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 الدراسة ةممخر

ــى  التعرررع عمررى القرررة الرررحؽية لتررداعيات العرردوان اإلسرررائيمي عمررى ىــدفا الدراســة إل
حف الفمدظيشية الحزبية، لمكذف عؽ مدػ اىتسرام حرحف الدراسرة  يرا م في الر2014غزة عام 

، وأنؾاعيررررا، والسدررررتؾيات القرررررة الرررررحؽية خررررلل تمررررػ الفترررررة، والتعرررررع عمررررى أىررررؼ مؾ ررررؾعات
األسررررررمؾبية، والؿرررررريؼ الخبريررررررة لمقرررررررة الرررررررحؽية،  ومرررررررادرىا، وعشاويشيررررررا، والفقرررررررات الجؾىريررررررة 

ومؾاقعيررا، ونررؾص الرررؾر والرسررؾم السررراح ة لمقرررة  والخاتسررات، والبشرراء الفشرري لمقرررة الرررحؽية،
الدراسررررة تاالسررررتقلل، الرسررررالةا خررررلل السرررردة الزمشيررررة الؾاقعررررة مررررا  رررريؽ  تيفيالرررررحؽية فرررري حررررح

 م.2014/12/31م وحتى 2014/7/8

إلى ال حؾث الؾحؽية، واسرتخدم ال احرم مرشيل الدراسرات السدرحية، وتشتسي ىذه الدراسة 
 ميل السزسؾن، واستخدمت الدراسة أداة استسارة تحميل السزسؾن.وفي إطاره استخدم أسمؾب تح

حرؾل مؾ رؾعات القررة الررحؽية التري أىسيا:  عدة نتائج,عن سة اوقد أسفرت الدر 
ال ظالرة  قررص %ا، تمتيرا(12.6اعتداءات االحتلل عمرى الترتيرب األول  شدر ة  قرص تشاولت
ررص األسرر التري تيردمت  يؾتيرا ق%ا، ثرؼ (8.5الحررار  شدر ة قررص  ثرؼ%ا، (10.0 شد ة 
 %ا.(7.0سجازر  شد ة الارتفاص عدد الذيداء وارتكاب تلىا قرص %ا، (7.9 شد ة 

ط متقرارب لردػ الكتراب الررحفييؽ شسكروالسقدمات الؾحؽية والتمخيرية  الؾحؽية العشاويؽ حازتو 
تزررررسشت  %ا، كسررررا(76.7فرررري القظرررراص، واحتؾائيررررا عمررررى الفقرررررة الجؾىريررررة الستررررؾفرة  فرررري  شدرررر ة 

 %ا.(56.7قرريا الرحؽية عمى خاتسات تمخيرية  شد ة 

وحراز أسرمؾبا السدررتؾػ الررحفي العرام والسدررتؾػ الررحفي الؾحرفي عمررى الترتيرب األول بحرررؾل 
 مؽ اجسالي مؾ ؾعات القرة الرحؽية. (38.5%)كل مشيسا عمى ند ة 

قرررص الرررحؽية  فرري االىتسررام  تشررؾص ال رررورة وخمررت الدراسررة إلررى تؾحرريات عرردة مررؽ أ رزىررا 
وعدم اقترارىا عمى جؾانرب محرددة ليرا ترأثير م اشرر إثرر العردوان  الستعددةالسجاالت االجتساعية 

 .  الستؾاحل



  ث

Abstract 

This study aims at identifying the journalistic story of the impact 
of the Israeli aggression on Gaza in 2014 in the Palestinian party 
newspapers so as to reveal the extent of interest of newspapers under 
the study during that period. The study also aims at identifying the most 
important topics of the journalistic narrative, its types, stylistic levels, 
informative values, sources, titles, essential paragraphs conclusions, its 
technical form, locations on the page, and type of photos and graphics 
accompanying it in the study papers (Al-Istiqlal, Al-Risala) during the 
time period between 8/7/2014 until 31/12/2014 AD. 

This study is a descriptive research, and the researcher used the 
survey studies methodology. In this context, he used the content 
analysis method and the content analysis form as study tools. 
The most important findings of the study: 

Topics of the journalistic narratives relevant to the occupation’s 
aggression came first with (12.6%), followed by narratives of 
unemployment news with (10.0%), the siege narratives came in third 
place with (8.5%), then the narratives of families whose homes were 
destroyed in the fourth place with (7.9% ), then in the fifth place came 
the narratives of the increasing number of martyrs and massacres by 
(7.0 %). 

Titles and descriptive and summarizing introductions were ranked 
as an approximate pattern among journalists in the Gaza Strip. These 
narratives contained the essential paragraph with (76.7%). The 
newspaper narratives also included summarized conclusions with a 
percentage of (56.7%). 



  ج

The styles of the general journalistic level and the descriptive 
journalistic level were ranked first, with each of them obtaining a 
percentage of (38.5%) of the total topics of the narratives. 
The most important recommendations of the study: 
The study recommends that there is a need to pay attention to the 
diversity of journalistic narratives in the various social fields and not to 
be limited to specific aspects related to the direct impact of the 
aggression and its continued attacks. 
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 حيمالر   سنحْ  الر  للّا  مِ دْ بِ 
 

ساَوِمْن آي  ِتُكمْ ُف َأْلِدشَ ِت َواْْلَْرِض َواْخِتالاو اِتِو َخْمُق الد 
 ِلِسينَ اٍت ِلْمعاَذِلَك آَلي فيِنُكْم ِإن  اَوَأْله 

 [22: الروم]
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 ءاإِلىدا

 

بعد أن غيبيا هللا  الداكشة في أعساقي إلى مؽ كانت وال زالت سبيمي إلى الشجاح، إلى روح أمي
 أمي الحشهن رحسيا هللا ىذه أثشاء دراستي

 بي الحبيبأالعيش الكريؼ ب ألنعؼ يوأعظانإلى مؽ عمسشي كيف أحترم ذاتي وأنسييا، 

 عدنان العرار، األب الروحي: قؾتي وسشدؼ وأعتز بو عمى الدوام إلى مردر

 زوجتي الغالية د. سياد جرغهن  إلى مؽ قاسستشي في ألسي وفرحي، إلى رؼيقة الدرب

 عيلعدنان, إسساإلى عيؾن القمب، وأدعؾ هللا أن يحفغيؼ بعيشو التي ال تشام أ شائي األعزاء:

 إخهاني وأخهاتي إلى سشدؼ وقؾتي في الحياة 

 شادي أبه وردةإلى حديقي الردوق، والذؼ أعتبره بسثابة أخ لي 

 إلى  شيداء عائمتي، وأخص بالذكر الذييد وسام محارب والذييد حامد أ ؾ ششب
 ، إلى األحدقاء الدكتؾر نزال  ربخ، دمحم األغاالكرام جرغؾن  آل يئا ندأإلى 

، إلى األسرػ القابعيؽ خمف قؾتيا، وإلى شيداء الحق والكمسة حاحرة والعشيدة عمىإلى غزة الس
 وشعبيا الرامد.، إلى كل فمدظيؽ قز ان سجؾن االحتلل اإلسرائيمي

                            

 أىديكم جسيعًا ىذا العسل
 سائاًل السهلى القبهل والرضا

  الباحث
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 شكٌر وتقدير

واًل، الحسد والذكر هلل الذؼ  شعستو تتؼ الرالحات، الحسد والذكر هلل الحسد والذكر هلل أ
"َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي حسدًا يميق بجلل وجيو وعغيؼ سمظانو، القائل في محكؼ تشزيمو: 

 ".(1) َوَل َتْكُفُرونِ 

، وساندوني في والذكر ألححاب العقؾل الشيرة الذيؽ أناروا لي طريق العمؼ والسعرفة
ألستاذؼ ومذرفي الدكتؾر الفا ل وأخص بالذكر مذؾارؼ العمسي عمى مدار سشؾات عسرؼ، 

أيسؽ أ ؾ نقيرة، الذؼ لؼ يدخر جيدًا في تقديؼ الشرح واإلرشاد لي، وخرص لي الكثير مؽ وقتو 
 لو ما حييت. اً وجيده وعمسو إلنجاز ىذه الدراسة، والذؼ سأعل مستش

 الجزيل إلى عزؾؼ لجشة السشاقذة كل مؽ:كسا أتقدم بالذكر 
 تمشاقذًا داخميًااالدكتؾر الفا ل/  طمعت عيدى 

 تمشاقذًا خارجيًاا ماجد تربانالدكتؾر الفا ل/  

 .التي ستفيد ىذه الدراسة إ فاء ملحغاتيسا العمسيةمشاقذة ىذه الدراسة، و  عمى تفزميسا
 ؾ ع  أسيسؾالجامعة اإلسلمية الذيؽ اوالذكر مؾحؾل ألساتذة قدؼ الرحافة واإلعلم في 

 األبجديات اللزمة الرتقائي في ىذا السجال.
والذكر لزملئي وزميلتي الذيؽ ُشرفت  يؼ في مرحمة الدراسة، والذكر لجامعتي اإلسلمية التي 

 أفخر  يا دومًا، ولجسيع العامميؽ عمى ارتقائيا ورفعتيا.

 عمهمة, أو كمسة.والذكر أخيرًا لكل من قدم لي نريحًة, م

 الباحث/ أحسد ناجي محارب
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 مقدمة الدراسة:

" مؽ أطؾل وأعقد الرراعات في العالؼ، نغرًا اإلسرائيمي" –يعد الرراص الفمدظيشي 
كة، فيؾ حراص عمى وجؾد دائر  يؽ طرفيؽ ألبعاده اإلقميسية وخمؽياتو التاريخية الستذاب

متشاقزيؽ في الؾاقع واألىداع والسشظمقات، وقد اتخذ ىذا الرراص أبعادًا دفاعية مشذ احتلل 
م عشدما عجز العرب عؽ تؾحيد قدراتيؼ العدكرية والدياسية 1948الييؾد ألرض فمدظيؽ عام 

اطؤ االنجميز  دأ الفمدظيشيؾن بالثؾرات إلفذال األىداع اإلسرائيمية، وبدبب تجاوز الريايشة وتؾ 
واالنتفا ات الذعبية لمدفاص عؽ حقؾقيؼ والرد عمى انتياكات االحتلل، والتي  دأت  ثؾرة الشبي 
مؾسى مرورًا  ثؾرة البراق ويافا ونياية باالنتفا ات الذعبية الفمدظيشية في غزة والزفة 

 .ا1ت"االنتفا ة األولى والثانية"
حتلل عمى ىذه الثؾرات مزيدًا مؽ االعتداءات والسجازر وعسميات ولكؽ كان رد اال

اإلبادة الجساعية بغرض التيجير القدرؼ لمفمدظيشييؽ، ومؽ أ رز السذابح اإلسرائيمية  د 
الذعب الفمدظيشي داخل حدود فمدظيؽ "دير ياسيؽ وقبية وكفر قاسؼ، ومؽ َثّؼ خانيؾنس 

يسي وم خيؼ جشيؽ" حتى وحمشا إلى االعتداءات الستعاؾ ة عمى والسدجد األقرى والحرم اإل رـا
قظاص غزة والتي ششيا االحتلل مؽ أجل إخزاص سكان القظاص لمديادة "اإلسرائيمية" مرًة أخرػ 

 . ا2تم2005بعد اندحابو مؽ قظاص غزة بفعل حؾاريخ السقاومة عام 
كاليا تأتي ردًا عمى والحؿيقة أن الثؾرات واالنتفا ات والسقاومة الفمدظيشية بكافة أش

 احتلل أر شا وتذريد شعبشا.جرائؼ االحتلل وأوليا استسراره في 
ما، ومؽ 2009يشاير  18م وانتيت في 2008ديدسبر  27ت في وبدأ االحتلل بعدوان

، م2014وىؾ األقرر، وأخيرًا شؽ جيش االحتلل الرييؾني عدوانًا  2012َثّؼ كان عدوان 
 .ا3تدوانات الثلثةلير ح ىؾ األطؾل  يؽ الع

ومؽ ىشا؛ زادت الرحف مؽ حرحيا عمى التحديد في القؾالب الرحؽية، وعدم 
االقترار عمى قالب اليرم السقمؾب الذؼ يركز ؼيو الرحفي عمى ترتيب الؾقائع واألحداث 

                                                             

. تاريخ االشدخة االلكترونيةتححيفة الكرمل ، والدحمي ،دياب ،الرراص العربي واإلسرائيمي وخرائرو(1) 
 ا.http://carmelpost.comم، السؾقع: ت2015فبراير  15االطلص: 

، السؾقع: 2015فبراير  20ا أرض فمدظيؽ  يؽ اليجرة والرباط، مشؾر، مؾقع دنيا الؾطؽ. تاريخ االطلص: (2
 ا.http://pulpit.alwatanvoice.comت

أغدظسا.  27م، 2014تي لإلعلم.السركز الفمدظيش ،حروب عمى غزة ىدع واحد وانترار متكرر3ا 3ت
 ا.https://www.palinfo.comم، السؾقع: ت2015يؾنيؾ  29تاريخ االطلص: 
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تشازليًا حدب أىسيتيا، وإنسا حياغة السادة الرحؽية بأسمؾب أكثر انديا ية وحؾاًل لشيايات 
األكثر أىسية، بسا يحقق الستعة لمقارغ، إ افة إلمداده بالسعمؾمات، وىؾ ما تحقق مؽ الحدث 

 .ا1تخلل القرة الرحؽية
اتجاىات تجديدية في التغظية الرحؽية، مسا انعكس  دوره عمى عسمية التحرير عيرت و 

يم تظؾر الرحفي التي امتمكت مؽ السرونة ما يكفي لمتجديد والسؾاءمة  يؽ القديؼ والحديم، بح
 مؽ فرحة استسرار حدور السظبؾعات في عل السشافدة التي تؾاجييا. زادو 

وقد امتمكت أغمب األحزاب الدياسية في فمدظيؽ ححف تشظق باسسيا تدسى الرحافة 
الحزبية، وليا دور كبير وميؼ مشؾط  يا ميسا اختمف الرماحل أو تعددت، وميسا تغيرت أنساط 

الرحافة أن تقؾم  يذا الدور، فيي ححافة ذات جرأة أكبر مؽ  الحكؼ أو تمؾنت، وال  د ليذه
الرحف القؾمية أو غير الحزبية، فسيسا  مغت درجة جرأة الرحف الغير حزبية، فمؼ ترل إلى 
درجة الجرأة التي تتسع  يا الرحف الحزبية، وعميو فإن عمى أحزا شا الفمدظيشية الدياسية استغلل 

لرحف الحزبية واإلرتقاء  يا إلى السدتؾػ السظمؾب والسحافغة ىذه السداحة الجيدة وإحدار ا
عمييا والدفاص عؽ حقيا في الرأؼ وحرية التعبير واإلنتقاد، كسا كفل ليا ذلػ قانؾن السظبؾعات 

 والشذر ألنيا الشرف اآلخر لمحؿيقة والستشفس الؾحيد في عل تكتؼ األنظسة
ية التي تحقق لمقارغ وعيفتيؽ ير وُتَعّد القرة الرحؽية أحد أ رز الفشؾن التفد

:اإلعلم بالحدث، وتؾ يح ما يتعمق بو، وفي الغرب أح ح لمقرة الرحؽية مدرسة ىسا
عريزة وّعفتيا في عرض األخ ار، والتقارير، والتحؿيقات، وأح ح ليذه الظريقة في العرض 

ال غير كاع، انتذار واسع في الرحافة الغربية، ولكؽ استخداميا في الرحافة العربية ال ز 
 .ا2ترغؼ وجؾد مئات القرص الرحؽية الشاجحة السبثؾثة في الرحف والسجلت العربية

وتأتي ىذه الدراسة لسعرفة مدػ اىتسام ححف الدراسة باستخدام القرة الرحؽية مع 
م، ومرادر السعمؾمات األولية والرحؽية 2014مؾ ؾعات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

يا ححف الدراسة ورحد وتحميل القرة الرحؽية لتداعيات العدوان التي اعتسدت عمي
 م.2014"اإلسرائيمي" عمى غزة عام 

 

 

                                                             

 .109غالي، ص ،ا حشاعة الرحافة في العالؼ1ت
 ا  يؽ القرة األد ية والقرة الخبرية، الظائي، ص أ.2ت
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 : أىم الدراسات الدابقة:أولً 
قام ال احم باالطلص عمى العديد مؽ الدراسات الستعمقة بسؾ ؾص ال حم، وقدسيا إلى 

، والدراسات التي تشاولت م2014عام  يؽ، ىسا: الدراسات التي تشاولت العدوان اإلسرائيميمحؾر 
 القرة الرحؽية.

 .:م2014عام الدراسات التي تشاولا العدوان اإلسرائيمي :السحهر اْلول

 :(1)م2017دراسة السشيراوي  .1

سرائيمي ىدفت الدراسة إلى تحميل طبيعة وسسات واتجاىات األطر الخبرية لمعدوان اإل
م في ححف الدراسة، والعؾامل السؤثرة فييا، والتعرع عمى أ رز قزايا 2014عمى قظاص غزة 

العدوان اإلسرائيمي عمى غزة التي حغيت باىتسام ححف الدراسة، واتجاه تمػ القزايا، ورحد 
األطر الخبرية التي استشدت إلييا ححف الدراسة في معالجة قزية العدوان اإلسرائيمي عمى 

م، والذخريات السحؾرية فييا وكيؽية تؾعيف تمػ األطر في  ؾء اختلع 2014زة عام غ
 أيديؾلؾجياتيا.

وتعد ىذه الدراسة مؽ ال حؾث الؾحؽية، التي استخدمت السشيل السدحي، وتؼ مؽ 
خللو استخدام أسمؾب تحميل السزسؾن، ومشيل دراسة العلقات الست ادلة، وفي إطاره تؾعيف 

نة السشيجية، واستخدم ال احم نغريتي "اإلطاراإلعلمي" و "األجشدة"، وتؼ جسع أسمؾب السقار 
 البيانات عؽ طريق استسارة تحميل السزسؾن.

واختار ال احم الرحف العربية "األىرام السررية، الدستؾر األردنية، والشيار المبشانية"، 
ت التي طرحتيا ححف أما السدة الزمشية لمدراسة فتسثمت في حرر شامل لجسيع السؾ ؾعا

 10يؾليؾ/تسؾز إلى  1م، مؽ 2014الدراسة بسا يخص العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 م.2014سبتسبر/أيمؾل 

 وخمرت الدراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائل أ رزىا:

%، 10.6حغي مؾ ؾص الذجب والتشديد الدولي والعربي بالسرت ة األولى  شد ة . أ
تقديؼ دعؼ مالي وتديير قؾافل مداعدات  شد ة  وجاء في السرت ة الثانية قزية

 %.8.3%، وتمتيا السجازر اإلسرائيميمة  شد ة 8.4

                                                             

تحميمية دراسة  :ية اليؾميةم في الرحف العرب2014األطر الخبرية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ا1ت
 .مقارنة، السشيراوؼ 
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%، وتلىا االتجاه السؤيد 52.2غمب االتجاه السعارض لمسؾ ؾعات وجاء  شد ة . ب
%، وفي السرت ة األخيرة جاء االتجاه السحايد  شد ة 35.2بالسرت ة الثانية  شد ة 

12.6.% 

راسة عمى وكاالت األن اء العالسية في الحرؾل عمى السعمؾمات اعتسدت ححف الد. ت
%، ومؽ ثؼ  دون مرادر 21.4%، وتلىا الؾكاالت السحمية  شد ة 29.4 شد ة 
 %.20.1 شد ة 

 وخرجت دراسة تحميل األطر الخبرية إلى مجسؾعة مؽ الشتائل أىسيا:

%، وتله 40.4شد ة في السرت ة األولى   جاء إطار اعتداءات االحتلل وتداعياتيا. أ
 %.23.8إطار دعؾات التيدئة  شد ة 

%، 53.5تحسيل مدؤولية العدوان اإلسرائيمي لدولة االحتلل اإلسرائيمي  شد ة . ب
 %.16.5ولمسقاومة الفمدظيشية  شد ة 

%، 36.3تردرت الذخريات العربيى الذخريات السحؾرية في العدوان  شد ة . ت
 %.31.3سرت ة الثانية  شد ة ومؽ ثؼ جاءت الذخريات الفمدظيشية بال

 :ا1تم2016دراسة زيارة  .2
ىدفت الدراسة إلى رحد وتحميل الخظاب الرحفي العربي إزاء العدوان تاإلسرائيميا 

م، والؾقؾع عمى أطروحاتو، ومدارات البرىشة التي يدتشد إلييا مشتجؾ 2014عمى غزة عام 
ححف الراية القظرية والرأؼ الخظاب، والؾقؾع عمى أوجو االتفاق واالختلع  يؽ خظاب 

األردنية واألىرام السررية، ومعرفة ترتيب أولؾيات ححف الدراسة إزاء قزايا العدوان عمى 
 .غزة، والتعرع عمى االتجاه الدائد لسؾ ؾعات العدوان

وتعد ىذه الدراسة مؽ ال حؾث الؾحؽية، واستخدمت مشيل تحميل الخظاب، والدراسات 
و استخدام أسمؾب تحميل السزسؾن، ومشيل دراسة العلقات الست ادلة، السدحية الذؼ تؼ مؽ خلل

وتؼ في إطاره تؾعيف أسمؾب السقارنة السشيجية، كسا استخدمت ال احثة نغريتي "اإلطار 
اإلعلمي" و"األجشدة اإلعلمية"، وتؼ جسع البيانات عؽ طريق أداتيؽ، ىسا: استسارتا تحميل 

 السزسؾن وتحميل الخظاب الرحفي.

                                                             

 .زيارة تحميمية مقارنة،دراسة  :م2014الخظاب الرحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  ا1ت
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واختارت ال احثة الرحف العربية "الراية القظرية، الرأؼ األردنية، األىرام السررية"، أما 
السدة الزمشية لمدراسة فتسثمت في حرر شامل لجسيع السؾ ؾعات التي طرحتيا ححف الدراسة 

سبتسبر/أيمؾل  10يؾليؾ/تسؾز إلى  1م، مؽ 2014بسا يخص العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 م.2014

وخمرت دراسة تحميل السزسؾن إلى مجسؾعة مؽ الشتائل أ رزىا، أن مؾ ؾعات 
التشديد واالستشكار تردرت اىتسام ححف الدراسة الثلث، وأن االتجاه الدائد لمسؾ ؾعات التي 
ركزت عمى العدوان ىؾ "السعارض"، وجاءت األساليب التحميمية في مقدمة األساليب اإلقشاعية 

دراسة، واعتسدت ححف الدراسة عمى نحؾ كبير عمى وكاالت األن اء التي ات عتيا ححف ال
العالسية في تغظيتيا ألحداث العدوان، وتقدم فؽ الخبر الرحفي عمى بؿية الفشؾن الرحؽية 

 السدتخدمة في ححف الدراسة.

وخرجت دراسة تحميل الخظاب إلى مجسؾعة مؽ الشتائل أىسيا، أن أطروحة "السجازر 
يمية" حغيت بأكبر ند ة مؽ  يؽ جسيع األطروحات في ححف الدراسة الثلث، والسذابح اإلسرائ

وتلىا أطروحة "العجز العربي والدولي"، وبالشد ة لسدارات البرىشة فقد اعتسد الخظاب الرحفي 
العربي عمى نحؾ أساس عمى "االستذياد بأدلة ووقائع وبراىيؽ" في تشاولو لمعدوان عمى قظاص 

 ى األطر السرجعية الدياسية عمى نحؾ أساسي.م، وعم2014غزة عام 

وخرجت الدراسة بعدة تؾحيات أىسيا أنيا دعت الرحف العربية إلى تدميط الزؾء عمى   
كافة القزايا الستعمقة بالعدوان عمى غزة وآثاره، كسا وأوحت الرحف العربية بزرورة تبشي 

وعة  د االحتلل، ودعت مشتجؾ االتجاه السؤيد لمقزية الفمدظيشية والداعؼ لمسقاومة السذر 
 الخظاب في الرحف العربية إلى التشؾيع في استخدام مدارات البرىشة واألطر السرجعية

 :(1)م2015 دراسة بربخ .3
ىدفت الدراسة إلى التعرع عمى مدػ اعتساد الشخ ة الدياسية الفمدظيشية عمى ش كات 

م، 2014ائيمي عمى غزة عامالتؾاحل االجتساعي كسردر لمسعمؾمات أثشاء العدوان اإلسر 
ومعرفة مدػ الستابعة ليا، وأس اب التفزيل ليذه الذ كات، ومعرفة أ رز السؾ ؾعات متابعة، 

 والتعرع عمى درجة الفزؾل السعرفي ودرجة الثقة  يا. 

                                                             

اعتررساد الشرخ ة الدياسية الفمدررظيشية عمرى شبرركات التؾاحل االجتساعي كسردر لمسعمؾمات أثشاء العدوان  ا1ت
  ربخ. ،دراسة ميدانية م:2014عمى غزة عام  اإلسرائيمي
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وتأتي ىذه الدراسة  سؽ ال حؾث الؾحؽية، حيم استخدم ال احم مشيل السدح 
يؾر وسائل االعلم، وتؼ جسع البيانات باستخدام ححيفة اإلعلمي وفي إطاره أسمؾب مدح جس

مؽ الشخ ة الدياسية الفمدظيشية في  ةاالستقراء، والسقا مة السقششة، وتؼ اختيار عيشة حرري
محافغات غزة، وقدست الحرص كالتالي: مدؤولؾ وقادة الفرائل، ومحمميؽ سياسييؽ، وأساتذة 

ب السجمس التذريعي الحالييؽ والدابقيؽ، وبمغ قؾاميا العمؾم الدياسية والرحافة واإلعلم، ونؾا
م، واعتسدت الدراسة 10/6/2015م حتي 23/4/2015م حؾثًا، خلل السدة الزمشية مؽ  164

 عمى نغرية االعتساد عمى وسائل االعلم، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة: 

 حؾثؾن أثشاء ش كات التؾاحل االجتساعي السرادر التي اعتسد عمييا الس تردرت.أ 
 %.70.12ة شد   تلىا اإلذاعات%، 78.66العدوان  شد ة 

اعتسد الس حؾثؾن  درجة عالية عمى ش كات التؾاحل االجتساعي لمحرؾل عمى .ب 
%،  يشسا كان اعتسادىؼ عمييا  درجة مشخفزة  شد ة 40.2السعمؾمات أثشاء العدوان  شد ة 

4.9.% 
ؾاحل االجتساعي التي اعتسد عمييا جاءت ش كة الؽيس  ؾك في مقدمة ش كات الت.ج 

%، وتلىا ش كة تؾيتر 96.34الس حؾثؾن لمحرؾل عمى السعمؾمات أثشاء العدوان  شد ة 
 %.22.56%،  يشسا جاء اليؾتيؾب  شد ة 31.71 شد ة 

 :(1)م2015 دراسة أبه حسيد .4
ان ىدفت الدراسة إلى معرفة كيؽية معالجة الكاريكاتير في الرحافة الفمدظيشية لمعدو 

الكاريكاتير، ومعرفة أسمؾب  ؽم، والسؾ ؾعات التي تشاوليا ف2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 
أىؼ رسامي الكاريكاتير واتجاىاتيؼ في الرحف الفمدظيشية اليؾمية. وتقع الدراسة و السعالجة، 

 سؽ ال حؾث الؾحؽية واستخدم ال احم مشيل السدح، وفي إطاره أسمؾب تحميل السزسؾن، أما 
ات الدراسة فيي أداة تحميل السزسؾن وأداة السقا مة، وتسثمت عيشة الدراسة بالحرر الذامل أدو 

لجسيع أعداد الرحف الفمدظيشية اليؾمية وىي ححيفة القدس والحياة الجديدة واأليام وححيفة 
م، وىي مدة العدوان االسرائيمي عمى غزة، ومؽ 26/8/2014 -8/7/2014فمدظيؽ مؽ تاريخ 

 مت إليو الدراسة:أىؼ ما تؾح
جاءت مؾ ؾعات السفاو ات والتيدئة في السرت ة األولى مؽ  يؽ مؾ ؾعات الرسؾم  .أ 

 %، يمييا مؾ ؾعات الذيداء.21.6الكاريكاتؾرية لرحف الدراسة  شد ة 
                                                             

م: دراسة تحميمية 2014معالجة فؽ الكاريكاتير في الرحافة الفمدظيشية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  ا1ت
 أ ؾ حسيد. ،مقارنة
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إعيار األلؼ والسعاناة جاء في الترتيب األول مؽ  سؽ  أىداع الرسؾم الكاريكاتؾرية  .ب 
 % ىدع التأييد والسشاحرة.28.1رتيب الثاني  شد ة %، وجاء في الت46.6 شد ة 

اعتسد رسامؾ الكاريكاتير عمى الذخريات السحؾرية الرمزية غير مدساة عشد تشاول .ج 
%، تلىا الذخريات 45.3مؾ ؾعات العدوان، والتي جاءت في السرت ة األولى  شد ة 

 الدياسية االسرائيمية، ثؼ مؾاطشؾن فمدظيشيؾن.
 :(1)م2015 دراسة السرري  .5

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدػ استخدام الشذظاء لسؾاقع التؾاحل االجتساعي خلل 
، وإدراك الدور الذؼ أسيست بو، والكذف عؽ أىؼ األس اب التي تسيز مؾاقع م2014عدوان

التؾاحل االجتساعي عؽ غيرىا مؽ الؾسائل ال سيسا وقت العدوان، ومعرفة أكثر الؾسؾم تفاعًل 
 ء عمى مؾقع تؾيتر خلل العدوان.مؽ قبل الشذظا

وتقع الدراسة  سؽ ال حؾث الؾحؽية، استخدم ال احم مشيل السدح، أما أداة الدراسة 
فيي ححيفة االستقراء، وتسثمت عيشة الدراسة في نذظاء مؾاقع التؾاحل االجتساعي وبمغت 

 مفردة، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة: 140
لتؾاحل االجتساعي عمى ش كة اإلنترنت خلل العدوان مرتفع جدًا، استخدام الس حؾثيؽ لسؾاقع ا .أ 

وأن الؽيس  ؾك مؽ أكثر مؾاقع التؾاحل االجتساعي استخدامًا، حيم جاء في السرت ة األولى يميو 
 تتؾيترا.

لتركيز عمى القرص أكثر األساليب تأثيرًا عمى السدتخدميؽ خلل العدوان ا .ب 
سيز مؾاقع التؾاحل االجتساعي السيسا وقت الحرب وأجسع و أىؼ األس اب التي تاإلندانية،

 عمييا الس حؾثؾن، متابعتيا لألخ ار بدرعة.
أكثر الؾسؾم تفاعًل مؽ قبل الس حؾثيؽ عمى مؾقع تؾيتر خلل العدوان  .ج 

 %.86#غزة_تحت_القرف  شد ة 
 
 
 
 
 

                                                             

 م: دراسة2014ا دور نذظاء مؾاقع التؾاحل االجتساعي في تغظية آثار العدوان اإلسرائيمي عمى غزة يؾليؾ 1ت
 السررؼ. ،تحميمية مقارنة
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 :(1)2012دراسة عهض هللا  .6
برية السشذؾرة عمى مؾاقع الفزائيات ىدع الدراسة إلى رحد وتحميل مزسؾن السؾاد الخ

ا ؼيسا يتعمق بأحداث العدوان 24األجشبية اإللكترونية بالمغة العربية تروسيا اليؾم، والحرة، وفرندا
، والؾقؾع عمى أوجو االتفاق واالختلع في التغظية م2012عمى قظاص غزة أواخر العام 

داث وما ترتب عميو مؽ نتائل وت عات، الخبرية لمعدوان عمى مؾاقع  الدراسة، وما س قو مؽ أح
 بسا في ذلػ تحميل األطر الخبرية التي قدمت مؽ خلليا األحداث السختمفة لمعدوان وتداعياتو.

وتقع الدراسة  سؽ ال حؾث الؾحؽية، استخدم ال احم مشيجيؽ، مشيل السدح الذؼ تؼ 
ات الست ادلة والذؼ تؼ في في إطاره استخدام أداة تحميل السزسؾن، وكذلػ مشيل دراسة العلق

إطاره تؾعيف أسمؾب السقارنة السشيجية، أما أداة الدراسة فيي استسارة تحميل السزسؾن بسا فييا 
، إلى م1/11/2012تحميل األطر الخبرية، وتسثمت عيشة الدراسة الزمشية في السدة مؽ 

ر اإلخ ارية السشذؾرة م. بحيم تؼ اختيار العيشة الذاممة لكافة األخ ار والتقاري31/12/2012
عمى السؾاقع اإللكترونية الثلثة أثشاء ىذه السدة، واستخدمت الدراسة نغرية تحميل اإلطار 

 اإلعلمي، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة:  
اىتسام مؾقع روسيا اليؾم  تغظية أحداث العدوان بذكل مزاعف عؽ السؾقعيؽ  .أ 

 . 24اآلخريؽ الحرة وفرندا 
ذكل الرحفي الغالب لمسؾاد الخبرية السشذؾرة عمى السؾاقع االلكترونية عيشة الخبر ىؾ ال .ب 

 الدراسة.
خريؽ في االعتساد عمى وسائل مؾقع الحرة تشاقض بذكل وا ح مع السؾقعيؽ اآل .ج 

اإلعلم الدولية وكذلػ في اعتساده عمى وسائل اإلعلم اإلسرائيمية، واتفاق السؾاقع الثلثة 
 ية وكاالت أن اء "إسرائيمية"  .بعدم اعتسادىا عمى أ

 :(2)مBaidoun 2014 دراسة  .7
ىدفت الدراسة لمتعرع عمى التغظية اإلعلمية في أربع مرادر مشيا اثشان مؽ مؾاقع 
الرحف اإلسرائيمية عمى اإلنترنت وىي ىآرتس وجيروزالؼ  ؾست واثشان مؽ السؾاقع الفمدظيشية 

م والتعرع عمى كيؽية 12/2013/ 25 -20ؽ عمى اإلنترنت وىي معا والرأؼ، في السدة م

                                                             

م في مؾاقع الفزائيات األجشبية االلكترونية بالمغة العربية: 2012األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عام  (1)
  .عؾض هللا ،دراسة تحميمية مقارنة

(2) The Gaza Conflict 2013 and Ideologies of Israeli and Palestinian Media: A 

Critical Discourse Analysis, Baidoun, A. 
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تأثير االيدولؾجيات عمى السؾاد اإلعلمية في الرراص الفمدظيشي اإلسرائيمي، وقارنت الدراسة  يؽ 
المغة السدتخدمة في اإلعلم اليسيشي واإلعلم  اليدارؼ اإلسرائيمي، إ افة إلى مقارنة  يؽ المغة 

الحسداوية ووسائل اإلعلم السدتقمة، واستخدمت الدراسة  العربية التي استخدمتيا وسائل اإلعلم
مقااًل مؽ األربعة مرادر اإلعلمية،  31أداة تحميل الخظاب الشقدؼ، وتسثمت عيشة الدراسة مؽ 

 ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة:
أعيرت ححيفة الرأؼ التابعة لحساس الذخريات اإلسرائيمية بظريقة مختمفة عؽ مؾقع .أ 

 ل .معا السدتق
 حؾرت ححيفة ىآرتس الفمدظيشييؽ بذكل مختمف عؽ الرحيفة اليسيشية.    .ب 
 يؾجد اختلع في التقارير السشذؾرة في وسائل اإلعلم الفمدظيشية واإلسرائيمية..ج 
 :(1)م2011 دراسة عالونة و نجادات .8

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات الرحافة األردنية اليؾمية نحؾ العدوان اإلسرائيمي 
 .م27/12/2008يؾمًا  دءًا مؽ  22مى قظاص غزة الذؼ استسر مدة ع

مشيل السدح أداة الدراسة وتقع الدراسة  سؽ ال حؾث الؾحؽية، استخدم ال احثان 
اإلعلمي، وفي اطاره أسمؾب تحميل السزسؾن، بحيم قام ال احثان بإجراء التحميل والسقارنة 

مدة العدوان االسرائيمي عمى غزة، ومؽ أىؼ ما  عمى افتتاحيات ححيفتي الرأؼ والدستؾر أثشاء
 تؾحمت إليو الدراسة:

العدوان اإلسرائيمي عمى غزة طغى عمى اىتسامات الرحافة األردنية اليؾمية  شد ة .أ 
 % مؽ مجسؾص االفتتاحيات.97.7

حغيت اتجاىات جرائؼ العدوان اإلسرائيمي، والؾطؽ البديل في الرحيفتيؽ معًا  .ب 
% كسا حرل السؾقف األردني في الرحيفتيؽ عمى تأييد 100 شد ة  بالسعار ة السظمقة

100.% 
اتجاىًا تشاولتيا الرحف األردنية مؽ العدوان عمى غزة مؽ أ رزىا السؾقف الرسسي  25.ج 

لألردن الذؼ اتدؼ بسعار ة العدوان، وكان أقميا الؾحدة الؾطشية الفمدظيشية، والسؾقف 
 %.20.3رائيمي بحد ذاتو بسا ندبتو األردني مؽ حركة حساس والعدوان اإلس

 
 

                                                             

اتجاىات الرحافة األردنية نحؾ العدوان اإلسرائيمي عمى غزة: دراسة تحميمية مقارنة في ححيفتي الرأؼ  (1)
 .علونة ونجادات ،والدستؾر
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 :(1)مnajjar2010  دراسة .9
ىدفت الدراسة إلى الكذف عؽ كيؽية عكس الفمدظيشييؽ ىؾيتيؼ وىؾية العرب في 
وسائل اإلعلم االجتساعية، مثل الؽيس  ؾك، واليؾتيؾب، وتؼ تحميل الرسائل عمى الؽيس  ؾك 

ميا عؽ الؽيس واليؾتيؾب خلل الحرب عمى غزة ومقاطع الفيديؾ التي تؼ نذرىا ومذاركتيا وتشزي
، واستخدمت الدراسة أداة السجسؾعات البؤرية، م2009إلى يشاير  م2008في السدة مؽ ديدسبر 

 18و 17حيم تؼ إنذاء مجسؾعتيؽ، وتكؾنت كل مجسؾعة مؽ ثسانية أشخاص عقدت في الفترة 
ء األشخاص في استخدام لمكذف عؽ األس اب التي أدت إلى مذاركة ىؤال م2010أكتؾبر 

 وسائل اإلعلم االجتساعي أثشاء الحرب عمى غزة وبعدىا.
وكان السذاركؾن الفمدظيشيؾن والعرب مؽ الظلب الذيؽ يدرسؾن في الجامعة األمريكية 
في الذارقة مؽ مختمف التخررات السدتخدميؽ لإلعلم االجتساعي الذيؽ كانؾا نذظيؽ خلل 

 ، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة:م2009 -م2008الحرب عمى غزة في 
 سيظرة اإلسرائيمييؽ عمى وسائل اإلعلم االجتساعي ؼيس  ؾك ويؾتيؾب ..أ 
الحرب عمى غزة لؼ تكؽ حا رة بكثرة في وسائل اإلعلم االجتساعي في البمدان  .ب 

 األوروبية واألمريكية.
بريظانيا يديظرون عمى اإلسرائيميؾن ومشاحروىؼ والسجسؾعات الداعسة ليؼ في أمريكا و  .ج 

الظريقة التي تبم فييا تقارير الحرب عبر الؽيس  ؾك واليؾتيؾب، وبالتالي فإنيؼ يتلعبؾن 
 في كيؽية تقديؼ الفمدظيشييؽ واإلسرائيمييؽ.

 :(2)مdagher 2010دراسة  .10
ىدفت الدراسة إلى التعرع عمى التغظية اإلعلمية لمعدوان االسرائيمي عمى غزة مؽ 

، في مؾقع ححيفة نيؾيؾرك تايسز والبي  ي سي عمى م2009يشاير  -م2008ديدسبر 
 اإلنترنت.

وتشدرج ىذه الدراسة  سؽ ال حؾث الؾحؽية واستخدم ال احم مشيل السدح االعلمي، 
واستخدمت الدراسة أداة تحميل السزسؾن، بحيم تؼ تحميل القرص والسقاالت التي نذرت عمى 

ا لتحميل السرادر، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو 1968مؾريل ت تمػ السؾاقع، وتؼ استخدام نسؾذج
 الدراسة:

                                                             

(1) Othering the Self: Palestinians Narrating the War on Gaza in the Social Media, 

Najjar، A. 

(2) study of the difference in of the Israeli operation in gaza, Dagher, N, (December, 

2008 to January, 2009) in the new york time and bbc. 
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ىشاك فروقات في استخدام السرادر في مؾقعي الدراسة عشد تغظية الرراص الفمدظيشي .أ 
 اإلسرائيمي.

ححيفة نيؾيؾرك تايسز اعتسدت وبذكل كبير عمى السرادر اإلسرائيمية أكثر مؽ .ب 
 السرادر الفمدظيشية.

 ي سي عددًا أقل مؽ السرادر اإلسرائيمية والفمدظيشية.استخدم مؾقع البي  .ج 
 :(1)مmelanie 2009 دراسة  .11

ىدفت الدراسة إلى التعرع عمى األطر السدتخدمة في تغظية الرراص اإلسرائيمي 
الفمدظيشي في ثلث ححف أمريكية، نيؾيؾرك تايسز، سانت لؾيس  ؾستؽ، وكريدتيان سايشس 

 مؾنيتؾر.
ؾث الؾحؽية، استخدمت مشيل تحميل الخظاب، والسشيل وتقع الدراسة  سؽ ال ح

 مقااًل وقرة ححؽية، وذلػ خلل فترتيؽ زمشيتيؽ، 149السقارن، أما عيشة الدراسة فتسثمت في 
م، والثانية ىي التي تمت 2000ارائيل شارون لمسدجد األقرى عام ىسا: الفترة التي تمت 

م، وؾيام االحتلل بسا عرع بعسمية 2002فرح عام العسمية الفدائية التي تؼ تشفيذىا ليمة عيد ال
الدؾر الؾاقي في الزفة الغربية، واستخدمت الدراسة نغرية اإلطار اإلعلمي، ومؽ أىؼ اقتحام 

 ما تؾحمت إليو الدراسة: 
م،  يشسا 2000الدعي لتحقيق األمؽ يعد اإلطار الدائد في التغظية الرحؽية لعام  .أ 

ة االحتلل االسرائيمي العدكرية ىؾ اإلطار الدائد في تغظية كان الترىيب والتخؾيف مؽ قؾ 
 م.2002عام

اختلع تأطير الرحف الثلث لمرراص اإلسرائيمي الفمدظيشي حدب اختلع تؾجياتيا .ب 
 الفكرية اإليديؾلؾجية.

الرراص اإلسرائيمي الفمدظيشي ُيَعدُّ مؽ الرراعات السعقدة، والعديد مؽ الؾقائع والغروع .ج 
عدت في وجؾد حمؾل عالسية لعدد مؽ الدشؾات، ولكؽ القادة عمى كل الجيتيؽ، الحرجة سا

 كانت اعتقاداتيؼ مؾجؾدة عمى الرغؼ مؽ ىذه الحمؾل.
 
 
 
 

                                                             

(1) Framing the Israeli-Palestinian conflict: Astudy of frames used by three 

American newspapers, Melanie Stawicki. 
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 :(1)م2009 دراسة الحازمي .12
ىدفت الدراسة إلى رحد معالجة الرحافة العربية لمعدوان اإلسرائيمي وتحميميا وتفديرىا 

، وكذف سسات السعالجة م2009-2008عمى غزة عام  أثشاء مدة العدوان االسرائيمي 
 وملمحيا وتؾجياتيا ومرتكزاتيا.

وتقع الدراسة  سؽ ال حؾث الؾحؽية، واستخدم ال احم مشيل السدح اإلعلمي، أما 
أداة الدراسة فيي تحميل السزسؾن، وتسثمت عيشة الدراسة في تحميل جسيع السؾاد الرحؽية في 

إلى  27/12/2008ألوسط الرادرة خلل السدة مؽ كافة أعداد ححيفة الذرق ا
، واستخدمت الدراسة نغرية تحميل اإلطار اإلعلمي، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو 22/1/2009

 الدراسة:
 

أىؼ أس اب العدوان اإلسرائيمي كسا قدمتو ححيفة الذرق األوسط، تحقيق مكاسب .أ 
حساس، يميو تدمير الس ادرة  %، يميو القزاء عمى21سياسية لمحكؾمة اإلسرائيمية  شد ة 

 العربية .
أىؼ األحداث الدياسية التي قدمتيا الرحيفة خلل أيام العدوان تسثمت في إحدار .ب 

 البيانات العربية، ثؼ مغاىرات التأييد والتزامؽ .
جاءت السعارك الجؾية في مقدمة األحداث، وكان الخبر في مقدمة الفشؾن السدتخدمة .ج 

 %.60  شد ة في الرحيفة حؾل العدوان
 :(2)م2009دراسة دمحم  .13

ىدفت الدراسة إلى تحميل حؾرة مؾقف مرر الرسسي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة 
م بذكل مقارن في خظاب الرحف اليؾمية السررية الثلث األىرام، والؾفد، 2008عام 

لرحف والسررؼ اليؾم، مؽ خلل السدح الذامل لكل مقاالت الرأؼ التي عيرت في عيشة ا
واستسر اثشيؽ وعذريؽ يؾمًا، واعتسدت الدراسة  م27/12/2008خلل فترة العدوان الذؼ  دأ في 

 عمى الرؾرة اإلعلمية كسدخل نغرؼ لمدراسة.

                                                             

: دراسة م2009يشاير22 إلى  2008ديدسبر  27ة العربية لمعدوان عمى غزة في السدة مؽ معالجة الرحاف (1)
 .الحازمي ،حالة عمى ححيفة الذرق األوسط

: دراسة مقارنة لعشاحر 2009"-2008حؾرة مؾقف مرر الرسسي إزاء العدوان الرييؾني عمى غزة  (2)
 .دمحم ،الرؾرة اإلعلمية في خظابات الرحف اليؾمية السررية
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وتقع الدراسة  سؽ ال حؾث الؾحؽية، واستخدمت مشيل السدح اإلعلمي ومشيل تحميل 
 ؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة:، ومفي أداة الدراسة الخظاب اإلعلمي وأسمؾب السقارنة

األطروحات التي عيرت في الرحف السررية قدست بذكل أساسي عمى: أطروحات .أ 
 األزمة، وأطروحات معالجة األزمة، وىي تت ايؽ  يؽ ححيفة وأخرػ.

اتفقت الرحف الثلث عمى وجؾد تأزم في السؾقف الرسسي السررؼ مؽ العدوان، وإن .ب 
 قف السررؼ الرسسي مع االحتلل االسرائيمي.ححيفة الؾفد أعيرت تؾاطؤ السؾ 

عير الت ايؽ في األطروحات األخرػ  يؽ الرحف الثلث، كأطروحة مؾاجية األزمة، .ج 
وأطروحة أس اب تأزم السؾقف الرسسي السررؼ، وأطروحة الدور اإلسرائيمي في اإليقاص  يؽ 

 مرر وحساس.
:السحهر الثاني _الدراسات التي تشاولا القرة الرحفية  

 :(1)م2019دراسة فراونة  .1
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرع عمى القرة الرحؽية الستعمقة بقزية األسرػ في 
الرحف الفمدظيشية اليؾمية، ورحد مدػ االىتسام  يا، والكذف عؽ كيؽية معالجتيا لقزية 

 األسرػ، وترتيب أولؾيات مؾ ؾعاتيا، وتدميط الزؾء عمى مدػ التؾافق والت ايؽ  يشيا.

عد ىذه الدراسة مؽ ال حؾث الؾحؽية، حيم استخدمت ال احثة مشيل الدراسات وت
السدحيمة بأسمؾب تحميل السزسؾن، ومشيل دراسة العلقات الست ادلة بأسمؾب السقارنة 
السشيجية، وكانت أداة الدراسة ىي استسارة تحميل السزسؾن، كسا استخدمت ال احثة نغرية 

 ترتيب األولؾيات "األجشدة".
د أجرت ال احثة دراستيا عمى ححيفتي القدس وفمدظيؽ، واختارت األعداد وق

عددًا في الرحيفتيؽ،   ا730بأسمؾب الحرر الذامل في فترة عام كامل، حيم  مغت ت
، وبمغ إجسالي العيشة 2018/12/31وحتى  2018/1/1 يؽ وذلػ خلل الفترة الؾاقعة 

 في ححيفة فمدظيؽ. (111)و في ححيفة القدس،  (223)قرة ححؽية مشيا  (334)

وخمرت الدراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائل، وكان أ رزىا: كانت ححيفة القدس 
، تمتيا ححيفة (67.3%)األكثر اىتسامًا بالقرة الرحؽية الخاحة بقزية األسرػ  شد ة 

، وحازت القزايا االجتساعية عمى السرت ة األولى في اىتسام (32.7%)فمدظيؽ  شد ة 
ؽية الستعمقة بقزية األسرػ، تمتيا القزايا األمشية، ثؼ القزايا الرحية، ؼيسا القرة الرح

                                                             

 فروانة. مقارنة، تحميمية دراسة: معالجة القرة الرحؽية لقزية األسرػ في الرحف الفمدظيشية اليؾمية( 1)



15 
 

جاءت السحافغات الذسالية في فئة السشذأ الجغرافي لمقرة الرحؽية الستعمقة بقزايا 
، ثؼ (11.8%)، ثؼ السحافغات الجشؾبية  شد ة (76.9%)األسرػ في السرت ة األولى  شد ة 

 القدس السحتمة.
اسة مجسؾعة مؽ التؾحيات أىسيا:  رورة مجاراة التجديد في فؽ وقدمت الدر 

القرة الرحؽية والخروج مؽ القؾالب الشسظية التي عيرت فييا معغؼ القرص، وتظؾير 
استخدام أدوات اإلخراج مثل األر يات والعشاويؽ الجذابة واختيار مؾاقع مسيزة لمقرص 

لرحف إلطلق حسلت ححؽية تتزسؽ التي تخص األسرػ، والتشديق والتعاون ؼيسا  يؽ ا
 كتابة قرص مسيزة تخص األسرػ خاحة في بعض السشاس ات أو الفعاليات اليامة.

 
 :(1)م2015 دراسة الدهيركي .2

ىدفت الدراسة إلى رحد واقع تظبيق الرحف الفمدظيشية لمقرة الخبرية، مؽ حيم 
الفشي وقؾالبيا، وفي تقييؼ درجة  مؾا يعيا، وأنؾاعيا، ومدتؾياتيا األسمؾبية، ومرادرىا، وبشاءىا

اىتسام الرحافة الفمدظيشية بالقرة الخبرية، مؽ خلل مؾقع الشذر، وما يرحبيا مؽ حؾر 
ورسؾم، باإل افة إلى التعرع عمى واقع مسارسة فؽ القرة الخبرية، مؽ حيم السعيقات، وسبل 

 التظؾر، وفق ما يراه الرحفيؾن السسارسؾن ليذا الفؽ الرحفي.

سي ىذه الدراسة إلى ال حؾث الؾحؽية، واستخدم ال احم السشيل السدحي وفي إطاره وتشت
تؼ استخدام أسمؾبي تحميل السزسؾن ومدح أساليب السسارسة، ومشيل دراسات العلقات 
الست ادلة، وتؼ في إطاره تؾعيف أسمؾبي السقارنة السشيجية والدراسات االرت اطية، وتؼ جسع 

ل أداتيؽ ىسا استسارة تحميل السزسؾن وأداة السقا مة السعسقة، وتسثمت  يانات الدراسة مؽ خل
إلى  م1/1/2013القدس، والرسالة، إ افة إلى مجمة الدعادة مؽ  :عيشة الدراسة في ححيفتي

، واستخدمت الدراسة نغريتي ترتيب األوليات والقائؼ باالترال، ومؽ أىؼ ما م31/11/2013
 :تؾحمت إليو الدراسة

ؾ ؾعات االجتساعية والدياسية عمى الحيز األكبر مؽ السؾ ؾعات التي حازت الس.أ 
تتشاوليا ححف الدراسة، إذ  مغت ند ة السؾ ؾعات االجتساعية في ححف 

 %.37.0%،  يشسا حازت السؾ ؾعات الدياسية عمى ند ة 46.5الدراسة

                                                             

 .الدؾيركي ،تحميمية دراسة: الفمدظيشية القرة الرحؽية وتظبيقاتيا في الرحافة( 1)
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%، وكذلػ األسمؾب 97.3اعتسدت ححف الدراسة عمى األسمؾب التدجيمي  شد ة .ب 
 % في كتابة القرة الخبرية.94.9 حفيالؾ 

بالشد ة لمؿيؼ االخ ارية الستؾفرة في القرص الخبرية في ححف الدراسة فكان أىسيا: .ج 
 %.99.8%،القرب100%، االقشاص100%، االىتسام االنداني100%، الدقة100األىسية

 :(1)م2013 دراسة المييبي .3

ياسية، واالعلمية في أساليب ىدفت الدراسة إلى تحميل وكذف مدػ تأثير التعددية الد
  شاء القرة الخبرية ومزسؾنيا في الرحف االلكترونية العراؾية.

وتشدرج ىذه الدراسة في إطار ال حؾث الؾحؽية، ومشيجيا "السشيل السدحي" واستخدمت 
أداة تحميل السزسؾن عمى عيشة مؽ مؾاقع الرحف االلكترونية في العراق، وىي :تمؾقع 

، مؾقع ححيفة الرافديؽ، مؾقع ش كة عراقشا اإلخ اريةا خلل فترة زمشية ححيفة حؾت العراق
م، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو 31/5/2013حتى  م1/12/2012تستد لدتة أشير ا تداء مؽ 

 الدراسة:

تشؾعت مجاالت القرص الخبرية التي نذرتيا مؾاقع الرحف االلكترونية العراؾية، .أ 
 اء اقتراديًا، أو اجتساعيًا، أو ثقاؼيًا.فسشيا: ما جاء سياسيًا، ومشيا ما ج

تعددت أساليب معالجة القرة الخبرية التي نذرتيا مؾاقع الرحف االلكترونية العراؾية، .ب 
فسشيا ما جاء تحميميًا، ومشيا ما جاء أسمؾبًا دعؾيًا، أو أسمؾب الس الغة، أو أسمؾبًا دعائيًا، أو 

 تشافديًا.
% عكس مزسؾنيا مدتؾػ مشخفزًا 69.1 شد ة معغؼ القرص الخبرية عيشة الدراسة .ج 

% مؽ ىذه القرص الخبرية مدتؾػ 14.6مؽ التعددية الدياسية،  يشسا عكس مزسؾن 
متؾسظًا مؽ التعددية الدياسية، ويعشي ذلػ الغالبية العغسى مؽ القرص الخبرية عيشة 

تفع في الدراسة عكس مزسؾنيا مدتؾػ تعددية سياسية مشخفض،  يشسا عير السدتؾػ السر 
 % فقط.16.3ند ة 

 
 
 

                                                             

 ،تحميمية رونية: دراسةالتعددية الدياسية واإلعلمية وأثرىا في  شاء القرة الخبرية في الرحافة االلكت( 1)
 المييبي.
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 :(1)م2013 دراسة حدن .4

ىدفت الدراسة إلى تقديؼ تؾحيف دقيق، نغرؼ، تظبيقي، لسفيؾم القرة الخبرية، 
وتحديد أ رز خرائريا وآليات كتا تيا، وو ع ترؾرات أولية تداعد الرحفييؽ عمى تشسية 

 وتظؾير ىذا الفؽ، فزل عؽ تذكيل وعي ميشي  يذا الفؽ.

دراسة في إطار ال حؾث الؾحؽية، ومشيجيا السشيل السدحي، واستخدمت أداة وتشدرج ال
تحميل السزسؾن عمى عيشة مؽ الرحف العراؾية وىي:ت الر اح، السدػ، العالؼا خلل فترة 

 ، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة:م31/1/2012م حتى 1/10/2012 زمشية تستد مشذ

ؾية إلى التشؾص، حيم الزالت قرص االىتسام تفتقر القرص الخبرية في الرحافة العرا.أ 
 االنداني، وقرص السكان ىي األكثر انتذارًا.

لمقرة الخبرية مجسؾعة مؽ الخرائص السسيزة ومدتؾػ مؽ القبؾل وؾيسًا إخ ارية  .ب 
مستازة ترشحيا لمشذر عمى أؼ حفحة في الرحيفة، وليا القدرة عمى أن تشذر في الرفحة 

 خرائص اللزمة لذلػ.األولى إذا ما امتمكت ال
تبدو االستيلالت محدودة وتتسثل في الذخرية أو السكان أو الحدث، في وقت لؼ  .ج 

 يذىب ؼيو الرحفيؾن للستعانة باألنؾاص األخرػ مؽ االستيلالت وىذا ما افقدىا التشؾص.
 :(2)م2012 دراسة الدعدي .5

لتي دارت حؾليا، ىدفت الدراسة إلى تحميل مؾ ؾعات القرص اإلخ ارية، والسحاور ا
مؾاقع أحداثيا، ومرادرىا، وزمشيا، وقؾالبيا، ومقدماتيا، ومياديشيا الجغراؼية والذخريات 

 السذاركة فييا، وأشكال الرؾر السرئية فييا.

وتشدرج ىذه الدراسة في إطار ال حؾث الؾحؽية، ومشيجيا السشيل السدحي، معتسدة 
ي قشاة الحرة العراؾية، نذرة أخ ار العراق عمى أسمؾب تحميل السزسؾن لمقرص االخ ارية ف

 اليؾم، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو الدراسة:

اىتست القرص االخ ارية في قشاة الحرة العراؾية بالسؾ ؾعات الدياسية  شد ة .أ 
 ويعؾد ذلػ إلى تدارص وتيرة األحداث في العراق. 24.26%

رة أخ ار العراق اليؾم إن السداحة الزمشية التي شغمتيا القرة مؽ مجسل مداحة نذ .ب 
 %.10.07 مغت 

                                                             

 حدؽ. ،دراسة تحميمية مقارنة  القرة الخبرية في الرحافة العراؾية:( 1)
 الدعدؼ. ،عراقا: دراسة تحميمية ميدانية-القرة اإلخ ارية في قشاة تالحرة( 2)
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 حرل القالب التذؾيقي في البشاء الفشي لمقرة عمى السرت ة األولى. .ج 
 :(1)م2012دراسة أحسد  .6

ىدفت الدراسة إلى التعرع عمى عشاحر القرتيؽ الرحؽية واألد ية والكذف عسا 
  يشيسا مؽ تذابو واختلع، وكذف أواحر العلقة  يؽ الشؾعيؽ.

الدراسة في إطار ال حؾث الؾحؽية، معتسدة عمى السشيل السقارن، وجاءت  وتشدرج ىذه
م، 2009عيشة الدراسة لسجاميع ححؽية فمدظيشية تسثل القرص الفائزة لثلث سشؾات متتالية ت

ا في مدابقة العؾدة التي يؿيسيا مركز البديل في رام هللا، ومؽ أىؼ ما تؾحمت م2011م، 2010
 إليو الدراسة:

الذخرية عشرر أساسي يسكؽ تؾعيفو في القرص الرحؽية، إذ أنو ال إن عشرر .أ 
يرظدم مع التؾجيات اإلعلمية لمقرة الرحؽية،  ل يتفق معيا ويعيشيا عمى أداء ميستيا 

 برؾرة أفزل.
ال يؾجد تحديد وا ح لذكل او أشكال القرة الخبرية، ولذلػ نرػ تفاوتا كبيرا  يشيا، .ب 

ريرة، حتى نكاد نقؾل أنيا قرة أد ية بامتياز، وتبتعد أخرػ فتقترب إحداىسا مؽ القرة الق
عؽ عشاحر القرة واستخداماتيا وتكؾن أقرب ما يكؾن لتقرير ححفي، حتى نقؾل ليس ليا 

 مؽ القرة سؾػ االسؼ.
لؼ تكؽ لغة القرص السدروسة بسدتؾػ واحد، إذ إنيا امتدت مؽ المغة الذاعرية التي .ج 

 المغة الرقسية التي تدتخدميا التقارير الرحؽية. تدتخدميا القرة الحديثة، إلى
 :(2)م2007 دراسة العامري  .7

ىدفت الدراسة التعرع عمى مزسؾن القرص الخبرية، والتقارير لجريدتي الحياة 
 واألىرام، عؽ طريق دراسة شئؾن العراق السختمفة، التي تشاولتيسا الرحيفتان في العاميؽ

إلى ال حؾث الؾحؽية، وتؼ استخدام مشيل السدح . وتشتسي ىذه الدراسة م2005وم 2004
والسشيل السقارن في الكذف عؽ جؾانب التذابو واالختلع  يؽ الغؾاىر االجتساعية، وأسمؾب 
تحميل السزسؾن؛ لمؾحؾل إلى وحف لسحتؾػ التقارير والقرص، ومؽ أىؼ ما تؾحمت إليو 

 الدراسة:

                                                             

 أحسد. ،عشاحر القرة القريرة وتظبيقاتيا في القرة الخبرية: دراسة تحميمية مقارنة( 1)
 ،القرة الخبرية والتقرير الخبرؼ في الظ عات الدولية لجريدتي الحياة واألىرام: دراسة تحميمية مقارنة ا2ت

 العامرؼ.
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 ؽ.ىشاك خمط  يؽ القرة الخبرية والخبر في الجريدتي.أ 
%،  يشسا جاءت 96.63اعتساد الجريدتيؽ عمى التقارير االخ ارية بذكل أساسي  شد ة .ب 

 %.3.37ند ة القرة الخبرية 
، عؽ طريق م2005م، 2004 اىتست الجريدتان اىتساما وا حا بذئؾن العراق لعامي.ج 

 تشاول الؾقائع واألحداث.

 مهقع الدراسة من الدراسات الدابقة:
 أوجو الذبو:  - أ

ات الدابقة لمسحؾر الثاني وعمى الرغؼ مؽ اختلع األىداع والسجتسعات إن الدراس .1
والعيشات فييا، إال أنيا تأتي لم حم في القرة الرحؽية، وأنؾاص أخرػ مؽ الفشؾن 

 الرحؽية.
التي ت حم في القرة الرحؽية، والفشؾن الرحؽية تشدرج في إطار  الدراساتإن  .2

 ".ال حؾث الؾحؽية ومشيجيا "السشيل السدحي
التي ت حم في القرة الرحؽية دراسات حديثة زمشيًا نغرًا  والدراساتتعد ىذه الدراسة   .3

 لحداثة تشاول فؽ القرة في الرحافة العربية.
إن الدراسات السعشية بالفشؾن الرحؽية األخرػ، وىذه الدراسة التي تتشاول أحد ىذه  .4

نحؾ الشغرية، وواقع التظبيق حم العمسي الفشؾن يؤكدون عمى: أىسية االلتفات لتؾجيو ال 
 لمفشؾن الرحؽية.

 أوجو الختالف:  - ب
تأتي ىذه الدراسة لم حم في القرة الرحؽية حؾل العدوان اإلسرائيمي عمى قظاص  .1

م، وتظبيقاتيا في الرحافة الفمدظيشية الحزبية، في حيؽ أن الدراسات الدابقة 2014غزة
يؼ أحس تشاولتيا مؽ مشغؾر الفرق  م2012دالتي بحثت القرة الرحؽية مثل: دراسة ا رـا

  يؽ القرة الخبرية، والقرة األد ية.
اختمفت مجتسعات الدراسة  يؽ ىذه الدراسة والدراسات الدابقة وذلػ باختلع اليدع  .2

يؼ أحسد ، م2012 مشيا، ولؼ ترد الرحافة الفمدظيشية كسجتسع دراسة إال في دراسة إ رـا
 .م2015ودراسة نؾر الدؾيركي

ال حم في الفشؾن الرحؽية فقد تشاول عدد مؽ األكاديسييؽ الفمدظيشييؽ عمى حعيد  .3
الفشؾن الرحؽية الخسس بال حم، والتحميل باإل افة إلى ما استحدث عمييا مثل :التقرير 
الرحفي السظبؾص، والتقرير الرحفي في السؾاقع االلكترونية لم احم د.ماجد تربان، وتعتبر 
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ول القرة الرحؽية الفمدظيشية مؽ قبل باحم فمدظيشي، حيم ىذه الدراسة األولى التي تتشا
 تؼ تشاوليا سابقا مؽ باحم عراقي.

تعد ىذه الدراسة األحدث زمشيا في تشاول القرة الرحؽية حيم تتشاول العدوان  .4
 م. 2014االسرائيمي عام 

 الستفادة من الدراسات الدابقة: -ج  
واال تعاد عؽ التعسيؼ أو التزييق في  مؾرة مذكمة الدراسة بظريقة سميسة ووا حة،  .1

حياغتيا، والتعرع عمى مؾ ؾص الدراسة بذكل أفزل، كسا ساعدت في تحديد مذكمة 
 الدراسة، وتحديد الجؾانب التي تحتاج إلى استكسال. 

تحديد أىسية الدراسة بسا يتؾافق مع حداثة السؾ ؾص في الرحافة الفمدظيشية الحزبية،  .2
 ما..2014حديثًاتالعدوان االسرائيمي عام  خاحة وىي تتشاول مؾ ؾعاً 

دراك وإلسام لفئات تحميل إ تحديد تداؤالت الدراسة بذكل عمسي، والتي انبثق عشيا  .3
 السزسؾن.

إلييا ىذه الدراسة كل في  تؾحمتإجراء السقارنة  يؽ نتائل تمػ الدراسات والشتائل التي  .4
ية في السيدان السذترك ويداعد في مجالو مسا يدعؼ التؾاحل العمسي  يؽ الدراسات العمس

 تفدير بعض الشتائل الجديدة بذكل أكثر عسقًا.
استفاد ال احم في الجانب السعرفي الستعمق بالقرة الرحؽية، والسراجع الستاحة في  .5

 الدراسات وما تؾافر ؼيو مؽ معمؾمات غشية تغذؼ الجانب السعرفي ليذه الدراسة.
 الستدلل عمى السذكمة:ثانيًا: 

ن االحداس بالسذكمة ليس دليًل قظعيًا عمى وجؾدىا، وإنسا ىي أولى الخظؾات إ
السشيجية التي تحم عمى التأكد مؽ مدػ ححتيا، وقا ميتيا لم حم، وفي مؾ ؾص ىذه الدراسة 
لؼ يكؽ االحداس بسذكمة الدراسة وليد المحغة، وإنسا كان نابعًا مؽ خلل معايذة ال احم 

قام ال احم بسظالعة ححف الدراسة وذلػ لمتعرع فم، 2014ئيمي عام ألحداث العدوان اإلسرا
 في ححيفتي الرسالة واالستقلل.عمى القرة الرحؽية في ىذه الرحف، والستسثمة 

ية عمى عيشة عسدية مؽ تمػ ولمؾقؾع عمى ذلػ أجرػ ال احم دراسة استكذاؼ
م وحتى نياية العدوان 2014/7/8وتؼ تحميل األعداد الرادرة مشذ  داية العدوانالرحف، 

في كل ححيفةا، ثؼ بعد  2أعداد ت 4م في كل الرحيفتيؽ، وبمغ مجسؾعيسا 2014/8/26
العدوان انتغست الرحيفتان في الردور، فتؼ أخذ عدد وترك عدديؽ خلل السدة مؽ 

أعداد في كل ححيفة، وير ح مجسؾص  4م، فبمغت 2014/9/29م وحتى  2014/8/28
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كل الرحيفتيؽ، وقد شيدت ىذه السدة الزمشية ارتكاب االحتلل  عددًا في 12األعداد 
تاإلسرائيميا العديد مؽ السذابح التي راح  حيتيا السئات مؽ الذيداء والجرحى مؽ السدنييؽ 
وتيجير الدكان وىدم البيؾت والسداجد والسؤسدات الخيرية والرحية وإغلق معبر رفح في 

ج مرا ي القظاص ومشع دخؾل السداعدات الظبية والغذائية، وجو الؾفؾد الظبية الستزامشة لعل
 والتحرك العربي واإلسلمي والدولي لؾقف العدوان عمى غزة.

قرة   19مؾ ؾعًا، تؾزعت عمى  34وجاء عدد القرص الرحؽية في الرحيفتيؽ 
 قرة للستقلل. 15لمرسالة، و

 الشتائل كسا يمي:ا، وجاءت تقرةةمفرد 34مزسؾن وبشاء عمى الشتيجة الدابقة، تؼ تحميل 

الدراسة عمى االىتسام األكبر مؽ  تيفيحرمت السؾ ؾعات االجتساعية في حح -1
%، وت عتيا السؾ ؾعات 47.06السؾ ؾعات التي تتشاوليا القرة الرحؽية  شد ة 

%، وتمتيا 8.82%، ثؼ السؾ ؾعات االقترادية  شد ة 29.42الدياسية  شد ة 
%، وأخيرًا السؾ ؾعات العمسية والسؾ ؾعات 5.88السؾ ؾعات الرحية  شد ة 

% لكل مشيا، وذلػ مع تؾافق كبير  يؽ 2.94الترفييية والسؾ ؾعات الديشية  شد ة 
 .الرحيفتيؽ في ترتيب السؾ ؾعات

الدراسة طابع قرص  تيفيمعغؼ أنؾاص القرة الرحؽية التي تشذرىا حح أخذت -2
، ثؼ  %17.64حؾادث  شد ة %، و ت عتيا قرص 58.84االىتسام االنداني  شد ة 

%، ثؼ قرص 5.88%، وتمتيا قرص أنساط الحياة  شد ة 8.82قرص نجاح  شد ة 
، وقد تؾافقت %2.94%، وأخيرًا قرص تاريخية  شد ة 5.88 روفايل  شد ة 

 .الرحيفتان إلى حد كبير في ترتيب أنؾاص القرة
الدراسة  تيفيحيتزح أن معغؼ الرحفييؽ اعتسدوا في كتابة القرة الرحؽية في ح -3

%، 35.29%، وت عو األسمؾب الؾحفي  شد ة 41.7عمى األسمؾب التدجيمي  شد ة 
%، وأخيرًا 6.0%، ثؼ األسمؾب التفديرؼ  شد ة 11.66ثؼ األسمؾب اإلخ ارؼ  شد ة 

، إذ اتفقت % لكل مشيسا2.94األسمؾب الرحفي الستأدب واألسمؾب العمسي   شد ة 
الثلثة األولى ،  يشسا تفردت ححيفة االستقلل  الرحيفتان في ترتيب األساليب

 .باألسمؾب التفديرؼ والرحفي الستأدب والعمسي
حازت ؾيؼ األىسية والدقة واالىتسام االنداني واالقشاص عمى االىتسام األكبر مؽ  يؽ  -4

%، و ت عتيا 46.07الدراسة، بحرؾل كل مشيا عمى ند ة  تيفيالؿيؼ الخبرية في حح
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، وتمتيا ؾيسة الجدة 11.76% %، ثؼ ؾيسة الرراص  شد ة 29.41ة ؾيسة القرب  شد 
 % لكل مشيسا.2.94%، وأخيرا ؾيسة التؾقيت والغرابة  شد ة 5.88 شد ة 

، عمى السراسميؽ  شد ة ححيفتي الدراسة في كتابة القرة الرحؽيةعتسدت ا  -5
%، 5.88%، ثؼ عمى الؾكاالت  شد ة 14.70ن  شد ة ؾ %، ت عيا السشدوب20.60

%، 32.34%، ثؼ الذخرية الثانؾية  شد ة 2.94وتلىا االذاعة والتمفزيؾن  شد ة 
 %. 20.60وأخيرًا الذخرية الثانؾية  شد ة 

يتزح أن أىؼ عشاويؽ القرة الرحؽية التي استخدميا الرحفيؾن في كتابة القرة  -6
  %،38.24الدراسة، كانت العشاويؽ التمخيرية  شد ة  تيفيالرحؽية في حح

% لكل مشيسا، وأخيرًا العشاويؽ 29.41ويؽ الؾحؽية والعشاويؽ االقت اسية  شد ة والعشا
 %.2.94التداؤلية  شد ة 

الدراسة بالدرجة  حيفتييتزح أن اعتساد الرحفيؾن في كتابة القرة الرحؽية في ح -7
%، وت عيا السقدمات االقت اسية 23.52األولى عمى السقدمات الؾحؽية  شد ة 

%، واعتسد الرحفيؾن في كتابة السقدمة 8.82مات التداؤلية %، ثؼ  السقد17.68
%، ثؼ مقدمات 14.70الؾحؽية عمى مقدمات استيلل  ؾحف الذخريات  شد ة 

% لكل 5.88%، ومقدمات حدث مثير ومقدمات مكان  شد ة 11.76الزمؽ  شد ة 
 %.2.94مشيسا، ومقدمات مذيد سيشسائي  شد ة 

الدراسة  شد ة  لقرة الرحؽية في ححيفتيالجؾىرية في ايتزح تؾفر الفقرة  -8
 %. 38.23%، و غير متؾفرة  شد ة 61.77

%، وغير 82.35الدراسة  شد ة  تيفييتزح تؾافر خاتسة في القرة الرحؽية في حح -9
 %.17.65متؾفرة  شد ة 

عمى قالب اليرم السعتدل  في  شائيا الفشي الدراسة تيفيلقرة الرحؽية في ححتعتسد ا -10
%، 17.65%، تله قالب وول ستريت جؾرنال  شد ة 79.41 شد ة  بالدرجة األولى

 %.2.94وأخيرًا قالب التتابع الزمشي  شد ة 
الدراسة في الرفحة الستقدمة  شد ة  في ححيفتيالقرص الرحؽية  جاءت -11

السؾقع عمى  %، وبخرؾص   26.48%، ثؼ عمى الرفحة األخيرة  شد ة 73.52
%، ثؼ في الشرف 70.58رف العمؾؼ  شد ة القرة الرحؽية في الشالرفحة عيرت 

 %.29.42الدفمي  شد ة 
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الرؾر والرسؾم السراح ة لمقرة الرحؽية في  بالشد ة ألنؾاص يؽد الرحفيااعتسكان  -12
%، تمييا 61.77الدراسة بالدرجة االولى عمى الرؾر السؾ ؾعية  شد ة  تيفيحح

 %.2.94 ة %، وأخيرًا الرؾر الجسالية  شد35.29الرؾر الذخرية  شد ة 

 مذكمة الدراسة:: ثالثاً 

تسثمت مذكمة الدراسة في إلييا الدراسة االستكذاؼية  ت شاًء عمى الشتائل التي تؾحم
م في الرحف 2014التعرع عمى القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

خلل تمػ الفترة، مدػ اىتسام الرحف  يا ذلػ مؽ خلل التعرع عمى الفمدظيشية الحزبية، و 
والتعرع عمى أىؼ مؾ ؾعاتيا، وأنؾاعيا، والسدتؾيات األسمؾبية، والؿيؼ الخبرية لمقرة 
الرحؽية، ومرادرىا، وعشاويشيا، والفقرات الجؾىرية والخاتسات في القرة الرحؽية، والبشاء 

 الفشي لمقرة الرحؽية، ومؾاقعيا، ونؾص الرؾر والرسؾم السراح ة لمقرة الرحؽية.

 أىسية الدراسة:: ابعاً ر 

 تتسثل أىسية الدراسة في  ؾء الشقاط اآلتية:

قمة الدراسات وال حؾث التي تشاولت القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى  .1
م، وىذه الدراسة تزيف جيدًا متؾا عًا لمسكت ة العربية التي ما تزال في 2014غزة 

تعمق  دراسات القرص الرحؽية الستعمقة حاجة إلى بحؾث إعلمية وال سيسا ؼيسا ي
 بالحروب واألزمات والرراعات الخاحة بالقزية الفمدظيشية.

جديدة، ولؼ تتعرض أؼ دراسة  -حدب عمؼ ال احم –الجدة؛ حيم إن مذكمة الدراسة   .2
عمسية أثشاء مدح التراث العمسي الستعمق بالدراسات الدابقة لسؾ ؾص يتشاول القرة 

 م.2014العدوان االسرائيمي عمى غزة الرحؽية لتداعيات 
الدور الستزايد والسؤثر لفؽ القرة الرحؽية باعت اره مؽ الفشؾن التحريرية القميمة  .3

 بالرحافة الفمدظيشية الحزبية.
إلى الدراسات الدابقة ىؾ تؾفير دراسة إعلمية أخرػ تعزز ما  الدراسةأىؼ ما تزيفو  .4

 بحثية جديدة.، وتديؼ في إ افة قزية دراساتس قيا مؽ 
أىسية القرة الرحؽية لمرأؼ العام، وذلػ مؽ خلل تأثير االعتداءات اإلسرائيمية عمى  .5

 الذعب لسا تذكمو القرة الرحؽية مؽ سلح قؾؼ في فزح مسارسات إسرائيل.
أىسية القزية الفمدظيشية بالشد ة لمدول العربية واإلسلمية باعت ارىا القزية العالسية  .6

سخؾنة في العالؼ، وىذا ما لسدو ال احم بالرجؾص إلى التراث العمسي األكثر حداسية و 
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حيم ىشاك الكثير مؽ الدراسات التي ناقذت قزايا حداسة مؽ ثؾا ت القزية 
 الفمدظيشية.

 أىداف الدراسة:: خامداً 

إن اليدع الرئيس ليذه الدراسة ىؾ التعرع عمى القرة الرحؽية لتداعيات العدوان 
م في الرحف الفمدظيشية الحزبية، ويشقدؼ ىذا اليدع إلى عدد 2014ة عاماإلسرائيمي عمى غز 

 مؽ األىداع:

التعرع عمى السؾ ؾعات الي تتشاوليا القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي  .1
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية.2014عمى غزة عام 

م في 2014غزة  عام رحد أنؾاص القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى  .2
 الرحف الفمدظيشية الحزبية.

معرفة أ رز الؿيؼ الخبرية لمقرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  عام  .3
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية.2014

الكذف عؽ مرادر القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  .4
 حزبية.م في الرحف الفمدظيشية ال2014

لمقرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي والسقدمات الؾقؾع عمى أنؾاص العشاويؽ  .5
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية.2014عمى غزة عام 

رحد السدتؾيات األسمؾبية السدتخدمة في كتابة القرة الرحؽية لتداعيات العدوان  .6
 لحزبية.م في الرحف الفمدظيشية ا2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

معرفة  البشاء الفشي لمقرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  .7
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية.2014

م في 2014معرفة مؾقع القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  .8
 الرحف الفمدظيشية الحزبية.

لرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي إ راز مدػ تؾفر حؾر ورسؾم مراح ة لمقرة ا .9
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية.2014عمى غزة عام 

 تداؤلت الدراسة:: سادساً 

: ما واقع القرة الرحؽية لتداعيات تدعى الدراسة إلى اإلجابة عؽ التداؤل الرئيس
يسيا إلى ، وتؼ تقدم في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 قدسيؽ:
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 وىي: األول: تداؤالت خاحة بالسزسؾن 

ما السؾ ؾعات التي تشاولتيا القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  .1
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014عام 

م في 2014ما أنؾاص القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  .2
 الحزبية؟الرحف الفمدظيشية 

م 2014الؿيؼ الخبرية لمقرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ما  .3
 في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟

القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة ىي الذخريات الؾاردة في ما  .4
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014عام 

لمقرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي  زسؾنيامؽ حيم م ما أنؾاص العشاويؽ .5
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014عمى غزة عام 

م 2014ما أنؾاص مقدمات القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  .6
 في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟

العدوان اإلسرائيمي عمى ما مدػ تؾافر الفقرة الجؾىرية في القرة الرحؽية لتداعيات  .7
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014غزة عام 

ما أنؾاص الخاتسة في القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  .8
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014

الرحؽية لتداعيات  مدتؾيات األسمؾب الرحفي السدتخدمة في حياغة القرة ما .9
 الحزبية .م في الرحف الفمدظيشية 2014ائيمي عمى غزة العدوان اإلسر 

م في 2014ما مرادر القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيميى عمى غزة عام  .10
 الرحف الفمدظيشية الحزبية؟

 الثاني: تداؤالت خاحة بالذكل، وىي:
مى لمقرة الرحؽية القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي ع ما القالب الفشي .11

 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014غزة عام 
م مؽ حيم 2014لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام مؾقع القرة الرحؽية ما  .12

 اتداعيا عمى الرفحة؟
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لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى أنؾاص العشاويؽ مؽ حيم اتداعيا القرة الرحؽية  ما  .13
 لحزبية؟م في الرحف الفمدظيشية ا2014غزة عام 

ما نؾص الرؾر والرسؾم السراح ة لمقرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى  .14
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014غزة عام 

ما العشاحر التيبؾغراؼية السراح ة لمقرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى  .15
 م في الرحف الفمدظيشية الحزبية؟2014غزة عام 

 اإلطار الشظري لمدراسة: سابعًا:

يعد استخدام نغرية أو أكثر في الدراسات واألبحاث اإلعلمية، عامًل ميسًا لتقؾية ىذه  
يا بأبعاد عمسية تربط  يؽ الذق الشغرؼ والذق التظبيقي، حيم "تحرص الدراسات بظاألبحاث ور 

والتفدير، وشسؾلية  اإلعلمية السعاحرة عمى االعتساد عمى أطر نغرية تديؼ في تعسيق الفيؼ
 .ا1تالرؤية لمغاىرة العمسية"

واستشدت ىذه الدراسة في  مؾرة مذكمتيا ال حثية وو ع األىداع والتداؤالت إلى نغرية 
و ع األجشدة تترتيب األولؾياتا، وىي مؽ الشغريات اإلعلمية السيسة التي شاص استخداميسا 

 مية.في اآلونة األخيرة، في الكثير مؽ الدراسات اإلعل

 نظرية وضع اْلجشدة اإلعالمية:
الفكرة األساسية في ىذه الشغرية تقؾل أن ىشاك علقة وثيقة  يؽ الظريقة التي تعرض 
 يا وسائل اإلعلم اإلخ ارية والرحافة واإلذاعات والتمفزيؾن حيم ترتيب أىسية السؾ ؾعات 

أساسياتيا بقدرة وسائل  كسا يراىا الذيؽ يتابعؾن األخ ار، وتترل نغرية و ع األجشدة في
اإلعلم اإلخ ارية عمى إ راز أىسية القزايا الدياسية وتذكيميا  ذىؽ الجسيؾر وعمى نحؾ 
م دط، وتقترح الشغرية أن لؾسائل اإلعلم دورىا في تدميط الزؾء عمى بعض األحداث 

التداق  يؽ ما وانتقائيا أو الذخريات والقزايا السعيشة وعبر تكرارىا ليذه العسمية ومؽ واقع ا
تقدمو وسائل اإلعلم يبدأ الجسيؾر في تبشي األجشدة التي تظرحيا ىذه الؾسائل اإلخ ارية بسا 
يقؾده لمترديق واالقتشاص الفعمي بأىسية وبروز ىذه األحداث والذخريات والقزايا دون غيرىا 

 .ا2ت

                                                             

ا عؾيس، اتجاىات التغظية اإلخ ارية لمذئؾن الخارجية في الرحف السررية وعلقتيا بالستغيرات الخاحة (1
 .ا73ص ت دراسة تظبيؿية ،بالرحف

 .288صونغرياتو السعاحرة،  مكاوؼ والديد، االترالا (2
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تأثير وسائل وتعد نغرية و ع األجشدة مؽ نغريات التأثير السعتدل، والتي تذير إلى 
اإلعلم عمى الجسيؾر؛ إذ يعتسد ىذا التأثير عمى مجسؾعة مؽ الستغيرات الؾسيظة التي قد تقؾؼ 
أو تزعف ىذا التأثير، ويدل مفيؾم نغرية و ع األجشدة الخاص بعلقة وسائل االترال 

ي بالجسيؾر، أن وسائل االترال ىي التي تحدد األولؾيات التي تتشاوليا األخ ار، فيي تعظ
أىسية خاحة ليذه السؾ ؾعات مسا يجعميا تر ح مؽ األولؾيات السيسة لدػ الجسيؾر، وىكذا 
فإن السؾ ؾعات التي يراىا السحررون ذات أىسية ىي التي يتؼ نذرىا حتى ولؾ كانت غير 
ذلػ، مجرد الشذر في حد ذاتو ُيعظي أىسية مزاعفة لتمػ السؾ ؾعات، بحيم يراىا الجسيؾر 

 .ا1تق غيرىا مؽ السؾ ؾعاتذات أىسية تفؾ 

وبشاء عمى ذلػ يديؼ استخدام ىذه الشغرية كثيرًا في تذكيل الرأؼ العام ورؤيتو لمقزايا 
التي تؾجو السجتسع، فسؽ خلل التركيز عمى قزايا معيشة وتجاىل أخرػ تحدد وسائل اإلعلم 

 في السجتسع. أولؾيات أفراد السجتسع في االىتسام بالقزايا الستعمقة بقظاعات متشؾعة

وعمى أساس ىذا السفيؾم تداعد نغرية و ع األجشدة الجسيؾر عمى التفكير في 
" عمى أم مفيؾم ترتيب Pattersonالقزايا التي تحددىا وسائل اإلعلم، بحيم يؤكد "

األولؾيات يسثل العسمية التي تبرز  يا وسائل اإلعلم قزايا معيشة عمى أنيا قزايا ميسة 
لدمظة، ما دام الرأؼ العام نحؾ القزية قد تذكل عؽ طريق وسائل وتدتحق رد فعل ا

 .ا2تاإلعلم

 كيفية استفادة الدراسة من نظرية وضع اْلجشدة:

استفادت ال احثة مؽ نغرية و ع األجشدة في اإلجابة عؽ تداؤالت الدراسة وتفديرىا، 
"كالسؾ ؾعات  مؽ خلل تحميل السزسؾن الذؼ أجرتو عمى عيشة الرحف، واشتسل عمى فئات

والسؾقع والعشاحر التيبؾغراؼية، "فسدػ اىتسام الرحيفة بقزايا معيشة وإ رازىا والتركيز عمييا 
شكًل ومزسؾنًا تتؾقع الرحيفة أن تكؾن تمػ القزايا في مقدمة اىتسامات الجسيؾر نتيجة 

لرحف "تؾعف ، ومؽ البدييي أن اا3تلقراءتو الرحيفة، وىكذا بالشد ة ل اقي وسائل اإلعلم" 
إمكانياتيا الذكمية كافة تمؾقع ومؾ ؾعات واستخدام العشاويؽ والرؾرا، والتأثيرية تالقالب 

                                                             

 .ا6صتا زكريا، نغريات اإلعلم (1
(2)  Steven, Political Behavior Patterson’s Innerve Days Life (p 231). 

 .ا272صتا إسساعيل، م ادغ عمؼ االترال ونغريات التأثير (3
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الرحفيا في سبيل التأكيد عمى فكرة معيشة أو مجسؾعة مؽ األفكار في تشاول مؾ ؾعات 
 .ا1تالرراص وأطرافو

 وأداتيا: نهع الدراسة ومشاىجياًا: ثامش
 نهع الدراسة: . أ

راسة  سؽ "ال حؾث الؾحؽية" التي تيدع إلى ترؾير وتحميل وتقؾيؼ ىذه الد تشدرج
أو مؾقف معيؽ يغمب عميو حفة التحديد، ودراسة الحقائق الراىشة  معيشةخرائص مجسؾعة 

الستعمقة بظبيعة الغاىرة، أو مؾقف، أو مجسؾعة مؽ األحداث،  يدع الحرؾل عمى 
يا، أو التحكؼ فييا، إ افة إلى تقدير معمؾمات كاؼية ودؾيقة عشيا، دون الدخؾل في أس ا 

عدد مرات تكرار حدوث عاىرة معيشة، ومدػ ارت اطيا بغاىرة أو مجسؾعة أخرػ مؽ 
عام العدوان اإلسرائيمي لتداعيات  الرحؽية القرة  واقعوتدعى ىذه الدراسة إلى  ،ا2تالغؾاىر
 الحزبية.الفمدظيشية  في الرحف م2014

 ة:السشاىج السدتخدمة في الدراس . ب
 استخدمت الدراسة مشيجيؽ لتحقيق أىدافيا، ىسا:

لمحرؾل عمى البيانات،  مشغساً  عمسياً  مشيل الدراسات السدحية: والذؼ يعتبر جيداً  -1
والسعمؾمات، وأوحاع عؽ الغاىرة، او مجسؾعة الغؾاىر، مؾ ؾص ال حم مؽ 

 .ا3تراسةالسكؾنات لسجتسع ال حم ولفترة زمشية كاؼية لمد السفرداتالعدد الحدػ مؽ 
: يدعى ىذا السشيل إلى دراسة العلقات  يؽ الحقائق مشيل الدراسات اإلرت اطية -2

التي تؼ الحرؾل عمييا،  يدع التعرع عمى األس اب التي أدت إلى حدوث 
الغاىرة والؾحؾل إلى خلحات لسا يسكؽ عسمو لتغيير الغروع والعؾامل السحيظة 

 .ا4تبالغاىرة في االتجاه اإليجا ي

طاره تؼ استخدام أسمؾب السقارنة السشيجية إلجراء السقارنة  يؽ ححف الدراسة في وفي إ
معالجتيا لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة، والكذف عؽ أوجو االتفاق واالختلع  يؽ تشاول كل مؽ 

الذؼ تظرحو كل مشيا، وقد تؼ  القرة الرحؽيةىذه الرحف لسؾ ؾص الدراسة، مؽ خلل 
                                                             

وحتى مارس  م1990عراقي ال –ا حيدر، الخريظة اإلدراكية لمرأؼ العام السررؼ تجاه الرراص األمريكي (1
 .م2003

 .131ا بحؾث اإلعلم، حديؽ، ص1ت
 .147السرجع الدا ق، ص(3)

 .ا16ص تا حديؽ، بحؾث اإلعلم (4
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مؽ حيم " الرسالة واالستقللالسشيجية مؽ خلل السقارنة  يؽ ححف " تؾعيف أسمؾب السقارنة
م مؽ خلل السعالجة 2014القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 الرحؽية شكًل ومزسؾنًا.

أسمؾب تحميل السزسؾن: ىؾ أسمؾب، أو  السشيل اعتسدت الدراسة عمى: ىذاوفي إطار 
ال احثؾن في مجاالت بحثية متشؾعة وعمى االخص عمؼ اإلعلم، لؾحف  أداة لم حم يدخدميا

اإلعلمية السراد تحميميا مؽ حيم الذكل أو  لمسادةالسحتؾػ الغاىر والسزسؾن الرريح 
تمبية للحتياجات ال حثية السراغة في تداؤالت ال حم، أو فرو و األساسية، ط قًا  السزسؾن؛

 .ا1ت لمترشيفات التي يحددىاال احم

 أداة الدراسة: . ج
: وىي أحد األساليب ال حثية التي تدتخدم في وحف السزسؾن استسارة تحميل 

معتسدًا ومؾ ؾعيًا، السحتؾؼ الغاىر أو السزسؾن الرريح لمسادة اإلعلمية وحفًا كسيًا 
، ا2تاإلعلميةعمى تكرارات الجسل والكمسات أو السرظمحات في قؾائؼ التحميل في السادة 

ؾ ؾعية تدتخدم في تحميل السؾاد في الرحف محل الدراسة الستعمقة بالقرة وىي أداة م
في الرحافة الحزبية الفمدظيشية، وتذتسل  م2014الرحؽية حؾل العدوان اإلسرائيمي عام 

 :فئات التحميل، وتشقدؼ إلى قدسيؽ استسارة تحميل السزسؾن عمى
 :, وتذسلمية )ماذا قيل؟(السهضهع الذي قدما بو السادة العال اتفئالقدم اْلول: 

: ويجيب عمى التداؤل األساسي الخاص بالسؾ ؾص فئة مهضهعات القرة الرحفية  -1
 وتشقدؼ إلى:، ا3تاإلعلميةأو مجسؾص السؾ ؾعات التي تدور حؾليا السادة 

  وتذسل:سياسي: وؼيو تتشاول القرة الرحؽية الذؤون الدياسية وقزاياىا السختمفة  1,1
 الحرار 1.1.1
 البيؾت السيدمة 1,1,2
 تشديدات واستشكارات 1,1,3
 الس ادرات 1.1,4

 عدكرؼ: وؼيو تتشاول القرة الرحؽية الذؤون العدكريى وقزاياىا السختمفة وتذسل:1,2
 اعتداءات االحتلل 1,2,1

                                                             

 .22تحميل السزسؾن، حديؽ، ص (1)
 .80السرجع الدا ق، ص (2)
 .265بحؾث اإلعلم، حديؽ، ص (3)
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 عسميات مقاومة 1,2,2
 ارتفاص عدد الذيداء وارتكاب مجازر 1,2,3

 ة الذؤون االجتساعية وقزاياىا السختمفةاجتساعي: وؼيو تتشاول القرة الرحؽي 1,3
 وتذسل:

 حسؾد وتحدؼ 1,3,1 
 تزامؽ ومداندة 1,3,2
 التكافل االجتساعي 1,3.3

 وقزاياىا السختمفة الذؤون االقترادية رحؽية: وؼيو تتشاول القرة الاقترادؼ 1,4
 وتذسل:
 ال ظالة 1,4,1
 استيداع االحتلل لمسقرات التجارية والرشاعية 1,4,2
 ركؾد الدؾق   1,4,3

 وتذسل:وقزاياىا السختمفة  القرة الرحؽية الذؤون الرحية : وؼيو تتشاولححي 1,5
 معالجة الجرحى 1,5,1
 خلل العدوان انتذار األمراض واألوبئة 1,5,2
 استيداع السدتذؽيات والكادر الظبي خلل العدوان 1,5,3
 فتح مقرات طبية لمظؾارغ  1,5,4
 م وتؾفير األدويةحسلت التبرص بالد 1,5,5

 وتذسل: يئي: وؼيو تتشاول القرة الرحؽية الذؤون البيئية وقزاياىا السختمفة  1,6
 تدمير البشية التحتية 1,6.1
 تدمير السياه واآلبار الرحية 1,6,2
 تدمير السزارص واألشجار 1,6,3
 لتمؾث الدسعي 1,6,4

 وتذسل:اياىا السختمفة وقز ديشية: وؼيو تتشاول القرة الرحؽية الذؤون الديشي 1,7
 دفؽ الذيداء 1,7,1
 العشاية بسؾسؼ الحل 1,7,2
  شاء وتؾسيع السقا ر 1,7,3

 وتذسل:الذؤون التعميسية وقزاياىا السختمفة  عميسي: وؼيو تتشاول القرة الرحؽيةت 1,8
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 استئشاع التعميؼ 1,8,1
 استيداع السدارس 1,8,2
 تأجيل الدوام الدراسي 1,8,3

 ػ: وتشدرج فييا السؾا يع التي لؼ ترد في التقديسات الدابقة.مؾا يع أخر  1,9
السشذؾرة في  نؾص القرةوتجيب عمى التداؤل حؾل طبيعة  فئة نهع القرة الرحفية:  -2

 الفمدظيشية الحزبية، وتشقدؼ إلى: رحفال
قرص الحؾادث: وىي القرص التي تتسحؾر حؾل األحداث  قرص الحؾادث 2.1

 زة مثل: االغتياالت والخظف.الدياسية أو السجتسعية ال ار 
قرص االىتسام االنداني: تتحرػ قرص االىتسام االنداني السراعب التي  2.2

يؾاجييا الشاس في حياتيؼ عمى جسيع األحعدة، فيي تذرح ىسؾميؼ ومعاناتيؼ، 
 .ا1تلووتعبر عؽ آماليؼ، وتظمعاتيؼ وتدعى؛ ألن تكؾن حؾتا لسؽ ال حؾت 

اس لسعرفة تفاحيل بعض األمكشة، وكيف قرص السكان: يتؾق الكثير مؽ الش 2.3
تعاقبت عمييا األزمشة بسا تحسمو مؽ ثقافات، وعادات، وقؾانيؽ، وما يسثل تاريخيا 

 .ا2تالعام
قرص السعايذة: ويجب عمى الرحفييؽ قزاء فترة كاؼية في األماكؽ التي  2.4

يكتبؾن عشيا، وىذه ىي الظريقة لمحرؾل عمى السعشى الحؿيقي لإليقاص بالسكان 
 .ا3توالجؾ

أنساط الحياة: ويشدرج في إطاره كل ما يتشاولو االندان او يستمكو، وىؾ أيزا  2.5
 .ا4تالكيؽية التي يعيش  يا فرد أو مجسؾعة او شريحة اجتساعية واحدة

 قرص الشجاح: وىي القرص التي تعشي بالذخريات الشاجحة السذرفة. 2.6
ومشازليؼ نتيجة قرص اليروب: مؾ ؾعات تتشاول ىروب السؾاطشيؽ مؽ قراىؼ  2.7

إطلق حؾاريخ وقشا ل مدفعية دون سا ق إنذار مثل مشظقة الذجاعية وبيت 
 حانؾن وخزاعة.

                                                             

 .122ص شمبي، الخبر الرحفي، (1)
 .125شمبي، ص ا الخبر الرحفي،2ت

)3( What Are the Diffe rent Kinds of feature stories, Tony Rogers, seen 15/12/2014  

http://journalism.about.com/od/writing/a/kindsoffeatures.htm. 

 . 131السرجع الدا ق، ص (4)

http://journalism.about.com/od/writing/a/kindsoffeatures.htm
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القرص التاريخية: وىي القرص السرت ظة بحدث تاريخي قديؼ، او حديم  ندبيا،  2.8
 بحيم يكؾن قد عير ؼيو جانب كان غامزا وغير مكتذف مؽ قبل.

خريات، ويعد البروفايل مؽ السؾاد األساسية البروفايل: وىؾ الكتابة عؽ أفراد أو ش 2.9
في الفيتذر الرحفي وىؾ ع ارة عؽ  داية أد ية فييا وحف لحالة أو شخرية،  

ويجب أن تشتيي بخاتسة، تكتب  شغرية اليرم السعتدل أو الستدرج في يمييا الدياق، 
 .ا1تالرحافة

 أخرػ: مؾ ؾعات لؼ يتؼ ذكرىا سابقًا. 2.10
 فئة الكيم الخبرية: -3

ة: الجدة أو الحالية تعشي أن تقدم ىذه السعمؾمات عؽ الحادث فؾر وقؾعو الجد 3.1
 .ا2توفي أسرص وقت مسكؽ

االىسية: والسقرؾد ىؾ أن يذتسل الخبر عمى ما يسثل أىسية لمستمقي ومدػ ما  3.2
 .ا3تيترتب عميو مؽ نتائل تؤثر ؼيو

دأ مؽ مكان القرب: القارغ أو السدتسع أو السذاىد لديو دوائر اىتسام جغراؼية تب 3.3
 .ا4تاقامتو وتتدع إلى السديشة ثؼ إلى السحافغة ثؼ الدولة

 الرراص: أن تتشاول السادة الخبرية أحد ألؾان وأنؾاص الرراص االنداني السختمفة. 3.4
الغرابة: عشرر الغرابة في الخبر يذير إلى ذلػ الذيء غير السألؾع في  3.5

 مزسؾنو.
 لو الخبر ازدادت أىسيتو.الذيرة: كمسا ازدادت شيرة الذخص الذؼ يتشاو  3.6
أخرػ: وىي تشظؾؼ عمى أؼ مؽ الؿيؼ االخ ارية التي لؼ ترد في التعريفات  3.7

 الدابقة.
 الفاعمة أو السؤثرة أثشاء العدوان عمى قظاص غزة وىي الذخريات فئة الذخريات: -4

 وتشقدم إلى:الؾاردة في القرة الرحؽية 
ؽ يحسمؾن حفة عدكرية ويعسمؾن عمى ىؼ القادة الذي :الكيادات العدكرية لمسقاومة 1.4

 إدارة األمؾر الجيادية العدكرية 
                                                             

What Are the D iffe rent Kinds of feature stories, Tony Rogers, seen 15/12/2014 ت 1ا  

http://journalism.about.com/od/writing/a/kindsoffeatures.htm. 

 . 134شمبي، ص الخبر الرحفي، ا2ت
 . 137شمبي، ص بر الرحفي،الخ ا3ت
 . 82ا التحرير في عرر السعمؾمات، نرر وعبد الرحسؽ، ص4ت

http://journalism.about.com/od/writing/a/kindsoffeatures.htm
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: ىؼ القادة الذيؽ يسثمؾن التشغيسات الفمدظيشية ويقؾمؾن فرائمية قيادات سياسة 2.4
 بالسفاو ات الداخمية والخارجية لتحقيق أىداع وطشية، ويتحدثؾن باسؼ فرائميؼ.

عمة مؽ الدمظة الفمدظيشية أو : ىؼ الذخريات الفاشخريات سياسية رسسية 3.4
 جيات رسسية أخرػ في الس ادرات والسفاو ات عمى السدتؾػ العربي والدولي. 

 ومشيم:: ىؼ مؽ عامة الذعب ليس لدييؼ أؼ أدوار سياسية أو عدكرية مهاطشهن  4.4
: القرة التي تدور حؾل الذيداء أو ذوييؼ وتتشاول بظؾالتيؼ أو حؾرىؼ الذيداء 1.4.4
 وغيرىا.
 : مؾ ؾعات تتشاول جرحى العدوان ومدػ تأثير اإلحابات عمى حياتيؼ.جرحى 2.4.4
مؾ ؾعات تتشاول أححاب البيؾت السيدمة نتيجة العدوان، ميدمة بيهتيم:  3.4.4

 والتأثيرات الشاجسة عمييؼ.
 وىي شخريات قد يذكرىا الرحفي ألغراض خاحة كالؾحف. شخريات أخرى:  5.4

مجسؾعرة الكمسرات التري تسثرل ع رارة واحردة ترتفرع فرؾق  :السزسهن  من حيث فئة نهع العشهان -5
.وتذررسل الفئررات ا1تالسررادة التحريريررة وتكررؾن وثيقررة الرررمة  يررا او دالررة عمررى جؾانررب ىامررة فييررا

 الفرعية اآلتية:
: يعسررل عمررى اختررار الخبررر كمررو، أو أ ررز مررا ؼيررو، ومرؽ ىشررا فإنررو العشـهان التمخيرــي 1.5

أدوات االسرررتفيام الدالرررة عمرررى الحررردث وىررري فررري أغمرررب األحرررؾال يقرردم اإلجابرررة عمرررى أ ررررز 
 "ماذا".

وىؾ عشؾان يركز ؼيو محرره عمى عشرر الؾحف ل عض جؾانب  العشهان الهصفي: 2.5
 األىسية في الخبر أو ل عض الؾقائع والتفريلت السيسة السترمة بو.

الجسرل السيسررة، أو : وىرؾ يقرؾم عمررى أسراس اختيرار السحرررر إلحردػ العشـهان القتباســي 3.5
 الع ارات ذات الذأن التي ترد عمى لدان السردر االخ ارؼ.

يحتؾيو عمى شكل سؤال مؽ األسئمة التي يقؾم السحرر  تقديؼ  عشهان التداؤل: 4.5
 اإلجابة عشيا في حمب السادة اإلخ ارية نفديا.

ة تترل ت وأحداث خاحوىؾ يدتخدم استخداما قميل وفي أوقا العشهان الستفجر: 5.5
  عض األخ ار الداخشة التي تترل بأمؾر الحرب، أو الؾطشية، أو بسجسؾعيا  

 السشاس ات، أو األحداث القؾمية.

                                                             

 .9ص ،أدىؼ, األسس الفشية لمتحرير الرحفي ا1ت
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: يدتخدم مع بعض األخ ار الداخشة أو لكدر جفاع بعض العشهان الظريف 6.5
 حفحاتيا وحتى يسكشيا أن تدتقظب إلى حفحاتيا أنغار العدد الكبير مؽ القراء.

وىي الفقرة االفتتاحية في القرة الخبرية، وتيدع إلى: جذب انت اه القارغ  ة:فئة السقدم .6
 لمقرة الرحؽية، ودفعو إلى متابعتيا حتى نيايتيا، وتشقدؼ إلى:

تحاول السقدمة أن تجيب عمى أكبر عدد مؽ األسئمة الدتة، ماذا  السقدمة التمخيرية: 1.6
حدث؟، لساذا حدث؟ كيف حدث؟، مؽ السذاركؾن في الحدث؟، أيؽ حدث؟، متى 

 .ا1تحدث؟
: وىي تعتسد عمى الؾحف الحيؾؼ لمحدث ويسكؽ مؽ خلليا: السقدمة الهصفية 2.6

االستيلل  ؾحف إحدػ الذخريات، أو االستيلل بالحديم عؽ الذات، أو 
االستيلل  ؾحف حدث مثير، أو االستيلل  ؾحف حالة الجؾ، أو االستيلل 

ل التاريخي، أو االستيلل بسذيد سيشسائي، أو االستيلل  ؾحف السكان، أو االستيل
 بالزمؽ، أو االستيلل  ذكر  يان أو وثيقة.

وىي تبدأ األقؾال التي يقؾم السحرر باقت اسيا مؽ أقؾال السردر  السقدمة القتباسية: 3.6
 السختمفة.

لتي يربط  يشيا تعتسد عمى التداؤل وبظرحيا العديد مؽ األسئمة ا السقدمة التداؤلية: 4.6
حبل واحد وىؾ حبل السزسؾن اإلخ ارؼ السثير لمفزؾل واىتساما وحب استظلص 

 القراء.
ويظمق عمييا أحيانا مقدمة السقابلت أو الستشاقزات وذلػ؛  السقدمة السقارنة: 5.6

العتسادىا عمى عشرر السقا مة أو التزاد أو السقارنة  يؽ الؾقائع والتفريلت 
 الالت االخ ارية.والحيثيات والد

التيكؼ، ورفض الحدث بأسمؾب ىزلي وتدسى "بالسقدمة  وتعشي السقدمة الداخرة: 6.6
 اللذعة".

وتذ و الحؾار التسثيمي أو الدشاريؾ الديشسائي وتقترب مؽ مقدمة  السقدمة الحهارية: 7.6
 االقت اس ولكؽ مؽ شخريؽ وليس مؽ شخص واحد.

حدة أو عدة جسل تمي االستيلل، وتدتعسل لتؾ يح وىي جسمة وا فئة الفقرة الجهىرية: .7
، وترحد ىذه الفئة مدػ تؾاجد ىذه الفقرة في القرص الرحؽية ا2تأىسية القرة الرحؽية

                                                             

 .206ص نرر وعبد الرحسؽ، ،التحرير في عرر السعمؾمات ا1ت
 .162ص, دنيف ،القرة الخبرية في الرحافة العراؾية ا2ت
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 تقديسين ىسا:السشذؾرة في الرحافة الفمدظيشية مؽ خلل 
 ويؤكد ىذا الخيار وجؾد الفقرة الجؾىرية في القرة الرحؽية. متهفرة: 1.7
 وجؾد الفقرة الجؾىرية في القرة الرحؽية. عدم ىذا الخيار يعشيو  ة:غير متهفر  2.7

: وىي فئة ترحد وجؾد الخاتسة في القرة الرحؽية والفكرة التي تتبشاىا فئة الخاتسة .8
 الخاتسة في حال وجؾدىا، وتشقدؼ إلى:

 تمخيص ما ورد في القرة الرحؽية. تمخيريو: 1.8
 أمامو بابًا مؽ التفكير والتعسق في السؾ ؾص.طرح تداؤالت لمقارغ تفتح  تداؤليو: 2.8

 إرشادية مظال ة  رد فعل عمى مؾ ؾص القرة.تهجييية  3.80
 لؼ يتؼ ذكرىا سابقا. أخرى: 4.8
 ىذا الخيار يعشي عدم وجؾد الخاتسة في القرة الرحؽية. غير متهفرة: 5.8

والسشظؿية  األسمؾب الرحفي يقتزي الرحة الشحؾية، فئة مدتهيات اْلسمهب الرحفي: .9
وال لغية إلى جانب مراعاة خرائص الرحافة في الكتابة الرحؽية، وتدتيدع ىذه الفئة: 
تحميل األسمؾب الرحفي السدتخدم في كتابة القرة الخبرية؛ لمتعرع عمى الشسط األسمؾبي 

 :ا1تالدائد في تقديسيا، وتشقدؼ إلى
رة والستؾسظة والظؾيمة : يقترر عمى األخ ار القريالسدتهى الرحفي اإلخباري  1.9

 قبل غيرىا مؽ الفشؾن الرحؽية.
: يعتسد ىذا السدتؾػ عمى: االقت اس والتدجيل السدتهى الرحفي التدجيمي 2.9

 الس اشر عمى لدان الذخرية.
ويشبرؼ ىذا السدتؾػ إلى: تفدير وتحميل الحدث أو  السدتهى الرحفي التفديري: 3.9

 القزية مؾ ؾص السادة اإلعلمية.
: ويشبرؼ ىذا السدتؾػ إلى: الؾحف الحي لسا شاىده السدتهى الرحفي الهصفي 4.9

 الرحفي.
يزفي ؼيو السحرر مدحة أد ية عمى أسمؾبو، لكشو  السدتهى الرحفي الستأدب: 5.9

 يش غي أال تزيد عؽ الحد السعقؾل ألنيا تر ح أدبًا.
السؾ ؾعات ذات يغمب عميو الظابع العمسي ويترل ب السدتهى الرحفي العمسي: 6.9

 الر غة العمسية واالقترادية والستخررة الزراعية، واالقترادية، والسعمؾمات.
ىؾ الذؼ يجسع ؼيو الرحفي  يؽ أكثر مؽ مدتؾػ مؽ  السدتهى الرحفي العام: 7.9

                                                             

 .243ص, أدىؼ ،رية والتظبيقفشؾن التحرير الرحفي  يؽ الشغ ا1ت
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 السدتؾيات الدابقة او مؽ كل السدتؾيات الدابقة.
أو السجسؾعة، أو : وىي الفئة الخاحة بالكذف عؽ الذخص، السردر الرحفي فئة .10

 السردر إلى:، ويسكؽ تقديؼ ا1تجية مردر السعمؾمة
وتزؼ كافة الرحفييؽ الذيؽ يعسمؾن لحداب الؾسيمة مؽ مخبريؽ  مرادر ذاتية: 1.10

 ، وتشقدؼ إلى:ا2تومشدوبيؽ داخل وخارج الدولة التي تردر مشيا وسيمة اإلعلم
لشذاط االخ ارؼ في قظاص معيؽ : وىؾ الذؼ تعيشو الرحيفة لستابعة االسشدوب 1.1.10

 .ا3تداخل السديشة التي تردر  يا الرحيفة
وىؾ الذؼ تعيشو الرحيفة لستابعة الشذاط االخ ارؼ في قظاص معيؽ  السراسل: 1.2.10

 .ا4تخارج السديشة التي تردر  يا الرحيفة
وىي السرادر التي تعتسد عمييا الرحيفة مؽ غير ىيئة مرادر خارجية:  2.10 

 ا5تىا ويتفرص مشيا:تحرير 

ىي مؤسدات تقدم خدمة إخ ارية، وتعشى بجسيع األخ ار "وكالت اْلنباء:  1.2.10
وتغظية األحداث بالرؾرة والكمسة والرؾت، وتقؾم  تؾفير خدماتيا اإلخ ارية، إلى 

 ا6تمختمف الؾسائل اإلعلمية".

شد ة لمسحرر : "ىي التي تسثل مردرًا ميسًا بأخ ار بالالرحف والسجالت 2.2.10
الرحفي، خاحة ؼيسا يتعمق بالتعميقات الخبرية حؾل األحداث والقزايا الؾطشية 

 .ا7توالعالسية، باإل افة إلى التقارير الدولية والتغظية التحميمية لألحداث"

 ىي السؾاقع اإلخ ارية الستؾفرة عمى ش كة اإلنترنت.السهاقع اإللكترونية:  3.2.10

 ي السادة الخبرية التي تدتشد إلى أكثر مؽ مردر.وى كثر من مردر:أ 3.10 

                                                             

 . 267بحؾث االعلم، حديؽ، ص ا1ت
 . 96نرر وعبد الرحسؽ، ص ،التحرير في عرر السعمؾمات ا2ت
 . 71شمبي، ص الخبر الرحفي، ا3ت
 .71شمبي، ص الخبر الرحفي، ا4ت
 62الخبر الرحفي االلكتروني، عامر، ص ا5ت
 .18وكاالت األن اء  يؽ السا ي والحا ر، مرظفى، ص ا6ت
 .69خظاب، ص ،. تكشؾلؾجيا االترال ودورىا في تظؾير األداء الرحفيا7ت
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ىي مرادر السعمؾمات التي يتعسد الرحفي أو الرحيفة عدم مجيهلة السرادر:  4.10
 .ا1تذكر اسسيا سؾاء بظمب مشيا أو دون طمب فيتؼ تجيمييا عؽ القارغ 

 ىي خلع السرادر الدابقة. أخرى: 5.10

 السادة اإلعالمية )كيف قيل؟(:الذكل الذي قدما بو  اتفئالقدم الثاني _
: األشكال أو الشساذج التي تحتذػ عشد كتابة األخ ار وىي األشكال الفشي قالبفئة ال -11

 ، ويشقدؼ إلى:ا2تالتي تؾ ع فييا السعمؾمات التي يتزسشيا
يبتدغ بسقدمة تسييدية ويمييا جدؼ اليرم الذؼ يتزسؽ تفاحيل  قالب اليرم السعتدل: 1.11

 .ا3تيشتيي بخاتسةأكثر أىسية ثؼ 
وتذ و  داية قالب الداعة الرممية " اليرم السقمؾب" حيم تزؼ  قالب الداعة الرممية: 2.11

 .ا4تأىؼ السعمؾمات ثؼ يحتؾؼ عمى سرد تتابعي لجزء أو بؿية القرة
: ويبدأ القالب باستيلل خؽيف، وتقؾم فكرتو عمى االنتقال قالب وول ستريا جهرنال 3.11

لعام  دءًا بذخص او مكان او حدث يؾ ح الشقظة في القرة مؽ الخاص إلى ا
الرحؽية... ويت ع ذلػ فقرة مركزية تؾ ح مغزػ القرة، ثؼ يرتب جدؼ القرة 
حدب وجيات نغر مختمفة أو تفريلت تتعمق بسحؾر القرة، وتكؾن الخاتسة دائرية 

 .ا5تيدتخدم فييا نص او حكاية طريفة تتعمق بالذخص الذؼ ذكر في االستيلل
يعد ىذا القالب مؽ أقدم القؾالب الرحؽية ويعتسد عمى: الدرد  قالب التتابع الزمشي: 4.11

القرري، والتدمدل الزمشي لألحداث، بحيم يبدأ الرحفي بسقدمة تتكؾن مؽ فقرة او 
 .ا6تفقرتيؽ؛ ليشتقل بعدىا إلى الدرد الزمشي عمى ان يختؼ بسعمؾمة ا اؼية

ك أىؼ ما في الحدث حتى الشياية وليس مؽ البداية مع االستعانة يتر  القالب التذهيقي: 5.11
بالدرد القرري، إل فاء جؾ مؽ الستعة أثشاء الستابعة ويتسيز ىذا األسمؾب بديؾلة 

 .ا7تالفيؼ
                                                             

 .56ص األخ ار مجيمة السرادر في الرحافة العراؾية، الدامرائي، ا1ت
 .173ص, شمبي الخبر الرحفي، ا2ت
 .56الذياب، ص اتجاىات معاحرة في كتابة السقال الرحفي، ا3ت
 .179ص الرحسؽ،نرر وعبد  ،التحرير في عرر السعمؾمات ا4ت
 .180ص, دا قالسرجع ال ا5ت
 .56ص, الذياباتجاىات معاحرة في كتابة السقال الرحفي،  ا6ت
 .57ص, الذياباتجاىات معاحرة في كتابة السقال الرحفي، ا7ت
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وىي تؾ ح مدػ االىتسام بعرض السؾ ؾص، حيم تؤدؼ دراسة مؾقع  فئة السهقع: -12
مقارنتيا باألىسية الشدبية لكل مؾقع ط قا السادة مؾ ع التحميل في الؾسيمة االعلمية، و 

لسا اسفرت عشو دراسات القارغ إلى التعرع عمى درجة االىسية الشدبية الخاحة بكل 
 ، وتشقدؼ إلى:ا1تمؾ ؾص مؽ السؾ ؾعات الخاحة بالتحميل

وىؾ السؾقع الي تشذر عميو القرة الخبرية عمى حفحات  السهقع من الرحيفة: 1.12
 شقدؼ إلى: الرحيفة نفديا، وت

 الرفحة األولى. 1.1.12
 الرفحات الداخمية. 2.1.12
 الرفحة األخيرة. 3.1.12

وىؾ السؾقع الذؼ تشذر عميو القرة الخبرية عمى الرفحة  السهقع عمى الرفحة: 2.12
 الؾاحدة مؽ الرحيفة، ويشقدؼ إلى:

 أعمى يسيؽ الرفحة. 1.2.12
 أعمى يدار الرفحة. 2.2.12
 لرفحة.أسفل يسيؽ ا 3.2.12
 أسفل يدار الرفحة 4.2.12
 وسط الرفحة. 5.2.12

 : من حيث اتداعيا فئة العشاوين -13
, وأبرز ىذه محتؾاه  وىي الدظر أو مجسؾعة األسظر التي تدبق السؾ ؾص وتدل عمى

 : ا2تاْلنهاع
 : وىؾ العشؾان الذؼ يتردر الرفحة األولى ويشذر عمى امتداد الرفحة.لسانذياا 1.13
 وىؾ الذؼ يشذر عمى عسؾد واحد فقط.: لعسهديا 2.13
ىؾ العشؾان الذؼ يزيد طؾلو عؽ عسؾد وال يرل إلى عرض الرفحة مثل السستد:  3.13

 العريض.
ىؾ العشؾان الذؼ يكؾن مشذؾرًا في الرفحات الداخمية عمى عرض العريض:  4.13

 الرفحة نغرًا ألىسية السؾ ؾص الخاص بو ل ؿية السؾ ؾعات.

                                                             

 .270بحؾث االعلم، حديؽ، ص ا1ت
 . 84-82ا فؽ الحديم الرحفي وتظبيقاتو العسمية الدلؾ، جؾاد، ص2ت
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ىي الفئة التي تعشى بسدػ استخدام ححيفة الدراسة لمرؾر  :فئة الرهر والرسهم -14
 :ا1تالفؾتؾغراؼية في محاولة إل راز السؾ ؾعات وإيرال األفكار وتتزسؽ الفئات التالية

وىي الرؾر التي تعد أحد العشاحر الظ اعية التي تدتخدم الرهر السهضهعية: " 1.14
ىذه الؾحدة مؽ معشى، وتعبر  في  شاء وحدة ط اعية معيشة، بحيم تترل بسا تحسمو

 .ا2تعؽ لحغات وقؾص األحداث وانعكاساتيا"
"وىي الرؾر التي تعبر عؽ الذخريات ذات العلقة الرهر الذخرية :  2.14

بالؾحدات التحريرية السشذؾرة، وقد تحسل الرؾرة أكثر مؽ شخرية ذات علقة  يذه 
 .ا3تالؾحدات "

رؾر السدتقمة  شفديا كسؾ ؾص متكامل ، ىي الرؾرة أو ال الرهر الخبرية : 3.14
 .ا4تتروؼ  تفريلتيا وبسا قد يرحبيا مؽ سظؾر قميمة خبرًا أو حدثًا ميساً 

 .ويقرد  يا بعض الرسؾم واألشكال السراح ة لمسزسؾن رسهم تهضيحية:  4.14
ىؾ فؽ ساخر مؽ فشؾن الرسؼ، يجدد حؾرة م الغ فييا ىدفيا إعيار  كاريكاتير: 5.14

رؾد في ملمَح طبيعية أو خرائص ومسيزات شخص أو جدؼ ما، بػية تحريف مق
الدخرية أو الشقد. حيم التعبير عؽ رأؼ الذص بخظؾط ىزلّية مفعسة بحيؾّية تتدمل إلى 

 .ا5تالروح دون استئذان
ىؾ عرض مرئي لمسعمؾمات يدتخدم عشاحر الترسيؼ لعرض محتؾػ  انفهجرافيك: 6.14

عمى شكل حؾرة تزيد مؽ فيؼ القراء ليا، بسعشى -اإلعلميةالرسالة  -السادة السكتؾبة 
أنيا تدتخدم كؾسيمة لت ديط البيانات والسعمؾمات السعقدة،وجعميا أسيل لمفيؼ 

 .ا6تواالستيعاب عشدىؼ،كؾنيا تركز عمى الحاسة ال ررية أكثر مؽ الحؾاس األخرػ 
 
 
 
 

                                                             

 .151لرحفي وتظبيقاتو العسمية الدلؾ، جؾاد، صفؽ الحديم ا ا1ت
 .36عدكر، ص ،ا اإلخراج الرحفي أىسيتو الؾعيؽية واتجاىاتو الحديثة2ت
 .36صالسرجع الدا ق، ا 3ت
 .162عبد السجيد، وعمؼ الديؽ، ص ،ا فؽ التحرير الرحفي لمجرائد والسجلت4ت
 .2ص ،جؾاد ،الدلؾ ،يفة الرسالة، دراسة حالة لرحاإلنفؾجراؼيػ في الرحافة الفمدظيشية ا5ت
 م.26/9/2016إذاعة حؾت روسيات، جبران، ىاني،  ا6ت
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 فئة العشاصر التيبهغرافية: -15
الظبيعية لمسادة اإلعلمية التي يسكؽ استخداميا لتحقيق وىي السعالجة تالتيبؾغراؼيةا 

 ا1تتأثير  خؼ عمى القراء، وتكؾيؽ انظ اص معيؽ عشدىؼ  ويرت ط ذلػ بأىسية السؾ ؾص
 وتتزسن:

ىي تمػ الغلل الرمادية الؾاقعة  يؽ الحرع األسؾد واأل يض وىي اْلرضيات:  1.15
 .ا2تات وفرميا عؽ بعزيا ال عضعلل كثيفة أو شفافة، وتدتخدم إل راز السؾ ؾع

ىي مداحات رباعية األشكال، تحيط بالسؾ ؾص السشذؾر  يدع فرمو اإلطارات:  2.15
 .ا3تعؽ الؾحدات الظ اعية األخرػ وإ رازه

يقرد  يا إدخال األلؾان عمى السؾ ؾص إل رازه وإعظائو مزيدًا مؽ األىسية اْللهان:  3.15
ويؽ أو الرؾر  يدع تحقيق مزيد مؽ االنت اه والتركيز سؾاء كانت األلؾان لمستؽ أو العشا

 .ا4تبالشد ة لمسؾ ؾص الذؼ تدتخدم معو األلؾان
 :وعيشتيا مجتسع الدراسة: تاسعاً 

ويذسل مجتسع ، ا5توىي جسيع الؾحدات التي يرغب ال احم في دراستيا مجتسع الدراسة: - أ
 الحزبية، وتتسثل في:  الفمدظيشيةالدراسة جسيع الرحف 

ححيفة يؾمية سياسية شاممة تردر نرف أسبؾعية مؤقتا، وحدر  ة الستقالل:صحيف -
، وكتب كمسة االفتتاحية فييا الذييد م21/10/1994العدد األول مؽ الرحيفة في 

الدكتؾر فتحي الذقاقي رحسو هللا، وكان حدور االستقلل قفزة ميسة ومظمؾبة في 
رظمح، وىي انعكاس لفكر إسلمي ححافة السقاومة بالسعشى الذسؾلي والستكامل لمس

 .ا6تثقافي يقدم الؾعي لمقارغ ويتجاوزه آلفاق أوسع عبر رؤيتو وقراءتو لمتاريخ والقزية
 م1996العام  في تأسدت مؤقًتا، أسبؾعية نرف تردر يؾمية جريدة صحيفة الرسالة: -

 ش اط/ فبراير 12اإلسلمي، وحدر أول عدد ليا في  الؾطشي الخلص حزب مؽ بقرار
ورئيس مجمس اداراتيا كشعان عبيد، ومديرىا العام وسام عؽيفة، ومدير تحريرىا  م1997

                                                             

 .270السرجع الدا ق، ص ا1ت
 .327ذ يان، ص ،ا مدخل نغرؼ وعسمي إلى الرحافة واإلعلم2ت
 .60عدكر، ص ،ا اإلخراج الرحفي: أىسيتو الؾعيؽية واتجاىاتو الحديثة3ت
 .272حديؽ، ص ،ا بحؾث اإلعلم4ت
 .292ص, حديؽ, بحؾث االعلم ا5ت
 .https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=AboutUs مؾقع الكتروني، ا6ت

https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=AboutUs
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وتؾقفت  ،ا1تحفحة مؽ القظع الشرفي 24رامي األخرس، ويبمغ عدد حفحاتيا 
 سة.االرحيفة عؽ الردور ورؾيًا بعد إجراء الدر

، ا2ت حماستعانت الدراسة بالحرر الذامل حتى تتشاسب مع أىداع ال عيشة الدراسة:  - ب
في الداحة  الؾحيدتان تانيوذلػ ألن ححيفتي الرسالة واالستقلل ىسا الرحيفتان الحزب

 .في غزة الفمدظيشية

 وتؼ تحديد عيشة الدراسة مؽ خلل عدة مدتؾيات:

ححيفتيؽ: الرسالة، واالستقلل، إذ أنيسا  فيعيشة الرحف: تتسثل  السدتهى اْلول/  -16
 في قظاص غزة.الرحيفتان الحزبيتان الؾحيدتان 

 العدوانامتدت العيشة الزمشية لمدراسة مؽ  داية  العيشة الزمشية: السدتهى الثاني/  -17
م، وبذلػ تكؾن ىذه العيشة قد 2014/12/31م وامتدت حتى نياية العام 2014/7/8

م، وكذلػ 2014/8/26م وحتى 2014/7/8تشاولت فترة العدوان التي استسرت مؽ 
لػ أن تداعيات العدوان  دأت مشذ المحغة األولى لمعدوان، وذامتدت حتى نياية العام، 

خاحة ؼيسا يتعمق بالجانب اإلنداني الذؼ يتظمب إعداد القرص الرحؽية حؾلو 
 واكتذاع السآسي وما تعرض لو الذعب الفمدظيشي في قظاص غزة أثشاء العدوان.

مت العيشة اعتسدت عمى الحرر الذامل، بحيم تسث عيشة األعداد: الثالث/ السدتهى  -18
عددًا مؽ كل ححيفة، بحيم  33الرادرة أثشاء مدة الدراسة، وىي  في جسيع األعداد
 عددًا مؽ الرحيفتيؽ. 66ير ح السجسؾص 

 وحدات التحميل والكياس:: اً عاشر 

 شاء عمى ما تظم و تحقيق اليدع مؽ الفئات السقترحة لمتحميل، فإن  وحدات التحميل:- أ
 الدراسة استخدمت:

ويقرد  يا الؾحدة اإلعلمية الستكاممة التي يعية لمسادة العالمية: الهحدة الظب .1
يقؾم ال احم  تحميميا وىي التي يدتخدميا مشتل السادة اإلعلمية لتقديؼ ىذه السادة 

، وتدتخدم الدراسة ا3تإلى جسيؾر القراء أو السدتسعيؽ أو السذاىديؽ مؽ خلليا

                                                             

في مكت و  تاريخ:  وسام عؽيفة، رئيس التحرير لرحيفة الرسالة ومدير تحريرىا، ،مقا مة شخرية ا1ت
5/3/2017. 

 .6ا م ادغ عمؼ االحراء، الفرا، ص2ت
 .81تحميل السزسؾن، حديؽ، ص ا3ت
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م في الرحافة الحزبية 2014مالقرة الرحؽية حؾل العدوان اإلسرائيمي عا
 .الفمدظيشية

وىي مؽ أكثر الؾحدات شيؾعًا واستخدامًا في بحؾث  وحدة السهضهع أو الفكرة: .2
اإلعلم، وألن تشاول الفكرة كؾحدة تحميل يفيد في تحديد االتجاىات واألحكام التي 

 خرػ تقع عمى محتؾػ اإلعلمؾ وألنيا الؾحدة التي تحكؼ تشاول الكاتب لمؾحدات األ
الفقرةا حيم يتؼ اختيارىا وبشاؤىا  دقة لتخدم السعشى الذؼ ييدع –الجسمة–تالكمسة

الكاتب تؾحيمو إلى القارغ، ويتحدد مؽ خلل تكرار ىذه األفكار والسعاني اتجاه 
الكاتب أن السحتؾػ أو الؾسيمة مؽ األمؾر والقزايا السظروحة عمى الراؼ العام، 

ظة أو فقرة حريحة ال تثير مذكمة في التحميل، مثل والفكرة التي تريغيا جسمة بدي
التي تتزسؽ فكرة ريحة وم اشرة ويديل عدىا  Assertionsالترريحات 

 .ا1توؾياسيا
يمجأ ال احم إلى استخدام ىذه الؾحدة التي تركز عمى الذخريات  وحدة الذخرية: .3

يات والسدمدلت الخيالية أو التاريخية في تحميل القرص والدراما واألفلم، والتسثيم
االذاعية والتميفزيؾنية، والكتابات التي تتشاول تاريخ بعض الذخريات أو األفراد، 

 بحيم تر ح ىذه الذخريات مؽ أسيل الؾحدات التي يرتكز عمييا التحميل.
ويجب أن يشت و ال احم إلى أىسية قراءة السادة التي سيقؾم  تحميميا قراءة كاممة قبل 

ز الخاص بالتحميل، حيم يؤدػ ذلػ إلى و ؾح أسس التحميل البدء في عسل الترمي
 .ا2تفي ذىشو و ؾحًا كاملً 

 السزسؾن ىؾ نغام التدجيل الكسي السشتغؼ ألدوات تحميل  :الكياسأسمهب ب_ 
في شكل أرقام تداعد عمى الؾحؾل إلى  السحتؾػ وفئاتيا، ويسكؽ مؽ خللو إعادة  شاء 

، واستخدمت ا3تتدالل، وتحقيق أىداع الدراسةنتائل كسية، تديؼ في التفدير واالس
 الدراسة نغام التكرار كأسمؾب لمعد والؿياس.

 
 
 

                                                             

 .181ص تحميل السحتؾػ ل حؾث اإلعلم، عبد الحسيد، ا1ت
 .262ص ،حديؽ، بحؾث اإلعلم ا2ت
 .181ا السرجع الدا ق، ص3ت
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 : اجراءات الردق والثبات:حادي عذر

 إجراءات الردق:  . أ

يقرد بالردق فري التحميرل حرلحية األسرمؾب، أو التأكرد مرؽ األداة السدرتخدمة لمؿيراس، 
ؾػ الثقرة بالشترائل، بحيرم يسكرؽ االنتقرال مشيرا وتؿيس فعًل مرا يرراد ؾياسرو، ومرؽ ثرؼ ارتفراص مدرت

 .ا1تإلى التعسيؼ

وقــد تـــم اختيــار الرـــدق الظـــاىري لســتسارة الدراســـة التحميمـــة عــن طريـــق اإلجـــراءات 
 اآلتية:

سريؽ فري مجرالي الررحافة واإلعرلم ومرؽ ليرؼ حكعرض استسارة تحميرل السزرسؾن عمرى م -
 .ا2تعلقة بالقرة الرحؽية

تحميررل السزررسؾن عمررى نحررؾ دقيررق ال تترريح مجررااًل لمتررداخل أو تعريررف كررل فئررة مررؽ فئررات  -
 التزارب.

ة بعد ترسيسيا لمتجربة عؽ طريق إجراء دراسة يأخزع ال احم استسارة الدراسة التحميم -
عددًا مؽ كل  12تؼ تحميل  قبمية عمى عيشة مؽ السؾ ؾعات في ححف الدراسة،

مؾ ؾعًا، تؾزعت عمى  34وجاء عدد القرص الرحؽية في الرحيفتيؽ الرحيفتيؽ، 
وبشاًء عمى الشتائل تؼ تعديل بعض الفئات  قرة للستقلل، 15قرة لمرسالة، و  19

 وإ افة فئات أخرػ.
 
 
 

                                                             

 .ا223-222صت تحميل السحتؾػ ل حؾث اإلعلم، عبد الحسيد، ا1ت
 ة تحميل السزسهن:السحكسهن لستسار  ا2ت

 د. أحسد مغارؼ، أستاذ مداعد في جامعة األقرى. -
 د. حاتؼ العدؾلي، أستاذ الرحافة السداعد ورئيس قدؼ اإلعلم في جامعة غزة. -
 د. حدؽ أ ؾ حذيش أستاذ مذارك في قدؼ الرحافة واالعلم بالجامعة اإلسلمية. -
 د. غدان حرب، أستاذ مداعد في جامعة األقرى. -
 يب، مدرس في جامعة األقرى.أ. ماجد حب -
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 إجراءات الثبات:  . ب
يعبرر اختيرار الث رات عرؽ ث رات أداة جسرع السعمؾمرات لمتأكرد مرؽ درجرة االتدراق العاليررة 

اليرررة مررؽ الدقرررة، والحررررؾل عمرررى نترررائل ليررا، بسرررا يتررريح ؾيررراس مرررا تؿيدررو مرررؽ عرررؾاىر  درجرررة ع
متظابقررررة أو متذررررا ية إذا تكرررررر اسررررتخداميا أكثررررر مررررؽ مرررررة فرررري جسررررع السعمؾمررررات سررررؾاء مررررؽ 

 .ا1تالس حؾثيؽ أنفديؼ، أو مؽ محبؾثيؽ آخريؽ، أو أجراىا ال احم نفدو أو باحثؾن آخرون 
 اختبار الثبات لدراسة تحميل السزسهن:

، استخدم ال احم معادلرة ىؾلدرت لؿيراس الث رات، وقرد ولحداب درجة الث ات ليذه الدراسة
 استخدم ال احم معادلة تىؾلدتيا التالية لحداب معامل الث ات:

  2C1C2 = نقاط االتفاق  يؽ السحمميؽ×  2معامل الث ات = 
 C1+C2نقاط التحميل األول+ نقاط التحميل الثاني 

C1نقاط التحميل األول : 
C2 نقاط التحميل الثاني 

C1+C2: نقاط التحميل األول + نقاط التحميل الثاني 

 

 ث ات ىؾلدتي=
 ت2

 2+ ن1ن

ا ىي عدد الحاالت 1حيم إن تتا ىي عدد الحاالت التي يتفق فييا السرمزان، وتن 
 ا.2تت التي قام  ترميزىا السرمز رقؼا ىي عدد الحاال2ا، وتن 1التي قام  ترميزىا السرمز رقؼ ت

 

 

                                                             

 .309ص ،حديؽ، زسؾن تحميل الس ا1ت



45 
 

 الثبات العام لمرحف:

لتداعيات العدوان  ( يهضح معامالت الثبات لسهضهعات القرة الرحفية1.2ول )جد

 في الرحيفتين حدب معادلة ىهلدا م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 الفئة

  معامل الثبات

 صحيفة الرسالة صحيفة الستقالل
مجسهع الثبات في 

 الرحيفتين

 0.925 0.92 0.93 فئة مؾ ؾعات السحتؾػ 

 90.88 0.90 0.88 ة الرحؽيةفئة نؾص القر

 0.87 0.88 0.86 فئة الؿيؼ الخبرية

 0.915 0.91 0.92 فئة الذخريات

 0.935 0.94 0.93 فئة الدسات

 0.9 0.91 0.89 فئة الشؾص االجتساعي لمذخرية

 0.955 0.95 0.96 فئة العشؾان

 0.95 0.94 0.96 فئة السقدمة

 0.96 0.96 0.96 فئة الفقرة الجؾىرية

 0.9 0.91 0.89 ئة الخاتسةف

 0.945 0.94 0.95 فئة مدتؾيات األسمؾب الرحفي

 0.885 0.90 0.87 فئة السردر الرحفي 

 0.89 0.90 0.88 فئة البشاء الفشي

 0.925 0.91 0.94 فئة السؾقع

 0.925 0.93 0.92 فئة العشاويؽ
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 0.945 0.94 0.95 فئة الرؾر والرسؾم

 0.935 0.94 0.93 فئة العشاحر التيبؾغراؼية

 0.935 0.92 0.95 فئة مؾ ؾعات السحتؾػ 

 0.935 0.93 0.94 الدرجة الكمية

 مرظمحات الدراسة:عذر:  ثاني

وىي نؾص مؽ أنؾاص الكتابة الرحؽية اال داعية غير التقميدية، يدتخدم  القرة الرحؽية: .1
قل القارغ إلى خلليا الرحفي مياراتو السختمفة، وحؾاسو الستعددة في عرض مادتو ون

مؾقع األحداث مؽ خلل تقديؼ حؾة حية عؽ الحدث: تتدؼ بالحيؾية والديشاميكية، 
 .ا1توإحياء الظابع اإلنداني لمقزايا السظروحة أو ما يعرع "األندشة"

م: ويقرد بو االعتداء الذؼ ششو االحتلل 2014عمى غزة عام  اإلسرائيميالعدوان  .2
 8/7/2014 دأ فعميا  تاريخ  والذؼبقظاص غزة،  اإلسرائيمي عمى الذعب الفمدظيشي

شييد وتسثمت  1543شييدًا؛  مغ عدد السدنييؽ مشيؼ  2217يؾما، ُمخمّفا  51واستسر 
 556% مؽ العدد االجسالي لمذيداء؛ وكان عدد الذيداء األطفال 70ندبتيؼ حؾالى 

 293شداء % مؽ العدد اإلجسالي، وبمغ عدد الذيداء مؽ ال25طفل، وبمغت ندبتيؼ 
إحابة كانت غالبيتيؼ  10895 %، وخّمف العدوان أكثر مؽ13امرأة، وبمغت ندبتيّؽ 

 .ا2مؽ الشداء واألطفالت

الرحافة الفمدظيشية الحزبية: وىي كل الرحف الحزبية التي تردر في قظاص غزة،  .3
والسرخرة مؽ قبل الدمظة الؾطشية الفمدظيشية، وفقًا لسا يشص عميو قانؾن السظبؾعات 

 م.1995والشذر الفمدظيشي عام

 

 
                                                             

 9 28/11/2016ا مؾقع مدرسة الرحافة السدتقمة، القرة الخبرية اإلخ ارية، السشذؾر في يؾم الثلثاء 1ت
 .school.net/news.php?action=view&id=31#.U2lSK4qeRdghttp://www.ij ح احاً 

 .م2018أكتؾبر  19قظاص غزة، تاريخ االطلص ، ما2014ت، ويكيبيديا ا2ت
://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8https

%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9. 

http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=31#.U2lSK4qeRdg
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 تقديم الدراسة:عذر:  لثثا

 تؼ تقديؼ الدراسة إلى: مقدمة تتزسؽ الجؾانب السشيجية لمدراسة، وثلثة فرؾل:

الفرل األول: االطار العام لمدراسة، ويتزسؽ الدراسات الدابقة، ومذكمة الدراسة،  -19
ص الدراسة ومشيجيا وأداتيا، وأىسية الدراسة، وأىداع الدراسة، وتداؤالت الدراسة، ونؾ 

ومجتسع الدراسة، وعيشة الدراسة، ووحدات التحميل والؿياس، واجراءات الردق 
 والث ات، ومرظمحات الدراسة.

العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام و الفرل الثاني : فجاء بعشؾان القرة الرحؽية  -20
ي عمى غزة عام م،  ويذتسل عمى م حثيؽ: الس حم األول:  العدوان االسرائيم2014
 م، والس حم الثاني: البشاء الفشي لمقرة الرحؽية.2014

الفرل الثالم: بعشؾان القرة الرحؽية في الرحف الفمدظيشية الحزبية، وقد احتؾػ  -21
ة ومشاقذتيا، ويعرض في م حثو األول: الدسات العامة يعمى نتائل الدراسة التحميم

ي م حثو الثاني الدسات العامة ، ويتشاول فححيفتي الدراسةلمقرص الرحؽية في 
، ويعرض في م حثو الثالم: أىؼ نتائل ححيفتي الدراسةلذكل القرة الرحؽية في 

 الدراسة وتؾحياتيا.
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العدوان و  القرة الرحفية: الثانيالفرل 

 م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 
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 :تسييد

و التاريخ في العرر الحديم، لفمدظيؽ ىؾ آخر احتلل عرف اإلسرائيميُيعّد االحتلل 
والذؼ جاء تجديدْا لمدياسة البريظانية االستعسارية التي سعت مشذ زمؽ بعيد جدْا إلى دعؼ 
وتؾطيؽ الييؾد في فمدظيؽ، فأعمشت العرابات الرييؾنية االسرائيمية ؾيام دولتيؼ عمى أرض 

ر، وسؾريا، م، وعمى إثر ذلػ ششت خسس دول عربية وىي مر1948مايؾ  15فمدظيؽ في 
واألردن، والعراق، ولبشان، حربْا عمى دولة االحتلل االسرائيمية، استسرت عسمياتيا العدكرية 

م، وأسفرت تمػ الحروب عؽ نتائل خظيرة عمى حعيد القزية الفمدظيشية 1949حتى يشاير 
% مؽ مداحة فمدظيؽ التاريخية، وكذلػ 77تسثمت باالحتلل االسرائيمي لسا ندبتو حؾالي 

تذريد وتيجير ما يقرب مؽ ثمثي الذعب الفمدظيشي قدرْا مؽ  يؾتيؼ وقراىؼ إلى أماكؽ المجؾء 
 .ا1توالذتات

ودارت مشذ ذاك الحيؽ معارك عدة  يؽ الكيان السحتل مؽ جية، والجيؾش العربية 
م، ثؼ الحرب الثالثة 1956والفدائييؽ الفمدظيشييؽ مؽ جية أخرػ، فأتت الحرب الثانية في عام 

م، ثؼ جاءت 1982م، ثؼ كانت الحرب الخامدة عام 1973م، والحرب الرابعة عام 1967ام ع
م  يؽ 1993م، واستسرت لثساني سشؾات، ت عيا اتفاق أوسمؾ عام 1987انتفا ة الحجارة عام 

مشغسة التحرير الفمدظيشية  ودولة االحتلل االسرائيمي، الذؼ قامت بسؾج و الدمظة الؾطشية 
ى األرا ي التي اندحب مشيا االحتلل اإلسرائيمي، ثؼ جاءت انتفا ة األقرى الفمدظيشية عم

م، واستسرت السؾاجيات واالجتياحات وعسميات االغتيال الدياسي عمى 2000في أواخر عام 
 مدػ سشؾات االنتفا ة.

م شؽ االحتلل اإلسرائيمي عدوانًا حربيًا شرسًا عمى قظاص غزة 2008وفي أواخر عام 
م شؽ االحتلل اإلسرائيمي 2012و اسؼ الرحاص السربؾب، وفي أواخر عام أطمقت عمي

في  م الذؼ  دأ2014عدوانًا أخر أطمق عميو اسؼ عسؾد الدحاب، إلى أن وحل الحال باعتداء 
الثامؽ مؽ يؾليؾ، فكان األقؾػ واألشرس واألعشف الذؼ تعرض لو قظاص غزة مؽ جسيع 

ا الس حم، حيم يركز ؼيو عمى العدوان اإلسرائيمي عمى الشؾاحي، وىؾ سيتشاولو ال احم في ىذ
 م، بكل ما ؼيو مؽ أحداث وأىداع ومؾاقف ونتائل.2014قظاص غزة عام

 

 
                                                             

 .104دراسات فمدظيشية، عبد الدتار قاسؼ وآخرون، ص ا1ت
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 م2014العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام : السبحث اْلول 
ثلثة مؽ مدتؾطشييا في محافغة  بعد أن استغمت قؾات االحتلل االسرائيمي اختفاء

 30، ومؽ ثؼ العثؾر عمى جثثيؼ في م2014حزيران تيؾنيؾا  12الغربية، في الخميل في الزفة 
حزيران تيؾنيؾا، وبعد تزايد أعسال العشف مؽ جانب السدتؾطشيؽ  د الفمدظيشييؽ في الزفة 
 الغربية، وقد وحل األمر لذروتو مع اختظاع وقتل الفتى "دمحم أ ؾ خزير"، مؽ مديشة القدس

، باإل افة إلى االعتداء السبرح عمى ا ؽ عسو "طارق أ ؾ م2014 تسؾز تيؾليؾا 2، في حرقاً 
 ."خزير

م واستسر ألكثر مؽ خسديؽ يؾمًا، 8/7/2014وقع االعتداء الفعمي عمى غزة  تاريخ 
وىذا ما و حو ال احم في ىذا الس حم بحيم تؼ تقديسو إلى عذرة أقدام، حاول مؽ خلليا 

 وان. ال احم جاىدا تغظية وتؾثيق أحداث العد

 م2014عمى غزة عام اإلسرائيمية التي سبقا العدوان أوًل: العتداءات 

لؼ يحدث العدوان اإلسرائيمي عمى غزة بذكل مفاجئ،  ل كانت ىشاك مجسؾعة مؽ 
 السؤشرات والسقدمات التي كانت تشذر  ؾقؾعو وىي كاآلتي:

 :(1)أسر ثالثة مدتهطشين في الزفة الغربية . أ

حزيران تحؾال في مجرػ  12طشيؽ الريايشة الثلثة في شكمت عسمية أسر السدتؾ 
األحداث في الزفة الغربية، فكان أن قامت قؾات االحتلل بحسلت اجتياح ومداىسة لعدد 
مؽ مدن الزفة وعمى مدار أكثر مؽ شير، وتحديدًا مديشة الخميل السديشة التي يشتسي إلييا 

ي" حد سا أعمشت قؾات االحتلل مشفذو العسمية " عامر أ ؾ عيذة ومروان القؾاسس
 اإلسرائيمي.

وفر ت قؾات االحتلل طؾقًا شامًل عمى مديشة الخميل ألكثر مؽ شيريؽ، تخممتيا 
عسميات مداىسة لسدن وبمدات تابعة لمسديشة بذكل لؼ يدبق لو مثيل، حيم زج جيش 

يؼ بالؾقؾع ؽ تتيسعسّ االحتلل االالع مؽ عشاحره في السديشة، بحثًا عؽ السدتؾطشيؽ و 
 خمف العسمية.

                                                             

إلخ ارية، الزفة تتشفس مقاومة واالحتلل يكتؾؼ  شيرانيا، تقرير مشذؾر عمى مؾقع وكالة فمدظيؽ اليؾم ا ا1ت
 .م19/9/2019تاريخ دخؾل السؾقع: ،http://goo.gl/izAMkOعبر الرابط 20/12/2014 تاريخ: 

http://goo.gl/izAMkO
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وتعر ت مشازل كل مؽ الستيسيؽ في العسمية حيشيا "عامر ومروان" لعسميات 
 مداىسة واعتقال ألقاربيؼ وىدم لسشازليؼ ؼيسا بعد.

فمدظيشيًا خلل أربعة أيام فقط، معغسيؼ  160ومؽ أ رز اإلحراءات كان اعتقال 
إلى جانب إعادة اعتقال أكثر مؽ مؽ كؾادر و نؾاب و ؾيادات حركة حساس في الزفة، 

 مؽ محررؼ حفقة وفاء األحرار و إعادتيؼ إلى أحكاميؼ الدابقة ؼيسا بعد. 20

 ا1ت حرق الظفل دمحم خزير: . ب

عاما فجر  16خرج الظفل الفمدظيشي دمحم حديؽ أ ؾ خزير ال الغ مؽ العسر 
س، ثؼ انتغر أمام مؽ مشزلو الكائؽ في  مدة شعفاط غرب مديشة القد م2/7/2014األربعاء، 

دكان بالقرب مؽ سكشو يتشاول سحؾرًا خؽيفًا لحيؽ مؾعد آذان الفجر، وعشدما كان يشؾؼ 
الذىاب إلى مدجد بالقرب مؽ داره أوقفتو سيارة مؽ نؾص "ىؾنداؼ" يتؾاجد  داخميا إسرائيميؾن 

رج سرعان ما أجبروه عمى ركؾب الديارة تحت تيديد الدلح وانظمقت الديارة مدرعة خا
 البمدة.

وذكر ا ؽ عؼ الظفل أن اإلسرائيمييؽ تؾجيؾا بديارتيؼ نحؾ طريق كركذيان القري ة 
 أ يب، ولؼ يدتظع أحد المحاق  يؼ.مؽ تل 

وأو ح أن العائمة تمقت بلغًا مؽ الذرطة عؽ وجؾد جثة طفل وجدت محروقة 
 .وممقاة في أحراش دير ياسيؽ، ليتزح أنيا تعؾد لمذييد الظفل دمحم

 اعات اْلخيرة التي سبقا العدوان:الد . ت

م، عقب ترعيد تدريجي خا و االحتلل 2014العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  جاء
اإلسرائيمي بقرف أىداع مختمفة في قظاص غزة، في حيؽ كانت حركة السقاومة االسلمية 

 .ا2تكيمؾمتر 40حساس وباقي الفرائل ترد برؾاريخ محدودة ال يزيد مداىا عمى 

                                                             

  جي  ي سي ا القرة الكاممة لعسمية حرق وقتل الذييد الفمدظيشي دمحم أ ؾ خزير، خبر مشذؾر عمى مؾقع 1ت
 .م18/9/2019تاريخ دخؾل السؾقع:  ، http://goo.gl/eYMde9ط: عبر الراب 2/7/2014،  تاريخ: نيؾز

ا العدوان الرييؾني عمى غزة... السقدمات واألغراض والشتائل الستؾقعة، مقال مشذؾر عمى مؾقع العربي 2ت
 .م17/9/2019تاريخ دخؾل السؾقع: ، http://goo.gl/2clz6z عبر الرابط: 10/7/2014الجديد،  تاريخ: 

http://goo.gl/eYMde9
http://goo.gl/2clz6z
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مقاوميؽ  7مؽ السقدمات التي س قت العدوان اإلسرائيمي بداعات استذياد  وأيزاً 
م 7/7/2014مؽ كتائب القدام الجشاح العدكرؼ لحركة حساس وذلػ يؾم االثشيؽ السؾافق 
 .ا1تجراء الغارة اإلسرائيمية ألحد أماكؽ عسل السقاومة بسديشة رفح جشؾب قظاص غزة

شعال فتيل العدوان اإلسرائيمي عمى إدت عمى أن السقدمات الدابقة ساع ويرى الباحث
م، وخرؾحًا مشذ اختظاع الجشؾد الثلثة بادرت قؾات االحتلل االسرائيمي باتيام 2014غزة 

غزة: حركة السقاومة االسلمية حساس وتحسيميا السدؤولية، عمى الرغؼ مؽ عدم تبشي أؼ فريل 
 فمدظيشي لمعسمية في ذلػ الؾقت. 

 م2014دوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ثانيًا: بداية الع

 دأ اليجؾم العدكرؼ اإلسرائيمي عمى قظاص غزة بعد الداعة الؾاحدة مؽ فجر يؾم 
م باستيداع مشزل السؾاطؽ الفمدظيشي دمحم الع ادلة في  مدة 2014يؾليؾ/تسؾز  8الثلثاء السؾافق 

ل االسرائيمي" عؽ  دء حسمة القرارة الؾاقعة جشؾب القظاص، وت ع اليجؾم إعلن "قؾات االحتل
عدكرية أطمق عمييا "الجرع الرامد" وردت كتائب القدام الجشاح العدكرؼ لحركة السقاومة 
االسلمية حساس بإطلق اسؼ "العرف السأكؾل" عمى تردييا لميجؾم،  يشسا اختارت سرايا 

 .ا2تالقدس الجشاح العدكرؼ لحركة الجياد االسلمي اسؼ "البشيان السرحؾص"

وفي نفس اليؾم كانت أولى السجازر التي ارتكبتيا طائرات االحتلل حيشسا قرفت مشزل 
عائمة كؾارص في خان يؾنس جشؾب قظاص غزة، حيم كان السشزل مأىؾال بالدكان إ افة إلى 

فمدظيشيًا في ىذه الغارة جميؼ مؽ  12الجيران الذيؽ اعتمؾا السشزل، وىؾ ما أدػ إلى استذياد 
 وجيرانيا. عائمة كؾارص

بعد مجزرة عائمة كؾارص قرفت طائرات االحتلل مشزل عائمة حسد في  مدة  يت حانؾن 
 .ا3تشسال القظاص فقتمت جسيع أفراد العائمة وعددىؼ ستة أشخاص

                                                             

مؽ القدام في غارات حييؾنية عمى القظاص، تقرير مشذؾر عمى مؾقع فمدظيؽ أون  7شيداء  يشيؼ  9ا 1ت
 .م18/9/2019ل السؾقع: تاريخ دخؾ  ،http://goo.gl/Z98avy عبر الرابط: 7/7/2014اليؽ،  تاريخ: 

عبر  4/12/2014، تقرير مشذؾر عمى مؾقع الجزيرة نت،  تاريخ: 2014ا العدوان الرييؾني عمى غزة 2ت
 .م21/9/2019تاريخ دخؾل السؾقع: ، http://goo.gl/FgGg54 الرابط:

فمدظيشيًا، خبر مشذؾر عمى مؾقع وكالة  83ل فييا مجزرة في غزة قت 18ا إحرائية: االحتلل ارتكب 3ت
دخؾل السؾقع: ، تاريخ http://goo.gl/AJkiET عبر الرابط: 14/7/2014فمدظيؽ اليؾم اإلخ ارية،  تاريخ: 

 .م21/9/2019

http://goo.gl/Z98avy
http://goo.gl/FgGg54
http://goo.gl/AJkiET
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عادة ما يكؾن لمتدسيات اإلسرائيمية والفمدظيشية مدلؾالت مؽ شأنيا رفع الروح السعشؾية و 
  يؽ جش اتو معان عديدة:اسؼ يحسل   لكل الظرفيؽ، وكل

 التدسية اإلسرائيمية "الجرف الرامد أو الرخرة الرمبة": - أ

، تعشي الدم لدػ الييؾد ىذه التدسية ىي في األحل مؽ مدسيات الكتاب السقدس
والتظيير وفى تفدير ليا في إحدػ آيات لؾقا في التؾراة تقؾل "كسا تريدون أن يفعل الشاس 

تدمير العدو بالشد ة ليؼ، وىكذا تتفق كمسة تالرسدا  ي إشارة إلىعمؾا أنتؼ  يؼ ىكذا" فبكؼ اف
في الييؾدية، مع فكرة الدرص وال حم عؽ الحساية،. وبالتالي الرسد عشدىؼ يرمز إلى الديد 

 .ا1تأو اإلندان الذؼ ال يجؾص وال يعظش في الحرب
 ويرػ ال احم أن ىذه التدسيات مؽ جانب االحتلل اإلسرائيمي اليدع مشيا

 عزعة الجبية الداخمية الفمدظيشية والتأثير عمى نفؾس السؾاطشيؽ وإخافتيؼ، ولكؽ نجد أن 
الشاس في قظاص غزة قد تعؾدوا عمى مثل ىذه التدسيات بعدما شيدنا تدسيات سابقة مثل 

 ؾب وغيرىا مؽ السدسيات الدابقة. الرحاص السرب
م، وىؾ مرجعية 2012إطلق اسؼ عسمية "عسؾد سحاب"، قبل ذلػ عمى عدوان 

تؾراتية وا حة السقرؾد  يا ؾيادة الرب ليذه الحرب، كسا كانت إرادة الرب تتجمى في 
في فترة تيو  شي إسرائيل في  رية سيشاء في  –"عسؾد الدحاب" نياًرا، و"عسؾد الشار" ليًل 

زمؽ مؾسى عميو الدلم، الؾاردة في سفر الخروج، ومثل "الرحاص السربؾب" وىؾ عدوان 
 .ا2ت"فيؾ مرظمح مقت س مؽ أفكار الذاعر الييؾدؼ "حاييؼ نحسان  ياليػ 2009 -2008

 اْلبعاد الشفدية لمتدسية الفمدظيشية "العرف السأكهل" "والبشيان السرصهص" - ب

إن استحزار قرة أححاب الفيل ومفردات الدؾرة الكريسة تحجارة الدجيل، 
عركة وأسساء األسمحة، لو أثر معشؾؼ والظير األبا يل، والعرف السأكؾلا في عشاويؽ الس

عغيؼ في نفديات السجاىديؽ والذعب الفمدظيشي وجبية األحدقاء عسؾمًا، والتي تذسل 
كذلػ العسق العربي واإلسلمي، ىذه الجبية التي يحفع حغارىا وك ارىا عؽ عير قمب 

                                                             

، تقرير مشذؾر عمى ارة الرم ةالرختو ،االجرع الرامدت ا ماذا تعشي مدسيات الجيش لمزربة عمى غزة..1ت
تاريخ دخؾل السؾقع: ، http://goo.gl/q3Tnde عبر الرابط: 8/7/2014مؾقع الكرامة  رس،  تاريخ: 

 .م22/9/2019
سامي االمام، احدار عبر مدونتو الذخرية،  تاريخ: ، "איתן-צוק" משמעות" ا معشى الجرع الرامد2ت

 .م22/9/2019، تاريخ دخؾل السؾقع http://goo.gl/XGNgA9عبر الرابط،  27/7/2014

http://goo.gl/q3Tnde
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ؾرة بسؾلد ، حيم ارت ظت القرة والدا1تسؾرة الفيل، ويعرفؾن جسيعًا ما جرػ لجيش أ رىة
الشبي دمحم حمى هللا عميو وسمؼ، ودعي عام مؾلده بعام الفيل.. ولذلػ فاستحزار القرة مؽ 

 خلل رمزية التدسيات تؤدؼ إلى رفع السعشؾيات مؽ خلل ما يأتي:

حيم العدو يدتيدع السكان السقدس، الكع ة ىشاك، وىشا  التأكيد عمى قدسية السعركة: .1
سة.. والظرع السياجؼ ىؾ عالؼ ومعتد في الحاليؽ، السدجد األقرى واألرض السقد

واالحتلل الييؾدؼ جاثؼ في األقرى وما حؾلو، وبادغ وم ادر بالعدوان عمى قظاص 
غزة ومؽ ؼيو، وأن السقاوميؽ يذبيؾن الظير األبا يل؛ فيؼ جشؾد هللا وسلحيؼ حجارة 

 الدجيل، فيي ال  د مري ة أىدافيا وفاعمة فييؼ فعميا.

، واليقيؽ  يزيسة األعداء، فتمػ حرب هللا تعالى عمى أعدائو لنترار السؤزرحتسية ا .2
الذيؽ يعتدون عمى السدجد األقرى واألرض السقدسة، والسجاىدون جشؾده وطيره 
األبا يل، وىؾ س حانو ال  د ىازم أعداء ديشو، وجاعميؼ كالعرف السأكؾل، وبالتالي 

رسد معيؼ شعبيؼ، وىؼ متيقشؾن مؽ عدالة ناحر جشؾده، ومؽ ىشا يقاتل السجاىدون وي
 قزيتيؼ ونرر هللا ليؼ.

وقد كان الفتًا في ىذه السعركة والتي قبميا تعدد التدسيات بحدب تعدد الفرائل، وربسا 
كان أولى بجساعات السقاومة، كبراىا قبل حغراىا، أن تؾحد التدسية باعت ارىا حفًا واحدًا مع ما 

السقاوميؽ والذعب عسؾمًا، فزًل عؽ الغيؾر بسغير الجدؼ يتركو ذلػ مؽ رفع لسعشؾيات 
الؾاحد أمام األعداء... ولكؽ يحدب لدرايا القدس أنيا وبالرغؼ مؽ اختيارىا اسسًا غير الذؼ 
اختارتو كتائب القدام، إال أن االسؼ الذؼ اختارتو وىؾ: تالبشيان السرحؾصا والسذتق مؽ مظمع 

داء عمى حد سؾاء أن السقاتميؽ حف واحد كالبشيان سؾرة الرف، يؤكد لألحدقاء واألع
 .ا2تالسرحؾص، وىؾ ما عززه سمؾك الجسيع في ميدان الفعل العدكرؼ واإلعلمي والدياسي

 

 

                                                             

ا الحرب الشفدية  يؽ العرف السأكؾل والجرع الرامد، تقرير مشذؾر عمى مؾقع السجد األمشي،  تاريخ: 1ت
 .م22/9/2019، تاريخ دخؾل السؾقع: http://goo.gl/nhlJoj ، عبر الرابط:9/9/2014
طارق حسيدة، مقال مشذؾر عمى مؾقع السركز الفمدظيشي ، ا2ت ا الحرب الشفدية في معركة العرف السأكؾل2ت

خ دخؾل السؾقع: ، تاريhttp://goo.gl/CNz8Vq ، عبر الرابط:9/9/2014لإلعلم،  تاريخ: 
 .م23/9/2019
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 م2014ًا: أىداف العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ثالث

مشذ  داية العدوان اإلسرائيمي عمى قظاص غزة، لؼ تكؽ األىداع اإلسرائيمية متبمؾرة 
ووا حة، ولكؽ بعد أيام مؽ العدوان أخذت األىداع اإلسرائيمية تتسحؾر وتتكؾن وفق مجريات 

 1ت األمؾر وتظؾراتيا، وجاءت كاآلتي:

طبيعة التحالف الحكؾمي الذؼ يقؾده نتشياىؾ، وحرحو عمى إعيار أن التزامو بأمؽ  .1
 .الدولة العبرية ال يقل عؽ التزام ىؤالء الحمفاء

دول العربية، التي تقؾد قميسي الذؼ ربط الدولة العبرية بعدد مؽ الطبيعة التحالف اإل .2
حسمة واسعة  د قؾػ اإلسلم الدياسي. في محاولتو اقتلص حساس والقؾػ اإلسلمية 
السدمحة في قظاص غزة، أو إ عافيا برؾرة فادحة عمى األقل، أراد نتشياىؾ أن يقؾم 

 .القؾة اإلسلمية وتعزيز تحالفاتو العربية دوره في مؾسؼ الحرب اإلقميسية الذاممة عمى 
عسمية الدلم الستعثرة، وغزب نتشياىؾ مؽ قرار رئيس الدمظة الفمدظيشية محسؾد  .3

ع اس الذىاب إلى السرالحة مع حساس وتذكيل حكؾمة التؾافق الؾطشي الفمدظيشية؛ 
ئيس تظاع أن ر فقد أح ح وا ًحا خلل األسا يع القميمة الدابقة عمى حادثة االخ

،  داًل مؽ أن يتحسل مدؤوليتو في إفذال الجيؾد األميركية حكؾمة االحتلل اإلسرائيمي
لمتؾحل إلى تدؾية، يعسل عمى إحياء ترشيف حساس كسشغسة إرىا ية، والربط  يؽ 

 .اتفاق السرالحة الفمدظيشية وادعاء عدم وجؾد شريػ فمدظيشي في عسمية الدلم
ي ترػ في الحرب الدورية الشيل الؾحيد لتحجيؼ إمكانات سياسة الحكؾمة اإلسرائيمية الت .4

 .السقاومة الفمدظيشية التدميحية
أن مؽ الرعب تحقيق  أن أدرك رئيس حكؾمة االحتلل تظؾر سياق الحرب، ؼ عد .5

عربي إلنياء الحرب باتفاق -أىدافو الدابقة بالقؾة، بات يحاول  شاء تحالف عالسي
 يتزسؽ نزص سلح قظاص غزة.

 :م2014لباحث أن من أبرز أىداف العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ويرى ا

الحفاظ عمى السكانة األمشية للحتلل اإلسرائيمي وخرؾحًا بعد اإلخفاق في عدوان  .1
 م.2012

                                                             

ا حرب غزة الثالثة: حدود القؾة الرييؾنية وأفق السقاومة، تقدير مؾقف مشذؾر عمى مؾقع مركز الجزيرة 1ت
، تاريخ دخؾل السؾقع: http://goo.gl/rEiQO2، عبر الرابط 24/7/2014لمدراسات،  تاريخ: 

 .م23/9/2019
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محاولة التعرع عمى قدرات السقاومة الفمدظيشية وخرؾحًا بعد تفاجئ االحتلل  .2
 .م2012يل عام اإلسرائيمي مؽ قدراتيا في معركة حجارة الدج

محاولة التقدم لسئات األمتار إلعيار قؾتيؼ، وحفع ماء وجييؼ أمام شعبيؼ، وحتى  .3
 يغيروا أنيؼ حققؾا نجاحًا، وأيزًا تدمير ما يسكؽ تدميره مؽ أنفاق السقاومة الفمدظيشية.

،  م2014وأما عمى حعيد السقاومة الفمدظيشية أثشاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
يد قظاص غزة تلحسًا غير مدبؾق  يؽ الذعب والسقاومة، عمى الرغؼ مؽ الدمار في كافة فقد ش

األحياء والسشاطق إال أن الذعب أ ى إال أن يشاحر السقاومة الفمدظيشية ويؤيدىا ويذد مؽ 
 أزرىا.

وأيشسا كشت تذىب  يؽ األزقة والذؾارص والبيؾت السدمرة، كانت آذانػ تدتسع إلى 
ندة لمسقاومة الفمدظيشية، لذلػ تسدكت السقاومة الفمدظيشية بسجسؾعة مؽ األحؾات السدا

 :ا1تالذروط التي تسثمت باألىداع مؽ أ رزىا

عؽ القظاص وفتح كل السعا ر  يؽ القظاص وكل مؽ مرر  كاملرفع الحرار بذكل  .1
 بذكل دائؼ.م 1948األرا ي الفمدظيشية السحتمة مشذ عام و 

ميًل، مع إقامة ميشاء ومظار في  12حرؼ لمقظاص إلى تؾسيع نظاق مشظقة الريد ال  .2
 القظاص.

 اإلفراج عؽ األسرػ والسعتقميؽ الفمدظيشييؽ في سجؾن االحتلل االسرائيمي. .3
 م2014ًا: نتائج العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام رابع

تؾاترت التحميلت الدياسية حؾل ميزان الربح والخدارة في السدتؾييؽ الدياسي 
، م2014-7-7عمى قظاص غزة مشذ فجر يؾم الثلثاء  اإلسرائيميرؼ، الشاتل عؽ العدوان والعدك

وعمى الرغؼ مؽ الرسؾد األسظؾرؼ الذؼ أ داه أىل غزة، لكؽ ثسة آثارًا كارثية لحقت بالغزييؽ 
 .ا2توالبشى التحتية عمى كافة األحعدة

 
 

                                                             

سعيد عكاشة، مقال مشذؾر مؾقع السركز العربي لمدراسات واالبحاث،  ،الشتائل السترت ة عمى الحرب في غزة ا1ت
 .م24/9/2019، تاريخ دخؾل السؾقع: http://goo.gl/ibRiSX، عبر الرابط 22/9/2014 تاريخ:

سد نبيل الديمي، مقال مشذؾر عمى مؾقع الحياة تجربتي، ا اآلثار الكارثية لمعدوان الرييؾني، أح2ت
 .م5/4/2015، تاريخ دخؾل السؾقع:  http://goo.gl/9Jywlq، عبر الرابط28/8/2014 تاريخ:

http://goo.gl/ibRiSX
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 الجانب الفمدظيشي: . أ
في غزة ذكرت وزارة الرحة الفمدظيشية في  بعد االعلن عؽ وقف دائؼ إلطلق الشار

يؾما عمى قظاص غزة 50قظاص غزة أن حريمة الذيداء جراء العدوان اإلسرائيمي الذؼ استسر لر
مؾاطشًا  10895دؽ، وإحابة المعغسيؼ مؽ األطفال والشداء وك ار  اً شييد 2204 مغ نحؾ 

نب الفمدظيشي في غزة عمى حريمة العدوان عمى الجاتفاحيل آخريؽ بجراح مختمفة، وكانت 
 :ا1تآلتيالشحؾ ا

مدنيًا، بحدب وزارة الرحة والسركز   1669امرأة  298طفل، و 530استذياد  .1
 الفمدظيشي لحقؾق االندان.

دمرت بذكل كامل، وفي  2465 يشيا  مشزالً  17132دمرت طائرات ومدفعية االحتلل   .2
ائيمية ثلث أ راج سكشية بسديشة غزة األيام األخيرة لمعدوان دمرت طائرات االحتلل اإلسر 
دمرت بذكل  62مدجدا  يشيا  171كانت تؤوؼ مئات العائلت، باإل افة إلى تدمير 

 .كامل
ألف  ا450ت زةمؤسدات حقؾؾية في قظاص غ حدبعدد الشازحيؽ في القظاص  مغ  .3

 مؾاطؽ.

ر السرحد األورو متؾسظي  وعمى حعيد السجتسع السدني وخدائر االقتراد، قدَّ
مجسؾص الخدائر االقترادية الس اشرة وغير الس اشرة التي لحقت بالقظاص االقترادؼ في 

 مميؾن دوالر. 6مميار و 3قظاص غزة  شحؾ 
 ، وىي:ا2تويسكؽ حرر عدد اإلستيدافات الرييؾنية لسشذآت حيؾية في القظاص     
ية مؤسدة مال 19مشذأة كيربائية، و 18محظة لسعالجة السياه، و 18استيداع  .1

 مؤسدة حشاعية وتجارية. 372ومررؼية، و
 سيارة إسعاع. 36مركزًا ححيًا، و 19و مدتذؽيات، 10قارب حيد، و 55استيداع  .2
مدرسة مشيا تابعة لؾكالة  76مدرسة حكؾمية،  141مدرسة، مشيا  222استيداع  .3

 مدارس خاحة. 5الغؾث وتذغيل اللجئيؽ "األنروا"، و

                                                             

م، 2015/4/30م، مؾقع السركز الفمدظيشي لحقؾق االندان،  تاريخ: 2014ا حريمة العدوان عمى غزة 1ت
 م.2019/10/1، تاريخ دخؾل السؾقع: http://www.pchrgaza.orgعبر الرابط 

م، 2014/12/27ا حريمة شاممة لشتائل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة، مجمة الحرية عمى االنترنت،  تاريخ: 2ت
 م.2019/9/22،  تاريخ:  ttp://cutt.us/wg6nBhعبر الرابط 

http://www.pchrgaza.org/
http://cutt.us/wg6nB
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جسعية، ُتقدم خدمات  48سعيات الخيرية السدتيدفة جامعات، وبمغ عدد الج 6استيداع  .4
 اجتساعية وإغاثية.

 استيداع خزانات الؾقؾد ومخازن محظة تؾليد كيرباء في وسط قظاص غزة. .5
 الجانب اإلسرائيمي:   . ب

نذرت ححيفة "يديعؾت أحرنؾت" إحرائية شاممة حؾل العسمية العدوانية التي ششتيا 
 :ا1تتؾؾيع عمى اتفاق وقف إطلق الشار، ذكرت فيياقؾات االحتلل  د قظاص غزة، بعد ال

 تردؼ  ابظًا وجشديًا في جيش االحتلل سقظؾا أثشاء 65 إسرائيميًا مشيؼ  70مقتل  .1
مدنييؽ في سقؾط  5عمى حدود قظاص غزة، في حيؽ ُقتل لمعدوان السقاومة الفمدظيشية 

ية، في حيؽ أحيب ما السئات مؽ حؾاريخ السقاومة عمى السدتؾطشات والسدن اإلسرائيم
 إسرائيمي بجراح مختمفة أكثر مؽ نرفيؼ مؽ الجشؾد. 2300ال يقل عؽ 

ىدفًا عمى مدار خسديؽ يؾمًا مؽ القتال، وقد  5085مياجسة الظائرات اإلسرائيمية لشحؾ  .2
ألف جشدؼ إحتياطي، ولؼ يحقق جيش االحتلل اإلسرائيمي أّؼ  80تؼ تجشيد نحؾ 

 ؾػ تدمير عّدة أنفاق.إنجار خلل تمػ العسمية س
حاروخ مؽ قظاص غزة تجاه السدن والسدتؾطشات اإلسرائيمية، وإطلق  4500إطلق  .3

 حاروخًا سقظت عمى م اني إسرائيمية، في حيؽ اعتر ت الؿ ة الحديدية  220
 3792مؽ الرؾاريخ فقط مؽ إجسالي عدد الرؾاريخ أؼ فذمت في اعتراض 708

 حاوخًا فمدظيشيًا.

سركز الفمدظيشي لإلعلم تقريرًا مفرًل يؾ ح باألرقام واإلحرائيات ونذر مؾقع ال
 :ا2تالخدائر التي تكبدىا االقتراد الرييؾني نتيجة الحرب عمى غزة

مميؾن دوالر، وفقا  560تقدر ؾيسة األ رار في قظاص الدياحة  شحؾ مميارؼ شيكل  .1
ع انتياء مؾسؼ الريف يؾمًا م 50لتقديرات حييؾنية، حيم انتيى العدوان الذؼ استسر 

 الذؼ يذيد ذروة حركة الدياحة سؾاء باتجاه "دولة االحتلل اإلسرائيمي" أو مشيا.
يقدر الزرر غير الس اشر الذؼ لحق بالسذاريع الرشاعية مع نياية العدوان  شحؾ  .2

 مميؾن دوالرا.  (370مميار شيكل  1.32
                                                             

، عبر الرابط م28/12/2014باألرقام: حراد خدائر إسرائيل في الحرب عمى غزة،  تاريخ:  ا2ت
http://altagreer.com :م22/9/2019، تاريخ دخؾل السؾقع. 

"االقترادية في أرقام، مؾقع السركز الفمدظيشي لإلعلم،  تاريخ: جّراء الحرب عمى غزة.. خدائر "إسرائيل ا2ت
 .م22/9/2019، تاريخ دخؾل السؾقع: http://goo.gl/vfCXvb، عبر الرابط م29/12/2014

http://altagreer.com/
http://altagreer.com/
http://goo.gl/vfCXvb
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ت في اتجاه قظاص غزة تزرر األرا ي الزراعية جّراء حركة الدبابات والسجشزرا .3
مميؾن دوالرا  ومائة مميؾن  14سيتظمب إعادة إحلحيا ما  يؽ خسديؽ مميؾن شيكل ت

 مميؾن دوالرا. (28شيكل 
ؾيسة األ رار التي أحا ت خسدسائة مبشى جّراء حؾاريخ وقذائف السقاومة نحؾ ستيؽ  .4

ي آخر مميؾن دوالر، وىي خدائر تفؾق خدائر ىذا القظاص ف 16.7 مميؾن شيكل 
عدوان ششتو قؾات االحتلل اإلسرائيمي عمى غزة، والتي ناىزت خسدة وأربعيؽ مميؾن 

 مميؾن دوالر. 12.5شيكل 
 م2014خامدًا: مبادرات وقف إطالق الشار أثشاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 مبادرات وقف إطالق الشار السؤقا: . أ
يؾمًا عمى غزة العديد مؽ م ادرات  شيدت أيام العدوان اإلسرائيمي الؾاحد والخسديؽ

 :ا1توقف إطلق الشار السؤقت  يؽ الجانبيؽ وكانت عمى الشحؾ التالي
يؾليؾ: سجمت في ىذا اليؾم أول محاولة لعقد ىدنة إندانية، بعد دعؾة مؽ 15   تاريخ .1

األمؼ الستحدة، واستسرت ست ساعات والتزمت فييا األطراع  ؾقف إطلق الشار، قبل 
االشت اكات عمى نحؾ أعشف مجددًا بدبب اتيام االحتلل اإلسرائيمي لحركة  أن تشفجر

 .حساس  رفض الس ادرة السررية
أعمؽ االحتلل "اإلسرائيمي"، وفرائل السقاومة الفمدظيشية بغزة عؽ مؾافقتيسا عمى تيدئة  .2

مؽ ح اح يؾم الخسيس السؾافق  7:00ساعات  دء مؽ الداعة  5ميدانية لسدة 
عيرًا، استجابة لظمب مؽ األمؼ الستحدة لتتسكؽ  12:00م وحتى الداعة 17/7/2014

 .ا2تمؽ تؾحيل مداعدات إندانية
يؾليؾ: تدخل الرميب األحسر لدػ االحتلل اإلسرائيمي مؽ أجل ىدنة إندانية  20 تاريخ  .3

لداعتيؽ في غزة حتى يتسكؽ الدكان مؽ انتذال الزحايا، ووافق االحتلل اإلسرائيمي عمى 
فمدظيشيًا، حسدت اليدنة ساعة  90ظاء ىدنة في حي الذجاعية فقط بعدما قتمت ؼيو نحؾ إع

ونرف الداعة قبل أن تقرف قؾات االحتلل اإلسرائيمي الحي مجددًا، متيسة الفمدظيشييؽ 

                                                             

البيان لم حؾوث أحسد الرؾيان، خبر مشذؾر، مؾقع مركز  ،ا وسائل التؾاحل االجتساعي والعدوان عمى غزة1ت
م، تاريخ 2014/8/27 تاريخ   http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854والدراسات 

 .م2019/10/2دخؾل السؾقع: 
وكالة فمدظيؽ الحرة، ساعات، خبر مشذؾر عمى مؾقع  5ا  دأ سريان التيدئة اإلندانية في غزة لسدة 2ت

 م.23/8/2019،  تاريخ دخؾل السؾقع:http://goo.gl/gV9cCmم، عبر الرابط 17/7/2014

http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854
http://goo.gl/gV9cCm
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بخرقيا. وشؾىد الرحفيؾن وطؾاقؼ اإلسعاع وىؼ يفرون مؽ الحي بعد تجدد القرف 
 اإلسرائيمي.

ساعة است قتيا قؾات  12: عادت األمؼ الستحدة وطمبت ىدنة إندانية لريؾليؾ 26 تاريخ  .4
مؽ عائمة واحدة في خان  20فمدظيشيا،  يشيؼ  30االحتلل اإلسرائيمي بقتل نحؾ 

يؾنس، وقرفت الفرائل إسرائيل لكؽ أثشاء التيدئة أوقف الظرفان إطلق الشار إال مؽ 
جثة مؽ  120التيدئة ما ال يقل عؽ خروق بديظة. وانتذل الفمدظيشيؾن أثشاء ىذه 

 تحت أنقاض السشازل السدمرة، في مختمف محافغات القظاص.
يؾليؾ: عر ت األمؼ الستحدة ىدنة ألربع ساعات لكشيا فذمت فؾرًا بدبب  26 تاريخ  .5

استسرار إطلق الشار وفي اليؾم نفدو لؼ تمق دعؾة ثانية مؽ السجتسعيؽ في باريس ليدنة 
حاغية. وحاول االحتلل اإلسرائيمي إعظاء ىدنة أربع ساعات،  ساعة آذاناً  12مؽ 

لكؽ حساس رفزت ذلػ، واستأنف السقاومؾن إطلق الرؾاريخ عمى األرا ي السحتمة 
48. 

ليل إلى  12يؾليؾ: األمؼ الستحدة طمبت ىدنة مؽ أجل عيد الفظر تبدأ مؽ  27 تاريخ  .6
تيا بقرف مدتذفى الذفاء ومتشزه في ، لكؽ االحتلل اإلسرائيمي أفذم28ليل يؾم  12

آخريؽ، واندلعت  50مخيؼ الذاطئ ما أدػ إلى مقتل عذرة أطفال وجرح نحؾ 
 السؾاجيات بعدىا عمى نظاق أوسع وأعشف.

 تاريخ األول مؽ أغدظس تآبا: وزير الخارجية األمريكي جؾن كيرؼ واألميؽ العام  .7
مؽ أجل إطلق مفاو ات في ساعة  72لألمؼ الستحدة بان كي مؾن يدعؾان ليدنة 

القاىرة. وحسدت اليدنة التي  دأت في تسام الداعة الثامشة ح احًا  تؾقيت فمدظيؽ، 
دؾيقة فقط قبل أن تبدأ قؾات االحتلل اإلسرائيمي قرفا مكثفًا عمى مديشة رفح  90

 جشؾب القظاص.
عددة. أغدظس: األمؼ الستحدة تؾسظت ليدنة س ع ساعات تخمميا خروق مت 4 تاريخ  .8

فمدظيشيًا في رفح التي رفزت قؾات االحتلل اإلسرائيمي  20وفي ىذه اليدنة قتل نحؾ 
 .ا1تأن تذسميا في التيدئة

                                                             

ا سؾء فيؼ أمريكي حييؾني أدػ إلى انييار اليدنة  يؽ إسرائيل وحساس، خبر مشذؾر عمى مؾقع ش كة 1ت
 ، تاريخ دخؾل السؾقع:http://goo.gl/EqoFYvم، عبر الرابط 17/7/4201عيؾن حؾل العالؼ،  تاريخ 

 م.23/8/2019

http://goo.gl/EqoFYv
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ساعة دعت إلييا مرر قبل  دء مفاو ات في القاىرة  72أغدظس: ىدنو  5 تاريخ  .9
ق  يؽ وفديؽ فمدظيشي وإسرائيمي.  دأت الداعة الثامشة  تؾقيت فمدظيؽ ولؼ يتخمميا خر 

 واحد بخلع اليدن الدابقة، وأعمشت األطراع أنيا قا مة لمتسديد.
أغدظس: أعمؽ عزام األحسد رئيس الؾفد الفمدظيشي في م احثات القاىرة "  14 تاريخ  .10

ساعة تبدأ مؽ مشترف ليل  120تؼ االتفاق عمى تسديد وقف إطلق الشار في غزة 
 .ا1تعةسا 72م" وتدتسر لسدة 14/8/2014األربعاء السؾافق 

 تهقيع اتفاقية وقف اطالق الشار الشيائية:  . ب

تؾحل الظرفان الفمدظيشي واإلسرائيمي التفاق حؾل ىدنة طؾيمة األمد، حدب ما 
أعمشت الدمظات السررية ورئيس الدمظة الفمدظيشية، محسؾد ع اس، بالتزامؽ، وجاء في  يان 

وحقشًا لمدماء، واستشادًا إلى  حادر عؽ الخارجية السررية أنو "حفاعًا عمى أرواح األ رياء
، دعت مرر الظرفيؽ اإلسرائيمي 2012وتفاىسات القاىرة  2014الس ادرة السررية 

والفمدظيشي إلى وقف إطلق الشار الذامل والست ادل بالتزامؽ مع فتح السعا ر  يؽ قظاص غزة 
غاثية ومدتمزمات وقؾات االحتلل اإلسرائيمي بسا يحقق سرعة إدخال السداعدات اإلندانية واإل

أميال بحرية، واستسرار السفاو ات غير  6إعادة اإلعسار، والريد ال حرؼ انظلقا مؽ 
الس اشرة  يؽ الظرفيؽ بذأن السؾ ؾعات األخرػ خلل شير مؽ  دء تثبيت وقف إطلق 
الشار، وفي  ؾء قبؾل الظرفيؽ الفمدظيشي واإلسرائيمي بسا ورد بالدعؾة السررية، فقد تحددت 

 .ا2تلبدء سريان وقف إطلق الشار" 2014-8-26 تؾقيت القاىرة يؾم  19:00اعة س

، إن الؾفد ا3توذكر حيشيا عزؾ السكتب الدياسي لحركة حساس عزت الرشق
الفمدظيشي وقع عمى اتفاق يشيي العدوان عمى قظاص غزة، وفق الس ادرة التي قدميا الجانب 

ؽ  وقف إطلق الشار الذامل بالتزامؽ مع فتح السررؼ والتي وافق عمييا االحتلل، وتتزس

                                                             

ا تؼ االتفاق عمى تسديد وقف اطلق الشار في غزة خسدة أيتؼ، خبر مشذؾر عمى مؾقع الذرق األوسط، 1ت
 م.23/8/2019 ، تاريخ دخؾل السؾقع:http://goo.gl/NNhcW6م، عبر الرابط 14/8/2014 تاريخ: 

ا غزة.. شروط الس ادرة السررية لؾقف إطلق الشار، تقرير مشذؾر عمى مؾقع العربية،  تاريخ: 2ت
 .م23/8/0192، تاريخ دخؾل السؾقع:http://goo.gl/rJOvMe، عبر الرابط م26/8/2014

تفاق شامل "وقف إطلق نار شامل"، تقرير مشذؾر عمى مؾقع مركز الزيتؾنة لمدراسات الا التؾحل 3ت
 ، تاريخ دخؾل السؾقع:http://goo.gl/HXdI0G، عبر الرابط م27/8/2014واألبحاث،  تاريخ: 

 .م23/8/2019

http://goo.gl/NNhcW6
http://goo.gl/rJOvMe
http://goo.gl/HXdI0G
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السعا ر  يؽ قظاص غزة وقؾات االحتلل اإلسرائيمي بسا يحقق سرعة ادخال السداعدات 
 .االندانية واالغاثية ومدتمزمات إعادة االعسار والريد ال حرؼ انظلقًا مؽ ستة أميال بحرية

  ة لتحقيق التالي:بيشسا جاء اتفاق التيدئة بسثابة تعيد بال آليات ممزم

 في إطار التفاق ىشاك خظهات فهرية سيبدأ الظرفان في تشفيذىا, أبرزىا:

تؾقف قؾات االحتلل االسرائيمي كل العسميات العدكرية بسا في ذلػ الزربات الجؾية  .1
 والعسميات البرية في غزة.

ت عمى قؾا والفرائل الفمدظيشية في غزة إطلق القذائف والرؾاريخ تؾقف حساس  .2
 االحتلل االسرائيمي.

تؾافق قؾات االحتلل االسرائيمي عمى فتح السزيد مؽ معا رىا الحدودية مع غزة لمدساح  .3
  تدفق ال زائع، بسا في ذلػ السعؾنات اإلندانية ومعدات إعادة اإلعسار إلى القظاص.

نحيؽ حكؾمة الؾفاق الفمدظيشية ؾيادة تشديق جيؾد إعادة اإلعسار في غزة مع السا تتؾلى .4
 الدولييؽ.

يشتغر مؽ قؾات االحتلل االسرائيمي تزييق السشظقة األمشية العازلة داخل حدود قظاص  .5
متر إذا حسدت اليدنة. وتدسح ىذه الخظؾة لمفمدظيشييؽ  100متر إلى  300غزة مؽ 

 بالؾحؾل إلى مزيد مؽ األرا ي الزراعية قرب الحدود.
ال حرؼ ؾ الة ساحل غزة إلى ستة أميال  تؾسع قؾات االحتلل االسرائيمي نظاق الريد .6

 دال مؽ ثلثة أميال، مع احتسال تؾسيعو تدريجيًا إذا حسدت اليدنة، ويريد الفمدظيشيؾن 
 ميًل. 12العؾدة في نياية األمر إلى الشظاق الدولي الكامل وىؾ 

 :(1)م2014سادسًا: الدعاية اإلسرائيمية أثشاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 لدعاية اإلسرائيمية: ا . أ

لظالسا سعى االحتلل اإلسرائيمي أثشاء العدوان األخير عمى قظاص غزة إلى  مبمة 
الرأؼ العام الفمدظيشي مؽ خلل نذر الفؾ ى واإلشاعات التي تيدع إلى إ عاع الجبية 
الداخمية الفمدظيشية باستخدام شتى الظرق والؾسائل، لذلػ تؼ التعرع عمى أ رز مشظمقات 

 لدعاية اإلسرائيمية أثشاء العدوان وىي كاآلتي:ا

                                                             

حسزة أ ؾ ششب، باحم ومحمل سياسي،  تاريخ:  ،ة اإلسلميةا مقا مة شخرية سابقة بالجامع1ت
 م.19/9/2019
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مؽ خلل حذد الرأؼ العام االقميسي والدولي إلي حفيؼ،  وذلػالتعبئة والتحريض :  .1
وأنيؼ السغمؾمؾن والسعتدػ عمييؼ نتيجة إطلق الرؾاريخ الفمدظيشية، ويقؾمؾن 

ب، وكأن لدان  ترؾير أماكؽ سقؾطيا واالحتفاظ بأجزائيا، وكأنيؼ يييئؾا إلى رد قري
 حال االحتلل اإلسرائيمي يقؾل"ال أحد يمؾمشا إذا قسشا بذؽ عدوان عمى قظاص غزة".

وىي البداية الفعمية لمعدوان وكانت بحدث لو بالغ األثر عمى نفؾس الردمة:  .2
الفمدظيشييؽ، وىي السجزرة التي ارتكبت بحق عائمة آل كؾارص، كيف كانت الردمة؟؛ 

كان يتجسير فؾقو مجسؾعة مؽ السؾاطشيؽ، بحيم لؼ يكؽ  كانت مؽ خلل قرف مشزل
متؾقعًا أن يبدأ االحتلل اإلسرائيمي عدوانو بقرف السشازل، ثؼ تظؾر ىذا األمر في 
األيام األخيرة مؽ العدوان إلى قرف األ راج الدكشية، كؾرقة  غط عمى السقاومة 

 الفمدظيشية لمر ؾخ إلى التيدئة.
وركزت عمى أن السؾاطؽ الفمدظيشي ىؾ السدؤولية:  تحسيل الجسيهر الفمدظيشي .3

يتحسل مدؤولية ما يحدث بدبب سكؾتو ودعسو وتأييده لمسقاومة الفمدظيشية، وكان 
 أجدر  يؼ أن يعتر ؾا عمى السقاومة ويكؾن ليؼ مؾقف  دىا.

تّعسد االحتلل اإلسرائيمي خلل الحرب األخيرة إلقاء السشاشير التي إلقاء السشاشير:  .4
دع إلى  م الخؾع والذعر في نفؾس السؾاطشيؽ الفمدظيشييؽ، وخرؾحًا السشاشير تي

التي كانت تحسل في محتؾاىا بزرورة إخلء سكان السشاطق الذرؾية مؽ القظاص 
والتؾجو الفؾرؼ إلى مراكز السدن وكانت أيزًا تحسل بعض السرظمحات التي تحرض 

ت األرض ويتركؾكؼ أنتؼ لمسؾت عمى السقاومة الفمدظيشية مثل أنيؼ يختبؤون تح
واليلك، وكانت أيزًا السرظمحات التيديدية التي كانت تقؾل بأن السشظقة التي 

 سيظمق مشيا الرؾاريخ سؾع ت اد عؽ بكرة أ ييا.
حيشسا كان االحتلل اإلسرائيمي حيشسا كان يقؾم بقرف السشازل واأل راج التبرير:  .5

برر ذلػ بأن ىذه السشاطق يظمق مشيا كان ي -الدكشية؛ ويرتكب أفغع السجازر
 الرؾاريخ، وأن السقاومة الفمدظيشية تخت أ خمفيا وأنو سيشتيل ىذا الشيل إن تكرر ذلػ.

وذلػ  يدع التأثير عمى نفؾس الذعب الفمدظيشي وتخؾيفو اختراق اإلذاعات السحمية:  .6
فمدظيشية، وكان بالسرظمحات السّدوية وتذكيكو بالسقاومة، وا عافو لمجبية الداخمية ال

يقؾم  بم نذرات إخ ارية يّدعى مؽ خلليا بأنو قتل العديد مؽ السقاوميؽ، وكان يدّعى 
 ؾجؾد مكان لمعلج وّفره "االحتلل اإلسرائيمي" لعلج الفمدظيشييؽ السرا يؽ، وكان 
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يدتخدميا أيزًا لشذر ما يعرع بالتعميسات التي كان محتؾاىا ترك السؾاطشيؽ لسشازليؼ 
 .ا1تلئيا والتؾجو لسراكز السدنوإخ

سؾاء االترال بالياتف األر ي أو الجؾال السحسؾل، تسحؾرت الترالت الياتفية:  .7
فحؾػ ىذه االتراالت بإبلغ السؾاطشيؽ أححاب السشازل بزرورة إخلئيا في أسرص 
وقت مسكؽ ألنيا ستقرف، والكثير الكثير مؽ البيؾت التي ىددت ولؼ تقرف وكان 

ؾب اليدع مشو ايرال رسالة لمسؾاطؽ الفمدظيشي مفادىا أنت في قظاص غزة ذلػ أسم
 غير آمؽ فأنت ميدد وحياتػ في خظر أيشسا كشت وأيشسا ذىبت.

: وكان اليدع مشيا التحريض عمى السقاومة الفمدظيشية، عبر الجهال SMSرسائل  .8
قام السخزنة في وأنيا تجركؼ إلى الياوية والسؾت واليلك، وكانؾا يدتخدمؾن نفس األر 

الجؾال بحيم يغير لػ بأن حديقػ ىؾ الذؼ أرسميا وىذا يؤدؼ إلى الفؾ ى وبمبمة 
 السجتسع.

وىذا السشظمق في غاية األىسية بحيم كمسا كان يتؼ االتفاق عمى السراوغة والتزميل:  .9
وقف اطلق الشار؛ سؾاء لداعات محددة أو أليام كان االحتلل اإلسرائيمي ىؾ مؽ 

ذا االتفاق وال نشدى قبل اسبؾص تقري ا مؽ نياية العدوان اختراقيؼ لؾقف اطلق يخترق ى
الشار  داعي سقؾط حؾاريخ فمدظيشية، وتبيؽ ؼيسا بعد أن ىذا االختراق جاء بدبب 
حرؾليؼ عمى معمؾمات حؾل وجؾد مكان دمحم الزيف القائد العام لكتائب القدام وتؼ 

الخروقات السدتسرة في حق الرياديؽ  قرف السكان بأكسمو، وال نشدى أيزاً 
 والسزارعيؽ، فيؼ ال عيد وال ميثاق ليؼ.

نجد أن االحتلل اإلسرائيمي كان يتكتؼ عؽ األ رار والخدائر التي التكتم والتعتيم:  .10
لحقت بو أو بجشؾده أو بسستمكاتو العدكرية، وذلػ لمحفاظ عمى جبيتو الداخمية أن 

هللا ىا ىي السقاومة يؾما بعد يؾم تكذف أكاذيب ت قى قؾية ومتساسة، ولكؽ وبحسد 
 .ا2تطالسا أخفاىا االحتلل وتكتؼ عمييا ولؼ يعمشيا مؽ قبل

ادعائيؼ مؽ ىذا السشظمق االندانية ولعل الرؾرة األ رز التي تبيؽ ىذا اإلندانية:  .11
السشظمق: حؾرة جشؾد االحتلل وىؼ يدقؾن عجؾزا مؽ خزاعة شرق خانيؾنس بالساء، 

                                                             

تؾفيق أ ؾ شؾمر، كاتب ومختص بالذأن الرييؾني، عقدت في  ،ا ورشة عسل حؾل اإلعلم الرييؾني1ت
 م.7/12/2014الجامعة اإلسلمية،  تاريخ 

أن الرييؾني،  تاريخ: محسؾد  داوؼ، متخرص بالذ ،ا مقا مة شخرية سابقة بالجامعة اإلسلمية2ت
 م.31/8/2019
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ىذا السؾقف يّدعؾن االندانية فقط لمرؾر ال أكثر، وبعد ذلػ قامؾا بقتميا  دم  ىؼ في
 بارد، لعل ىذا السشظمق يؾ ح فغاعة ىذا السحتل وكيؽية قم و لمحقائق وتزييفيا.

وبرز ىذا السشظمق حيشسا كان يقدم جيش االحتلل اإلسرائيمي السعرفة بكل شيء:  .12
كان جيش االحتلل يترل ؛ عمى الفؾرعمى قرف مشزل ويأمر أححابو باإلخلء 

مرة أخرػ براحب البيت ويقؾل لو نديت عجؾزًا في الظا ق الثاني مثل فاذىب 
وىشا تكسؽ الخظؾرة باإليحاء بالسعرفة بكل شيء، حتى يؾحي لمسؾاطؽ  إلحزارىا

الفمدظيشي ويقؾل لو أنا أعمؼ كل شيء عشػ ؼيذعر السؾاطؽ بالزعزعة وعدم الثقة 
 كل شيء.  والخؾع مؽ

بحيم استخدم ىذا السشظمق مؽ خلل التركيز عمى الرسائل التي تبم عبر التكرار:  .13
اختراق اإلذاعات السحمية الفمدظيشية وتكرار بعض السرظمحات التي مؽ شأنيا 

 إ عاع الروح السعشؾية لمفمدظيشييؽ.
الفمدظيشي واستخدم ىذا السشظمق مؽ أجل التأثير عمى الذ اب وسائل اإلعالم الجديد:  .14

ومحاولة اسقاطو وتجشيده لرالح االحتلل اإلسرائيمي، بحيم جّشد االحتلل اإلسرائيمي 
مجسؾعة مؽ الشاشظيؽ مؽ أجل متابعة مشذؾرات الذ اب عبر وسائل اإلعلم الجديد 

 .ا1توخرؾحًا الؽيس  ؾك وتؾيتر
 م2014دور شبكات التهاصل الجتساعي من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  . ب

تؤدؼ ش كات التؾاحل االجتساعي دورًا ميسا في حشع رأؼ عام محمي وعربي 
ودولي تجاه األحداث والقزايا، حيم تستمػ ىذه الذ كات قدرات ربسا يعجز اإلعلم التقميدؼ 
تالرحف، الراديؾ، والتمفزيؾنا عؽ تؾفيرىا؛ فيذه الذ كات تؾفر معمؾمات  خسة تدتظيع 

اتجاىاتو نحؾ األحداث والقزايا الدياسية واالجتساعية أن تذكل معارع الجسيؾر و 
 .ا2تواالقترادية وغيرىا

ولؼ تعد ش كات التؾاحل االجتساعي مجرد وسيمة رفاـية أو تدمية،  ل اتدع 
استخداميا ليذسل أىدافًا أخرػ؛ حيم تؼ تؾعيف تمػ الذ كات لمحذد والتغيير، وقد سعى 

عربي لمفت نغر العالؼ الخارجي لحياتيؼ ومذاكميؼ الذ اب في فمدظيؽ شأنو شأن الذ اب ال

                                                             

م، أحسد الترك، أستاذ 2014ا محا رة بعشؾان دور اإلعلم الجديد أثشاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 1ت
 .م9/12/2014بالجامعة اإلسلمية،  تاريخ  ذاركالرحافة الس

 م.2015/3/8خ  تاري خالد حافي، ناشط في مجال االعلم الجديد، ،ا مقا مة شخرية سابقة1ت
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عمى مختمف األحعدة مع التركيز عمى األو اص السعيذية الرع ة في قظاص غزة مع 
 .ا1تاستسرار الحرار السفروض عمييا مشذ سشؾات

ومع تدىؾر الؾ ع السيداني وارتفاص أعداد الشازحيؽ، استظاص الذ اب التشديق ؼيسا 
السداعدات وإيراليا لألسر  التؾاحل االجتساعي مؽ أجل جسع كات يشيؼ مؽ خلل ش 

الشازحة في مراكز اإليؾاء، إ افة إلى تؾجيو بعض السؤسدات االغاثية لمفئات الستزررة؛ 
 .ا2تبذكل فعال في العسل االنداني أسيستحيم 

م، 2014وقد أثر تدىؾر و ع الكيرباء خلل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام
يؾمًا وبذكل الفت عمى استخدام الؾسائل  51م واستسر 2014في تسؾز/يؾليؾ والذؼ  دأ

اإلعلمية السختمفة، واستبدليا سكان غزة  ؾسائل أخرػ متسثمة في ش كات التؾاحل 
االجتساعي مؽ أجل ال قاء عمى اترال مع أقاربيؼ ومعارفيؼ مؽ خلل االتراالت الياتؽية 

 .ا3تأو عبر محادثات الدردشة وغيرىا

استخدم الشذظاء الفمدظيشيؽ ش كات التؾاحل االجتساعي بكفاءة وفاعمية عالية و 
جدًا، حيم نجحؾا في التركيز عمى الجانب االنداني لمسعاناة، وكان ىذا الدرس مؽ أىؼ ما 

م، وكان تركيزىؼ عمى استخدام 2012و م2008 يتعمسؾه مؽ تجاربيؼ الدابقة خلل عدوان
ندانية كتؾاجدىؼ  يؽ السشازل الستزررة، أو تؾ ح معاناتيؼ اإل ل والشداء التيحؾر األطفا

في مراكز اإليؾاء، وا تعدوا عؽ نذر الرؾر التي قد تكؾن مشفردة عؽ متابعة القرة، 
باإل افة إلى ذلػ فقد اعتسدوا عمى الرؾرة والفيديؾ لشقل وقائع حياتيؼ اليؾمية ولؼ يكتفؾا 

ريدات السدتسرة عمى الجؾانب الحياتية السيسة  تؾحيف الحالة، وركزوا مؽ خلل التغ
 .ا4تكانقظاص الساء والكيرباء وغياب مغاىر عيد الفظر، وإ راز ال عد االنداني لألزمة

فعمى سبيل السثال استظاعت إحدػ السغردات الفمدظيشيات أن تجذب األنغار إلييا 
امس يقظعو أحؾات مؽ خلل تغريده احتؾت عمى مقظع فيديؾ لذارص يغرق في الغلم الد

االنفجارات، وشاركت برؾرة تبيؽ أنيا خائفة جدا، وىي رسالة إندانية بديظة جدًا أكدبتيا 
ألف متابع عمى تؾيتر   166متابع إلى  800شيرة واسعة حيم ازداد عدد متابعييا مؽ 

                                                             

 .قا السرجع الدا 2ت
ا اإلعلم االجتساعي ال يمغي التؾاحل اإلنداني، راما حسيد، مقال مشذؾر، مجمة اإلنداني، العدد الثامؽ 3ت

 .29م، ص2015والخسدؾن، المجشة الدولية لمرميب األحسر، شتاء 
 م.2015/3/9 تاريخ خالد الذرقاوؼ، ناشط في مجال اإلعلم الجديد،  ،ا مقا مة شخرية سابقة3ت
 .م2015/3/8دمحم أ ؾ القسبز، ناشط في مجال االعلم الجديد،  تاريخ  ،ا مقا مة شخرية سابقة4ت
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خاحة أنيا كانت تدتخدم المغة االنجميزية في تغريداتيا، كسا تؼ أيزا االىتسام  ؾ ع 
ياشتاج تالكمسات السفتاحيةا االندانية الستعمقة بالعدوان االسرائيمي عمى غزة عمى قائسة ال

األكثر انتذارًا، ما يجذب أنغار مدتخدمي التؾاحل االجتساعي في العالؼ لسا يحدث، ومؽ 
، freepalastine#، #غزة، #غزة_تحت_القرف، غزة_تقاوم#أ رز الياشتاجات 

#freegaza ،st#Israelterroriا بذكل  كبير عمى كمشا_حساس#، وكذلػ عير ىاشتاج ت
تؾيتر، وذلػ ردًا عمى ترريح رئيس الؾزراء اإلسرائيمي نتشياىؾ الذؼ قال إنو ال يؾجد أحد 

 .ا1تيدعؼ الحركة في العالسيؽ العربي واإلسلمي سؾػ قظر وتركيا وإيران

حيم تعتسد ويبرز في حفحات ش كات التؾاحل االجتساعي السرادر الذخرية، 
ىذه الرفحات في الغالب عمى ما يقدمو األشخاص بذكل شخري مؽ حؾر أو مادة 

ؾنية، وغيرىا مرؾرة التقظيا أحدىؼ عبر الياتف السحسؾل، وربسا يكؾن أيزًا مؽ قشاة تمفزي
 مؽ الؾسائل األخرػ.

ؾا والسيؼ ىشا أن نبرز أىسية شيؾد العيان، خاحة السدتخدميؽ مؽ قظاص غزة، الذيؽ قام
بالتقاط حؾر ومؾاد فيمسية مؽ ىدم لمسشازل واستيداع لألطفال بكل وحذية، وقدمؾىا إلى الرأؼ 
العام، خاحة أن ش كات التؾاحل االجتساعي تؾفر مداحات وتقدم حؾرًا ومؾاد ربسا ال تدتظيع 

ائل وسائل اإلعلم األخرػ تقديسيا إلى العالؼ، حيم أح ح الذاىد ىشا مردرًا ومادة تدتظيع وس
اإلعلم األخرػ تقديسيا إلى العالؼ، حيم أح ح الذاىد ىشا مردرًا لمسعمؾمة أو الحدث في عل 

 زيادة األحداث.

وتدتظيع الرؾر والرسؾمات والسؾاد التي يقدميا األشخاص عبر ش كات التؾاحل 
االجتساعي، أن تؤثر بذكل أكبر في الرأؼ العام العالسي، خاحة أن ىذه الذ كات عالسية 

نحاء العالؼ بدرعة كبيرة ودون حؾاجز أو قيؾد أو رقابة، كسا أنيا وسائل ألرسالتيا ترل و 
شخرية تركز عمى الجؾانب اإلندانية التي تؤثر في الرأؼ العام الدولي مع سكان قظاص غزة 

 وتعاطفيؼ معيؼ.

 

 

                                                             

سحر القحظاني، تياني الشاحر، خبر مشذؾر، مؾقع التقرير  ،م2014ا أ رز الياشتاجات العربية عام 1ت
http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854 م، تاريخ دخؾل السؾقع:2014/8/27،  تاريخ 

 م.2019/10/2

http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854
http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854
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 البشاء الفشي لمقرة الرحفية: السبحث الثاني
 تسييد:

الخبرية برؾرة عامة والقرة الرحؽية برؾرة خاحة  القرة القريرة، والقرةلعّل 
تش عان مؽ مردر تاريخي واحد، مثميا مثل كل الفشؾن الدردية، يغير ذلػ مؽ خلل الجذور 

 التاريخية لمقرتيؽ.

، يقؾم عمى أساس أحداث تكذف ا1تأما عؽ تعريف القرة، فيي كل فؽ قؾلي درامي
القرة تعريفًا حؿيؿيًا ال يتؼ إال مؽ خلل عؽ حراص، يحتسل أن يقع... السيؼ أن تعريف 

تظؾرىا، أما التعريف الدكؾني السرحمي السؤقت فيؾ تعريف قاحر يش ع مؽ قرر نغر الشاقد 
 .ا2تالذؼ ال يرػ أبعد مؽ حا ره

وقد تعر ت القرة إلى تغييرات كبيرة مشذ عيد التأحيل قبل أكثر مؽ قرن إلى اآلن، 
يير الذؼ أحا يا مؽ قبل، ولعمشا ندتظيع ان نمحع أربع مراحل في قد يكؾن أحيانًا أكثر مؽ التغ

عامة، ىي مرحمة ما قبل التدويؽ، ومرحمة ما قبل الظ اعة، ومرحمة ما بعد اآلداب برؾرة 
الظ اعة، ومرحمة ما بعد الدسعي وال ررؼ وااللكتروني، ولكل مرحمة خرائريا وسساتيا التي 
قد تختمف إلى حد بعيد، لكؽ ىي مراحل تظؾر، وليس والدات جديدة كسا يحمؾ لم عض أن 

، وفي ا4تجساص عمى أن إدجار أالن  ؾ * ىؾ أ ؾ القرة القريرة". "ويكاد يشعقد اإلا3تيرّؾرىا
* في الشرف الثاني مؽ القرن التاسع  الؾقت نفدو يعّد الشقاد أن القرة القريرة تديؽ لسؾباسان

عذر، إذ إنو كان يرػ أن الرواية ال ترمح لمتعبير عؽ الؾاقعية الجديدة واىتدػ مؾباسان إلى 
 رة القريرة السشفرمة ال يسكؽ أن تعّبر عشيا إال القرة القريرة..الحل.. فان المحغات العا 

                                                             

 .9، صا فؽ القرة، دمحم يؾسف نجؼ، فؽ القرة القريرة، رشاد رشدؼ1ت
 .17-16ا دراسات في القرة القريرة، يؾسف الذاروني، ص2ت
 .11ص السرجع الدا ق، ا3ت

ما: شاعر وكاتب قرص قريرة وناقد أمريكي، وأحد رواد الروماندية 1949_1809ت * إدجار آال نبؾ
 األمريكية. كسا يعزػ مداىساتو في أدب الخيال العمسي.

       التقشيات الفشية والجسالية الستظؾرة في القرة القريرة، حدؽ غريب أحسد، الرابط ا4ت
  am.nethttp://www.akla  م.10/10/2019تاريخ دخؾل السؾقع 

ا كاتب وروائي فرندي وأحد آباء القرة القريرة الحديثة، ويعّده بعزيؼ 1850_1893*غي دو مؾباسان ت
 مؤسس الظريقة الحديثة في كتا تيا، تتمسذ عمى يد الروائي الفرندي السذيؾر فمؾبير.

http://www.aklaam.net/
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لذلػ القرة القريرة ىي الؾسيمة الظبيعية لمتعبير عؽ الؾاقعية الجديدة التي ال تيتؼ 
 .ا1تبذئ أكثر مؽ اىتساميا باستكذاع الحقائق مؽ األمؾر الرغيرة العادية السألؾفة

لمقرة القريرة، فان مؤرخي اإلعلم ال  وإذا كان الشّقاد قد عثروا عمى أب شرعي
إلى أب واحد. وذلػ ألن القرة  -إذا شئت- يدتظيعؾن ند و القرة الخبرية إلى أب أو

الخبرية تعد تظؾرًا مرّك ًا لمخبر مؽ جية ولمشساذج القررية القديسة مؽ جية أخرػ، ولكؽ 
 في ذلػ شأن القرة القريرة.يسكؽ القؾل بأنيا مؽ مؾاليد القرن التاسع عذر السيلدؼ، شأنيا 

وقد أخذت القرة الخبرية لشفديا شكُل مدتقل، ييدع إلى إيرال أكبر قدر مؽ 
السعمؾمات بأقل وقت مسكؽ، فأح حت القرة الخبرية جزءًا مؽ عالؼ األخ ار اإلعلمي 
وا تعدت عؽ القرة كثيرًا، وبعد عّدة عقؾد،  دأت تغير طرق جديدة لكتابة القرة الخبرية 

 باالعتساد عمى األسمؾب القرري، وىذا ما سّسي الحقًا  ررتالقرة الرحؽيةا.
ففي الثمم األول مؽ القرن العذريؽ عير ىذا الشؾص مؽ الكتابة في اإلعلم الغربي، 

تفيتذرا  وانتقل مؽ الراديؾ إلى التمفزيؾن ثؼ إلى الرحافة السكتؾبة، وقد استعسل احظلح
Feathre وذلػ لؾحف بعض تقارير   1939ة البريظانية مشذ العام مؽ قبل ىيئة اإلذاع
B.B.C  اإلذاعية الخاحة بالسؾ ؾعات الثقاؼية واالجتساعية والدياسية التي تدرد عمى شكل

قرة، ويدخل فييا الحؾار والؾحف، ومؽ ثؼ انتقل ىذا الشؾص مؽ التقارير إلى التمفزيؾن 
 .ا2توالرحافة

العربي عؽ طريق الترجسة، والسعروع إن.رفاعة دخمت القرة القريرة إلى الجسيؾر 
* يعّد أّول مؽ ترجؼ قرة مؽ األدب الغربي إلى المغة العربية، تمػ ىي قرة  رافع الظيظاوؼ 

، وانتذرت الترجسة ليذه القرص في معغؼ الرحف والسجلت، ا3تم1867تميساك لفشمؾن عام 
ت عربية لتقميدىا والشدل عمى حتى شاعت وانتذرت مع مظمع القرن العذريؽ، وبدأت محاوال

 مشؾاليا.

وتذىب بعض اآلراء إلى أن أول قرة قريرة عربية بالذكل الستعارع عميو كانت 
،  يشسا ىشاك آراء م1917قرة "في القظار" لسحسد تيسؾر، والتي نذرت في جريدة الدفؾر سشة 

                                                             

 .9ص ،رشاد رشدؼا فؽ القرة القريرة، 1ت
وحمتشي -غير مرقسة-بدام الكعبي، تندخة الكترونية مفتؾحة بة السرئية: القرة الرحؽية والريبؾرتاج،الكتاا 2ت

 .مؽ الكاتبا
 .117، صيؾسف الذاروني دراسات في القرة القريرة،ا 3ت
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يل نعيسة، وىي أخرػ تقؾل أن أول قرة قريرة عربية عيرت في العرر الحديم كانت لسيخائ
 .ا1تم1914قرة "سّشتيا الجديدة" التي نذرت في  يروت عام 

وقد مرت القرة القريرة في مراحل متتالية، إذ ا تدأت أقرب ما تكؾن لمسقالة 
القررية، ثؼ تحّؾلت إلى الحكي والتدجيل وبعدىا انتقمت لظؾر االحتراع، ثؼ ما لبثت رياح 

 التجريب تعرف  يا حتى يؾمشا ىذا.

يسكؽ القؾل: إن القرة القريرة" أخذت تظّؾر تقشيات قديسة وتدتميؼ تقشيات السؾنتاج "و 
الديشسائي والسذيد الديشسائي، والسذيد السدرحي، والحؾرايات، والرسائل، والحكاية الذعبية، 

في  فة  يؽ الذات الكات ة وما تكت و،وتؾّغمت في الغرائبي، واختمظت بالبؾح الذؼ راح يمغي السدا
 .ا2تؽ استظاعت أخرػ الخروج مؽ حدودىا بالتجدد حيؽ أوجدت مداحات جديدة أوسع"حي

ؼ عد انتذارىا الؾاسع في الرحف  (News Story)أما القرص الرحؽية تالفيتذرا 
األجشبية،  دأت بعض نساذجيا تترجؼ لمرحف العربية خاحة عؽ طريق وكاالت األن اء، ولؼ 

ل عدة سشؾات، وكانت الرحافة الفمدظيشية ىي األكثر تفاعًل تكتب الشساذج ال ارزة مشيا إال قب
مع ىذا الشسؾذج مؽ الكتابة، ولعل ذلػ يعؾد لظبيعة األحداث ىشاك، إذ إن فؽ القرة الرحؽية 
ىؾ األجدر في نقل السعاناة اإلندانية الستكررة برؾر متجددة، وىذا ما ال تدتظيعو القؾالب 

 .ا3تاألخرػ لمكتابة اإلخ ارية

ؼ شيدت الدشؾات األخيرة انتذارًا واسعًا ليذا الفؽ الرحفي في الكثير مؽ الرحف ث
وىي الظرق  -العربية، ومشيا الرحافة السررية والمبشانية والدعؾدية، وبدأت الدورات الرحؽية

السعتادة لشذر الفشؾن الرحؽية خلفًا لمفشؾن األد ية التي تشقل عؽ طريق الكتب والشّقاد 
والشدوات الرحؽية تحتفي  يذا الفؽ وتحاول نذره، إال أنو وبدبب جّدتو لؼ -ال اً والسبدعؾن غ

 يحفل بجيد نقدؼ وتشغيرؼ كاع إلى يؾمشا ىذا.

ومؽ ىذه السراجعة يغير لشا الجذور السذتركة لمقرتيؽ، وان ارت اط القرة الرحؽية 
برؾرة -ن طؾيمة، ولؼ يفترقابالجذور العربية قد يكؾن ىؾ األكثر و ؾحًا، وأنيسا سارا معًا لقرو 

                                                             

 تاريخ دخؾل السؾقع: ،/comhttp://www.forum.stop.55عبر الرابط  ما ىي القرة القريرة؟،ا 1ت
 .م10/10/2019

 .9شيادات ونرؾص، ص-إ راىبيؼ حسؾئيل وآخرون، أفق التحؾالت في القرة القريرةا 2ت
 .13السرجع الدا ق، صا 3ت

http://www.forum.stop55.com/
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في -إال مؽ خلل القرنيؽ الدابقيؽ، ولذا فإن إمكان إعادة الشغر في التقريب  يشيسا -كبيرة
 واردة وليا ما يبررىا. -بعض الجؾانب

 أوًل: مفيهم القرة الرحفية: 

ىي أحد أنؾاص القرة الخبرية تدتخدم األسمؾب القرري في العرض، والقرة 
متقدمة لكتابة األخ ار، تتزسؽ اإلجابة عؽ أسئمة الخبر الدتة تمؽ؟،  الرحؽية ىي حيغة

ماذا؟، متى؟، أيؽ؟، لساذا؟، كيف؟ا، وتكتب القرة االخ ارية عادة وفق قالب اليرم السقمؾب، 
أؼ أن تكؾن السعمؾمات األكثر أىسية في  داية القرة الخبرية، ثؼ األقل أىسية وىكذا، وقد 

العشرر الرئيس في معغؼ الرحف العالسية والعربية، السظبؾعة  أح حت القرة الخبرية ىي
 .ا1تواإللكترونية

ومؽ السسكؽ أن نظمق عمى األسمؾب القرري الذؼ تكتب بو القرة الرحؽية كمسا 
ولسا تتيحو كمسة  شكل عؾ ا عؽ قالب تالستعارع عمييا في األنؾاص االخرػ لمقرص الخبريةا

 .ا2تلفردؼ لمقرة وأسمؾب كتا تياشكل مؽ إمكانية إل راز الظابع ا

ولؼ يتفق الستخررؾن األكاديسيؾن حتى اآلن عمى تعريف جامع لمقرة الرحؽية، 
ومع ذلػ تبمؾرت رؤية تعريؽية مذتركة وىي أن: القرة الرحؽية إنتاج إ داعي يأتي في أعقاب 

قؾة فعل ميداني وإجراء مقابلت مع مختريؽ وذوؼ شأن لمحرؾل عمى معمؾمات إسشاد و 
لمقرة اعتسادًا عمى تؾعيف جسيع حؾاس الكاتب وإ داعو في حياغتيا  مغة جسيمة عمى 

 .ا3تالؾرق 

ا الذؼ بات يعرع في المغة العربية  رتالقرة featureوىشاك عدة تعريفات لمرتالفيتذرا ت
الرحؽيةا، وتعشي ىذه الكمسة حدب قامؾس إلياس العررؼ توحفًا مسيزًاا، وىشاك أيزا كمسة 

(feature-film)  أؼ الفيمؼ الروائي. وعشدما نقؾل(featureless)  فان ذلػ يذير إلى شئ
يفتقد الظعؼ والرائحة والخرؾحية، ويسكؽ القؾل عسؾمًا أن الفيتذر/القرة: ىؾ تقرير أو قرة 

                                                             

 .7حشاعة القرة الخبرية، ص ا إياد عظية الخالدؼ،1ت
 .57تالدسات_األشكال_القزاياا، نبيل حداد، ص ا الكتابة الرحؽية2ت
وحمتشي -غير مرقسة-بدام الكعبي، تندخة الكترونية مفتؾحة الكتابة السرئية: القرة الرحؽية والريبؾرتاج،ا 3ت

 .مؽ الكاتبا
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يرتكز عمى فكرة رئيدة حؾل قزية، جساعة او فرد يقؾم عمى إيرال السعمؾمة بأسمؾب درامي 
 .ا1تأثير"يعتسد عمى الت

والقرص الرحؽية ىي التي يتؼ مؽ خلليا تؾعيف حياة الشاس بذكل جيد، فيي 
ليدت كتابة لسقا مة في عدة دقائق، وليدت تقرير حقائق ومعمؾمات عؽ قزية ما، وليدت 
تمخيرات ميتة لحدث كبير، إنيا قرص حغيرة تكتب برؾت حيؾؼ متدّفق وتتزّسؽ خط 

مقدمة وجدؼ وخاتسة، وتركز عمى الجانب اإلنداني في  اتجاه قرة وشخريات، وتتكؾن مؽ
الخبر، إذ تغير الدراسات ان قّراء اليؾم قد  دأوا يدأمؾن مؽ األخ ار ال عيدة عؽ الحيؾية 

 .ا2توالمسدات اإلندانية

نؾص مؽ أنؾاص الكتابة الرحؽية اإل داعية غير التقميدية، يدتخدم مؽ  -أيزا–وىي 
سختمفة وحؾاسو الستعددة في عرض مادتو ونقل القارغ إلى مؾقع خلليا الرحفي مياراتو ال

األحداث مؽ خلل تقديؼ حؾرة حّية عؽ الحدث تتدؼ بالحيؾية والديشاميكية وإحياء الظابع 
 اإلنداني لمقزايا السظروحة أو ما يعرع بتاألندشةا.

ائل ولدشؾات طؾيمة خمت، كانت الكتابة الرحؽية جامدة وال يسكشيا مجاراة الؾس
اإلعلمية األخرػ، واقتزت التظؾرات الستتالية ال حم عؽ طريقة وآلية لتفعيل ىذه الكتابة 

 وإ فاء عشاحر الرؾت والحركة عمييا.

وأثبتت الدراسات أنو كمسا اقتربت السؾ ؾعات الرحؽية بكمساتيا وجسميا ومرظمحاتيا 
ذ إن االىتسام اإلنداني مدألة مؽ اإلندان واىتساماتو زادت مؽ ند ة قراءتيا عشد الجسيؾر، إ

 .ا3تبالغة األىسية لمشاس، وىؾ ما تحاول القرة الرحؽية أن تؤديو

والقرة الرحؽية كذلػ ىي قرة الحادثة، وىي القرة التي تذ و السؾ ؾص الرحفي 
مؽ حيم ىؾ مادة استيللية ومؽ حيم ىؾ عسل يؾمي مؤقت  زمؽ حدوثو، وىي تقتزي إتقانًا 

قدرة عمى حياغة الحدث واستثارة االنت اه إليو. وتحقق في الؾقت نفدو األغراض حرؼيًا  ذاتو، و 

                                                             

، تاريخ دخؾل السؾقع: http://www.elearning.najah.eduالقرة/ الفيتذر اإلذاعي، عبر الرابط ا 1ت
 .م14/10/2019

وحمتشي -غير مرقسة-بدام الكعبي، تندخة الكترونية مفتؾحة الكتابة السرئية: القرة الرحؽية والريبؾرتاج،ا 2ت
 .مؽ الكاتبا

 ، تاريخ دخؾل السؾقع:nwe-net--http://www.ijschool.xnالقرة الرحؽية اإلخ ارية، عبر الرابط  ا 3ت
 .م14/10/2019

http://www.elearning.najah.edu/
http://www.ijschool.net،/
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الرحؽية األخرػ كخدمة السؾا يع العامة والدعاية وتشبيو الرأؼ العام وتدعيسو، فيي مؽ حيم 
اليدع وا حة، وىي مؾ ؾعية تسامًا، وىي استيلكية بسعشى خزؾعيا لذوق العرر ورغ ات 

 .ا1تالسدتؾػ الثقافي واالجتساعي القّراء السختمفيؽ في
وتتقاسؼ القرة مع الخبر في ال حم عؽ اإلجابات السقشعة لألسئمة الدتة، إال أنيا 
تحسل في كيشؾنتيا روح الكاتب ورؤيتو والزاوية التي يشغر فييا لمحدث، وإذ قارّنا ىذه األسئمة بسا 

لديل االفتراض أن تمؽا يقا ميا مؽ احظلحات فشية في القرة القريرة الفشية، فسؽ ا
اإلخ ارية ىي الذخرية في القرة، وتماذاا يعادليا الحدث، أما تكيف ولساذا؟ا فتكؾنان في 

 القرة الفشية الح كة، واألداتان ال اقيتان أيؽ ومتى يقاربان السكان والزمان.
ومؽ الظبيعي أن تختمف كل أداة مؽ األدوات الدت مع العشرر الذؼ يقا ميا باختلع 

 .ا2تفق كل مؽ القرتيؽ اإلخ ارية والفشية عؽ اآلخر، وباختلع الخظاب المغؾؼ في كل مشيساأ

وذكر الرحفي األمريكي  روس جارسيؾن أن القرة الرحؽية تتجاوز مدتؾػ الخبر 
في اإلجابة عؽ أسئمتو الدتة إلى أن تكؾن خاحة، ذلػ ان كّتاب القرة ي حثؾن عؽ قرة 

ة حانع أخ ار، إنيا اإل داص عيشو، إنيا مادة مؾ ؾعية حّسست شخص ربسا ال يكؾن بالزرور 
 مؽ أجل تؾفير معمؾمات لمقارغ وتدميتو، ويعتسد فييا عمى ثلث قؾاعد لمقرة الرحؽية:

  ع الشاس في قمب القرة.  .1
 ارو القرة.  .2
 .ا3تدص القارغ يرػ ويدسع نفدو عشدما يعيد القراءة  .3

ملحغات واقت اسات وتفاحيل بجانب تتألف جسيع القرص الرحؽية مؽ حقائق و 
القرة السركزية. وبسا أن الرحفييؽ يجسعؾن دائسًا أكثر مسا يسكشيؼ استخدامو مؽ السعمؾمات، 
وبسا أنيؼ يبذلؾن مجيؾدًا كبيرًا في جسع كل تمػ السعمؾمات فإنيؼ يشزعؾن بذكل طبيعي نحؾ 

ق التي يسكؽ حذدىا يشدر أن استخدام أكبر قدر مشيا في قرريؼ. إال أن حذد جسيع الحقائ
يؤدؼ إلى قرة ححؽية جيدة الرياغة تدتحؾذ عمى اىتسام الجسيؾر. إن قرار التركيز عمى 
حؾرة واحدة ومتابعتيا داخل القرة وعرض تفاحيل الخبر  سشًا يؤدؼ إلى التشازل عؽ ذكر 

                                                             

، ويظمق فاروق خؾرشيد مرظمحتالقرة الرحؽيةا عمى القرص 123-122ا  يؽ األدب والرحافة، ص1ت
السشذؾرة في الرحف، ويقرد ما يكت و الرحفيؾن مؽ قرص، او ما يكت و القراحيؾن نزوال عشد رغ ة 

 الرحف وبأسمؾبيا.
 .61ص ،ادتالدسات_األشكال_القزاياا، نبيل حد ا الكتابة الرحؽية2ت
 .61ص، بدام الكعبي الكتابة السرئية: القرة الرحؽية والريبؾرتاج،ا 3ت
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السيّسة وتؾعيفيا  الكثير مؽ السعمؾمات السجسؾعة، وىذا ليس بالقرار الديل. فانتقاء السعمؾمات
 .ا1ت سؽ الدرد والؾحف والحؾار ىؾ مؽ أحعب السيام عمى الرحفي

وغشي عؽ البيان أن الكاتب الرحفي في القرة الرحؽية يكؾن جزءًا مشيا يدّجل فييا 
انظ اعاتو وما ترحده حؾاسو ليزيف إلييا نكية تحررىا مؽ السعمؾمات الجافة بحم يشقل 

سذاعر واألحاسيس، ويتحرك ؼيو السكان عمى الؾرق كأنو فيمؼ القارغ إلى عالؼ يستمئ بال
سيشسائي. وتكسؽ شّدة مشافدة القرة الرحؽية مع اإلعلم السرئي والسدسؾص بقدرتيا عمى 

 .ا2تتحؾيل الشص السكتؾب إلى حؾت وحؾرة بالسعشى السجازؼ 

ن والقرة الرحؽية تختص  يا عادة السجلت والرحف األسبؾعية. ومؽ السعروع أ
مثل ىذه الدوريات ال تدتظيع أن تدخل في مشافدة مع الرحف اليؾمية، لقدرة الشؾص االخير 
عمى تقديؼ األخ ار وىي طازجة، ومؽ ثؼ تزظّر السجلت والرحف غير اليؾمية لتقديؼ الخبر 
الستسيز أو السؾّسع الذؼ تحرل عميو عادة بجيؾد مشدوبييا ومحّررييا ال بفزل وكاالت 

كؽ بعد انتذار ىذا الشؾص مؽ الكتابة، وحشاعتو لجسيؾره الخاص  دأت الرحف األن اء، ول
 .ا3تاليؾمية تخرص لو بعض السداحات عمى حفحاتيا

 وحدودىا:وصفاتيا ثانيًا: مسيزات القرة الرحفية 

 مسيزات القرة الرحفية:  . أ

 باتت القرة الرحؽية كفؽ مكتؾب، ركشًا أساسيًا مؽ أركان العسل اإلعلمي "فعمى
% مؽ األخ ار تتابع مؽ خلل الرحف األمريكية 70سبيل السثال، في أمريكا أكثر مؽ 

، ا4تومعغسيا تعتسد عمى نغام القرة الخبرية والقرة الرحؽية. فيي أكثر الفشؾن جذبا لمقارغ 
بسا تحسمو مؽ ألؾن الؾحف واالندياب في التعبير الذؼ يغشي عؽ الرؾرة في أحيان كثيرة. 

                                                             

 وزارة الخارجية األمريكية، عبر الرابط:-دليل الرحافة السدتقمة، ديبرا  ؾتر، مكت ة  رامل اإلعلم الخارجيا 1ت
http://www.usinfo.state.gov م.15/10/2019خ دخؾل السؾقع تاري 

 .61، صبدام الكعبي الكتابة السرئية: القرة الرحؽية والريبؾرتاج،ا 2ت
 .57تالدسات_األشكال_القزاياا، نبيل حداد، ص ا الكتابة الرحؽية3ت
ا ىذه الشد ة تختمف برؾرة كبيرة في الرحف العربية، ففي إحدػ الدراسات في ححيفتي األىرام والحياة، لؼ 4ت
% وتؾزعت الشد ة ال اؾية لمتقارير واألخ ار السشذؾرة. يشغر: القرة 4جاوز القرة الخبرية والرحؽية الرتت

الخبرية والتقرير الخبرؼ في الظ عات الدولية لجريدتي الحياة واألىرام، دراسة مقارنة في شؤون العراق لعامي 
 ما، خمؾد كاعؼ العامرؼ.2005وم 2004ت

http://www.usinfo.state.gov/
http://www.usinfo.state.gov/
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يا  رفقة الشص تؾثيقًا لو، وىي تحتاج إلى الكثير مؽ السيارات، وتحتاج إلى وإن كانت تظمب
 :ا2تويسكؽ إجسال أ رز مسيزاتيا .ا1تإحداس يؾازؼ إحداس األدباء في الكتابة

 نسط لعسل ححفي يجسع اإلخ ارؼ باإل داعي تإخ ارؼ في قالب إ داعيا. -
 السبتدغ. يرشعيا الرحفي السجّرب وليس القاّص، وكذلػ ليس الرحفي -
 تتسيز عؽ أنساط العسل الرحفي األخرػ باستقظاب قّراء كثير، ومؽ شرائح مختمفة. -
العشرر اإلنداني ىؾ نغاميا وعسؾدىا،  يشسا األنساط األخرػ تحكي عؽ اإلندان في  -

 ىذا اإلطار او ذاك.
 القرة تغير الحدث مؽ خلليا، وقد تغشى عؽ الخبر ولكؽ الخبر ال يغشى عشيا. -
 الدتة عمى مدار القرة وليس في  دايتيا كالخبر. األسئمة -
أفزل محرر لمقرة حانعيا، أما السؾاد األخرػ ؼيسكؽ أن يحّررىا تيعيد حياغتياا  -

 السحرر.
 تدتظيع أن تجّدد االحداث وترّؾرىا،  دال مؽ نقميا برياغة تقريرية. -
لمدرد  الؾحف يحتل فييا مداحة أكبر مؽ األجشاس الرحؽية األخرػ، مع تزّسشيا -

 والحؾار أحيانًا.
  ل تؾن  سؽ اليرم السعتدل او اليرم السزدوج  شاؤىا ال يعتسد عمى اليرم السقمؾب، -

 .تالداعة الرمميةا
 :(3)وأما صفات القرة الرحفية الجيدة فتتسثل في . ب

 مؾلؾدة في السيدان، تعكس الحؾاس وإدراكيا تالحؾاس الخسس والخيالا. -
 إ داعي ا، وليا مزسؾن. –فكرؼ  –تعبيرؼ  –ليا غرض تمعمؾمات  -
 –وحف  –انظ اعات  –معمؾمات ميدانية  –معّد ليا جيدًا تمعمؾمات تحزيرية  -

 مرادر متؾازنةا وبدقة.
يكل وا ح تعشؾان  - نياية مشظؿيةا ترابط البداية  –سرد انديا ي  –مدحل  –ليا شكل ـو

 والشياية.
 ساليب واأللفاظ األد ية السؾحية.لغة وا حة معّبرة تالمغة اإلعلميةا مع استخدام األ -

                                                             

، http://www.felesteen.psعبر الرابط:  يرسسيا القمؼ ألبعاد ما وراء الخبر، القرة الرحؽية. حؾرةُ ا 1ت
 م.15/10/2019 تاريخ دخؾل السؾقع:

 .75-74ص ،تالدسات_األشكال_القزاياا، نبيل حداد الكتابة الرحؽية ا2ت
 .25/9/2019تاريخ دخؾل السؾقع:  /http://wessam.allgoo.us ا كيف تكتب قرة ححؽية متسيزة؟،3ت

http://www.felesteen.ps/
http://wessam.allgoo.us/
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فييا استفزاز جاذب وليس عدائيًا، غير مسمة تعكس شغفًا لدػ حانعيا، ولكشيا ليدت  -
 طؾيمة.

 حكاية اإلندان وليس حكاية الحدث. -
 أحد أبظاليا.الكاتب جزءًا مشيا دون تؾًرط يكؾن  -

 
 حدود القرة الرحفية: . ت

يي أحد أنؾاص حياغتو الستقدمة، نذأت القرة الرحؽية مؽ الخبر وتظّؾرت عشو، ف
فإنسا ىي أسمؾب مؽ أساليب كتابة القرة الخبرية، ولكؽ يسكؽ ذكر بعض الفروق  يشيا وبيؽ 

 :ا1تالخبر، مشيا

أنيا ت حم عؽ تفاحيل إ اؼية لمخبر وال تفي باإلجابة عؽ األسئمة الدتة، فزًل عؽ 
إنيا ترف السكان  يشسا يكؾن أنيا تجيب بذيء مؽ التفريل عؽ ىذه األسئمة نفديا، إذ 

السكان مجردًا في الخبر، وتشّؾص الزمان، وتدخل في التذخيص وقد تشقل العؾاطف واألحاسيس، 
 فزًل عؽ تعامميا السسيز مع تماذا؟ ولساذا؟ وكيف؟ا عؽ طريق العرض القرري.

تدخل فييا انظ اعات الكاتب، ويؾّعف فييا خبراتو وتجاربو إلى جانب السعمؾمات 
 لرئيدة، وىذه أمؾر غير مقبؾلة في الخبر االعتيادؼ.ا

تشأػ  شفديا عؽ قالب اليرم السقمؾب السعتسد في األخ ار والقرص اإلخ ارية، 
 وتدتعيض عشو بقالب اليرم السعتدل أو السزدوج.

يختمط فييا األسمؾب األد ي باألسمؾب الرحفي وتدتخدم فييا ألفاظ أد ية وبعض 
الؾقت الذؼ يمتزم بالخبر باألسمؾب الرحفي السجرد. وتيدع القرة األلفاظ الدارجة، في 

الخبرية إلى إ راز تأثير االخ ار الجاّدة السشذؾرة، والسترمة  يا، ومغزاىا، وإ افة بعد إنداني 
 ومعمؾمات حيؾية وخمؽيات وردود فعل مؽ الرعب تزسيشيا في الخبر أو التقرير اإلخ ارؼ.

                                                             

تاريخ دخؾل السؾقع:  /http://wessam.allgoo.us عبر الرابط: كيف تكتب قرة ححؽية متسيزة؟ ا1ت
 م.20/9/2019

القرة الرحؽية اإلخ ارية، عبر و ، بدام الكعبي ة الرحؽية والريبؾرتاج،الكتابة السرئية: القرويشغر أيزا: 
 . م14/10/2019، تاريخ دخؾل السؾقع: nwe-net--http://www.ijschool.xnالرابط  

http://wessam.allgoo.us/
http://www.ijschool.net،/
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ؾن الرحؽية، فيي تقترب مؽ التقرير والتحقيق باستفا تيا أما عؽ علقتيا   ؿية الفش
بالسعمؾمات وعدم اكتفائيا باإلجابات السقتز ة، إال انيا تختمف عشيسا بظابعيا القرري أواًل، 

 واستخداميا الترؾير  دل التقرير ثانيًا، واستخداميا لمذخريات الثانؾية لتجديؼ السعاني ثالثًا.

ة السؾ ؾص الستشاول، فيي ليدت رحفًا لمسعمؾمات فزل عؽ اختلفيا في طبيع
 كالتقرير، وليدت بحثًا عؽ حل لسذكمة مثل التحقيق،  ل ىي رواية لخبر بظريقة الدراما.

والسقال يختمف عشيا  شزوعو نحؾ الرأؼ، وىي بعيدة جدًا عؽ البيان الرحفي والحقائق 
 أنيا تختمف عشو  روايتيا لمخبر.السجردة، وقد تذابو الحديم الرحفي مؽ حيم الحؾار، إال 

 )السزسهن(: ثالثًا: البشاء الفشي لمقرة الرحفية

إن القرة الرحؽية  ؾحفيا أحد الفشؾن الرحؽية ال يسكؽ أن تشأػ عؽ التكؾيؽ 
الظبيعي لمبشية الفشية لمفشؾن الرحؽية، فيي تتكؾن مؽ األجزاء الرئيدة الستعاىد عمييا وىي 

ؽ أو الجدؼ، الخاتسة، ويزيد عمييا ما يعرع بالفقرة الجؾىرية وىي فقرة :العشؾان، السقدمة، الست
 تمي السقدمة م اشرة، وتدبق الستؽ.

 :The Title (1)العشهان  . أ

تظمق كمسة العشؾان في التحرير اإلعلني الرحفي عمى تمػ الكمسة أو السجسؾعة 
كثر مؽ سظر، يتشاسب مؽ الكمسات التي تسثل ع ارة واحدة أو أكثر مؽ ع ارة مقدسة عمى أ

طؾليا مع طؾل السادة التحريرية اتي ترتفع فؾقيا أو تؾجد داخل السداحة السخررة ليا، 
وتكؾن شديدة الرمة بسزسؾنيا، قؾية الداللة عميو، مختررة لو، أو مبرزة ل عض جؾانب 

 األىسية ؼيو مسثمة  وحدة تحريرية قائسة  ذاتيا ذات نديل قؾؼ، ومتساسػ ورمز ووا ح. 

 :(2)وتشقدم العشاوين من حيث السزسهن إلى اآلتي

: يعسل عمى اخترار الخبر كمو أو أ رز ما ؼيو، ومؽ ىشا فإنو يقدم العشهان التمخيري .1
 اإلجابة عمى أ رز أدوات االستفيام الدالة عمى الحدث وىي في أغمب األحؾال "ماذا".

حرره عمى عشرر : وىؾ عشؾان ناجح وجذاب، ومذؾق يركز ؼيو مالعشهان الهصفي .2
الؾحف ل عض جؾانب األىسية في الخبر أو ل عض الؾقائع والتفريلت السيسة 

 السترمة  يا، ويعتسد في ذلػ عمى الكمسات القؾية والع ارات التي تذد انت اه القارغ.

                                                             

 .9ىؼ، صداألسس الفشية لمتحرير الرحفي العام، محسؾد أ ا1ت
 .35-31دا ق، صالسرجع ال ا2ت
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: ويظمق عميو أيزًا عشؾان التعميق وىؾ يقؾم عمى أساس اختيار العشهان القتباسي .3
األخ ار أو نائب رئيس التحرير إلحدػ الجسل اليامة أو الع ارات السحرر أو رئيس قدؼ 

ذات الذأن التي ترد عمى لدان السردر اإلخ ارؼ، او تأتي  سؽ الترريح الذؼ يدلي 
بو لمسحرر، أو السشدوب أو السراسل، أو  سؽ البيان السذاص أو اإلجراء الستخذ أو 

مة السقت دة مؽ تمػ األقؾال... التقرير السيؼ، وحيم يذترط حدؽ اختيار ىذه الجس
 بحيم تكؾن ذات أىسية بالشد ة لمقراء كسا تكؾن عامًل مؽ عؾامل الجذب بالشد ة إلييؼ.

: يحتؾػ عمى شكل سؤال مؽ األسئمة التي يقؾم السحرر  تقديؼ اإلجابة العشهان التداؤلي .4
 عشيا في حمب السادة اإلخ ارية نفديا.

ستخدامًا قميًل وفي أوقات وأحداث خاحة، تترل وىؾ يدتخدم ا العشهان الستفجر: .5
بأمؾر الحرب أو الؾطشية أو السشاس ات أو األحداث القؾمية، ومؽ ىشا فإنو قد يأتي في 
أحيان كثيرة في شكل أقؾال، أو حيغة ع ارات خظا ية، أو ترريحية، أو  يانات، أو 

لب واألساليب اإلنذائية رسائل ىامة تدسح  يذا الظابع الذؼ قد يأخذ أحيانا بعض القؾا
 عمى عكس السفروض في الرياغة اإلخ ارية.

: عشدما تريد الرحيفة أن تخفف مؽ حدة بعض األخ ار الداخشة أو العشهان الظريف .6
السمتي ة، مسا يتشاول الدياسة أو الحرب أو الكؾارث وما إلييا، كذلػ عشدما ترػ أىسية 

تقظب إلى حفحاتيا أنغار العدد في كدر جفاع بعض حفحاتيا وحتى يسكشيا أن تد
 الكبير مؽ القراء.

 :The Leadالسقدمة  . ب

وىي الكمسات االفتتاحية السعبرة عؽ روح القرة الرحؽية، ومؽ خلليا يتؼ   ط 
إيقاص القرة، ىل ستكؾن جادة أم ساخرة، أم جريئة، أو حزيشة، حيم يسكؽ أن تكؾن أكثر 

ب للستحؾاذ عمى القارغ، حيم تأتي محددة مؽ فقرة في القرة الؾاحدة، وىي فرحة الكات
 .ا1تلمقرة ومتشاس ة مع إيقاعيا

 :ا2تمؽ الؾقؾص في السحاذير التالية عشد كتابة السقدمة  Jeanne Actonوتحذر 

 تجشب السقدمة اإلخ ارية والتحريرية. .1
 تجشب استخدام الكلشييات. .2
 .تجشب استعراض األمؾر الؾا حة لمقارغ، قدم لو معمؾمة جديدة .3

                                                             

)1( UIL/ILPC Journalism Director, feature writing, Jeanne Acton, no inforoation. 

 السرجع الدا ق. (2) 
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 .تجشب البدء  ر "تخيل أنػ....." .4

 ويسكؽ ترشيف أنؾاص السقدمات التي تتشاسب مع فؽ القرة الرحؽية إلى ما يأتي:

: تحاول السقدمة أن تجيب عمى أكبر عدد مؽ األسئمة الدتة، ماذا السقدمة التمخيرية .1
 .ا1تحدث؟ أيؽ حدث؟ متى حدث؟ لساذا حدث؟ كيف حدث؟

ة ُتختار؛ لترتفع فؾق األخ ار التي يرمح بالشد ة ليا ىذه السقدم :السقدمة الهصفية .2
عشرر الؾحف بسا يتظم و مؽ طبيعة حديثة، تعتسد عمى الحيؾية والتدفق الؾقائعي، 
والتغيرات السفاجئة والسمفتة لمشغر والتفريلت التي تعتسد عمى التذؾيق واإلثارة، ومؽ 

  .ا2تأو الجانب اإلندانيىشا يكثر استخداميا في حفحات الحؾادث، أو الدراما، 

وىي تترل بأنؾاص مؽ السادة اإلخ ارية وبعض القؾالب أيزًا، كسا  السقدمة القتباسية: .3
تترل اتراال وثيقا   رواية "شيؾد عيان" أو "شيؾد الرؤية"، وكذا األقؾال التي يقؾم 

در السحرر باقت اسيا مؽ أقؾال السردر السختمفة... غير أن مؽ أقؾاىا ما يترل بسر
 .ا3تمعروع بالشد ة ألغمبية القراء الذيؽ يشتغر بعزيؼ  يانو أو ترريحو

وىي مقدمة ناجحة،  ل تعّد مؽ أكثر السقدمات نجاحًا ألنيا تتؼ  السقدمة التداؤلية: .4
بريغة مغايرة لمريغة العادية، ألغمب السقدمات باعتسادىا عمى التداؤل وبظرحيا 

حبل واحد وىؾ "حبل السزسؾن اإلخ ارؼ" السثير العديد مؽ األسئمة التي يربط  يشيا 
لمفزؾل واىتسامات، وحب استظلص القراء، ويزيد مؽ أىسية ىذه السقدمة أنيا ترمح 

 .ا4تلجسيع نؾعيات ومجاالت اىتسامات األخ ار والسادة اإلخ ارية

ويظمق عمييا أحيانًا مقدمة السقابلت، أو الستشاقزات، وذلػ  السقدمة السقارنة: .5
تسادىا عمى عشرر السقا مة، أو التزاد، أو السقارنة  يؽ الؾقائع والتفريلت الع

والحيثيات والدالالت اإلخ ارية، ومؽ ىشا فإنيا تكؾن مقدمة غير تقميدية في حياغتيا، 
 .ا5توإن اعتسدت في أحيان كثيرة في آن واحد

                                                             

 .82صحدشى نرر، سشاء عبد الرحسؽ،  ا التحرير في عرر السعمؾمات،1ت
 .72األسس الفشية لمترير الرحفي العام، محسؾد أدىؼ، ص (2)
 .73ص السرجع الدا ق، (3)

 . 74صا السرجع نفدو، 4ت
 . 75ص السرجع نفدو، ا5ت
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نسا التيكؼ ورفض وليس السقرؾد الدخرية والعبم واليزل الحؿيقي، وإ السقدمة الداخرة: .6
الحدث بأسمؾب ىزلي، وتدسى "بالسقدمة اللذعة" ويكثر استخداميا في التحؿيقات ذات 
الظابع االجتساعي، الذؼ يعالل كثير مؽ القزايا السرت ظة باجتساعات القراء 

 .ا1توحياتيؼ

تذ و الحؾار التسثيمي أو الديشاريؾ الديشسائي، وتقترب مؽ مقدمة  السقدمة الحهارية: .7
القت اس، ولكؽ مؽ شخريؽ وليس مؽ شخص واحد، وتحتاج إلى ميارة عالية، ومقدرة ا

، وىي تقؾم عمى محاولة خمق حراص درامي  يؽ أطراع ا2تعالية عمى الرياغة
 .ا3تالخبر

 :The Nut Graphالفقرة الجهىرية  . ت

 وىي تمخيص لسا ستكؾن عميو القرة ؼيسا بعد، واجابة األسئمة الخسدة والكيؽية التي
 .ا4تحدثت  يا األحداث، ولؼ تجب عشيا السقدمة

وتدسى "قالب القرة" وىي جسمة واحدة أو عدة جسل تمي االستيلل عادة، 
 :ا5توتدتعسل لتؾ يح أىسية القرة الرحؽية، ولمفقرة الجؾىرية عدة أىداع أ رزىا

 أنيا تبرر القرة عبر إخ ار القراء لساذا يتؾجب عمييؼ االىتسام بالقرة؟. .1
 تقدم انتقاال مؽ الدظؾر األولى لمسقدمة، وتذرح علقتيا   اقي القرة. أنيا .2

 :The Transition/Quote formula الستن أو الجدم . ث

وفي ىذا الجزء يبدأ الكاتب فعميا رواية القرة وأحداثيا وتفاحيميا مؽ خلل 
ىشا مؽ الؾقؾع وال  د  التمخيص، والعزّو، واالقت اس مدتخدمًا أسمؾبًا سرديًا لؾحف الؾقائع،

ن الدرد: ال يعشي االسترسال السظمق، فكل ححيفة تحدد عددًا مؽ الكمسات لمقرة عمى أ
ما يتشاسب مع السداحة التي سيتؼ نذرىا فييا، "فالقرص الخبرية في الرحيفة غال ا ما تكؾن 

كمسة،  5000إلى  500 ما  يؽ كمسة، في حيؽ أن السجمة عادة ما تكؾن  2500-500 يؽ 
، وقد تدتخدم أؼ كمسة 2500-250ما  يؽ لقرص السشذؾرة عمى السؾاقع عسؾما تتراوح أما ا

                                                             

 . 77ص ا األسس الفشية لمترير الرحفي العام، محسؾد أدىؼ،1ت
 .77ا السرجع الدا ق، ص2ت
 . 341فاروق أ ؾ زيد، ص فؽ الخبر الرحفي، ا3ت

 .UIL/ILPC Journalism Director, feature writing, Jeanne Acton, no inforoation ت4ا
 . 162قرة الخبرية في الرحافة العراؾية، عمي دنيف حدؽ، صال ا5ت
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وسيمة قرة أقرر أو أطؾل مؽ السعتاد، وىذا يتؾقف عمى ؾيستو السترؾرة، ويتشامى االىتسام 
بؿيسة اإليجاز أكثر مؽ أؼ وقت مزى، حيم تحتاج الكتابات اليؾمية إلى أن تكؾن وا حة 

 .ا1تومؾجزة

لستؽ مدرح سرد التفاحيل والؾقائع في القرة الخبرية، ويتسيز  شاؤه  ؾجؾد وُيعّد ا
الخمؽيات ؼيو، فالقرة تدعؼ معمؾماتيا بالخمؽيات الستعمقة بالحدث، والتي ُتعرض عمى شكل 
فقرات مشفرمة أو معمؾمات ُتظعؼ  يا فقرات القرة الرحؽية، "إن الخمؽيات  رورية 

ياق الخبر بع ارات قريرة خلل رواية األحداث أفزل مؽ لجسيع األخ ار، قؼ  شدجيا في س
و عيا دفعة واحدة في مشترف الخبر أو الخاتسة. اكتب الشقاط الرئيدية لمخمؽيات عمى 

 .ا2تورقة و عيا بجؾارك، واشظب عمى كل نقظة تدخميا في مكان مشاسب"

 :The Endالخاتسة  . ج

ل وتتأثر بو العؾاطف لذلػ ىي وىي آخر ما يسكؽ أن يقرأه الجسيؾر وتدتؾع و العقؾ 
 رورية، وال  د أن تكؾن قؾية ووا حة، وأش و ما تكؾن بالكمسات الشيائية  في فؽ السدرحية، 

 .ا3توال تكؽ مدرفة في طؾليا وإال انعدم أثرىا

وفي القرة الرحؽية تختمف الخاتسة باختلع القرة نفديا ومؾ ؾعيا، وما 
 شرائح الستعمقة بكتابة خاتسة القرة الرحؽية كسا تؾردىاتقتزيو الزرورة الفشية، ومؽ أىؼ ال

 .ا4تاجيشي اشتؾن ت

 انيي القرة الرحؽية باقت اس قؾؼ ومؤثر. .1

 اربط الخاتسة بسقدمة القرة الرحؽية. .2

 )شكل الكتابة(: رابعًا: قالب الرياغة لمقرة الرحفية

 ح مؽ السعتاد كانت القرة الرحؽية تكتب عادة وفق قالب اليرم السعتدل، إال انو أح
أن نرػ القرص الرحؽية اآلن تكتب عمى وفق قالب الداعة الرممية، وقالب الرياغة تالداعة 

                                                             

 /How To Write a Feature Story, Dr. Anthony Curtis, http://www2.uncp.edu/homeت1ا

acurtis/Courses/ResourcesForCourses/WritingFeatureStories.html  

 . 17ص، ححفيؾن  دليل السراسل الرحفي، ا2ت
 .45ص د.حدؽ أ ؾ حذيش، فؽ التحقيق الرحفي في الرحافة الفمدظيشية، ا3ت
 .165القرة الخبرية في الرحافة العراؾية، عمي دنيف حدؽ، ص ا4ت

http://www2.uncp.edu/home/%20acurtis/Courses/ResourcesForCourses/WritingFeatureStories.html
http://www2.uncp.edu/home/%20acurtis/Courses/ResourcesForCourses/WritingFeatureStories.html
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الرمميةا ىؾ الذؼ يشاسب القرة الرحؽية، ذلػ أن ىذا القالب يتزسؽ مّقدمة قؾية وجدسًا 
 متساسكًا يدتشد إلى السعمؾمات والحقائق وخاتسة مثيرة.

تكؾن القرة الرحؽية قد وقعت  يؽ مقدمة قؾية   سؽ ىذه الريغة لمقالب الفشي
وخاتسة متساسكة وجدؼ مشتغؼ مؽ السعمؾمات السيسة ثؼ األقل أىسية، ثؼ تبدأ مرة أخرػ مؽ 
األقل أىسية حتى األكثر أىسية قبل أن ترل إلى الخاتسة، وىذا يعشي أن نقظة  عف 

ليرميؽ الستعاكديؽ في خاحرة السعمؾمات في القرة الرحاؼية تقع في السشظقة الفاحمة  يؽ ا
 .ا1تالشص، ومؽ ىذا السكان بالتحديد يسكؽ اخترار الشص عشد الحاجة

ومؽ السفيد أن نعمؼ ان األشكال الرحؽية تمؽ خبر وتقرير وتحقيق ومقالة..ا تحكسيا 
قؾالب عرض محددة في الرحف، وىذه القؾالب ىي أشكال ىشدسية وىسية، تداعد الرحفي 

معمؾماتيؼ حدب أىسيتيا وفق ىذه القؾالب. ومؽ أشير القؾالب التي  والسحرر عمى حبّ 
 تتشاسب مع فؽ القرة الرحفي:

يبتدغ بسقدمة تسييدية، ويمييا جدؼ اليرم الذؼ يتزسؽ تفاحيل قالب اليرم السعتدل: . أ
 .ا2تأكثر أىسية، ثؼ يشتيي بخاتسة

السعتدل، أؼ ان يبدأ وىؾ ناتل مؽ تركيب اليرم السقمؾب عمى اليرم  الداعة الرممية:. ب
السؾ ؾص بسعمؾمات ميسة ثؼ باألقل أىسية، حتى إذا وحمشا مشترف الجدؼ،  دأنا 

 .ا3تنكذف عؽ معمؾمات أخرػ ميسة وىذا نتدرج باألكثر أىسية حتى نرل لمخاتسة
يظمق عمى ىذا القالب أيزًا قالب لب البشدق، ويشدب إلى  قالب وول ستريا جهرنال:. ت

ؾرنال األمريكيةا باعت ار أنيا أول مؽ استخدمتو في التحرير توول ستريت ج ححيفة
الرحفي وال زالت تدتخدمو حتى اآلن في تحرير غالبية مؾ ؾعاتيا، ويبدأ القالب 
باستيلل خؽيف حؾل شخص أو مذيد أو حادثة، وتقؾم عمى االنتقال مؽ الخاص إلى 

القرة... ويت ع ذلػ  العام  دءًا بذخص أو مكان أو حدث يؾ ح الشقظة الرئيدة في
فقرة مركزية تؾ ح مغزػ القرة، ثؼ يرتب جدؼ القرة حدب وجيات نغر مختمفة أو 

                                                             

وحمتشي -غير مرقسة-بدام الكعبي، تندخة الكترونية مفتؾحة رتاج،الكتابة السرئية: القرة الرحؽية والريبؾ ا 1ت
 .مؽ الكاتبا

 .56مؾسى الذياب، ص ا اتجاىات معاحرة في كتابة السقال الرحفي،2ت
 وما بعدىا.  195ا حشاعة األخ ار، عبد الدتار جؾاد، ص3ت
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تفريلت تتعمق بسحؾر القرة، وتكؾن الخاتسة دائرية، يدتخدم فييا نص أو حكاية 
 .ا1تطريفة تتعمق بالذخص الذؼ ذكر في االستيلل

الرئيدة ؼيو ىي االستيلل، وكل ويتؼ التحرير في شكل دائرة الشقظة  قالب الدائرة:. ث
الشقاط السداندة يجب أن تعؾد إلى الشقظة السركزية في االستيلل وىؾ عكس اليرم 
السقمؾب الذؼ ترتب ؼيو الؾقائع حدب تدني درجة األىسية ففي الشسط الدائرؼ كل جزء 

 .ا2تمداوؼ في األىسية ل ؿية األجزاء، وقد ترجع الخاتسة إلى نقظة االستيلل
يعد ىذا القالب مؽ أقدم القؾالب الرحية، ويعتسد عمى الدرد  لب التتابع الزمشي:قا. ج

القرري، والتدمدل الزمشي لألحداث، بحيم يبدأ الرحفي: بسقدمة تتكؾن مؽ فقرة أو 
 .ا3فقرتيؽ؛ ليشتقل بعدىا إلى الدرد الرزمشي عمى أن يختؼ لسعمؾمة إ اؼيةت

 ًا في نقل كل السعمؾمات والحقائق التي ال تشبي يتؼ استخدامو غال قالب الدرد السباشر:. ح
 .ا4تعمى حدث، والغاية طرح وتفدير كل القزايا دون أؼ إ افات أو ا داء الرأؼ

إن عشررؼ الغسؾض والسفاجأة مؽ أىؼ ما يعتسد عميو ىذا الشؾص مؽ  القالب التذهيقي:. خ
ع طريقة اليرم الكتابة؛ إذ يدتخدم أساليب التذؾيق لجذب اىتسام الستت ع وعمى خل

السقمؾب فإن الرحفي يترك أىؼ ما في الحدث حتى الشياية وليس في البداية مع 
االستعانة بالدرد القرري؛ إل فاء جؾ مؽ الستعة أثشاء الستابعة، ويتسيز ىذا 

 .ا5تاألسمؾب بديؾلة الفيؼ
يدتخدم في حالة ما، اذا كانت جسيع تفاحيل القرة الرحؽية  القالب السدتظيل:. د

 .ا6تداويةمت
يتظمب ىذا الشؾص قدرة عالية عمى التخيل، وعمى كيؽية ترؾير  قالب بيزة اْلوزة:. ذ

الحدث كسذاىد والسيارة في االنتقال مؽ مذيد إلى آخر كالديشاريؾىات التمفزيؾنية مع 
االستسرار في جذب اىتسام الستت ع وىؾ قالب قرري كلسيكي تتكذف ؼيو األحداث 

 .ا7تتدريجيًا حتى الشياية
                                                             

 . 180ا التحرير في عرر السعمؾمات، نرر وعبد الرحسؽ، ص1ت
 .  181ر السعمؾمات، نرر وعبد الرحسؽ، صا التحرير في عر2ت
 . 56مؾسى الذياب، ص ا اتجاىات معاحرة في كتابة السقال الرحفي،3ت
 . 56صا السرجع الدا ق، 4ت
 . 57ص ،نفدوا السرجع 5ت
 . 57، صالسرجع نفدوا 6ت
 . 58ا السرجع نفدو، ص7ت
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"د.كاعؼ السقدادؼ": أن  جامعة بغداد-ويرػ الدكتؾر في كمية اإلعلم: ا1تقالب السمهية. ر
خر مؽ القؾالب الفشية السعروفة، وىذا لقرة الرحؽية يخزع لشؾص خاص دون آفؽ ا

"قالب السمؾية"، والذؼ استؾحى اسسو وشكمو مؽ األثر  القالب السبتكر احظمح عميو اسؼ
 في مديشة سامراء العراؾية. الع اسي الخالد الساثل

تالقسةا الذروة في  إن شكل السمؾية يؾحي تالقاعدةا رسؾخ الؿيسة الخبرية، حعؾدًا إلى
اتسام تمػ الؿيسة، ثؼ إن في شكل السمؾية يتجدد وبؾ ؾح شكل اليرميؽ: السعتدل والسقمؾب، ىذا 

شكل السمؾية يسشح  عمى األقل عمى مدتؾػ الذكل في حيؽ، وعمى مدتؾػ التحرير الفشي، إن
محرر الخبرمرونة كاؼية لرسؼ حركة دائرية في زاوية واحدة تدسح لمعيؽ أن تراىا وكأنيا كمسة، 

 عمى الرغؼ مؽ أن ىشاك جان ًا خمؽيًا ال يسكؽ أن ترحده،  ل تحدو.
واألىؼ مؽ كل ذلػ، أن قالب السمؾية لو رمزية أخرػ تتعمق  تمػ اإلنديا ية التي 

قدمة مع الجدؼ مع الخاتسة وتر ح كتمة واحدة، إن القارغ ال يعرع نياية تشرير فييا الس
 "الجدؼ"، كذلػ ترعدالخاتسة كي تتلشى مع الجدؼ أيزًا. السقدمة، وىي تختمط مع الشص

 :ا2تولعمشا نذكر بعض السعمؾمات السيسة في ىذا السجال
الزمشرري، ولررؼ فرري  دايررة نذررأة الرررحف كانررت تكتررب األخ ررار عمررى وفررق تدمدررل حرررؾليا  -

تكرررؽ تعتسررررد مفيرررؾم األىسيررررة بالتقرررديؼ والتررررأخير، ولكررررؽ مرررع زيررررادة عررردد الرررررحف وزيررررادة 
حرفحاتيا، أحر ح مرؽ البردييي عجررز القرارغ عرؽ متابعرة كرل مررا مكترؾب، ولرذا  ردأ العسررل 

  يذه القؾالب وأمثاليا، والتي تعتسد في تؾزيع مؾادىا عمى األىسية اإلخ ارية ليس إال.
القالرررب قرررد يكرررؾن مرفؾ رررا البتّرررة مرررؽ قبرررل األدبررراء عشرررد اسرررتعسالو مرررع  إن اسرررتخدام لفرررع -

 إ داعاتيؼ السكتؾبة، ولكشو مدتداغ في الكتابة الرحؽية، لعدة أس اب مشيا:
o  إن الكثيررر مررؽ الرررحفييؽ ليدررؾا كّتابررًا مبرردعيؽ، "إن الكتابررة الرررحؽية ال تحترراج إلررى

قرررب أشيرة،  رل تحتراج إلرى ميرارة قردر مرؽ االسرتعداد الفشري الرذؼ تحتراج إليررو القررة الف
 نجاز الرشاعي ذؼ اليدع الؾعيفي".إلى اإل

o  ن تحديرد الذركل يدرّيل عمرى الررحفي إىشاك حاجرة لمكتابرة السدرتسرة وبررؾرة كبيررة، و
 أن يفكر في السعمؾمات وطرق استحراليا برؾرة أكبر.

                                                             

قرير بحثي مشذؾر عمى مؾ ع مدرسة كاعؼ السقدادؼ، ت ،ا السمؾية.. قالب جديد لكتابة القرة الخبرية1ت
  الرابط مداء،06:20 26-5-2012الدبت  ،الرحافة السدتقمة

http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=467  
 . 56حداد، صتالدسات_األشكال_القزاياا، نبيل  الكتابة الرحؽية(2) 

http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=467
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o شرررؾا إن السحررررريؽ بحاجرررة لسعرفرررة مرررؾاطؽ األىسيرررة ومؾاقعيرررا مرررؽ السؾ رررؾص كررري يتحا
 حذفيا عشد احتياجيؼ لمحذع.

 ررسؽ ىررذا التقدرريؼ لمقؾالررب مررؽ واجررب الرررحفي أن يرردّون كررل السعمؾمررات الترري يستمكيررا  -
 ثرؼ يررشفيا مرؽ حيرم األىسيرة  تدمدرل رقسري، ويشذررىا  مرؽعرؽ السؾ رؾص السرراد كتا ترو و 

 داخل جدؼ السؾ ؾص حدب القالب الذؼ اختاره لعسمو.ومؽ ثؼ 
 رحفية:خامدًا: عشاصر القرة ال

ثسة عشاحر ال  د مؽ تؾافرىا في القرة الرحؽية حتى تكتسل حمقاتيا ويستد تأثيرىا 
 :ا1تإلى القراء وتحقق ىدفيا، ويسكؽ إجسال ىذه العشاحر في

و القزية وعدم االعتساد عمى مجرد الدساص تحّريًا لمدقة أالسعايشة والسعايذة لمحدث  -
 أمكؽ.وتجديدًا لمسرداؾية وتقميًل لألخظاء ما 

الحيؾية والديشاميكية التي تتؾافر مؽ خلل تقديؼ الؾحف السرت ط بالزمان والسكان  -
واألشخاص واألحداث السختمفة، مسا يزفي جًؾًا مؽ التفاعل مع القرة ويزيل عشيا 

 الجسؾد والرتابة.
العشرر اإلنداني واالجتساعي، وىؾ العشرر الذؼ يجذب القارغ أكثر ويجعمو أكثر قربًا مؽ  -

مؾ ؾص القرة ويذترك فييا ويدتثير اىتساماتو وعؾاطفو، وت حم دائسًا عؽ قزايا الرراص 
 اإلنداني.

االنظ اعات، ويسكؽ تجديدىا مؽ خلل تقديؼ أفكار القرة ومحاورىا، ولكاتب القرة  -
الرحؽية الحق في تدجيل انظ اعاتو الخاحة حؾل مؾ ؾعيا وإ راز رأيو ولكؽ يفّزل 

وطرق غير م اشرة حتى ال يرفزيا القارغ ويذعر بأنيا مفرو ة أن يتؼ ذلػ برؾرة 
 عميو.

الذسؾلية أو دوائر القرة، فمكل قرة ححؽية عّدة دوائر ترت ط  يا مؽ قريب أو بعيد  -
وىشا تغير مقدرة الكاتب عمى الربط واالستشتاج ؼيسا  يشيا وحؾاًل إلى مؾ ؾص متكامل 

 األجزاء واألركان.
د عمى الحقائق ال مجرد الؾحف واإلنذاء والتعبيرات الجسالية السعمؾماتية واالعتسا -

واألد ية الخالرة حتى ال تتحؾل إلى قرة أد ية أو خاطرة، وتتسثل السعمؾماتية في 
 السرادر الحية والسرادر غير الحية.

                                                             

، تاريخ دخؾل السؾقع: nwe-net--http://www.ijschool.xnالقرة الرحؽية اإلخ ارية، عبر الرابط   ا1ت
 .م14/10/2019

http://www.ijschool.net،/
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التي ،استيدفت الدراسة في ىذا الفرل اإلجابة عمى القدؼ األول مؽ تداؤالت الدراسة
م في 2014تتعمق بسؾ ؾعات القرة الرحؽية لتداعيات العدوان االسرائيمي عمى غزة عام 

 وتشقدؼ إلى ثلثة م احم: ،الرحف الفمدظيشية الحزبية
 الس حم األول: نتائل تحميل السزسؾن. -
 لس حم الثاني: نتائل شكل السزسؾن.ا -
 الشتائل والتؾحيات. خلحةالس حم الثالم:  -

 
في م 2014لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عام  عدد القرص الرحفية  :(1.3)جدول 

 :صحيفتي الدراسة

 الشدبة السئهية عدد السهضهعات الرحيفة
 %53.45 264 الرسالة

 %46.55 230 الستقالل
 100% 494 السجسهع

 

يلحع في أعداد ححيفتي الدراسة تفاوت غير كبير بالشد ة لسؾ ؾعات القرة  -
لرالح ححيفة الرسالة التي  2014الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي في عام 

في  230في مؾ ؾعاتيا، مقارنة برحيفة االستقلل مدجمة  264حازت عمى 
حزبية التي تتبشى خيار وذلػ ألن ححيفتي الدراسة مؽ الرحف الا، مؾ ؾعاتي

 السقاومة، كسا أن االحتلل االسرائيمي يدتيدع الحزبيؽ بذكل م اشر لرفزيسا التشازل
 حق الفمدظيشييؽ أو إ رام اتفاؾيات تتعارض مع حقؾقيؼ.   عؽ
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 نتائج تحميل السزسهن  :السبحث اْلول
 أوًل: مهضهعات القرة الرحفية:

 فيم 2014لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  رحفية مهضهعات القرة ال: 3.2جدول  )

 (دراسةصحيفتي ال

 السهضهعات الرحفية الرسالة الستقالل التجاه العام
  ك  % ك % ك %
 الحرار 24  9.1 18 7.8 42 8.5

 سياسية
 ىدم البيهت 19 7.2 20 8.7 39 7.9
 تشديدات واستشكارات 10 3.8 21 9.1 31 6.3
 السبادرات 5 1,9 3 1،3 8 1.6

24,3 12
0 

 السجسهع   58 22 62 26,9

 اعتداءات الحتالل 27 10,2 35 15,2 62 12,6
 عسميات مقاومة 10 3,8 9 3,9 19 3,8 عدكرية

 السجسهع 37 14 44 19.1 81 16.4

ارتفاع عدد الذيداء وارتكاب          20 7,6 15 6,5 35 7,1
 مجازر

 اجتساعي
 صسهد وتحدي 17 6.4 15 6.5 32 6.5

 تزامن ومداندة 12 4,5 10 4,3 22 4.5
 

 التكافل الجتساعي 10 3,8 8 3,5 18 3,6

21,7 10
7 

 السجسهع 59 22,3 48 20,8

 البظالة 25 9,5 25 10,9 50 10.1

استيداف الحتالل لمسقرات التجارية  7 2.7 5 2.2 12 2.4 اقترادي
 والرشاعية

 ركهد الدهق  2 0,8 - - 2- 0.4

 السجسهع 34 13 30 13,1 64 12,9
 ج

 

 صحي معالجة الجرحى 6 2,3 5 2,2 11 2.2
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 السهضهعات الرحفية الرسالة الستقالل التجاه العام
  ك  % ك % ك %

انتذار اْلمراض السزمشة والسدرطشة  7 2,7 3 1,3 10 2.0
 بدبب العدوان 

استيداف السدتذفيات والكادر الظبي  5 1,9 1 0.4 6 1.2
 خالل العدوان

 مظهارئ فتح مقرات طبية ل 3 1.1 1 0.4 4 0.8
 حسالت التبرع بالدم وتهفير اْلدوية 2 0,8 1 0.4 3 0,6
  السجسهع 23 8.8 11 4,7 34 6.8
 تدمير البشية التحتية 8 3.0 7 3.0 15 3.0

 بيئي
 تدمير السياه واآلبار الجهفية 7 2.7 5 2.2 12 2.4
 تدمير السزارع واْلشجار 5 1.9 4 1.7 9 1.8
 ث الدسعيالتمه  2 0.8 1 0.4 3 0.6
 السجسهع 22 8,4 17 7,3 38 7.8
 دفن الذيداء 5 1,9 2 0.9 7 1,4

 العشاية بسهسم الحج 3 1,1 1 0,4 4 0,8 ديشي
 بشاء وتهسيع السقابر 2 0.8 - - 2 0.4
  السجسهع 10 3,8 3 1,3 13 2.6
 تعميسي استئشاف التعميم 13 4,9 4 1,7 10 3.4
 السدارساستيداف  4 1.5 6 2.6 10 2.0
 تأجيل الدوام الدراسي 2 0.8 5 2.2 7 1.4
 السجسهع 19 7,2 15 6,5 34 6.8

100.0 
49
4 

100.0 
23
0 

 السجسهع  الكمي 264 100.0

 تبين من الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي:
 :صحيفتي الدراسة إجسالي . أ

العدكرية  حازت مؾ ؾعات اعتداءات االحتلل عمى الترتيب األول  سؽ فئة
%، وجازت مؾ ؾعات ال ظالة في السرت ة الثانية  سؽ الفئة االقترادية 12,6 شد ة 
 سؽ الفئة   %، في حيؽ حازت مؾ ؾعات الحرار في السرت ة الثالثة10,0 شد ة 

 يشسا ت عيا مؾ ؾعات األسر التي تيدمت  يؾتيا في الترتيب الرابع  ،%8,5الدياسية  شد ة 
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وت عيا في الترتيب الخامس مؾ ؾعات ارتفاص عدد  ،%7,9 شد ة   سؽ الفئة الدياسية
%. وتلىا في الترتيب الدادس 7,1الذيداء وارتكاب مجازر  سؽ الفئة االجتساعية  شد ة 

% وتلىا سابعًا  تشديد واستشكارات  سؽ 6.5حسؾد وتحدؼ  سؽ الفئة االجتساعية  شد ة 
 %.6.3الفئة الدياسية  شد ة 

ممحؾظ  يؽ ححيفتي الدراسة مؽ حيم األولؾيات التي تشاولتيا يلحع تقارب و  -
حيم أن اعتداءات  ،مؾ ؾعات القرة الرحؽية كسا أن ترتيبيا لسؾ ؾعاتيا مشظقي 

ومؽ ثؼ ال ظالة الستزايدة بدبب الحرار  2014االحتلل الستؾاحمة خلل العدوان 
ثار سمبية ومؾجعة  عمى  الدائؼ عمى القظاص الذؼ حرل عمى الترتيب الثالم أوجدوا أ

  يؾمًا. 50الذعب الغرؼ الذؼ وقع عميو العدوان لقرابة  
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب

 صحيفة الرسالة: .1
حازت مؾ ؾعات اعتداءات االحتلل في السؾ ؾعات العدكرية عمى الترتيب 

 %، وحازت مؾ ؾعات ال ظالة  سؽ الفئة االقترادية في السرت ة10,2األول  شد ة 
%، في حيؽ حازت مؾ ؾعات الحرار  سؽ الفئة الدياسية في 9,5الثانية  شد ة 

% ،  يشسا تلىا مؾ ؾعات ارتفاص عدد الذيداء وارتكاب 9,1السرت ة الثالثة  شد ة 
%، وت عيا في الترتيب 7,2مجازر  سؽ الفئة االجتساعية في الترتيب الرابع  شد ة 

%، 7,2تيا  سؽ الفئة الدياسية  شد ة الخامس مؾ ؾعات األسر التي تيدمت  يؾ 
وجاءت مؾ ؾعات حسؾد وتحدؼ  سؽ الفئة االجتساعية في الترتيب الدادس  شد ة 

% ،وأخيرًا 4,9%. وت عيا مؾ ؾعات استئشاع التعميؼ في الترتيب الدابع  شد ة 6,4
 %.4,5مؾ ؾعات التزامؽ والسداندة في الترتيب الثامؽ  شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
ت مؾ ؾعات اعتداءات االحتلل  سؽ الفئة العدكرية عمى الترتيب حاز 

%، وتلىا مؾ ؾعات ال ظالة  سؽ الفئة االقترادية في السرت ة 15,2األول  شد ة 
%، في حيؽ حازت التشديدات واالستشكارات  سؽ الفئة الدياسية 10,9الثانية  شد ة 

سر التي تيدمت  يؾتيا  سؽ % ، وحازت مؾ ؾعات األ9,1في السرت ة الثالثة  شد ة 
%، وجاء في الترتيب الخامس مؾ ؾعات 8,7الفئة الدياسية في الترتيب الرابع  شد ة 

%، ثؼ ت عيا مؾ ؾعات حسؾد وتحدؼ بالتداوؼ مع مؾ ؾعات 7,8الحرار  شد ة 
 %.6,5ارتفاص عدد الذيداء وارتكاب السجازر في الترتيب الدادس  شد ة 
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باىتساميا  ,(1) م2012دراسة الدعدي ما تؾحمت إليو  واتفقت ىذه الشتائل مع 
بأن مؾ ؾعات التشديد ا 2تم2016ودراسة زيارة بالقزايا الدياسية بالدرجة األولى، 

واالستشكار تردرت اىتسام ححف الدراسة الثلث، وأن االتجاه الدائد لمسؾ ؾعات 
األطر السرجعية التي ركزت عمى العدوان ىؾ "السعارض" باإل افة إلى اىتساميا ب

التي حغي فييا مؾ ؾص ا 3تم2017ودراسة السشيراوي  الدياسية عمى نحؾ أساسي،
جاء ،  في ذات الدراسة  %10.6الذجب والتشديد الدولي والعربي بالسرت ة األولى  شد ة 

ودراسة  %40.4إطار اعتداءات االحتلل وتداعياتيا في السرت ة األولى  شد ة 
تي حازت فييا السؾ ؾعات الدياسية عمى الحيز األكبر مؽ الا 4تم2015الدهيركي 

السؾ ؾعات التي تتشاوليا ححف الدراسة، إذ  مغت ند ة السؾ ؾعات الدياسية في 
دراسة عالونة و نجادات  %، وأيزًا تؾافقت مع نتيجة37.0ححف الدراسة  شد ة 

ف الرسسي الرحف األردنية مؽ العدوان عمى غزة مؽ أ رزىا السؾقبأن  ا5تم2011
لألردن الذؼ اتدؼ بسعار ة العدوان، وكان أقميا الؾحدة الؾطشية الفمدظيشية، والسؾقف 

 ودراسة%، 20.3األردني مؽ حركة حساس والعدوان اإلسرائيمي بحد ذاتو بسا ندبتو 
أىؼ األحداث الدياسية التي قدمتيا الرحيفة خلل أيام العدوان ,(6)م2009الحازمي 

 .بيانات العربية، ثؼ مغاىرات التأييد والتزامؽتسثمت في إحدار ال

التررري  (7)م2013دراســـة ليـــث المييبـــي تؾحرررمت إليرررو  ؼيسرررا اختمفرررت ىرررذه الشترررائل مرررع مرررا       
مجرراالت القرررص الخبريررة الترري نذرررتيا مؾاقررع الرررحف االلكترونيررة العراؾيررة، فسشيررا:  فرريتشؾعررت 

                                                             

 الدعدؼ. ،عراقا: دراسة تحميمية ميدانية-القرة اإلخ ارية في قشاة تالحرة( 1)
 .زيارة تحميمية مقارنة،دراسة  :م2014العربي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  الخظاب الرحفي ا2ت
تحميمية دراسة  :م في الرحف العربية اليؾمية2014األطر الخبرية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ا3ت

 .مقارنة، السشيراوؼ 
 .الدؾيركي ،يةتحميم دراسة: الفمدظيشية القرة الرحؽية وتظبيقاتيا في الرحافة( 4)
اتجاىات الرحافة األردنية نحؾ العدوان اإلسرائيمي عمى غزة: دراسة تحميمية مقارنة في ححيفتي الرأؼ  (5)

 .علونة ونجادات ،والدستؾر
: دراسة م2009يشاير22 إلى  2008ديدسبر  27معالجة الرحافة العربية لمعدوان عمى غزة في السدة مؽ  (6)

 .الحازمي ،وسطحالة عمى ححيفة الذرق األ
 ،تحميمية التعددية الدياسية واإلعلمية وأثرىا في  شاء القرة الخبرية في الرحافة االلكترونية: دراسة( 7)

 المييبي.
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ا 1تم2015ودراسـة الدـهيركي يرًا، أو ثقاؼيرًا، ما جاء سياسيًا، ومشيا ما جراء اقترراديًا، أو اجتساع

التررري حرررازت فييرررا السؾ رررؾعات االجتساعيرررة عمرررى الحيرررز األكبرررر مرررؽ السؾ رررؾعات التررري تتشاوليرررا 
بخررلع ، 46.5حررحف الدراسررة، إذ  مغررت ندرر ة السؾ ررؾعات االجتساعيررة فرري حررحف الدراسررة 

عمررى السرت ررة األولررى فرري  الترري حررازت عمررى القزررايا االجتساعيررة ا2تم2019دراســة فراونــة  نتررائل
 اىتسام القرة الرحؽية الستعمقة بقزية األسرػ، تمتيا القزايا األمشية، ثؼ القزايا الرحية.

 
 ثانيًا: نهع القرة الرحفية:

في م 2014لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام (: نهع القرة الرحفية 3.3جدول )

 دراسةصحيفتي ال

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام نهع القرة الرحفية

 ك % ك % ك %
 قرص الحهادث 59 22.3 69 30.0 128 25.9
 قرص الىتسام اإلنداني 60 22.7 40 17.4 100 20.2
17.8 
 قرص السكان 50 18.9 38 16.5 88 

 قرة السعايذة 19 7.2 30 13.0 49 9.9
 أنساط حياة 21 8.0 20 8.7 41 8.3
6.9 
 قرص الشجاح 22 8.3 12 5.2 34 

 قرص اليروب 15 5.7 11 4.8 26 5.3
 القرص التاريخية 15 5.7 9 3.9 24 4.9
 البروفايل 3 1.1 1 0.4 4 0.8
 أخرى  - - - - - -

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 تبين من الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي:
 

                                                             

 .الدؾيركي ،تحميمية دراسة: الفمدظيشية القرة الرحؽية وتظبيقاتيا في الرحافة( 1)
 فروانة. مقارنة، تحميمية دراسة: شية اليؾميةمعالجة القرة الرحؽية لقزية األسرػ في الرحف الفمدظي( 2)
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 :صحيفتي الدراسة إجسالي . أ
%، ثؼ تلىا قرص 25,9الترتيب األول  شد ة  ص الحؾادث عمىحرمت قر

%، في حيؽ حازت قرص السكان عمى 20,2االىتسام اإلنداني في السرت ة الثانية  شد ة 
 ،%9,9وت عيا قرص السعايذة في الترتيب الرابع  شد ة  ،% 17,8السرت ة الثالثة  شد ة 

% وت عيا في الترتيب الدادس 8,3وجاءت أنساط الحياة في الترتيب الخامس  شد ة  
ثؼ ،%5,3وجاءت قرص اليروب في الترتيب الدابع  شد ة ،%6,9قرص الشجاح  شد ة 

ؼيسا حازت قرص البروفايل ،%4,9تلىا القرص التاريخية في الترتيب الثامؽ  شد ة 
 %.0.8عمى الترتيب األخير  شد ة 

ام اإلنداني الردارة ألنيا شكمت أنؾاص القرص الرحؽية السرت ظة بالحؾادث واإلىتس -
ىي الجية السعتدػ عمييا؛ وغال ًا ما في الحروب واالعتداءات تبرز حؾداث وإندانيات، 
تحغى بإىتسام ححف الدراسة، وىذا ما عير إثر العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 2139م الذؼ أسفر عمى ارتكاب آالع الجرائؼ حيم وحل عدد الذيداء إلى 2014
مجزرة بحق  50كسا ارتكب العدوان  11128السراحل العسرية، والجرحى مؽ مختمف 

 شييد. 530تدعيؽ عائمة فمدظيشية أسفرت عؽ ارتقاء 
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 صحيفة الرسالة: .1

%، تلىا قرص 22,7حازت قرص االىتسام اإلنداني في الترتيب األول  شد ة 
%، وت عيا قرص السكان في السرت ة الثالثة  شد ة 22,3الحؾادث في السرت ة الثانية  شد ة 

%، وجاءت أنساط 8,3% ،  يشسا حازت قرص الشجاح عمى  الترتيب الرابع  شد ة 18,9
% وت عيا في الترتيب الدادس قرص السعايذة 8,0الحياة في الترتيب الخامس  شد ة  

ترتيب الدابع %،وجاءت قرص اليروب بالتداوؼ مع القرص التاريخية في ال7,2 شد ة 
 %.1,1%، ؼيسا حازت قرص البروفايل في الترتيب األخير  شد ة 5,7 شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
%، وت عيا قرص 30,0حازت قرص الحؾادث عمى الترتيب األول  شد ة 

%، وت عيا قرص السكان في السرت ة 17,4اإلىتسام اإلنداني في السرت ة الثانية  شد ة 
%، 13,0و جاءت قرص السعايذة في الترتيب الرابع  شد ة % ، 16,5الثالثة  شد ة 

% ؼيسا حازت عمى الترتيب الدادس 8,7وحازت أنساط الحياة عمى الترتيب الخامس  شد ة  
%، 4,8%،وجاءت قرص اليروب في الترتيب الدابع  شد ة 5,2قرص الشجاح  شد ة 
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قرص البروفايل  شد ة  %  وأخيراً 3,9وت عيا قرص البروفايل في الترتيب الثامؽ  شد ة 
1,1.% 

ويعزػ تقارب ححيفتي الدراسة في تشاول أنؾاص القرة الرحؽية مع أن ححيفة 
الرسالة تشاولت قرص الحؾادث في الترتيب األول  يشسا قرص الحؾادث اإلندانية  التي 
تشاولتيا االستقلل نابع مؽ عسق األثر في العسمية االترالية التي وسياسة السؤسدة 

 ؽية التي أولتيا اىتسامًا ممحؾعًا.الرح
التي  يشت  (1)م2015نعيم السرري دراسة واتفقت ىذه الشتائل مع ما تؾحمت إليو 

م 2014أن أكثر األساليب تأثيرًا عمى السدتخدميؽ خلل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
ؾن متابعتيا التركيز عمى القرص اإلندانية السيسا وقت العدوان، وأجسع عمييا الس حؾث

التي أعيرت األلؼ والسعاناة في  ا2ت م2015ودراسة حازم أبه حسيد لألخ ار بدرعة، 
ا 3تم2013ودراسة عمي حدن %، 46.6الترتيب األول  سؽ الرسؾم الكاريكاتؾرية  شد ة 

التي تفتقر فييا القرص الخبرية في الرحافة العراؾية إلى التشؾص حيم الزالت قرص 
التي  ا4تم2007ودراسة العامري  ي، وقرص السكان ىي األكثر انتذارًا،االىتسام االندان

م، عؽ طريق 2005م، 2004عير في الجريدتيؽ اىتسامًا وا حًا بذئؾن العراق لعامي 
 تشاول الؾقائع واألحداث. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                             

دراسة  :م2014ا دور نذظاء مؾاقع التؾاحل االجتساعي في تغظية آثار العدوان اإلسرائيمي عمى غزة يؾليؾ 1ت
 السررؼ. ،تحميمية مقارنة

تحميمية  م: دراسة2014ا معالجة فؽ الكاريكاتير في الرحافة الفمدظيشية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 2ت
 . أ ؾ حسيد ،مقارنة

 حدؽ. ،دراسة تحميمية مقارنة  القرة الخبرية في الرحافة العراؾية:( 3)
 ،القرة الخبرية والتقرير الخبرؼ في الظ عات الدولية لجريدتي الحياة واألىرام: دراسة تحميمية مقارنة ا4ت

 العامرؼ.
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 ثالثًا: الكيم الخبرية:
في صحيفتي م 2014ام لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة ع(: الكيم الخبرية 3.4جدول )

 دراسةال

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل *التجاه العام الكيم الخبرية

 ك % ك % ك %
 الجدة 200 75.8 190 82.6 390 78.9
 اْلىسية 190 74.8 195 .88 385 77.9
 القرب 200 30.5 17 3.6 217 19.3
 الرراع 50 7.6 60 12.8 110 9.8

1.3 15 1.1 5 1.5 
 

 رةالذي 10

0.6 7 0.4 
 

 الغرابة 5 0.8 1

 494، واإلجسالي= 230، ومجسؾص ححيفة اإلستقلل =264مجسؾص ححيفة الرسالة = 
 تبين من الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي:

 :صحيفتي الدراسة إجسالي . أ
% مؽ مؾ ؾعات الدراسة، 78,9حازت ؾيؼ الجدة عمى الترتيب األول  شد ة 

%، في حيؽ جاءت مؾ ؾعات 77.9ىسية في السرت ة الثانية  شد ة وجاءت مؾ ؾعات األ
 يشسا حازت مؾ ؾعات الرراص عمى الترتيب  ،% 19,3القرب في السرت ة الثالثة  شد ة 

ؼيسا ،%0,6وتله في الترتيب الخامس مؾ ؾعات الغرابة  شد ة  ،%9,8الرابع  شد ة 
  %.1,3جاءت في الترتيب األخير مؾ ؾعات الذيرة  شد ة

 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 صحيفة الرسالة: .1

% 75.8حازت ؾيؼ الجدة  بالتداوؼ مع ؾيسةالقرب عمى الترتيب األول  شد ة 
% في حيؽ 29,0مؽ ؾيسة الدراسة، وحازت ؾيسة األىسية في السرت ة الثانية  شد ة  

،  يشسا  %7,6جاءت السؾ ؾعات التي تحسل ؾيسة الرراص في السرت ة الثالثة  شد ة 
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%، وجاء في الترتيب األخير 1,5جاءت مؾ ؾعات االذيرػ في الترتيب الرابع  شد ة 
 %.0,5مؾ ؾعات الغرابة  شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
%، وجاءت 41,6جاءت مؾ ؾعات األىسية عمى الترتيب األول  شد ة 

% في حيؽ جاءت مؾ ؾعات 40,5مؾ ؾعات االجدة في السرت ة الثانية  شد ة  
% ،  يشسا جاءت مؾ ؾعات التي تحسل ؾيسة 12,8راص في السرت ة الثالثة  شد ة الر

%، وجاءت الغرابة في الترتيب الخامس  شد ة 3,6القرب في الترتيب الرابع  شد ة 
 %.0,6%، يشسا جاءت مؾ ؾعات الغرابة في الترتيب الدادس  شد ة 1,3

تتدؼ بالجدة واألىسية  يلحع مؽ خلل الشتائل الدابقة أن ححيفتي الدراسة  
مسا يدلل عمى انعكاس الدياسة الرحؽية عمى مؾ ؾعاتيسا وتداعيات العدوان 

 اإلسرائيمي عمى القظاص.
وأىداع السؤسدات  الستراعد يؾمياً  عروع العدوان تأثير وتذير الشتائل إلى

يا الجدة واألىسية والقرب في حياغت ؤسدة الرحؽية التي اىتست بؿيؼالحزبية عمى الس
 لسؾ ؾعات القرة الرحؽية.

التي  ا1)م2015نهر الدهيركي دراسة واتفقت ىذه الشتائل مع ما تؾحمت إليو 
اىتست فييا الؿيؼ االخ ارية الستؾفرة في القرص الخبرية في ححف الدراسة فكان 

 %.99.8%، القرب100%، االىتسام اإلنداني 100%، الدقة 100أىسيا: األىسية 
الرراص بأن  (2)مmelanie 2009  دراسةىذه الدراسة مع ؼيسا اختمفت نتيجة 

اإلسرائيمي الفمدظيشي ُيَعدُّ مؽ الرراعات السعقدة، والعديد مؽ الؾقائع والغروع الحرجة 
ساعدت في وجؾد حمؾل عالسية لعدد مؽ الدشؾات، ولكؽ القادة عمى كل الجيتيؽ كانت 

 مؾجؾدة عمى الرغؼ مؽ ىذه الحمؾل اعتقاداتيؼ
 
 
 
 
 

                                                             

 .الدؾيركي ،تحميمية دراسة: الفمدظيشية القرة الرحؽية وتظبيقاتيا في الرحافة( 1)
(2) Framing the Israeli-Palestinian conflict: Astudy of frames used by three 

American newspapers, Melanie Stawicki. 
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 رابعًا: الذخريات:
لتداعيات العدوان اإلسرائيمي  الستزسشة في مهضهعات القرة الرحفية (: الذخريات3.5جدول )

 دراسةفي صحيفتي الم 2014غزة عام عمى 

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام فئة الذخريات

 ك % ك % ك %
 الذيداء 51 19.3 60 26.1 111 22.5

 جرحى 49 18.6 35 15.2 84 17.0 مهاطشهن 
 ميدمة بيهتيم 30 11.4 25 10.9 55 11.1
 قيادات سياسية فرائمية 60 22.7 50 21.7 110 22.3
 الكياديات العدكرية لمسقاومة 44 16.7 40 17.4 84 17.0
 شخريات أخرى  44 16.7 40 17.4 84 17.0
 شخريات سياسية رسسية 30 11.4 20 20 50 10.1

 الكمي السجسهع 308 53.3 270 46.7 578 100.0

مجسؾص الذخريات ىشا أكبر مؽ عدد السؾ ؾعات، ألن السؾ ؾص الؾاحد قد يحتؾؼ عمى أكثر *
 مؽ شخرية.

 تبين من الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي:
 :إجسالي صحيفتي الدراسة . أ

ؾعات القرة الذخريات التي تسثل السؾاطشيؽ عمى غالبية اىتسام مؾ حازت        
حيم تؾزعت ، % 43.3في ححيفتي الدراسة  شد ة م2014عام  الرحؽية لمعدوان اإلسرائيمي

 وت عيؼ الجرحى بالتداوؼ مع شخريات أخرػ  شد ة  ،%33.2عمى الذيداء أواًل  شد ة 
 % 16.5السيدمة  يؾتيؼ  شد ة  ، ثؼ% 25.1

الؿيرادات  وتر عيؼ كرل مرؽ% ، 45.1 شدر ة الؿيرادات الدياسرية الفررائمية جاء في السرت ة الثانية و 
جررراءت الذخرررريات الدياسررررية  وأخيرررراً ،  %17.0وشخرررريات أخررررػ  شدررر ة العدررركرية لمسقاومرررة 
 %.20.5الرسسية في  شد ة 

الذخررريات الستزرررسشة فررري مؾ ررؾعات القررررة الررررحؽية لتررداعيات العررردوان اإلسررررائيمي  -
د أكثرر مرؽ شخررية فري م أكثرر مرؽ مؾ رؾعاتيا القرررية، لؾجرؾ 2014عمى غزة عرام 

القرررررة الؾاحرررردة، وذلررررػ يعررررد مشظقرررري ألنيررررا مررررؽ عشاحررررر القرررررة الرررررحؽية األساسررررية 
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لمذخرررررريات بأنؾاعيرررررا حترررررى يحررررردث حرررررؾار وحرررررراص يظرررررؾر مجريرررررات القررررررة ويعررررررض 
 التفاحيل مؽ البداية إلى الخاتسة.

م 2014أدػ ارتقررراء الذررريداء مرررؽ السرررؾاطشيؽ بدررربب العررردوان اإلسررررائيمي عمرررى غرررزة عرررام  -
مؾ رؾعات  القررة  ىؼالذؼ استيدع السؾاطشيؽ ومشازليؼ عامة برؾرة كبيرة  إلرى ترردر 

الرحؽية في ححيفتي الدراسة، مسا أوجرد مرؾادًا حرحؽية غشيرة ومتاحرة تركرز عمرى إ رراز 
 .السؾاطشيؽ كذخريات محؾرية في القرة

 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 صحيفة الرسالة: .1

الستزسشة في مؾ ؾعات القرة الرحؽية لتداعيات العدوان  مغ السجسؾص الكمي لمذخريات 
حازت فييا الذخريات  ،%53.3م في ححيفة الرسالة  بد ة 2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

التي تسثل السؾاطشيؽ عمى غالبية اىتسام مؾ ؾعات القرة الرحؽية لمعدوان اإلسرائيمي عمى 
%، وتلىؼ 29.3داء أواًل  شد ة قرة وتؾزعت عمى الذي 174 ؾاقع   م2014غزة عام 

وأخيرًا السيدمة  يؾتيؼ  %،25.3%، تلىا شخريات أخرػ  شد ة 28.2الجرحى  شد ة 
 . % 17.2 شد ة

قرة، جاءت  134وحازت الذخريات الرسسية مؾ ؾعاتيا عمى الترتبيب الثاني  ؾاقع 
ا حازت الؿيادات %،  يشس44.8شخريات ؾيادات سياسية فرائمية في السرت ة األولى   شد ة 

%، وأخيرًا  الذخريات الدياسية الرسسية  شد ة 32.8العدكرية لمسقاومة السرت ة الثانية  شد ة 
22.4 .% 

 صحيفة الستقالل: .2
 مغ السجسؾص الكمي لمذخريات الستزسشة في مؾ ؾعات القرة الرحؽية لتداعيات 

%، حازت فييا 46،8شد ة م في ححيفة االستقلل  2014العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
الذخريات التي تسثل السؾاطشيؽ عمى غالبية اىتسام مؾ ؾعات القرة الرحؽية لمعدوان 

%، ثؼ تلىؼ الجرحى  شد ة 37.5جاء فييا الذيداء أواًل  شد ة  قرة،160اإلسرائيمي  ؾاقع 
 %.15.6وأخيرًا السيدمة  يؾتيؼ  شد ة ، %25.0، ثؼ الذخريات األخرػ  شد ة 21.9%

حازت فييا و  ،قرة 110 ؾاقع وأيزًا جاءت الذخريات الرسسية  في الترتيب الثاني 
%،  يشسا جاءت الؿيادات 45.5شخريات ؾيادات سياسية فرائمية عمى السرت ة األولى  شد ة 

%، وجاء في الترتيب األخير الذخريات 36.4العدكرية لمسقاومة السرت ة الثانية  شد ة 
 .%18.2ة الدياسية الرسسية  شد 
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التي أولت ا 1تم2015حازم أبه حسيد دراسة واتفقت ىذه الشتائل مع ما تؾحمت إليو 

بإن عشرر ا 2تم2012ودراسة ابراليم أحسد مؾ ؾعات الذيداء بذكل عام، اىتسامًا في 
عشرر أساسي يسكؽ تؾعيفو في القرص الرحؽية، إذ أنو ال يرظدم مع  فييا الذخرية

رة الرحؽية،  ل يتفق معيا ويعيشيا عمى أداء ميستيا برؾرة أفزل، التؾجيات اإلعلمية لمق
أطروحة "السجازر والسذابح اإلسرائيمية" حغيت بأكبر ند ة مؽ  ، بأنا3تم2016دراسة زيارة و 

 . يؽ جسيع األطروحات في ححف الدراسة الثلث
تي اعتسرد فييرا رسرامؾ ال ا4تم2015دراسة بربخ ل ىذه الدراسة مع نتائؼيسا اختمفت نتائل          

 عمرررى الذخرررريات السحؾريرررة الرمزيرررة غيرررر مدرررساة عشرررد تشاوليرررا مؾ رررؾعات العررردوان الكاريكررراتير
%، تلىررررا 45.3الترررري حررررازت عمررررى الترتيررررب األول  شدرررر ة  م2014اإلسرررررائيمي عمررررى غررررزة عررررام 

لترري ا (5)م2017ودراســة السشيــراوي  الذخررريات الدياسررية االسرررائيمية، ثررؼ مؾاطشررؾن فمدررظيشيؾن،
%، ومرؽ ثرؼ جراءت 36.3تردرت الذخريات العربية الذخرريات السحؾريرة فري العردوان  شدر ة 

 %.31.3الذخريات الفمدظيشية بالسرت ة الثانية  شد ة 
التري حرؾرت  فييرا  (6)مBaidoun 2014دراسـة كسرا اختمفرت نتيحرة ىرذه الدراسرة مرع    

 melanieودراســــــة  ,شيرررررةحرررررحيفة ىرررررآرتس الفمدرررررظيشييؽ بذرررررركل مختمرررررف عرررررؽ الرررررررحيفة اليسي
برررإختلع ترررأطير الررررحف الرررثلث لمررررراص اإلسررررائيمي الفمدرررظيشي حدرررب اخرررتلع  ,(7)م2009

اتفقررت ؼيررو الرررحف الررثلث عمررى  الترري( 8)م2009ودراســة دمحم  ,تؾجياتيررا الفكريررة اإليديؾلؾجيررة
                                                             

م: دراسة تحميمية 2014معالجة فؽ الكاريكاتير في الرحافة الفمدظيشية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ( 1)
 . دأ ؾ حسي ،مقارنة

 أحسد. ،عشاحر القرة القريرة وتظبيقاتيا في القرة الخبرية: دراسة تحميمية مقارنة( 2)
 .زيارة تحميمية مقارنة،دراسة  :م2014الخظاب الرحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  ا3ت
كسردر لمسعمؾمات أثشاء العدوان اعتررساد الشرخ ة الدياسية الفمدررظيشية عمرى شبرركات التؾاحل االجتساعي  ا4ت

  ربخ. ،دراسة ميدانية م:2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 
تحميمية دراسة  :م في الرحف العربية اليؾمية2014األطر الخبرية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ا5ت

 .مقارنة، السشيراوؼ 
(6) The Gaza Conflict 2013 and Ideologies of Israeli and Palestinian Media: A 

Critical Discourse Analysis, Baidoun, A. 
(7) Framing the Israeli-Palestinian conflict: Astudy of frames used by three 

American newspapers, Melanie Stawicki. 

احر : دراسة مقارنة لعش2009"-2008حؾرة مؾقف مرر الرسسي إزاء العدوان الرييؾني عمى غزة  (8)
 .دمحم ،الرؾرة اإلعلمية في خظابات الرحف اليؾمية السررية
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سؾقرف وإن حرحيفة الؾفرد أعيررت تؾاطرؤ اللسؾقف الرسسي السرررؼ مرؽ العردوان، وجؾد تأزم في ا
 السررؼ الرسسي مع االحتلل االسرائيمي.

 العشهان:نهع :  خامداً 
في  م2014القرة الرحفية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  (: عشهان3.6جدول )

 دراسةصحيفتي ال

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام العشهان

 ك ك% ك % ك %
41.3 
 لعشهان الهصفيا 104 39.4 100 43.5 204 

 العشهان التمخيري 100 37.9 99 43.0 199 40.3
 العشهان القتباسي 30 11.4 16 7.0 46 9.3
 العشهان الستفجر 20 7.6 7 3.0 27 5.5
 عشهان التداؤل 10 3.8 8 3.5 18 3.6

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير
 :عمى مدتهى صحيفتي الدراسة . أ

السدتخدمة مع مؾ ؾعات القرة الرحؽية لتداعيات العدوان حازت العشاويؽ الؾحؽية 
%، تلىا العشاويؽ 41,3عمى الترتيب األول  شد ة م 2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

شد ة ة في السرت ة الثالثة  %، وت عيا االقت اسي40,3التمخيرية في السرت ة الثانية  شد ة 
تلىا في الترتيب  ،%5,5 يشسا جاءت العشاويؽ الستفجرة في الترتيب الرابع  شد ة  ،9,3%

 %.3,6الخامس العشاويؽ التداؤلية  شد ة 
يلحع أن ححيفتي الدراسة اىتست بعشاويؽ القرة الرحؽية ألنيا مؽ العشاحر السيسة   -

التمخيرية التي تلئؼ في الكتابة الرحؽية، التي تردرت فييا العشاويؽ الؾحؽية و 
 م في ححيفتي الدراسة.2014تداعيات العدوان االسرائيمي عمى غزة عام 
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 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 صحيفة الرسالة: .1

%، تلىا العشاويؽ 39,4حازت العشاويؽ الؾحؽية عمى الترتيب األول  شد ة 
ية في السرت ة الثالثة  شد ة %، وت عيا االقت اس37,9التمخيرية في السرت ة الثانية  شد ة 

وتلىافي  ،%7,6 يشسا حازت العشاويؽ الستفجرة عمى الترتيب الرابع  شد ة  ،% 11,4
 %.3,8الترتيب الخامس العشاويؽ التداؤلية  شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
%، وت عيا العشاويؽ 43,5حازت العشاويؽ الؾحؽية عمى الترتيب األول  شد ة 

%، في حيؽ حازت االقت اسية عمى السرت ة 43,0ة الثانية  شد ة التمخيرية في السرت 
 ،%3,9 يشسا جاءت العشاويؽ التداؤلية في الترتيب الرابع  شد ة  ،% 7,6الثالثة  شد ة 

 %.3,9وتلىا في الترتيب الخامس العشاويؽ الستفجرة  شد ة 
 : السقدمة:سادساً 

في م 2014وان اإلسرائيمي عمى غزة عام القرة الرحفية لتداعيات العد(: مقدمة 3.7جدول )

 الدراسةصحيفتي 

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام السقدمة

 ك % ك % ك %
40.5 
 السقدمة الهصفية 112 42.4 88 38.3 200 

 السقدمة التمخيرية 99 37.5 95 41.3 194 39.3
 السقدمة القتباسية 20 7.6 15 6.5 35 7.1
 السقدمة التداؤلية 10 3.8 17 7.4 27 5.5
 السقدمة السقارنة 11 4.2 7 3.0 18 3.6
 السقدمة الحهارية 9 3.4 8 3.5 17 3.4
 السقدمة الداخرة 3 1.1 - - 3 0.6

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير
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 :عمى مدتهى صحيفتي الدراسة . أ
% وتلىا في الترتيب 40,5لسقدمة الؾحؽية عمى الترتيب األول  شد ة حازت ا

وت عياالسقدمة االقت اسية في الترتيب الثالم ،% 39.3الثاني السقدمة التمخيرية  شد ة 
وت عيا ،%5,5ؼيسا حازت السقدمة التداؤلية عمى  الترتيب الرابع  شد ة  ،%7,1 شد ة 

وتلىا السقدمة الحؾارية في الترتيب ،%3,6شد ة مقدمة السقارنة في الترتيب الخامس  
 %.0,6وحازت عمى الترتيب األخير السقدمة الداخرة  شد ة ،%3,4الدادس  شد ة 

م  2014تشؾعت مقدمات القرص الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسررائيمي عمرى غرزة عرام  -
أن القرائؼ في ححيفتي الدراسة، فتردرت السقدمة الؾحؽية مؾ راعاتيا، مسرا يردلل عمرى 

باإلتررال يترأثر برالغروع السحيظرة، فالعردوان اإلسررائيمي الستترابع، دفرع مشرو إلرى وحررف 
الؾقررائع الترري تعرررض ليررا الفمدررظيشييؽ، وذكررر جسيررع التفاحرريل بقؾالررب متعررددة  رررزت فرري 

 م.2014ححيفتي الدراسة جراء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب

 لرسالة:صحيفة ا .1
% وتلىا في الترتيب 42,4حازت السقدمة الؾحؽية عمى الترتيب األول  شد ة 

وت عياالسقدمة االقت اسية في الترتيب الثالم ،% 37.5الثاني السقدمة التمخيرية  شد ة 
وتلىا ،%4,2ؼيسا حازت السقدمة السقارنة في الترتيب الرابع  شد ة  ،%7,6 شد ة 

 وحازت السقدمة الحؾارية عمى،%3,8ترتيب الخامس  شد ة السقدمة التداؤلية في ال
 شد ة  الترتيب األخير السقدمة الداخرة ت وتلىا في،%3,4الترتيب الدادس  شد ة 

3,4.% 
 صحيفة الستقالل: .2

% وتلىا في الترتيب 41,3حازت السقدمة التمخيرية عمى الترتيب األول  شد ة 
وت عياالسقدمة التداؤلية في الترتيب الثالم ،% 38.3الثاني السقدمة الؾحؽية  شد ة 

ثؼ تلىا  ،%6,5ؼيسا حازت السقدمة االقت اسية في الترتيب الرابع  شد ة  ،%7,4 شد ة 
الترتيب  وحازت السقدمة السقارنة عمى،%3,5في الترتيب الخامس  شد ة  السقدمة الحؾارية
 .اىتسام ، وأخيرًا السقدمة الداخرة م تحغى بأؼ%3,0الدادس  شد ة 
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 ًا: الفقرة الجهىرية:سابع
الستزسشة في القرة الرحفية لتداعيات العدوان  تهفر الفقرة الجهىرية مدى(: 3.8جدول )

 الدراسةفي صحيفتي  م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام الفقرة الجهىرية

 ك % ك % ك %
 متهفرة 180 68.2 199 86.5 379 76.7
 غير متهفرة 84 31.8 31 13.5 115 23.3

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير
 :عمى مدتهى صحيفتي الدراسة . أ

%، 76,7مع غالبية مؾ ؾعات القرة الرحؽية  شد ة  الفقرة الجؾىريةتؾفرت 
 .مؽ القرص الرحؽية حؾل العدوان مؽ الفقرة الجؾىرية %23,3 شسا خمت ما ندبتيا ي
يلحرع وجرؾد الفقررة الجؾىريررة السترؾفرة الستزرسشة فري القرررة الررحؽية لترداعيات العرردوان  -

م فري حرحيفتي الدراسرة برررؾرة أكبرر مرؽ غيرر الستررؾفرة  2014اإلسررائيمي عمرى غرزة عررام 
سررام السؤسدررات الرررحؽية التري سررجمت أيزررًا أعررداد ممحؾعررة، مسررا يردلل عمررى  رررورة اىت

فررري تظرررؾير ميرررارات فشرررؾن الكتابرررة الررررحؽية،  والتركيرررز عمرررى ترررؾفر فقررررة  جؾىريرررة فررري 
مؾ رؾعات القرررة الرررحؽية  لجررذب اىتسررام القرارغ، وإيرررال الرسررالة اإلعلميررة بظريقررة 

 وا حة.
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 صحيفة الرسالة: .1

مقا ل %68,2ؾعات الرحؽية  شد ة في غالبية السؾ  الفقرة الجؾىرية تؾفرت
 .%مؽ مؾ ؾعات الدراسة31,8 غيا يا  شد ة

 صحيفة الستقالل: .2
غير  يشسا كانت  %86.5في غالبية مؾ ؾعاتيا  شد ة لجؾىرية الفقرة اتؾفرت 

 %.13.5متؾفرة   شد ة 
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 : الخاتسة:اً ثامش
اإلسرائيمي عمى غزة عام  في القرة الرحفية لتداعيات العدوانالستزسشة (: الخاتسة 3.9جدول )

 دراسةفي صحيفتي الم 2014

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام الخاتسة

 ك % ك % ك %
 تمخيريو 150 56.8 130 56.5 280 56.7
 تهجييية 70 26,5 66 28.7 136 27.5
 تداؤلية 20 7.6 30 13.6 50 10.1
 أخرى  10 3.8 4 1.7 14 2.8
 غير متهفرة 14 5.3 - - 14 2.8

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0
 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير

 عمى مدتهى صحيفتي الدراسة:أ.
%، وتلىا في 56.7الترتيب األول  شد ة  عمىحازت فئة الخاتسة التمخيرية 
تداؤلية عمى الترتيب تسة الالخاؼيسا حازت ،%27,5السرت ة الثانية الخاتسة التؾجييية  شد ة 

والسؾ ؾعات التي أخرػ  كل مؽ خاتسات وت عيا في الترتيب الرابع ،%10,1الثالم  شد ة 
 %.2,8 شد ة  تخمؾ مؽ الخاتسة

يلحع مؽ الجدول الدا ق أن الخاتسة التخميرية احتمت الردارة في القرة  -
ححيفتي الدراسة،  م في2014الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

وذلػ يتؾافق مع تسيز عشاويؽ ومقدمات القرة الرحؽية في الرحف الفمدظيشية، 
وذلػ يعزػ إلى أن الظابع العام لمقرص الرحؽية الفمدظيشية ذات طابع وحفي 

 تمخيري.

 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة:ب.
 صحيفة الرسالة: .1

الخاتسة %، وت عيا 56,8 ة فئة الخاتسة التمخيرية في الترتيب األول  شد جاءت
الترتيب  عمىتداؤلية ال الخاتسة ؼيسا حازت،%26,5تؾجييية في السرت ة الثانية  شد ة ال

%. ؼيسا جاءت 5,3اءت في الترتيب الرابع غير الستؾفرة  شد ة جو  ،%7,6الثالم  شد ة 
 %.3.8أخرػ في الترتيب الخامس  شد ة 
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 صحيفة الستقالل: .2

%، وجاءت 56,5الترتيب األول  شد ة  عمىتمخيرية حازت فئة الخاتسة ال
ؼيسا حازت تداؤلية عمى الترتيب الثالم  شد ة ،%26,7تؾجييية في السرت ة الثانية  شد ة 

 %.1.7%. وت عيا أخرػ في الترتيب الرابع  شد ة 5,3 شد ة  13,0
 

 : مدتهيات اْلسمهب الرحفي:تاسعاً 
لسدتخدمة في القرة الرحفية لتداعيات العدوان ا (: مدتهيات اْلسمهب الرحفي3.10جدول )

 الدراسةفي صحيفتي  م2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام* مدتهيات اْلسمهب الرحفي

 ك % ك % ك %
 السدتهى الرحفي الهصفي 100 16.6 90 19.4 190 17.8
 

17.8 
 لرحفي العامالسدتهى ا 100 16.6 90 19.4 190

 السدتهى الرحفي الخباري  70 11.6 80 17.2 150 14.0
 السدتهى الرحفي التدجيمي 90 14.9 60 12.9 150 14.0
 السدتهى الرحفي التفديري  95 15.7 50 10.8 145 13.6
 السدتهى الرحفي الستأدب 85 14.1 45 9.7 130 12.2
 يالسدتهى الرحفي العمس 64 10.6 50 10.8 114 10.7

 السجسهع 604 100.0 465 100.0 1069 100.0

مجسؾص مدتؾيات األسمؾب الرحفي أكبر مؽ عدد السؾ ؾعات ألن السؾ ؾص الؾاحد قد  *
 .يتزسؽ أكثر مؽ أسمؾب

 تبين من الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي:
 :عمى مدتهى صحيفتي الدراسة . أ

لرحفي الؾحفي عمى الترتيب األول السدتؾػ او حاز أسمؾبا السدتؾػ الرحفي العام 
مدتؾيات  األساليب الرحؽية السدتخدمة  مؽ إجسالي %17.8ند ة بحرؾل كل مشيسا عمى 

وتلىسا السدتؾػ الرحفي اإلخ ارؼ  ،مؾ ؾعات القرة الرحؽية لتداعيات العدوان في
ؼيسا  ،الكل مشيس %14,0بالتداوؼ مع السدتؾػ الرحفي التدجيمي في الترتيب الثاني  شد ة 
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وحاز السدتؾػ الرحفي  ،%13,6جاء السدتؾػ الرحفي التفديرؼ في الترتيب الثالم  شد ة 
  %.10,7وجاء في الترتيب األخير السدتؾػ الرحفي العمسي  شد ة  ،%12,2الستأدب  شد ة 

 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 صحيفة الرسالة: .1

سدتؾػ الرحفي الؾحفي عمى حاز أسمؾبا السدتؾػ الرحفي العام بالتداوؼ مع ال
%، وتلىسا السدتؾػ الرحفي التفديرؼ في الترتيب الثاني 19,4الترتيب األول  شد ة 

%، 14,9%،ؼيسا جاء السدتؾػ الرحفي التدجيمي في الترتيب الثالم  شد ة 15,7 شد ة 
%، وتله في الترتيب 14,1وت عا السدتؾػ الرحفي الستأدب في الترتيب الرابع  شد ة 

%،وحاز عمى الترتيب الدادس السدتؾػ 11,6خامس السدتؾػ األسمؾبي اإلخ ارؼ  شد ة ال
 %.10,6الرحفي العمسي  شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
حازت أسمؾبا السدتؾػ الرحفي العام بالتداوؼ مع السدتؾػ الرحفي الؾحفي 

تيب الثاني %، وتلىسا السدتؾػ الرحفي اإلخ ارؼ في التر 19,4عمى الترتيب األول  شد ة 
%، 12,9%،ؼيسا حاز السدتؾػ الرحفي التدجيمي عمى الترتيب الثالم  شد ة 17,2 شد ة 

وت عو السدتؾػ الرحفي التفديرؼ بالتداوؼ مع السدتؾػ الرحفي العمسي في الترتيب الرابع 
 %.9,7%، وحاز عمى الترتيب الخامس السدتؾػ األسمؾبي الستأدب  شد ة 10,8 شد ة 

ل يأتي األسمؾب العمسي واألسمؾب الستأدب في ىاتيؽ السرتبتيؽ ألنيسا بحاجة إلى وبظبيعة الحا
 عروع مختمفة عؽ العدوان.

أحسد  دراسة ابراليمواتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع ما تؾحمت إليو دراسة  كل مؽ    
رية التي لؼ تكؽ لغة القرص السدروسة بسدتؾػ واحد، إذ إنيا امتدت مؽ المغة الذاع ا1ت2012

ودراسة التي تدتخدميا القرة الحديثة، إلى المغة الرقسية التي تدتخدميا التقارير الرحؽية، 
التي تعددت أساليب معالجة القرة الخبرية التي نذرتيا مؾاقع  ا2تم2011ليث المييبي 

 الرحف االلكترونية العراؾية، فسشيا ما جاء تحميميًا، ومشيا ما جاء أسمؾبًا دعؾيًا، أو أسمؾب
التي جاءت فييا األساليب التحميمية في مقدمة األساليب ا  3تم2016ودراسة زيارة  ،الس الغة

                                                             

 أحسد. ،عشاحر القرة القريرة وتظبيقاتيا في القرة الخبرية: دراسة تحميمية مقارنة( 1)
 ،تحميمية التعددية الدياسية واإلعلمية وأثرىا في  شاء القرة الخبرية في الرحافة االلكترونية: دراسة( 2)

 المييبي.
 .زيارة تحميمية مقارنة،دراسة  :م2014لخظاب الرحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ا ا3ت
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خمط  يؽ القرة الخبرية والخبر في  التي  يشت وجؾد  م2007, ودراسة العامري اإلقشاعية
 الجريدتيؽ.

ء  يا التي جا  (1تم2015نهر الدهيركي  دراسة ىذه الشتائل مع ما تؾحمت إليواختمفت  و     
 .األسمؾب التدجيمي في السرت ة األولى

: السردر الرحفي:عاشراً   
لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  في القرة الرحفية (: السردر الرحفي3.11جدول )

 دراسةفي صحيفتي ال م2014

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام السردر الرحفي 

 ك % ك % ك %
 السراسل 120 45.5 90 39.1 210 42.5

 مرادر ذاتية
 السشدوب 10 3.8 5 2.2 15 3.0
 الرحيفة نفديا 40 15.2 80 34.8 120 24.3
 وكالت اْلنباء 60 22.7 30 13.0 90 18.2

 السهاقع اللكترونية 15 5.7 20 8.7 35 7.1 مرادر خارجية
 الرحف والسجالت 9 3.4 0 0.0 9 1.8
 دون مردر 10 3.8 5 2.2 15 3.0

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير
 :عمى مدتهى صحيفتي الدراسة . أ

حازت مؾ ؾعات القرة الرحؽية التي اعتسدت فييا ححيفة الدراسة عمى 
ثاني الترتيب ال عمىوحازت الرحيفة نفديا  ،%42,5السراسل في الترتيب األول  شد ة 

وحازت  ،%18,2الترتيب الثالم  شد ة  عمىؼيسا حازت وكاالت األن اء  ،%24,3 شد ة 
مؾ ؾعات السشدوب  جاءتو  ،%7,1الترتيب الرابع  شد ة  عمىلكترونية الالسؾاقع ا

في الترتيب  جاءتو  ،%3,0الترتيب الخامس  شد ة  عمى بالتداوؼ مع مجيؾلة السردر
 %.1,8األخير الرحف والسجلت  شد ة 

                                                             

 .الدؾيركي ،تحميمية دراسة: الفمدظيشية القرة الرحؽية وتظبيقاتيا في الرحافة( 1)
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وبذكل عام اعتسدت الرحيفتان عمى مرادرىا الذاتية في غالبية مؾ ؾعاتيا، 
فؽ الرحفيتالقرة الرحؽيةا التي تتظمب تسايزًا، ومؽ ثؼ لوىذا يتشاسب مع طبيعة ىذا ا

 السفروض اعتساد الرحيفة بذكل كبير جدًا عمى مرادرىا الذتية.
عام اإلسرائيمي عمى غزة ن تغير نتائل  السرادر الرحؽية  لتداعيات العدواو 

بأن السراسل حرد األغمبية وتله الرحيفة نفديا ثؼ الؾكاالت.. مسا يدلل بأن  2014
الرحف الحزبية السحمية تعتسد عمى  مراسمييا ومؾعفي السؤسدة الرحؽية  درجة كبيرة ثؼ 

 الؾكاالت.
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب

 صحيفة الرسالة: .1
%،وجاءت وكاالت 45,5في الترتيب األول  شد ة حازت مؾ ؾعات السراسل 

%، ؼيسا جاءت الرحيفة نفديا في الترتيب الثالم 22,7األن اء في الترتيب الثاني  شد ة 
%، وجاءت 5,7%،وجاءت السؾاقع الكترونية في الترتيب الرابع  شد ة 15,2 شد ة 

% 3,8شد ة مؾ ؾعات السشدوب بالتداوؼ مع مجيؾلة السردر في الترتيب الخامس  
 %.3,4،وجاءت في الترتيب األخير الرحف والسجلت  شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
%،وجاءت الرحيفة 39,1حازت مؾ ؾعات السراسل في الترتيب األول  شد ة 

%، ؼيسا جاءت وكاالت األن اء في الترتيب الثالم 34.8نفديا في الترتيب الثاني  شد ة 
%، وجاءت 6,7ية في الترتيب الرابع  شد ة %،وجاءت السؾاقع الكترون13,0 شد ة 

    %. 2,2مؾ ؾعات السشدوب بالتداوؼ مع مجيؾلة السردر في الترتيب الخامس  شد ة 
التي  :(1)م2016زيارة دراسة واختمفت ىذه الشتائل مع ما تؾحمت إليو درلدل كل مؽ 

في تغظيتيا  اعتسدت فييا ححف الدراسة عمى نحؾ كبير عمى وكاالت األن اء العالسية
وكاالت األن اء  بحيم تعددت فييا (2)م2017السشيراوي  دراسةو ألحداث العدوان،

  السرادر التي اعتسدت عمييا.
 
 

                                                             

 .زيارة ة،تحميمية مقارندراسة  :م2014الخظاب الرحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  ا1ت
تحميمية دراسة  :م في الرحف العربية اليؾمية2014األطر الخبرية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام ا2ت

 .مقارنة، السشيراوؼ 
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 تحميل شكل السحتهى  نتائج :السبحث الثاني
 الفشي: لقالبأوًل: ا

م لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عا القالب الفشي في القرة الرحفية(: 3.12جدول )

 الدراسةصحيفتي في  م 2014

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام البشاء الفشي

 ك % ك % ك %
 قالب الداعة الرممية 115 43.6 118 51.3 233 47.2
 قالب وول ستريا جهرنال 52 19.7 40 17.4 92 18.6
 قالب التتابع الزمشي 53 20.1 36 15.7 89 18.0
 القالب التذهيقي 14 5.3 34 14.8 48 9.7
 قالب اليرم السعتدل 30 11.4 2 0.9 32 6.5

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير
 عمى مدتهى صحيفتي الدراسة: . أ

 م باستخدام2014القرة الرحؽية لتداعيات العدوان عمى غزة عام  مؾ ؾعاتاىتست 
قالب وول ستريت  استخدام وتلىا ،%47,2الرممية في الترتيب األول  شد ة قالب الداعة 

قالب التتابع الزمشي في الترتيب الثالم  شد ة  وجاء ،%18,6جؾرنال في الترتيب الثاني  شد ة 
وجاء في الترتيب الخامس ،% 9,7وت عو القالب التذؾيقي في الترتيب الرابع   شد ة ،18,0%

 %.6,5 شد ة قالب اليرم السعتدل 
يلحررع فرري الجرردول الدررا ق أن القالررب الفشرري فرري القرررة الرررحؽية لتررداعيات العرردوان  -

قالرب الدراعة الرمميررة م  فري حررحيفتي الدراسرة سرجل 2014اإلسررائيمي عمرى غرزة عرام 
كتابررة ىررذا الشررؾص مررؽ فرري الررردارة ، وإيجرراد ت اعررد ممحررؾظ  رريؽ القؾالررب األخرررػ، ألن 

ؾذج قالب اليرم السقمؾب حيرم تزرؼ أىرؼ السعمؾمرات فري أعمرى القؾالب تذ و  دايتيا  شس
الخبرر، ثررؼ يحتررؾؼ عمرى سرررد تتررابعي ل ؿيرة الخبررر، وفرري ىرذا الذرركل يؾ ررح االسررتيلل 
أىسيررة السؾ ررؾص وجررؾىره ثررؼ تررأتي بعررد ذلررػ التفررريلت بأسررمؾب قرررري تقميرردؼ مررؽ 

 .البداية حتى الشياية
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حرمت عمى درجات متقدمة يعزػ إلى  تبيؽ نتيجة ىذه الدراسة بأن القؾالب التيو 
ج ار  وذلػ يختمف مع نتيجة دراسة ،األىسية والجدية في حياغة السزسؾن الرحفي

التي حرل فييا القالب التذؾيقي في البشاء الفشي لمقرة عمى السرت ة  ا1تم2012الدعدؼ
ل السؾ ؾص األولى، وىذا ألىسية ىذا البشاء القرري في جذب انت اه السذاىد واقشاعو إلكسا

 حتى ذروتو.
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب

 صحيفة الرسالة: .1
وت عو ،%43,6حازت مؾ ؾعات قالب الداعة الرممية في الترتيب األول  شد ة 

وجاء في الترتيب الثالم قالب  ،%20,1قالب التتابع الزمشي في الترتيب الثاني  شد ة 
م السعتدل في الترتيب الرابع  شد ة وجاء القالب الير ،%19,7وول ستريت جؾرنال  شد ة 

 %.5,3وجاء في الترتيب الخامس القالب التذؾيقي  شد ة ،% 11,4
 صحيفة الستقالل: .2

وتله  ،%51,3حازت مؾ ؾعات قالب الداعة الرممية في الترتيب األول  شد ة 
وجاء قالب التتابع الزمشي  ،%17,4في الترتيب الثاني  قالب وول ستريت جؾرنال  شد ة

ؼيسا جاء القالب التذؾيقي في الترتيب الرابع  شد ة  ،% 15,7في الترتيب الثالم  شد ة 
 %.0,9وجاء في الترتيب األخير  شد ة  ،14,8%

التي حرل فييا القالب  ا2تم2012الدعدي دراسة واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع 
 .التذؾيقي في البشاء الفشي لمقرة عمى السرت ة األولى

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 الدعدؼ. ،عراقا: دراسة تحميمية ميدانية-القرة اإلخ ارية في قشاة تالحرة( 1)
 الدعدؼ. ،نيةعراقا: دراسة تحميمية ميدا-القرة اإلخ ارية في قشاة تالحرة( 2)
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 انيًا: السهقع:ث

لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة في القرة الرحفية  ةحيفمن الر(: السهقع  3.13-أجدول )

 الدراسةصحيفتي في  م2014عام 

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام من الرحيفة السهقع

 ك % ك % ك %

 الرفحة الداخمية 198 75.0 178 77.4 37.6 76.1
 

 الرفحة الولى 52 19.7 42 18.3 94 19.0 
 الرفحة اْلخيرة 14 5.3 10 4.3 24 4.9

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير     
 عمى مدتهى صحيفتي الدراسة: . أ

مية، وذلػ معغؼ مؾ ؾعات القرة الرحؽية لتداعيات العدوان في الرفحات الداخ جاءت
الرفحة السؾ ؾعات عمى وتله في الترتيب الثاني  ،%76,1الترتيب األول  شد ة  وذلػ في

 %.4,9الرفحة األخيرة في الترتيب الثالم  شد ة  أخيرًا كانتو  ،%19,0األولى  شد ة 
تعد الشتائل الدابقة لسؾقع الرحيفة في القرة الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي  -

م في ححيفتي الدراسة مشظؿية، بدبب زخؼ مؾ ؾعات 2014ام عمى غزة ع
العدوان، فجعميا تؾزص عمى جسيع الرفحات، وسجمت الرفحات الداخمية الترتيب 

 .قارنًة بالرفحة االولى واألخيرةاألول لغم ة أوراقيا الداخمية م
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب

 صحيفة الرسالة: .1
وتلىا في 75,0اخمية عمى الترتيب األول  شد ة حازت فئة السؾقع مؽ الرفحة الد

%،وحازت الرفحة األخيرة في الترتيب الثالم 19,7الترتيب الثاني الرفحة األولى  شد ة 
 %.5,3 شد ة 
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 صحيفة الستقالل: .2

وت عو في 77,4حازت فئة السؾقع مؽ الرفحة الداخمية عمى الترتيب األول  شد ة 
%،وحازت الرفحة األخيرة في الترتيب الثالم 18,3 شد ة  الترتيب الثاني الرفحة األولى

 %.4,3 شد ة 
لمقرة الخبرية مجسؾعة مؽ الخرائص أن   في دراستو 2013l(1)حدن عميويرػ 

السسيزة ومدتؾػ مؽ القبؾل وؾيسًا إخ ارية مستازة ترشحيا لمشذر عمى أؼ حفحة في الرحيفة، 
إذا ما امتمكت الخرائص اللزمة لذلػ، وربسا وليا القدرة عمى أن تشذر في الرفحة األولى 

 .ألىسية الحدث في العدوان، فقد جاءت نحؾ ُخسس السؾ ؾعات في الرفحة األولى
بأن العدوان ا2تم2011دراسة عالونة و نجادات مع وتلقت نتييجة ىذه الدراسة  

% مؽ مجسؾص 97.7اإلسرائيمي عمى غزة طغى عمى اىتسامات الرحافة األردنية اليؾمية  شد ة 
 االفتتاحيات.

لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى  في القرة الرحفية عمى الرفحة(: السهقع 3.13 -ب جدول )

 الدراسةصحيفتي في  م2014غزة عام 

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام فئة السهقع

 ك % ك % ك %

 أعمى يسين الرفحة 71 26.9 63 27.4 134 27.1
 

 ع عمى الرفحةالسهق

26.9 
 أسفل يدار الرفحة 69 26.1 64 27.8 133 

 أسفل يسين الرفحة 70 26.5 60 26.1 130 26.3
 أعمى يدار الرفحة 44 16.7 37 16.1 81 16.4
 وسط الرفحة 10 3.8 6 2.6 16 3.2

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

                                                             

 حدؽ. ،القرة الخبرية في الرحافة العراؾية: دراسة تحميمية مقارنة( 1)
اتجاىات الرحافة األردنية نحؾ العدوان اإلسرائيمي عمى غزة: دراسة تحميمية مقارنة في ححيفتي الرأؼ  (2)

 .علونة ونجادات ،والدستؾر
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 ما يمي: الشتائج السهضحة في الجدول الدابق تذير
 :عمى مدتهى صحيفتي الدراسة . أ

وحازت أسفل يدار  27.1حازت أعمى يسيؽ الرفحة عمى الترتيب األول  شد ة
ؼيسا حازت أسفل يسيؽ الرفحة في الترتيب  ،%26,9الرفحة عمى الترتيب الثاني  شد ة 

ا وت عي،% 16,4وتله في الترتيب الرابع أعمى يدار الرفحة  شد ة  ،%26,3الثالم  شد ة
 %.3,2وسط الرفحة في الترتيب الخامس  شد ة 

تبرريؽ نتررائل الجرردول الدررا ق بررأن أعمررى يسرريؽ الرررفحة حقررق الترتيررب األول فرري         -
م فرري حررحيفتي 2014القرررة الرررحؽية لتررداعيات العرردوان اإلسرررائيمي عمررى غررزة عررام 

تؤكررد بررأن  الدراسررة، لرررمتو القؾيررة فرري العشاحررر اإلخراجيررة الستعمقررة باتجرراه الشغررر الترري
 العيؽ تجذب إلى األعمى.

 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة:. ب
 صحيفة الرسالة: .1

حازت فئة السؾقع عمى أعمى يسيؽ الرفحة في الترتيب األول  شد ة 
ؼيسا حازت أسفل  ،%26,5وتلىا أسفل يسيؽ الرفحة في الترتيب الثاني  شد ة ،26,9%

عيا في الترتيب الرابع أعمى يدار وت ،%26,1يدار الرفحة في الترتيب الثالم  شد ة
 %.3,8وأخيرًا وسط الرفحة في الترتيب الخامس  شد ة  ،% 16,7الرفحة  شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
وتلىا ،%27,8حازت فئة السؾقع أسفل يدار الرفحة في الترتيب األول  شد ة 

الرفحة في ؼيسا حازت أسفل يسيؽ  ،%27,4أعمى يسيؽ الرفحة في الترتيب الثاني  شد ة 
% 16,1وت عو في الترتيب الرابع أعمى يدار الرفحة  شد ة  ،%26,1الترتيب الثالم  شد ة

 %.2.6وجاءت وسط الرفحة في الترتيب الخامس  شد ة ،
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 ثالثًا: العشاوين:
لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى في القرة الرحفية  من حيث اتداعيا(: العشاوين 3.14جدول )

 دراسةصحيفتي الفي  م2014م غزة عا

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام العشاوين

 ك % ك % ك %
 السستد 220 83.3 200 87.0 420 85.0
 العريض 29 11.0 16 7.0 45 9.1
 السانذيا 10 3.8 8 3.5 18 3.6
 العسهدي 5 1.9 6 2.6 11 2.2

 السجسهع 264 100.0 230 100.0 494 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: يرتذ
 :عمى مدتهى صحيفتي الدراسة . أ

وت عو في الترتيب الثاني ،% 85,0حاز العشؾان السستد عمى الترتيب األول  شد ة 
 ،%3,6وتله عشؾان السانذيت في الترتيب الثالم  شد ة  ،%9,1العشؾان العريض  شد ة 

 %.2,2سؾدؼ  شد ة وجاء في الترتيب الرابع العشؾان الع
اشتيرت الرحف الفمدظيشية في استخداماتيا لمعشاويؽ الرحؽية لمعشؾان السستد و 

الذؼ يكثر  يؽ ورقات الرحيفة، واختمفت ىذه الدراسة مع نتائل الدراسة التي أعيرت 
اىتسام في العشاويؽ الكترونية التي تتزسؽ خرؾحية في شكميا ومحتؾاىا كسا في نتيجة 

الؾسؾم تفاعًل مؽ قبل الس حؾثيؽ عمى  التي كثر فييا, (1)م2015لسرري دراسة نعيم ا
 %.86مؾقع تؾيتر خلل العدوان #غزة_تحت_القرف  شد ة 

يلحررع مررؽ خررلل قررراءة الجرردول الدرررا ق أن العشرراويؽ مررؽ حيررم اتدرراعيا فرري القررررة  -
ة، م فري حرحيفتي الدراسر2014الرحؽية لتداعيات العدوان اإلسررائيمي عمرى غرزة عرام 

 رررروز العشرررؾان السسترررد الرررذؼ طغرررى عمرررى مؾ رررؾعاتيا السؾزعرررة عمرررى مؾاقرررع حرررحيفتي 
الدراسة، عمى اعت اره شكل مؽ عشاحرر اإلخرراج السرغرؾب  يرا والذرائع اسرتخداميا فري 

                                                             

دراسة  :م2014لعدوان اإلسرائيمي عمى غزة يؾليؾ ا دور نذظاء مؾاقع التؾاحل االجتساعي في تغظية آثار ا1ت
 السررؼ. ،تحميمية مقارنة
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الرررررحف الفمدررررظيشية، وذلررررػ يرررردعؼ نتررررائل شرررركل السزررررسؾن فرررري القرررررص الرررررحؽية 
 السحتارة.

 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 سالة:صحيفة الر  .1

وت عو في الترتيب ،% 83,3حاز العشؾان السستد عمى الترتيب األول  شد ة 
وتله عشؾان السانذيت في الترتيب الثالم  ،%11,0الثاني العشؾان العريض  شد ة 

 %.1,9وجاء في الترتيب الرابع العشؾان العسؾدؼ  شد ة  ،%3,8 شد ة 
 صحيفة الستقالل: .2

ؼيسا حاز عمى الترتيب ،% 87,0ب األول  شد ة حاز العشؾان السستد عمى الترتي
وت عو عشؾان السانذيت في الترتيب الثالم  شد ة  ،%7,0الثاني العشؾان العريض  شد ة 

 %.2,6وجاء في الترتيب الرابع العشؾان العسؾدؼ  شد ة  ،3,5%
 

 رابعًا: الرهر والرسهم:
لعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام لتداعيات ا في القرة الرحفية (: الرهر والرسهم3.15جدول )

 الدراسةصحيفتي في م 2014

 الرحيفة
 الرسالة الستقالل التجاه العام فئة الرهر والرسهم

 ك % ك % ك %
 الرهر السهضهعية 160 61.9 148 67 227 63.8
 الرهر الخبرية 48 18.2 43 18.7 91 18.4
 الرهر الذخرية 45 17.0 30 13.0 75 15.2
 السجسهع 253 97.1 221 98.7 393 97.4
 كاريكاتير 2 0.8 1 0.4 3 0.6
 انفهجرافيك 3 1.1 - - 3 0.6
 رسهم تهضيحية 1 0.4 - - 1 0.2
 السجسهع 6 2.3 1 0.4 7 1.4

 السجسهع الكمي 259 100.0 222 100.0 400 100.0

 الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي: تذير
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 اسة:عمى مدتهى صحيفتي الدر  . أ
 %97.5حازت الرؾر عمى معغؼ اىتسام ححيفتي الدراسة بحرؾليا عمى ند ة 

%، وأما بالشد ة 2.5وت عيا الرسؾم  شد ة  ،مؽ مجسؾص الرؾر والرسؾم في ححيفتي الدراسة
 شد ة  الذخريةتلىا الرؾر  ،%99.5 شد ة  أوالً الرؾر السؾ ؾعية  فجاءت لمرؾر
 %.0.5 شد ة الخبرية الرؾر  ثؼ ،1.75%

لكررل  %98.25االنفؾجراؼيررػ  شدر ة  والكاريكراتير فجرراء كرل مررؽ  لمرسرؾم  أمرا بالشدرر ة
 %.0.25 شد ة الرسؾم التؾ يحية  ت عياو  مشيسا،

ؼيسررا سررجل السجسررؾص الكمرري  لمرررؾر والرسررؾم فرري القرررة الرررحؽية لتررداعيات العرردوان 
ر والرسررؾم فرري مررؽ الررؾ  481م فري حررحيفتي الدراسررة عمرى2014اإلسررائيمي عمررى غرزة عررام 

 القرص الرحؽية.
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب
 صحيفة الرسالة: .1

وحازت الرؾر السؾ ؾعية عمى  %61.9سؾص الكمي لمرؾر عمى جحاز الس
%، 19.0%، ثؼ تلىا الرؾر الخبرية في الترتيب الثاني  شد ة63.2الترتيب األول  شد ة 

 %.17.8وجاءت الرؾر الذخرية في الترتيب الثالم  شد ة 
ؼيسا حاز عمى  الترتيب األول   ,6وحاز السجسؾص الكمي لمرسؾم األخرػ عمى 

ومؽ ثؼ الرسؾم  %،33.3%، وفي الترتيب الثاني  الكاريكاتير 50.0االنفؾجراؼيػ  ؾاقع 
 %.16.7التؾ يحية  شد ة 

 صحيفة الستقالل: .2
 ، ؼيسا حازت الرؾر السؾ ؾعية عمى221حاز السحسؾص الكمي لمرؾر عمى 

%، 19.5%، ثؼ تلىا الرؾر الخبرية في الترتيب الثاني  شد ة 67الترتيب األول  شد ة 
 %ر13,0وجاءت الرؾر الذخرية في الترتيب الثالم  شد ة 

 وحاز السجسؾص الكمي لمرسؾم األخرػ عمى عدد واحد  لرالح الرسؾم التؾ يحية فقط.       
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 خامدًا: العشاصر التيبهغرافية:
في القرة الرحفية لتداعيات العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  (: العشاصر التيبهغرافية3.16جدول )

 الدراسةفي صحيفتي  م2014عام 

 الرحيفة

 التجاه العام فئة العشاصر التيبهغرافية
صحيفة 
 الستقالل

 صحيفة الرسالة

 عدد ندبة% عدد ندبة% عدد ندبة%
 الطارات 264 53.1 230 50.9 494 52.1
 اْلرضيات 198 39.8 198 43.8 396 41.7
 اْللهان 35 7.0 24 5.3 59 6.2

مجسرررؾص تكررررارات العشاحرررر التيبؾغراؼيرررة أكثرررر مرررؽ مؾحرررؾعت القررررة الررررحؽية، وذلرررػ  
 .السؾ ؾص نفدو عمى عشاحر متعددة الحتؾاء

 تذير الشتائج السهضحة في الجدول الدابق ما يمي:
 عمى مدتهى صحيفتي الدراسة: . أ

الدراسة اىتساميا لسؾ ؾعات القرة الرحؽية لمعدوان عمى غزة خلل  يفتيأولت حح
مؽ خلل اىتساميا بالدرجة األولى استخدام اإلطارات إذ أن جسيع السؾ ؾعات تزسشت  2014

اء اىتساميا بالدرجة الثانية باألر يات التي حاحبت ما وج ،%100اإلطارات  شد ة 
 11.9كان االىتسام باأللؾان إذا جاءت ندبتيا   يراً وأخ ،مؽ مؾ ؾعات الدراسة  80.2ندبتو

 مؾ ؾعات الدراسة مدتخدمة األلؾان.
 عمى مدتهى كل صحيفة عمى حدة: . ب

 صحيفة الرسالة: .1
وفي الترتيب   ،%53.1حرمت ححيفة  الدراسة في االطارات عمى الترتيب األول  شد ة

 .%7.0واخيرًا األلؾان  شد ة ،% 39.8الثاني األر يات  شد ة
 صحيفة الستقالل: .2

وفرري الترتيررب   ،%50.9حرررمت حررحيفة  الدراسررة فرري االطررارات عمررى الترتيررب األول  شدرر ة
 .%5.3 خيرًا األلؾان  شد ةأو  ،% 43.8الثاني األر يات  شد ة
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 أىم نتائج الدراسة والتهصيات: ثالثالسبحث ال
  في ححيفتي الدراسة أنقراءة مؾ ؾعات القرة الرحؽية  يلحع مؽ خلل

 وذلػ لألس اب التالية: ،ححيفتي الدراسة تزسشت قرص ححؽية ممحؾعة
كانت  شاممة  لجسيع الجؾانب  2014أن اعتداءات االحتلل اإلسرائيمية خلل عدوان  -

مسا أوجد مادة  ،اإلندانية والبشية التحتية التي طالت أغمب مقدرات القظاص وسكانيا
 ساخشة لبؾرة قرص ححؽية كثيرة.

حيفة االستقلل خلل العدوان مؽ إحدار أعداد خاحة  يا لتغظية  لؼ تتسكؽ ح -
مؾ ؾعات خاحة بالعدوان مسا جعميا فرص سانحة بعد انتياء العدوان وعر يا 

 بقؾالب ححؽية مشؾعة.
اعتسدت ححيفة الرسالة  في إحدارىا خلل العدوان عمى حفحات مؾجزة ذات طابع   -

تياء الحرب إلى تظؾير حياغتيا وتقديؼ مسا جعميا بعد ان،إخ ارؼ مرفق بالرؾر 
 تفريلت أكثر.

       أوًل: ممخص بأىم نتائج الدراسة:
يلحع تركيز ححيفتي الدراسة عمى اعتداءات االحتلل عمى الترتيب األول  شد ة  .1

%، وتلىا الحرار في السرت ة 10,0%، ثؼ ال ظالة في السرت ة الثانية  شد ة 12,6
ثؼ  مؾ ؾعات األسر التي تيدمت  يؾتيا في الترتيب الرابع  ،% 8,5الثالثة  شد ة 

ثؼ في الترتيب الخامس مؾ ؾعات ارتفاص عدد الذيداء وارتكاب مجازر  ،%7,9 شد ة 
 يشسا السؾ ؾعات الرحية والبيئية والديشية والتعميسية لؼ تحغى بأىسية  ،،% 7 شد ة 

 تذكر مقارنة بسؾ ؾعات القرص الدابقة.
متأخر  رغؼ مؽ  البروفايل بأىسية ممحؾعة التي حرمت عمى ترتيبقرص  لؼ تحعَ  .2

 ستمقي في  ؾء الستغيرات الرحؽية السعاحرة.لاأىسيتيا في تأثير 
حازت مؾ ؾعات الجدة واألىسية والقرب عمى درجات متقدمة في ححيفتي الدراسة  .3

مسا يدلل عمى عسق سياسة السؤسدة الرحؽية وعسق احداس الكاتب الرحفي 
 لتو اإلعلمية.لرسا

سجمت قرص الذيداء والؿيادات الفرائمية والعدكرية درجات متقدمة في ححيفتي  .4
الدارسة ألن محؾر اعتداءات االحتلل تدتيدع عشاحر وؾيادات فرائمية مؽ خلل 

مسا يذكل علقة طردية  يؽ االنتساء الحزبي ،االغتياالت والترؽيات السخظظة 
 .2014عدوان اإلسرائيمي لعام واستذياد آالع الذ اب خلل ال
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الدراسة  روز الذخرية الحزبية في تشاوليا مؾ ؾعات القرص  يرت ححيفتاأع .5
 الرحؽية وعر يا نساذج مشؾعة في مجاالت عديدة .

ركزت ححيفتي الدراسة في قرريا الرحؽية عمى العشاويؽ والسقدمات الؾحؽية  .6
واحتؾائيا عمى الفقرة  ،قظاصط متقارب لدػ الكتاب الرحفييؽ في الشسوالتمخيرية ك

%. كسا تزسشت قرريا الرحؽية عمى خاتسات 76,7الجؾىرية الستؾفرة  في  شد ة 
 %. 56.7تمخيرية  شد ة 

تردرت مدتؾيات األسمؾب الرحفي لرحيفتي الدراسة أسمؾبي السدتؾػ الرحفي  .7
وجاء  ،%17,8العام بالتداوؼ مع السدتؾػ الرحفي الؾحفي في الترتيب األول  شد ة 

السدتؾػ الرحفي اإلخ ارؼ بالتداوؼ مع السدتؾػ الرحفي التدجيمي في الترتيب 
مسا يدلل  عمى أن مؾ ؾعات القرص الرحؽية خلل  ،%14,0الثاني  شد ة 

 العدوان ذات طابع وحفي إخ ارؼ.
يلحع اعتساد ححيفتي الدراسة عمى السراسل حيم حرمت عمى الترتيب األول  شد ة   .8

ؼيسا جاءت  ،%24,3الرحيفة نفديا في الترتيب الثاني  شد ة  وجاءت ،42,5%
وجاءت السؾاقع الكترونية في الترتيب ،%18,2وكاالت األن اء في الترتيب الثالم  شد ة 

وذلػ يذير إلى أن ححيفتي الدراسة تعشى بسرادرىا بذكل  ،%7,1الرابع  شد ة 
 ممحؾظ.

ممية في الترتيب األول  شد ة اعتسدت مؾ ؾعات القرة الرحؽية عمى الداعة الر  .9
وجاء قالب التتابع الزمشي  ،%18,6ثؼ تلىا قالب وول ستريت جؾرنال  شد ة ،47,2%

مسا يدلل عمى استخدام قؾالب  مختمفة في إخراج  ،%18,0في الترتيب الثالم  شد ة 
باإل افى إلى تردر السؾ ؾعات في الرفحات الداخمية   ،القرص الرحؽية

% مرفقة بالرؾرة السؾ ؾعية التي حردت 85.0العشؾان السستد  شد ةواعتسادىا عمى 
65.0. % 

  



041 


 :ثانيًا: التهصيات
 رورة االىتسام بقرص الشجاح، ألن ليا دور في تعزيز ثقة تدعؾ الدراسة إلى  .1

 السجتسع، وعدم االقترار عمى قرص الحؾادث.
القؾالب الشسظية  مجاراة التجديد في فؽ القرة الرحؽية والخروج مؽ تؾحي الدراسة .2

 التي عيرت فييا معغؼ القرص الرحؽية.
عمى الرحف الفمدظيشية أن تؾلي اىتساما وا حًا بالسرأة الفمدظيشية في تذدد الدراسة  .3

 .قرريا الرحؽية، وعدم التركيز عمى الذكؾر فقط، فالسرأة أكثر مؽ نرف السجتسع
ي السحتؾػ الكتا ي ألساليب تؾعية الرحفي الفمدظيشي في التجديد فتدعؾ الدراسة إلى  .4

وإ رازىا بذكل جذاب ،وقؾالب القرص الرحؽية في السجاالت اإلندانية والدياسية 
  يدع إيرال رسالة بحجؼ الجرائؼ التي يتعرض ليا سكان القظاص.

 رورة اىتسام الرحف الفمدظيشية  شؾص قرص البروفايل، وإ رازىا تؾحي الدراسة  .5
 .ك اقي أنؾاص القرص الرحؽية

عمى تظؾير القرة الرحؽية الفمدظيشية مؽ خلل تقديسيا أساليب  تذدد الدراسة .6
، مثل السدتؾػ الرحفي متكاممة األركان في  الذكل السزسؾن الرحفي السلئؼ

 .العمسي
إيجاد مؾادًا ححؽية غشية ومتاحة تركز عمى إ راز السؾاطشيؽ تؾحي الدراسة  .7

 كذخريات محؾرية في القرة الرحؽية.
االستسرارية في نذر القرص الرحؽية الفمدظيشية التي تبرز اعتداءات لدراسة تؤكد ا .8

االحتلل اإلسرائيمي  في جسيع السشاحي وعدم اقترارىا عمى مرحمة العدوان وبعد 
 االنتياء مشو.

وحؾاًل  ،في كتابة القرص الرحؽية السقدمة الداخرةالعسل عمى تظؾير تؤكد الدراسة  .9
 سجال.إلى التخررية في ذات ال

تظؾير الخاتسة التداؤلية في كتابة القرص الرحؽية التي تؾحي الدراسة عمى  .10
 تتظمب نؾص كيذا. 

 رورة اعتساد الرحيفة بذكل كبير جدًا عمى مرادرىا الذاتية في تؾحي الدراسة  .11
 غالبية مؾ ؾعاتيا، ليتشاسب مع طبيعة فؽ القرة الرحؽية.

لسا لو  ، مثل القالب التذؾيقيي الستمقيلسدات تكسيمية تؤثر ف إ افةتؤكد الدراسة  .12
 .أىسية في جذب انت اه السذاىد واقشاعو إلكسال السؾ ؾص حتى ذروتو



040 


استخدام العشؾان العسؾدؼ كشؾص مؽ أنؾاص عشاويؽ القرص تدعؾ الدراسة إلى  .13
 الرحؽية، وتأثيره عمى مؾ ؾص القرة بذكل كبير.

إ راز اعتداءات االحتلل استثسار أشكال القرص الرحؽية في تؾحي الدراسة  .14
اإلسرائيمي عمى السؾاطشيؽ الفمدظيشييؽ  وإعيار مخاطرىا عمى القزية الفمدظيشية 

 بذكل دائؼ.
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 السرادر والسراجع

 القرآن الكريم:

 :العربية السراجع: أولً 

ز الفمدظيشي لإلعلم، حروب عمى غزة ىدع واحد وانترار متكرر. السرك3 .1
ما، السؾقع: 29/6/2015ما. تاريخ االطلص: ت27/8/2014ت
 ا.https://www.palinfo.comت

مؽ القدام في غارات حييؾنية عمى القظاص، تقرير مشذؾر عمى مؾقع  7شيداء  يشيؼ  9 .2
، تاريخ http://goo.gl/Z98avyلرابط: م عبر ا7/7/2014فمدظيؽ أون اليؽ،  تاريخ: 

 م.18/9/2019دخؾل السؾقع: 
م، سحر القحظاني، تياني الشاحر، خبر مشذؾر، 2014أ رز الياشتاجات العربية عام  .3

،  تاريخ http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854مؾقع التقرير 
 م.2019/10/2م، تاريخ دخؾل السؾقع: 2014/8/27

اتجاىات الرحافة األردنية نحؾ العدوان اإلسرائيمي عمى غزة: دراسة تحميمية مقارنة في  .4
ا، 1ت27ححيفتي الرأؼ والدستؾر. علونة، حاتؼ. نجادات، عمى. مجمة أبحاث اليرمؾك، 

 ما.2011. ت749-729ص
، األردن: دار أسامة 1اتجاىات معاحرة في كتابة السقال الرحفي، مؾسى، الذياب، ط .5

 ما.2012لمشذر والتؾزيع، ت
اتجاىات التغظية اإلخ ارية لمذئؾن الخارجية في الرحف السررية وعلقاتيا بالستغيرات  .6

. جامعة  الخاحة بالرحف: دراسة تظبيؿية ترسالة ماجدتير غير مشذؾرةا . عؾيس، دمحم
 م.2008الزقازيق، القاىرة. 

، القاىرة: الدار السررية 1االترال ونغرياتو السعاحرة، حدؽ، مكاوؼ، وليمى، الديد، ط .7
 ما.1998المبشانية. ت

اآلثار الكارثية لمعدوان الرييؾني، أحسد نبيل الديمي، مقال مشذؾر عمى مؾقع الحياة  .8
، تاريخ دخؾل http://goo.gl/9Jywlq ، عبر الرابط28/8/2014تجربتي،  تاريخ:

 م.5/4/2015السؾقع: 

https://www.palinfo.com/
http://goo.gl/Z98avy
http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854
http://goo.gl/9Jywlq
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فمدظيشيًا، خبر مشذؾر عمى  83مجزرة في غزة قتل فييا  18إحرائية: االحتلل ارتكب  .9
م عبر الرابط: 14/7/2014مؾقع وكالة فمدظيؽ اليؾم اإلخ ارية،  تاريخ: 

http://goo.gl/AJkiET :م.21/9/2019، تاريخ دخؾل السؾقع 
،  يروت: 1االخراج الرحفي  يؽ األفلم واألفكار والحؾاسيب، عبد العزيز، الرؾيعي، ط .10

 ما.1998دار السمتقى لمظ اعة والشذر. ت
 ما.1998، الرياض: دار العبيكان، ت1اإلخراج الرحفي، فيد، العدكر، ط .11
ما. مؾقع دنيا الؾطؽ. 19/3/2006اليجرة والرباط. مشؾر، ىذام. تأرض فمدظيؽ  يؽ  .12

 ا.http://pulpit.alwatanvoice.comم، السؾقع: ت2015فبراير  20تاريخ االطلص: 
 ما.1984، القاىرة: تد.نا، ت1األسس الفشية لمتحرير الرحفي، محسؾد أدىؼ، ط .13
م: دراسة تحميمة 2014الرحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  الخظاب .14

 ما.2016مقارنة. زيارة، أميشة. رسالة ماجدتير مشذؾرة. الجامعة اإلسلمية، غزة. ت
-م01990الخريظة اإلدراكية لمرأؼ العام السررؼ تجاه الرراص األمريكي العراقي مؽ  .15

ة ماجدتير غير مشذؾرة. جامعة القاىرة، القاىرة. م: حيدر، رانيا. رسال2003حتى مارس
 ما.2006ت

م في الرحف العربية اليؾمية: 2014األطر الخبرية لمعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  .16
دراسة تحميمة مقارنة. السشيراوؼ، دمحم. رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. الجامعة اإلسلمية، 

 ما. 2017غزة. ت
م في مؾاقع الفزائيات األجشبية االلكترونية 2012غزة عام األطر الخبرية لمعدوان عمى  .17

بالمغة لعربية: دراسة تحميمية مقارنة. عؾض هللا، أحسد. رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. 
 ما.2014الجامعة اإلسلمية، غزة. ت

اعتررساد الشرخ ة الدياسية الفمدررظيشية عمرى شبرركات التؾاحل االجتساعي كسردر  .18
م.  ربخ، نزال عبد هللا. دراسة 2014ء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام لمسعمؾمات أثشا

 ما.2015مشذؾرة. الجامعة اإلسلمية، غزة. ت غير رسالة ماجدتير ميدانية.
اإلعلم االجتساعي ال يمغي التؾاحل اإلنداني، راما حسيد، مقال مشذؾر، مجمة  .19

 م.2015مرميب األحسر، شتاء اإلنداني، العدد الثامؽ والخسدؾن، المجشة الدولية ل
إنقرائية القرة الخبرية االقترادية في الرحافة السررية. حسدؼ عبد القؾؼ، محسؾد.  .20

 ما.1999رسالة ماجدتير غير مشذؾرة. جامعة السشيا، السشيا. ت
 م.2009إياد عظية الخالدؼ، حشاعة القرة الخبرية،بغداد  .21

http://goo.gl/AJkiET
http://goo.gl/AJkiET
http://pulpit.alwatanvoice.com/
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م، عبر 28/12/2014ة،  تاريخ: باألرقام: حراد خدائر إسرائيل في الحرب عمى غز  .22
 م.22/9/2019، تاريخ دخؾل السؾقع: http://altagreer.comالرابط 

 ما.2006بحؾث اإلعلم. حديؽ، سسير. الظ عة الثانية، القاىرة، عالؼ الكتب. ت .23
 ما.1997الؼ الكتب. تبحؾث الرحافة. عبد الحسيد،  دمحم. الظ عة الثانية، القاىرة، ع .24
ساعات، خبر مشذؾر عمى مؾقع وكالة  5 دأ سريان التيدئة اإلندانية في غزة لسدة  .25

،  تاريخ دخؾل http://goo.gl/gV9cCmم، عبر الرابط 17/7/2014فمدظيؽ الحرة، 
 م.23/8/2019السؾقع:

ؽ الرحافة العربية اليؾمية السعاحرة: بحم  يت السال، حسزة. دراسة وحؽية لسزامي .26
 ما.2000غير مشذؾر. جامعة السمػ سعؾد، الرياض. ت

يؼ. الظ عة األولى، بغداد، دون ناشر.  .27  يؽ القرة األد ية والقرة الخبرية. الظائي، إ رـا
 ما.2012ت
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 (: استسارة تحميل السزسهن 1السمحق رقم )
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 أوًل: فئات تحميل مهضهع السحتهى "ماذا قيل"؟ 
 فئة مهضهعات القرة الرحفية 
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 فئة  فئة مهضهعات القرة الرحفية              
 نهع القرة الرحفية
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 فئة السقدمة من حيث مزسهنيا فئة العشهان فئة الذخريات
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 أوًل : فئات تحميل مهضهع السحتهى "ماذا قيل "؟        
الفقرة  فئة

 الجهىرية
 فئة الخاتسة

 فئة 
 مدتهيات اْلسمهب الرحفي
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 ثانيًا: فئات شكل السحتهى "كيف قيل"؟           

من حيث  فئة العشاوين فئة السهقع الفشي القالبفئة 
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