمرت  للعدوان األخيرة  م األيا وفي
 .(3)كامل بشكل دمرت  62 بينها مسجدا  171  تدمير الي باإلضافة العائالت،  مئات  تؤوي  كانت 

  الطبية، بما  ت المنشآ اإلسرائيلية الحربية الطائرات  استهدفت  :الصحي القطاع . استهداف2أ/
  نحو  اإلسعاف، على سيارات  فيها بما الطبي،  النقل ووسائط  والمتحركة، الثابتة  آت المنش فيها

 الطائرات  لالستهداف بواسطة تعرضوا الذين والجرحى الشهداء إلجالء توجهها أثناء في متعمد 
 العديد  نماحر  فضاًل عن القطاع الصحي، في للعاملين المخاطر مزيدًا من ذلك وخلف الحربية،

 . العالج لتلقي الطبية والمراكز إلى المستشفيات  الوصول من ىجرحوال المرضى من
  العاملين   ضد   اعتداءً   35اإلسرائيلية    القوات   نفذت   فقد   الفلسطينية،  الصحة  وزارة   ووفقا إلحصاءات 

 ومحطات  الصحية، والعيادات، والمراكز المستشفيات،" الصحية والمنشآت  الصحي القطاع في
    الصحي،  القطاع   في  العاملين  من  21 إلى استشهاد   االعتداءات   تلك  وأدت   ،"اإلسعاف  رات ياوس

  الطبية  المنشآت  لها تعرضت  التي  والجزئية  الكلية األضرار  عن فضالً  آخرين، 83 واصابة
 .(4) في القطاع والخاصة الحكومية

 
 . 2018/ 1/ 16بتاريخ  http://cutt.us/gWvvrحصيلة العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، الرابط:  دنيا الوطن،  )1) 
 (. 217داعيات، مجلة شؤون فلسطينية، )صقطاع غزة: األسباب والت ( العدوان الحربي على2) 
ــات، العدوان على غزة باألرقام، الرابط: 3)  ــياســـــــ ــات وتحليل الســـــــ ــر للدراســـــــ بتاريخ    http://cutt.us/sE3TA( موقع المركز المعاصـــــــ

20 /2 /2018 . 
 (. 207شؤون فلسطينية، )ص  والمؤسسات الطبية، مجلة (االعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم4) 

http://cutt.us/gWvvr
http://cutt.us/sE3TA
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  ى الشامل عل  عدوانها  خالل  ةاإلسرائيلي   الطائرات   استهدفت   :والتعليم  التربية   قطاع  . استهداف3أ/
  والتعليم العالي   وزارة التربية  لتحقيقات   ووفقا  القطاع،  في  والتعليمية  التربوية  المؤسسات   غزة،  قطاع
 تضررت  قد  الخاص  التعليم الدولية وقطاع الغوث  ووكالة للوزارة تابعة مدرسة180من  أكثر فإن
  بعد  إال يراسالد  العام بدء عند  مهاخدااست ال يمكن منها عديدة مدارس وأن العدوان، ج راء من

 .(1) وترميمها إعمارها إعادة
 وشملت: :ةالقتصادي البنية استهداف -ب 
  الصناعي القطاع استهدفت  التي اإلسرائيلية الهجمات  شكلت  فقد  :الصناعي . القطاع1ب/

الدولي،   نينسا اإل  القانون   قواعد   بموجب   العشوائية، والتي تعتبر محظورةً   نموذجًا صارخًا للهجمات 
  مصنع  1000 بنحو قدرت  المصانع من كبيراً  عدداً  اإلسرائيلية القوات  استهدفت  وانفخالل العد 

  صغيرة  حرفية ومنشأة ورشة 600كليًا، و  تدميره تم حيوياً  مصنعاً  400منها صناعية، ومنشأة
  تدمير  إلى إضافة  للمالبس، مصانع  10و  غذائيًا،  مصنعاً  21 منها الجزئي، للتدمير تعرضت 
 .(2) حانون شمال قطاع غزة بيت  منطقة في الصناعية المنطقة

  النباتي والحيواني، بشقيها الزراعي القطاع اإلسرائيلية الهجمات  طالت  :الزراعي . القطاع2ب/
  هذه  نجمت  وقد  دوالر،مليون  251 الزراعي بالقطاع لحقت  التي األولية  الخسائر قيمة وتقدر

  المزارع من العشرات  ري، وتدميرلا شبكات  وتدمير  تيكية، السالب البيوت  قصف عن  الخسائر
 .(3) وقوارب الصيد  الصيادين ومرافئ الدواجن، ومزارع الحيوانية

 وشملت: :للخدمات األساسية البنية استهداف -ج
االحتالل اإلسرائيلي محطة توليد الكهرباء استهدفت طائرات  :الكهرباء توليد محطة -. 1ج/

 الوقود   القصف مخازن   وطال  العدوان،  أيام   من  شرينوالع  الحادي  اليوم  غزة فيالوحيدة في قطاع  
 للكهرباء ناقلة خطوط ستة قوات االحتالل دمرت  كما توقفها عن العمل، إلى أدى مما الرئيسة،

  90%   نحو  إلى   القطاع  في  الكهربائية  الطاقة  عجزمن    فاقم  الذي  األمر  القطاع؛  إلى  إسرائيل  من
  الصحية  والخدمات  الصحي والصرف المياه طاعيق ك المرافق الحيوية غالبية عمل كليا وأوقف
 .الطاقة الكهربائية على تعتمد  التي

 
 (. 218سابق، أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع التربية والتعليم، )ص( المرجع ال1) 
 (. 218( المرجع السابق، خسائر القطاع الصناعي، )ص2) 
 (. 218( المرجع السابق، خسائر القطاع الزراعي، )ص3) 
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 الصحي  والصرف المياه لقطاعي التحتية البنية تعرضت  :الصحي والصرف المياه قطاع .2ج/
  المخصصة   اراآلب  فيها  بما  والخزانات،  المياه   استخراج  آبار  شملت   وجزئية،  شاملة  تدمير  لعمليات 

  وشبكات   الصحي  الصرف  مياه  معالجة  ومحطات   والفرعية،  الرئيسة  والشبكات   ي،نزلالم  لالستخدام
  الضرورية  االحتياجات  توفير إمكانية على كبير نحو على ذلك وأثر الصحي، الصرف وأحواض 
  في   ية األول  الخسائر  فإن  المياه،  سلطة  رئيس  تقديرات   وبحسب   العدوان،  مدة  طوال  القطاع،  لسكان
 .(1) دوالر مليون  35-30 بين  تتراوح الصحي فوالصر  المياه قطاعي

 :اإلسرائيلي جانب الحتالل -2
خسائر متعددة تجاوزت الخسائر البشرية   م2014خالل عدوان  يتكبد االحتالل اإلسرائيل

  والمادية الى خسائر وأضرار اقتصادية وأخالقية ونفسية وسياسية واقتصادية، كانت على النحو 
 التالي:
 ت: فة يديعوت أحرنو ما ذكرته صحي -أ

 قوات  شن ته التي العدوان حول شاملة إحصائية" أحرنوت  يديعوت " صحيفة حيث نشرت 
 :(2)فيها ذكرت  النار، إطالق وقف اتفاق على التوقيع بعد  غزة،  قطاع ضد  االحتالل

  أثناء  طواقس  االحتالل جيش في وجنديًّا  ضابًطا 65 منهم إسرائيليًّا 70 . مقتل 1أ/
 المئات  سقوط في حين في غزة، قطاع حدود  على الفلسطينية اومةمقال مع المعارك

 أصيب   حين  في  دولة االحتالل،والمدن داخل    المستوطنات   على  المقاومة  صواريخ  من
 .الجنود  من نصفهم من أكثر مختلفة بجراح إسرائيلي   2300عن يقل ال ما

 وفقاً  دوالر، ن مليو  560 شيكل ملياري  حون ب السياحة قطاع في األضرار قيمة تقدر
  موسم  انتهاء مع  يوماً  51 استمر الذي العدوان انتهى  حيث  صهيونية،  لتقديرات 
 . منها أو" إسرائيل" باتجاه سواء السياحة حركة ذروة يشهد  الذي الصيف

 العدوان  نهاية مع الصناعية  بالمشاريع لحق الذي المباشر غير الضرر . يقدر2أ/
 . الرو د  مليون  370 شيكل مليار 1.32 بنحو

 
 (. 219ص، مجلة شؤون فلسطينية، ) (، آثار العدوان على قطاع المياه1) 
، بتاريخ:  /http://altagreer.com، الرابط: ألرقام: حصـــــــاد خســـــــائر إســـــــرائيل في الحرب على غزةبا موقع التقرير االلكتروني،  )2) 
 م2019/ 1/ 8
 

http://altagreer.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9/
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غزة   قطاع  اتجاه  في  والمجنزرات   الدبابات   حركة  جر اء  الزراعية  األراضي  . تضرر3أ/
  مليون   ومائة  دوالر(  مليون 14)  شيكل  مليون   خمسين  بين  ما  إصالحها  إعادة  سيتطلب 
 .دوالر( مليون  28) شيكل

 المقاومة  وقذائف صواريخ جر اء مبنى خمسمائة  أصابت  التي  األضرار . قيمة4أ/
 . دوالر مليون  16.7 شيكل مليون  ينست  بنحو

 :(1)النفسي الصعيد على -ب
  الوعي  في الصهيونية  الدعاية  رسختها  التي  يقهر ال الذي الجيش  خرافة . تحطيم 1ب/

 . والعربي العام اإلسرائيلي
 في ثقتهم وزعزعة ساستهم ومصداقية جيشهم قدرات  في اإلسرائيليين ثقة . تراجع2ب/
 . لمستقبلا

المناطق  منهم العديد  غادر والذين المستوطنين  قلوب  إلى واإلرهاب  عب الر  . تسلل3ب/
 . البتة إليها العودة عدم بنية  غزة  لقطاع المتاخمة

 : األخالقي الصعيد على -ج
 والنساء لألطفال المتعمد  قتلها نتيجة  مدوياً  سقوطًا أخالقياً  إسرائيل عرفت  . لقد 1ج/

 . سانناإل حقوق  بأبسط  المطلق رهاوالشيوخ واستهتا 
تضررت   وبالنتيجة  الدولي  العام  الرأي  على   وتأثيره  مصداقيته   اإلسرائيلي   اإلعالم  . فقد 2ج/

 . ديمقراطية دولة بوصفها العالم في إسرائيل صورة
بات  ما طرف من الفظيعة جرائمها وفضح إلسرائيل القبيح الوجه تعرية  تم . لقد 3ج/

 التواصل وشبكات  الجديد  اإلعالم وسائل في  المتمثل المقاوم باإلعالم يعرف اليوم
 ."وهاشتاق وانستغرام، وتوتير، بوك، الفيس"  مثل العالم االجتماعي عبر

 :السياسي الصعيد على -د
 االستعمارية وسياساتها إسرائيل حكومة تجاه متزايد  وعداء شديد  كره  مشاعر برزت 
  المعادية إلسرائيل   رات ظاهالم  من  العديد   تنظيم   في  ص الخصو   وجه  على  تمثلت   الدموية  وممارساتها

 
 (. 76( ولد الكتاب، هزيمة إسرائيل في غزة: أبعادها وتداعياتها )ص1) 
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  مثل   حكوماتها الدائم  بدعم  إسرائيل  حظيت   طالما  التي  البلدان  سيما  وال  العالم،  دول  من  العديد   في
  قام   والتي  والبرازيل وفنزويال،  األمريكية  المتحدة  والواليات   وايطاليا    وبلجيكا  وألمانيا   وفرنسا   بريطانيا
 . واإلجرام إسرائيل باإلرهاب  بنعت  رؤسائها بعض   قام بل  إسرائيل، من اائهسفر  بسحب   بعضها

 ي:القتصاد الصعيد على -ه
  تتفاقم ويتسع  زالت  ما اقتصادية خسائر غزة على  عدوانه نتيجة الصهيوني الكيان تكبد 

  الناجم عن  الضائع  الكسب  عن فضالً  دوالر  مليارات  خمسة إسرائيل الحرب كلفت  فقد  نطاقها؛
 االحتياط.  قوات  من  عنصر ألف 82ءدعااست
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 :ثانيالمبحث ال
 :الصحفية الصورة

 
وماهيتها ومفاهيمها   الصحفية  على أبرز تعريفات الصورة  هدف هذا المبحث الى التعرف

وكذلك  وخصائصها وأهميتها وتطورها ونشأتها المتنوعة وسيركز على أنواع الصورة الصحفية
لى الصورة كما سيتناول وظائف الصورة عليها الصحف في الحصول ع المصادر التي تعتمد 

 لك أساليب تحريرها وإخراجها. الصحفية وكذ 
 

 ومفهومها: أوالً: تعريف الصورة الصحفية

مفهوم الصورة بمفهوم بتنوع الدالالت التي تحيل اليها الكلمة نفسها، فالصورة قد  يتنوع
تناول د الى تنوع العلوم التي ت ي بصرية، وهذا التنوع يعو تكون ذهنية أي عقلية، وقد تكون مرئية أ

ي الشعر الصورة مرتبطة بخيال الشاعر وقدرته على تصوير الكلمات بشكل مفهوم الصورة، فف
يستدعي صورة معينة في مخيلة القارئ، وفي الصحافة، الصورة مرتبطة بتقنية التسجيل والقدرة  

 ق ما يتم ادراكه بصريًا. على نسخ االحداث أو جزء منه بشكل يطاب
يقول الدكتور جميل حمداوي أن كلمة الصورة تحيلنا الى التصوير والتمثيل والمحاكاة، 
فالصورة هي التي تنقل لنا العالم بطريقة حرفية مباشرة أو بطريقة فنية جمالية، أي أن الصورة  

وية بيانية كما هو حال  تلتقط ما له صلة بالواقع أو الممكن أو المستحيل، وقد تكون الصورة لغ
صور البالغية من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية وقد تكون صورة حسية بصرية، أو عبارة عن  ال

 .(1) أنساق سيميائية غير لفظية تتجسد بشكل جلي في السينما والمسرح والفوتوغرافيا 
 المفهوم اللغوي:. 1

 أسماء في : صور" العرب لسان" في جاء إذ  العربية، المعاجم في صورة كلمة وردت  لقد 
  صورة خاصة   فيها  شيء  كل  فأعطى  ورتبها  الموجودات   جميع  صور  الذي  وهو  المصور  تعالى  هللا

َور   على اختالفها وكثرتها، بها  تتميز  مفردة وهيئة    في جاءت  ، كما (2) وُصْور   والجمع ُصَور  وصِّ

 
تاريخ الزيارة    http://www.alukah.netنشــــــــــــــور على الرابط ( حمـداوي، ســــــــــــــيميوطيـقا الصــــــــــــــورة المرئـية أو البصــــــــــــــرية، مـقال م1) 

23 /12 /2018 
 ( موقع المعاجم، معجـم لسان العرب. 2) 
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وتصورت الشيء ا غرف، مثل غرفة وجمعه (ُصَورٌ التمثال وجمعها ) الُصورة" المنير المصباح"
: الصورة: الشكل، التمثال المجسم، المعجم الوسيط  ، وفيلذهن )فتصور(صورته وشكله في ا  مثلت 

 .(1)والصورة: النوع، وصورة الشيء: ماهيته المجردة
ويفيد لفظ الصورة في اللغة العربية الى معان عديدة منها التمثيل أو التدليل على حقيقة  

 .(2)شيءأو وصف وتجسيد هذا ال
ات لكلمة صورة بدءًا من اإلشارة الى عملية  يس نحو عشر تعريفوتعطي بعض القوام

إعادة اإلنتاج )أو النسخ( للشكل الخاص بإنسان أو بموضوع معين، إلى اإلشارة إلى كل ما يظهر  
 ( 3) على نحو خفي، وبخاصة إذا كان غريبًا أو غير متوقع كاألشباح مثالً 

ئي أو تمثيل عن شخص فيزيا  تشبيه  (image)كلمة صورة  ففي قاموس )وبستر( جاءت 
أو حيوان أو شيء قد يكون مصورًا أو رسومًا أو منحوتًا بشكل مرئي، نسخة بصرية أو المظهر 
الخاص بشيء كما يظهر معكوسًا في المرآة، انعكاس عدسة العين أو مرور االشعاعات الضوئية  

 .(4) عقلي أو ذهني أو فكرة من خالل ثقب، تمثيل
الجسـم،  تطابق  أو  تشابه  البصريات  في: صورة" الميسرة بيةعر ال الموسوعة " في وجاء
تنكسر تلك  عندما أو مرآة، الجسم على من ذلك المنبعثة الضوئية األشعة تنعكس ينتج عندما

   .(5) عدسة في األشعة
 المفهوم الصطالحي:. 2

ه من  ذكره غير  ما تناول فيه يةالصحف للصورة وشامالً  طوياًل  تعريفاً  أدهم محمود حدد 
 :يلي  كما تعريفه وجاء يفات،تعر 

 والجذاب   الواضح   المهم  الحالي   المضمون   ذات   الملونة  أو  والسوداء  البيضاء  الفنية  الصورة
  أو  األحداث  عن  األحوال اغلب  في وموضوعية  وأمانة صدق في غيرها مع  أو وحدها والمعبرة

  المختلفة  المناسبات  أو والوثائق النصوص  أو اياقض ال أو األفكار أو األنشطة أو األشخاص 
  مجلة   أو  جريدة  صفحات   على  للنشر  صالحة  تكون   أو  تنشرها  معينة  تحريرية   بمادة  غالبا  المتصلة

 .(6) أنباء وكالة توزعها أو
 

 (. 528النجار، المعجم الوسيط )ص 1)) 
 ( 24يخلف، دور الصورة في التوظيف الداللي للرسالة االعالنية )ص 2)) 
 ( 8( شاكر عبد الحميد، عصر الصورة: السلبيات واإليجابيات )ص3) 

(4) Webster's universal college Dictionary (p407).  
 (. 2116( شفيق، الموسوعة العربية الميسرة، )ص5) 
 (.  27( أدهم، الصورة اإلخبارية: دراسات في الصحافة المصورة )ص6) 
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 تكون   وقد   المعروفة   التصوير  آالت   بواسطة  تلتقط  التي  الصورة  هي"    الحميد:  عبد  شاكر  وعرفها
  في  اإلنسان يستخدمها عادية أشياء أو طبيعية ظر منا أو ألشخاص  صورا رافيةالفوتوغ الصور
 .(1) ذلك غير  أو حياته

 واألفكار واألحاسيس،  المعاني لتجسيد  االنسان اعتمدها تعبيرية أداة  الصورة  أن  ويرى حميدة:
 .(2)اصلبكل أشكال االتصال والتو   ترفيهية أو رمزية، إخبارية، كانت  سواء وظيفتها ارتبطت  ولقد 

أو حال  لحظة ينقل شكل جامد  أنها أو الزمن من لحظة تجميد  أنها غرافيةوتو الف الصورة وتعني
وربما ما زال حاضرًا، فهي ومضة التسجيل للشكل بمختلف صوره وحاالته،    كان موجودًا،  ربما   ما

 .(3) وتتغير باختالف الزمان والمكان
مضمون  مضمونًا مختلفًا قد يكمل كما تعرف على أنها وسيلة تعبير مستقلة تتضمن 

 .(4) ق والحديث الصحفي، أو قد يعبر عن مضمون مستقل في حد ذاتهالخبر والتحقي
 

 ثانياً: نشأة الصورة الصحفية وتطورها: 

أفكاره، بدليل   وعن  عن نفسه  للتعبير  البدائي  اإلنسان  إليه  لجأ  شيء   أول  هي  الصورة  كانت 
والطيور   األشياء صور ؿشكل اتخذت  األولى  سانية ناإل  اللغة في الهجائية  أن أول الحروف

الشرق  لغات  من وغيرها يروغليفيةاله اللغة في حدث  مثلما باإلنسان األول، المحيطة والحيوانات 
بقدرات   تميزوا عمالقة  فنانون  ظهر حتى التعبير في للصورة  استخدام اإلنسان القديم، ثم استمر

 –   الصور  كانت   عشر  الثامن  لقرن أوائل ا  باليد، وحتى  ماً سر   بالصورة  التعبير  على  فائقة  ومهارات 
 القماش،  أو  الخشب،  ألواح  أو  الحائط  على  أو  الورق،بالفرشاة على    بالقلم أو  يدوياً   ترسم  –  تزال  ما
 .(5) المسطحات  من غيرها أو

وقبل اختراع الصورة الفتوغرافية كان الفنانون هم الذين يقومون بعمل التصوير اليدوي 
ية، ثم تنقل الى الخشب الذي يعد أو الخبر ورسم صور تخطيط   باالنتقال الى مكان الحدث وذلك  

 
 (.  23( عبد الحميد، عصر الصورة: السلبيات واإليجابيات ص) 1) 
 (.  166) ميائية الصورة يمان، مدخل الى مفهوم سي( نقال عن: سل18حميدة، سلطة الصورة )ص 2)) 
 (. 32النجار، التصوير الصحفي الفيلمي والرقمي )ص 3)) 
 (. 27أدهم، مقدمة إلى الصحافة المصورة )ص 4)) 
  8-7علم الدين، الصورة الصحفية: دراسة فنية ص 5)) 
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ثم الطبع، ثم تغمس في الحبر وتضغط على الصفحات الى جانب المتن، وهذا كان يحدث  للحفر  
كتب منذ اختراع آلة الطباعة في القرن الخامس عشر، وقد كانت هذه الطريقة بطيئة  في طباعة ال
الصورة الفوتوغرافية، وتطور   خترعت آلة التصوير ثم أتت جاءت الثورة الصناعية وا وعقيمة، ثم
ر الفوتوغرافي أصبح له قواعد وأساليب في التعبير واكتشف إمكانيات آلية في تسجيل  فن التصوي
 .(1) المناظر الطبيعية بطريقة تعجز حواس االنسان عن ادراكهاأو تكبير 

الصورة   كانت  اآلن، بل نراه  بالشكل الذي الصور ربنش ولم تبدأ الصحف أول األمر
خشبية   قطع من  تطبع يدوية رسوماً  كونها تتعدى ال والكتب  في الصحف ظهرت  التي األولى
وكانت  عشر، التاسع القرن  نهاية قرب  حتى الطريقة استخدام هذه واستمر الرسوم، عليها حفرت 
ضوع حريق  و م  عن  م1638عام    الطريقة  هأول من استخدم هذ   اإلنجليزية  األسبوع  أخبار  صحيفة
 .(2) مايكل سانت  جزيرة في شب 
  الحساس وحفرها  عن طريق الورق  المرسومة الصور طبع الصحافة عرفت م 1835سنة  وفي

  أما التصوير  االختراع، هذا إلى" داجير لويس" الفرنسي عندما توصلم 1838سنة  على الزنك
  م استطاع 1840 سنة وفي طويلة، فترة منه  ادةاالستف من محرومة الصحف  فظلت  الفوتوغرافي

بدأت الصحف   وبذلك  بشرياً   وجهاً   بالكاميرا  يلتقط  أن"  دراير  جوف"    يدعى   نيويورك  بجامعة  أستاذ 
 .(3)الصور نقل  إلى تعرف طريقها

  ستيفن " أن تمكن إلى الحال هذا على في مجال الصحافة( الفوتوغرافية) الصورة استخدام استمر
 الظلي   طريقة التدرج  استخدام  من  األمريكية،"  رافي غ ديل "  بصحيفة  قسم التصوير  رئيس"  هورجان

  أول صورة   الصحيفةهذه    نشرت   وقد   من الزنك،  طبقة  على  أصلها  عن  الفوتوغرافية  نقل الصور   في
  الصورة  م وكانت 1880آذار عام،  شهر من 4يوم  الصادر العدد في الطريقة هذه فيها تستخدم
  للصحافة  بالنسبة التاريخ نيويورك، ويمثل هذا نةدي بم" شانتي"  يدعى لمكان ةالطبيع على  منظراً 
 األولى،   المادة  لها   ةتشكل بالنسب  الصورة  التي أصبحت   المصورة  للصحافة  الحقيقي  المولد   الحديثة
 .(4) األحيان بعض  في تفوقه إقناع الجمهور حيث   من المنشور الخبر وتساوي 

 
 (. 41شفيق، حسنين األساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي ص)  1)) 
 (. 238الصحفي ص) لفن الدين، محمود مدخل الى اعلم 2)) 
 (. 19( علم الدين، وصابات، وخليل، محمودالصورة الفوتوغرافية في مجاالت اإلعالم، ص) 3) 
 (. 17( علي، عبد الجبار. التصوير الصحفي )ص4) 
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يوليو  28في  الصحف يف فوتوغرافية أول صورة رت ظه العربية،  للصحافة وبالنسبة
 .(1)المصرية الجريدة  صحيفة في م وكانت 1908

  - كفن جميل – الجمالية المرحلة من  نقلته كبيرة تطورات  كفن، الصحفي شهد التصوير
يهتم   وظيفي تطبيقي  اإلعالمية كفن المرحلة إلى الفني، بالشكل والتكوين إال الفنان يهتم فيه ال

الذهبي،  بالعصر العصر ، وعرف هذا(2) م3019- م2519 ةسن من والصحفية اإلخبارية بالقيم
  حيث  اإللكترونية، الفوتوغرافية الصورة إنتاج  عملية في جديد  عصر بداية م1986ويمثل عام 

سيحل محله   اآلن هو كما الفوتوغرافي التصوير  بأن الصحافة تكنولوجيا في تنبأ المتخصصون 
 التطور هذا من ، وبالرغم(3)الم على االطالقفأ أية استخدام دون  ةتروني اإللك  التقاط الصورة

  أن  المحتمل من فإنها رة،الصو  من الجمهور وموقف الجديدة التقنيات  وفي ظل وجود  الكبير،
 .(4) واألصالة الثقة تحديات أهمها تواجه

 
 ثالثاً: أهمية الصورة الصحفية: 

الصور   صبحت أو  والرسوم، الصور على د تميع بصرياً  فناً  الحديث  الصحفي  الفن أصبح 
 العصرذلك  في الصحافة أهداف تحقيق في مهماً  دوراً  تؤدي المجلة أو الجريدة في الفوتوغرافية

 في التكنولوجي للتقدم نتيجة نشأت  جديدة بصرية لغة وتسود  الصورة، حضارة بعصر ُسمي الذي
 .(5) وسائل االتصال
 والصوت للتعبير   الكلمة  إلى  الفنون   بعض   حاجة  غـمر و   البصرية  الفنون   جوهر  هي  والصورة

  عقله ومخيلته،   فاعتقلت   البصر  طاقة  على  استحوذت   جديدةً   لغةً   خلقت   الصورة  أن  إال  األشياء،  عن
  ملتقى الفنون  هي فالصورة الحقائق، وكشفت  الحدود  واخترقت  القيود  فأزالت  العالـم حياة فغيرت 
 .(6) للعمل الفني الالمرئي العالـم إلى أن يدلف قبلالمتلقي   يقف عليها التي العتبة وهي

 
 (. 35( النجار، التصوير الصحفي الفيلمي والرقمي )ص1) 
 ( 19ة )ص( علم الدين، الصورة الصحفية: دراسة فني2) 
 (. 391إلى الصحافة )ص( حجاب، مدخل 3) 
 .Terence, Introduction to the History of Communication: Evolutions Revolutions, (P.130)  ((5 
 (. 19( علم الدين، وصابات، وخليل، محمودالصورة الفوتوغرافية في مجاالت اإلعالم، )ص5) 
 ( 22-21في ظل الصراع الحضاري )ص( جاب هللا، سيميائية الصورة اإلعالمية 6) 
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 وترجمة   التخيل  سبل   يسلك  وابداعيًا،  بصرياً   تعبيراً   إال  ليست   بأنها   يشار الى الصورة  حيث 
  خالل من وذلك الصورة، خطاب  فيها يتحرك التي الثقافية البيئة من مستمدة   األفكار بمعان

 .(1) مستويين
  من  النطاق البصري  ستقبل، وهولموا المرسل بين االتصال وى مست وهو :اإلخباري  المستوى أ. 

 .للصورة مضمون 
  بعد   يستنبطه العقل  ما  وهو   للصورة،   واإليحاء  والمعنى   الداللة  مستوى   وهو  :الرمزي   المستوى ب.  
 المضمون. وراء ما بتحليل ليقوم  الصورة، مضمون  قراءة

 مدةومعاٍن مست  أفكار  وترجمة  يسلك سبيل التخيل  وابداع  بصري   فكر  عن  تعبير  الصورة  إن
باختالف الصورة وباختالف العالقة يختلف    الذي  الصورة  خطاب   فيه  يتحرك   التي  الثقافية  البيئة   من

  يجعل  الثقافي كثيرة، والتجذر دالالت  تختزن  دائماً  هي التي الصورة مع تحصل التي التواصلية
  مستقبل  على أثر الصورة  لذا يتوقف ي،التواصل  بعدها بسبب  مختلفة  لتأويالت  قابالً  إطاراً  منها

  وبطريقة  بدقة تأويلها وفك رموزها على  والقدرة أبعادها وفهم مغزاها  استيعاب  على وقدرته الرسالة
 والمعلومات  الوسيلة  واطاره المرجعي عن   الثقافية  وخلفيته  السابقة  بتجربته  تتأثر  عملية  وهي   سليمة
 .(2) اهيري االتصال الجم أدوات  من وعالن بهذا الذاتية واهتماماته تضمها التي

ومتكاملين،    متعارضين  جانبين  على  يحتوي "  غودوار  جان لوك"    يراه   كما  الصورة  فخطاب 
بشكل   قوله دون  الخطاب  يتضمنه ما أي الجمالي والجانب  ما يقال، أي الداللي الجانب  هما

نتائج    أحد   وكان   الكلمة،  أهم من  البشري   التواصل  في  مكانة  الصورة  فإن احتالل   هنا  ومن  مباشر،
المعرفة   عن  بحثاً   الصورة  إلى   يذهب   المتلقي  كاف  الماضي  ففي  عن طريق الفضاء،  االتصال  قدمت

مقاومة    يستطيع  أن  دون   إليه  تأتي  الصورة  أصبحت   فقد   الحالي،  العصر  في  قد اختلف  األمر  لكن
 ، قرارتنا االقتصادية  في  كموتتح  العقلي  تكويننا  في   وتتدخل  الوجداني  إحساسنا  تقتحم  فهي  حضورها،

 .(3) والثقافية الفكرية توجهاتنا في وتؤثر

 
 (. 17فاضل، مشكالت المصورين الصحفيين العاملين في المؤسسات المحلية واألجنبية في العراق، )ص 1)) 
 (. 69( سميسم، حميدة. التأثير الداللي للكلمة والصورة في الخبر اإلعالمي )ص2) 
 (. 2ي على لبنان )ص( العبد هللا، مي استخدام الصورة في تغطية العدوان اإلسرائيل3) 
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يبرز  أن المخرج يريد  فعندما عنها، االستغناء يمكن ال مادة الفوتوغرافية الصورة أن كما
  القارئ، نظر إليه ليلفت  الموضوع، هذا مع  الصورة  يستخدم  معينة  صفحة  في مهماً  موضوعاً 

 استخدام   فإن  يوم،  كل  األولى  لصفحتها  يناً عم  إخراجياً   نظاماً   تتبع  نأ  الصحيفة  تريد   وكذلك عندما
  أن  لنتصور القارئ، عن الملل يدفع بما النظام هذا نطاق داخل التنويع على الصورة يساعدها
ماذا   صفحاتها،  تمأل  التي  الصور  غير  من  تصدر  والمجالت   بالصحف،  والمتمثلة  الصحافة اليوم
  التشويق   عن   يبحث   القارئ   أن  في  شك  وال  والمجالت،  الصحف   هذه  عم   القارئ   تفاعل  سيكون مدى
 الوصف  في  الكالم  نجح  إذا  وحتى  فقط،  الكالم   في  الوصف  خالل  يقدم  أن  يمكن  ال  واإلثارة، وهذا

  الصورة  وأهمية دور يبرز هنا األحداث، مجريات  عن القارئ  إلعطاء نحتاج من الصفحات  فكم
 .(1) التفاصيل دأبت وبعدها  لحظات  في ممكنة اإلثارة تجعل الفوتوغرافية ألنها

حياتنا   في الصورة دور تصاعد  على  ُتعد  تحصى وال ال مؤشرات  هناك أن المؤكد  من
 والكتب  والمجالت، الصحف  في الصور من ومتواصلة  متتالية، هجماتٍ  نشهد  فنحن اليومية،

  خ، اريالت  في  لها  مثيل  ال  بصورة  وذلك  والتلفاز،  الكمبيوتر  إلى  إضافةً   اإلعالنات،   في  وعلى األلبسة
  مباشرةً  الدماغ خاليا فيه تتعرض  الذي اإلنسان جسم في الوحيد  المكان هي العين وألن شبكية

  المشاهدة،   لحظة  المشاهد   بموقف  يتأثر  األخرى   األربع  الحواس  بخالف  النظر  فإن  للعالم الخارجي،
 يريدون  ما سماع  إلى ينزعون  ينتلقالم أن  هو اإلعالم تأثير مجال في االكتشافات  أهم فإن من

 تفرض  الصورة وألن نظرهم، وجهات  وفق اإلخبارية التقارير مضامين تأويل سماعه ويعيدون 
 . (2) فيها  الفاعلية  ُشحنة   تجزئة  يستطيع  ال  كالمي  تعليق  أي  في  تكمن   فقوتها   واقع مباشر،  في   نفسها

في   المكتوبة   للمادة  مكمالً   أساسياً   عنصراً   العشرين  القرن   مطلع  منذ   الصور   أصبحت   ولقد 
تعد   فلم للصحيفة، والترويج القارئ، وتشويق اإلعالم في أهميتها اتضحت  أن بعد  الصحف،
 بصرية  جديدة ، لغة   سادته عصر في وذلك صور، بدون  تصدر أن تستطيع الحديثة الصحف

وسائل    وبين  ا نهبي   المنافسة  عنصر   مع  تتجاوب   أن  الصحيفة  على   أصبح  بل  والتلفاز؛   وهي السينما
الوسيلتان   هاتان فيها تخاطب  التي باللغة جمهورها تخاطب  وأن المختلفة، جماهيريةلا االتصال

أو   لحادث،  لفظي   وصف  بمجرد   يقتنع  أن  يستطيع  ال  أصبح  الحديث   القارئ   أن  كما  اإلعالميتان،

 
 (. 72لصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا  خراجها، )ص( ا1) 
 (. 67-66( األمين، الكتاب للصورة، )ص2) 
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تلك    إال  حديث لا  العصر  في  القراء   عيون   وما   بعينه،  ذلك  يرى   بأن   يرغب   وإنما  المواقف  من  موقف
األخبار    اللتقاط  يوم  كل  الصحفيون   المصورون   يوجهها  والتي  التصوير  آالت   في  كبةمر ال  العدسات 
الصحيفة    في  المنشورة   الصورة  حجم  ويحدد   التفاصيل،  وبأدق  وقت   أسرع  في   القراء  على  وعرضها

 :(1(منها عوامل عدة
 الصورة.  تخصه  الذي الموضوع أهمية -أ
 األولى.  الصفحة في المنشورة الصورة عدد  -ب 
 . ذاتها الصورة حوضو  درجة - ج

 
 رابعاً: خصائص الصورة الصحفية: 

 والسمات، وهي على النحو اآلتي:  الخصائص  تتصف الصورة الصحفية بالعديد من
 :المضمون  زاوية من الصورة خصائص-1

بزواياه،  الحدث  أو الخبر رواية هو الصحفية الصور يعد الهدف النهائي من نشر
الخبرية    لتقبل المادة  الدائمة  المعرفة  في  رغبته  تشبع  لكي  هوقوع  مكان  إلى  القارئ   قلنو   وتفاصيله،

 :(2) يلي  بما  يتسم أن يجب  الصحفية الصورة مضمون  فإن ولذا منها، والمزيد 
مع   الحدث   هذا  على  وتكون دافعة  وقع،  الذي  بالحدث   ووثيق  قوي   اتصال  ذات   تكون   أن -أ

 لحظاته.  أهم وتوضيح رواية
 .للقارئ  جاذبية أكثر يصبح متوقع غير بشيء  القارئ  يفاجئ الذي المضمون  كذلك فإن -ب 
نفسية    في  الصورة  وقع  تأثير  زيادة  على  يعمل  الصورة  مضمون   في  الدرامي  العنصر  توافر - ج

 . القارئ  ووجدان
 في  حية  الصورة  تكوف  أن  بمعنى  بالحيوية،  الصحفية  الصورة  يتصف مضمون   أن  يجب  -د 

 ..أشياء -أماكن – أشخاص  كانت  سواء  عناصر من تتضمنه كل ما
 
 
 

 
 (. 97-96( المتولي، اإلخراج الصحفي وتطبيقاته في الصحافة المدرسية، )ص1) 
 (. 100( مكي، عبد اللطف صديق اإلخراج الصحفي: الحلول الفنية لصحافة المستقبل )ص2) 
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 :الشكل زاوية من الصورة خصائص-2
اإلخباري  للموضوع المصاحبة الخبرية الصورة تكون  أن وذلك بمعنى: المناسب الحجـم -أ

الذي   الموضوع  أهمية  ومع  الفني،  نجاحها  درجة  مع  وأيضاً   الحقيقية،   أهميتها  مع  مناسب 
 .(1) عليها  تنشر  تيال الصفحة  مساحة مع وأخيراً  تصاحبه،

حجمها   مع  يتناسب   بما  وأبعادها،  جوانبها  بكل  الشكل  واضحة  تكون   أن  بمعنى:  حالوضو  -ب 
 تؤدي  وبالتالي  تفاصيلها،  لقراءة  عندها  التوقف  إلى  القراء  يدفع  ما  وهو  وأهميتها،  المعقول

 .أجلها من نشرت  أهدافها التي
تابعة ال الصور كذلك تتنوع أن يجب  كما ومساحاتها، أحجامها تتنوع أن بمعنى: التنوع - ج

 .(2) أيضاً  أحجامها زاوية من واحد  إخباري  تقرير  أو قصة أو لموضوع
الجاذبية   وهذه  نحوها  القراء  تدفع  التي  بالجاذبية  الصحفية  الصور  تتسـم  أن  يجب :  الجاذبية -د 

 التداخل  أو  الصورة،  في  جاذبية  األكثر  الجزء  يمثل  مقطع  على  التركيز  مثل  أوجه  عدة  لها
  الفنية  األطر بعض  استخدام أو الحدث، هذا محور  خص الش وصورة الحدث  بين صور
 .(3)الزخرفية الخطوط أو أو الناقصة الكاملة

 
 الصحفية:  الصورة خامساً: أنواع

 وكل  المجالت،  أو  الجرائد   سواء  الصحافة  في  تنشر  التي  للصورة  تصنيف  من  أكثر  هناك
من   الصحفية الصورة فتصني ويمكن األساس، هذا على إليه وينظر معينة يمثل زاوية تصنيف

 وهي الشكل الفني والمضمون أو الداللة وأسلوب اإلخراج والتقنية.  أربع زوايا،
 :(4) من حيث الشكل الفني. 1

وهو محبذ مع الصور الصحفية، لما يعطيه من أريحية في إظهار  الشكل المستطيل: -أ
 المضمون.

 لملل الذي يتسبب بهما للقارئ.كثيرًا نظرًا للرتابة واوهو غير محبذ  الشكل المربع: -ب 

 
 (.  85العلمية والفنية للتصوير الصحفي )ص ( شفيق، حسنين األساليب1) 
 (. 98-90( ربيع، عبد الجواد سعيد. فن الخبر الصحفي )ص2) 
 (. 98-90( ربيع، عبد الجواد سعيد فن الخبر الصحفي )ص3) 
 (. 126( اللبان، فن اإلخراج الصحفي ) 4) 
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وهو أيضا غير محبذ خصوصًا مع الصور الموضوعية، نظرًا لللتشوهات  الشكل الدائري: -ج
 الناتجة عنه. 

والمقصود بها اقتطاع أو فصل موضوع الصورة عن حوافها  ي "المفرغ":الشكل الديكوب -د 
 ودمجها مع النص بشكل يوحي بالحركة. 

 :(1) من حيث التعدد. 2
 وتؤدي الموضوع أو الخبر، مع بمفردها تنشر واحدة صورة  وهي: المفردة الصور  -أ

      وقد الصحفية، والتحقيقات  الرسمية األخبار مع الصحف في بكثرة وتستعمل وظيفتها،   
 .الخ ....  أو...  أو  السيارات   من  لقافلة  صورة  أو   لمكان،  صورة  أو   شخصية،  تكون صورة 

   من  واحد  موضوع حول تدور الصور من مجموعة عن ةعبار  وهي الصور: سلسلة -ب 
 هذا ويستعمل )طويلة(، متباعدة  زمنية فترات  على التقاطها  ويتم  مختلفة، نظر  وجهات 

 مصر، في" المصور" و ،" ساعة آخر "  مجلة مثل المصورة  المجالت  في النوع بكثرة
 تمثل  التي ورالص مجموعة ذلك على مثلةاأل ومن الفرنسية،"  باري ماتش"  ومجلة
 . للوزارة التابعة المستشفيات  ألحد   أثناء تفقده الصحة وزير جوالت  إحدى

 واحد،  حول موضوع  تدور  الصور  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  :المتعاقب   المشهد  صور  -ج
 )قصيرة( ومن أمثلة  متقاربة زمنية فترات  على التقاطها ويتم واحدة، نظر وجهة ومن
أو   ما لخطابٍ  إلقائه أثناء المسئولين أحد  انفعاالت  تبين الصور من مجموعة ،ذلك

 القمر. خسوف أو الشمس، كسوف ظاهرة تبين  التي الصور من مجموعة
 المضمون:  حيث من. 3
 بحيث  على الصفحة بمفردها تنشر التي الصور تلك : وهيالمستقلة اإلخبارية الصور -أ

  عناوين وتعليقات  من هايصاحب بما تروي  لكنها ،نهائياً  الصفحة موضوعات  إلى تمت  ال
في  توضع  كما كبير، حجم ذات  الصور هذه تكون  ما وغالباً  مهمة، أحداث  أو وأخبار
 قد أو وقوعه أثناء الحدث  لبيان الصور هذه تستخدم وقد ألهميتها، نظراً  الصفحة صدر
 .ث الحد  محور هي  لشخصية تكون  قد  أنها كما الحدث، نتيجة وقوع  تبين

 
 (. 39)ص( علم الدين، الصورة الفتوغرافية في مجال االعالم، 1) 
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  القيم  توافر حيث  من الخبر اختيار معايير من الصور النوع هذا اختيار عملية ويحكم 
 الصور؛  من  النوع  هذا  نشر  تأجيل  الصعب ومن    توافرها،  عدم  أو  اإلخبارية  العناصر     أو

 .تنشرها قد   المنافسة الصحف ألن نظراً 
 االخباري  تقريرال أو كالخبر لفظي لمحتوى  مرافقة خبرية صور وهي الصور التابعة: -ب 

 . عنه منفصالً  وليس المحتوي  هذا مع وتنشر دعمه فبهد  وذلك
  على  الموضوعات الخبرية أحد  بمضمون  تتصل التي الصور : وهي الموضوعات صور - ج

 والقيمة، كما الكم حيث  من تفصيالت  من يبرزه ما ختالف با   حجمها ويختلف الصفحة،
على  ساعد ت بكلمات  مصحوبة وتكون  ،تجاوره وأحياناً  واحد، حيز موضوعها مع يجمعها
 أحداث،  عن  تفاصيل   توصيل  أو  نقل،   إلى   الصور  من  النوع  هذا  ويهدف  مضمونها  توضيح

 الصور  عكس على الصور من النوع وهذا اإلنساني، للنشاط وأخف سرعة أقل وقائعأو 
 أو  بوقت   طترتب  ال  الغالب   في  ألنها  شهرًا،  أو  أسبوعاً   أو  يوماً   نشره   تأجيل  اإلخبارية يمكن

 . (1)الصحفي بموضوعها فقط ترتبط  بل اجلإخباري ع بحدث 
 صفحة  من بل أخرى، إلى جريدة من الصورة هذه عنها تعبر التي وتتفاوت الموضوعات 

 الموضوعات  الصور هذه موضوعات  وتشمل نفسها، الجريدة أخرى في صفحة إلى
  الصور  أهمية وتبرز رها،وغي والرياضية  واالجتماعية والثقافية واالقتصادية السياسية

  الطبيعية   الكوارث  أوقات  في  أو  مثاًل،  نشوب الحروب  عند   األزمات   أوقات   في  الموضوعية
 أو  الكوارث هذه خلفته ما بآثار تطالعه جريدته أن القارئ  ينشد  إذ  واألعاصير، كالزالزل

 تعد  الموضوعية فإن الصور هنا ومن. المعارك ووقائع للحروب، الجيوش استعدادات 
  التي  حول الموضوعات  عديدة تفاصيل  من تبرزه لما صحيفةال في أهمية الصور أكثر

 .(2) تصاحبها

 
 (. 211-210راج الصحفي اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره، )صاإلخ( نجادات، 1) 
 (. 158-157اللبان، اإلخراج الصحفي، )ص 2)) 
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  عليها   يغلب   لموضوعات   صور  وهي   :اإلنساني  الطابع  ذات  اإلخبارية   الموضوعات  صور -د 
  فإنها  بساطتها رغم اإلخبارية الزاوية وهذه بسيطة، إخبارية  زاوية وفيها  الطابع اإلنساني،

 .(1) البسيطة اإلخبارية الواقعة هذه زمن رمرو  بعد  للنشر ال تصلح  اولكنه ، هامة
 إذا  إال  واحد،  عمود   على  عادةً ن  وتكو   الموضوع:  محور  هي  شخصية  تمثل  التي  الصور - ه

  موضوعها   تصاحب   أيضا  الصور  وهذه  عمودين،  على  تكون   فإنها   شخص   من  تناولت أكثر
  الموضوعات  حالة في ود عم نصف على فتكون  الصورة، هذه تصغر يكون، وقد  حيث 

 الذي الصحيفة مراسل صورة  القبيل هذا ومن  المتن، سطور تدمج في وعندئذٍ  قصيرة،ال
. اإلقليمية الصحف في تشيعان وهما العمود، أو كاتب المقال، وصور بالموضوع، بعث 
 .(2) العامة الصبغة ذو اإلخباري  الطابع على صورها فيغلب  الكبرى، المدن صحف أما

 هذه       تفاصيل وتروي  الموضوع، محور ةشخصي تمثل التي  هي شخصيةوالصور ال
  تتمتع أن وينبغي ال، أم مهمة الشخصية  هذه أكانت  سواءً  شخصية ما،  مالمح الصورة
 نسعى   أن   يتطلب   ما   شخصية  تصوير  فإن   بالحركة والحيوية،  الصحفية  الشخصية   الصورة
 .(3) انفعال أو بحركة  هذه الشخصية  قيام أثناء  في الصورة هذه اللتقاط

 أبعاد  أي تتضمن ال أنها كما إخبارية،  معانٍ  ذات  صور  غالبا وهي :الجمالية ورالص - و
 إلحداث   منها  االستفادة  تتم  نما  وا    المنشورة،  التحريرية  الوحدات   خدمة  في  أن تستخدم  يمكن
 .(4)الصفحات  جمالية على لمسات 

 والقصائد  القصص و  الموضوعات الطويلة، بعض  تصاحب  التي الرسوم وهي
 الحدث   عن  تعبر  الفوتوغرافية التي  الصور  تتوافر  ال  حين   عادةً   وتنشر  والحوادث،  الشعرية
 تمتاز بتجسيد  التي الرسومات  بعض  لعمل رساميها إلى الصحف تلجأ وحينئذٍ  للقراء،
هذا  تخيل إلى ليذهب  القارئ  خيال  شحذ  إلى هذا وتتعدى بل لها،  المصاحب  المعنى

 .(5) حدوثه يفيةوك الموضوع،

 
 (. 211نجادات، اإلخراج الصحفي اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره، )ص 1)) 
 (. 211-209( المرجع السابق، )ص2) 
 (. 157-156ص، اإلخراج الصحفي، ) ( اللبان3) 
 (. 36العسكر، اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة، )ص 4)) 
 (. 213( نجادات، اإلخراج الصحفي اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره، )ص5) 
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 وتعتمد   للمصورين،  الفني  اإلبداع  من  لنوع   الجمالية كعرض   الصور  الصحف  بعض   تنشر
  وتوظيفه  معينة، لتكوينات  اختياره في الجمالية، وذلك أو الفنية المصور براعة على فقط
 الصفحات  في عادة  ُتنشر  ال خبرية، وهي  قيمة أية تتضمن وال  ، الصورة في الشكل للغة
  المخرج  اإلخبارية، ويستخدمها الصور  تعز عندما إال الخبرية المادة عليها ب يغل التي

 نشر   فرصة  لها  تتوافر  األسبوعية  الصحيفة  أن  شك  فال  الصفحة،  لتجميل  عندئذٍ   الصحفي
 تعطي  األسبوعي  الصدور فدورية اليومية، الصحيفة أفضل من بصورة الجمالية  الصور

 خاصة  براعةً  تتطلب   تيال الصور هذه  مثل التقاطفي  للتفكير الوقت  من فسحةً  الصحيفة
 يعطي   الذي  المالئم  الفني   التكوين  إلى  في التوصل  تفكيراً   تتطلب   وبالتالي  المصورين،  من
 .(1) من الصور غيرها في تتوافر  ال جمالية قيمة   الصور لهذه

 
 الصحفية:  الصورة سادساً: وظائف

وعلى   ريرية،والتح  اإلخراجية  سياستها  باختالف  للصور  تناولها  طريقة  في  الصحف  تختلف
الوظائف   إلى بالنظر للصحيفة، بالنسبة وفعاليتها الفوتوغرافية الصورة أهمية  تتضح  حال أية

  وظائف رصد  يمكن ،2للصحيفة  االتصالية العملية خالل من بها القيام  يمكنها التي المتنوعة
 : التالية النقاط في المختلفة الصورة

بها   نافست  التي  اإلخبارية  وظيفتها  الصحفية  الصورة وظائف أهم من : يةاإلخبار  الوظيفة  -1
 أقدر على  فالصورة  ومؤثرة،  نافذة  ذاتها  حد   في  الكلمات   تكن  ومهما  الحديثة،  الصحافة  في  الكلمات 

 بل إنها   نقل األخبار بالمعلومات،  في  الكلمات   مع  تشترك  الصورة  أن  كما  بالحياة،  مضمونها  ربط
 .الكلمات  يعهتستط مما وأسرع  أوضح شكلب  المعلومة تنقل
لما    اإلعالمي،  العمل  في  أساسياً   عنصراً   الصورة  تشكل  :للحدث  التوثيق والمصداقية  إضفاء  -2
تحقق من   ولما الرسمية، وغير الرسمية والمناسبات  األحداث  توثيق في بالغة أهمية من لها

 ال يتسرب   حتى  الخبر  لتأكيد   بمكا  هميةاأل  من  أصبحت   فقد   اإلخبارية،  والتقارير  األخبار  مصداقية
 الشك. إليه

 
 (. 158اللبان، اإلخراج الصحفي ، )ص 1)) 
 (. 43الفيلمي والرقمي )ص ، سعيد الغريب التصوير الصحفيالنجار 2)) 
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القراء،   ذاكرة في المعلومات  تثبيت  على الصورة تساعد  :القراء ذاكرة في المعلومات تثبيت -3
  الفوتوغرافية   الذاكرة  أو  يعرف بالقدرة  فيما  طريق الصورة  عن  المعلومة  وتخزين   البصري   المدخل  ألن
  عن  القرَّاء في ذاكرة  بقاءً  أكثر يكون  بالصورة المدعوم رفالخب آخر، شيء أي من رسوخاً  أكثر
 . الصور من خالياً  بالصحيفة  ينشر الذي الخبر

  ويتفق   عليه،  واالستحواذ   القارئ   انتباه  جذب   في  فعال  تتمتع الصورة بدور:  البصرية  الوظيفة  -4
 القارئ  عين لجذب  الوسائل أفضل تكون  ربما  للنظر الالفتة الصور ان  على الصفحات  مصممو

  بشكل   األشياء  تفاصيل  تسجيل  يمكنها  المختلفة  بأنواعها  الصور  أن  من  الرغم  لىوع  الصحيفة،  إلى
 .وأقوى  أسرع  بشكل  االنتباه جذب  تستطيع فإنها الواقع من قريب 
  التقاطها  في  المحترفون   المصورون   يبدع  التي  الصحفية  الصورة  أن  شك   ال  :إبداعية  وظيفة  -5

  إنجازات  من المختلفة الوطن أحداث  تسجل صوراً  وفنية إبداعية وانب ج من تحمله بما تعتبر
  الفنية  واألبعاد  اللقطة زاوية حيث  من المصورون  الفنانون  بها يهتم التي بالجمالية تتسم وأخبار

 أيًضا.  وأهمية تأثير من المناسبة أو للحدث  تضيفه ما  حيث   ومن للمكان والجمالية
  في المتلقي،   التأثير  على  كبيرة  بقدرة  يةالفوتوغراف  الصور  تتمتع  حيث   :القارئ   نفس  في  التأثير  -6

 الحصول  ومن ثـم الصورة موضوع في ويشارك عاطفياً  الحدث  قلب  في بأنه القارئ  ُتشعر حيث 
  قادرة   غير  صور تكون   دون   مطبوعة  صحيفة  أي  أن  حيث   عاطفية،  أكثر  أفعال  وردود   تأييد   على
  االتصال بالقارئ  وكفاءتها في ؤهالتهام من  كثيراً  تفقد  وبذلك إليها، الناظر  وامتاع اإلقناع عمى

 فيه.  والتأثير
بعض   له وتحل اإلنسان، بسيكولوجية وثيقاً  ارتباطاً  الصورة ترتبط : السيكولوجية الوظيفة -7

  البصري وتقويتها  النوع إلى ينتمون  الذين القرَّاء ذاكرة شحن ويمكن والعقلية، النفسية المتطلبات 
  العقلية  لم تكف تمتلكه وإن عليه تسيطر وهنا اإلعالمي، أو اإلعالني النص  إلى صورة  بإضافة
 .(1) المصورة

 
 (. 53( عبيد، أحمد التحليل الموضوعي للصورة الصحفية: األسس والتطبيقات )ص1) 
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الطيبوغرافية   العناصر أحد  الحديثة الصحافة في الصورة تمثل: تيبوغرافي عنصر الصورة -8
  بناء الجسم  في البيضاء والمسافات  والفواصل والعناوين المتن حروف مع تشترك فهي األساسية
 .(1) إخراجها وطريقة شكلها نكا  أياً  للصحيفة العادي

القارئ،  نفس في االهتمام ويبعث  النظر يستوقف فنياً  عمالً  الصورة تعد  :الجمالية القيمة -9
  عليها جاذبية   ويسبغ والتنوع والنشاط بالحيوية مليء مظهر ذات  الصفحة تجعل أن تستطيع فهي
  الصحف من الناحية التجارية  تفيد  أن يمكنها كما ها،قارئ قبل من للمطالعة قابلة تجعلها قد 

 .(2) والتسويقية
 

 الصحفية:  الصورة سابعاً: مصادر

 الحاسـب  تكنولوجيــا علـى تعتمـد  التــى الرقميـة األنظمــة إلـى الصـحف تحـول ظـل فى
 مـع  للتجـاوب  وذلـك الصـحفية، الصـور على الصحف منها تحصل  التى المصادر تعددت اآللي، 

 شـتى فـى المشـهود  التطـور نتيجـة المعلومـات، مجـال فـى والتالحـق ريعالسـ دواعـى التقـدم
 .(3)المجـاالت 

 وقلمه،  بريشته الصحفى الرسام يرسمها  التى الرسوم على تعتمد  الصحف كانت  أن فبعد 
  ووكـاالت  األنبـاء  وكـاالت  مـن تسـتقبلها التـى والصـور  مصـوريها عدسـات  تلتقطهـا  والصـور التـى

  شبكة منها: مصادر عدة على الصحفية الصور على  الحصول ـفى تعتمد  ور، أصبحت الصـ
 والتليفزيون. المدمجة واألقراص  الصور  ومكتبات  المعلومات الدولية

 الذاتية:المصادر  .1
 الصحفي: الرسام -أ

 التصـوير آلـة اختـراع الصـحفية، فقبـل للرسـوم مصـدر وأقـدم أهـم الصحفي الرسـام يعـد 
 مـن   والوقـائع  األحـداث   بعـض   صور  نقل  فى  الرسام  على  كلية  تعتمد   كانـت الصحف   افي،الفوتوغر 
 والتعقيـــد،  بالضـــخامة  تتســـم  عهـــدها  بـــادئ  فـــى  فكانـــت   اآللـــة،  هـــذه  اختـــراع  وحتـى بعـــد   ريشـته  خـالل
  فكـان  العسـكرية، والحـروب  عـاركالم مواقــع إلـى التهـمآ  اصـطحاب  عـن عجـــز المصـورون  حيـــث 

 
 (. 35( علم الدين وصابات، الصورة الفوتوغرافية في مجاالت اإلعالم )ص1) 
 (. 35المرجع السابق، )ص 2)) 

  (3 ) Susan Miller, "The Content of News Photos: Women's and Men's Roles" Journalism Quarterly, vol. 
61 (3), Spring, 1975 , p. 72  
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  فنان   أو  الرسام  الحربي  المراسل  عليه  يطلق  وكان  1الميدان.  من  الحروب   وقائع  يتـولى نقل  الرسـام
 الحـرب.
  انضـم   مـن أول وكـان بـادون  ادوارد   الكـابتن  الحـرب  فنـان  اشـتهر  الثانية، العالمية الحرب  ففي

 واأللـوان، والمـاء بالريشـة الجـيش منـاظر تصوير في بدعوأ فرنسا، فى البريطانية إلـى الحملة
 مشـهد  يرسـم لحظـة آلخـر ظـل االنسـحاب  وعنـد ١٩٤٠ عـام، البريطانيـة الحملـة وتحـرك مـع

 .دنكرك ميناء رسمه ما أروع االنسـحاب فكان
الحقيقـة  فـض ر  عـن السـاخرة  رسـومه ت عبـر   الـذى"  العلـى نـاجى"   الفنـان إغفـال يمكـن  وال
تخطـت  حيـث  فلسـطين، ضـياع فتـرة فـى  الفلسـطينية بالقضـية يحـيط الـذى المريـر والواقـع السـوداء
كـان  والتـى الجريئة رسومه بسبب ١٩٨٧يوليو ٢٢فى  النضال، واغتيل إلى النقد  مرحلة رسومه

أن   اليابانيـة"  أسـاهى"  صـحيفة وصـفته حتـى يلي،اإلسرائ الرصـاص  طلقـات  مـن أقـوى  وقـع لهـا
 الكبريتيك. بحامض  يرسم  العلى ناجى

الفلسطيني،  الشـــعب الفلسـطينية وحقـــوق  القضـية عـن برسـومه يدافع العلى ناجى فظل
 ووســـيلة لتواصل مع الناس.  الصـــراخ مـــن نوعـــا المرســـومة والخطـــوط الكلمـــة واعتبــر

 مصورو الصحيفة نفسها: - ب
 وعدد  وامكانياتها الصحيفة حجم  حسب  يقل أو قسم التصوير في العاملين عدد  يكثر قد و 
  بقسم  يسمى ما  كلها وتشكل كاملة، وتجهيزات  تصوير مجهزًا بآالت  القسم ويكون  محرريها،
 .(2) الصحيفة في التصوير

 ومفتــــاح ي الفقر  وعمودهــــا ــــةالحديث الصــــحافة عصــــب  الصحفي المصــــور ويمثــــل
 ينفعــل حيــث  خاصــة، وفلســفة رســالة صــاحب  فنــان صحفي هــو الصحفي نجاحهــــا، فالمصــور
 الـذى المضـمون  لتوصـيل لهـا؛ عدسـاته ويوجـه  ويقـدرها المواقـف ويـدرك بهـا باألحــداث ويتأثر

  هو  فقط وإنما مصوراً  ليس الحربي  الصحفي مصورناجحة، وال صور شكل  للمتلقي في يريـده
 أو المحــرر عليــه يطلــق مـــا وهــو والمصــور بين المحــرر التكامـل إطار في وذلك أيضا صحفي
 .(3) والتصويرية التحريرية بــين المهارات   يجمــع الــذى أي المتكامــل، المراســل

 
 (. 168طباعة الصحف وإخراجها، )ص ( الصاوي ، 1) 
 (. 32( علم الدين، الصورة الصحفية، دراسة فنية )ص2) 

(1) Ann Auman , “ Seeing The Big Picture : The Intergrated Editor of the 1990s 1.   , Newspaper 
Research Journal , Vol . 16 (1) . Win.1995 , pp . 35 – 47   .  
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  جبهة  في واجهةخطـوط الم في الصحفي ـورالمص وجـود  علـى الصـور تـأثير قـوة تعتمـد 
 الذى" كابا روبرت "  اليهودي الحربي ، فالمصور(1) صحفهم على المفروضة الرقابة ونوع القتال
 فذلك قوية، صورتك تكن لم إن شهيرة، مقوله وله الفيتناميـة، األمريكيـة الحرب  أثناء حياته فقد 

 كـاف. ٍ بقـدر للهـدف قريبـا تكـن لـم أنك يعنى
 أرشيف الصحيفة:  - ج

 مـن كنـز بمثابـة إنـه إذ  بالصـور، الصـحيفة إلمـداد  أساسـياً  مصـدراً  الصـور شـيفأر  يعـد 
 حصـلت  التي الصـور كـل اإللكترونـي الصـور أرشـيف ويضـم الصحف، في المـادة المصورة

 ملفـات  في  فظهـا ح ويـتم  تُنشـر، لـم أم  نشـرت  سـواء مصـادرها المختلفـة مـن  الصـحيفة  عليهـا
 بأسماء إما الصور عن البحث  ويتم الصور، مـن أصل ُنسـخ عمـل يسـهل ممـا خاصـة،

 معـا. بـاالثنين أو الموضـوعات  أو الشخصيات 
 المصادر الخارجية: .2

وذلــك   تحريرهــا،  هيئــة  غيــر  مــن  الصــحيفة  عليهــا  تعتمــد   التي  المصــادر  تلــك  بهــا  ويقصــد 
والشـبكة  والصـحف الصـور ووكـاالت  األنبـاء وكـاالت  مثـل ،مـادي غيـر أو مـادى جـرأ مقابـل

 المصادر. من ذلك وغير... الدولية المعلومات 
 وكالت النباء:  -أ

قـدرتها   أثبتـت  حيـث  العالميـة، اإلعالميـة السـاحة فـى محوريـا دورا األنبـاء وكـاالت  تلعـب 
الخدمـة  فتمثـل"  السـاحة، هـذه فـى تـأثيرال فـى المعتبـرة حصـتها علـى الحفـاظ علـى المسـتمرة
  فى  التقدم ومع (2) %،8نحو  والصحف اإلعالم ألجهزة األنباء وكاالت  تقدمها التى اإلخبارية
 أنمـاط  تغيـرت  كمـا وتنوعـت، األنبـاء وكـاالت  تقـدمها التـى الخـدمات  زادت  االتصـال، تكنولوجيا

 .(3) مشـتركيها عـدد   وارتفـع نشـاطاتها وتشـعبت  ـاالت الوك تلـك عمـل
 تغطـى   أن   تسـتطيع  إمكاناتهـا،  قـوة  بلغـت   مهمـا   العالم،  فى   مكان  أى   فى   صحيفةد  ال توج  إذ 

  صـحفية،  مـواد  مـن األنبـاء وكـاالت  بهـا تـزوده ما  على تعتمد  وال  بالمراسلين  العالم  جميـع مناطق 

 
 " األمريكية يو اس ايه توداى ( بيتر ھاو، مصور حربى بجريدة " 1) 
 (. 25- 24( بشير، الصحافة العربية اليومية في العصر الرقمى، )ص2) 
 (. 54حفى بين النظرية والتطبيق، )صإبراهيم، فن التحرير الص 3)) 
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 ،(1)والصور لألخبار كمصدر باءاألن وكاالت  على معتمدة تصدر الصحف بعض  هناك بـل أن
 يقومــون بإمـدادها  العــالم،  أنحــاء  معظــم  فــى  المراســلين  مــن  واســعة  بشــبكة  تتمتــع  األنبــاء  فوكــاالت 
 ت الوكاال  هنــاك بعض   بــل  المجـاالت،  مختلــف  فـى  وصـور  وتحقيقــات   أخبـار  مــن  الصـحفية  بــالمواد 

 تعتمــد   والتــى  ووكـاالت الرســوم  الصـور  وكـاالت   مثـل  ومتميـزة  خاصـة  ات خـدم  تقـديم  فـى  تخصصت 
  عدساتهم  لتكون  علــى الصور؛ الحصــول فــى الهــواة  والمصــورين الصــحف مصوري  بعــض  علــى
 للوكالة. بقالس حتـى يتحقق القـراء عيـون  أي الوكالـة، معهـا تتعامـل  التـى الصـحف عيون 

تمتلـك  ضـخمة، إعالميـة مؤسسـات  عـن عبـارة بأنهـا األنبـاء وكـاالت  ورخض أديب  عرف
 األحـداث علـــى  وتغطيـة   المعلومـات   جمـع  على  قادرة   تجعلها  كبيرة،  وتقنية  ومادية،   بشرية  إمكانيات 
 ذه الوكاالت هـــ قـــدموت العمالقـــة، لميـــةالعا للوكـــاالت  بالنســـبة العـــالم يشـــمل جـــدًا، واســـع نطـــاق

 .(2) مشتركيها إلى أخرى  إخبارية ومواد  والصور واألخبار المعلومات 
 وتنقسم وكالت األنباء الى عالمية وإقليمية ومحلية وخاصة وذلك على النحو اآلتي:

 العالمية: األنباء وكالت 1أ/
  خباريـة، اإل خـدماتها جانـب  إلـى بالصـور خاصـة خـدمات  الوكـاالت  هـذه تقـدم

 ووكـــــــالتى  )أ.ف.ب( الفرنســـــــية األنبـــــــاء وكالـــــــة الوكـــــــاالت: أبـرز هـــــــذه ومـن
  البريطانيـة   رويتـرز  ووكالة  األمريكيتين  إنترناشيونال  ب واليونايتدبرس.)أ  أسوشـــــــيتدبرس

(Rutersوتـاس ) السـوفيتية( .Telegrafmoie Agensivo Sovietskovo 
Soyuza) األقمار  محطات  عبر  المصورة خدماتها تقدم الوكاالت  بدأت  ، وقد 
 األمـريكيتين؛   واليونايتـدبرس  أسوشـيتدبرس"    وكـالتى  بـين١٩٨٠  أبريـل١٥فـى    الصـناعية

"  ةمجلـ اسـتفادت  المحطـات، وقـد  هـذه عبـر األخبـار والصـور خدمـة تعمـيم بهـدف
  العادية  والصور  الملونة الصور على في الحصول آنـذاك الخدمـة هـذه مـن"  التـايم

 واألسود.  األبيض 
  خـدماتها  تقـدم الوكـاالت  أصـبحت  الدوليـة، المعلومـات  شـبكة دخـول وبعـد 

 عبـر  خـدماتها  تقـدم  الفرنسـية  األنباء  الشبكة، فمثاًل وكالة على  عبـر مواقعها المصـورة

 
 (. 163ة: نظرية وممارسة، )ص( خضور، مدخل إلى الصحاف1) 
 (. 65( المرجع السابق، )ص2) 
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 صــورها،  باســتعراض  الوكالــة لمشــتركى يســمح نظــام ــاللمـن خ الشـبكة علـى عهـاموق
 يقـدم صـور بنـك عن عبارة وهو Image Fourm فــورم(، إيمــاج)ب  يعــرف والــذى

 األحـداث   تواكـب   التوضـيحية  للرسوم  خدمة  كمـا تقدم  يوميـا(،  جديـدة  صـورة  ٥٠٠حـوالي )
 وخدمــة  والعربيــة واأللمانيــة اإلنجليزيـة واإلسبانيةو  الفرنسـية باللغـات  زعوتـو  اليوميـة،
  صـورة  ( مليـون ٧حوالي، ) الــذى يضم الصــور أرشــيف علــى عــالوة الخاصــة، الصــور

الدولة،  اسم  أو  التاريخ بالموضـوع أو إمـا الصـور  عـن البحـث  ويمكـن  ١٩٣٠ عـام  منـذ 
  الصـناعية   األقمـار  يوميـا عبـر  ( صـورة٢٥)  ث تب  حيث   المصورة،  خباراأل  خدمة  تقدم  كما

 .(1)لمشـتركيها األرضـية والخطـوط
 وكالت األنباء اإلقليمية: 2أ/

 أنبــاء  وكالــة أبرزهــا ومــن متكاملــة، منطقــة خــدماتها تغطــى التــى الوكــاالت  هــى
 متقدمــة إمكانيــات  تمتلــك حيــث  خ(،.أ.الخلــيج )و بــاءأن ووكالــة أ(.ش.)أ الشــرق األوســط

 لألحداث. المصورة مــن التغطية تمكنهــا
 وكالت األنباء المحلية: 3أ/

  أن  غيـر اسـمه، تحمـل مـا  وغالبـا بلـد واحـد، في خــدماتها  تقـدم وكـاالت  هـى
 ت الوكـاال احتكـار لكسـر ةفي محاولـ الوكـاالت  هـذه جـاءت  ضـعيفة، وقـد  إمكانياتهـا
 وتزييفهـا.  الصـور تشـويش مـن  وللحـد  لألخبـار األجنبيـة

 :الخاصة  األنباء وكالت 4أ/
  تتبع  وانما أو الحكومة، الدولة تتبع وال البلد في عامالً  إخبارياً  جهازاً  تمثل وهي

 . معاً  مثل وكالة األخرى، الخاصة الملكية أنماط
 : ةاإللكتروني الصور مكتبات - ب

  في   المختلفة  من الصور   كبيراً   عدداً   تضم  للصور،  ضخمة  مخازن   بمثابة  تعد   هي
  الوسائل  على إحدى رقمية، هيئة في مخزنة الصور تكون  وفيها شتى، موضوعات 
 .(2)الشأن هذا  في المستخدمة اإللكترونية

 
(1) The Photo Service, “On Line Image Text available at :http://www.afp.com/english/products  تاريخ

2018/ 12/ 5الزيارة   
 التغطية الخبرية حول حصار غزة.  ر المصار في بناء تحيزاتعبد الغفور، دو  2)) 

http://www.afp.com/english/products/?pid=image/photo
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 :األجنبية  والمجالت الصحف - ج
 الخاصة  والموضوعات   خبارمع األ  الصور  هذه  بعض   ونشر  طبع   إعادة  في   منها  ويستفاد 
 .(1) األصلية من مصادرها الصور هذه على الحصول لصعوبة وذلك بالجريدة،

 : المحترفون  المصورون  -د 
 ببيعها  ويقومون  أو الموضوعات  األشخاص  صور يصورون  أي بالقطعة يعملون  الذين

 .والمجالت  الصحف إلى
 :الهواة المصورون  - ه

 صور بدون مقابل. عملهم وما يلتقطون من   نتاج  يعرضون  الذين
 :الجمهور - و

 تعوض الصحيفة  وقد  الصحيفة إلى المناسبة الصور يقدمون بعض  الذين القراء من
 أحد الجمهور استطاع بينما حدوثه وقت  معين حدث  تصوير عن  تخلفها المصدر بذلك
 لهذا الحدث. صور التقاط

 

 : )كالم الصورة( الصحفية الصورة ثامناً: تحرير

 أو  أسفلها في أو أعالها في يوضع فقد  ة،الصور  كالم مواضع تتعدد  :الصورة كالم موضع -1
  الموضع  اختيار في كاملة حرية الصحفي وللمخرج الصورة، داخل يفرغ أو جانبيها، أحد  على
 وحدة وكالمها الصورة تكون  أن دائماً  عينيه  نصب  يضع ان بشرط ولكن الكالم، يحتله الذي

 ما  أقرب  الكالم يكون  أن  يتطلب  ما  هوو   بينهما،  الرابطة أبداً  القارئ  يفقد   ال  بحيث  واحدة، بصرية 
  بحيث   عامة،  بصفة  الصفحة  على  ومسارها  العين  حركة  اتجاه  في  يوضع  وأن  الصورة،  إلى  يكون 
  فيها  لتضع الصورة من جزء بقطع الصحف بعض  تقوم وأحياناً  ،(2) وإرهاقها العين إرباك يجنب 

  تفاصيل   على  القطع  هذا  يؤثر  أال  راعاةم  تم  إذا  خاصة  موفقًا،  ن يكو   ما  غالباً   اإلجراء  وهذا  كالمها،
 في  يخلق مما الصورة بهذه الموجود  الحركة التجاه وفقاً  الصورة كالم وضع ومراعاة الصورة،
 .(3)  جذاباً  إجراءً  النهاية

 
 (. 54( علم الدين وصابات، الصورة الفوتوغرافية في مجال اإلعالم )ص1) 
 (. 90( ابراهيم، التطور التكنولوجي وأثره على الصورة الصحفية )ص2) 
 (. 168اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص( 3) 
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 ذلك  ألن  األنسب   الشكل  وهو  أسفلها،  الصورة  كالم  يوضع  أن  شيوعاً   المواضع  أكثر  ومن
  يقرأ  ثم أواًل، الصورة يرى  بحيث  أسفل، إلى أعلى من لقارئ ا لعين الطبيعية  الحركة مع يتماشى
 .(1) ثانياً   تحتها الذي التعليق

 متوسط  جزء  أسفل  إطاره   في   الصورة  كالم   الصحيفة  تضع  أن  هو   المكان،  هذا  يعيب   ومما
  وفي  المتن، ر لعنص ويساره  الصورة كالم يمين على الموجودة السفلى األجزاء استغالل مع منها
 :(2) هما أساسيين بعيبين  يتسم اإلجراء هذا فإن الواقع

 يحقق  وال  الصورة، عن مستقالً  عنصراً  جعله إلى يؤدي إطار في الصورة كالم وضع  أن -أ
 .لها مكمالً  جزءاً  النهاية في يعد  والذي معها، العضوي  الترابط
 فصله   رغم  لكوذ   المتن،  من  جزءاً   بارهاعت  إلى  بالقارئ   يؤدي  بالمتن  الصورة  كالم  إحاطة  أن -ب 
 . بإطار  المتن عن

  بأن  الكالم  لهذا الطبيعي المكان واتخاذ  اإلجراء، هذا مثل عن  التخلي  يحسن  هنا  ومن
 . الصورة أسفل أفقية بطريقة  يوضع

 :(3) يلي فيما نجملها الصورة كالم وضع عند مراعاتها يجب  التي المعايير بعض وهناك
  وضع  فيجب  الصورة، في قوي  حركة هاتجا هناك كان فإذا :ورةالص في الحركة اتجاه -أ

 . الصورة كالم إلى القارئ  عين حركة اتجاه يقود  بحيث  التعليق
 الحركة  اتجاه الصورة وضع عند  يراعي أن المخرج على: الصفحة على الصورة موقع -ب 

 خاصة  إخراجها،  إلى  وليس  الصفحة  إلى  الصورة  في  الحركة  اتجاه   يشير  أن  يجب   إذ   فيها،
  عند   الصورة  كالم  وضع  يجب   وبالتالي  للصفحة،  الخارجية  األعمدة  على  وقوعها  حالة  في

 .الخارجية حافتها عند  وليس للصورة الداخلية الحافة
 : حالتين في مطلق بشكل   إليه االحتكام ويتم :القارئ  لعين الطبيعي المسرى  - ج
 .للصفحة الخارجية األعمدة على  الصورة وقوع عدم  -1ج/

 
 (. 191رة فيه وعناصره )صومبادئه والعوامل المؤث ( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته1) 
 (. 197( صالح واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملية )ص2) 
 (. 91( إبراهيم، التطور التكنولوجي وأثره على الصورة الصحفية )ص3) 
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 إلى الكالم وضع  يجب  الحالة هذه وفي نفسها، الصورة في قوي  حركة اتجاه وجود  دم ع  -2ج/
 الموجود  كالمها لقراءة مباشرة اتجه مطالعتها من القارئ  فرغ ما إذا حتى الصورة يسار
 .العربية للعين الطبيعي المسرى  مع تماشياً   اليسار، على

  حجم   من  صورةال  كالم  يجمع  أن  ضرورة  ىعل   التيبوغرافيون   يجمع  يكاد :  وكثافته  الكالم  حجم.  2
  في  يسهم ذلك أن أساس على أعلى، بكثافة وكذلك المتن، في المستخدم الحجم من أكبر
 كوحدة  يبدوان  يجعلهما  مما  الخفيف،  والكالم  الثقل  شديدة  الصورة  بين  البصرية  الفجوة  كسر

  بعد  قراءتها ناءأث في  القارئ  بصر يرهق ال مما وضوحاً  أكثر أنها كما واحدة، بصرية
 .(1) شديدين ويسر سهولة في الصورة مطالعة من انتهائه

  إليه  يصل أن  يمكن الذي االتساع الصورة، كالم جمع باتساع يقصد  :الصورة كالم اتساع. 3
  ألقصى  بالنسبة  ،(2) الصورة  تشغله  الذي  باالتساع  مقارناً   الكالم  هذا  سطور  واتساع  الكالم،
  يرى  حيث  الطيبوغرافيين آراء لهحو  اختلف فقد  الصورة، مكال إليه يصل أن يمكن اتساع
  ويرى  أعمدة، ثالثة اتساع إلى ونصف عمودين بين يتراوح الكالم اتساع أن البعض 
 إلى الكالم تقسيم يفضل ذلك عن الصورة كالم اتساع زيادة حالة في انه اآلخر البعض 
  بعض  فيرى  الصورة، باتساع  ناً مقار   الكالم اتساع عن  أما أبيض، فراغ بينهما  يترك أنهر،

 في  يسهم   ذلك  أن   أساس   على   بأكمله  الصورة   بعرض   الكالم  يمتد   أن  ضرورة  الطبوغرافيين 
 .(3) واحداً  طبوغرافياً  عنصراً  باعتبارها بكالمها  الصورة ربط

 العوامل من وكالمها الصورة بين المتروك البياض  يعد  :وكالمها الصورة حول البياض. 4
 الكالم  انفصال  إلى  يؤدي  فيه  مبالغ  بشكل  البياض   فزيادة  بينها،  الرابطة  د تحدي  في  المهمة
  بالصورة  يلتصق الكالم يكاد  حتى تقليله في المبالغة فإن أخرى  ناحية ومن الصورة، عن
  بين  البياض  أن التيبوغرافيون  ويرى  الكالم، لهذا القارئ  عين التقاط صعوبة إلى يؤدي

 البياض  أن  آخرون   ويرى   ذلك،  عن  يقل  أو  واحد   كور  على  يزيد   أال  ينبغي  وكالمها  الصورة
  عن  يزيد  وأال( أبناط ستة) كور نصف عن يقل أال يجب  وكالمه الصورة بين المناسب 

 .(4) (أبناط تسعة)
 

 (. 191النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 1)) 
 (. 171ي )صاللبان، فن اإلخراج الصحف )2) 
 (. 193-192دخل إلى اإلخراج الصحفي )ص( النجار، م3) 
 (. 122( شفيق، األساليب العملية والفنية للتصوير الصحفي )ص4) 
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  المخصصة   نسبياً   الكبيرة  الحروف  من  يجمع  واحد   سطر  من  عادة  يتكون   :الصورة  كالم  عنوان.  5
  الصورة  من التدريجي الها بانتق العين، حركة تيسير إلى أساسية بصفة ويهدف للعناوين،
 يستخدم   ال  العنوان  أن   يرى   البعض   أن"  ارنولد "    ويرى   األصعب،  التعليق  إلى  إدراكاً   األسهل

  التي  للصور العنوان يكتب  أن يمكن  إذ  شائع، خطأ وهذا المستقلة، الخبرية للصور إال
 اءة قر  إمكانية من تزيد  لصورا عناوين  بان علماً  أيضًا، الموضوعات  بعض  مع تنشر

 .(1) المعنونة للصور  المصاحب  الموضوع
 .(2) منها الصورة كالم عنوان لمكان  مختلفة  مواضع عدة وتوجد
 .تحتها  الكالم يأتي  حين في نفسه   الصورة فوق  يوضع قد  -أ
 .كالمها بجانب  الصورة أسفل يوضع قد  -ب 
 . كالمها فوق  الصورة جانبي أحد  على يوضع قد  - ج
 .مالكال  وبين بينها  الصورة أسفل يوضع قد  -د 

  عدم  إلى  الصحف بين الصورة كالم عنوان موقع على االختالف هذا يعود  وقد 
 في واضحة  سياسية وجود  عدم وبالتالي  ومستمر، يومي بشكل استخدامه إلى   لجوئها
 .(3)العنصر هذا مع التعامل كيفية

 
 الصحفية:  الصورة تاسعاً: إخراج

 حيث  من في الصحيفة، الصورة به تظهر الذي الشكل الفني د تحدي ويقصد باإلخراج الصحفي
 . (4) ومساحتها  الفني،  عرضها، والشكل  وأسلوب   معنية،  صفحة  داخل  ومكانها  الصحيفة،  في  موقعها

  على الصفحة،   والتنوع  الحركة  إلضفاء  قيمة  وسيلة  للمخرج  بالنسبة  الفوتوغرافية  الصور  وتعد 
  طريقة   في  الصحف  ، وتختلف(5) ةللصفح  ومريح  جيد   تصميم  رابتكا  ألمكنه  استغاللها  استطاع  واذا

  والمادية  الفنية إمكانياتها وتفاوت  وسياسة تحريرها اإلخراج في باختالف أسلوبها للصور تناولها
  اإلخراج   أو  العرض   طريقة  أو  العدد   أو  حيث الحجم  من  سواء  واإلخراجي،  التحريري   جهازها  وكفاءة

 
 (. 191وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه 1) 
 (. 139-138( شفيق، األساليب العملية والفنية للتصوير الصحفي )ص2) 
 (. 193الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص ( نجادات، اإلخراج3) 
 ( المرجع السابق83( علم الدين، الصورة الصحفية: دراسة فنية )ص4) 
 (. 164راج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العلمية )ص( صالح، اللبان، وشريف، أشرف اإلخ5) 
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  اختيار  حيث  من الطيبوغرافية لجات يلي المعا فيما  وسنعرض  ،(1)المختلفة الجريدة صفحات  في
 األخرى: المعالجات  وشكلها وبعض  لها المصاحب  والكالم ومساحتها ومكانها الصورة

 اختيار الصورة الصحفية:. 1
   الخطوة  هو  الصالحة للنشر  الفوتوغرافية  الصورة  اختيار  أن  الصحفي   اإلخراج  خبراء  يرى 
 .(2)األكمل  على الوجه  الصحفية  لمهمته  وتأديته  المهم،  العنصر  هذا  نجاح  في  واألولى  األساسية

 يلي: ما  وفنية، ومنها صحفية عوامل لعدة للنشر الصالحة الصورة اختيار عملية  وتخضع 
تعكس  عام بوجه  الصورة ألن والحركة، بالحياة المفعمة هي  الصحفية  فالصورة :الحيوية -أ

  شعوراً  القارئ  انتاب  كة،متحر  حية الصورة تكن لم فإذا اإلنساني، النشاط مختلف أوجه
 الجديدة، اللقطات  باختيار  صوره على  الحيوية من  نوع إضفاء المصور ويستطيعبالركود، 

 .(3) تقليدية غير مبتكرة  زوايا المعادة، واختيار غير
غير   أي  عادية، ظروف غير في التقاطها تم التي الفجائية الصورة إلى وتشير :التلقائية -ب 

بالنسبة    بشكل أكثر  ذلك  يراعي  أف  ويجب   الصورة،  في  لظاهرينا  األشخاص   قبل  من  متوقعة
  الحيوية  من مزيداً  تضفي التلقائية الشخصية الصور أن أساس على الشخصية، للصور

 .(4) على الصفحة
 في كل البد  ولكن الصورة، حيوية عن فيها نتنازل قد  حاالت  هناك :بالموضوع الصلة - ج

بعضهما   العامالن هذان يرتبط ما عادةو  معلومة، على الصورة وي تحت أن الحاالت 
 .(5) باآلخر 

شيء  إلى تحيلها حيث  الصورة، قيمة  من كثيراً  تزيد  اإلنسانية فاللمسة :اإلنساني الجانب -د 
  واالطالع  بالقراءة ويغريه اهتمامه، ويثير القارئ، يحرك مشاعر الداللة، قوي  القيمة عظيم

  الضحايا  صور عرض  في صحفيال المخرج يتمادى أن ذلك معنى وليس على الخبر،
 .(6) الصحفي الذوق  وهو  يقل أهمية  ال آخر عامل فهناك مثيرًا، والمنكوبين عرضاً 

 
 (. 78مجاالت اإلعالم )ص  الصورة الفوتوغرافية في ( علم الدين وصابات، 1) 
 (. 154( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 2) 
 (. 135( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص3) 
 154المرجع السابق ص 4)) 
 (  166واللبان، اإلخراج الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العملية )ص صالح 5)) 
 (  166( المرجع السابق )ص6) 
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 وقد يتعارض   األشخاص،  من  الخالية  الصور  في  درجة  أقصى  إلى  تحقيقه  ويمكن  :المعنى - ه
ة  الظاهر  اللقطة وراء فيما داللة الصورة  تحمل الحالة هذه ففي الحيوية، مع أحياناً  المعنى
  كامنة  معان من الصور تحمله ما  تشرح أكثر كلمات  إلى الصور هذه تحتاج لذا، (1)فيها

  والمعنوية   العقلية  القيمة  إلى  الصور  من  النوعية  هذه  قيمة  وترجع  القارئ،  دهشة  وتزيد من
 .(2) تحملها  التي واألدبية العميقة

المواصفات   بعض   افيه  تتوافر  أن  يجب   للنشر  الصالحة  الصحفية   فالصور  الجانب الفني: - و
 المعًا،   سطحيا  يكوف  وأن  للطبع،  قابلة  التفاصيل  واضحة  المعالم،  دقيقة  تكوف  كأن  الفنية،

 .(3) ظاللها بين  وتمتاز بالتباين
 :الصورة مساحة .2

 أنظار   استوقفت   كبيرة  الصورة  كانت   فكلما  أهميتها،  مع  مساحتها  تتناسب   ما  الصور  أفضل
 قد  الذي الموضوع أو الخبر قيمة تساوي  أن يجب  الصورة ةقيم إن حيث  القراء، من د عد  أكبر
 ذلك  نعني وال القارئ، النتباه جذباً  أكثر تعد  الكبيرة الصورة إن حيث  نفسها، المساحة على يطبع

 .(4) التأثير عديمة  المساحة ضئيلة الصور عن االبتعاد  يعني ما بقدر  الصورة مساحة في اإلفراط
 على  نشرها أجل  من للصورة المناسب  الحجم تحديد  في مباشر بشكل تؤثر متغيرات  عدة كوهنا

 : كالتالي وهي الصحيفة، صفحات 
  صغيرة   صورة   نشر  يصبح  إذ   التأثير،  من   أهم   القراءة  وضوح  ويعد   :والتأثير  القراءة  وضوح -أ

  على   نشرت  أال  واألفضل  مجدية،  غير  عملية  تفاصيلها  إدراك  عن  عاجزاً   القارئ   يجعل  بما
  الصورة،  لحجم أدنى حداً  المخرج على يفرض  القراءة وضوح عامل إنف لذلك اإلطالق،

 .(5)القارئ  على تأثيرها يفقدها  ال بما

 
 (. 127حفي )صاللبان، فن اإلخراج الص ( 1) 
 (. 158-157( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 2) 
 ( 162-161اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص 3)) 
 (  107-106الصحفي )صشفيق، األساليب العلمية للتصوير  4)) 
 (. 162( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص5) 
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 كانت   فكلما  الصفحة،  على  بأهميتها  الصورة  مساحة  ترتبط  :أهميتها  ومدى  الصورة  قيمة -ب 
 أن  يلزم  الساخن ي الحيو  الموضوع أن  كما  كبيرة، بمساحة نشرها أمكن  واضحة،  الصورة
 .(1) المساحة كبيرة صورة تؤكده

  واضحة   تكون   أن  يجب   لذا  كثيرة  تفاصيل  على  تحتوي   الموضوعية  فالصور  :الصورة  نوع - ج
 أواًل،  الوضوح سمة لها  يتحقق حتى الموضوعية الصورة  مساحة زيادة يتحتم لذا للقارئ،

 الصحف بعض  فتقوم صيةالشخ للصور بالنسبة ، أما2ثانياً  القارئ  عين على التأثير ثم
  التيبوغرافيون   اختلف  وقد   اإلبهامية،  الصور  عليه   يطلق  ما  وهذا  عمود،  نصف  على   رها بنش 

 الشخص،  مالمح  توضح  أن  من  أصغر  أنها  بعضهم  يرى   حيث   اإلبهامية  للصور  بالنسبة
 بصر   ويرهق  ناحية،  من  الجمع  عامل  يتعب   إجراء  هو  بجوارها،  المتن  من  جزء  جمع  وأن

  من  النوع هذا أن اآلخر البعض  يرى  حين في أخرى، ناحية من القراءة أثناء في القارئ 
 هذه  نشر تم  إذا الصفحة، في المطول المتن رمادية على القضاء في يساهم الصور
 .(3) الصفحة أجزاء جميع  على  وتناسق بنظام الصورة
 عموداً   غتبل   التي  المساحة  منتصف  في  اإلبهامية  الصورة  وضع  الفعالة،  اإلجراءات   ومن

 إنه  حيث  ،(4) ويسارها الصورة يمين على البياض  من قدر ترك إلى دييؤ  بما كاماًل،
 .(5) تأثيرها من يزيد  مما الصورة، إلى أكثر االنتباه يجذب 

 المساحة،   كبيرة  صور  إلى  دوماً   تحتاج   بالصحيفة  صفحات   فثمة  :الصحيفة  خالل  الموقع -د 
 ذات  ت الصفحا في الحال بعكس ت،والتحقيقا والرياضة والمرأة  الفن صفحات  مثل

 تعتمد   أنشطة  والرياضة  الفن  إن  حيث   واالقتصاد،  السياسة  صفحات :  مثل  الجاد   المضمون 
 أن كما  صفحاتها، إخراج في والجذب  للتوضيح كوسيلة أساسية  بصفة الصور على

  أهميتها   تؤكد   ضخمة  صور  استخدام  يستوجب   بما  األهمية  من  الساخنة  التحقيقات   صفحات 
 .(6)لها  وتشهد 

 
 (.  183-182قات العملية )صي األسس النظرية والتطبيصالح، واللبان، اإلخراج الصحف 1)) 
 (. 154اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص  2)) 
 (. 65صالح، الصحف النصفية ثورة في اإلخراج الصحفي )ص 3)) 
 (. 65صالمرجع السابق. )  4)) 
 (. 165النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 5)) 
 (.  166( المرجع السابق. )ص6) 
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  للصور   صحيفته  من  المخرج  يقتطعها  التي  المساحة   ترتبط:  للصحيفة  اجيةاإلخر   السياسة - ه
 اعتماد  مدى كبير حد  إلى تحدد  التي األول، المقام في للصحيفة التحريرية بالسياسة
 أنها  أو ومتنه، الموضوع  لعنوان مساعداً  عنصراً  كانت  إذا وفيما الصور،  على الصحيفة 
 .(1) ورانالمذك العنصران يساعده أساسياً  عنصراً 

  الصورة،  بحجم المتعلقة اإلخراجية الوسائل فمن :الواحدة الصفحة على الصور تعدد - و
 الصفحة، على الواحد  الموضوع مع أو الواحدة، الصفحة على صور عدة مساحة تحديد 
  ثم  ومن له، المصاحبة  الصور أكبر  للموضوع الرئيسية  الفكرة تحمل  ما  عادة إنه حيث 
  لبقية  بالنسبة  أو –  الصفحة السيادة على لها يحقق ما لكبرا  من الصورة هذه جعل يجب 
 السيادة ذات  الصورة في الرئيسية  الفكرة تعزيز مع اإلمكان، بقدر – الموضوعات  صور
  الرئيسية   الفكرة  إلى  االنتباه  جذب   في  يسهم  مما  حجمًا،  أصغر  صور  تحملها  فرعية  بأفكار
 .(2) الموضوع في

 : الصورة شكل . 3
  الصورة   شكل  ويعد   الخارجية،  الصورة  حواف  تصنعه  الذي  الهندسي  لشكلا  به  ويقصد 

 تعدد   من الرغم وعلى  االنتباه،  جذب  على الصورة  قدرة من تزيد   التي المهمة العوامل أحد 
 أن  إما : األول أمرين تتعدى ال أنها  إال الصحف، في الصور بها تظهر التي األشكال
 األمر  البيضاوي، أو الدائرة أو المستطيل  أو بعكالمر  المألوفة الهندسية باألشكال تظهر
 األشكال  على  التعديالت   بعض   إلجراء   نتيجة  تنشأ  هندسية  غير  األشكال  تكون   أن:  الثاني

  بغية  عليها التعديالت  بعض  إجراء أو قطعها في التحكم طريق  عن المألوفة الهندسية
 .(3) االنتباه جذب  من قدر أكبر تحقيق

 بين  التمييز ويمكن الصحف، صفحات  على الصور تخذهات  التي األشكال وتتعدد 
 :يلي  كما شكل، من أكثر

 
 (. 180دئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )صاج الصحفي اتجاهاته ومبا( نجادات، اإلخر 1) 
 (. 167( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 2) 
 (. 109الصحفي )ص( شفيق، األساليب العلمية والفنية للتصوير 3) 
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  الجرائد  صفحات  على استخداماً  الهندسية األشكال أكثر من ويعد : المستطيل الشكل -أ
  جذباً  واألكثر للعين المريحة األشكال من ويعد  اإلخبارية، الموضوعات  مع وخاصة
  أن  كما الصورة، مضمون  توصيل في ستطيلالم الشكل ويسهم للنظر، ولفتاً  لالنتباه،
 .(1) رأسياً   أو أفقياً  المستطيل الشكل وضع تحديد  في يتحكم الصورة مضمون 

 إن حيث  اإلمكان قدر عنه باالبتعاد  الطيبوغرافيين من العديد  وينصح :المربع الشكل -ب 
 ون السك  من نوع إلى يؤدي مام األربعة، أضالعه لتساوي  نظراً  والركود، بالجمود  يوحي
  الكآبة  من الحد  يمكن حتى المربعة الصورة بتكبير البعض  ينصح ولذك الحركة، وعدم

 .(2) المربع الشكل استخدام إلى المخرج اضطر ما اذا والجمود،
  تنوعاً  يحقق ما وهو األحيان بعض  في الصحف إليها وتلجأ :األركان المقوسة الصورة - ج

  من  نوعاً   يحقق الصورة  أركان تقويس أن  كما  المستقيمة، حادةال الحواف ذات  الصور  مع
 تحمله   الذي  والليونة  الرشاقة  وطابع  المستقيمة،  الخطوط  تمثله  الذي  القوة  طابع  بين  الجمع

  من  اإلجراء هذا يوفره لما  نظراً  للصورة،  اكبر وضوحاً  يوفر أنه كما المنحنية، الخطوط
 .(3) إلخباريةا الصفحات  مع  استخدامه حينص  وال الصورة، أركان حول  أكبر بياض 

  المكونة  العناصر في بالتحكم يتعلق  فيما صعوبة األشكال أكثر من وهو :الدائري  الشكل -د 
  الشخصية   سواء  الصورة  في  مهمة  تفاصيل  حواف  تقطع  الدائرة  إن  حيث   بداخلها،  للصورة

 إذا  خاصة و  الصور، حواف تشوه عامة بصفة  الدائرية األشكال ويعيب  الموضوعية، أو
 .(4) موضوعية كانت 

 أحد  يتخذ  أن يمكن حيث  نفسها المستطيل بميزة الشكل هذا يتميز :البيضاوي  الشكل - ه
  االنتظام  عن لخروجه للعين المريحة األشكال من أنه كما واألفقي،  الرأسي: الوضعين
  م بالقد  لإليحاء قديمًا، الملتقطة بالصور البيضاوي  الشكل ارتبط وقد  المألوف، الهندسي
 .(5)والعراقة

 
 ( . 109( المرجع السابق )ص1) 
 (.  144( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص2) 
 ( . 179-178اإلخراج الصحفي )ص ( النجار، مدخل إلى فن3) 
 (. 146( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص4) 
 ( 177( صالح واللبان، اإلخراج الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العملية )ص5) 
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 إبرازه   المراد   الجزء  ويكون   كبيرة،  موضوعية  صور  مع  الشكل  هذا  يستخدم  :مثلثال  الشكل - و
 يؤدي الشكل هذا أن إال المتاحة، المساحة تزيد  حيث  المثلث  في منتصف الصورة من
  الصورة   اتخاذ   بشدة  التيبوغرافيون   ويعارض   الصورة،  من  مستهدفة  غير  عناصر   إظهار  إلى

 الوجه  أبعاد  مع األحوال من حال بأي يتوافق ال الشكل هذا ألن المثلث  لشك الشخصية
 عدم على يبعث  مما الوجه، هذا من  أجزاء بتر إلى النهاية في يؤدي مما اإلنساني،
 .(1)الشديد  بالتكلف ويوحي الراحة،

  يعيبه  الشكل هذا أن إال المنحرف، شبه شكل الصور تتخذ  حيث  :المنحرف شبه شكل - ز
  ضياع  إلى يؤدي مما اآلخر، الجانب  من ضيقهاو  جانب، من المتاحة ساحةالم زيادة
 .(2) الصورة  في المهمة التفاصيل بعض 

 بأكملها،  خلفية( الصورة)  أرضية  حذف  عن  تنتج  التي  وهي  (:الديكوبيه)  المفرغة  الصور - ح
  كبيرة  بدرجة الصورة ابرز في اإلجراء هذا ويسهم للصورة، كأرضية  الورق  بياض  ليبدو
  يحقق  أنه كما الصورة، في إليه النظر لفت  يراد  ما  على والتركيز وجدت، إن حركةوال

 .(3) الصحفية صفحات  عبر  الصورة شكل في تنوعاً 
 ومتوازي  المنحرف وشبه والمعين كالمثلث  وغريبة شاذة أشكال وهي :شاذة أشكال - ط

 األشكال   من  وغيرها  سحابة  أو  الموضوع  إلى  يشير  سهم  شكل  الصورة  تتخذ   وقد   األضالع،
 الشكل   هذا  يستخدم  وغالباً   الجوانب،  ممزقة  بالصور  تسميتها  ويمكن  وانب،الج  منتظمة  غير

 مدة اهتمامه  وإثارة القارئ  انتباه جذب  على أكبر قدرة وله معينة، داللة إلعطاء للصورة
  الفن  عن بحثاً  األحيان معظم  في تأتي األشكال هذه ولكن المألوفة، األشكال من أطول
 .(4) التصالا وليس

 :بالصورة محيطال اإلطار. 4
 المواد،  سائر عن    وتفصلها  أكثر  أو  عمود   على  مطبوعة  بمادة  تحيط  مساحات   هي  اإلطارات 

 .(5) الصحيفة في الهامة التيبوغرافية الوحدات  من وهي

 
 (. 177المرجع السابق، )ص( 1) 
 (. 147( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص 2) 
 (. 89الصورة الصحفية )صإبراهيم، إسماعيل، التطور التكنولوجي وأثره على  3)) 
 (. 185( النجار، مدخل إلى فن اإلخراج الصحفي )ص 4) 
 (. 68( همام، مائة سؤال عن اإلخراج الصحفي )ص5) 
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 العودة في بدأ أنه إال البالية اإلجراءات  من أصبح للصورة إطار وضع أن من الرغم علىو 
 حواف  حول  السمك  مختلفة  إطارات   استخدام  إلى  الجرائد   بعض   تلجأ  حيث   جديد،  شكلب  أخرى   مرة

 . بها يحيط كإطارٍ  وليس منها كجزء الصورة
  الوظيفية اإلجراءات  من يعد  بالصورة يحيط  كإطارٍ  البيضاء للمساحات  الحديث  االستخدام ولعل

  جوانبها كل من وربالص  المحيط البياض  يكون  أن ضرورة المخرج يراعى  أن على الجيدة،
 .(1) اً متساوي

 :المصورة الصفحات .5
 اإلجراءات  من الفوتوغرافية، سيما ال للصور بأكملها كاملة صفحة تخصيص  يعد 
 موضوع  حول  الصور  جميع  تدور  حين  وبخاصة   ممتازًا،  تأثيراً   تعطي  التي  واإلخراجية  التيبوغرافية

  لبراعة  يالحقيق  المحك وهو غيره، من أصعب  الصفحات  من النوع هذا إخراج يعد  كما واحد،
 .(2)المخرج

 في  وقدرتها الجريدة  إمكانيات  الستعراض  كوسيلة  المصورة الصفحات  الجرائد  استخدمت  وقد 
 الجرائد  تستخدمها كما جديد، إخراجي وكأسلوب  اإلخبارية، الصور من كبير عدد  على الحصول

 .(3) األخيرة الصفحات  في أو الداخلية الصفحات  أو األولى الصفحة في
 :(4) أهمها المصورة الصفحة تصميم عند   مراعاتها يجب  التي القواعد  الطبوغرافيين  بعض  حدد  وقد 

 المادة  تكن لم إن للصور كاملة صفحة تخصص  وعدم أمكن، كلما  قليلة صور اختيار -أ
 .ذلك تستحق  الصحفية

 جوهر   عن  الصورة   هذه  تعبر   بحيث   الصفحة  على  السيطرة   لها   يكون   واحدة  صورة  اختيار  -ب 
 . الصفحة كافة حولها تدور  التي القصة

 .الالزم من أكثر بياض  عنها  ينتج العزل فعملية بعضها،  عن  الصور عزل  ينبغي ال - ج

 
 (. 124علمية للتصوير الصحفي )ص( شفيق، األساليب الفنية وال1) 
 (. 67( صالح، الصحف النصفية ثورة في اإلخراج)ص2) 
 . ( 126-125تصوير الصحفي )ص( شفيق، األساليب العلمية والفنية لل3) 
 (. 141( شفيق، اإلخراج الصحفي االلكتروني )ص4) 
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 وطريقة  شكلها وفي المصورة، الصفحة في المستخدمة الصورة  أحجام بين المخالفة -د 
 بالتعليق  صورة كل ربط يجب  كما فني، تركيب  شكل في تتداخل بحيث  عرضها

 . دقيقاً  ربطاً  لها صاحب الم
  مكان في الصور كالم تجميع لتجنب  وذلك الصور لكالم كافية مساحة توفير يجب  - ه

 .واحد 
 بعضهما   مواجهة  في  صورتين  وضع   يتم  أن  بمعنى  البعض،  بعضها  وراء  الصور  تضع  ال - و

 .(1) معاكس بشكل البعض 
  من  األيمن الركن في كبيرة صورة وضع المتعاقب  المشهد  أو  الصور سلسلة ينبغي في - ز

 .(2) منطقية توقف  نقطة تشكل ألنها الصفحة، أسفل
 .(3) كبير عنوان  أو مسيطرة صورة مع الصفحة من األيمن الجزء على التركيز - ح
 .(4) أخرى  صورة في قيل ما الصورة  كالم في يعاد  ال أن المتعاقبة،  الصور ينبغي في - ط
  أنباء   وكالة  طريق  عن  جاءت   أو  واحد،  مصور  بواسطة  التقطت   قد   الصور  كل  كانت   اذا -ي

 .(5) كافياً  يكون  سوف الصفحة في واحدة مرة الصور مصدر اسم ذكر فإن واحدة،
 :الصورة في األلـــــــوان. 6

  الطباعية  العناصر تكتسبها التي السوداء غير الطباعية التأثيرات  تلك باأللوان يقصد 
 .(6) الصفحة وحدات  بناء في المستخدمة
 تؤدي  إنها  حيث   الصورة،  تعتمد   التي   المختلفة  اإلعالم  وسائل  في  األلوان  استعمال  زاد  وقد 

  وبفعالية   بكفاءة  معين  مضمون   لنقل  بالجماهير  اتصال  كوسيلة  الصورة  استخدام  نجاح  في  هاماً   دوراً 
 جذب : وهي  البصري  االتصال  أهداف تحقيق  في تساعد  حيث  بمفردها،  المكتوبة المادة من أنجح
  من   حالة  وخلق  ُمواٍت،  انطباع  وخلق  االتصال  فهم  وإمكان  القراءة  ليةقاب   من  درجة  وتحقيق  االنتباه

 
(1) Delfin, photojournalism Guide for Elementary, High school & College Students. (p.4). 

 (. 90( علم الدين، الصورة الصحفية دراسة فنية )ص2) 
 (. 80شكال، القضايا )صحداد، فن الكتابة الصحفية: السمات، المهارات، األ 3)) 
 (. 85علم الدين وصابات، الصورة الفوتوغرافية في اإلعالم )ص 4)) 
 (. 85( المرجع السابق، )ص5) 
 (. 66ي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )صالعسكر، اإلخراج الصحف 6)) 
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  طباعة وأدت  الحديثة  المطابع  وفرتها التي  التقنيات  من الحديثة الصحافة واستفادت  ،(1)التذكر
 كما تذكر، تكلفة  دون  األلوان وانتشار الملونة الصور إلنتاج الفرص  أفضل تهيئة إلى األوفست 
  الصورة  التقاط وأصبح  الصحافة في الصورة ات استخدام تعزيز  في لرقميةا التكنولوجيا  ساهمت 
  مكان أي في التقاطها  مكان عن  النظر بعض  معدودات  دقائق غير  يستغرق  ال  للطبع  وإعدادها

 .(2)  العالمية االتصاالت  شبكات  وجدت  طالما العامل في
 أن  ذلك قائمة، يتهاأهم تبدو حتى األلوان استخدام من اإلقالل إلى التنبه المهم ومن

 .(3)لفت االنتباه على قدرتها من ويقصر  القراء، لدى أهميتها من  يقلل  لها الدائم تخداماالس
 يعطيها واقعيًة أكثر وتساعد على جذب   الصحفية  الصورة  في  األلوان  استخدام   ومما ال شك فيه أن

  عديدة  مشاعر القاريء في وفي نفس الوقت تثير المصور، مشاعر عن وتعبر القارئ، بصر
 . ومختلفة

 

 
 
 
 

 

 
 (. 63-62( علم الدين، الصورة الصحفية دراسة فنية )ص1) 
 (. 49-48في تطوير التحرير الصحفي )ص حديثة في اإلخراج ودورها( صديق، التطبيقات الفنية ال2) 
 (. 73( العسكر، اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص3) 
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 الفصل الثالث
 ومناقشتها التحليلية نتائج الدراسة 

صور العدوان اإلسرائيلي على غزة 
 م2014
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 تمهيد:
يتناول  ،مباحث  ةوذلك من خالل ثالث للدراسة،الفصل اإلطار التطبيقي  هذا يستعرض 
  م 2014عام  وان اإلسرائيلي على غزة  للعد السمات العامة لمحتوى الصورة الصحفية  المبحث األول  

للعدوان اإلسرائيلي  ويتناول المبحث الثاني السمات العامة لشكل الصورة الصحفية   ،ومناقشتها
،  هاوتوصيات  الدراسة  نتائجخالصة  ،  لث عرض المبحث الثاستيو   ومناقشتها،م  2014على غزة عام  

األيام والقدس والحياة  صورة نشرت في صفحات صحف الدراسة وهي  1829تحليل حيث تم 
 م. 2014/ 26/8م وحتى 7/2014/ 8لجديدة من تاريخ ا
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 األول: المبحث
 

 السمات العامة لمحتوى الصورة الصحفية ومناقشتها
 أولا: الموضوع:
 . في صحف الدراسة م2014العدوان السرائيلي على غزة  صور موضوعات( يوضح 3.1جدول رقم )

 الصحيفة 
 الموضـوع 

 العام التجاه  الجديدة  الحياة القدس  األيام 
 %  ك %  ك %  ك %  ك

لية 
رائي

إلس
ت ا

اءا
عتد

ال
 

 30 549 26.7 119 17.1 95 40.4 335 قصف 
 14.7 269 18.8 84 8 44 17 141 شهداء 
 12.3 226 6.5 29 13.7 76 14.6 121 أخرى 
 2.6 48 0.4 2 0.4 2 5.3 44 مجازر 
 2.8 52 2.5 11 1.4 8 4 33 نزوح

 62.4 1145 54.9 245 40.6 225 81.3 675 جموع الم

وان 
لعد

ة ل
رض

معا
عل 

د ف
ردو

 

 14.7 269 17.2 77 24.2 134 7 58 دولية 
 3.2 58 2.7 12 7.2 40 0.7 6 عربية 

 0.3 5 0.4 2 0.5 3 0 0 إسرائيلية 
 6 108 9 40 8.5 47 2.5 21 فلسطينية 
 24.2 440 29.4 131 40.4 224 10.2 85 المجموع 

 6.2 113 8.1 36 4.5 25 6.3 52 لمعاناة النسانية ا
 3.9 70 2 9 8.5 47 1.8 14 أخرى 

ية  
اس

لوم
 دب

ات
حرك

ت
وان 

لعد
ء ا

نها
إل

 
 1.3 24 4.5 20 0.5 3 0.1 1 تحرك السلطة 

 0.2 4 0.7 3 0.2 1 0 0 المصري التحرك 
 0.2 3 0 0 0.5 3 0 0 مفاوضات القاهرة 

 0.1 2 0 0 0.4 2 0 0 تحرك األمم المتحدة 
 1.8 33 5.2 23 1.6 9 0.1 1 المجموع 

ومة 
مقا

ت ال
مليا

ع
 

 0.6 11 0.4 2 1.6 9 0 0 صواريخ المقاومة 
 0.7 13 0 0 2.3 13 0 0 عمليات المقاومة 

 0.2 4 0 0 0.2 1 0.4 3 لقوات الحتاللالتصدي 
 1.5 28 0.4 2 4.1 23 0.4 3 المجموع 

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع 
 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
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 :الدراسة لصحف العام التجاه -1
  اإلسرائيلي  للعدوان الصحفية الصورة موضوعات  االعتداءات اإلسرائيلية أكثر تبين أن

 للعدوان  المعارضة  األفعال  ردود   تلتها  ، %62.4  بنسبة   وذلك  الدراسة  صحف  في  م 2014  غزة   على
مثل   وجاء بعدها فئة الموضوعات األخرى  ، %6.2نسانية بنسبة ثم المعاناة اإل ،%24.2 بنسبة

ثم التحركات الدبلوماسية النهاء العدواء بنسبة  ،%3.8بنسبة  (في المستشفيات  صور الجرحى)
 %. 1.5وأخيرًا عمليات المقاومة بنسبة   ،1.8%

 ،احتلت المرتبة األولىتبين أن موضوعات القصف وفي النتائج الفرعية للموضوعات 
 المجازر وأخيرًا النزوح.  ثم  ،ثم أخرى  ،الها الشهداءت
 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : صحيفة األيام -أ

 ،%40.4أن صور القصف في صحيفة األيام جاءت في المرتبة األولى بنسبة  تبين
في حين  ،%5.4ثم المجازر بنسبة  ،% 14.6ثم أخرى بنسبة  ،% 14تالها الشهداء بنسبة 

 .  %4زوح في المرتبة األخيرة بنسبة صور النجاءت 
 صحيفة القدس:-ب

تالها    ،%17.1المرتبة األولى بنسبة  في  صور القصف في صحيفة القدس أيضًا    جاءت 
صور المجازر وأخيرًا    ،%1.4تالها النزوح بنسبة    ،%8ثم الشهداء بنسبة    ،%13.7أخرى بنسبة  

 %.0.4بنسبة 
  :الجديدة صحيفة الحياة -ج

القصف في صحيفة الحياة الجديدة حازت كذلك على المرتبة األولى بنسبة  صور    أن  تبين
%،  2.5النزوح بنسبة %، تالها 6.5%، ثم أخرى بنسبة 18.8تالها الشهداء بنسبة  ،26.7%
 %. 0.4صور المجازر بنسبة  وأخيرًا 

 :والختالف التفاق أوجه -3 
ت المقاومة، وكذلك صور  بصور عملياالشديد  مامها  اهت  اتفقت صحف الدراسة في ضعف

التحركات الدبلوماسية الرامية إلنهاء العدوان على غزة وعلى وجه الخصوص مفاوضات القاهرة،  
كما اتفقت صحف الدراسة بنشر أعلى نسبة لصور القصف من بين صور االعتداءات اإلسرائيلية،  
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ها، فيما اختلفت صحيفة  وان وتحديدًا الدولية منللعد وكذلك االهتمام بصور ردود الفعل الرافضة 
 األيام بنشرها أعلى عدد من صور العدوان مقارنًة بصحيفتي القدس والحياة الجديدة. 

في  ،%62.4بنسبة  حصول موضوع االعتداءات اإلسرائيلية على المرتبة األولى وتبين 
اهتمام صحف الدراسة ويرجع ذلك الى ، ح صحيفة األياملصحف الدراسة مع فارق كبير لصا

 ار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل ودمار وخراب ومجازر.باظه
ويرى الباحث أن حصول موضوع االعتداءات اإلسرائيلية على األولوية نفسها في صحف 

ه لم  وأن، م على القتل والدمار وسفك الدماءحقيقة أن االحتالل اإلسرائيلي قائ الدراسة يرجع الى 
 م.1948ه االنتهاكات منذ احتالل فلسطين عام  يتوقف عن ارتكاب هذ 

حيث احتلت صور االعتداءات اإلسرائيلية   ،(2018تتفق هذه الدراسة مع دراسة )الكرنز
 .(1) %29.1على المرتبة األولى بنسبة 

التي حصلت فيها االعتداءات  ،(2015)أبو حميد  دراسةمع الدراسة هذه وتختلف 
 .(2) % 15.3بنسبة  ية على المرتبة الرابعة االسرائيل

  ، %24.2معارضة للعدوان على غزة في المرتبة الثانية بنسبة وجاءت ردود الفعل ال
 .حجم الرفض واالدانة للعدوان وتعتبر هذه نسبة جيدة البراز

على غزة على هذه النسبة نابع من  ويرى الباحث حصول ردود الفعل المعارضة للعدوان
ستنكار الفلسطيني والعربي والدولي للعدوان اإلسرائيلي  ف بابراز مدى الرفض واالاهتمام الصح
   م.2014على غزة  

على  التى حصلت فيها ردود الفعل ،(2018)الكرنزوتختلف هذه الدراسة مع دراسة 
 .(3) %6.2وجاء موضوع المعاناة االنسانية في المرتبة الثالثة بنسبة  %،  0.8المرتبة االخيرة بنسبة  

بحجم المعاناة االنسانية التي تكبدها سكان قطاع    ة قليلة مقارنةً يرى الباحث أن هذه النسبو 
 م. 2014غزة جراء العدوان االسرائيلي على غزة  

وهي الصور تحمل مضامين    ،%3.8موضوع صور أخرى في المرتبة الرابعة بنسبة  وجاء  
 م.2014لعدوان االسرائيلي على غزة غير موضوعات ا

 %. 1.8اء العدوان في المرتبة الخامسة بنسبة ع تحركات دبلوماسية النهوجاء موضو 
 

 الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية.   )1(
 م2014غزة عام  للعدوان اإلسرائيلي على أبو حميد، معالجة فن الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية(  2)
 الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية.  (3)
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الدبلومسية التي هدفت في الباحث أن هذه نسبة قليلة جدًا مقارنة بحجم التحركات    عتبروي
 الى وقف العدوان االسرائيلي على غزة.  هحين

موضوعات  التي احتلت فيها  ، (2015حميد وتختلف هذه الدراسة مع دراسة )ابو 
 .(1) %21.6بنسبة   تبة األولىالمر  المفاوضات والتهدئة

وتعتبر   ،%1.5بنسبة    السادسة وقبل االخيرةت المقاومة في المرتبة  عملياوجاء موضوع  
خالل العدوان على   ت نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينيةهذه النسبة قليلة جدًا في ظل وجود عمليا

 . م2014غزة 
الدراسة   صحفتساوق  لالفت الى  ت المقاومة بهذا الشكل اويرى الباحث تراجع نسبة عمليا

 . لحةالمقاومة المسة التي ال تؤمن بلسلطة الفلسطينيمع المرجعية األيديولوجية ل
على المرتبة الثالثة  التي حازت فيها المقاومة  ،  (2018وتختلف الدراسة مع دراسة )الكرنز

المرتبو الثالثة    حازت فيها المقاومة على  التي   ،(2015وكذلك رسالة )أبو حميد   ،(2) %19.8بنسبة  
 .(3) %17.4بنسبة 

م احتلت المرتبة  2014وتبين أن ردود االفعال المؤيدة للعدوان االسرائيلي على غزة 
%، لذلك أضاف الباحث نتيجة هذه الفئة الى نتيجة فئة أخرى نظرًا لحصولها  0.1خيرة بنسبة  اال

 على نسبة ضئيلة جدًا.
ه  ود االفعال المؤديدة للعدوان قليلة جدًا إال أنعلى الرغم من أن نسبة رد ويرى الباحث أنه  

طينية ألنها ستظهر أن ثمة جهات تؤيد العدوان ض أال يكون لها وجود في الصحف الفلسمن المفتر 
 على غزة وهذا يصب في صالح االحتالل االسرائيلي.

 
 
 
 

 
 م2014فن الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام أبو حميد، معالجة  ((1
 لفلسطينية اليومية. الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف ا )2(
 م2014أبو حميد، معالجة فن الكاريكاتير في الصحافة الفلسطينية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام ( 3)
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 المصــدر الصحفي:  ثانياا:
 . الدراسة صحف في م 2014ئيلي على غزة صور في العدوان اإلسرار مصاد يوضح( 3.2) رقم جدول

 الصحيفة
 المصدر

 االتجاه العام الجديدة  الحياة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك

 70.9 1296 61.9 276 55.6 308 85.9 712 وكاالت أنباء
 21.5 394 33.9 151 22.7 126 14.1 117 بدون مصدر 

 7.6 139 4.2 19 21.7 120 0 0 مصور الصحيفة 
 100 1829 100 446 100 554 100 829 وعالمجم
 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

 :الدراسة لصحف العام التجاه -1
كمصدر للصورة الصحفية للعدوان االسرائيلي  األولى  نباء على المرتبةوكاالت األ  حازت 

مصدر في فيما جاءت الصور بدون  ، %70.9في صحف الدراسة بنسبة  م2014على غزة 
%، في 7.6وجاء مصور الصحيفة في المرتبة األخيرة بنسبة  ،%21.5المرتبة الثانية بنسبة 

حين لم يحز أرشيف الصحيفة وصحف ومجالت ومصور بالقطعة وكذلك أخرى على أي نسبة  
 ُتذكر.

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

للصورة حيث على وكاالت األنباء كمصدر أليام اعتمدت بشكل كبير صحيفة ا  أن تبين 
ولم تحز باقي   ،%14.1بنسبة  تالها بدون مصدر ،%85.9ة األولى بنسبة حازت على المرتب

 المصادر على أي نسبة.
 :القدس صحيفة-ب

 حيث   للصورة كمصدر األنباء وكاالت  على  كبير بشكل اعتمدت  القدس صحيفة أن تبين
  ، %22.7  بنسبة  الثانية  المرتبة  في  مصدر  بدون   تالها  ،%55.6  بنسبة  األولى  المرتبة  على  حازت 

 . نسبة أي  على المصادر باقي  تحز ولم ،%21.7وفي المرتبة األخيرة مصور الصحيفة بنسبة  
  :الجديدة الحياة صحيفة -ج

  ورة، للص  كمصدر  األنباء  وكاالت   على   كبير   بشكل  اعتمدت   الحياة الجديدة  صحيفة  أن  تبين
  الثانية   المرتبة  في  مصدر  بدون   الصور  وجاءت   ،%61.9  بنسبة  األولى  بةالمرت   على  حازت   حيث 
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 المصادر باقي تحز ولم ،%4.2 بنسبة الصحيفة مصور األخيرة المرتبة وفي ،%33.9 بنسبة
 . نسبة أي على

 :والختالف التفاق أوجه -3
ي الحصول على الصورة  اتفقت صحف الدراسة في اعتمادها على وكاالت االنباء ف

حفية للعدوان اإلسرائيلي غزة، في حين اختلفت صحيفة األيام عن صحيفتي القدس والحياة الص
 الخاص.  رها لمصو الجديدة بأنها لم تنشر أي صورة 

مرتبة األولى كمصدر على الحازت وكاالت األنباء أن  الدراسة نتائجمن خالل واتضح 
تالها بدون مصدر بنسبة    ،%70.9بنسبة    م2014لي على غزة  يللصورة الصحفية للعدوان االسرائ

 %. 7.6ثم مصور الصحيفة   ،21.5%
غير المحلية    نباءاالت األويرى الباحث أن اعتماد الصحف الفلسطينية بشكل كبير على وك

مصدر يعتبر قصورًا من هذه الصحف في توفير    م2014لعدوان على غزة  للحصول على صور ا
وتعتبر النسبة التي حصلت عليها  ن العدوان، ر عن موقف الفلسطينيين م عبي فلسطيني للصورة 

، المصدر  اهتمام صحف الدراسة باالشارة الىالصور بدون مصدر نسبة عالية جدًا وتدل على عدم  
، وكان  مي العاأر الأثير في اإلقناع والت ن م  لليق نأ هشأنن مو  ،جهيلالت نم  اً نوع هذا يعتبرو 

كون مصدرها مصور الصحيفة وما أكد ذلك ف الدراسة بالصور التي يواضحًا عدم اهتمام صح
 حصولها على المرتبة الثالثة واالخيرة. 

التي احتلت فيها وكاالت  ،(2018وتتفق هذه الدراسة في هذا الشأن مع دراسة )الكرنز
  ثم مصور الصحيفة   ،%26.3والمصادر المجهلة بنسبة    ،%36نباء على المرتبة األولى بنسبة  األ

التي حازت فيه وكاالت االنباء على المرتبة   ،(2006مع دراسة )نصر ، وتتفق  (1) %13.1بنسبة  
 .(2) %43.7االولى بنسبة  

التي احتلت فيها المصادر غير المحددة المرتبة االولى   ،(2016)حسن وتختلف مع دراسة  
تبة األولى  ة في المر فيها مصور الصحيف  التي جاء ،(2011ودراسة )عالونة  ،(3) %73.7بنسبة 
 .(4) %52.4بنسبة 

 
 الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليوميةالكرنز،  (1)
 . مجالت اإلخبارية العربيةم في ال2006نصر، التغطية الصحفية المصورة للحرب االسرائيلية على لبنان ( (2
 حسين، تأثير الصورة في المدونات االلكترونية.  (3)
 ية. عالونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليوم(  4)
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 : النطاق الجغرافي:ثالثاا 
 . في صحف الدراسة  م2014يوضح النطاق الجغرافي لصور العدوان اإلسرائيلي على غزة ( 3.3) رقم جدول

 :تيةاآل النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
 :الدراسة لصحف العام التجاه -1

المرتبة األولى  في،  م2014قطاع غزة في العدوان اإلسرائيلي على غزة  صور جاءت 
في حين حازت الصور الدولية على المرتبة الثانية بنسبة   ،%68.1بنسبة في صحف الدراسة 

 %.  3.5وفي المرتبة األخيرة صور الداخل المحتل بنسبة  ،15.2%
 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

  ، % 85.9قطاع غزة في صحيفة األيام جاءت في المرتبة األولى بنسبة  صور أن تبين
والصور العربية في المرتبة   %،7.2في حين جاءت الصور الدولية في المرتبة الثانية بنسبة 

   %.0.9األخيرة بنسبة  
 : القدس صحيفة-ب

 ،%47.1بة  المرتبة األولى بنس ي صحيفة القدس حازت على  قطاع غزة ف  صور  أن  تبين
والمرتبة األخيرة صور الداخل المحتل بنسبة   ،%24والصور الدولية على المرتبة الثانية بنسبة 

6.3 .% 
 
 

 الصحيفة
 النطاق الجغرافي 

 التجاه العام الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك

 68.1 1246 61.2 273 47.1 261 85.9 712 قطاع غزة
 15.2 278 19 85 24 133 7.2 60 ةدولي

 9.4 172 13 58 15 83 3.7 31 العربيةالضفة  
 3.8 69 4.5 20 7.6 42 0.9 7 عربية

 3.5 64 2.2 10 6.3 35 2.3 19 الداخل المحتل 
 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع



117 

 :الجديدة الحياة صحيفة -ج
حصول صور قطاع غزة في صحيفة الحياة الجديدة على المرتبة األولى بنسبة   تبين

وصور الداخل المحتل على المرتبة    ،%19ثانية بنسبة  الدولية على المرتبة ال  والصور  ،61.2%
 . %2.2 األخيرة

 :والختالف التفاق أوجه -3
حيث حصلت   ،اتفقت صحف الدراسة في إعطاء أهمية كبيرة للصور الخاصة بقطاع غزة

ء األهمية  ، فيما اختلفت بنسب متفاوتة في إعطاهعلى المرتبة األولى في كل صحيفة على حد 
 بالمناطق الجغرافية األخرى.للصور الخاصة 

، حازت على المرتبة األولى أن صور قطاع غزةوبين االتجاه العام في صحف الدراسة 
العربية   ،%9.4ثم الضفة الغربية بنسبة  ،%15.2الصور الدولية بنسبة  تالها ،%68.1بنسبة 
 %.3.5ل بنسبة وفي المرتبة األخيرة صور الداخل المحت ،%3.8بنسبة 

منطقي ألن العدوان اإلسرائيلي كان على قطاع غزة وهو ما سيلزم إبراز وقائعه  وهذا أمر  
 مجازر ودمار وخراب.واالنتهاكات التي قامت بها قوات االحتالل من قتل و 

صور المجازر والدمار   فيها  تالشت التي    ،(2015وتختلف هذه الدراسة مع دراسة )ربابعة
القتلى وتعرض المدنيين  االحتالل جنود لتركيز على مدينة غزة، واقتصر افي  الذي ألحقه الجيش
 .(1) اإلسرائيليين للقصف

عدوان الًا كبيرًا من صحف الدراسة بمكان ويرى الباحث أن هذه النتائج تظهر اهتمام
ربي  العالمين الع  وفي  باقي االراضي الفلسطينية   وتفاعالته فيتبعاته  م و 2014االسرائيلي على غزة  

 والغربي.
 

  

 
 م. 2014ربابعة، دور الصورة الصحفية في الصحافة اإلسرائيلية في حرب غزة عام  (1)
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 الشخصيات المحورية: :رابعاا 
 . الدراسة في صحف    م2014صور العدوان اإلسرائيلي على غزة  ل( يوضح الشخصيات المحورية  3.4جدول رقم )

 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
 :الدراسة لصحف العام التجاه -1

العدوان  لتي أبرزتها صورفي مقدمة الشخصيات انية الفلسطي  جاءت الشخصيات 
الدولية في  تلتها الشخصيات  ،%69.7في صحف الدراسة بنسبة  م2014اإلسرائيلي على غزة 
في حين  %،  4.9والشخصيات اإلسرائيلية في المرتبة الثالثة بنسبة    ،%20.8المرتبة الثانية بنسبة  
 %. 4.6  العربية على المرتبة األخيرة حازت الشخصيات 

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

الفلسطينية في صحيفة األيام حازت على المرتبة األولى بنسبة   ات أن الشخصي  تبين
وعلى المرتبة    ،%10.6الدولية على المرتبة الثانية بنسبة    في حين حازت الشخصيات   ،87.4%

  %.0.5األخيرة الشخصية اإلسرائيلية بنسبة 
 :القدس يفةصح-ب

الفلسطينية حازت على المرتبة األولى في صحيفة القدس بنسبة   صيات أن الشخ  تبين 
وعلى المرتبة األخيرة   ،%32.6الدولية على المرتبة الثانية بنسبة  والشخصيات  ،45.5%

 %. 8.3الشخصية العربية بنسبة  
  

 الصحيفة  
 الشخصية

 العام التجاه الجديدة الحياة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك

 69.7 722 70.1 232 45.5 137 87.4 353 فلسطينية
 20.8 215 22.4 74 32.6 98 10.6 43 دولية

 4.9 51 2.4 8 13.6 41 0.5 2 إسرائيلية
 4.6 48 5.1 17 8.3 25 1.5 6 عربية

 100 1036 100 331 100 301 100 404 المجموع
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 :الجديدة الحياة صحيفة -ج

 األولى المرتبة  الحياة الجديدة حازت علىالفلسطينية في صحيفة أن الشخصيات  تبين 
وعلى المرتبة   ، %22.4الدولية بنسبة  وعلى المرتبة الثانية الشخصيات  ،%70.1ايضًا بنسبة 

ة  ئيلية بنسباإلسرا  وعلى المرتبة األخيرة الشخصيات  %، 5.1الثالثة الشخصيات العربية بنسبة 
2.4 .% 

على غزة  صة بالعدوان اإلسرائيلي المجموع هنا ال يساوي عدد الصور الصحفية الخا
تحتوي على أكثر من شخصية محورية أو ال تحتوي على أي  أن م، ألن الصورة يمكن 2014

 شخصيات محورية. 
 :والختالف التفاق أوجه -3

الفلسطينية، حيث حازت تلك  الدراسة في التركيز على الشخصيات  اتفقت صحف
ها في المرتبة الثانية، بنسبة كبيرة عن التي تليعلى المرتبة األولى في كل صحيفة  الشخصيات 

، ففي حين حازت ي التركيز على باقي أنواع الشخصيات في حين اختلفت صحف الدراسة ف
على المركز   في صحيفة القدس حازت نفس الشخصيات   الشخصية اإلسرائيلية على المركز األخير

 ي األيام والحياة الجديدة. الثاني في كل من صحيفت
الفلسطينية في صحف الدراسة حازت  ات أن الشخصي من خالل نتائج الدراسة واتضح

  الفلسطيني مدى اهتمام صحف الدراسة بالمواطن  ويظهر ذلك    ،%69.7على المرتبة األولى بنسبة  
تلتها   ومحورية للصورة الصحفية واظهار ما يعانيه جراء االنتهاكات االسرائيلية كشخصية رئيسية

لدراسة صحف اهذا أيضًا اهتمام  يظهرو  ،%20.8 ي المرتبة الثانية بنسبةالشخصية الدولية ف
ووقف العدوان على غزة، ثم  ويسلط الضوء على تحركاتها في التنديد الدولية  بالشخصيات 
ومن المحزن أن نسبة كبيرة من الصور ظهر فيها جنود  ،%4.9ة بنسبة االسرائيلي الشخصيات 

تعداد للدخول الى غزة، وجاءت  لفلسطينيين أو خالل االسوضباط جيش االحتالل أثناء قصف ا
غير رسمية، وهذا ما يظهر   وغالبتها شخصيات  ،%4.6المرتبة األخيرة  فيالشخصية العربية 

العربية من جهة، ومن جهة أخرى يظهر ضعف الحراك عدم اهتمام صحف الدراسة بالشخصية 
 العربي الرسمي في التصدي للعدوان ووقفه.



120 

التي حصلت فيها الشخصية الفلسطينية   ،(2018رنزالدراسة مع دراسة ) الك تتفق هذه
تي حازت على االسرائيلية ال ها في الشخصيات وتختلف مع ،%65.9على المرتبة األولى بنسبة 

العربية التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة   وكذلك الشخصيات  ،%28.5 ةبنس  المرتبة الثانية
 .(1) %4.2رابعة بنسبة الدولية في المرتبة ال ت وأيضًا الشخصيا  ،1.45%

التي حازت فيها الشخصي اللبنانية   ،(2006مع دراسة )نصر ختلف هذه الدراسةكما ت
ثم العربية   ،% 20.6االسرائيلية بنسبة  تلتها الشخصيات  ،%50.5على المرتبة االولى بنسبة 

 . (2) %14.4والدولية بنفس النسبة  
 

 خامساا: هدف الصورة:
 . م في صحف الدراسة2014ة العدوان اإلسرائيلي على غزة صور هداف أ( يوضح 3.5ول )جد

 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
 :الدراسة لصحف العام التجاه -1

  م 2014 غزة على اإلسرائيلي العدوان أن هدف إظهار وحشية االحتالل في صورتبين 
تاله تعزيز صمود الشعب في  ،%46.6في صحف الدراسة، حاز على المرتبة األولى بنسبة 

 %. 0.9وتعزيز الجبهة الداخلية في المرتبة األخيرة بنسبة   ،%18.4رتبة الثانية بنسبة  الم
 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2

 
 الفلسطينية اليومية.  الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف (1)
 م في المجالت اإلخبارية العربية. 2006نصر، التغطية الصحفية المصورة للحرب االسرائيلية على لبنان  (2)

 الصحيفة    
 هدف الصورة

 التجاه العام الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك

 46.6 852 39.6 177 31.6 175 60.3 500 اظهار وحشية االحتالل
 18.4 337 14.8 66 36.6 203 8.2 68 تعزيز صمود الشعب

 17.3 317 20 89 12.1 67 19.4 161 اة اإلنسانيةاظهار المعان
 14 256 24 107 13.2 73 9.2 76 أخرى 

 1.5 27 0.9 4 1.1 6 2.1 17 اظهار فشل االحتالل 
 1.3 23 0 0 4 22 0.1 1 ابراز قوة المقاومة 

 0.9 17 0.7 3 1.4 8 0.7 6 تعزيز الجبهة الداخلية 
 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
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 : األيام صحيفة -أ
وحشية االحتالل في صحيفة األيام حاز على المرتبة األولى بنسبة  هدف ان  تبين

  ، % 19.4بة الثانية بنسبة اظهار المعاناة اإلنسانية على المرت هدف في حين حاز ،60.3%
 %. 0.1إبراز قوة المقاومة على المرتبة األخيرة بنسبة و 

 :القدس صحيفة-ب
  بنسبة  األولى المرتبة على القدس حاز صحيفة في تعزيز صمود الشعب هدف أن  تبين

اظهار   حاز حين في ،%31.6 بنسبة الثانية  المرتبة وإظهار وحشية االحتالل على، 36.6%
 %. 1.1 بةبنس األخيرة المرتبة على فشل االحتالل

 
 

 :الجديدة الحياة صحيفة -ج
  ، %39.6  بنسبة  األولى  المرتبة   حازعلى   الجديدة   الحياة  صحيفة   في  اظهار وحشية االحتالل  تبين  

  االخيرة  المرتبة حاز ابراز قوة المقاومة على حين في ،%24 بنسبة  الثانية  المرتبة  وأخرى على
 بدون نسبة بنسبة. 

 :والختالف التفاق أوجه -3
قت صحف الدراسة في عدم التركيز على الصور التي تهدف الى اظهار قوة المقاومة الفلسطينية  اتف

وتعزيز الجبهة الداخلية وإظهار فشل االحتالل واختلفت في التركيز على الصور التي تهدف الى  
  األيام والحياة الجديدة   صحيفتياظهار وحشية االحتالل حيث حاز على المرتبة األولى في كل من  

 في حين حاز تعزيز صمود الشعب على المرتبة األولى في صحيفة القدس.
على   حاز أن هدف إظهار وحشية االحتالل  االتجاه العام لصحف الدراسة تشير نتائج

وويعزى ذلك الى اهتمام صحف الدراسة بفضح الجيش االسرائيلي   %46.6المرتبة األولى بنسبة  
  % 18.4تاله تعزيز صمود الشعب بنسبة ن والعزل، ف عن جرائمه بحق المدنييل الكشمن خال

وتعتبر هذه النسبة قليلة في ظل الحروب واالزمات التي تكثر فيها االشاعة االسرائيلية التي  
% نسبة مقبولة لكنها تبقى  17.3تستهدف زعزعة الجبهة الداخلية، ثم المعاناة االنسانية بنسبة 

المواطن الفلسطيني جراء العدوان على غزة، ثم أخرى  ى المعاناة التي تكبدها نظر المتدنية بال 
% وهي الصور التي كانت تحمل مضامين التنديد بالعدوان وبعدها جاء اظهار فشل 14بنسبة 
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% وهذه نسبة قليلة جدًا قياسًا بالفشل الذي ُمني به جيش االحتالل في غزة،  1.5االحتالل بنسبة  
سبة صادمة ال تعبر عن قوة المقاومة وقوة عملياتها  % ن1.3ة المقاومة بنسبة راز قو ثم تاله اب 

تعزيز الجبهة الداخلية بنسبة   ضد جيش االحتالل وتكبده خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأخيراً 
نسبة تعبر عن تخلي صحف الدراسة عن أهم مسئولياتها أثناء االزمات وهو تثبيت   0.9%

 .نوية لديهح المعالمواطن ورفع الرو 
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 إلتجاه:سادساا: ا
 . م في صحف الدراسة 2014لي على غزة اتجاه صور العدوان اإلسرائي ( يوضح3.6جدول رقم )

 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
 :الدراسة لصحف العام التجاه -1

في صحف  م2014أن االتجاه اإليجابي في صور العدوان اإلسرائيلي على غزة  تبين
تاله االتجاه المحايد في المرتبة الثانية بنسبة   ،%95.3بة األولى بنسبة الدراسة حاز على المرت

  %.2.1واالتجاه السلبي في المرتبة األخيرة بنسبة   ،2.6%
 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

االتجاه اإليجابي في صور صحيفة األيام على المرتبة األولى بنسبة عالية جدًا احتل 
ة  والمحايد في المرتبة األخير  ،%1.9رتبة الثانية بنسبة  والسلبي في الم%، 96.3ى وصلت ال
 %.1.8بنسبة 

  :القدس صحيفة -ب
الصور حاز على المرتبة األولى في صحيفة القدس بنسبة   تبين أن االتجاه اإليجابي

بة األخيرة  % في حين حاز السلبي على المرت3.2والمحايد حاز على المرتبة الثانية بنسبة    93.7
 %.3.1بنسبة 

  :الجديدة الحياة صحيفة -ج
ى أن االتجاه اإليجابي في صور صحيفة الحياة الجديدة حاز ايضًا على المرتبة األول  تبين

وجاء السلبي في المرتبة األخيرة    ،%3.1وحاز المحايد على المرتبة الثانية بنسبة    ،%95.6بنسبة  
 %.1.3بنسبة 

 

 الصحيفة
 التجاه

 االتجاه العام الجديدة  الحياة القدس األيام
 %  ك %  ك %  ك %  ك

 95.3 1743 95.6 426 93.7 519 96.3 798 إيجابي
 2.6 47 3.1 14 3.2 18 1.8 15 محايد
 2.1 39 1.3 6 3.1 17 1.9 16 سلبي

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
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 :فوالختال  التفاق أوجه -3
نشر الصور ذات االتجاه اإليجابي بنسبة كبيرة حيث حاز على  اتفقت صحف الدراسة ب 

المرتبة األولى في كل صحيفة على حدا، في حين اختلفت صحيفة األيام عن باقي صحف الدراسة 
 بنشر صور االتجاه السلبي بنسبة أكبر من الصور المحايد. 

ة  مرتبة األولى بنسبيجابي في حاز على الاإل   أن االتجاهبين االتجاه العام لصحف الدراسة  
ويعزى ذلك الى اظهار حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واظهار وحشية   ، 95.3%

وهي   ،%2.6تاله االتجاه المحايد بنسبة االحتالل الذي يسوق نفسه على أنه جيش أخالقي، 
في   والمتمثل ،%2.1سلبي ه الاالتجا الصور التي لم يثق الباحث في صدق توجها وجدوتها، ثم 

الصور التي تظهر قوة جيش االحتالل ويرى الباحث أن مثل هذه الصور ال يجب أن تنشر في  
 الصحف الفلسطينية. 

والتي حصل فيها االتجاه   ،(2016 تتفق هذه الدراسة مع دراسة مع دراسة )أبو طه
التجاه ثم ا   ،%22.96حايد بنسبة  تاله االتجاه الم  ، %65.89االيجابي على المرتبة االولى بنسبة  

 . (1) %10.73المحايد بنسبة  
التي حصل فيها االتجاه السلبي على المرتبة االولى  ،(2016وتختلف مع دراسة )الكرنز

%، في حين لم يحصل االتجاه المحايد على أي 38.3تاله االيجابي بنسبة  ،%61.7بنسبة 
 . (2) نسبة

 
  

 
 م في الصحف الفلسطينية اليومية.  2008األطر الخبرية للعدوان االسرائيلي على غزة عام ( 1)

 فلسطينية اليومية. الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف ال (2)
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 ها:: نوع الصورة وفقاا لمحتواسابعاا 
 . وفقاا لمحتواها في صحف الدراسة  م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة   نوع صور ( يوضح3.7جدول رقم )

 الصحيفة 
 محتوى الصورة

 التجاه العام الحياة الجديدة القدس األيام    
 % ك % ك % ك % ك

رية
خبــا

إ
 

 40 732 38.1 170 68.4 379 22 183 مستقلة
 30.8 563 43.5 194 18.8 104 32 265 تابعة
 70.8 1295 81.6 364 87.2 483 54 448 موعالمج

 22.5 411 9 40 8.9 49 38.8 322 أخرى 
 5.5 101 9 40 0.7 4 6.9 57 موضوعية
 1.2 22 0.4 2 3.2 18 0.3 2 شخصية

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

 :دراسةال لصحف العام التجاه -1
في صحف   م 2014أن الصورة اإلخبارية المستقلة في العدوان اإلسرائيلي على غزة    تبين

تلتها في المرتبة الثانية الصورة اإلخبارية التابعة    ،%40الدراسة، حازت على المرتبة األولى بنسبة  
 %.1.2  خيرة بنسبةفي حين حازت الصورة الشخصية على المرتبة األ ،%30.8بنسبة 

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

تلتها   ،%32المرتبة األولى بنسبة  ية التابعة في صحيفة األيامالصورة اإلخبار احتلت 
في حين حازت الصورة الشخصية   ،%22الصورة اإلخبارية المستقلة في المرتبة الثانية بنسبة 

 %. 0.3على المرتبة األخيرة بنسبة  
 :القدس صحيفة-ب

 ، %68.4المرتبة األولى بنسبة  في صحيفة القدسالصورة اإلخبارية المستقلة  احتلت 
في حين حازت الصورة  ،%18.8تلتها الصورة اإلخبارية التابعة في المرتبة الثانية بنسبة 

 %.2الشخصية على المرتبة األخيرة بنسبة  
 :الجديدة الحياة صحيفة -ج

الحياة الجديدة حازت على المرتبة األولى بنسبة   خبارية التابعة في صحيفةأن الصورة اإل  تبين
في حين حازت   ،%38.1الثانية الصورة اإلخبارية المستقلة بنسبة  تلتها في المرتبة ،43.5%

 %. 0.4الصورة الشخصية على المرتبة االخيرة بنسبة  
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  :والختالف التفاق أوجه -3
ألخيرة في كل صحيفة على حدا، ة الشخصية على المرتبة ا اتفقت صحف الدراسة بحصول الصور 

بة األولى، فبينما حازت الصورة اإلخبارية التابعة  واختلفت في نوع الصورة التي حازت على المرت 
على المرتبة األولى في كل من صحيفتي األيام والحياة، حازت الصورة اإلخبارية على المرتبة  

 األولى في صحيفة الحياة الجديدة.
، حازت على المرتبة  أن الصورة اإلخبارية المستقلة ف الدراسةبين االتجاه العام لصح 

  ، %22.5، ثم أخرى بنسبة %30.8تلتها الصورة اإلخبارية التابعة بنسبة  ،%40بنسبة األولى 
 %. 1.2الصورة الشخصية على المرتبة األخيرة بنسبة   وجاءت  ، %5.5ثم موضوعية بنسبة  

والموضوعات تحظى باهتمام القارئ لما صور التي تتبع األخبار لويرى الباحث أن ا 
م الرسالة بشكل أفضل، لكن ما رجح كفة الصورة المستقلة  تحتويه من مضمون يساعده على فه

ة في صحف الدراسة وخاصة صحيفة  لتحصل على المرتبة االولى هو عدد الصفحات المصور 
ان االسرائيلي على  عداد الصحيفة خالل العدو يام التي نشرت صفحة مصورة في كل عدد من ا األ

 م. 2014غزة  
ا م(، التي حصلت فيه2001)بهنسيو(، 2018)إشتيوي  دراسة مع ه النتيجةتتفق هذ  

تختلف مع  و   على التوالي،  (2) %52.4، و(1) %88.3  على المرتبة االولى بنسبة  الصورة االخبارية
ة بنسبة  حصلت على المرتبة الثانيفي ترتيب الصورة الشخصية التي  (2018شتيوي )إدراسة 
، كما تختلف  (3) %15.9%، والصورة الموضوعية التي حصلت على المرتبة الثالثة بنسبة  28.7
على المرتبة االولى بنسبة   التي حصلت فيها الصورة الموضوعية ،(2018)الكرنز دراسةمع 

  ، (2015ع دراسة )عيسىكما اتفقت الدراسة م  ،(4) %22.3تلتها الصورة المستقلة بنسبة  %،  71.1
 ( 5) %6.3 %،46.5بنسبة  والشخصية المرتبة األخيرة المرتبة ألولى الصورة الخبريةي احتالل ف

على التوالي، واختلفت معها في ترتيب الصورة الموضوعية التي جاءت في المرتبة الثانية  
 . %32.1بنسبة 

 
 شتيوي، إخراج الصفحة األولى في الصحف الفلسطينية واللبنانية اليومية. إ( 1)

 لصحفية كإحدى أدوات إدارة الصراع االعالمي أثناء الحروب اإلسرائيلية. بهنسي، تقويم استخدام الصور ا (2)
 مية. إشتيوي، إخراج الصفحة األولى في الصحف الفلسطينية واللبنانية اليو  (3)
 الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية.  الكرنز، الصورة (4)

 اقع اإللكترونية للصحف األمريكية. عيسى، األطر الخبرية لقضية حصار غزة في المو  )5)
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 المبحث الثاني
 االسمات العامة لشكل الصورة الصحفية ومناقشته

 اا ألسلوب عرضها:: نوع الصورة وفقأولا 
وفقاا ألسلوب عرضها في صحف  م2014 غزة على اإلسرائيلي العدوان صور ( يوضح نوع3.8جدول )

 . الدراسة
 الصحيفة

 أسلوب عرض الصورة
 التجاه العام الحياة الجديدة القدس ياماأل

 % ك % ك % ك % ك
 54.2 991 66.1 295 48.9 271 51.3 425 صورة مفردة

 32.3 590 17.5 78 23.8 132 45.8 380 ات المصورةصورة في الصفح
 12.3 225 13.5 60 26 144 2.5 21 سلسلة صور 

 1.3 23 2.9 13 1.3 7 0.4 3 المشهد المتعاقب
 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

 :الدراسة لصحف عامال التجاه -1
في صحف الدراسة،  م 2014الصور المفردة في العدوان اإلسرائيلي على غزة  أن تبين

  الثانية  المرتبة على والصور في الصفحات المصورة  ،%54 بنسبة األولى المرتبة على حازت 
 . %1.3والمشهد المتعاقب على المرتبة األخيرة بنسبة  ،%32.3 بنسبة

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : ماأليا صحيفة -أ

 ،%15.3 بنسبة األولى المرتبة على حازت  األيام صحيفة في الصور المفردة نأ تبين
وعلى المرتبة    ،%45.8  بنسبة   الثانية  المرتبة  في الصفحات المصورة على   الصور  حازت   حين  في

 . %0.4األخيرة المشهد المتعاقب بنسبة 
 :القدس صحيفة-ب

  بنسبة  األولى المرتبة على زت المفردة حاالصورة  أن دسالق صحيفة نتائج أظهرت 
 ، %23.8 بنسبة المرتبة الثانية على المصورة الصفحات  في الصور حازت  حين في ،48.9%
 .%1.3بنسبة  المتعاقب  المشهد  األخيرة المرتبة وعلى

 
 :الجديدة الحياة صحيفة -ج
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  بنسبة  األولى المرتبة لىع حازت  الجديدة الحياة  صحيفة في   أن الصور المفردة تبين 
 ، %17.5 الثانية بنسبة  المرتبة على المصورة الصفحات  في الصور حازت  حين في ،66.1%
 .%2.9بنسبة  المتعاقب  المشهد  األخيرة المرتبة وعلى

 :والختالف التفاق أوجه -3
المرتبة   اهتمامها بنشر الصور المفردة حيث جاءت في اتفقت صحف الدراسة اتفقت في

واختلفت في نسبة الصور المنشورة في الصفحات المصورة،  لى في كل صحيفة على حدا،األو 
حيث انفردت صحيفة األيام بنشر العدد األكبر من هذه الصور بنسبة اقتربت من نصف العدد 

 الكلي للصور التي نشرتها الصحيفة.
لمرتبة  على ا بحصولها، الصور المفردةب الدراسة صحفلعام اهتمام أوضح االتجاه ا

فكانت صحيفة الحياة الجديدة األكثر   مع وجود تباين بين صحف الدراسة ،%54األولى بنسبة 
لصحيفة   ،%48.5لصحيفة األيام و  ،%51.3مقابل  ، %66.1بها، حيث بلغت نسبتها اهتمامًا 
وتؤدي  بالصورة المفردة كونها األكثر نشرًا في الصحف اليومية ، ويعزى هذا االهتمام القدس
 .وهي وظيفة الصحافة األولى على رأسها اإلخبارعدة  ف وظائ

حيث حصلت الصورة  ، (2015( و)سليمان 2018وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )الكرنز
على التوالي من إلجمالي الصور   (2) %83.9و  (1) % 96.6المفردة على المرتبة األولى بنسبة 

 الصحفية. 
فق في ، وتت%32.3بنسبة لثانية في المرتبة ا رة فحات المصو الصور في الص وجاءت  

رة على المرتبة الثانية بنسبة  حيث حصلت الصفحات المصو  ،(3) (2018الكرنز)ذلك مع دراسة 
 إذ لم تحصل الصفحات المصورة على أي نسبة.  ،(4) (2015وتختلف مع دراسة )سليمان  ،2%

ختلف في ، وت%13.3بنسبة  فقد جاءت في المرتبة الثالثة سلسلة صور ب  أما فيما يتعلق
على المرتبة الرابعة بدون أي    التي حصلت فيها سلسلة الصور  ،(5) (2018لكرنزذلك مع دراسة )ا

 
 الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية. (  1)

 .ة على الصحف المصرية واألجنبيةفي إخراج الصورة الصحفي سليمان، االتجاهات الحديثة( 2)

 ة. الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومي )3)
 سليمان، االتجاهات الحديثة في إخراج الصورة الصحفية على الصحف المصرية واألجنبية. (  4)

 صحف الفلسطينية اليومية. الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في ال (5)
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دراسة مع  في ذلك وتختلف ،%1.3 بنسبةفي المرتبة الرابعة  شهد المتعاقب المجاء أخيرًا و  نسبة
 .(1) %9.8المرتبة الثالثة بنسبة حيث جاء المشهد المتعاقب في  ، (2015)سليمان 

 
 : حجم الصورة:نياا ثا

 . في صحف الدراسة  م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة  حجم صورة ( يوضح3.9رقم )جدول 
 الصحيفة 

 الصورة حجم
 التجاه العام الحياة الجديدة القدس اليام

 % ك % ك % ك % ك

 54.7 1001 60.1 268 33.2 184 66.2 549 متوسطة
 40.9 748 36.8 164 65.9 365 26.4 219 صغيرة
 4.4 80 3.1 14 0.9 5 7.4 61 كبيرة

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

 :الدراسة لصحف العام التجاه -1
 في صحف الدراسة، حازت م2014المتوسطة في العدوان اإلسرائيلي  الصور أن تبين

 ، %40.9 بنسبة  الثانية المرتبة على ة الصغير  والصور ،%54.7 بةبنس األولى المرتبة على
 %. 4.4بنسبة  األخيرة المرتبة على الصور الكبيرة

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

 ،%66.2  بنسبة  األولى  المرتبة  على   حازت   األيام   صحيفة   في  المتوسطة  الصور  نأ  تبين 
  المرتبة   والصور الكبيرة على  ،%26.4  بنسبة  الثانية   المرتبة  ىالصور الصغيرة عل  حازت   حين  في

 %. 7.4  بنسبة األخيرة
 :القدس صحيفة-ب

 ،%65.9  بنسبة  األولى   المرتبة  على  حازت   القدس   صحيفة  في   الصغيرة   الصور  نأ  تبين 
  على  الكبيرة والصور ،%33.2 بنسبة الثانية  المرتبة على المتوسطة الصور حازت  حين في

 %.0.9  بنسبة  خيرةاأل المرتبة
 
 

 
 سليمان، االتجاهات الحديثة في إخراج الصورة الصحفية على الصحف المصرية واألجنبية.  (1)
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 :الجديدة الحياة صحيفة -ج
  بنسبة  األولى المرتبة  على حازت  الحياة الجديدة صحيفة في المتوسطة الصور  نأ  تبين

  الكبيرة  والصور ،%36.8 بنسبة الثانية المرتبة على  الصغيرة  الصور حازت  حين في ، 60.1%
 %. 3.1  بنسبة األخيرة المرتبة على

 :تالفوالخ التفاق أوجه -3
في حصول الصور الكبيرة على المرتبة األخيرة وبنسب متدنية   اتفقت صحف الدراسة

باقي الفئات، في حين اختلفت في نسب الصور المتوسطة والصغيرة حيث حازت  مقارنة مع نسب  
المتوسطة على المرتبة األولى في كل من صحيفتي األيام والحياة الجديدة في حين حازت الصغيرة 

 س. بة األولى في صحيفة القد على المرت
ة األولى  ، حازت على المرتبالصور المتوسطةأن  أوضح االتجاه العام لصحف الدراسةو 
على   الصور الكبيرةو  ،%40.9% والصور الصغيرة على المرتبة الثانية بنسبة  54.7بنسبة 

أكثر  ا هإنسة بالصورة المتوسطة، حيث ار صحف الد   متماه ويعود ا ، %4.4المرتبة األخيرة بنسبة  
 .(1)النتباه القارئ  وضوحًا وجذباً 
الحجم المتوسط للصورة    تل فيهاحا  التي ،    (2003)االسطل  دراسة مع دراسة هذه الوتتفق  

%، ثم الحجم الكبير  24%، تاله الحجم الصغير بنسبة 61المرتبة األولى بنسبة على الصحفية 
المرتبة  سطة على و لمتول الصورة ابحص ،( 2016)عبدهللا  ، وتتفق مع دراسة(2) %10.4بنسبة 

 .(4) (2018وكذلك مع دراسة )الكرنز (3) األولى بنسب كبيرة
، التي حصلت فيها الصورة الصغيرة على المرتبة  (2018وتختلف مع دراسة )إشتيوي 

، ودراسة (5) %21%، ثم المتوسطة بنسبة  24%، تالها الصورة الكبيرة بنسبة  55.1األولى بنسبة  
 .(6) %43.1المرتبة الثانية بنسبة  بحصول الصور الكبيرة على،  (2018)الكرنز

 
 

 

 
 شفيق، اإلخراج الصحفي االلكتروني.  (1)
 االسطل، الصورة الصحفية إلنتفاضة األقصى في الصحف العربية.  (2)
 ة. عبدهللا، تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقي (3)
 ية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية. لصحفالكرنز، الصورة ا (4)
 إشتيوي، إخراج الصفحة األولى في الصحف الفلسطينية واللبنانية اليومية.  (5)
 الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية.  الكرنز، ( 6)
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: كالم الصورة:ثالثاا   

 في صحف الدراسة.  م2014صور العدوان اإلسرائيلي على غزة ل ( يوضح وجود كالم3.10جدول رقم )
 الصحيفة

 كالم الصورة
 االتجاه العام الحياة الجديدة  القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك
 71.9 1315 88.1 393 84.3 467 54.9 455 بكالم

 28.1 514 11.9 53 15.7 87 45.1 374 بدون كالم
 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع

 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
 :الدراسة لصحف العام التجاه -1

صحف الدراسة،  في م2014أن الصور بكالم في العدوان اإلسرائيلي على غزة  تبين
وبدون كالم على المرتبة الثانية واألخيرة بنسبة   ،%71.9المرتبة األولى بنسبة حازت على 

28.1 .% 
 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

 في  ،% 54.9الصور بكالم في صحيفة األيام حازت على المرتبة األولى بنسبة    نأ  تبين
 . %45.1  بنسبة  رةالثانية واألخي المرتبة على كالمالصور بدون  حازت   حين

 :القدس صحيفة-ب
 ،%84.3حازت على المرتبة األولى بنسبة  القدس صحيفة فيالصور بكالم  أنتبين 

 %. 15.7  بنسبة  واألخيرة  الثانية المرتبة على  كالم بدون  الصور حازت   حين في
 :الجديدة الحياة صحيفة -ج

  بنسبة األولى  بةالمرت على حازت  الجديدة الحياة صحيفةفي  بكالم الصور أن تبين 
 %. 11.9  بنسبة  واألخيرة الثانية المرتبة على كالم بدون  الصور حازت  حين في ،88.1%

 :والختالف التفاق أوجه -3
اتفقت صحف الدراسة على أهمية الصورة المصحوبة بكالم وبدا ذلك واضحًا من حيث 

تي كانت فيها النسب متقاربة  ستثناء صحيفة األيام والحصولها على المرتبة األولى بنسبة كبيرة با



132 

نظرًا لكثرة الصفحات المصورة في الصحيفة والتي كانت غالبيتها تحتوي على صور بدون كالم،  
 مصحوبة بكالم والصور بدون كالم. الصحف سوى في نسب الصور ال ولم تختلف

على المرتبة األولى  ، حازت أن الصور بكالم تبين من االتجاه العام لصحف الدراسة
 %.28.1بدون كالم بنسبة  تالها   ،%71.9ة بنسب

من    الصحيفة   ال يوجد ما يمنعأنه  كبيرة و كانت  ويرى الباحث أن نسبة الصور بدون كالم  
  ألن ،  م2014الصحفية الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي على غزة    لصورةاالمزيد من  على  بة كالم  كتا

 ئ المنقوص للصورة الصحفية. القارئ للفهم الخاط يقود قد  عدم وجود الكالم على الصورة
حيث جاءت الصور  (2)(2013و)عبد هللا  (1) (2016تتفق هذه الدراسة مع دراسة )حسين 
 بدون كالم في المرتبة األولى بنسبة عالية.

 
 : موقع الصورة:رابعاا 

 موقع الصورة من الصحيفة:   -1
 .صحف الدراسة في  م2014ائيلي على غزة صور العدوان اإلسر  ( يوضح موقع3.11جدول رقم )
 الصحيفة 

 
 الصورة في الصحيفة

 التجاه العام   الحياة الجديدة القدس األيام
 %  ك % ك % ك % ك

 84 1536 64.6 288 89.1 494 91 754 الصفحات الداخلية  
 11.5 211 18.6 83 10.7 59 8.3 69 الصفحة األولى 
 4.5 82 16.8 75 0.2 1 0.7 6 الصفحة األخيرة

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

 :الدراسة لصحف العام التجاه -1
التي نشرت في الصفحات الداخلية في العدوان اإلسرائيلي على غزة   الصور أن تبين

في  ت والصور التي نشر  ،%84 بةبنس األولى  المرتبة على في صحف الدراسة، حازت  م2014
في الصفحة األخيرة  والصور التي نشرت  ،%11.5 بنسبة الثانية المرتبة الصفحة األولى على

 %. 4.5  بنسبة األخيرة المرتبة على

 
 كترونية. حسين، تأثير الصورة في المدونات االل (1)
 طور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية. عبدهللا، ت (2)
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 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

 األولى ةالمرتب لصحيفة األيام على الداخلية الصفحات  في الصور التي نشرت حازت 
والصور   ،%8.3  بنسبة  الثانية  المرتبة  على  األولى  الصفحة  صور التي نشرت فيوال  ،%91  بنسبة

 %. 0.7  بنسبة األخيرة المرتبة على األخيرة  التي نشرت الصفحة
 :القدس صحيفة-ب

 األولى المرتبة على القدس لصحيفة الداخلية الصفحات  في نشرت  التي الصور حازت 
  ، %10.2 بنسبة  الثانية المرتبة على ألولىا الصفحة في نشرت  التي روالصو  ،%89.1 بنسبة

 %. 0.2  بنسبة األخيرة المرتبة على األخيرة الصفحة نشرت  التي والصور
 :الجديدة الحياة صحيفة -ج

  المرتبة  على الحياة الجديدة لصحيفة الداخلية الصفحات  في نشرت  التي الصورحازت 
  بنسبة  الثانية المرتبة على األولى الصفحة في نشرت  يالت والصور ،%64.6 بنسبة األولى
 %.16.8  بنسبة  األخيرة المرتبة على  األخيرة الصفحة نشرت  التي والصور ،18.6%

 :والختالف التفاق أوجه -3
اتفقت صحف الدراسة في حصول الصور التي نشرت في الصفحات الداخلية على المرتبة  

األخرى  كبيرة مقارنة مع الفئات  ذات الحجم الكبير بنسبة األولى وكذلك اتفقت بعدم نشر الصور
وبدى ذلك واضحًا من خالل حصولها على المرتبة األخيرة في كل صحيفة على حدا، إال أن 
صحيفة الحياة الجديدة اختلفت بأنها نشرت عددًا من الصور الكبيرة بنسبة أكبر من مجموع ما  

 نشرته صحيفتا األيام والقدس.
في الصفحات الداخلية  الصور التي نشرت  استحواذ  جاه العام لصحف الدراسة  االت  أوضح  

تمثل المساحة األكبر   الصفحات الداخليةيعود ذلك الى كون و  ،%84المرتبة األولى بنسبة على 
  .(1) المتاحة أمام الصحيفة لتلبية اهتمامات القرَّاء

ة  فحات الداخلية في المرتب حيث جاءت الص  ،(2011ق هذه الدراسة مع دراسة )عالونة وتتف
حصلت الصفحات الداخلية على  حيث ، (2006ومع دراسة )أحمد  ،(2) % 95.3األولى بنسبة 

 .(3) %83.8النسبة األعلى من اجمالي الصور بنسبة  
 

 شفيق، اإلخراج الصحفي االلكتروني (1)
 عالونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية.  (2)
 أحمد، الصورة الصحفية النتفاضة األقصى في الصحف المصرية (3)
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ويرجع    ،%11.5بنسبة  في المرتبة الثانية  صفحة األولى  التي نشرت في الالصور    وجاءت 
نها أهم صفحات الصحيفة وتعد وان في الصفحة األولى كو اهتمام صحف الدراسة بنشر صور العد 

 ينفذ منه القرَّاء إالى الصحيفة. بمثابة الباب الذي 
مع  ،%4.5بنسبة  الصفحة األخيرة الصور التي نشرت في وجاءت في المرتبة األخيرة

يرة  نسبتها فيها كبتباين في النسب بين صحف الدراسة لصالح صحيفة الحياة الجديدة التي جاءت  
في   %0.7مقابل   ،%16.8ف حيث حصلت الصفحة األخيرة على نسبة  مقارنة مع باقي الصح

 في صحيفة القدس. %0.2صحيفة األيام و
 
 موقع الصورة في الصفحة:- 2

 صحف الدراسة:في  م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة ( يوضح موقع صور 3.12جدول رقم )
 الصحيفة

 موقع الصورة في الصفحة
 التجاه العام الحياة الجديدة القدس ام األي   

 % ك % ك % ك % ك
 35 641 45.7 204 24 133 36.7 304 أعلى يسار 

 17.8 325 21.1 94 16.8 93 16.7 138 أعلى يمين

 17.1 312 8.3 37 26.5 147 15.4 128 العلوي  النصف

 16.6 303 14.6 65 19.3 107 15.8 131 وسط الصفحة 

 4.6 85 5.8 26 3.8 21 4.6 38 أسفل يمين

 4.6 84 3.6 16 6 33 4.2 35 أسفل يسار

 4.3 79 0.9 4 3.6 20 6.6 55 النصف السفلي 

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

 :الدراسة لصحف العام التجاه -1
 نشرت  التي في صحف الدراسة م2014زة صور العدوان اإلسرائيلي على غ أن تبين

  أعلى يمين  نشرت  التي  والصور ،%35 بنسبة األولى المرتبة على حازت  أعلى يسار الصفحة 
في   نشرت   التي  على المرتبة األخيرة الصورفي حين حازت    ،%17.8  بنسبة  الثانية  المرتبة  على

 %.4.3 بنسبة النصف السفلي من الصفحة 
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 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : ماأليا صحيفة -أ

  المرتبة  على حازت  يسار الصفحة في صحيفة االيام أعلى نشرت  التي الصور أن تبين
  في   ،%16.8  بنسبة  الثانية  المرتبة  على  يمين  أعلى  نشرت   التي  والصور  ،%36.7  بنسبة  األولى
 %.4.2  بنسبة  أسفل يسار الصفحة نشرت   التي الصور األخيرة المرتبة على حازت   حين

 :القدس صحيفة-ب
  على   في صحيفة القدس حازت   الصفحة   النصف العلوي من  نشرت   التي  الصور  أن  تبين

  الثانية  المرتبة على الصفحةيسار  أعلى نشرت  التي والصور ،%26.5 بنسبة األولى المرتبة
  من  السفلي النصف في نشرت  التي  الصور األخيرة  المرتبة على حازت  حين في ،%24 بنسبة

    %.3.6 سبةبن الصفحة
 :الجديدة حياةال صحيفة -ج

  على  حازت  الحياة الجديدة صحيفة في الصفحة أعلى يسار نشرت  التي الصور  أن تبين
  الثانية  المرتبة على الصفحة يمين أعلى نشرت  التي والصور ،%45.7 بنسبة األولى المرتبة
  من   السفلي  النصف  في  نشرت   التي   الصور  األخيرة  المرتبة  على  حازت   حين  في  ،%21.1  بنسبة

 %. 0.9 بنسبة الصفحة
 :والختالف التفاق أوجه -3

المرتبة  اتفقت صحف الدراسة بحصول الصور التي نشرت في نصف الصفحة السفلي على 
األخيرة في كل صحيفة على حدا، بينما اختلفت في الفئة التي حازت على المرتبة األولى، ففي 

ار الصفحة على المرتبة األولى  الصور التي نشرت أعلى يسصحيفتي األيام والحياة الجديدة حازت  
ن في حين حازت على نفس المرتبة في صحيفة القدس الصور التي نشرت في النصف العلوي م

 الصفحة. 
على المرتبة األولى بنسبة  أعلى يسار الصفحة حاز أوضح االتجاه العام لصحف الدراسة أن 

اهتمام   ويرجع ،%17.1النصف العلوي بنسبة ثم  ،%17.8أعلى يمين بنسبة تالها  ،35%
  ه في الصور الطبيعي لنشر نالمكا إلى أنه ى،ل األع فنشر الصورة في النصصحف الدراسة في 
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 الجريدةض قارئ عند عر لو الذي يبدو لهمة و هذي تبدأ عنده رؤوس الموضوعات المالسيا أر 
 .(2) في الصفحة  قلكما يعد مركز الث ،(1) بيعلل

ا النصف العلوي من الصفحة  فيهالتي حصل  ،(2013مع دراسة )الدهالوي  يجةتتفق هذه النت
 .(3) %49.8على المرتبة األولى بنسبة 
الصفحة   وأسف يسار تاله أسفل يمين ،% 16.6المرتبة الرابعة بنسبة وجاء وسط الصفحة في 

  ه ذ هبسة ار الد  فصحم تماه ويعزى ا  ،%4.3وأخيرًا النصف السفلي بنسبة  ،%4.6بنسبة بنفس 
 فاحتواء النصن حيث إ اجر ات الحديثة في اإلخ هيتماشى مع االتجاراء إلج ذا اه نقع، ألاالمو 
اإلحياء   نمزيد م كذل ا، وفيهدة بقيتهاء لمشا ر الق ضولالصورة يثير ف نى جزء ملى علاألع

في مواقع أعلى  ،(2018مع دراسة )الكرنز وتتفق هذه الدراسة ،(4)ةالصفح  نمل ألسفف انصلل
 .(5) ة وأسفل يمين وتختلف معها في باقي المواقعر وأعلى يمين ووسط الصفحيسا

(، التي حاز فيها النصف العلوي على المرتبة  2018)إشتيوي وتختلف هذه الدراسة مع دراسة 
 .(6) %36%، تاله النصف السفلي بنسبة  64األولى بنسبة  

موقع الصورة من الموضوع:  -3  
في  من الموضوع المرافق لها  م2014زة لعدوان اإلسرائيلي على غا صو( يوضح موقع 3.13جدول رقم )

 . صحف الدراسة
 الصحيفة

 الموضوع موقع الصورة من 

 التجاه العام الحياة الجديدة القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك 

 63.4 1159 46.2 206 80.5 446 61.2 507 مستقلة
 13.3 243 18.8 84 10.6 59 12.1 100 أعلى الموضوع
 11.5 211 16.8 75 3.1 17 14.3 119 وسط الموضوع
 11.4 208 17.3 77 5.1 28 12.4 103 جانبي الموضوع
 0.4 8 0.9 4 0.7 4 0 0 أسفل الموضوع 

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع

 
 العرب القطرية وهآرتس اإلسرائيلية. لي في سوريا بين صحيفتي بدر، الصورة الصحفية للنزاع المسلح الداخ (1)
 حرونوت. صالح الدين، دالالت الصورة الصحفية والنصية حول األزمة السورية في صحيفتي القدس الفلسطينية ويديعوت ا( 2)
 الدهالوي، الصورة الصحفية في الصحافة الخليجية.  (3)
 ير الصحفي. شفيق، األساليب العلمية والفنية للتصو  )4(
 الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية. الكرنز،  )5)
 إشتيوي، إخراج الصفحة األولى في الصحف الفلسطينية واللبنانية اليومية.  )6)
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 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
 :الدراسة لصحف العام التجاه -1

في صحف الدراسة   م2014دوان اإلسرائيلي على غزة الصور المستقلة في الع نأ  تبين
 نشرت  التي والصور ،%63.4بنسبة  األولى  المرتبة على والتي ال تتبع ألي موضوع، حازت 

  الصور   األخيرة  المرتبة  على  حازت   حين  في  ،%13.3  بنسبة  الثانية  المرتبة  على  الموضوع  أعلى
 %.0.4 ةسببن  أسفل الموضوع نشرت  التي

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

  والصور  ، %61.2 بنسبة األولى المرتبة على االيام صحيفةفي  المستقلة الصور حازت 
  المرتبة على حازت  حين  في ،%14.3 بنسبة  الثانية المرتبة على الموضوع  وسط  نشرت  التي

 .نسبة أي بدون  الموضوع أسفل نشرت   التي الصور األخيرة
 :القدس صحيفة-ب

 ، %80.5 بنسبة األولى المرتبة على في صحيفة القدس حازت  المستقلة الصور ازت ح
  على  حازت  حين  في ،%10.6 بنسبة  الثانية  المرتبة على الموضوع أعلى نشرت  التي والصور
 .%0.7بنسبة  الموضوع أسفل نشرت   التي الصور األخيرة المرتبة

 :الجديدة الحياة صحيفة -ج
 والصور ،%46.2  بنسبة األولى المرتبة على الحياة الجديدة حيفةص في المستقلة الصورازت ح

  المرتبة  على حازت  حين في ،%18.8 بنسبة الثانية المرتبة على الموضوع  أعلى نشرت  التي
 %.0.9  بنسبة الموضوع أسفل نشرت   التي الصور األخيرة

 :والختالف التفاق أوجه -3
تقلة التي ال تتبع لموضوع معين، حيث على  في اهتمامها بالصور المساتفقت صحف الدراسة 

المرتبة األولى في كل صحيفة على حدا وبفارق كبيرعن الفئات، وكذلك اتفقت بحصول الصور  
التي نشرت أسف الموضوع على المرتبة األخيرة، لكنها اختلف في الفئة التي حلت في المركز 

كز الثاني في صحيفتي القدس  ت أعلى الموضوع على المر ازت الصور التي نشر الثاني حيث ح
والحياة الجديدة في حين حازت على نفس المرتبة في صحيفة األيام الصور التي نشرت وسط 

 الموضوع.
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 ماهمًا، فأمرًا مه هطًا مكانيًا بالموضوع الذي تصاحبيعد ارتباط الصورة الصحفية ارتبا 
 بطة راال نمية إلى القارئ، وفقداالالرسالة اإلع لمعًا لنق نة ويتفاعالل متكام معًا وحدة نيكونا 

 .(1) رتأثير الصورة إلى حد كبي نم  للويق لذا التفاعهغي لما يهالمكانية بين
على  ، حازت أن الصور المستقلةاالتجاه العام لصحف الدراسة من خالل نتائج ضح او 

  رجع يو   ،  %13.3بنسبة  الموضوع  على  الصور التي نشرت أ تالها    ،%63.4المرتبة األولى بنسبة  
  ل الصورة أثق نة، حيث إ لالمواقع المفضن يعد م هالموقع إلى أناهتمام صحف الدراسة بهذا 

إلى موضوعات الصفحة بالنسبة لمقارئ، حيث يبدأ   الرئيسيل ي المدخه افيًا، و ر العناصر تيبوغ
، حيث (2) ت الصحفيةءة الموضوعاار المنطقي في قل سلالتس وهموضوع و لل لينتق مبالصورة ث 

 .(3) التدرج البصري  قيحق
مع تباين بين صحف الدراسة،  ، %11.5وجاء وسط الموضوع في المرتبة الثالثة بنسبة 

 لالبعض، وتحو  هبعض نع  م ث يقطع الكالءات غير المستحبة، حيا ر اإلج ناء م ر اإلج ذاهويعد 
 .(4) القارئ  بلق ناءة الموضوع م ر ق  تتابع ن دو 

 ذاه نإلى أك عزى ذليُ %، و 11.4نسبة ع على المرتبة الرابعة ب حصل جانبا الموضو و 
زاة  الصورة بموا ن تكو وضوع، بحيث الصورة والم ن الربط بي قاألساليب لتحقيل أفض ناء م ر اإلج

تعتبر نتيجة طبيعية  و ، %0.4بنسبة  في المرتبة األخيرةأسفل الموضوع وجاء ، (5)الموضوع
ة  تأتي الصور   البصري، وأحيانًا قد ية التدرج  لبعم  ليخ  هألن ء غير مستحب،  ار إج   ه، حيث إن ومنطقية

 .(6) هاالقارئ يبتعد عن لصغيرة. مما يجع
عدا  في جميع مواقع الصورة الصحفية ،(2018تختلف هذه الدراسة مع دراسة )الكرنز

حصل موقع جانبا   في حين ، %3.7أسفل الصورة الذي حصل على المرتبة األخيرة بنسبة 
ثم أعلى الموضوع  ،%29.7سط الموضوع بنسبة  تاله و   ،%48لى نسبة وهي الموضوع على اع

 .(7) ، ومستقلة لم يكن موجوداً %18.6بنسبة 
 

 
 شفيق، اإلخراج الصحفي اإللكتروني.  )1)
 نجادات، اإلخراج الصحفي. ( 2)
 شفيق، اإلخراج الصحفي اإللكتروني.  (3)
 حفي. نجادات، اإلخراج الص (4)
 شفيق، األساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي.  (5)
 المرجع السابق.  (6)
 الفلسطينية اليومية. الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف  (7)
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: موقع كالم الصورة:خامساا   
 . في صحف الدراسة  م2014العدوان اإلسرائيلي على غزة  كالم صور( يوضح موقع 3.14جدول رقم )

 الصحيفة
 موقع كالم الصورة

 مالتجاه العا اة الجديدةالحي القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك

 65.8 1203 78 348 74.7 414 53.2 441 أسفل الصورة
 28.1 514 11.9 53 15.7 87 45.1 374 بدون كالم

 4.4 80 4.5 20 9.6 53 0.8 7 نفسهاعلى الصورة 
 1.4 25 5.2 23 0 0 0.2 2 أعلى الصورة

 0.3 5 0.2 1 0 0 0.5 4 الجانب األيسر
 0.1 2 0.2 1 0 0 0.1 1 الجانب األيمن

 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع
 

 :اآلتية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير
 :الدراسة لصحف العام التجاه -1

في صحف  م2014أن فئة الكالم أسفل الصورة في العدوان اإلسرائيلي على غزة  تبين
  بنسبة  الثانية المرتبة على ة بدون كالموفئ% 65.8 بنسبة األولى المرتبة على الدراسة، حازت 

  بنسبة فئة الكالم على الجانب األيمن للصورة  األخيرة المرتبة على حازت  حين في% 45.1
0.1 .% 

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

  وفئة  ،%53.2 نسبةب األولى المرتبة الصورة في صحيفة االيام أسفل الكالم فئة احتلت 
  الكالم فئة  األخيرة المرتبة على حازت  حين في ،%28.1 بنسبة الثانية المرتبة  على  الم ك بدون 
 %.0.1 بنسبة  للصورة األيمن الجانب  على

 :القدس صحيفة-ب
  وفئة  ،%74.7 بنسبة  األولى صحيفة القدس المرتبةفي  الصورة أسفل  الكالم فئة احتلت 

الكالم أعلى   فئتا  األخيرة قاسمت المرتبةت حين في ،%15.7 بنسبة ةالثاني المرتبة كالم بدون 
 . الصورة والجانب االيسر بدون نسبة
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 :الجديدة الحياة صحيفة -ج
 ، %78 بنسبة األولى المرتبة الحياة الجديدة صحيفةفي  الصورة أسفل الكالم فئة احتلت 

على    لكالما  فئتا  األخيرة  المرتبة  تقاسمت   حين  في   ،%11.9  بنسبة   الثانية  المرتبة  كالم  بدون   وفئة
 . %0.2بنفس النسبة  االيسر الجانب االيمن والجانب 

 :والختالف التفاق أوجه -3
الدراسة على االهتمام بالكالم أسفل الصورة من خالل حصول هذه الفئة  اتفقت صحف 

نية، فيما  على المرتبة األولى في كل صحيفة على حدا وكذلك فئة بدون كالم على المرتبة الثا
األيمن حازت    الجانب   م بباقي الفئات، فنجد في صحيفة األيام، أن فئة الكالم علىاختلف االهتما 
  أعلى  االخيرة بنسبة قليلة جدًا، فيما حازت عليها في صحيفة القدس فئتا الكالمعلى المرتبة 

حياة الجديدة  االيسر بدون نسبة، في حين حازت على نفس المرتبة في صحيفة ال  والجانب   الصورة
 % لكل منهما. 0.2االيسر بنسبة   والجانب  االيمن الجانب  على  مالكال فئتا

حيث الكالم أسفل الصورة  ارتفاع نسبة  حف الدراسةلص اتضح من نتائج االتجاه العام
يتماشى مع   هاألنسب، ألن لالشك هأنإلى  كذل رجعوي، %65.8المرتبة األولى بنسبة على  حاز

الذي  مالكالرأ يق مبحيث يرى الصورة أواًل، ث ،لأسف إلى ىلأع نالقارئ م نلعي الحركة الطبيعية 
 . (2) ا هالصورة ومحتوا  مكال نالربط بي  كما يوفر فرصة ،(1) ا ثانياً هتحت

تاله الكالم على الصورة نفسها بنسبة  %  28.1المرتبة الثانية بنسبة    فيبدون كالم  جاء  و 
ى  لوب يساعد علأس هأن  لكالم على الصورة نفسها،ما يفسر اهتمام صحف الدراسة باو % 4.4
وأرضية الصورة    مالكال  ن لو   نبي   ناعاة التباي ر البيضاء في الصورة مع م  المساحات ل  ع واستغالالتنو 

، (3) اً اًء جذابر إج لق الصورة، مما يخ لى تفاصيلاءة وال يؤثر عر صعوبة الق إلى بحيث ال يؤدي
الكالم على أجانب االيسر بنسبة تاله  %  1.4لرابعة بنسبة  وجاء الكالم أعلى الصورة في المرتبة ا

 %. 0.1الكالم على الجانب األيمن للصورة بنسبة  ي حين حاز على المرتبة األخيرة ف% 0.3
 
 
 
 

 
 اللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملية.  )1)
 . نجادت، اإلخراج الصحفي (2)
 لصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العمليةاللبان، اإلخراج ا (3)
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: استخدام اللون:اا سادس  

صحف في على غزة   م2014في صور العدوان اإلسرائيلي  ( يوضح مدى استخدام األلوان3.15جدول رقم )
 . الدراسة

 الصحيفة 
 ن استخدام اللو

 التجاه العام الحياة الجديدة القدس األيام
 %  ك %  ك %  ك %  ك

 54.6 998 37 165 52.5 291 65.4 542 ملونة
 45.4 831 63 281 47.5 263 34.6 287 غير ملونة 
 100 1829 100 446 100 554 100 829 المجموع

:يةاآلت النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير  
 :الدراسة حفلص العام التجاه -1

 األولى المرتبة حازت  م2014الصور الملونة في العدوان اإلسرائيلي على غزة  أن تبين
 . %45.4  بنسبة الثانية واألخيرة الصور غير الملونة المرتبة حازت على  ،%54.6 بنسبة

 :هحد على صحيفة كل مستوى  على -2
 : األيام صحيفة -أ

%  65.4 بنسبة  األولى المرتبة  على  زت حا االيام  صحيفة لونة في الصور الم أن  تبين 
 . %34.6  بنسبة الثانية واالخيرة المرتبة على  والصور غير الملونة

 :القدس صحيفة-ب
 ، %52.5 بنسبة األولى المرتبة على صحيفة القدس حازت في  الصور الملونة أن تبين

 %. 47.5  نسبةب  واالخيرة الثانية المرتبة على  والصور غير الملونة
 :الجديدة حياةال صحيفة -ج

  بنسبة   األولى  المرتبة  على  حازت   الحياة الجديدة  صحيفةفي    غير الملونة  الصور  أن  تبين
 %. 37بنسبة  واالخيرة الثانية المرتبة على الملونة والصور ،63%
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 :والختالف التفاق أوجه -3
ت بالصور الملونة حيث حصل نلحظ االتفاق بين صحيفتي األيام والقدس في االهتمام 

هذه الفئة على المرتبة األولى في كال الصحيفتين فيما اختلفت درجة االهتمام من قبل صحيفة  
 الحياة الجديدة التي حازت فيها الصور غير الملونة على المرتبة األولى. 

  ، حيث الصور الملونةب  الدراسة  اهتمامًا كبيرًا من قبل صحف  أوضح االتجاه العام لصحف 
مع وجود تباين في درجة االهتمام لصالح صحيفة   ،%54.6لى بنسبة المرتبة األو على حازت 

ة  صفح الصحيفة  ى نشروُيعزى ذلك ال ،من اجمالي الصور التي نشرتها ،%65.4األيام بنسبة 
  ، في حين م2014 ملونة في كل عدد من االعداد التي نشرتها أثناء العدوان على غزةمصورة 

 %.45.4الصور غير الملونة بنسبة  مرتبة الثانية واألخيرة حازت على ال
حيث حازت الصورة  ، (2011ونةعال( و) 2015تختلف هذه الدراسة مع دراسة )صالح 

على التوالي، وتتفق مع دراسة   (2) %50.3و (1) %77غير الملونة على المرتبة األولى بنسبة 
  .(3)% 77.8األعلى وهي  حيث حصلت الصورة الملونة على النسبة،  (2013)الدهالوي 

 
ــحيفتي القدس الفلســــــ  (1) ــورية في صــــ ــية حول األزمة الســــ ــحفية والنصــــ ــورة الصــــ ــالح الدين، دالالت الصــــ طينية ويديعوت احرونوت  صــــ

 اإلسرائيلية. 
 عالونة، الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية.  )2)
 الخميجية:  صورة الصحفية في الصحافةالدهالوي، ال (3)
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 :لثالمبحث الثا
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

 
 أولا: النتائج العامة للدراسة:

،  م2014تباين اهتمام صحف الدراسة بالصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  .1
% تلتها صحيفة القدس بنسبة  45.3حيث جاءت صحيفة األيام في المرتبة األولى بنسبة  

 %.  24.4لجديدة بنسبة  واخيرًا صحيفة الحياة ا 30.3%
رتبة االولى بنسبة  حظيت موضوعات االعتداءات االسرائيلية في صحف الدراسة بالم .2

% ثم المعاناة اإلنسانية  24.2% تلتها ردود األفعال المعارضة للعدوان بنسبة 62.4
 .%1.5% وجاءت عمليات المقاومة في المرتبة األخيرة بنسبة 6.2بنسبة 

%  70.9جية للصورة الصحفية جاءت في المرتبة األولى بنسبة تبين أن المصادر الخار  .3
 %.  7.6% ثم مصور الصحيفة بنسبة  21.5بنسبة تالها المصادر المجهولة 

على المرتبة األولى   م2014حاز االتجاه اإليجابي في صور العدوان اإلسرائيلي على غزة   .4
% واالتجاه السلبي في 2.6المرتبة الثانية بنسبة    % تاله االتجاه المحايد في95.3بنسبة  

 %.  2.1المرتبة األخيرة بنسبة  
، في المرتبة األولى م2014عدوان اإلسرائيلي على غزة جاءت صور قطاع غزة في ال .5

% وفي 15.2% في حين حازت الصور الدولية على المرتبة الثانية بنسبة  68.1بنسبة 
 %. 3.5ل بنسبة  المرتبة األخيرة صور الداخل المحت

حف الدراسة لم تنشر في غالب األحيان أكثر من صورتين في الصفحة أن ص  تبين .6
 بنشر صور العدوان اإلسرائيلي في الصفحة األخيرة على أهميتها.األولى، ولم تهتم  

على المرتبة    م2014حازت الشخصية الفلسطينية في صور العدوان اإلسرائيلي على غزة   .7
% في حين  20.8المرتبة الثانية بنسبة  تها الشخصية الدولية في  % تل 69.7األولى بنسبة  

 %. 4.6حازت الشخصية العربية على المرتبة األخيرة 
في المرتبة   م2014جاءت الصور اإلخبارية المستقلة في العدوان اإلسرائيلي على غزة  .8

% في حين حازت 30.8% تلتها الصورة اإلخبارية التابعة بنسبة 40األولى بنسبة 
 %. 1.2ة األخيرة بنسبة  صورة الشخصية على المرتبال
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  م 2014على غزة  احتل هدف إظهار وحشية االحتالل في صور العدوان اإلسرائيلي  .9
% وتعزيز الجبهة  18.4% تاله تعزيز صمود الشعب بنسبة  46.6المرتبة األولى بنسبة  

 %. 0.9الداخلية في المرتبة األخيرة بنسبة  
على المرتبة األولى  م 2014ن اإلسرائيلي على غزة حازت الصور بكالم في العدوا .10

 %. 28.1سبة % وبدون كالم على المرتبة الثانية واألخيرة بن71.9بنسبة 
في لمرتبة األولى بنسبة    م2014جاءت لصور المفردة في العدوان اإلسرائيلي على غزة   .11

د % والمشه32.3% والصور في الصفحات المصورة على المرتبة الثانية بنسبة 54
 %.1.3األخيرة بنسبة  المتعاقب على المرتبة 

بنسبة  م 2014استخدمت صحف الدراسة الصور المتوسطة في العدوان اإلسرائيلي  .12
% والصور الكبيرة على  40.9% والصور الصغيرة على المرتبة الثانية بنسبة 54.7

 %.4.4المرتبة األخيرة بنسبة  
غزة العدوان اإلسرائيلي على حازت الصور التي نشرت في الصفحات الداخلية في  .13

 % تلتها الصور التي نشرت في الصفحة األولى84على المرتبة األولى بنسبة  م2014
% والصور التي نشرت في الصفحة األخيرة على المرتبة  11.5في المرتبة الثانية بنسبة 

 %. 4.5األخيرة بنسبة  
ى يسار الصفحة أعل  م 2014نشرت صحف الدراسة صور العدوان اإلسرائيلي على غزة   .14

% في حين نشرت الصور في النصف 17.8والصور أعلى يمين بنسبة  %35بنسبة 
 %. 4.3بة  السفلي من الصفحة بنس

في العدوان اإلسرائيلي على غزة  )التي نشرت بدون موضوع(جاءت الصور المستقلة  .15
% والصور التي نشرت أعلى الموضوع على  63.4في المرتبة األولى بنسبة  ، م2014

% في حين حازت على المرتبة األخيرة الصور التي نشرت 13.3مرتبة الثانية بنسبة ال
 %.0.4أسفل الموضوع بنسبة  

، في المرتبة م2014جاءت فئة الكالم أسفل الصورة في العدوان اإلسرائيلي على غزة  .16
% في حين جاءت 45.1% وفئة بدون كالم في المرتبة الثانية بنسبة  65.8األولى بنسبة  

 %. 0.1م على الجانب األيمن للصورة بنسبة  لمرتبة األخيرة فئة الكالفي ا
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حازت المرتبة األولى   م2014تبين أن الصور الملونة في العدوان اإلسرائيلي على غزة   .17
 %.45.4صور غير الملونة بنسبة  % حازت على المرتبة الثانية واألخيرة ال54.6بنسبة  

 اا: توصيات الدراسة: نيثا
  اليومية  الفلسطينية للصحف يقدم الباحث  فإن ،البحث  إليها توصل التي جالنتائ ضوء على
  الصورة الصحفية في  وتأثير دور في تطوير منها لالستفادة والمقترحات  التوصيات  من مجموعة
 الفلسطينية:  الوطنية القضايا خدمة

بالذكر ونخص  والعدوانات اإلسرائيلية،  زمات األ الت تتناولالصور  اإلهتمام بنشر  زيادة .1
 حياة الجديدة.صحيفتي القدس وال

ألزمات في الصفحتين األولى واالخيرة للصحيفة، نظرًا ألهمية  انشر المزيد من صور  .2
 هاتين الصفحتين.

لى وكاالت االنباء المحلية في الحصول اعتماد الصحف الفلسطينية بشكل أكبر عزيادة  .3
 على الصورة الصحفية. 

 يل من المصادر المجهولة.بالمصادر الذاتية والتقلزيادة اهتمام الصحف الفلسطينية  .4
 نشر المزيد من الصور التي تتناول عمليات المقاومة الفلسطينية.  .5
 تخدم االحتالل اإلسرائيلي. والتي الصور ذات االتجاه السلبي  التوقف عن عن نشر .6
ر االمتناع عن نشر الصور التي تظهر قوة جيش االحتالل اإلسرائيلي وزيادة عدد الصو  .7

 خلية وقت االزمات.التي تعزز الجبهة الدا
زمات، واالهتمام بزيادة نشر الصور ن الصور ذات الحجم الكبير وقت األنشر المزيد م .8

 نة وخاصة صحيفتا القدس والحياة الجديدة.الملو 
ضرورة تجنب صحيفة األيام استخدام الصورة الصحفية بدون كالم، كونها ظاهرة سلبية   .9

 للصورة.تعيق الفهم الكامل 
دراسة االهتمام أكثر بنشر الصورة أعلى الموضوع، ألن الصورة يجب على صحف ال  .10

رئ، وبالتالي يتحقق التدرج البصري من  تعتبر أثقل العناصر التيبوغرافية، فتجذب القا
 أعلى الى أسفل. 

الحرص على تنظيم دورات تدريبية متطورة وورشات عمل للمصورين والمخرجين   .11
 دالالتها وتأثيرها لدى جمهور القراء.  بالصورة الصحفية وزيادة  الصحفيين للنهوض 

ن ذلك ضرورة ابتعاد صحيفة األيام عن أخذ صورة صحفية من مشاهد الفيديو، ال  .12
 يضعف جودة الصورة وبالتالي لن تؤدي الهدف منها بشكل سليم. 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.  -

 ع العربية:أولا: المراج
ضح أسباب رفض حماس للمبادرة المصرية، موقع وكالة سما الرابط:  ابو مرزوق يو 

http://samanews.ps/ar/post/207515 ، 9201/ 61/2 االطالع: تاريخ . 
  ، مرة سليمان، جنبيةالمصرية واأل فى الصحلاج الصورة الصحفية عر ات الحديثة في إخهاالتجا 
 م. 2015القاهرة:   التطبيقية، مو لوالعون ة الفنلمج

اتجاهات الصحافة األردنية نحو العدوان اإلسرائيلي على غزة: دراسة تحليلية مقارنة في صحيفتي  
-1، العدد )27الرأي والدستور، حاتم عالونة وعلي نجادات، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 

 م. 2011ك، ومرا بجامعة اليالعلمي والدراسات العلي عمادة البحث  ( إربد:ج
إربد: مؤسسة ، علي نجادات ، وعناصره هي اإلخراج الصحفي اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة ف 

 .م2002  عيوالنشر والتوز  ةيحمادة للدراسات الجامع
 م(.1998.الرياض: )1العسكر، طاإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة، فهد 

مصر: دار مكتبة اإلسراء ، آمال المتولي، ةيفي الصحافة المدرس قاته ي وتطباإلخراج الصحفي 
 م. 2006 عي للطبع والنشر والتوز 

القاهرة:    1أشرف، طح  اللبان، صالاإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العلمية، وشريف  
 م( 2001دار النهضة العربية. )

األردن: دار حنين  1ل، عبد اللطيف مكي، ط.ل الفنية لصحافة المستقبإلخراج الصحفي: الحلو ا
 م( 2010للنشر والتوزيع. )

، نعمان  إخراج الصفحة األولى في الصحف الفلسطينية واللبنانية اليومية: دراسة تحليلية مقارنة
 . 2018إشتيوي، الجامعة اإلسالمية، غزة:  

م،  2014ى غزة عام ة العدوان اإلسرائيلي علالفلسطينية أثناء أزمإدارة المؤسسات الصحفية 
 . 2017: دراسة ميدانية، محمد ثابت، الجامعة اإلسالمية، غزة:  وانعكاسها على األداء المهني

األساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي. حسنين شفيق، )د. ط(. القاهرة: دار فكر وفن  
 .م(2011للطباعة والنشر والتوزيع. )

http://samanews.ps/ar/post/207515
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م اإلسرائيلية واإلشباعات المتحققة منها: دراسة تطبيقية  الفلسطيني لوسائل اإلعال  استخدام الجمهور 
م، نسمه الشيخ علي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر  2012- 2008على حربي  

 . م2015بغزة، 
: موقعإسرائيل تتحرك لمحاصرة المصالحة الفلسطينية، حلمي موسى، ال

http://assafir.com/Article/62/347949 ،م 2019/ 22/1: االطالع  تاريخ 
 م. 2014إسرائيل، العالم والعدوان على غزة، عاطف أبو سيف، غزة:  

م في موقع صحيفة نيويورك تايمز االمريكية"  2014األطر الخبرية للعدوان اإلسرائيلي على غزة 
،  24المية للبحوث اإلنسانية، المجلد عيسى، مجلة الجامعة اإلسدراسة تحليلية، طلعت 

 م.2015غزة: الجامعة اإلسالمية، ،1العدد 
الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة م في  2008األطر الخبرية للعدوان االسرائيلي على غزة عام  

 م. 2016تحليلية مقارنة، عال خميس أبو طه، غزة: الجامعة االسالمية 
م في الصحف العربية: دراسة تحليلية  2014لى غزة عام ية للعدوان اإلسرائيلي عاألطر الخبر 
 م 2017، محمد المنيراوي، الجامعة اإلسالمية، غزة: مقارنة

م في مواقع الفضائيات األجنبية االلكترونية باللغة  2012ى غزة عام األطر الخبرية للعدوان عل 
هللا، غزة: كلية  ير غير منشورة، أحمد عوض العربية": دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجست

 م. 2014اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
علومات أثناء  اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على شبكات التواصل اإلجتماعي كمصدر للم

، نضال بربخ، الجامعة اإلسالمية،  م: دراسة ميدانية2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
 . م2015غزة:  

: موقعال، إسرائيل في الحرب على غزة، موقع التقرير االلكترونيباألرقام: حصاد خسائر 
http://altagreer.com/ ، م9201/ 8/1:  االطالع تاريخ . 
زيع،  للنشر والتو   دار كنوز المعرفة العلميةعمان:    منال المزاهرة،،  بحوث اإلعالم، األسس والمبادئ

 م. 2011 ،1ط
 م.2006، القاهرة، عالم الكتب، 2عالم، سمير حسين، طبحوث اإل

 م. 1997، القاهرة، عالم الكتب، 2الحميد، طة، محمد عبد بحوث الصحاف

http://assafir.com/Article/62/347949
http://altagreer.com/
http://altagreer.com/
http://altagreer.com/
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صحيفة الحدث  ،بدء المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية غير المباشرة لوقف إطالق النار
 . 1/9201/ 15بتاريخ ، :cutt.us/yfNNQ//http: موقعاالالكترونية، ال

ساعات، موقع الراية االلكتروني الرابط:  5بدء سريان "التهدئة اإلنسانية" في غزة لمدة 
https://www.raya.ps/news/867497.html ،18/12/8201 االطالع: تاريخ . 

: موقعاليوم، ال النار بين حماس وإسرائيل، موقع روسيا بنود اتفاق وقف إطالق
http://cutt.us/C6Ysg ،20/2/2019  االطالع: تاريخ . 

رسالة   التأثير الداللي للكلمة والصورة في الخبر اإلعالمي: دراسة نظرية في االعالم الكويتي
 م. 2013جامعة الشرق األوسط  مبارك حمد الدسمه، عمان:ماجستير، 

جامعة  (، حسن إبراهيم،منشورة رسالة ماجستير غير ، )ورة في المدونات اإللكترونيةتأثير الص
 م. 2016  ،رةهالمنصورة، القا 

، القاهرة، عالم  1تأثيرات الصورة الصحفية: النظرية التطبيق، محمد عبد الحميد، السيد بهنسي، ط 
 . 2004الكتب،

 م. 2007لقاهرة: عالم الكتب،  ، ا1بحوث اإلعالم، محمد عبد الحميد، طتحليل المحتوى في  
التحليل الموضوعي للصورة الصحفية: األسس والتطبيقات، أحمد عبيد، د. ط القاهرة: دار العربي 

 (. 2015للنشر والتوزيع. )
 م.2011 عي امة للنشر والتوز عمان: دار أس الصقر،إياد  ،الصحافة المطبوعة وا  خراجها مي تصم

 . 2008، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  1والرقمي، سعيد النجار، ط  التصوير الصحفي الفلمي
تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية: دراسة تحليلية لصور الصفحة االولى لصحيفة  

 م. 2012، 21د الصباح لعام ، سعد سليمان عبد هللا، مجلة الباحث االعالمي، العد 
اقية: دراسة تحليلية لصور الصفحة االولى لصحيفة  الصحفية في الصحافة العر  تطور الصورة

، بغداد: جامعة 21م، سعد عبد هللا، مجلة الباحث اإلعالمي، العدد 2012الصباح لعام 
 م.2013تكريت 

لثالث دراسة تحليلية مقارنة -م2009-2008تغطية الصحافة اإلسرائيلية للحرب على غزة 
 م. 2012جامعة األزهر،   ،د عدوانأحم، ماجستير غير منشورة صحف يومية"، رسالة

http://cutt.us/yfNNQ
https://www.raya.ps/news/867497.html
http://cutt.us/C6Ysg
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موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الرابط:  ،التوصل إلى اتفاق "وقف إطالق نار شامل
us/hzumkhttp://cutt. ،15/1/2019  ع:االطال تاريخ . 

الصورة ودورها في إثراء التذوق الفني لدى المتلقي" رسالة ماجستير، سعدية الفضلي، ثقافة 
 م.2010الرياض: جامعة أم القرى 
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: الموقع سرايا القدس تطلق عملية البنيان المرصوص، موقع فلسطين االن،

http://cutt.us/XCkiU  ،م. 18/1/1920:  االطالع تاريخ 
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 المالحق 
 ( 1ملحق رقم)

 هللا الرحمن الرحيمبسم 
 السيد/.................................................... حفظكم هللا ورعاكم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 الموضوع / تحكيم استبانه 

 ضل حال.نتمنى أن تصلكم استبانتنا هذه وأنتم تنعمون بأف
بتحكيم االستبانـة الخاصة بالطـالب/ هاني    ع أعاله نرجـو من حضـرتكم التكرمباإلشارة للموضو 

 رمضان المغاري والتي بعنوان:
 في الصحف الفلسطينية اليومية.  م2014الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة 

  ى التعرف على مدى اهتماموذلك لنيل درجة الماجستير في الصحافة، حيث تهدف الدراسة إل
عات الصورة المنشورة في صفحتها األولى حول العدوان الصحف الفلسطينية اليومية بموضو 

، وأنواعها، ومساحتها، ومصادرها، وقطعها، وألوانها، والتعليق م2014اإلسرائيلي على غزة  
االستبانة، وحيث   عليها، ويسر الباحث أن يتقدم بعظيم الشكر واالمتنان على تعاونكم في تحكيم

حكيمها بدقة، لما في ذلك من أهمية الستخالص احث يقدر وجهة نظركم، ويود منك تأن الب
 نتائج دقيقة للدراسة. 

 وتفضلوا بقبول خالص االحترام 
 الباحث/                                                                      

 هاني رمضان المغاري 
 المرفقات:  

 هداف الدراسة.ا -
 الدراسة: تساؤلت -
 المضمون.  ليلاإلجرائية لفئات تحالتعريفات  -
 
 
 



157 

 

 ( 2ملحق رقم )
 استمارة تحليل المضمون 

 في الصحف الفلســـــطينيـــــــة اليــــوميــــــــــــــة   م2014الصورة الصحفية للعدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
 .................مالحظات:. ة.....................رقم الصفح خ العدد/........................تاري...................العدد/الصحيفة/ ................

 

 فئات المضمون )ماذا قيل(

 م.

 هدف الصورة  نوع الصور وفقا لمحتواها  الشخصية  االتجاه  النطاق الجغرافي  المصدر  الموضوع 
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في صحف الدراسة:  م2014اإلسرائيلي على غزة ماذج من صور العدوان ن  

 ات اإلسرائيلية:أولا: العتداء
 قصف  .1

 ( 3ق رقم)ملح

 
  :شهداء .2

( 4)ملحق رقم 
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  :مجازر .3

( 5)ملحق رقم 

 
 

 نزوح:  .4
 ( 6)ملحق رقم 
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 المقاومة: ثانياا: عمليات 
 صواريخ المقاومة:

 ( 7)ملحق رقم 

 
 

 :نسانيةاإلمعاناة ثالثاا: ال
 ( 8)ملحق رقم 
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 ردود أفعال رافضة للعدوان:رابعاا: 
 فلسطينية: . 1

 ( 9)رقم  ملحق

 
 : إسرائيلية. 2

 ( 10)ملحق رقم 
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 عربية: . 3
 ( 11)ملحق رقم 

 
 

 دوليــة: .4

 ( 12)ملحق رقم 
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 تحركات دبلوماسية إلنهاء العدوان: خامساا: 
 تحرك السلطة الفلسطينية: 

 (13)شكلملحق رقم 

 




