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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
الصحفية  ةالفمسطينية اليكمية في الصكر  اىتماـ الصحؼعمى مدل  التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

ػ رات العكدةمسيلمسيرات العكدة، كالتعرؼ عمى سمات محتكل كشكؿ الصكرة الصحفية المستخدمة في 
كالتعرؼ عمى أنكاعيا، كاتجاىيا، كمصادرىا، كشخصياتيا المحكرية، كأىدافيا، كالرمكز الداللية التي اىتمت 

 .بيا، كأساليب إخراجيا

 استخدـ كفيو المسحية، الدراسات منيج الباحث استخدـ ،الكصفية البحكث مف الدراسة ىذه كُتعد
 كما المنيجية، المقارنة أسمكب استخدـ كفيو المتبادلة، قاتالعال دراسة كمنيج المضمكف، تحميؿ أسمكب
 .األكلكيات ترتيب نظريةمى ، معتمدان عأداة لمدراسةالمضمكف  تحميؿ استمارة الباحث استخدـ

 الممتدة الزمنية الفترة ؿ، خالكعينة لمدراسة لمدة عاـ "األياـ"ك فمسطيف"صحيفتي " " الباحث ركاختا
سمكب أالباحث  ، كاستخدـ29/3/2019حتى ، 31/3/2018مف يات مسيرات العكدةمف بداية انطالؽ فعال

 .في الصحيفتيف صكرة صحفية( 944)تحميؿ  تـ، حيث الحصر الشامؿ

 :أبرزىا مف النتائج، مف مجمكعة إلى الدراسة كخمصت

صحيفة فمسطيف  في بمغتحيث  ،بالصكرة الصحفية لمسيرات العكدة الدراسة صحؼ اىتماـ تبايف -1
 األياـ.( صكرة صحفية في صحيفة 389، ك)( صكرة صحفية555)

بنسبة لصكرة الصحفية لمسيرات العكدة تصدر مكضكع فعاليات شعبية ترتيب مكضكعات ا -2
(38.5)%. 

كما ككاالت األنباء عمى المرتبة األكلى في صحيفتي الدراسة، تالىا مصكر الصحيفة،  حصمت -3
 حكرية عمى الشخصيات اإلسرائيمية.ت متفكقت الشخصيات الفمسطينية بكصفيا شخصيا

 : ككانت أبرز التكصيات ىي

الحرص عمى إنشاء أقساـ تصكير داخؿ الصحؼ، مع االستفادة مف المصكريف اليكاة، كالككاالت  -1
 الخاصة، لتغطية أكسع كأشمؿ لكافة األحداث في مسيرات العكدة.

لمسيرات العكدة، لما لو تأثير في نفكس التأكيد عمى تبني الجانب اإليجابي المؤيد لمصكرة الصحفية  -2
 الجميكر الفمسطيني، كذلؾ الرأم العاـ العالمي.

التأكيد عمى االىتماـ بالمصادر الداخمية لمصكرة الصحفية الخاصة بمسيرات العكدة لمصحؼ  -3
 الفمسطينية، ككف أف أحداث مسيرات العكدة تقع في نطاؽ جغرافي يسمح لمصحؼ بتغطية األحداث.
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Abstract 
 This study aims at identifying the daily Palestinian press interest in press 

photos for the Great March of Return and identifying the features of the press photo 

and its content and form which is used to cover the Great March of Return, and to 

identify its types, directions, recourses, main characters, goals and semantic symbols, 

moreover to the final production of the photo. 

          This study is descriptive research, where the researcher used the survey 

study approach, in which he used the method of analyzing the content, the method of 

studying the interrelationships, and he used the method of comparative methodology. 

Also, the researcher used the content analysis form as a tool for the study, based on 

the theory of prioritization. 

          The researcher chose “Falastin” and “Al-Ayyam” newspapers as samples of 

the study for a year, from the beginning of the Great March of Return on March 31, 

2018, to March 31, 2019. The researcher used the comprehensive inventory method, 

where (944) press photos were analyzed in the two newspapers. 

          The study concluded a set of results, most notably: 

1. newspapers showed a variety interesting of press photos of Great March of Return, 

Falastin newspaper got a weight of (555) press photo and Al-Ayyam newspaper got a 

weight of (389) press photo. 

2. The popular events of the Great March of Return were the most highlighted in the 

press photos with (38.5%) weight. 

3. The news agencies got first place in the two study papers and followed by the 

newspaper photographer. Also, it showed that the Palestinian figures were 

considered more central figures that the Israeli figures. 

The study came out with several suggestions, including: 

1. The importance of creating Photo Department inside the newspapers, with the 

positive usage of the amateur photographers and the private agencies for the 

inclusive coverage of the Great March of Return. 

2. Emphasizing the adoption of the positive side of the press photos of the Great 

March of Return for its psychological impact on the Palestinian audience and the 

world public opinion. 

3. Emphasizing the importance of the interior sources of the Palestinian press photos 

of the Great March of Return considering the geographical area of the actions of 

Great March of Return gives the journalism the opportunity to cover all the actions. 
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م  تَكهن امَمْ  َوعَلَّمَكَ  َوامِْحْْكَةَ  اْمِكتَاَب  عَلَْيكَ  اَلّله  َوَأنَزلَ "  تَْعَله

 "َعِظميًا عَلَْيكَ  اَلّلِ  فَْضله  َوََكنَ 

 صدق هللا امعظمي

 
 

 (113: النساء)
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 َدْاءُ ػػْاإِلى
 

لِّق برائحتها الزكيَّة الفوَّاحة؛إىل أرواح الشهداء الطَّاهرة  فلم تربح حياتنا قط؛ فهي  اليت مل تزل ُتح
 مرتبِّعة على َشغاف القلب..

 ..إىل اليت سقتين حبَّ هذا الدِّين؛ نرباًسا وطريًقا، نور عيين ومحهجة فؤادي أمِّي الغاليَّة
 ..إىل البلسِم الشَّايف واحلضن الدَّافئ، والصَّدر احلنون؛ والدي احلبيب

 طالل( .. )أمياتنا؛ جديت الغالية إىل هديَِّة ادلوىل إلّينا مشس سعادتنا ونور ح
 ي الغالية. زوجهذا.د وساندتين يف مشواري إىل من شاركتين مشوار العناء واجله

 وعبداهلل.. وشام، مرفت،إىل أقمار حيايت، وعنفوان أحالمي أبنائي، 
 ..دالكرمية )أم فيصل(؛سائاًل اهلل ذلم اخلري والرشا وأخيت ..سندي وعزويت.. إخواين الغوايل إىل

 ..( وأعمامي وأهلي وعزويتحممد و، وأبلوأبو طال، أبو حسني)خوايل الغوايل أإىل 
 ..إىل كلِّ أحبائي وأصدقائي، ومن ذلج لسانه بالدَّعاء يل يف ظهر الغْيب

 ..إىل كلِّ من علَّمين حرفًا أو أسدى إيلَّ نصيحة وكل من له يف قليب مكانة
 ..كان صغريًاإىل كلِّ من كان له دور يف حيايت ولو  

 

 جميًعا.. أهدي هذه الرِّسالة المتواضعة.. إليهم
 الباحث                                                                                        

 أبك زايدعمرك محمد         
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 كتقديره شكره 
شيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ .. عمى إحسانو كالشكر لو عمى تكفيقو كامتنانو، كأ. إف الحمد هلل

اهلل  ىلو، رفع شأف العمـ كأعمى قدر أىمو، كأشيد أف نبينا محمدان عبده كرسكلو، أشرؼ األنبياء كالمرسميف، صم
لمسالكيف، كقدكة لمعامميف، كمف تبعيـ  ةن عميو كسمـ كعمى صحبو أجمعيف، الذيف كانكا بعمميـ، كعمميـ منار 

 ف.بإحساف إلى يـك الدي
 كبعد ...

، كذلؾ إقراران كعرفانان مني طمعت عبد الحميد عيسىالدكتكر: أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى أستاذم سعادة 
و بإشرافو عمى ىذه الرسالة، فقد كاف نعـ العكف؛ إذ لـ يبخؿ عمٌي بكقتو الثميف، فم تكرموبعظيـ معاكنتو لي، ك 

 اهلل عني خير الجزاء. مني جزيؿ الشكر كالتقدير ككافر االحتراـ، كجزاه
لى أساتذتي في قسـ الصحافة  الذيف لـ يبخمكا عمينا الجامعة اإلسالمية كالتقدير إلى  الشكركما أتكجو بجزيؿ  كا 

ممثمو باألستاذ الدكتكر: جكاد راغب الدلك، كالدكتكر: نعيـ ة المناقشة نكأشكر لج ،في تقديـ الممعكمات القيمة 
 بكؿ مناقشتي.ا بقمعمى تفضمي فيصؿ المصرم

الدكتكر نياد عبد الفتاح بدرية لتفضمو بتدقيؽ الرسالة كتنقيحيا لغكينا، كما أشكر األساتذة كما أشكر  
 القيمة. الكراـ الذيف تفضمكا بتحكيـ استمارة تحميؿ المضمكف، كلـ يبخمكا عميَّ بممحكظاتيـ

ألنيا تشعرنا دكمان بقصكرىا، كعدـ  ؛سطكر الشكر كالثناء دائمان تككف في غاية الصعكبة؛ عند كتابتيا
 .إليو اإيفائيا حؽ مف نيديي

أف أقؼ ليـ احترامان  يٌ إلى مف أعطكا فصدقكا بعطائيـ، فسقكا كرككا حبان كحنانان، إلى مف كجب عم
خكاني   ، فمف أجد ما أشكرىـ بو، إال الدعاء ليـ بقمب صادؽ.ةالغالي تيكأخكتقديران، كالدم ككالدتي كا 

ساندني، كشجعني عمى مكاصمة مسيرتي العممية،  ككؿ مف رسالةه الذىإنجاز  مف ساىـ فيكأشكر كؿ 
 ، فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء. كأبنائي عبد اهللزكجتي أـ ل ككؿ الشكر

طيمة رحمتي كما كأتقدـ بكافر امتناني لزمالئي الذيف كقفكا إلى جانبي كقدمكا لي المساعدة كالتكجيو 
 .العممية

ما كاف مف خطأ ك  لو الحمد كالمنة ،تكفيؽ مف اهلليك فإف ما كاف في رسالتي مف صكاب ف ؛كختامان 
كالحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خير  ،كاستغفر اهلل مف ذلؾ ،كنقصاف فمف نفسي كمف الشيطاف

 المعمميف.
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 :الدراسة مقدمة

ا لسمسمة طكيمة كممتدة مف نضاؿ استمرارن  31/3/2018العكدة بتاريخ  اتانطمقت مسير 
بمختمؼ األشكاؿ عمى مدل قرف مف الزمف، بما فييا اعتماد قيادة الحركة  الفمسطينيالشعب 

الكطنية الفمسطينية المقاكمة الشعبية لمكاجية مخططات احتالؿ فمسطيف كفترة االنتداب البريطاني 
ـ، 1920مكسـ النبي مكسى في العاـ  . كتعٌد انتفاضةـ1948التي استمرت لثالثة عقكد حتى العاـ 

الشعبية، ككاف مف أبرزىا اإلضراب الكبير في  أكلى االنتفاضات الشعبية، كتكالت مظاىر المقاكمة
 .يكمنا، كالذم شٌؿ الحياة العامة في عمكـ فمسطيف 178، الذم استمر ـ1936العاـ 

عامنا  11ف، كبعد العكدة في الذكرل السبعيف الحتالؿ فمسطي اتمسير  كجاءت انطالقة
 -عمى حصار قطاع غزة، كفي ظؿ االنقساـ الفمسطيني، مع تراجع مسار التسكية الفمسطينية 

نقؿ  الذم نتج عنو األميركي –، كبعد الحراؾ اإلسرائيمي 2014اإلسرائيمية المتكقفة منذ العاـ 
صفقة القرف"، ك"خطة يسمى بػ" عماالسفارة األميركية إلى مدينة القدس المحتمة، كالحديث الدائر 

السالـ" األميركية التي يركج ليا الرئيس دكنالد ترامب مف خالؿ جاريدككشنر، مبعكثو في الشرؽ 
 .(1(األكسط

، كما ا بصرين أصبح الفف الصحفي فنن ؛ ر الصحافةنتيجة لتطكٌ ك  ا يعتمد عمى الصكر كالرسـك
صر التطكر كالتقدـ في مجاؿ في تحقيؽ أىداؼ الصحافة في ع اا رئيسن أصبحت الصكر تؤدم دكرن 

ال أف التكسع في استخداميا في إالصكرة قد استخدمت منذ عدة قركف االتصاؿ كاإلعالـ، كمع أف 
كاف لو أكبر األثر عمى العمؿ الصحفي، كاف التطكر الذم أصاب مرافؽ الحياة  االخيرةالسنكات 

مستخدمة كحجميا كطبيعتيا، إذ ال كالكسائؿ اإلعالمية خاصة أدل إلى تطكر في عدد الصكر ،كافة
كىذا يعكد إلى ادراؾ الصحؼ إلى اىمية  ،ف بعض الصحؼ تحتؿ الصكرة فييا معظـ صفحاتياإ

 .كاإللكتركنية الصكرة في عصر باتت الصكرة  ىي الكممة الناطقة لمصحافة الكرقية

في تقكـ بدكر ميـ ألنيا ة أىمية خاصة في اإلخراج الصحفي لمصكرة الصحفي كما أفَّ 
تعزيز المعنى المراد تكثيقو كتأكيده، كتعد مف أىـ عكامؿ الفصؿ بيف المكضكعات، كليا مياـ 

                                                           

  متطمبات  الكبرل...مسارات، مسيرات العكدة  -االستراتيجيةالمركز الفمسطيني ألبحاث السياسات كالدراسات  (1)
 االستمرارية كالتكسع، مكقع إلكتركني.
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، كتعمؿ عمى تككيف ركابط (1(جمالية ال غنى عنيا في كسر الرتابة كتسييؿ القراءة كلفت االنتباه
بيـ، كتعطي ألنيـ يتآلفكف بقكة مع المطبكعات التي تركؽ لعقكليـ كقمك  ،نفسية كعاطفية مع القراء

كتشعرىـ بأنيـ يشارككف فيما يحدث، كىك ما يعطي شعكر  ،في مكاف الحدث بأنيـلمقراء احساسان 
 .(2) كالصحيفةباأللفة بيف القارئ 

خالؿ فعاليات مسيرات العكدة استخدـ االحتالؿ اإلسرائيمي القكة المفرطة مع المتظاىريف ك 
لمصكرة عدسات كاميرات الصحفييف، فكاف  السممييف الفمسطينييف كىك ما تـ رصده مف خالؿ

، كىك ما ظير جميان في الصحؼ متظاىريفممارسات بحؽ الىذه الفي فضح  الصحفية دكر كبير
 .  الفمسطينية اليكمية التي اعطت مساحة كبيرة لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة عمى صفحاتيا

، كالتعرؼ عمى الصحفيةكتأتي ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى سمات كمحتكل كشكؿ الصكرة 
كالرمكز الداللية ككسائؿ  كالشخصيات المحكرية كاتجياىا مكضكعات كمصادر الصكرة الصحفية

مسيرات العكدة في صحيفتي ل بالصكرة الصحفية الخاصةتناكليا في ىذه الدراسة  تـ، التي اإلبراز
 الدراسة.

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 (.44( مكي، اإلخراج الصحفي: الحمكؿ الفنية لصحافة المستقبؿ )ص 1)
 (.97كير الصحفي )ص ( شفيؽ، األساليب العممية كالفنية لمتص2)
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 الفصؿ األكؿ

 العاـ لمدراسةاإلطار 

مكضكعات  تناكلت التي السابقة الدراسات أىـ اضر كاستع بياف إلى األكؿ الفصؿ ييدؼ
الصحفية لمسيرات العكدة، كالتعرؼ عمى سمات محتكل  ةالفمسطينية اليكمية في الصكر  الصحؼ

 كأىميتيا، ،الدراسة كمةمش يستعرض اكم السياؽ،كشكؿ الصكرة الصحفية المستخدمة في ىذا 
 كالمصطمحات كعينتيا، كمجتمعيا، كأداتيا، كمنيجيا، ،الدراسة نكع إلى كتساؤالتيا، إضافة كأىدافيا،
 .كتقسيميا في الدارسة المستخدمة

 الدراسات السابقة: :أكالن 

الباحث عمى مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث السابقة المتنكعة ذات الصمة بمكضكع  اطمع
نتفاضة متعمقة بالمسيرات كاإلحكر األكؿ دراسات ة، حيث تـ تقسيميا إلى محكريف، تناكؿ المالدراس

 .الصكرة الصحفيةبمتعمقة  الدراساتالثاني  المحكرفيما تناكؿ  ،الفمسطينية

 نتفاضات الفمسطينية:كاال  الشعبية بالمسيرات اإلعالمية المتصمةاسات الدر  :المحكر األكؿ

 .(1)ـ(2019دراسة عيسى ) -1

عف سيميائية كاريكاتير مسيرات العكدة في الصحافة  الكشؼ إلى دِّراسةالىدفت 
كتنتمي ىذه ، ، الفمسطينية، كالمكضكعات التي تناكلتيا، كالرمكز كالدالالت المغكية التي تضمنتيا

منيج الدراسات المسحية مف خالؿ استخدـ الباحث  اإطارىكفي ، الدراسة إلى البحكث الكصفية
كفي إطاره تكظيؼ أسمكب المقارنة ـ أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيج العالقات المتبادلة استخدا

كاختار الباحث عينة عمدية  ريؽ أداة استمارة تحميؿ المضمكف،، كتـ جمع البيانات عف طالمنيجية
 2018مارس  30مف صحيفتي " الحياة الجديدة " ك "فمسطيف"، كامتدت المدة الزمنية لمدراسة مف 

، ذلؾ عف طريؽ الحصر الشامؿ لجميع رسكـ الكاريكاتير الخاصة بمسيرات 2019مارس  31 إلى
رسمان مف الصحيفتيف، كفي إطارىا استخدـ الباحث نظرية  59العكدة خالؿ ىذه المدة كالتي بمغت 

 األطر الخبرية.
                                                           

 : دراسة تحميمية مقارنة.يميائية كايكاتير مسيرات العكدة في الصحافة الفمسطينيةس، يسىع (1)
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مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

ضكعات صمكد المتظاىريف حصمت عمى أظيرت الدراسة أف رسـك كاركاتير مك  .أ 
، تمتيا المكاجيات بفارؽ كاضح، ثـ مكضكعات صحيفتي الدراسةالمركز األكؿ في 

 القمع كاالعتداءات اإلسرائيمية عمى المشاركيف في المسيرات.
ركزت صحيفتا الدراسة عمى الشخصيات الرمزية غير المسماة بشكؿ أكبر بكثير مف  .ب 

ؼ الشخصيات المحكرية الرمزية كالحقيقية بصفات الشخصيات الحقيقية، كتـ كص
 إيجابية عمكمان لمشخصيات الفمسطينية، كسمبية لباقي الشخصيات كالسيما اإلسرائيمية.

جاء ىدؼ بث ركح األمؿ كالصمكد أكالن في صحيفتي الدراسة، تاله ىدؼ إظيار  .ج 
 األلـ كالمعاناة، ثـ إظيار كحشية المحتؿ كالسخرية مف االحتالؿ.

 .(1)ـ(2018اسة غبف )در   -2

األطر الخبرية النتفاضة القدس في المكاقع اإللكتركنية  عمى التعرؼ إلى دِّراسةالىدفت 
لمصحؼ األمريكية، كمدل اىتماـ ىذه المكاقع بتغطية انتفاضة القدس، كأىـ القضايا كالمصادر 

استخدـ  اإطارىكفي ، يةكتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفكعناصر اإلبراز كالكسائط المتعددة، 
منيج الدراسات المسحية مف خالؿ استخداـ أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيج العالقات الباحث 
ريؽ أداة استمارة ، كتـ جمع البيانات عف طكفي إطاره تكظيؼ أسمكب المقارنة المنيجيةالمتبادلة 

بكست"  الكاشنطفكاختار الباحث مكقعي صحيفتي " النيكيكرؾ تايمز" ك " تحميؿ المضمكف،
، كتـ تحميؿ 2016أكتكبر  1إلى  2015أكتكبر  1، كامتدت المدة الزمنية لمدراسة مف األمريكيتيف

( مادة مف مكقعي الصحيفتيف اعتمادان عمى أسمكب الحصر الشامؿ، كفي إطارىا استخدـ 233عدد )
 األطر الخبرية.الباحث نظرية 

 

 

 

                                                           

 غبف، األطر الخبرية النتفاضة القدس في المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ األمريكية: دراسة تحميمية مقارنة. (1)
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مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أب  رزىا:كتكصَّ

تصدرت قضايا القتؿ فئة قضايا انتفاضة القدس في المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ األمريكية  .أ 
 تمتيا قضايا الطعف، ككانت قضايا القتمى الفمسطينييف أكبر مف ضعؼ القتمى اإلسرائيمييف.

 اعتمد مكقعا الدراسة بشكؿ كبير عمى المصادر الصحفية األكلية خاصة المراسؿ كالككاالت. .ب 
أطر األسباب في مقدمة األطر الخبرية النتفاضة القدس، كغمب عمييا فف التقرير  جاءت .ج 

 الصحفي.
 :(1) (2018) لترؾادراسة  -3

 العكدة لمسيرات الفرنسية األنباء ككالة معالجة طبيعة عمى التعرؼ إلى دِّراسةالىدفت 
 كأساليبيا، كاتجاىيا، ،كمصادرىا ،يااىتمام أكلتيا التي كالقضايا مضامينيا، عمى كالتعرؼ الكبرل،
كتنتمي ىذه الدراسة إلى  .إلبرازىا التيبكغرافية كالعناصر تقديميا، في المستخدمة كالفنكف كأىدافيا،

منيج الدراسات المسحية مف خالؿ استخداـ أسمكب استخدـ الباحث  اإطارىكفي ، البحكث الكصفية
اـ أسمكب دراسة الحالة، كتـ جمع تحميؿ المضمكف، كمنيج العالقات المتبادلة مف خالؿ استخد

، كتضمنت عينة الدراسة ككالة األنباء الفرنسية ريؽ أداة استمارة تحميؿ المضمكفالبيانات عف ط
«AFP » ( مادة 116ـ عمى عينة قكاميا )15/9/2018ـ كحتى 20/3/2018خالؿ المدة مف

في تحميؿ نتائج « جندةاأل»كاعتمدت الدراسة عمى نظرية ، صحفيو، باتباع أسمكب الحصر الشامؿ
 .الدراسة

مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

%(، تالىا مكضكعات التنديد 20،6حتمت مكضكعات مسيرات العكدة المرتبة األكلى بنسبة )ا .أ 
%(، كمف ثـ المكضكعات األخرل بنسبة 13،5المحمي كالعربي كالدكلي بنسبة ) كاالستنكار

(10،6.)% 

%(، كتالىا مصدر مراسؿ 78،4في مقدمة المصادر الصحفية بنسبة )جاء بدكف مصدر  .ب 
 %(2،6%(، ثـ تاله مصدر كيتاب كمصدر مندكب بنسبة )16،4بنسبة )

                                                           

 ”.AFP“دراسة حالة: ككالة األنباء الفرنسية « الكبرل»لعكدة ، معالجة ككاالت األنباء الدكلية لمسيرات االترؾ (1)
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%(، تاله االتجاه السمبي بنسبة 53،4تصدر االتجاه اإليجابي المرتبة األكلى بنسبة )  .ج 
(30،2.)% 

 .1)) ـ(2018دراسة الحفني ) -4

مى دكر صحافة المكاطف في انتفاضة القدس، كأىـ القضايا التي التعرؼ ع ىدفت الدراسة إلى
تناكلتيا، كما أسباب تفضيؿ الجميكر، كما ترتيب أكلكياتو تجاه قضية االنتفاضة، كالتعرؼ عمى أىـ 

 ، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدـ المنيج المسحي،عات المتحققة لديوااالشب
دكات لجمع البيانات، أداة تحميؿ المضمكف، أداة صحيفة االستقصاء، كأداة كاستخدـ الباحث ثالث أ

المستخدمة عمى مكقع الفيس بكؾ ىي العينة العشكائية المنتظمة مف تاريخ  ، كتككنت العينةالمقابمة
كفي مكقع تكيتر تحميؿ ىشتاؽ #انتفاضة القدس ، كالعينة ، 30/11/2016إلى  1/10/2016

ـ كحتى 01/10/2015ىي العينة العشكائية المنتظمة مف تاريخ  المستخدمة عمى تكيتر
كتـ تكزيع أداة صحيفة االستقصاء عمى عينة عشكائية طبقية لطمبة اإلعالـ في  ،31/10/2015

(، كاستخدـ الباحث أداة المقابمة الشخصية مع 300الجامعات الفمسطينية في محافظة غزة قكاميا )
كقد استندت الدراسة عمى نظرية كضع األجندة ترتيب  ( ناشطان في صحافة المكاطف،14)

 االستخدامات كاالشباعات.األكلكيات، كنظرية 
مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

 %(.32.2كأىـ القضايا التي تناكلتيا مكاقع الدراسة بنسبة )جاءت عمميات المقاكمة  .أ 
التي يستخدميا نشطاء صحافة المكاطف أظيرت الدراسة أف الصكرة أكثر الكسائط المتعددة  .ب 

 %(.41.5بنسبة )
أظيرت الدراسة تحقؽ إشباعات المبحكثيف جراء استخداـ كسائؿ صحافة المكاطف في متابعة  .ج 

 %(.61.3انتفاضة القدس بنسبة )
 :(2) (ـ2018دراسة اليمص ) -5

ىدفت الدراسة إلى رصد كتحميؿ الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك انتفاضة القدس، 
كالقضايا الميمة فييا، كتنتمي ىذه الدراسة إلى  ،كالتعرؼ عمى أطركحاتيا ،كشؼ عف سماتيالم

                                                           

 الحفني، دكر صحافة المكاطف في انتفاضة القدس " دراسة تحميمية مقارنة"  (1)
 ، الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك انتفاضة القدس "دراسة تحميمية مقارنة".اليمص (2)
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باإلضافة إلى  أسمكب تحميؿ المضمكف، هكفي إطار  ،البحكث الكصفية، كاستخدـ المنيج المسحي
كفي إطاره تـ استخداـ أسمكب المقارنة ، العالقات المتبادلة كمنيجحفي، منيج تحميؿ الخطاب الص

صحيفتي )الحياة الجديدة، كصحيفة  منيجية لممقارنة بيف صحيفتي الدراسة، كتككنت العينة مفال
(، خالؿ المدة 186جمكع )مب ة( لكؿ صحيف93كع الصناعي، بكاقع )فمسطيف( بأسمكب األسب

، كقد استندت الدراسة عمى نظرية 2017/ـ30/10ـ كحتى 01/10/2015الزمنية الكاقعة بيف 
 يب األكلكيات، كنظرية تحميؿ األطر.كضع األجندة ترت

مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

%( في 36.1مكضكع الشيداء جراء االعتداءات االسرائيمية بالمرتبة األكلى، بنسبة ) حاز .أ 
، تالىا مكضكع االقتحامات في فمسطيف %( في صحيفة26.1، مقابؿ )الحياة الجديدةصحيفة 

 %( في صحيفة الحياة الجديدة.19.5%(، مقابؿ )28.5صحيفة فمسطيف بنسبة )

تبايف اىتماـ صحفيتي الدراسة بردكد الفعؿ الفمسطينية، فكانت في صحيفة فمسطيف بنسبة  .ب 
%( في صحيفة الحياة الجديدة، كما جاءت ردكد الفعؿ كبيانات 30.1%(، مقابؿ )24.8)

%( في صحيفة 13.5بؿ )%( مقا35.3كالتصريحات كمؤتمرات في صحيفة فمسطيف بنسبة )
 الجديدة.

ككاالت األنباء في المرتبة األكلى لمصادر الصحيفة في صحيفتي الدراسة بنسبة جاءت  .ج 
 %(.13.6%(، ثـ المندكب بنسبة )30.6%(، يمييا المراسؿ بنسبة )33.5)

 :(1) (2015دراسة الشرفات ) -6

 االحتجاجات العربيةأثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى  التعرؼ عمى إلى الدراسةىدفت 
مدل مساىمة االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي في تثقيؼ الشارع العربي عمى الصعيد ك 

 كلـ يكضح الباحث المنيج كاألسمكب. ،السياسي

 

 

 
                                                           

 ـ مدخؿ نظرم.2014-2010جاجات العربية الشرفات، أثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى االحت (1)
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مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

مثؿ حؽ  ،قدمت مكاقع التكاصؿ االجتماعي لمشارع العربي االنفتاح عمى مصطمحات جديدة .أ 
المجتمعية كغيرىا مف المصطمحات التي  كالمسؤكلية التعبير كحؽ المشاركة السياسية كالتغيير

 .بات الشارع العربي يتغنى بيا عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 المعمكمات تبادؿ كمف ثـ الحككميةات فضح السياس عمى االجتماعيساعدت مكاقع التكاصؿ  .ب 
كتكثيؽ ىذه  عالف ساعة الصفر لبدء االحتجاجاتا  ك  ،تحكؿ كيفية الرد عمى الحككما

 .االحتجاجات كالمسيرات

ال يمكف ضبط ف، ةتفتقد لممصداقي دكق ،كالمينيةمف الضكابط  مكاقع التكاصؿ االجتماعي تخمك .ج 
 ناعةلص ةطراؼ خفيأمما قد يقكد إلى تدخؿ  ،فييا المتداكلةخبار كنكعية األ مصدر معمكمات

 .(حككمات كشعكب)البمداف العربية  استقرار عمى تؤثر طةمغمك كمعمكمات  خبارأ
 :(1) (ـ2015دراسة الدلك ) -7

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى طبيعية كسمات األطر الخبرية لممقاكمة الشعبية الفمسطينية 
ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدـ منيج الدراسات  كتنتميفي صحيفتي الدراسة، 

كفي  كمنيج العالقات المتبادلة بياناتيا باستخداـ أداة استمارة تحميؿ المضمكف، المسحية، كتـ جمع
إطاره استخدـ الباحث أسمكب المقارنة المنيجية، كما استخدـ منيج تحميؿ الخطاب الصحفي، 

( لمصحيفتيف خالؿ المدة 94كاختار عينة عشكائية متنظمة مف: صحيفتي األياـ كفمسطيف بكاقع )
ـ، كاستخدـ الباحث نظرية تحميؿ اإلطار 31/11/2011ـ كحتى 1/11/2011عة بيف الزمنية الكاق

 اإلعالمي كنظرية ترتيب األكلكيات "األجندة".
مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

جاءت األحداث في إطار الصراع مع االحتالؿ في صحيفة األياـ في المرتبة األكلى بنسبة  .أ 
%(، كتمتيا بالمرتبة الثانية أطر المسؤكلية مع 42.3سطيف بنسبة )صحيفة فم ـ(، ث49.7%)

%( في 36.6%( لصحيفة فمسطيف مقابؿ )41.8قضايا المقاكمة الشعبية الفمسطينية، بنسبة )
 صحيفة األياـ.

                                                           

 الخبرية لممقاكمة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة. ر، األطالدلك (1)
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اىتماـ صحؼ الدراسة بأطر أسباب قضايا المقاكمة الشعبية الفمسطينية، حيث جاءت بكاقع  .ب 
 %( في صحيفة فمسطيف.61.6اـ، كبنسبة )%( في صحيفة األي50.3)

ىناؾ تكظيؼ الفت لإلحاالت المرجعية السياسية، مع تبايف االىتماـ بيف صحيفتي الدراسة،  .ج 
 .في صحيفة األياـ %(37.2%( مقابؿ )46.2)بنسبة حيث جاءت في صحيفة فمسطيف 

 :kaufman ،Arens (2012) (1)دراسة  -8

محتممة،  حتالؿ اإلسرائيمي تجاه قيادة فمسطينية ثابتةىدفت الدارسة إلى تحميؿ ردكد فعؿ اال
، في ضكء تجارب االنتفاضتيف األكلى كالثانية، كتنتمي الدارسة إلى النطاؽكنضاؿ ال عنفي كاسع 

تحميؿ المضمكف،  أسمكب سة منيج المسح اإلعالمي كفي إطارهار كاستخدمت الدالبحكث الكصفية، 
، كتكٌكنت كالفمسطينييف اإلسرائيمييف الالعنفية المقاكمة شطاءكمسح أساليب الممارسة اإلعالمية لن

 .)يديعكت احركنكت(ك (،صحيفة )ىآرتس عينتيا مف
مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

 سالـ الفمسطيني كاإلسرائيمي، يربط الالعنؼالاختمؼ اإلسرائيميكف كالفمسطينيكف بشأف تعريؼ  .أ 
 كا بشأف أساليب المقاكمة الالعنفية.اختمف السالـ كمامع بناء 

، في حيف سيستقطب ي استخداـ الكسائؿ العسكرية كاف رفض االحتالؿ اإلسرائيم .ب  كسيبقى ضئيالن
باالنخراط في  القضية الفمسطينية، اإلسرائيمييف لتأييدالالعنؼ الفمسطينًي أعدادان أكبر مف 

 منظمات حقكؽ اإلنساف كالسالـ.

تعامميـ بعنؼ ك دكرة العنؼ، حتالؿ ي جاء ردان عمى بدء الجيش االاستخداـ العنؼ الفمسطين .ج 
 كمع بداية االنتفاضة الثانًية. مفرط مع األعماؿ الالعنًفية الفمسطينية خالؿ االنتفاضة األكلى

 

 

 

                                                           

(1) Arens, Omri; Kaufman, Edward, The Potential Impact of Palestinian Nonviolent 

Struggle on Israel. 
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 تناكلت الصكرة الصحفية: دراساتالمحكر الثاني: 

 .(1)ـ(2019دراسة الخضرم ) -9

لجات اإلخراجية لمصكرة الصحفية في الصفحات المعاىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
 الباحث ـاسة إلى البحكث الكصفية، كاستخد، كتنتمي ىذه الدر الرياضية بالصحؼ الفمسطينية اليكمية

 ةكتـ جمع بياناتيا باستخداـ أدا كفي إطاره أوسمكب تحميؿ المضمكف، ،الدراسات المسحية يمنيج
 أسمكب المقارنة المنيجية، كاختار كفي إطاره استخدـ ،دلةالعالقات المتباك استمارة تحميؿ المضمكف 

( 132بكاقع ) كالقدس كاألياـ الحياة الجديدة كىي: الصحؼ الفمسطينية مف عشكائيةالباحث عينة 
، 31/12/2017كحتى  1/1/2017خالؿ المدة الزمنية الكاقعة بيف ان مف صحؼ الدراسة عدد

 ي المبتكرات.انتشار كتبنعمى نظرية الدراسة كاعتمدت 

مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

، كبنسبة تكراران  (1623الدراسة الثالث صحيحة بعدد )جاءت أغمب قطكع الصكرة الصحفية  .أ 
%(، حيث عانت بعض 23.2%(، كلكف شابيا بعض العيكب بنسب منخفضة بمغت )71.6)

رة كعدـ التركيز عمى العنصر الصكر مف اإلبقاء عمى مساحات كأشكاؿ غير ميمة في الصك 
 الرئيسي بالصكرة. 

%(، ككاف 73.9الصحؼ الفمسطينية إلى عرض الصكر متكسطة الحجـ، بنسبة كبيرة ) تميؿ .ب 
 ىناؾ ضعؼ في استخداـ الصكرة كبيرة الحجـ التي تتناسب مع طبيعة الصفحات الرياضية.

 .مة جدان كبنسبة ضعيفةيتعمؽ بالعيكب الفنية إلخراج الصكرة الصحفية، جاءت قمي فيما .ج 
 :(2) ـ(2018الكرنز ) دراسة -10

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سمات محتكل كشكؿ الصكرة الصحفية النتفاضة القدس 
كأنكاعيا كاتجاىيا، كمصادرىا، ضكعاتيا،  ، كالكشؼ عف مكالصحؼ الفمسطينية اليكميةفي 

، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث كشخصياتيا المحكرية كالفاعمة كأىدافيا كمدل االىتماـ بيا
كتـ جمع  كفي إطاره أوسمكب تحميؿ المضمكف، ،الدراسات المسحية يالكصفية، كاستخدمت منيج

                                                           

  راجية لمصكرة الصحفية في الصفحات الرياضية بالصحؼ الفمسطينية اليكمية. لمعالجات اإلخا، لخضرما (1)
 الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة. ة، الصكر الكرنز (2)
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كفي إطاره استخدمت  ،العالقات المتبادلةمنيج ك استمارة تحميؿ المضمكف  ةبياناتيا باستخداـ أدا
 عمدية مف: صحيفتي الحياة الجديدة الباحثة أسمكب المقارنة المنيجية، كاختارت الباحثة عينة

كحتى  1/10/2015خالؿ المدة الزمنية الكاقعة بيف  ؿ صحيفةان مف كعدد( 45فمسطيف بكاقع )ك 
 ـ، كاعتمدت عمى نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة".30/9/2016

مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

حيث جاءت صحيفة فية النتفاضة القدس، تبايف اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصكرة الصح .أ 
 %(.46.5%(، ثـ صحيفة فمسطيف بنسبة )53.5الحياة الجديدة في المرتبة األكلى بنسبة )

االعتداءات اإلسرائيمية عمى المرتبة األكلى في صحفيتي الدراسة، بنسبة  مكضكعحاز  .ب 
ا حظي االتجاه %(، كم20.8%(، تاله مكضكع الشيداء كالجرحى الفمسطينييف بنسبة )29.1)

 %(.61.7السمبي لمصكرة الصحفية النتفاضة القدس بالمرتبة األكلى بنسبة )

جاء االعتماد عمى ككاالت األنباء العالمية )المصادر الخارجية(، بالمرتبة األكلى بنسبة  .ج 
 %(.23.6في المرتبة الثانية بنسبة ) المجيكلة%(، تاله االعتماد عمى المصادر 36)
 :(1) (ـ2017عباس ) دراسة -11

 ،كانعكاساتيا عمى الصكرة الصحفية ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نظرية المعرفة
، كدكرىا الفاعؿ في ترجمة األشكاؿ الظاىرة تصاميـ المكاقع االلكتركنية فيكدكرىا االتصالي 
 ،، كاستخدـ الباحث المنيج المسحيىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية ، كتنتميلمصكرة الصحفية

في إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف، كاختار الباحث عشر صكر قصدية كىي الحاصمة عمى ك 
سسة التايمز الصحفية ؤ مف قبؿ م 2013لقطات منتخبة لعاـ المراكز األكلى بكصفيا عشر 

 األمريكية، كاعتمد عمى نظرية المعرفة.
 كتكّصمت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:

الرسكخ الفكرم كاالسترجاع كاالستذكار كالخبرة  تعتمد عمىمعرفة انعكاسات نظرية ال أف تبيف .أ 
 التراكمية الداعمة لتحقيؽ الجانب الكظيفي لمصكرة بفعؿ التفاعؿ مع المحيط الحضارم اآلني.

 مكجية. ةنتج عف اعتماد انعكاسات نظرية المعرفة تحقيؽ قكة جذب إبصاري .ب 
                                                           

 عمى الصكرة الصحفية في تصاميـ المكاقع اإللكتركنية. كانعكاساتيا، نظرية المعرفة سعبا (1)
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حداث كا  لكتركنية االتصاؿ اإللمناسبة لعممية غفاؿ نظرية المعرفة في انتقاء الصكرة اإنتج عف  .ج 
خفاقيا في تحقيؽ عالقة مكضكعية متكاممة مع ا  تقطاب عالية أسفؿ مركز الصكرة، ك نقطة اس
 شكاؿ المحيطة بأعمى الفضاء المساحي لمصكرة.مجمؿ األ

 :(1) (ـ2016دراسة شاكر ) -12

لصكرة الصحفية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التطكرات الحادثة في مجاؿ صناعة ا
دراكية لدل المتمقي، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، مية، كانعكاساتيا عمى العممية اإلالرق

كاعتمد الباحث عمى التحميؿ الكيفي لبعض مكاثيؽ الشرؼ الخاصة بكسائؿ اإلعالـ األمريكية 
لباحث بتحديد كسائؿ اإلعالـ المتعمقة برؤية المؤسسات اإلعالمية لممعالجة الرقمية لمصكر، كقاـ ا

ـ، مف خالؿ التحميؿ 2012ـ كحتى 1990األمريكية خالؿ المدة الزمنية المحصكرة الكاقعة بيف 
 .الثانكم لبعض الكتابات كاألدبيات العممية كالقانكنية المتعمقة بالصكرة الرقمية

مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

ة الصكرة في اإلعالـ الحديث، كتعاظـ ظاىرة الصكرة اإلعالمية حدكث تحكالت جذرية في مكان .أ 
الرقمية، كتزايد إدراكيا، كتصكرىا كسيمة اتصالية متميزة، ليا تقنياتيا كداللتيا كتأثيراتيا 

 بيا.كمفرداتيا الخاصة 

لتطكرات المتسارعة في تكنكلكجيا االتصاؿ كتطكر برمجيات المعالجة الرقمية لمصكرة، زادت ا .ب 
 ت االنتياكات األخالقية المتعمقة بتكظيؼ الصكر لتحقيؽ أىداؼ مختمفة.حاال

غياب مكاثيؽ شرؼ محددة فيما يتعمؽ بضكابط المعالجة الرقمية لمصكر، كأف صحفان     .ج 
ف  تصؼ معظميا اكمؤسسات قميمة ىي التي سنت لنفسيا ضكابط عمؿ في ىذا المجاؿ، كا 

 .بالعمكمية كعدـ التحديد الدقيؽ

 

 

 

                                                           

 .، مصداقية الصكرة الرقمية كانعكاسيا عمى العممية اإلدراكية لمصكرة الصحفية لدل المتمقيرشاك (1)
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 :(1) (ـ2016عبد العزيز ) دراسة -13

تأثير التكنكلكجيا الحديثة في تطكر الصكرة الصحفية مف  عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
استخدـ الباحث المنيج ك صكرة رقمية، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية،  إلىصكرة تقميدية 

 كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف. ،المسحي
مت الدِّراسة لعدّ   ة نتائج، مف أبرزىا:كتكصَّ

كمف بينيا الحاسبة  ،لمتطكر التكنكلكجي تأثير كبير عمى كظيفة معالجة الصكرة الصحفية رقميان  -أ 
 .كافة لكتركني، ككجكد العديد مف البرامج التي تتعامؿ كتعالج المعمكماتلكتركنية كالنشر اإلاإل

لكتركني كعممية الكتابة مجاؿ الصكرة في كظيفة التحرير اإلالتقنيات الحديثة في  أسيمت -ب 
 كمعالجة الصكرة كالمخططات.

حيث تؤدم التقنيات  ،لألحداث كالمعمكمات رو صحافة كحارس بكابة تقميدم، كمفستراجع دكر ال -ج 
الحديثة إلى ربط الجميكر بالمصادر اإلخبارية األساسية كىك ما يزيد مف ناحية أخرل مف دكر 

 القكل التجارية.

 :Tewari (2015) (2)دراسة  -14

في لتعرؼ عمى التغيرات التي حدثت في عممية التصكير الصحفي اىدفت الدراسة إلى 
تأثير التكنكلكجيا الرقمية عمى  كذلؾ التعرؼ عمى دكر ،(2012-2011اليند، خالؿ عامي )

دخاؿ التصكير الرقمي في العمؿ الصحفي، كتنتمي ىذه  التصكير الصحفي في تمؾ الفترة ، كذلؾ كا 
بحكث الكصفية، كاستندت عمى منيج المسح اإلعالمي، كفي إطاره أسمكب مسح الدراسة إلى ال

( 101أساليب الممارسة، أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء، كقد بمغ عدد مفردات العينة )
 صحفيان مف شماؿ اليند.

 

 

                                                           

 ، أثر التكنكلكجيا الحديثة في تطكر الصكرة الصحفية )دراسة كصفية(عبد العزيز (1)
(2)Tewari, Evolutions in Photojournalism in India (2001 to 2011( 
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مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

بء العمؿ زاد في السنكات العشر األخيرة عمى أف نسبة الذيف يكافقكف بشدة عمى أف ع .أ 
%(، في حيف جاءت 8،18%(، بينما بمغت نسبة المكافقيف نسبة )3،74المصكريف بمغ )

 %(.6،9نسبة المعارضيف عمى )

زادت جكدة الصكرة بشكؿ كبير بعد التصكير الرقمي، حيث بمغت نسبة الذيف يكافقكف بشدة  .ب 
 .%( غير مكافقيف عمى ذلؾ3في حيف أف )%(، 24،8%( بينما المكافقكف )65،3)

يتفؽ الصحفيكف في اليند عمى أف كاميرا الياتؼ النقاؿ، الكاميرات الحديثة أسيمت في تطكر  .ج 
 %(.44.6%(، كالمكافقكف )24.8العمؿ الصحفي حيث بمغت نسبة المكافقيف بشدة )

 :(1) (ـ2015دراسة ربابعة ) -15

العدكاف  أثناء رة الصحفية المنشكرةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مضاميف الصك 
كآثار كاتجاىات الصكرة الصحفية المنشكرة خالؿ العدكاف اإلسرائيمي  ،ـ2014 اإلسرائيمي عمى غزة

كأسمكب  منيج الدراسات المسحية، اسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدـ، كتنتمي ىذه الدر عمى غزة
ستمارة تحميؿ المضمكف كمنيج العالقات ا ةأدا باستخداـكتـ جمع بياناتيا  ،تحميؿ المضمكف

أداة ستخدـ الباحث المقابمة اث أسمكب المقارنة المنيجية، كما الباح كفي إطاره استخدـ ،المتبادلة
مف أدكات الدراسة، كاختار الباحث عينة مف صحيفتي يديعكت أحركنكت كمعاريؼ، خالؿ الفترة 

كؿ مف نظرية ترتيب عمى الباحث  اعتمدك ػ 28/8/2014كحتى  8/7/2014الزمنية الممتدة مف 
 األكلكيات )كضع األجندة( كنظرية األطر الخبرية، كنظرية القائـ باالتصاؿ.

مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

العدكاف اإلسرائيمي  صكرة خالؿ فترة( 162)معاريؼ بمغ مجمكع الصكر المنشكرة في صحيفة  .أ 
 ( صكرة.79)أحركنكت فة يديعكت ، تمتيا صحي2014عمى غزة عاـ 

اىتماـ صحيفة  2014بالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ ت الصكر الممكنة ذات العالقة حاز  .ب 
 ( صكرة في صحيفة معاريؼ.162( صكرة، في مقابؿ )202)أحركنكت يديعكت 

                                                           

كمعاريؼ : يديعكت أحرنكت 2014ية في الصحافة االسرائيمية في حرب غزة عاـ ، دكر الصكرة الصحفربابعة (1)
 نمكذجان 
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تبايف في اىتماـ صحفيتي الدراسة بحجـ الصكرة الصحفية ذات العالقة بالعدكاف  يكجد .ج 
، حيث حازت الصكرة الصحفية الصغيرة بالمرتبة األكلى في 2014ائيمي عمى غزة عاـ اإلسر 

%(، كتالىا الصكرة الصحفية الكبيرة بنسبة 65.55صحيفة يديعكت أحركنكت بنسبة )
 %(.16.26%(، أما الصكرة المتكسطة كانت بنسبة )18.19)

 :(1) (ـ2014دراسة الربيعي ) -16

ساليب اإلخراجية لمصكرة الصحفية في الجرائد اليكمية عمى األ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
المسحي كفي إطاره أسمكب منيج ال ، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدـالعراقية
 ،كفي إطاره استخدـ الباحث أسمكب المقارنة المنيجية ،العالقات المتبادلة جالمضمكف، كمنيتحميؿ 

كجريدة الزماف كجريدة البياف خالؿ المدة الزمنية  الصباح جريدة كاختار الباحث عينة قصدية مف
عداد الجرائد عينة ـ، بأسمكب الحصر الشامؿ أل31/12/2012كحتى  1/12/2012الكاقعة بيف 

( لجريدة 21، ك)الصباح. كالزمافجريدتي كؿ مف ( ل27( مقسمان عمى )75الدراسة البالغ عددىا )
 البياف.

مت الدِّراسة لعدّ   ة نتائج، مف أبرزىا:كتكصَّ

لصباح في اتبايف اىتماـ تكظيؼ الصكرة الفكتكغرافية في صحؼ الدراسة، حيث جاءت جريدة  .أ 
 %(.23.1%(، ثـ جريدة البياف )31.7%(، ثـ الزماف بنسبة )45.3المرتبة األكلى بنسبة )

ءت %(، كجا52.5حازت الصكرة اإلخبارية عمى المرتبة األكلى في صحؼ الدراسة، بنسبة ) .ب 
 %(.12.5%(، ثـ صكر الشخصيات بنسبة )34صكر اإلعالنات بالمرتبة الثانية بنسبة )

%(، تاله 59.5صحؼ الدراسة بنسبة ) األكلى فيجاء الشكؿ الفني )المستطيؿ( عمى المرتبة  .ج 
 %(.8بيامية بنسبة )%(، ثـ الصكرة اإل30.5الشكؿ الفني )المربع( بنسبة )

 

 

 
                                                           

األساليب اإلخراجية لمصكرة الصحفية في الجرائد اليكمية العراقية، "دراسة كصفية تحميمية لمجرائد  ،الربيعي (1)
 اليكمية الصباح كالزماف كالبياف أنمكذجان"
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 :(1) (ـ2013دراسة عبد اهلل ) -17

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التطكر التقني الذم لحؽ بتقنيات إنتاج الصكرة الصحفية 
عف طريؽ تحميؿ شكؿ كمضمكف الصكرة الصحفية المستخدمة في صحيفة  في الصحافة العراقية،

كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدمت منيج الدراسات  ـ،2012الصباح لعاـ 
كاختار الباحث عينة قصدية  المضمكف،بياناتيا باستخداـ أداة استمارة تحميؿ  جمعالمسحية، كتـ 

الحصر الشامؿ بإخضاع  كاستخدـ أسمكب ،2012مف الصفحة األكلى لصحيفة الصباح لعاـ 
ـ لغاية 1/1/2012صكر الصفحة األكلى مف كؿ األعداد مف صحيفة الصباح مف 

 ـ.31/3/2012

مت الدِّراسة لعّدة ن  تائج، مف أبرزىا:كتكصَّ

%( تمتيا الصكر اإلخبارية عربية 37.8حازت صكر اإلعالنات عمى المرتبة األكلى بنسبة ) .أ 
 (.%24.48%(، ثـ صكر لمكضكعات سياسية محمية بنسبة )30.8كدكلية بنسبة )

حصمت الصكرة في المجاؿ المحمي اىتماـ اكثر مف المجاؿ اإلقميمي كالعربي كالدكلي بنسبة  .ب 
 %(14%( ثـ المجاؿ العربي بنسبة )25.2الىا المجاؿ العالمي بنسبة )% ت%(58.4)

 (.%2.8)بنسبة كاإلقميمي 

%( تالىا صكر 36.36لمصكرة المحمية بنسبة ) ان مصدر عتمدت الصحيفة عمى ككالة ركيترز ا  .ج 
 %(.20.89%(، ثـ ككالة الصحافة الفرنسية بنسبة )23.8مف األرشيؼ بنسبة )

 :(2) (2012دراسة ممح ) -18

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األساليب اإلخراجية لمصكرة الصحفية في صحؼ 
، كتنتمي ىذه مف حيث الكثافة كالشكؿ كالحجـ كمكقعيا في الصحفة محافظات صالح الديف بالعراؽ

مضمكف، المنيج المسحي في إطاره أسمكب تحميؿ ال تالدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدم

                                                           

في الصحافة العراقية، "دراسة تحميمية لصكر الصفحة األكلى لصحيفة الصباح  عبد اهلل، تطكر الصكرة الصحفية (1)
 ".2012لعاـ 

لصحفيتي ، إخراج الصكرة الصحفية لصحؼ المحافظات تحميؿ الشكؿ الفني لمصكرة في الصفحة األكلى ممح (2)
 .31/12/2012كلغاية  1/6/2012لممدة بيف  أنمكذجاصالح الديف( محافظة صالح الديف  -)األسبكع
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الباحث عينة عمدية مف  أسمكب المقارنة المنيجية، كاختاركفي إطاره ، بادلةكمنيج العالقات المت
كحتى  1/06/2012بيف  الكاقعةسبكع كصالح الديف خالؿ المدة الزمنية صحيفتي األ

( مف صحيفة 20ـ، بأسمكب الحصر الشامؿ إلعداد عينة الدراسة البالغ عددىا )31/12/2012
 ع.( مف صحيفة األسبك 14صالح الديف، ك)

مت الدِّراسة لعّدة نتائج، مف أبرزىا:  كتكصَّ

الدراسة، حيث جاءت صحيفة تبايف اىتماـ تكظيؼ الصكرة الظمية الفكتكغرافية في صحؼ  .أ 
 %(.31.7%(، ثـ جريدة األسبكع بنسبة )96.3المرتبة األكلى بنسبة ) في صالح الديف

كنالت  %(،64.8سبة )بن الدراسة، حازت الصكرة الخبرية عمى المرتبة األكلى في صحؼ .ب 
 %(.9%(، كأخيران الشخصية بنسبة )18.5الصكرة المكضكعية عمى المرتبة الثانية بنسبة )

يسر مف الصفحة األكلى لنشر راسة في اختيار الجانب األعمى األعينة الد اىتماـ صحؼجاء  .ج 
 %(.27.2%(، بينما حازت أعمى يميف بنسبة )39.4الصكر، إذ بمغت نسبة ىذا المكقع )

 :(1) (ـ2011عالكنة )دراسة  -19

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل األىمية التي تكلييا الصحافة األردنية اليكمية لمصكرة 
كالتعرؼ عمى المكضكعات التي تعالجيا ىذه الصكر، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث  ،الصحفية

كتـ جمع  ؿ المضمكف،كفي إطاره أسمكب تحمي الكصفية، كاستخدمت منيج الدراسات المسحية،
ستخدـ الباحث اكفي إطاره ، كمنيج العالقات المتبادلة، بياناتيا باستخداـ استمارة تحميؿ المضمكف

الباحث عينة عشكائية مف: صحيفتي الدستكر كالغد، كاعتمدت  أسمكب المقارنة المنيجية، كاختار
 عمى نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة".

مت الدِّراسة لعدّ   ة نتائج، مف أبرزىا:كتكصَّ

احتمت الصكرة الصحفية التي عالجت المكضكعات الرياضية كالثقافية المرتبتيف األكلى كالثانية  .أ 
 عمى التكالي بيف المكضكعات جميعيا.

 .%(41.6)بنسبة %، تمتيا الشخصية 52جاءت الصكرة الصحفية المكضكعية بنسبة  .ب 

                                                           

 ك"الغد" دراسة تحميمية مقارنة لصحيفتي "الدستكر" :عالكنة، الصكرة الصحفية في الصحافة األردنية اليكمية (1)
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ية التي يزكدىا بيا المصكركف اعتمدت صحؼ الدراسة بشكؿ كبير عمى الصكرة الصحف .ج 
 .العاممكف لدييا

 مكقع الدراسة مف الدراسات السابقة:

 كالدراسات الدراسة ىذه بيف كاختالؼ تشابو جكانب تظير السابقة الدراسات باستعراض
 ذه الجكانب كما يمي:ى رصد كيمكف السابقة،

 أكجو الشبو كاالختالؼ مع الدراسات السابقة: .1

 نكع الدراسة: .أ 

ه الدراسة ضمف الدراسات الكصفية، كىي تتكافؽ في ذلؾ مع جميع الدراسات السابقة تقع ىذ
 التي كانت كصفية.

 المنيج المستخدـ: .ب 

 استخدـ، مثؿ ىذه الدراسة، كبعضيا منيج المسح اإلعالمي استخدمتاسات معظـ ىذه الدر 
( كدراسة ـ2018رنز، )الك ةمثؿ: دراس، منيج العالقات المتبادلةمنيج المسح اإلعالمي إلى جانب 

( 2011كدراسة )عالكنة، (،ـ2012(، دراسة )ممح، ـ2014(، كدراسة )الربيعي، ـ2015)ربابعة، 
)غبف، كدراسة  ، (ـ2018 )الترؾ، كدراسة ،(ـ2015(، كدراسة )الدلك، ـ2018كدراسة )اليمص،

 .ـ(2019

أسمكب رئيسة عمى التي اعتمدت بصكرة ه الدراسة مع ما تبقى مف دراسات بينما اختمفت ىذ
 (.ـ2015(، كدراسة )الدلك، ـ2018 اليمص،) دراسةالخطاب مثؿ:  تحميؿ

 أدكات الدراسة: .ج 

الباحث في ىذه الدراسة عمى استمارة تحميؿ المضمكف، كىك ما يتكافؽ مع معظـ  اعتمد
فيس ة عمى دراسة حال ا( التي اعتمدتـ2015الجبكرم، ك الدراسات السابقة باستثناء دراسة )الزبيدم، 

( التي اعتمدت عمى أداة المالحظة، بجانب ـ2015 دراسة )الزبيدم،ك ، كاليكتيكببكؾ كتكتير 
( التي اعتمدت عمى أداة المقابمة، بجانب ـ2015دراسة )ربابعة، ك استمارة تحميؿ المضمكف، 
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اة ـ( الذم اعتمد عمى أداة تحميؿ المضمكف، كأد2018، كدراسة )الحفني، استمارة تحميؿ المضمكف
 ، كأداة المقابمة.االستقصاءصحيفة 

 النظرية المستخدمة: .د 

عدد مف تستند ىذه الدراسة إلى نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة"، كىك ما اتفقت فيو مع 
(، ـ2011(، كدراسة )عالكنة، ـ2015(، كدراسة )ربابعة، ـ2018)الكرنز، منيا: دراسة  دراساتال

 .(ـ2018، )الترؾ،(ـ2015لك، ، كدراسة )الد(ـ2018 دراسة )اليمص،

( بجانب نظرية ترتيب األكلكيات عمى نظرية 2015اعتمدت دراسة )رباعة، في حيف 
إلى  ـ(2019كدراسة )غبف.  (ـ2018، كدراسة )اليمص، باالتصاؿاألطر اإلعالمية كنظرية القائـ 

( ـ2015لدلك، نظرية تحميؿ األطر بجانب نظرية ترتيب األكلكيات كضع األجندة، أما دراسة )ا
 كدراسة، فاستندت إلى نظرية تحميؿ األطر اإلعالمية. بجانب نظرية ترتيب األكلكيات

ـ( التي 2018، كدراسة )الحفني، ـ( استندت عمى نظرية انتشار كتبني المبتكرات2019)الخضرم،
 .استندت بجانب نظرية ترتيب األكلكيات )األجندة( كنظرية االستخدامات كاالشباعات 

(، 2017: )عباس، كمنيا النظرية التي اعتمدت عمييا الدراساتعدد مف كضح كلـ ت
(، 2012(، )ممح،2012(، )عبد اهلل، 2014(، )الربيعي، 2016(، )عبد العزيز،2016)شاكر، 

 (.Tewari, 2015(، )2015الجبكرم،(، )2015، الزبيدم(، )2016)عبد العزيز، 
 مجتمع الدراسة كالعينة الزمنية: .ق 

مع ىذه الدراسة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كىك ما يختمؼ مع معظـ يتمثؿ مجت
(، كدراسة )اليمص، 2011عالكنة، (، كدراسة )2018الدراسات السابقة، باستثناء دراسة )الكرنز، 

 ـ(.2019، كدراسة )الخضرم، (2015، الدلك(، كدراسة )2018

(، )عبد 2014)الربيعي  في حيف تناكلت بعض الدراسات الصحؼ العربية مثؿ دراسة:
كذلؾ تناكلت بعض الدراسات الصحؼ كالمكاقع األجنبية كدراسة  (،2012ممح،)(، 2012اهلل،

سرائيمية، ( الصحؼ اإل2015(، كتناكلت دراسة )ربايعة،2016(، كدراسة )شاكر،2017)عباس،
يكيتيف، ـ( مكقعي صحيفة النيكيكرؾ تايمز كالكاشطف بكست األمر 2019كتناكلت دراسة )غبف، 

 الزبيدم،في حيف تناكلت دراسة ) الجزيرة،تناكلت حديث الثكرة في قناة ، ك (2015كدراسة )الزبيدم،
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د كفيس بكؾ، كتكتير، تطبيقات اإلعالـ الجدي ـ(2018كدراسة )الحفني، ، (2015،الجبكرم
ه قائمة كمفاعيمو كعف العينة الزمنية فإف ىذه الدراسة تتناكؿ مكضكعان حديثان الزالت آثار ، كاليكتيكب

 قائمة حتى اآلف.

مسيرات العكدة( كالعينة الصكرة الصحفية ل ا يتضح أف الدراسة جديدة مف حيث مكضكعيا )ذىكمف 
 ، كذلؾ بقياـ الباحث بالتحضير لمدراسة تزامنان مع استمرار فعاليات مسيرات العكدة.الزمنية

 حدكد االستفادة مف الدراسات السابقة:  .2

 :يمبما يمف الدراسات السابقة استفاد الباحث 

 .افيا كصياغة تساؤالتيا بشكؿ دقيؽبمكرة مشكمة الدراسة كتحديد أىد .أ 

 يا.منيجيا كاألدكات الالزمة إلجرائ التعرؼ عمى نكع الدراسة كتحديد .ب 

تصميـ استمارة تحميؿ المضمكف الخاصة بالدراسة، كالتعرؼ عمى أىـ الفئات المتعمقة بالصكرة  .ج 
 اإلعالمية.

 العكدة.رؼ عمى مفيـك الصكرة كالمفاىيـ المتعمقة بمسيرات التع .د 

 الباحث في صياغة اإلطار المعرفي ليذه الدراسة. ساعدتو  .ق 

 ختالؼ بينيما.ت السابقة كذكر أكجو االتفاؽ كاالمقارنة نتائج ىذه الدراسة مع الدراسا .ك 
 االستدالؿ عمى المشكمة: /ثانيان 
في رصد الصكر الصحفية الىمية ك  ،مع غزارة األحداثمع انطالؽ فعاليات مسيرات العكدة ك     

استشعر ، كافة أحداث فعاليات مسيرات العكدة كلتأثيرىا الكبير لدل الجميكر كفي نفكس القراء
الدائمة لمسيرات العكدة في الصحؼ الفمسطينية  مشاركتو كمتابعتو الباحث مشكمة الدراسة مف خالؿ

بالصكرة الصحفية  ىتماـ الصحؼ الفمسطينية اليكميةكجد أف ىناؾ تبايف في احيث اليكمية 
كىي  ،لمصحؼ الفمسطينية األربعقاـ الباحث بإجراء دراسة استكشافية كعمى آثرىا  ،مسيرات العكدةل

(  أعداد مف كؿ 9( عددان منيا، بكاقع )36شممت ) ،طيفكالحياة الجديدة كاألياـ كفمسالقدس 
قد تـ اختيار ك ـ، 31/12/2018ـ، ك8/4/2018ا بيف ، كذلؾ مف خالؿ المدة الكاقعة مصحيفة
بتاريخ  ،عشكائيان ختيار العدد األكؿ شير، حيث تـ ا كؿفييا بكاقع عدد مف  عشكائيةعينة 

ختيار العينة الثانية بتاريخ حيث تـ ا ،عشكائي منتظـ ختيار باقي األعداد بشكؿـ، كتـ ا8/4/2018
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في  صكرة صحفية( 103التي خضعت لمتحميؿ )، ككانت عينة الدراسة (1)ـ كىكذا9/5/2018
 :ككانت أىـ نتائج الدراسة االستكشافية ىي ،الصحؼ األربعة

 كانت ثحي الدراسة،ىناؾ تبايف في االىتماـ بالصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صحؼ  .1
تمتيا  %(،45.6بنسبة )( صكرة، 47) حيث نشرتفمسطيف ىي األكثر اىتمامان صحيفة 
بنسبة  صكرة (20صحيفة الحياة الجديدة )ثـ %(، 28بنسبة ) صكرة (29) ـاألياصحيفة 

%(، كىذا يعكس اىتماـ كؿ مف 6.8بنسبة )صكر  (7) القدسصحيفة ثـ %(، 19.4)
 .صحيفة فمسطيف كاألياـ بالصكرة الصحفية لمسيرات العكدة أكثر مف الصحؼ األخرل

في صكر مسيرات العكدة  رحىمكضكعات صكر الشيداء كالجلبرز اىتماـ صحؼ الدراسة  .2
، تمتيا صكر الفعاليات الشعبية بنسبة (%27.2)جاءت بالمرتبة األكلى بنسبة حيث 

، كجاءت (%18.3)المرتبة الثالثة صكر االعتداءات اإلسرائيمية بنسبة كفي ، (21.3%)
كفي صحيفة القدس جاءت  ،صكر القتمى كالجرحى اإلسرائيمييفبالمرتبة األخيرة مكضكعات 

%(، كذلؾ في صحيفة 40لصكرة الصحفية لفئة الشيداء كالجرحى بالمرتبة األكلى بنسبة )ا
%(، كجاءت الصكرة الصحفية 25.2%(، كصحيفة األياـ بنسبة )37.5الحياة الجديدة بنسبة )

 %(.23.8مفعاليات الشعبية بالمرتبة األكلى في صحيفة فمسطيف بنسبة )ل

ر التي استخدمتيا صحؼ الدراسة في مسيرات العكدة الصكر المكضكعية ىي أكثر الصك كانت  .3
، ثـ الصكر اإلخبارية (32.4%)، تمتيا الصكر اإلخبارية التابعة بنسبة (%56.9)بنسبة 

، كتشابو ترتيب (%3.9)، كأخيران الصكرة اإلخبارية الشخصية بنسبة (.6%9)المستقمة بنسبة 
فيما كانت الصكر اإلخبارية التابعة ىي صحيفتي الحياة الجديدة كفمسطيف مع االتجاه العاـ، 
، كصحيفة األياـ بنسبة (%57.1)األكثر استخدامان في صحيفتي القدس بنسبة 

، (%55)الحياة الجديدة بنسبة  كجاءت الصكرة الصحفية المكضكعية في صحيفة،(48.2%)
 .(%82.6)صحيفة فمسطيف بنسبة  كذلؾ في

 ات العكدة في الصكر الصحفية المنشكرة بيا كذلؾنحك مسير  إيجابيان صحؼ الدراسة  كاف اتجاه .4
 %(.100بنسبة )

                                                           

، 10/06/2018ـ،09/05/2018ـ، 08/04/2018األعداد التي تـ تحميميا في الصحؼ األربعة ىي:  (1)
 ـ16/12/2018ـ، 15/11/2018ـ، 14/10/2018، 13/09/2018ـ، 12/08/2018ـ، 11/07/2018
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بنسبة في الحصكؿ عمى صكرىا استندت صحؼ الدراسة بشكؿ كبير عمى ككاالت األنباء  .5
%(، ثـ مصكر الصحيفة 33.3%(، فيما جاءت الصكر الصحفية بال مصدر بنسبة )42.2)

الصكرة الصحيفة لمسيرات  ، كجاءت ككاالت األنباء في مقدمة مصادر%(23.5بنسبة )
%(، كفي صحيفة الحياة الجديدة 65.5العكدة بالمرتبة األكلى لكؿ مف صحيفة األياـ بنسبة )

%(، كجاءت الصكرة الصحفية لفئة المصادر 57.1%( كفي صحيفة القدس بنسبة )60بنسبة )
 %(.45.7مصكر الصحيفة في صحيفة فمسطيف عمى المرتبة األكلى بنسبة )

%(، كتمتيا 84.9صيات الفمسطينية في المرتبة األكلى في صحؼ الدراسة بنسبة )جاءت الشخ .6
%( في الشخصيات المحكرية الدكلية، كبنسبة 5.7%(، كبنسبة )6.6اإلسرائيمية بنسبة )

%( الشخصيات اإلسالمية، كقد غابت الشخصيات المحكرية العربية عف الصكر 2.8)
ت المحكرية الفمسطينية بالمرتبة األكلى في كؿ لشخصياا، كجاءت الصحفية في صحؼ الدراسة

%(، كصحيفة فمسطيف عمى 100صحؼ الدراسة ففي صحيفة القدس حصمت عمى بنسبة )
كفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة  (،%82.8)بنسبة %(، كفي صحيفة األياـ 85.1نسبة )

(82.6.)% 

رات العكدة في صحؼ حظي ىدؼ )إظيار األلـ كالمعاناة( في الصكرة الصحفية نحك مسي .7
التأكيد عمى كتاله ىدؼ)%(، 39.2الدراسة عمى أعمى نسبة مف بيف األىداؼ األخرل، بنسبة )

رفع )ك (كسر الحصار المفركض عمى غزة)%(، كتساكل ىدؼ 27.9بنسبة ) (حؽ العكدة
بنسبة  (مكاجية صفقة القرف)%(، كىدؼ 13.7بنسبة ) (الركح المعنكية لمشعب الفمسطيني

 (إظيار األلـ كالمعاناةحصؿ ىدؼ)، ك %(2.5ؼ "أخرل" بنسبة )اأىد ت(، فيما جاء12.7%)
ياة الجديدة بنسبة %(، كفي صحيفة الح60في صحيفة القدس عمى المرتبة األكلى بنسبة )

%(، 32.7عمى نسبة )في صحيفة األياـ  (التأكيد عمى حؽ العكدةىدؼ) %(، كحصؿ37.8)
 %(.25.8نسبة )كفي صحيفة فمسطيف عمى 

حاز العمـ عمى المرتبة األكلى في فئة الدالالت الرمزية لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في  .8
اإلطارات ثـ %(، 19.3عالمة النصر بنسبة )تاله %(، ك 51.6صحؼ الدراسة بنسبة )

مفتاح العكدة فيما جاء %(، 6.5، كما حاز المقالع عمى نسبة )%(14.5بنسبة ) المشتعمة
تساكل كؿ مف الداللة الرمزية لمصكرة الصحفية لقناصة االحتالؿ كخيـ %(، ك 4.8نسبة )ب

لعمـ الفمسطيني المرتبة األكلى في كؿ مف صحيفة الحياة ا احتؿ%(، ك 1.6الالجئيف بنسبة )
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%(، كفي صحيفة فمسطيف بنسبة 46.7%(، كفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )70بنسبة )
(39.3.)% 

%(، 93.1كالـ الصكرة لمسيرات العكدة كذلؾ بنسبة ) اـاستخد غمب عمى صحؼ الدراسة .9
في صحيفة األياـ بنسبة  استخداـ كالـ الصكرة%( لمصكر بدكف كالـ، كجاء 6.9كبنسبة )

كفي صحيفة فمسطيف بنسبة  (،%85%(، كفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )93.1)
 %(.57.1%(، كفي صحيفة القدس بنسبة )60.9)

ية المفردة عمى أعمى نسبة كفقان ألسمكب عرضيا في صحؼ الدراسة حازت الصكرة الصحف  .11
%( لسمسمة 8.8%(، كبنسبة )12.7%(، تمتيا الصفحات المصكرة بنسبة )77.5)بنسبة 
فجاءت في  ،، كجاءت الصكرة الصحفية المفردة بالمرتبة األكلى في كؿ صحؼ الدراسةالصكر

%(، كفي صحيفة 80لجديدة بنسبة)%(، كفي صحيفة الحياة ا100صحيفة القدس بنسبة )
 %(.71.7%(، كفي صحيفة فمسطيف بنسبة )79.3األياـ بنسبة )

ىناؾ تبايف في استخداـ صحؼ الدراسة لمشكؿ الفني لمصكرة الصحفية بقضية مسيرات العكدة   .11
حيث حاز الشكؿ المستطيؿ عمى المرتبة األكلى بنسبة  ،بيف الشكؿ المستطيؿ كالشكؿ المربع

خر. نما لـ تستخدـ الصحؼ أم شكؿ فني آ%( لمشكؿ المربع، بي44.1كبنسبة )%(، 55.9)
المرتبة األكلى في صحيفة  فيشكؿ المستطيؿ  التي استخدمتكجاءت الصكرة الصحفية 

سطيف م%(، كفي صحيفة ف65%(، كفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )85.7القدس بنسبة )
الشكؿ المربع في صحيفة األياـ  ي استخدمتالتجاءت الصكرة الصحفية ك %(، 60.9بنسبة )
 %(.65.5بنسبة )

%( 26.5كبنسبة ) %(،60.8بنسبة ) الصكرة الصحيفة المتكسطة استخدمت صحؼ الدراسة  .12
%( لمصكرة الصحفية الصغيرة، كجاءت فئة حجـ الصكرة 12.7لمصكرة الكبيرة، كأخيران بنسبة )

%(، كفي صحيفة األياـ بنسبة 65.2بنسبة )المتكسطة في صحيفة فمسطيف عمى المرتبة األكلى 
 %(.55%(، كفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )57.1%(، كفي صحيفة القدس بنسبة )62.1)

كسط الصفحة بصحؼ الدراسة عمى المرتبة  فيالصكرة الصحفية لمسيرات العكدة  جاءت  .13
 نسبةلمكقعيا أعمى يسار الصفحة، كب%( 32.4) ، كبنسبة%(40.2) األكلى بنسبة

بمكقعيا أسفؿ يسار الصفحة، كأخيران %( 4.9) لمكقعيا أعمى يميف الصحفة، بنسبة%( 19.6)
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كسط الصفحة في  في، كجاءت الصكرة الصحفية %(2.9) مكقعيا أسفؿ يميف الصحفة بنسبة
مكقع  كفي المرتبة األكلى في صحيفة الحياة الجديدة جاء، %(56.8) صحيفة فمسطيف بنسبة

، كفي %(45) ار عمى المرتبة األكلى في صحيفة الحياة الجديدة بنسبةالصكرة أعمى يس
)  صحيفة القدس تساكل كؿ مف مكقع الصكرة الصحفية أعمى يميف كأعمى يسار بنسبة

، كفي صحيفة األياـ تساكل كؿ مف مكقع الصكرة الصحفية أعمى يسار ككسط %(42.9
 (،%37.9)  الصفحة بنفس النسبة

ية لمسيرات العكدة أسفؿ المكضكع المرتبة األكلى في مكاضع الصكرة احتمت الصكرة الصحف  .14
لمكقع الصكرة أعمى %( 30.4) ، كبنسبة%(34.3) مف المكضكع في صحؼ الدراسة بنسبة

لمكقعيا %( 16.7) بنسبة لمكقعيا جانبي المكضكع، كأخيران %( 18.6) المكضكع، كبنسبة
قعيا لممكضكع في صحيفة الحياة كسط المكضكع، كجاءت الصكرة الصحفية مف حيث مك 

مكقع الصكرة الصحفية مف  كجاء، %(75) الجديدة أسفؿ المكضكع بالمرتبة األكلى بنسبة
، كفي %(57.1) المكضكع في صحيفة القدس أعمى المكضكع عمى المرتبة األكلى بنسبة

 صحيفة فمسطيف حازت الصكرة الصحفية مف حيث مكقعيا بالنسبة لممكضكع أسفؿ المكضكع
، كفي صحيفة األياـ جاء مكقع الصكرة الصحفية بالنسبة %(39.1) عمى المرتبة األكلى بنسبة

 %(.37.9) لممكضكع جانبي المكضكع عمى المرتبة األكلى بنسبة

جاءت فئة مكقع كالـ الصكرة بالمرتبة األكلى لمجانب األيمف في الصكر الصحفية الخاصة   .15
، %(33.3) ، تمتيا أسفؿ الصكرة بنسبة%(46.1) بمسيرات العكدة في صحؼ الدراسة بنسبة

، كجاءت %( 6.9)  ، كأخيران أعمى الصكرة بنسبة%(13.7) ثـ الجانب األيسر لمصكرة بنسبة
، كفي %(57.1) فئة كالـ الصكرة أسفؿ الصكرة عمى المرتبة األكلى في صحيفة القدس بنسبة

، %(75) المرتبة األكلى بنسبة فيمف الجانب األيفي كالـ الصكرة  صحيفة الحياة الجديدة جاء
حتؿ مكقع كالـ الصكرة الجانب األيمف عمى المرتبة األكلى كفي صحيفة فمسطيف ا

 ، كفي صحيفة األياـ جاءت فئة مكقع كالـ الصكرة أسفؿ الصكرة بنسبة%(39.1)بنسبة
(51.7%.) 

حيث جاءت  ،ستخداـ الصكرة الصحفية الممكنة لمسيرات العكدةغمب عمى صحؼ الدراسة ا  .16
 في صحيفة األياـ بنسبة نسبة استخداـ األلكاف ، كجاءت%(94.1) الصكر الممكنة فييا بنسبة
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 بنسبة كفي صحيفة الحياة الجديدة، %(95.6) ، كفي صحيفة فمسطيف بنسبة%(100)
 .فقط %(57.1) جاءت الصكرة الصحفية الممكنة بنسبةفصحيفة القدس  أما في، %(95)

، %(72.5) مسيرات العكدة بنسبةلصكر الصحفية المع  اتاسة اإلطار استخدمت صحؼ الدر   .17
، ككانت أكثر الصحؼ استخدامان لإلطار ىي صحيفة القدس %(27.4) كبدكف إطار بنسبة

 ، ثـ صحيفة األياـ بنسبة%(84.8) تمتيا صحيفة فمسطيف بنسبة%( 85.7) بنسبة
 %(.55) صحيفة الحياة الجديدة بنسبة كأخيران ، %(62.1)

 مشكمة الدراسة: :ثالثان 

الصحفية لمسيرات العكدة في  سمات محتكل كشكؿ الصكر معرفةتتمثؿ مشكمة الدراسة في 
كمصادرىا، مكضكعاتيا، ك ، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى أنكاعيا، الصحؼ الفمسطينية اليكمية

التعرؼ  إلى ضافةباإل، كأىدافيا كالرمكز الداللية التي تتضمنيا، كاتجاىاتيا المحكريةكشخصياتيا 
كالكقكؼ عمى  ككسائؿ اإلبراز المستخدمة معيا، ،كأحجاميا كمكقعيارضيا عمى الشكؿ الفني لع
 .ؼ بيف الصحؼ الفمسطينية اليكميةأكجو الشبو كاالختال

 أىمية الدراسة: :رابعان 

البحكث كالدراسات التي تناكلت الصكرة الصحفية عامة في  قمةىميتيا مف أتستمد الدراسة 
مسطيف، كالصكرة الصحفية لمسيرات العكدة لحداثتيا، كيمكف الكقكؼ عمى ىذه األىمية عمى النحك ف

 التالي:

لمختمؼ جكانب الحياة، كتعطي األحداث  اا ككاقعين  حين تعد الصكرة الصحفية تسجيالن  .1
ؿ قبأ كالمكضكعات حيكية كمصداقية، كتتميز الصكرة الصحفية بأنيا تنقؿ الرسالة إلى القراء

 .در مف التحريؼ كاألخطاءق

تبصير العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية بالجكانب االيجابية كالسمبية المتعمقة بالصكرة  .2
 الصحفية لمسيرات العكدة.

ككيؼ كانت حمقة  مؤخران  مسيرات العكدةحدث أفي تو الصكرة الصحفية الكبير الذم لعب الدكر .3
 . العالمي إلثراء الرأم العاـ ةكصؿ ككسيم
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الصكرة الصحفية في مسيرات العكدة مف حيث أنكاعيا كمصادرىا  تغطيةأىمية معرفة فيد تقد  .4
كالجكانب المكضكعية كالشخصية كالرمزية التي تركز عمييا، القائميف عمى صحؼ الدراسة 

 كتبصيرىـ بالجكانب االيجابية كالسمبية فييا.

، ككحشية االحتالؿ شعبنا الفمسطيني التي يتعرض ليا قدرة الصكرة عمى إظيار مدل المعاناة .5
 .التعامؿ مع المتظاىريف السممييففي 

مف  تشيده المسيراتالصكرة الصحفية لمسيرات العكدة أىمية استثنائية في ضكء ما  تكتسب .6
مف قبؿ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه المتظاىريف الفمسطينييف  ةأحداث كفعاليات كالقك 

 كخاصة األطفاؿ كالنساء.

 السابقة التي تطرقت لدكر الصكرة الصحفية في االنتفاضات الشعبية الفمسطينية. الدراسات قمة .7

 أىداؼ الدراسة:: خامسان 

 ةفي الصكر  صحيفتي الدراسةاـ اىتميتمثؿ اليدؼ العاـ ليذه الدراسة في التعرؼ عمى مدل 
مستخدمة في ىذا الصحفية لمسيرات العكدة، كالتعرؼ عمى سمات محتكل كشكؿ الصكرة الصحفية ال

 :، كفي ىذا اإلطار العاـ تبرز مجمكعة مف األىداؼ الفرعيةالسياؽ

 أىداؼ خاصة بمحتكل الصكرة الصحفية: -1

كاتجاىاتيا  صحيفتي الدراسةالصحفية لمسيرات العكدة في  الصكر مكضكعاتالتعرؼ عمى  -أ 
 .نحك مسيرة العكدة

 .الدراسةصحيفتي في  مسيرات العكدة تحديد المصادر الصحفية لصكر -ب 

الصحفية لمسيرات العكدة التي أبرزتيا  ؼ عف الشخصيات المحكرية في الصكرالكش -ج 
 .صحيفتي الدراسة

 ، كرمكزىا الداللية.صحيفتي الدراسةأىداؼ الصكر الصحفية لمسيرات العكدة في معرفة  -د 

 .صحيفتي الدراسةنكع الصكر الصحفية لمسيرات العكدة في  الكشؼ عف -ق 
 الصحفية:رة أىداؼ خاصة بشكؿ الصك  -2

 كحجميا. ،صحيفتي الدراسةالصحفية لمسيرات العكدة في  الشكؿ الفني لمصكرالتعرؼ عمى  - أ
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الصحفية لمسيرات العكدة في الصحيفة كالصفحة كداخؿ المكضكع،  الصكرالكقكؼ عمى مكقع  - ب
 .كعمى مكقع كالـ الصكرة

طارات( ماإل لعناصر صحيفتي الدراسةمدل استخداـ رصد  - ت ع الصكر الصحفية براز )ألكاف كا 
 لمسيرات العكدة.

الكشؼ عمى أكجو االتفاؽ كاالختالؼ في مضمكف كشكؿ الصكر الصحفية المستخدمة في  -3
 .صحيفتي الدراسةمسيرات العكدة في 

في فئات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صحيفتي عالقات االرتباطية التعرؼ عمى ال -4
 .الدراسة

 الدراسة: تساؤالت :سادسان 

 في الصكرة صحيفتي الدراسةاىتماـ كر الدراسة حكؿ تساؤؿ رئيس ىك: ما مدل تتمح
 كىي:  ،كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ مجمكعة مف التساؤالت الفرعية العكدة،الصحفية لمسيرات 

 تساؤالت خاصة بمحتكل الصكرة الصحفية:  -1

 ؟صحيفتي الدراسة العكدة فيما مكضكعات الصكر الصحفية لمسيرات  -أ 

 ؟صحيفتي الدراسةالصحفية لمسيرات العكدة في  صكراتجاه الما  -ب 

 ؟صحيفتي الدراسة الصحفية لصكر مسيرات العكدة التي استندت عمييا المصادر ما -ج 

 ؟صحيفتي الدراسة الصحفية لمسيرات العكدة في يات المحكرية التي أبرزتيا الصكرما الشخص -د 

 ؟صحيفتي الدراسةالصحفية لمسيرات العكدة في  ما األىداؼ التي تضمنتيا الصكر -ق 

 ؟صحيفتي الدراسةالصحفية لمسيرات العكدة في  ما الرمكز الداللية لمصكر -ك 

 ؟صحيفتي الدراسةفي  كفقان لمحتكاىا لمسيرات العكدة الصحفية نكع الصكر ما -ز 

 ؟في الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة لكالـ الصكر صحيفتي الدراسةما مدل استخداـ  -ح 

 صحفية:تساؤالت خاصة بشكؿ الصكرة ال -2

 عرضيا؟ كفقنا ألسمكب صحيفتي الدراسةنكع الصكر الصحفية لمسيرات العكدة في ما  -أ 
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 ؟صحيفتي الدراسةالصحفية لمسيرات العكدة في  مصكرل الشكؿ الفنيما  -ب 

 ؟صحيفتي الدراسةما حجـ الصكر الصحفية لمسيرات العكدة في  -ج 

مى الصفحة كمف كع صحيفتي الدراسةالصحفية لمسيرات العكدة في  الصكر مكقع ما -د 
 ؟المكضكع

 ؟صحيفتي الدراسةعمى صفحات  الصكر الصحفية لمسيرات العكدة كالـ ما مكقع -ق 

 ؟في صحيفتي الدراسةفي الصكر الصحفية لمسيرات العكدة اإلبراز المستخدمة  عناصرما  -ك 
صحيفتي  ما أكجو االتفاؽ كاالختالؼ في الصكر الصحفية المستخدمة لمسيرات العكدة في -3

 ؟الدراسة
ما العالقة بيف مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة  -4

 كاتجاىيا؟
 ما العالقة بيف مصادر الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة كاتجاىيا؟ -5
ما العالقة بيف مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة  -6

 كمصادرىا؟

 :النظرم لمدراسةاإلطار  :سابعنا

"كضع األجندة"، حيث أصبح لزامنا أف تقـك  تعتمد ىذه الدِّراسة عمى نظرية ترتيب األكلكيات
الصحؼ ككسائؿ اإلعالـ بتنظيـ نشر المكاد اإلخبارية كالقضايا كالمكضكعات الصحفية في ترتيب 

ذا الترتيب بحيث يعبر يشير إلى أىمية ىذه المكاد كعالقتيا ببعضيا، كتتبنى الكسيمة اإلعالمية ى
المنشكرة أك المذاعة، كىذه العممية يطمؽ عمييا ترتيب أكلكيات  المكادعف سياستيا كاتجاىيا نحك 

( تتـ (Agenda Settingاالىتماـ لمكسيمة اإلعالمية أك باختصار كضع أجندة الكسيمة كتحديدىا 
حريرية كالنظـ الفنية كاإلنتاجية، كغير بناءن عمى قرارات عديدة تتأثر بالسياسات العامة كالسياسات الت

 .(1)ذلؾ

                                                           

 (.341عبد الحميد، نظريات اإلعالـ كاتجاىات التأثير، )ص  (1)
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تستطيع أف تقدـ جميع المكضكعات كالقضايا  تفترض ىذه النظرية أف كسائؿ اإلعالـ ال
ف ما  القائمكف عمى ىذه الكسائؿ بعض المكضكعات التي يتـ  يختارالتي تقع في المجتمع، كا 

ه المكضكعات تثير اىتماـ الناس تدريجيا التركيز عمييا بشدة كالتحكـ في طبيعتيا كمحتكاىا، كىذ
كتجعميـ يدرككنيا كيفكركف فييا، كبالتالي تمثؿ ىذه المكضكعات لدل الجماىير أىمية أكبر نسبينا 

 .(1) اإلعالـعف المكضكعات التي تطرحيا كسائؿ 

كتؤكد نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة" عمى كجكد عالقة إيجابية بيف ترتيب أكلكيات 
برازىا كالتركيز  اىتماماتمة اإلعالمية، كأكلكيات الكسي الجميكر، فاىتماـ الصحيفة بقضايا معينة كا 

عمييا شكالن كمضمكننا يجعؿ تمؾ القضايا في مقدمة اىتمامات الجميكر نتيجة لقراءتو الصحيفة، 
 .(2)كىكذا بالنسبة لباقي كسائؿ اإلعالـ

 (:األجندة كضعاألكلكيات )أىـ سمات نظرية ترتيب  .1

إفَّ أىـ ما ييميِّز النظرية العممية ىك قدرتيا المستمرة عمى تكليد تساؤالت بحثية جديرة 
 تاألكلكيامجاالت كطرؽ بحثية جديدة، كمف ىذا المنطمؽ تميزت نظرية ترتيب  كاستكشاؼبالبحث 

 :(3)عمى النحك التالي يسمات، كى)كضع األجندة( بثالث 

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

قدرتيا عمى تحقيؽ التكامؿ بيف عدد مف المجاالت البحثية الفرعية لالتصاؿ الجماىير يتحتـ  .ب 
 .األجندة ظمة كضع

تكليد قضايا بحثية كأساليب منيجية جديدة تتنكع بتنكع المكاقؼ كالمتغيرات  عمى قدرتيا .ج 
 .ةاالتصالي

 

 

                                                           

 (.228السيد، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، )ص مكاكم،  (1)
 (.310حجاب، نظريات االتصاؿ، )ص  (2)
 (.181حمادة، دراسات في اإلعالـ كتكنكلكجيا االتصاؿ كالرأم العاـ، )ص  (3)
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 االنتقادات التي كجيت ليذه النظرية: .2

عمى الرغـ مف تعدد البحكث التي تمت الختبار فركض النظرية كالتكسع فييا خالؿ 
 .(1) جكانبياأنيا ما زالت تتعرض لمعديد مف صكر النقد لبعض  إالالسبعينيات كالثمانينيات؛ 

ظيفة األجندة حقيقة ففي رأم جريفيف أنو عمى الرغـ مف أف ماككمبسكشك اعتبرا أف ك 
خالؿ العقديف السابقيف أثبتت أنيا نتيجة محتممة كليست مؤكدة، فتحديد  التاليةقائمة؛ فإف البحكث 

سابقنا ألكانو القكؿ بأف كظيفة األجندة  ييعدأجندة الجميكر اختمؼ كثيرنا مف بحث إلى آخر، كبالتالي 
 .(2) الجميكرر أك ترتيب أجندة اإلعالمية ىي ترتيب أكلكيات االىتماـ بالنسبة لمجميك 

ا ما إذا كانت التأثيرات ناتجة عف  كمف جانب آخر يرل ماككيمككينداىؿ أنو ليس كاضحن
الشخصي، باإلضافة إلى السؤاؿ حكؿ ما إذا كاف مف  االتصاؿأجندة كسائؿ اإلعالـ أك عف 

ر أجندة كسائؿ اإلعالـ، الممكف االعتماد عمى نتائج تحميؿ المحتكل ليعطينا مؤشرنا في ذاتو لتأثي
باإلضافة إلى التبايف كاالختالؼ بيف صكر الترتيب )األجندات( التي تشمميا، مثؿ أجندات األفراد 

المؤسسات مثؿ األحزاب أك الحككمات كالتأثيرات التي تتـ عمى عممية  أجنداتأك الجماعات أك 
السياسييف كصانعي القرار، كضع األجندة في كؿ حالة، مثؿ تأثير االتصاؿ الشخصي أك تأثير 

 .(3)عمى الرغـ مف كحدة المصدر كىك كسائؿ اإلعالـ
 إيجابيات النظرية: .3

اعتبر العمماء أف نظرية األجندة مف النظريات المتعمقة بجميكر كسائؿ اإلعالـ أم أنيا 
ي: ترتبط بسمكؾ فئة مف الجميكر كطمبة المدارس، أم أنيا تحاكؿ كتركز بالذات عمى السؤاؿ التال

لماذا يتابع الجميكر كسائؿ اإلعالـ؟ أم ما ىك اليدؼ الذم تريد تحقيقو؟ إف نظرية األجندة تمكف 
عمى المعمكمات مف اإلنترنت، كتساعد عمى زيادة المعمكمات  الحصكؿمف معرفة طمبة الجامعات 

كمات العممية كاإلعالمية، كاإلسياـ في عمميات البحث العممي الحتكائيا عمى كثير مف المعم
 .(4) جزئيناكالمعارؼ المتنكعة مما يجعؿ الجميكر يعتمد عمى اإلنترنت كمينا أك 

                                                           

 (.350ابؽ، )ص عبد الحميد، مرجع س (1)
 (.353المرجع السابؽ، )ص (2)
 (.354المرجع السابؽ، )ص  (3)
 (.94المشاقبة، نظريات اإلعالـ )ص  (4)
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 تكظيؼ النظرية في الدِّراسة: .4

 :التاليةراسة لألسباب األكلكيات ليذه الد نظرية ترتيب

 لصكرة الصحفية حكؿ مسيرات العكدةا مكضكعاتأكلكيات  ترتيبالتعرؼ عمى مدل اختالؼ  .أ 
 .اليكمية في الصحؼ الفمسطينية

 التعرؼ عمى ترتيب أكلكيات اتجاه صحيفتي الدراسة لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة،  .ب 
، األمر الذم يساعد في تقديـ االختالؼ في تناكليا لمسيرات العكدةكرصد اكجو االتفاؽ ك 

 تكصيات لمعامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية.

 نكع الدِّراسة كمناىجيا كأداتيا: :ثامننا

 كع الدِّراسة:ن  .1

تنتمي ىذه الدِّراسة إلى الدراسات الكصفية، كمف أىـ أكصافيا كصؼ الظكاىر كالتعرُّؼ 
 تقديـ  عمى عناصرىا كمككناتيا عف طريؽ جمع المعمكمات كالبيانات كتحميميا كتفسيرىا؛ بما يتيح

يفية تناكؿ ، كيفيد ىذا النكع مف الدراسات في تكصيؼ ك(1)صكرة دقيقة كمكضكعية عف الظاىرة
 ة اليكمية ألحداث مسيرات العكدة.الصكرة الصحفية في الصحؼ الفمسطيني

 مناىج الدِّراسة: .2

: يعدُّ منيج المسح جيدنا عممينا منظمنا لمحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات منيج المسح اإلعالمي .أ 
 .(2)كأكصاؼ عف الظاىرة أك مجمكعة الظكاىر مكضع البحث

متعرؼ عمى مدل اىتماـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية الباحث منيج المسح ل كاستخدـ
 تحميؿ المضمكف الباحث أسمكب استخدـىذا المنيج لمسيرات العكدة، كفي إطار  الصحفيةبالصكرة 

نمك  ا جممة مف األدكات أك بتعبير يعد مجمكعة مف تقنيات التحميؿ لممادة اإلعالمية، كىك ليس أداة كا 
 كيرل الباحث بأنو؛ (3)قابمة لمتكيؼ مع مجاالت عديدفي أشكاليا، ك  اة متميزة بتنكع كبير، إنو أدأدؽ

                                                           

جراءاتو  (1)  (.211)صكمناىجو، عمر، البحث العممي مفيكمو كا 
 (.147بحكث اإلعالـ، )ص -حسيف، دراسات في مناىج البحث العممي (2)
 (.173)ص مضمكفمنيجية البحث كتحميؿ ال، أكزم (3)
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مسيرات  بصكرأىداؼ الدِّراسة عبر رصد مدل اىتماـ صحؼ الدراسة  لتحقيؽاألسمكب األنسب 
إضافة إلى حجميا كأىدافيا كمصادر  كأشكاؿ الصكرة الصحفية التي تناكلت ىذه القضية، العكدة،

 معمكماتيا.
الحقائؽ التي تـ  فبي: يسعى ىذا المنيج إلى دراسة العالقات قات المتبادلةمنيج دراسة العال .ب 

الحصكؿ عمييا بيدؼ التعرُّؼ عمى األسباب التي أدت إلى حدكث الظاىرة كالكصكؿ إلى 
 .(1)خالصات لما يمكف عممو لتغيير الظركؼ كالعكامؿ المحيطة بالظاىرة في االتجاه اإليجابي

الباحث أسمكب المقارنة المنيجية، كىي أداةه مف أدكات  خدـاستكفي إطار ىذا المنيج 
الميدانية كالمقارنة بيف المجمكعات، أك الجماعات داخؿ  تقراء في الدراسات التحميمية، أكاالس

المجتمع الكاحد، مثؿ المقارنة بيف نتائج تحميؿ المحتكل سكاء عبر الزمف أك عبر الفئات المختمفة 
أك  المقارنة لالستدالؿ عمى االتفاؽ ضركرة ، أكاكغيرى قنكات،ك صحؼ، أ :ألكعية التحميؿ

 المنيجية. كتخدـ المقارنة (2)االختالؼ في أنماط السمكؾ أك التعرض إلى كسائؿ اإلعالـ كمحتكاىا
الصكرة  صحؼ الدراسة في تناكؿ ببفعمى أكجو االتفاؽ أك االختالؼ  االستدالؿالباحث في 

 الصحفية لمسيرات العكدة.

 داة الدِّراسة:أ .ج 

المبنية عمى مجمكعة مف الفئات  كأداة لمدراسة الباحث استمارة تحميؿ المضمكف استخدـ
يكثر  البحثية التيكىي مف األدكات  ،ؿ مضمكفتساؤالت الدِّراسة كاستمارة تحميالتي تجيب عمى 

الكمي  استخداميا لفيـ طبيعة الرسائؿ اإلعالمية؛ فأسمكب تحميؿ المضمكف ييدؼ إلى الكصؼ
 ، كتنقسـ فئات التحميؿ إلى نكعيف رئيسيف، ىما: (3)المنظـ لممحتكل الظاىرم لممادة اإلعالمية

 

 

 

                                                           

 (.160ص ) حسيف، المرجع السابؽ (1)
 (.178عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية )ص  (2)
 (.233صسابؽ )حسيف، مرجع  (3)
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 )ماذا قيؿ( تحميؿ:الفئات أكالن/ 
بيا المكضكعات التي تناكلتيا الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في  دكيقص المكضكع: ئةف .1

 الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كيمكف تقسيميا إلى:

خالؿ  فك ف الفمسطينيكاألنشطة التي يقكـ بيا المكاطنك  الفعاليات بيا شعبية: كيقصد عالياتف .أ 
 مشاركتيـ في مسيرات العكدة.

كجرحى  شيداء تتناكؿ التي الصكر بيا : كيقصدالشيداء كالجرحى )الفمسطينيكف( .ب 
 .سقطكا خالؿ فعاليات مسيرات العكدة، كصكر تشييع جثامينيـ فمسطينييف

 أعماؿ المقاكمة الفمسطينية تتناكؿ التي الصكر بيا : كيقصد(لجرحى )اإلسرائيميكفالقتمى كا .ج 
 كالجرحى اإلسرائيمييف. القتمى كينتج عنيا خالؿ فعاليات مسيرات العكدة

 االعتداءات كاالنتياكات مضمكنيا في تتناكؿ التي الصكر بيا : كيقصداعتداءات إسرائيمية .د 
األطفاؿ  بحؽ النار إطالؽ مثؿ العكدة مسيرات خالؿ الفمسطيني الشعب ضد اإلسرائيمية

 الفمسطينييف. كالمدنييف كالمسعفيف كالنساء، كالصحفييف

فعاليات غير شعبية: كىي األساليب المبتكرة مف قبؿ المتظاىريف السممييف كقص السمؾ  .ق 
 ككحدة األرباؾ الميمي كالككشكؾ.

ثناء أفي ة الفصائؿ الفمسطينية الفصائؿ الفمسطينية: كىي التي ترصد صكر قادمشاركة  .ك 
 يعقدكىا.كالمؤتمرات التي  العكدة،مشاركتيـ الناس لمسيرات 

: كيقصد بيا الصكر التي تتضمف مكضكعات غير ما ذكر سابقان مثؿ مفاكضات أخرل .ز 
نياء المسيرات كغيرىا متعمؽ بمسيرات العكدة الكبرل.   التيدئة كا 

يد أك الرفض أك الحياد في المضمكف مكضكع التحميؿ كىي الفئة التي تكضح التأي فئة االتجاه: .2
 : ثالث أقساـ ، كتنقسـ إلى (1)بالنسبة لممكاقؼ أك القضايا أك المكضكعات المتضمنة فيو

عف تأييد فعاليات مسيرات العكدة  فييا تـ التعبير جميع الصكر التييجابي: كيقصد بيا إ .أ 
 .كترفع مف قدرىا كأىميتيا بشكؿ أيجابي

                                                           

 (266حسيف، بحكث اإلعالـ: دراسات في مناىج البحث العممي )ص (1)
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إلى المكاقع السمبية لألطراؼ المختمفة اتجاه مسيرات الصكر التي تشير صد بيا سمبي: كيق .ب 
التي تكضح تسبب االحتالؿ بمعاناة شديد  ، إضافة إلى تمؾ الصكر(1)العكدة الكبرل

لمفمسطينيف نتيجة تشديد الحصار الذم شكؿ عبئان اقتصاديان كسياسيان كاجتماعيان عمى حياة 
 .الناس

 .تجاىات الصكرة التي تعبر عف الحياد مف فعاليات مسيرات العكدةكىي جميع امحايد:  .ج 

الخاصة بمسيرات  مصادر الصكر التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة ا: كيقصد بيفئة مصدر الصكرة .3
 العكدة كتنقسـ إلى:

كىي مف المصادر لمخارجية لمصكر الصحفية مثؿ ككالة األنباء الفرنسية  األنباء:ككاالت  .أ 
التي نجد فييا إلى جانب الخدمة اإلخبارية، خدمات خاصة بالصكر، يتـ كككالة ركيترز، ك 

 .(2)تنفيذىا كفقان التفاقيات بينيا كبيف الصحؼ نظير اشتراكات محددة

التابع لمصحيفة بحيث تعتمد عميو كمصدر لمحصكؿ مصكر الصحيفة: كيقصد بو المصكر  .ب 
 .(3)عمى الصكر الصحفية المتعمقة بحادثة معينة

 .المصدرة متعددةصدر: كيقصد بيا الصكرة الصحفية أكثر مف م .ج 

 كسائؿ كمكاقع أخرل: ىي مصادر أخرل خالؼ ما ذكر، مثؿ مكاقع األنترنت. .د 

 بدكف مصادر: كىي الصكر التي لـ يتـ ذكرىا. .ق 
: كيقصد بيا الفئة التي ترتبط بالشخصيات التي تقـك بدكر في المحكرية اتفئة الشخصي .4

كمعرفة الشخصيات التي الرئيسية التي ركزت عمييا صحؼ  ،(4)العامةالكقائع كاألحداث كالحياة 
 ،  كتنقسـ إلى: الدراسة في تغطية أحداث فعاليات مسيرات العكدة

                                                           

 (4-33)ص اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية، الكرنز (1)
 (92شفيؽ، األساليب العممية كالفنية لمتصكير الصحفي )ص (2)
 (98)ص خبر الصحفي كضكابطو اإلسالمية، الشمبي(3)
 (92عبد الحميد، تأثيرات الصكرة بيف النظرية كالتطبيؽ )ص (4)
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كمنظمات  ،ف أجانب: مثؿ جيات دكلية رسميةييدكلية: مسؤكلكف رسميكف كغير رسم .أ 
لشعب ف أجانب ترفض االعتداءات اإلسرائيمية بحؽ ايكمتضامن ،كمؤسسات دكلية

 الفمسطيني.

إسالمية: كىي صكر ألشخاص ككفكد مف دكؿ إسالمية غير عربية عمى المستكل الرسمي  .ب 
 كالشعبي

ما مكاطنتككف شخصيات عربية رس أف ماإ: عربية .ج  ف عرب يمية ككزراء كمسؤكليف، كا 
 ف يعادي

 فمسطينية:  .د 

 نكاب المجمس التشريعي، كممثميف عف الحككمة.رسمية: مثؿ:  .1د/

 القكل كاألحزاب الكطنية كاإلسالمية الفمسطينية.ية: مثؿ: حزب .2د/

 الناطقيف أك: مثؿ عناصر مف المقاكمة أك قيادات في المقاكمة الفمسطينية، ةعسكري .3د/
 باسـ األجنحة العسكرية الفمسطينية.

 مدني: كيقصد بيا منظمات حقكؽ اإلنساف، كالجمعيات الثقافية كالخيرية. عمجتم .4د/

 لصكرة أماف: مثؿ: رجاؿ كنساء كشيكخ كأطفاؿ، ال تظير لو يك فمسطين فك مدني .5د/
 .(1)انتماء

 :إسرائيمية .ق 

 .، ككزاء، كرئيس الكزراءفيحككميف يكلؤ مسؿ : مثة. رسمي1ق/

 .، كأعضاء الكنيست: مثؿ األحزاب اإلسرائيميةة. حزبي2ق/

 .قناصة اإلحتالؿ، كقادة الجيشعسكرية:  .3ق/

المحادية  الييكد الذيف يستكطنكف بالقكة في المناطؽ الفمسطينيةمستكطنكف: كىـ  .4ق.
 .لقطاع غزة

                                                           

 (35)صينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسط، الكرنز (1)
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 كىي شخصيات غير التي ذكرت.ك. أخرل: 
 : كتنقسـ إلى:فئة األىداؼ .5

ف مف شعارات كرمكز يرفعيا المتظاىرك الصكر التي تأخذ  العكدة: كىيالتأكيد عمى حؽ  .أ 
 .صكر لمفتاح العكدة: مثؿ صكر لمتظاىريف يحممكف لمتأكيد عمى حؽ عكدتيـ

: كىي رصد مجمكع الصكر التي تحمؿ رمكز كدالالت كسر الحصار المفركض عمى غزة .ب 
 .: مثؿ صكر قص السمؾ مف قبؿ المتظاىريف لكسر الحصار المفركض عمى قطاع غزة

رفع الركح المعنكية لمشعب الفمسطيني: كيقصد بيا الصكر التي تعمؿ عمى تعزيز كرفع  .ج 
، كتعكس العكدةعب الفمسطيني مف خالؿ التأييد كالمشاركة في مسيرات الركح المعنكية لمش

: مثؿ صكر لحجـ كتكجييو نحك مقاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي، صمكده كارتباطو بأرضو
 ..(1)المشاركة مف قبؿ الشعب الفمسطيني

 كىي الصكر التي تعكس معاناة الشعب الفمسطيني جراء االنتياكاتإظيار األلـ كالمعاناة:  .د 
 : مثؿ صكر بكاء عكائؿ الشيداء عمى أبناءىا.اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني

 : كىي الصكر التي ترمز لرفض الفمسطينييف لصفقة القرف.مكاجية صفقة القرف .ق 

 مثؿ: إحراج إسرائيؿ في الساحة الدكلية.خالؼ ما سبؽ أخرل:  .ك 
 : كتنقسـ إلى:الرمكز الدالليةفئة  .6

و مز لكفاحقدسية كحضكر ككجكد لمشعب الفمسطيني كير لو  الفمسطيني: كىك العمـ .أ 
 .ضحياتو، كلمحرية كالكحدة الكطنيةكت

لى نضالو كحريتو  الفمسطيني كطنيةال اليكيةالحطة الفمسطينية )الككفية(: كترمز إلى  .ب  كا 
 .كلقضيتو العادلة 

كأف تحدم كصمكد الشعب الفمسطيني أماـ الغطرسة اإلسرائيمية  عالمة النصر: كترمز إلى .ج 
 النصر أتي ال محالو.

                                                           

 (36)صالصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة ، الكرنز (1)
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الكسائؿ التي ابتكرىا الفمسطينيف في مقاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي كالتي المقالع: كىي إحدل  .د 
 .تعتبر مف أبرز أدكات المقاكمة الشعبية التي ابتكرىا الشعب الفمسطيني

 لقدسية المسجد األقصى بالنسبة لمفمسطينيف كالمسمميف كبعتبر مفالمسجد األقصى: يرمز  .ق 
 .ركائز الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي 

 .(1)مفتاح العكدة: كيرمز لعكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى أرض الكطف بعد الشتات .ك 

خيـ الالجئيف: كىي تمؾ الصكر التي رصدت الخيـ التي نصبتيا الييئة العامة لمسيرات  .ز 
 العكدة.العكدة كالتي ترمز لحؽ 

 قناصة جيش االحتالؿ اإلسرائيميقناصة االحتالؿ: كترمز إلى رصد صكر ل .ح 

التي يقـك  السيارات : كىي تمؾ الصكر إلطارات(الككشكؾاإلطارات المشتعمة )  .ط 
 سرائيمي أثناء المكاجيات مع االحتالؿ اإلفي ف بإشعاليا ك الفمسطيني

حتالؿ بيا الصكرة الصحفية لمسمؾ الشائؾ الفاصؿ بيف دكلة اال ديقص الشائؾ: السمؾ  .م 
 غزة. كقطاع

 كغيرىا. كالممثـ ،ر سابقان، مثؿ: ىي رمكز أخرل غير ما ذكلأخر  .ؾ 
 : كتنقسـ إلى:فئة نكع الصكرة كفقان لمحتكاىا .7

 : كتنقسـ إلى: صكرة إخبارية .أ 

مع الخبر كي تكضحو كتضفي مستقمة: كيقصد بيا الصكر التي . صكر إخبارية 1أ/
 . (2)المصداقية عميو كانما تككف الصكرة ىي الخبر بذاتو

 ذاتو الحدث تصؼ التي الصحيفة كالمادة لمخبر مصاحبة تنشر ر إخبارية تابعة:صك . 2أ/
 نفسو الحدث تمثؿ ال الخبر مع المنشكرة الصكرة تككف األحياف بعض كفي دعمو، بيدؼ
 .(3)كالمخططات كالخرائط لمقارئ، كافية تكضيحات إلى تشير بؿ

                                                           

 (36)صالصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة ، الكرنز (1)
 (82)ص كبحكث في اإلعالـ كالصحافة  دراسات، الربيعي (2)
 (.56ساعد، صبطي، الصكرة الصحفية: دراسة سيميكلكجية )ص (3)
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فاصيؿ ىذه الصكرة صكر شخصية: كىي التي تمثؿ شخصية محكر المكضكع، كتركم ت .ب 
مالمح شخصية ما، سكاء كانت ىذه الشخصية ميمة أك ال، كينبغي أف تتمتع بالحركة 

 (1).كالحيكية

 أنكاع أخرل غير التي ذكرت، كالصكر اإلعالنية. أخرل: .ج 
بأنو الكالـ أك التعميؽ الشارح كالمصاحب لمصكرة كيطمؽ عمييا تحرير يعرؼ  :فئة كالـ الصكرة .8

كيعبر عنيا في الصحافة األكربية كاألمريكية بأكثر مف مصطمح يؤدم الصكرة الصحفية، 
 :المعنى نفسو

 كىي المادة الشارحة لمصكرة المكجكدة تحتيا.  Cut Linesػػال -

 كىك العنكاف الشارح كالمفسر الذم يكجد فكؽ الصكرة.  Captionػػال -

 .(2)حتياقد يشير إلى متف الصكرة أك عنكانيا المكجكدة ت  Legendػػال -

 كتنقسـ إلى:

التفاصيؿ التي تحتكم عمييا القصة الخبرية المصاحبة لمصكرة صكرة بكالـ: كيقصد بيا  . أ
(3). 

 صكرة بدكف كالـ: كيقصد بيا الصكرة الصحفية التي ال يصاحبيا كالـ.  . ب
 فئات الشكؿ )كيؼ قيؿ(: 

 : كتنقسـ إلى:فئة نكع الصكرة كفقان ألسمكب عرضيا. 1

صكرة كاحدة تنشر كحدىا مع الخبر، أك المكضكع كتؤدم كظيفتيا،  كىيصكرة مفردة:  .أ 
الصحؼ مع األخبار الرسمية كالتحقيقات الصحفية، كقد تككف صكرة  بكثرة فيكتستعمؿ 

 شخصية، أك صكرة لمكاف، أك صكرة لقافمة مف السيارات.

                                                           

 (.23صكالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره ) اتجاىاتو كمبادئونجادات، اإلخراج الصحفي،  (1)
 .تحرير الصكرة الصحفية )مكقع إلكتركني( (2)
 (.142ص) ة كالتطبيؽفف اإلخراج الصحفي.. بيف النظري، إسماعيؿ (3)
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كىي سمسمة مف الصكرة عف مكضكع كاحد، مف أكثر مف كجية نظر، يتـ سمسمة صكر:  .ب 
 . (1)التقاطيا في مدة زمنية طكيمة

ىي مجمكعة صكر تدكر حكؿ مكضكع كاحد، تجمب تأثيران كبيران، تعطي صفحات مصكرة: ك  .ج 
 .(2)المخرج الصحفي فرص نشر صكر رائعة ال يمكف نشرىا في الصفحات األخرل

ة كيقصد بو الشكؿ اليندسي الذم يصنعو حكاؼ الصكرة الخارجي :فئة الشكؿ الفني لمصكرة. 2
كيعد شكؿ الصكرة احد العكامؿ الميمة التي تزيد مف قدرة الصكرة عمى جذب االنتباه كعمى 
الرغـ مف تعدد االشكاؿ التي تظير بيا الصكر في الجرائد اال انيا ال تتعدم امريف األكؿ : 

 ،(3) اما اف تظير باألشكاؿ اليندسية المألكفة كالمربع أك المستطيؿ أك الدائرة أك البيضاكم
 كتنقسـ إلى:

مف اكثر االشكاؿ اليندسية غني في التصميـ كلذا فإنو اكثرىا استخداما عمى  المستطيؿ: .أ 
 .(4) صفحات الجرائد كخاصة مع المكضكعات االخبارية

مف االشكاؿ اليندسية التي ينصح باالبتعاد عنيا قدر االمكاف ألنو يكحي ىك المربع:  .ب 
 .(5) كحد زكاياهبالجمكد كالرتابة نظرا لتساكم اضالعو كت

، كيعطي دائما شعكر كىي مف األشكاؿ التي يسيؿ رؤيتيا أكثر مف غيرىاالدائرم:  .ج 
 .(6)بالحركة

كىك مف مشتقات الشكؿ الدائرم كيفضؿ استخدامو مع المكاضيع ذات الصيغة كم: البيضا .د 
 .(7)التاريخية

                                                           

 (256ص) عبد العزيز، آثر التكنكلكجيا الحديثة في تطكر الصكرة الصحفية: دراسة كصفية (1)
 (87)ص التحميؿ المكضكعي لمصكرة الصحفية : األسس كالتطبيقات، عبيد (2)
 (مكقع إلكتركني) الصحؼ كشكؿ الصكرة (3)
 (مكقع إلكتركني) المرجع السابؽ (4)
 .(مكقع إلكتركني) ؽالمرجع الساب(5)
 (.86)ص اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي، إسماعيؿ (6)
 .(86)ص المرجع السابؽ(7)
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في  كؿ الرئيسصكرة بأكمميا ليبدك الشالمفرغ: كىك الصكر التي تنجـ عف حذؼ أرضية ال .ق 
 .(1)كيعد األقدر عمى إبراز الحركة إف كجدتالصكرة عمى بياض الكرقة كأرضية لو، 

كيعتبر مف األشكاؿ الشاذه، كيأتي دائمان بحثان عف التجديد في الشكؿ قطع غير عادم:  .ك 
 .(2)كليس تحقيقان لالتصاؿ الذم ىك اليدؼ األساسي مف الصكرة

حػػث الحجػػػـ الػػذم تتخػػذه الصػػكرة الصػػحفية لمسػػيرات العػػكدة : كيقصػػد بػػو البافئػػة حجػػـ الصػػكرة. 3
كيتـ ذلؾ كفقان لعدة اعتبارات منيا: قيمػة الصػكرة، كمسػاحة المكضػكع، الكبرل في صحيفتي الدراسة، 

كمسػػػاحة المكضػػػكعات األخػػػرل عمػػػى الصػػػفحة، كمسػػػاحة العناصػػػر التيبكغرافيػػػة األخػػػرل فػػػي نفػػػس 
ف ىنػاؾ إحيػث  ،، كسياسػة التحريػر التػي تتبعيػا الصػحيفةمثؿ الصكر كالعناكيف كالمقدمػة ،المكضكع

: إلىتقسيميا  ـكتػ .(3)لمصكرتميؿ إلى الصكر الكثيرة كالحجـ الكبير  ان صحف

 .كغالبان ما تستخدـ لصكر الشخصيات التي تنشر في الجرائدصكرة صغيرة.  .أ 

ظير كىي الصكرة التي تصكر جكانب أخرل غير الشخصيات، كاجتماع يصكرة متكسطة:  .ب 
 .فيو عدة شخصيات

كىي الصكرة التي يظير فييا مكقفا معينا، كقد استعانت الصحؼ بيذا النكع  صكرة كبيرة: .ج 
 .(4)مف الصكر في أعقاب اكتشاؼ أىمية الصكرة الكبيرة، لكف التي تعبر عف المكقؼ

 :مكقع الصكرة في الصحيفة كفي الصفحة كبالنسبة لممكضكع.4

  إلى:كتقسـ  فئة رقـ الصفحة .أ 

تعتبر الصفحة األكلى بمثابة تجسيد ألكلكيات الصحيفة، فيقدـ بيا  كلى:األ .  الصفحات1أ/
 .(5)أىـ األخبار التي تيتـ بيا السياسية التحريرية لمصحيفة

                                                           

 (.86)ص اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي، إسماعيؿ(1)
 (.89)صالمرجع السابؽ (2)
 (182النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص (3)
 (مكقع إلكتركني)ا الصكرة الصحفية.. مفعكميا كاىيتي ،كركككي (4)
 (191ص)القضايا األفريقية مف المنظكر اإلعالمي  ،السباعي (5)
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كىي تمؾ الصكر الصحفية لمسيرات العكدة التي تككف عمى  داخمية: . الصفحات2أ/
 الصفحات الداخمية لمصحيفة.

 األخيرة. الصفحةكىي صكر مسيرات العكدة المكجكدة عمى  ة:خير األصفحة . ال3أ/
لتي تـ اختيارىا كىك المكاف الذم تشغمو الصكرة أك الصكر ا مكقع الصكرة في الصفحة: .ب 

 إلى:كتنقسـ ، (1)لمنشر في الصفحة

  الصفحة في الصحيفة. يميفكيقصد بيا مكقع الصكرة الصحفية أعمى  :يميفأعمى 

 :كقع الصكرة الصحفية أعمى يسار الصفحة في الصحيفة.كيقصد بيا م أعمى يسار 

 .كيقصد بيا مكقع الصكرة كسط الصفحة، كىك مف االتجاىات اإلخراجية الحديثة، كسط :
عمى أساس أف احتكاء النصؼ األعمى عمى جزء مف الصكر يثير فضكؿ القراء لمشاىدة 

 (2)ةبقية الصفحة، كفي ذلؾ مزيد مف اإلحياء لمنصؼ السفمي مف الصفح

 كيعد مف  ،أسفؿ يميف: ىك مكقع الصكرة الصحفية في النصؼ السفمي مف الصفحة
 .(3)االتجاىات اإلخراجية الحديثة، حيث يجب أف يأخذ نصيبو مف األىمية كاإلبراز

 .أسفؿ يسار: كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحفية أسفؿ يسار الصفحة في الصحيفة 

حث مكقع الصكرة الصحفية مف المكضكع الخاص : كيقصد بو البامكقع الصكرة مف المكضكع .ج 
 بمسيرات العكدة الكبرل في صحيفتي الدراسة كتنقسـ إلى:

ضع  كىك مكأعمى المكضكع: كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحفية أعمى المكضكع، . 1ج/
ميـ ألنو يراعي الطريقة التي يقترب بيا القارئ مف القصة الخبرية، إذ تجذبو الصكرة أكالن ثـ 

أ العنكاف الذم يشده إلى القصة، كتستخدـ ىذه الطريقة باألساس مع األخبار كالتقارير يقر 
 (4)اإلخبارية

                                                           

 (مكقع إلكتركني) خطكات إخراج الصكرة الصحفية في الصحيفة(1)
 (41الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة. )ص ة، الصكر الكرنز(2)
 (41، مرجع سابؽ )صالكرنز (3)
 (201)ص اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي، إبراىيـ(4)
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مع جانبي المكضكع: كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحفية عمى جانبي المكضكع، . 2ج/
 (1)مراعاة أف يشمميا عنكاف المكضكغ

بشرط أف ال كضكع، أسفؿ المكضكع: كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحفية أسفؿ الم. 3ج/
 (2)ينفصؿ العنكاف عف باقي المكضكعات

المستقمة بذاتيا كال : كيقصد بيا الصكرة الصحفية صكرة مستقمة ال تتبع أم مكضكع. 4ج/
 ترتبط بأم مكضكع.

: كيقصد بو الباحث مكقع الكالـ بالنسبة لمصكرة الصحفية الخاصة فئة مكقع كالـ الصكرة. 5
 صحيفتي الدراسة كتنقسـ إلى:  بمسيرات العكدة الكبرل في

كيعتبر مف االكثر شيكعان في الصحؼ العالمية ىي أف يكضع كالـ الصكرة : أسفؿ الصكرة .أ 
أسفميا، كالشؾ أف ىذا ىك الشكؿ المناسب خاصة أف عيف القارئ قد اعتادت أف ترل كالـ 

، كىك ما يتفؽ الصكرة أسفميا، فالعيف تشاىد الصكرة أكالن كبعد أف يفرغ منيا تنظر أسفميا
  .(3)مع مسرل العيف الطبيعي كحركة البصر مف أعمى إلى أسفؿ

، فعيف القارئ ب تجنبيا، حيث يككف الكالـ ميمالن أعمى الصكرة: كىك مف المكاقع التي يج .ب 
 .(4)تنجذب إلى الصكرة ذات الثقؿ األكبر

، بناء عمى الجانب األيمف لمصكرة: كيقصد بيا مكقع الكالـ في الجانب األيمف لمصكرة .ج 
االتجاه الذم يأخذه المكضكع في الصكرة يمينان، كذلؾ حتى ال تدكر عيف القارئ حكؿ 

 (5)كالميا

الجانب األيسر لمصكرة: كيقصد بيا مكقع الكالـ في الجانب األيسر لمصكرة، بناء عمى  .د 
 .(6)االتجاه الذم يأخذه المكضكع في الصكرة يساران 

                                                           

 (201، مرجع سابؽ )صإبراىيـ (1)
 (59)صتطكر الصكرة الصحفية في الصحافة العراقية ، عبداهلل (2)
 (مكقع إلكتركني) كيفية التحرير المادة اإلخبارية في الصحؼ اليكمية، صحاح (3)
 (42مرجع السابؽ )صالكرنز،  (4)
 (42)صع السابؽالمرج (5)
 (42المرجع الساؽ )ص (6)
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، يساعد عمى التنكع، كاستثمار المساحات البيضاء سمكب جميؿكىك أعمى الصكرة نفسيا:  .ق 
 الصكرة.بيف لكف الكالـ كأرضية  التبايفبالصكرة الصحفية، مع مراعاة 

كتعتبر األلكاف كاإلطار مف كسائؿ اإلبراز األكثر قكة التي : اإلبراز عناصراستخداـ فئة  .9
 :أىميا كمف ،(1)تستخدميا الصحؼ في إبراز الصكرة عمى صفحاتيا 

كيقصد  ،(2)ذات التأثير في جذب االنتباه أك التكجيو كاإلثارةاستخداـ األلكاف: كيقصد باأللكاف أ. 
بيا الباحث استخداـ األلكاف في الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة الكبرل في صحيفتي الدراسة 

 كتنقسـ إلى:

ة الصحفية في نجاح استخداـ الصكر  ميمان ممكنة: إف استخداـ األلكاف يؤدم دكران . 1أ/
ككسيمة اتصاؿ بالجماىير لنقؿ مضمكف معيف بكفاءة كبفعالية، كيعمؿ عمى جذب االنتباه 

 .(3)نقرائيةكتحقيؽ درجة مف اإل

كيقصد بيا استخداـ لكف كاحد في طباعة أحرؼ عنكاف إحدل الكحدات، ممكنة:  رغي .2أ/
 .(4)أك استخداـ أرضية لكنية لتطبع عمييا إحدل الكحدات الطباعية

ىك مساحات تحيط بكحدة طباعية منشكرة عمى عمكد أك  تاإلطارات: اإلطارااستخداـ  فئة . ت
أكثر، بحيث تفصميا عف جميع الكحدات األخرل، كتمثؿ اإلطارات كسيمة ميمة في إطار 

كيقصد بيا الباحث كضع (5)ثارة انتباه القارئا  ى إبراز بعض الكحدات الطباعية، ك السعي إل
 لصحفية لمسيرات العكدة الكبرل في صحيفتي الدراسة كتنقسـ إلى: إطار خارجي لمصكرة ا

 بإطار: كيقصد بو الصكرة التي تستخدـ اإلطار. رصك  .1ب/

 بدكف إطار: كيقصد بو الصكرة التي ال تستخدـ اإلطار. رصك  .2ب/

                                                           

 (156)ص المعالجة اإلعالمية لقضايا الكطف العربي ، عامر (1)
 (358)ص الخبر ، الضبع (2)
 (43)ص الكرنز، مرجع سابؽ (3)
 (.43)ص المرجع السابؽ  (4)
 (43)ص المرجع السابؽ (5)
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 :مجتمع الدِّراسة كعينتيا :تاسعنا

 مسطينية اليكمية الصادرة فيالصحؼ الف جميع مجتمع الدراسة في ؿيتمث الدراسة:مجتمع  .1
كىي صحؼ القدس كالحياة  ،صحؼ الغربية كقطاع غزة، كيبمغ عددىا خمس كالضفةالقدس 

 الجديدة كاألياـ كفمسطيف، كاالستقالؿ.

 الدِّراسة: عينة .2

ية، كىي صحيفتي عمدية مف الصحؼ الفمسطينية اليكمختار الباحث عينة ا عينة المصادر: . أ
كذلؾ لالىتماـ الكبير بالصكرة ، فمسطيف كاألياـ تيالباحث صحيف ددحكقد ، )األياـ، فمسطيف(

كأيضان ، االستكشافيةبحسب نتائج الدراسة  الصحفية لمسيرات العكدة أكثر مف الصحؼ األخرل
تصدر  ث، كبسبب مكاف صدكر الصحؼ حيان مختمف ان فكري ان ألف كؿ صحيفة تمتمؾ نمط

 االستقالؿ، كتـ استبعاد صحيفة ضفة الغربية كاألياـ في ال ،صحيفة فمسطيف في قطاع غزة
 تيفيكفيما يمي تعريؼ بصح ،مسيرات العكدة انطالؽبسبب صدكرىا بشكؿ يكمي بعد تاريخ 

 :الدراسة
: جريدة يكمية سياسية شاممة مستقمة فمسطينية تصدر عف مؤسسة األياـ صحيفة األياـ 1أ/

تأسست عاـ  يرأس تحريرىا أكـر ىنية،لمصحافة كالطباعة كالنشر كالتكزيع في راـ اهلل، ك 
كتعتمد في تمكيميا عمى رأس ماليا، كىي تصدر بالقطع العادم بعرض ثمانية أعمدة،  ـ،1995

المالحؽ المتخصصة بالمنكعات  صفحة يكميان، كليا عدد مف 30كيتراكح عدد صفحاتيا بيف 
 .(1) صفحة 24كالثقافة كالرياضة كالمرأة، كتصدر اليـك في 

: جريدة يكمية سياسية شاممة، تصدر في مدينة غزة عف شركة الكسط يفة فمسطيفصح 2/أ
لإلعالـ كالنشر كالمساىمة المحدكدة، حصمت الصحيفة عمى ترخيص مف كزارة اإلعالـ بتاريخ 

 اعدد صفحاتي يتراكحة حماس، ، كىي مقربة مف حركة المقاكمة اإلسالمي2006سبتمبر -16
 .(2) أسبكعيان كىي تصدر ثالثة مالحؽ  صفحة، مف حجـ التابمكيد، 24

 العينة الزمنية: . ب

                                                           

 إلكتركني(. مكقع صحيفة األياـ عمى االنترنت، )مكقع (1)
 إلكتركني(. قع صحيفة فمسطيف عمى االنترنت، )مكقعمك  (2)
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مف بداية  الممتدة الزمنية الفترة خالؿلعاـ كاحد احث المدة الزمنية ليذه الدراسة حدد الب
سمكب ، كاستخدـ الباحث أ29/3/2019حتى  30/3/2018مف انطالؽ فعاليات مسيرات العكدة

الدراسة البالغ  يفتيفي صحمسيرات العكدة  حكؿ صكرة صحفية( 944) كجد، حيث الشامؿالحصر 
 .( لصحيفة األياـ128( لصحيفة فمسطيف ك)142، بكاقع )ا( عددن 270)عددىا 

 :كالقياس كحدات التحميؿ :عاشرنا

 :الباحث في دراستو عمى الكحدات التالية لمتحميؿ اعتمد كحدات التحميؿ: .1

ت التي تالئـ طبيعة كأغراض " أنسب الكحدا كىي الكحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية: . أ
بطبيعة الحاؿ  الصكرة الصحفية اعتماد تـ، ك بالصكر الصحفيةالمتمثمة  :(1)الدراسة البحثية

كاقع الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في التعرُّؼ عمى  إلى تسعى الدِّراسة أفَّ  باعتبار
 .صحؼ الدراسة

تتضمف الفكرة التي يدكر حكليا عبارة عف جممة أك عبارة  يكى (:المكضكع )الفكرة كحدة . ب
مكضكع التحميؿ، كتككف عادة جممة مختصرة محددة تتضمف مجمكعة مف األفكار التي 

األفكار الكاردة األىداؼ كالرمكز ك  تـ اعتمادىا في تحميؿ، ك (2)يحتكم عمييا مكضكع التحميؿ
 في صحؼ الدِّراسة. الصكرة الصحفية لمسيرات العكدةفي 

فيا الباحث أنيا الشخصيات المحكرية لمصكرة الصحفية التي ليا كيعر : كحدة الشخصية . ت
الصكرة الصحفية الشخصيات المحكرية في تركز عمى دكر فاعؿ في مسيرات العكدة، ك 

 في الصحؼ الفمسطينية اليكمية.لمسيرات العكدة 
، الكمي المنتظـ لكحدات المحتكل كفئاتو كمتغيراتو التسجيؿنظاـ "كى :كالقياسأسمكب العد  .2

كيمكف مف خاللو إعادة بناء المحتكل في شكؿ أرقاـ كأعداد تساعد عمى الكصكؿ إلى نتائج 
التكرار كأسمكب لعد  ستخدـ الباحثكا، (3)أىداؼ الدِّراسة كتحقيؽ التفسيركمية تسيـ في 

 .كالقياس

                                                           

 (.209)ص عزمي، األسمكب اإلحصائي كاستخداماتو في بحكث الرآم العاـ  ،العبد (1)
 (.79حسيف، مرجع سابؽ، )ص  (2)
 (.195سالـ، المعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة في الصحافة الجزائرية )ص  بك (3)
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 :كالثبات اجراءات الصدؽ :حادم عشر

 : اجراءات الصدؽ -1

ث في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كبذلؾ يرتفع مستكل يقصد بصدؽ التحميؿ صالحية أة البح 
كقد حاكؿ الباحث الكصكؿ إلى نتائج تتسـ بالدقة، كدرجة عالية مف الصدؽ  ،(1)الثقة في النتائج 

كقاـ  في تحميؿ صحيفتي الدراسة، مف خالؿ الخطكات التي تتحرل الصدؽ كالدقة في النتائج
 الصدؽ اآلتية:  بإجراءاتالباحث 

التحميؿ بدقة، عبر الرجكع لمتعريفات كالمفاىيـ المختمفة لكؿ فئة مف الدراسات تعريؼ فئات  . أ
 .السابقة، كاألبحاث المنشكرة كالمكتب المختمفة

 التأكد مف مدل مالئمة فئات ككحدات التحميؿ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. . ب
  .(2)لمقياسعرض استمارة التحميؿ عمى مجمكعة مف المحكميف لمحكـ عمى مدل صالحيتيا  . ت
تحديد أسمكب القياس الذم تـ بمكجبو تحكيؿ الكحدات الكيفية إلى كحدات كمية لمكصكؿ إلى  . ث

 نتائج دقيقة.
اما ثبات أداة فقد تـ تحقيقو مف اعادة االختبار لمتأكد مف مدل صحة  نتائج إجراءات الثبات:  -2

دارسة لمتأكد الدراسة كثباتيا عف طريقة أعادة تحميؿ عينة عشكائية لبعض أعداد صحيفتي ال
مف مدل مطابقة النتائج كتـ مف ذلؾ معادلة ىكلستي القائمة عمى حساب معامؿ الثبات مف 

 .(3)التعرؼ عمى نقاط االتفاؽ كاالختالؼ لمعينة المدركسة

                                                           

)ص  ل في بحكث اإلعالـ: مف المحتكل الكمي إلى التحميؿ في الدراسات الكيفيةتحميؿ المحتك ، عبدالحميد  (1)
279.) 

 (197( )ص2أنظر ممحؽ رقـ ) (2)
ص  دكر صحافة المكاطف في انتفاضة القدس: دراسة تحميمة كميدانية، الحفني (3)  (33)ن
 4103-4090-4030 -4024 -3941-3932فمسطيف األعداد في صحيفة  *
 8306-8222-8166 -8113 -8072-8045 األياـحيفة األعداد في ص *
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كاستخدـ الباحث لقياس ثبات استمارة تحميؿ المضمكف، الثبات الكمي الذم يعتمد عمى 
كيتمثؿ في تكرار االختبار في فترتيف زمنيتيف مختمفتيف،  (Test-retest) االختبارإعادة  -أسمكب

 كتحت الظركؼ نفسيا قدر اإلمكاف.
قكاميا  بمغ األصمية العينة مف جزئية لعينة بنفسو المضمكف تحميؿ بإعادة الباحث قاـ

 بطريقة األعداد ىذه اختيار كتـ ،*صحيفة كؿ مف أعداد 6بكاقع  الدارسة، صحيفتي مف عدداى 12
، حيث اجريت األصمي العينة تحميؿ انتياء مف شير مركر البسيطة )القرعة(، بعد العشكائية نةالعي

، كقارف الباحث نتائج تحميمو ببعضيا البعض، ككانت 2019ديسمبر  شير في الدراسة البعدية
 النتائج عمى النحك اآلتي:

 فمسطيف:صحيفة  -1
 الصحفية:فئة مكضكعات الصكرة  1.1

( 35فية لمسيرات العكدة في األعداد التي خضعت لمدراسة )بمغ عدد المكضكعات الصح
 مكضكعان مكزعة كاآلتي: 

(، 6(، كاعتداءات اسرائيمية )11(، كشيداء كجرحى )18بمغت تكرارات فعاليات شعبية )
 (.0(، كأخرل )0(، ككفكد أجنبية )0كمشاركة الفصائؿ )

عكدة التي خضعت لمدراسة كفي اإلعادة بمغ عدد مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات ال
(، كشيداء 17( مكضكع مكزعة عمى النحك اآلتي: بمغت نسبة تكرارات فعاليات شعبية )35)

 (.1(، كأخرل )0(، ككفكد أجنبية )0الفصائؿ ) ة(، كمشارك7(، كاعتداءات اسرائيمية )10كجرحى )

 التحميميف:كبيذا يتبيف كجكد فرؽ في 
  1=17-18في مكضكع الفعاليات الشعبية 
  1=9-10في مكضكع شيداء كجرحى 
  1=6-7في مكضكع اعتداءات اسرائيمية 
   1=0-1في مكضكعات أخرل 
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 كبالتعكيض عف المعادلة اإلحصائية الخاصة بمعامؿ التكافؽ المذككر أعاله: 
 عدد الكحدات المتفؽ عمييا 2Xمعامؿ الثبات يساكم   

 يزمجمكع كحدات الترم                              
 2X 31     =88.5يساكم معامؿ الثبات 

                        35 +35    
 88.5كانت  أم نسبة تكافؽ مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة%. 

 كباتباع نفس األسمكب كالخطكات مع الفئات األخرل جاءت النتائج عمى النحك اآلتي: 

  :94نسبة تكافؽ فئة اتجاه الصكرة الصحفية% 
 88.4بة تكافؽ المصادر الصحفية: نس% 
  96.6 المحكرية:نسبة تكافؽ الشخصيات% 
  :88.7نسبة تكافؽ األىداؼ% 
  :96.9نسبة تكافؽ الداللة الرمزية% 
  :8.98نسبة تكافؽ كالـ الصكرة% 
  :100نسبة تكافؽ نكع الصكرة كفقاي لمحتكاىا% 
  :91.7نسبة تكافؽ نكع الصكرة كفؽ ألسمكب عرضيا% 
 87.9ؽ الشكؿ الفني لمصكرة الصحفية: نسبة تكاف% 
  :86.2نسبة تكافؽ حجـ الصكرة الصحفية% 
  :93.6نسبة تكافؽ رقـ الصفحة.% 
  :94.6نسبة تكافؽ مكقع الصكرة مف الصحفة% 
  :84.7نسبة تكافؽ مكقع الصكرة مف المكضكع% 
  100 الصكرة:نسبة تكافؽ مكقع كالـ% 
  :100نسبة تكافؽ استخداـ األلكاف% 
  100تكافؽ استخداـ االطارات: نسبة% 
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 فمسطيف:  في صحيفةكبيذا يككف معدؿ الثبات في تحميؿ المضمكف 
معامؿ الثبات = 

88.5+94+88.4+6.69+7.88+96.9+98.8+100+.719+9.87+2.68+6.39+.649+84.7+100+100+100   =6.89     
                                     17 

 صحيفة األياـ:  -2

      اع نفس االسمكب في صحيفة األياـ كانت النتائج عمى النحك اآلتي:كباتب

  :98.5نسبة تكافؽ فئة مكضكعات الصكرة الصحفية% 
  :97نسبة تكافؽ فئة اتجاه الصكرة الصحفية% 
  :99.7نسبة تكافؽ المصادر الصحفية% 
  100 المحكرية:نسبة تكافؽ الشخصيات% 
  :93.5نسبة تكافؽ األىداؼ% 
 98.9ؽ الداللة الرمزية: نسبة تكاف% 
  :100نسبة تكافؽ كالـ الصكرة% 
  :100نسبة تكافؽ نكع الصكرة كفقاي لمحتكاىا% 
  :96.7نسبة تكافؽ نكع الصكرة كفؽ ألسمكب عرضيا% 
  :99.4نسبة تكافؽ الشكؿ الفني لمصكرة الصحفية% 
  :97.1نسبة تكافؽ حجـ الصكرة الصحفية% 
  :97.4نسبة تكافؽ رقـ الصفحة.% 
 100سبة تكافؽ مكقع الصكرة مف الصحفة: ن% 
  :88.2نسبة تكافؽ مكقع الصكرة مف المكضكع% 
  100 الصكرة:نسبة تكافؽ مكقع كالـ% 
  :100نسبة تكافؽ استخداـ األلكاف% 
  :100نسبة تكافؽ استخداـ االطارات% 
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  :كىذا يعني  أف معامؿ  الثبات في تحميؿ المضمكف في  صحيفة األياـ 
 =  معامؿ الثبات
98.5+97+99.7+100+93.5+98.9+100+100+96.7+99.4+97.1+97.4+100+88.2+100+100+100  =98.02 

                                   17 

كىي نسبة عالية  98.31=  ؽ فإف معامؿ الثبات في الدراسة بعمى ما س ان كبناء

 شكمية.جدان ألف معظـ فئات تحميؿ التحميؿ 

 الدراسة: مفاىيـ :شرع ثاني

تعد تسجيالن حيان ككاقعيان كتاريخيان لمحياة العابرة، فما يسجؿ في لحظة قد  الصحفية:الصكرة  .أ 
يككف خالدان إلى فترة مف الزمف، كقد يككف دليالن كشاىداى عمى العديد مف األحداث التي تمر 

المصكر الذم يتمتع بسرعة البرؽ، كال يمكف لمذاكرة أف تعكد بتفاصيميا كما تفعؿ عدسة 
بخاصية العيف الثالثة كىي الكاميرا التي تصطاد المحظات الياربة مف الزمف ليكثقيا فكؽ 

 .(1)الشريط الفيممي زمانان كمكانأ 
كيمكف تعريؼ مسيرات العكدة بأنيا "نضاؿ شعبي كبير كاحتكاؾ كمكاجيات  مسيرات العكدة: .ب 

استخداـ كسائؿ جديدة في المقاكمة لـ تكف  مع االحتالؿ عمى نقاط تماس محددة، كتطكرت في
تستخدـ قبؿ ذلؾ كالطائرات الكرقية كالبالكنات، ككذلؾ مكاجيات شبو عسكرية مكضعية قرب 

 .(2) السياج الحدكدم

تنفيذ كتطبيؽ حؽ العكدة فيا ، ىدغزة قطاع  مف انطمقتفمسطينية شعبية  فيي مسيرة
لمقرارات الدكلية كقرارات  مع كتطبيقان  رضو التي طرد منيا، كذلؾ تماشيان ألى إلمشعب الفمسطيني 

لى إالذم دعا بكضكح  194منيا القرار ك ، الفمسطينييف الالجئيفخاصة بعكدة مـ المتحدة الاأل
يف في العكدة إلى بيكتيـ كالعيش "كجكب السماح بالعكدة، في أقرب كقت ممكف، لالجئيف الراغب

 .(3)ـ العكدة إلى بيكتيـبسالـ مع جيرانيـ، ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركف عد

                                                           

(561محسن،الوظيفةاالتصاليةللصورةالصحفية)ص (1)

 صحيفة الغد، مسيرات العكدة، مكقع إلكتركني.ممكو،   (2)
 ، مكقع إلكتركني.الفمسطينية: األىداؼ كاالحتماالت ، مسيرات العكدةمركز الناطكر لمدراسات كاألبحاث (3)

https://palsawa.com/post/197788/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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ىي تمؾ المطبكعات التي تصدر عف مؤسسات أك شركات  الصحؼ الفمسطينية اليكمية: .ج 
الضفة الغربية كزع في إعالمية، في األراضي الفمسطينية الخاضعة لمسمطة الفمسطينية، كت

 كقطاع غزة

 تقسيـ الدراسة: :عشر لثثا

 كيتضمف ،تناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار العاـ لمدراسةالدِّراسة إلى ثالثة فصكؿ،  سيـتقتـ 
في  كاإلطار النظرم المستخدـ ،ياتكتساؤال، اكأىدافيالدراسات السابقة، كمشكمة الدراسة، كأىميتيا، 

 كحدات التحميؿ كالقياس، ، كعينة الدراسة،، كمجتمع الدراسةكأدكات الدراسة كمنيجيا، الدراسة،
كالفصؿ الثاني بعنكاف الصكرة  ،كتقسيـ الدراسة كمفاىيـ الدراسة، كاجراءات الصدؽ كالثبات،
تطكرىا، أىميتيا، ، نشأتيا، الصكرة الصحفية األكؿ: ،مبحثيفعمى يحتكم  الصحفية كمسيرات العكدة

فيما يحتكم المبحث الثاني: عمى  ،تحريرىا، إخراجيامصادرىا،  خصائصيا، أنكاعيا، كظائفيا،
الفصؿ  يعرضك  ،، أسبابيا، أىدافياتطكرىا، مفيكميانشأتيا،  كمسيرات العكدة، المقاكمة الشعبية

مباحث كىي السمات العامة لمضمكف  ةمف خالؿ ثالثالثالث نتائج الدِّراسة التحميمية، كمناقشتيا 
تيا، السمات العامة لشكؿ الصكرة الصحفية كمناقشتيا، العالقات االرتباطية الصكرة الصحفية كمناقش

 .ايمالحقك  الدراسة مراجع كأخيران ىـ تكصياتيا، بيف الفئات، ثـ خاتمة الدراسة، كأ
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 الفصؿ الثاني
 الصكرة الصحفية كمسيرات العكدة 
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 الفصؿ الثاني

 الصكرة الصحفية كمسيرات العكدة

 

التعرؼ عمى نشأة الصكرة الصحفية،  ييدؼ إلى األكؿ ،مبحثيف إلى الفصؿ اىذ تقسيـ تـ
كتطكرىا كأىميتيا كخصائصيا، كأنكاعيا، كمصادرىا ككظائفيا، كتحريرىا، فيما تناكؿ المبحث الثاني 

األسباب كالدكافع،  أشكاليا، كأىـ سماتيا، كأساليبيا،ك  نشأتيا، كمسيرات العكدة المقاكمة الشعبية
 المبادئ العامة لمسيرات العكدة.ك ، ياأىدافك 

 المبحث األكؿ
 الصكرة الصحفية:

 إخراجيا، ىار تحري، أىميتيا، تطكرىانشأتيا، 
يتيا كأنكاع الصكرة مييدؼ ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى مفيكـ الصكرة الصحفية كنشأتيا كأى

كمراحؿ تطكرىا  رة،كالمعالجة اإلخراجية لمصك  ،ككظائفيا كطريقة تحريرىا خصائصياك الصحفية 
 ىا كعيبكىا.اكمصادرىا، كالتأثير التكنكلكجي عمى الصكرة الصحفية، كمزاي

الحاسكب، تزايدت مكانة الصكرة في الحضارة المعاصرة نتيجة لمثكرة التكنكلكجية في مجاؿ 
رة ستخدامات كمنيا التصكير، إذ أصبح ممكنان تنفيذ نقالت نكعية عمى الصك كالذم أدخؿ في مختمؼ اال

مكانية نقميا عبر األقمار الصناعية كبسرعات مذىمة مركران بتنفيذ تأثيرات مختمفة عمى مف إ ابدءن 
 .(1)الصكر

 Image – photo لكممةة ترجم العربية المغة في نياأ نجد لغكيان  الصكرة تناكلنا كلك
 السحر صفة كتسبتا الصكرة فأ ذلؾ ،(سحر) كممة مف أيضان  مشتقة ميزيةجناإل كالكممة ميزية،جنباإل

                                                           

األكلى لصحيفة الصباح عاـ  الصفحةاهلل، الصكرة الصحفية في الصحافة العراقية "دراسة تحميمية لصكر  عبد (1)
 (.58)ص 2012
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 األشياء بعض تقريب في الكاقع عمى الصكرة تتفكؽ قد بؿ بدقة، كاألحداث المكاقؼ عف تعبيرىا بسبب
بعاد البعيدة،  .بسيكلة إبرازىا اإلنسانية العيف تستطيع ال معينة جكانب إبراز كذلؾ قريبة، أخرل كا 

 يستخدميما لغتيف ىنالؾ بأف اعرفن إذا المفظية، غير المغة أركاف أحد الصحفية الصكرة كتعد
يصاؿ التعامؿ، في اإلنساف  المغة تشمؿ التي المفظية المغة: ااآلخريف، ىم إلى كأفكاره معمكماتو كا 
 تشمؿ التي المفظية غير كالمغة ،(التمفزيكف اإلذاعة لغة) المسمكعة كالمغة( الصحافة لغة) المقركءة
 .(1)كاتيركالكاري كالصكر كاإليماءات كالحركات اإلشارات

فيو أف الصكرة الصحفية تمثؿ أحد األركاف الرئيسية لمصحيفة، إذ تعد الصكرة  ؾال شكمما 
مية الصكرة الصحفية مف أىـ العناصر البنائية المستخدمة في بناء الكحدات الطبيعية، كلعؿ أى

تحمميا لممستقبميف،  ترتبط بقدرتيا التأثيرية كمعانييا الميمة التيالصحفية بصفتيا عنصران تيبكغرافيان 
بذلؾ أصبحت الصكرة الصحفية محكر االرتكاز في إخراج الصفحة، كمف ثـ باتت معظـ الصحؼ تيتـ 

 .(2)بالصكرةاىتمامان كبيران 

 لتككف كسيادتيا الصكرة ىيمنة يعني مما ،«الصكرة عصر» أنو الراىف عصرنا سمات مفك 
 في مستجدان  أمران  ليست كالصكرة كاإلعالمية، تصاديةكاالق كالثقافية المعرفية عالمنا أدكات أىـ إحدل
نما اإلنساني، التاريخ  الييمنة مكقع الجزئي إلى الحضكر كمف المركز، إلى اليامش مف تحكلت كا 
 .(3)كاإلعالمية الثقافية كاألدكات لعناصرا مف غيرىا عمى كالسيادة

 :كتعريفيا الصكرة الصحفيةمفيـك أكالن: 

لصحفية بأنيا الصكرة البيضاء أك السكداء أك الممكنة ذات المضمكف يمكف تعريؼ الصكرة ا
الحالي الميـ، الكاضح كالجذاب، لمعبرة كحدىا أك مع غيرىا، في صدؽ كأمانة كمكضكعية في أغمب 
األحكاؿ عف األحداث أك األشخاص أك األنشطة أك األفكار أك القضايا أك النصكص ك الكثائؽ أك 

متصمة دائما بمادة تحريرية معينة تنشرىا أك تككف صالحة لمنشر عمى صفحات المناسبات المختمفة ال
يد كالتكضيح كالتفسير كالدعـ جريدة أك مجمة أك تكزعيا ككاالت أنباء أك صكر عمى سبيؿ التأك

                                                           

 (.كركككي، الصكرة الصحفية... مفيكميا كاىميتيا )مكقع إلكتركني (1)
 (.39األميف، الكتابة لمصكرة )ص (2)
 قع إلكتركني(.)مك  كتأثيراتياالتربية اإلعالمية، الصكرة الصحفية  (3)
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متاع كالمكانسة كزيادة التكزيع، ككمعمـ كركيزة كاالىتماـ كالقابمية لمقراءة كاإلضافة كلفت األنظار كاإل
راجية.. كالتي تمتقطيا عدسة مصكرىا بطريقة مفاجأة أك تحصؿ عمييا بمعرفة المحرر أك الككاالت إخ

 بمكضكعياأك مصكر محترؼ أك حر أك إحدل اليكاة، أك نقالن عف كسيمة أخرل أك بكاسطة مف يتصؿ 
 .(1)عف قرب

ي عبر حيث تتحقؽ بعد العمؿ الذم يقدمو المصكر الصحف ،الصحفي التصكيرفيي نتاج فف 
آلتو، كيحاكؿ مف خالليا تكقيؼ الزمف في الحديث، كيكثؽ عبر صكرة أشكاؿ متناغمة كفؽ المقطة 

كتجمب المتعة لممشاىد، كتقدـ معمكمات كاممة  ،المأخكذة، كأيضان تعد صكرة منفردة  لتغطية حدث
التأثير الفني زمف المكضكع، كتتجو نحك بؤرة الخبر كالنكع الصحفي كغالبان ما تجسد إتقاف  كتسجؿ

كالتركيب غير االعتيادم لمصكرة التي  تككف كافرة الحركة كبسيطة جدان، كىي تكثيؽ صادؽ لمحياة، 
حيان  تسجيال( الفكتكغرافية، تعد الصكرة اإلعالمية )(2)كما أنيا لغة عالمية تتجاكز حدكد المغة كالثقافة

 ى فترة مف الزمف، كقد يككف دليالن د يككف خالدان إلككاقعيان كتاريخيان لمحياة العابرة، فما يسجؿ في لحظة ق
كشاىداه عمى العديد مف األحداث التي تمر بسرعة البرؽ، كال يمكف لمذاكرة أف تعكد بتفاصيميا كما تفعؿ 
عدسة المصكر الذم يتمتع بخاصية العيف الثالثة كىي الكاميرا ليصطاد المحظات الياربة مف الزمف 

 . (3)يممي زمانان كمكانان ليكثقيا فكؽ الشريط الف

ف إكفي تعريؼ آخر لمصكرة الصحفية ىي إحدل المككنات األساسية لمصحيفة الحديثة، بؿ 
 .(4)الصحؼ اليكمية كبعض المجالت تعتمد عمى الصكرة بأنكاعيا ككسيمة اتصاؿ مطبكعة

ك كذلؾ يمكف تعريفيا بأنو مجاؿ مف مجاالت الصحافة عالي التخصص يعتمد فيو المؤلؼ أ
مجاؿ الصحافة كلكنو يفكر  المحرر الكاميرا ليس فقط الرصد كتحرير المكاضيع المختمفة التي يتضمنيا

المرئي لنقؿ رسالتو إلى المتمقي أكثر مف تفكيره كتحريره بكاسطة النص المكتكب  النصبكاسطة أساسان 
ثيؽ كنقؿ صكر حرفان أك المسمكع لفظان، كيمكف حصر مجاالت كمكاضيع التصكير الصحفي في تك 

األخبار كاألحداث كالظكاىر االجتماعية كالعممية كالجغرافية كاالقتصادية كالسياسية، شريطة تناكؿ ذلؾ 
                                                           

 (.311-310الضبع، الخبر )ص (1)
 (.33عزيزة، الصكرة الصحفية )ص (2)
 (.561محسف، الكظيفة االتصالية لمصكرة الصحفية )ص (3)
 إلكتركني(. )مكقعظيؼ الصكرة الصحفية في الحركب كالثكرات ك المباف، ت (4)
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لماـ كرؤل عميقة تقكـ عمى الرغبة كالمكىبة كالتأىيؿ األكاديمي، كليس تناكالن  سطحيان  كفؽ إدراؾ كا 
تالية مف الصكر لمكضكع كاحد كبيف كيتراكح ذلؾ بيف صكرة كاحدة لحدث ما أك ظاىرة كمجمكعة مت

كذلؾ بغرض اإلثارة كاإلشارة عبر التكثيؽ أك  ،رصد شامؿ كمتكامؿ كظكاىر في الحياة كالمجتمع
 . (1)اإلخبار أك الدراسة

 عنصر مجرد تعد لـ الصحفية الصكرة أفب تأكيدال يمكفأنو  يرل الباحثعمى ما سبؽ  كبناءن 
نما كصكران، كعناكيف، نصان، كانسجاميا كتكازنيا فيةالصح المادة إخراج عممية عناصر مف  باتت كا 

 .لقراءتيا كدفعو إلييا، القارئ انتباه لفت عممية في الرئيسة الرافعة تيشكؿ

 :الصكرة الصحفية كمراحؿ تطكرىا نشأةثانيان: 

ـ 1839 الذم يبدأ في كانكف الثاني تكغرافييرتبط تاريخ الصكرة الصحفية بتاريخ التصكير الفك 
ليصبح ىذا االختراع متاحان  ،( في أكاديمية العمكـ بباريسDaguerreعندما أيعمف اكتشاؼ )داجير

في  الفكتكغرافيلمعالـ كمو مف قبؿ الحككمة الفرنسية، ككاف التطكر الحقيقي في استخداـ التصكير 
 Dailyة كألكؿ مرة في صحيف 1880ـآذار  4عندما تـ إنتاج الصكرة الظمية، كفي  ـ1880الصحؼ 
Graphic  ف كضح فييا بعض مف ظالؿ المكف ، ك رديئة الطباعة ،باىتة السكاد فكتكغرافيةأكؿ صكرة ا 

ككاف ىذا ىك الميالد الحقيقي لمصحافة  ،الرمادم، ككانت الصكرة لمنظر طبيعي بمدينة نيكيكرؾ
 .(2) المصكرة

 أف منذ الصحافة إلى الصكرة بإدخاؿ االىتماـف يكشؼ الباحث )محمد نبياف سكيمـ( ع
 لـ إنساف لكجو فكتكغرافية صكرة أكؿ التقاط 0184ـ عاـ نيكيكرؾ بجامعة األستاذ" جندارم" استطاع

 .(3)دقائؽ خمس عف تعريضيا زمف يزد

 باىتة فكتكغرافية صكرة أكؿ الصحؼ إحدل في مرة ألكؿ ظيرت ـ1880 مارس مف 14 كفي
ف ،الطباعة رديئة ،السكاد  كنقؿ تحكيؿ أمكف كبيذا الرمادم، لمكفا ظالؿ مف بعض فييا كضح كا 

 عمى أصبح االبتكار ىذا كبفضؿ. مناظرة طباعية درجات إلى الفكتكغرافية الصكرة في المكنية الدرجات
                                                           

 إلكتركني(.دركس التصكير الصحفي )مكقع  اجتماعية، ممخصمدكنة نفسانيات  (1)
 (.312-311الضبع، مرجع سابؽ )ص (2)
 (.114عبد الكريـ، فف التصكير في الصحافة المكتكبة الجزائرية )ص (3)
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 مف يعد فمـ التعبير، عمى كالقدرة كالحيكية بالحركة تمتاز جديدة ةيخبر  صكر التقاط الصحؼ مصكرم
 مالمح بدأت القرف، ىذا مف الثالثينيات كفي. الجمالية الصكر أك التسجيمية الصكر استخداـ المقبكؿ
 جدكاه، كثبكت الصحفي التصكير ظيكر منذ بالصحؼ، لمصكرة األخبار تغطية في تقنية أخطر ميالد
 الكسائؿ عبر الصحؼ إلى بعيدة مسافات مف الفكتكغرافية الصكرة لنقؿ األكلى التجارب نجحت حيث

 .(1)كالالسمكية السمكية

 التي الصكر عمى فقط تعتمد ال المطبكعات، مف كغيرىا الصحؼ بدأت التاريخ ىذا مف كبدءنا
 بشكؿ الصحؼ تحصؿ حيث األخرل، الداخمية مصادرىا بعض جانب إلى مصكرييا، عدسات تمتقطيا

 منيما مصدر كلكؿ خارجي، كاآلخر داخمي أحدىما: أساسييف مصدريف مف المختمفة صكرىا عمى عاـ
 مقر داخؿ تقع التي تمؾ الداخمية المصادر أك بالمصدر كنعني. المختمفة كتقنياتو أساليبوك  كسائمو

 ذلؾ خارج تقع التي المصادر تمؾ فيي الخارجية المصادر أما منو، تصدر الذم القطر أك الصحيفة
 أك الداخمية المصادر سكاء لمصحؼ، بالنسبة الصكرة مصادر كتتعدد كعتتن حاؿ مأ كعمى. القطر

 يكمنا – يمحؽ الذمة اليائمة لتقنيا التطكرات ىك كالتعدد لتنكعا ذاى مف ضاعؼ الذم كاألمر لخارجية،ا
 .(2)عامةب كاالتصاؿ بخاصة الصحافة بصناعة – يكـ بعد

 كتطكر ظيكر إلى التمفزة، قنكات كالحقان  المصكرة، كالمجالت لمصحؼ الكاسع االنتشار أدلك 
 لما كذلؾ، العاـ الرأم تككيف في الفكتكغرافية الصكرة عمى يوف تعتمد الصحافة مف لتخصص كياف
 المصداقية، الدقة، اإلنتاج، سرعة أىميا خكاص مف كالمتحركة الثابتة الفكتكغرافية لصكرةا بيا تتميز
 عف فضالن  كالذاكرة األرشيؼ في كالتخزيف الحفظ كسيكلة كالشمكلية كاالسترجاع االستيعاب سرعة

 .المختمفة المجتمعات بيف ةالمغ حاجز تجاكزىا

 استنسخت صكرة أكؿ حممت حيف ـ8018 العاـ في فكتكغرافية صحفية صكرة أكؿ ظيرت
 ،الكجكد نادرة المطبكعات في( الصكر -الرسكمات) اإليضاحات كانت حيث ،ميكانيكية كسائؿ بكاسطة
 كحتى غيره أك الكرقي السطح إلىي الخشب القطع مف نقميا كثـ ،الخشب عمى يدكيان  قطعيا بعد كتنسخ
 صكرة عف نقؿ بعبارة مزيمة كمحفكرات تقطع كانت طبعيا عـزي كاف التي الفكتكغرافية الصكر

 .فكتكغرافية
                                                           

 الصكرة الصحفية الرقمية )مكقع إلكتركني( (1)
 المرجع السابؽ. (2)
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 يعرؼ ما بكاسطة يضان أ ميكانيكيان  الصكر نسخ طريقة المتحدة الكاليات في ظيرت ذلؾ بعد
 تمكف التي الطريقة بيذه نسخةمست صكرة أكؿ ظيرت كلقد ، (التصفية أك) الكسيطة الدرجات بطريقة

 ـ1880 مارس 4 في كاحد آف في كأن  مع كالنص المختمفة المكنية بدرجاتيا الصكرة مف كؿ طبع مف
 التمفزة كشيكات قنكات ظيكر أدل كذلؾ، "األشانتى بمدة" بتركيسة" ىيراؿ ديمي نيكيكرؾ" صحيفة في

 الصكرة إلى الصحفية الصكرة محمصط تكسيع ضركرة إلى الفضائيات كانتشار تخصصاتيا كتعدد
 كما صحفي ىك بينما لمفرؽ كذلؾ ،كتركنيةلإلكا المطبكعة كالمتحركة الثابتة الصكرة ليشمؿ الصحافية

 الثابت الفكتكغرافي التصكير كمكاد كمعدات اآلالت صناعة في الكبير التطكر أدل كذلؾ. صحافة ىك
 لو عممان  المجاؿ فصار ،كىكاة مينييف مف معيا ميفكالمتعام بيا الميتميف قاعدة تكسيع إلى كالمتحرؾ

 .(1)األخير العالمية الحرب بعد خصكصان  ككسائمو كمقكماتو كأىدافو أسسو
 ان أف الصكرة الصحفية بمراحؿ تطكرىا المختمفة استطاعت أف تؤدم دكر ميم كيرل الباحث 

ضافة إلى أف مف يراىا يستطيع باإل كالتشكيؽ،لمصحؼ كالمجالت مف خالؿ التكضيح كالتفسير  ان ككبير 
 فيميا في أم مكاف بالعالـ.

 :الصكرة الصحفيةأىمية ثالثان: 

حضارة ك عصر الصكرة، ك الصكرة سمطة، ك الصكرة سالح، الصكرة أقكل مف ألؼ كممة،  
بؿ بمميكف كممة، ىذه عبارات متداكلة يستدؿ منيا عمى أىمية الصكرة ليست فقط بألؼ كممة، ك الصكرة، 
عند معظـ الناس عمى اختالؼ فئاتيـ كبيئاتيـ ك اىتماماتيـ، كالسيما بعد التطكر التكنكلكجي الصكرة 

الذم شيده عالـ إنتاج الصكرة كتكزيعيا كتكظيفيا، إذ أقاـ اإلنساف عف طريقيا عالقة جديدة مع الزماف 
لقد أدت كالمكاف، كصار يشاىد األحداث لحظة كقكعيا، كيشكؿ مرئي كمحسكس في الكقت نفسو، ك 

كسائؿ اإلعالـ دكران أساسيان في زيادة ىذه األىمية لمصكرة، كفي زيادة كعي اإلنساف المعاصر بأشكاؿ 
الصكرة المختمفة كجكانبيا اإليجابية كالسمبية معان، كما أسيمت عمكـ الصكرة كتقنياتيا كتجمياتيا في 

الجماعات كالشعكب، كفي االستمتاع  عمميات التربية كالتعميـ، كفي عمميات التسكيؽ، كفي الحكار بيف
 .(2)لخإ. كقضاء كقت الفراغ.

                                                           

 إلكتركني(. )مكقعمحجكب، الصكرة الصحفية قصة كتاريخ كتطكير  (1)
 (.47-37رة.. السمبيات كااليجابيات )صعبد الحميد، عصر الصك  (2)
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بارزة كأىمية كاضحة عمى صفحات الجرائد كالمجالت، حيث ال يكتمؿ  ةبمكانتتمتع الصكرة 
في الصحافة الحديثة، إذ يندر كجكد صحيفة اليكـ دكف  ميـالبناء العاـ ليما إال بكجكدىا، فيي عنصر 

، ستعانة بصكر نابضة بااال لحياة، فالفف الصحفي قد أصبح فنان بصريان يعتمد عمى الصكر كالرسـك
في  أىداؼ الصحافةان في تحقيؽ دكران ميم تؤدم( في الجريدة أك المجمة، الفكتكغرافيةأصبحت الصكر )

 .(1) ىذا العصر الذم سمي بعصر "حضارة الصكرة

لمصكرة الصحفية  ية، إذ إفساسية كىي الكظيفة البصر كتتضح أىمية الصكرة مف كظائفيا األ
ستحكاذ عميو، كيتفؽ مخرجك الصحؼ عمى أف الصكرة الالفتة لمنظر نتباه القارئ كاالاالقدرة عمى جذب 

ربما تككف أفضؿ الكسائؿ لجذب عيف القارئ إلى الصحيفة، كالكظيفة الثانية ىي كظيفة اخبارية أخذت 
الصكرة ىي األقدر عمى ربط المحتكل تنافس العناكيف كالمتف في الصحؼ الحديثة إذ أصبحت 

، مثؿ التمفزيكف اإلعالمي بالحدث، السيما كأف الصحافة تتعرض لمنافسة مف كسائؿ اإلعالـ الحديثة
نترنت  التي سادت بيما لغة الصكرة التي أخذت تختفي فييما ثقافة الحرؼ ناقالن لممعرفة، كالكظيفة كاإل

، مثؿ شكؿ منيا الصفحة جنبان إلى جنب مع العناصر األخرلالتي تت التيبكغرافيةالثالثة ىي كظيفة 
 .(2)كالفراغات البيضاء في بناء الجسـ المادم لمصفحة ،كالجداكؿ ،كالفكاصؿ ،كالعناكيفالحركؼ، 

ما نراه مف صكر كثيرة في الجرائد كبما أننا اليكـ نعيش اليـك عصر الصكرة، كالدليؿ عمى ذلؾ 
المنشكرة عبر اإلنترنت، كما يعد استخداـ الصكرة مف أىـ الكسائؿ  كالمجالت كالصحؼ اإللكتركنية

لتحقيؽ شكؿ الصحؼ كمحتكاىا بفعالية أكبر، ذلؾ ألف الصكرة تجذب القراء لمصحيفة، كعف طريقيا 
يمكف تكصيؿ المعمكمات إلى القراء، فالصكرة في الصحافة الحديثة لـ تعد في حاجة إلى التأكيد، فقد 

ية مف مكاد الصحيفة، فيي تشارؾ المادة التحريرية كتتفاعؿ معيا، لتقديـ خدمة أصبحت مادة أساس
متكاممة لمقارئ الذم لـ يعد يقتنع بما تقكلو الكممات عف حدث ما، بؿ يريد الصكرة التي تتحدث 

 . (3)عنيا

                                                           

 (.197)المتخصص خضكر، اإلعالـ  (1)
لصحفيتي ، إخراج الصكرة الصحفية لصحؼ المحافظات تحميؿ الشكؿ الفني لمصكرة في الصفحة األكلى ممح (2)

 (.321)ص 31/12/2012كلغاية  1/6/2012لممدة بيف  أنمكذجاصالح الديف( محافظة صالح الديف  -)األسبكع
 (.31جاسـ، الصكرة الرقمية كالتصميـ كاإلخراج )ص (3)
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 تقطمبمـ ال تيتـ اليك  كالصحافة ا،يلمكاضيع الصكر عدد زيادة نحكـ اليك و يتج الصحافةـ فعال
 حدث تصكير فيكالمحترؼ  اكم،يالف يشترؾ حياألا بعض ففي اينفس بالصكرة ايتمامىا بقدر الصكرة

ف تكك  عندما الصكرةف أ لقصد، بؿ ايةمالعم الناحيةف م الصكرة تقطمبمـ االىتماـ عدػ ناى نقصدال ك  ما،
 ايكقيمت الصكرة ه، أك ألىميةصكر ف م ػيأتيـ ثف كم الحديث المحكر يى تصبح بنجاح كمعبرة زة،ىجا
 أك ايمن ةمكام صفحةف تكك ف كأ المناسب،كالحجـ  المناسبف المكا في تكضعف أ بد الف رية،اخباإل

 بإعدادـ تقك  عندماالت كالمجصحؼ الف أ حظكنال دكرية، ةملمجغالؼ ا أك مكضكعف ضم صكرة
األكثر  يى صكرم صحفيبؽ س أك مثيرة، صكر ايفي تنشر التي عدادألاف أ تجد ايمبيعات إحصائيات

 ثارةإلا عنصر ىمع تحتكم التي حداثألاف م الجديدف ع البحث دائمة امييجع ما ذاىك  ،انتشاران 
 الصكر نكع ىمع كلىألا بالدرجة يعتمد الخبرية تالكالمجصحؼ ال فنجاح ا،يصفحات لتغطيةيؽ كالتشك 
 .(1)ف كالـبدك  ةمكام قصة ركايةـك الي الصحفي التصكيرألف  قارئ؛مل المقدمة

 رابعان: خصائص الصكرة الصحفية: 

ما يمي يىناؾ معايير كخصائص لمصكرة الصحفية الناجحة، تتحدد كفؽ المضمكف كالشكؿ كف
  :(2)بالمضمكفالخصائص المتعمقة 

المصكر المقطات  ختيارمفعمة بالحياة كالحركة، مف خالؿ االحيكية أم بمعنى أف تككف الصكرة  .1
 مبتكرة غير تقميدية حتى ال ينتاب القارئ الشعكر بالرككد.غير المعادة، كزكايا الجيدة 

التمقائية بحيث تضفي المزيد مف الحيكية عمى الصحفة كالمكضكع، كبعيدان عف الحالة المصطنعة  .2
 التي تكحي بالجمكد كعدـ الحياة كالذم يضعؼ مف قكة تأثيرىا

يشعر القارئ بأنيا دخيمة  بحيث ال ،أف تحتكم عمى معمكمة، كأف تككف كثيقة الصمة بمكضكعيا .3
 .كالميـعميو، أم أف تضيؼ الجديد 

يجب أف تيدؼ إلى تكصيؿ معنى معيف إلى القارئ، إذ أف قيمتيا ترجع إلى ما تثيره في نفس  .4
 (3)القارئ مف قيـ عقمية كمعنكية كعاطفية كأدبية عميقة

                                                           

 (.37-36عزيزة، الصكرة الصحفية ) (1)
 (.186صالح، المباف، اإلخراج الصحفي )ص (2)
 (.301اإلدراكية لدل القراء )ص كالعممياتعمي، فنكف الكتابة الصحفية  (3)
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 خصائص الصكرة مف زاكية الشكؿ:أما 

 :كأبرزىا الخبرية، المادة خدمة في الشكؿ فييا يككف التي الخصائص بيا كيقصد
 :المناسب الحجـ -1

لى ،ان جد صغيرة الصكرة تككف أال يجب  عمى مف كتمر إلييا، األنظار يجذب ال الذم الحد كا 
 أف إلى إضافة بتفاصيميا، محيط غير القارئ يجعؿ الحجـ صغر ألف عندىا، التكقؼ دكف القارئ
 المصاحبة الخبرية المادة إعطاء عدـ إلى يؤدم ما الصحؼ، جيمخر  عمى سمبيان  يؤثر الصغير الحجـ
 .ليا المناسبة المكانية األىمية

 لككالة التقرير أك لممكضكع المصاحبة الصكرة تككف أف يعني ال المناسب الحجـ أف كما
 أف أك ر،التقري أىمية مع يتناسب ال انطباعان  تعطي أف يمكف الذم الحد إلى ،جدان  كبيرة أك كبيرة األنباء
 .(1)كاضحة غير تفاصيميا تككف أف أك الميمة، غير بالتفاصيؿ مزدحمة تككف

 :الكضكح -2

 الكضكح كىذا كتفاصيميا، كأبعادىا جكانبيا بكؿ الشكؿ، كاضحة الصكرة تككف أف يجب
 .أىميتيا كدرجة المعقكؿ حجميا مع يتناسب

 :التنكع -3

 عمى تحتميا التي كالمساحات الخبرية لممكاد ةالمصاحب الخبرية الصكر أحجاـ تتنكع أف بمعنى
 .(2)كاألسكد باألبيض أك ممكنة ككنيا حيث مف تتنكع أف يمكف كما الصفحات،

 الجاذبية:  -4

يجب أف تتسـ الصكرة الصحفية بالجاذبية التي تدفع القراء نحكىا، كىذه الجاذبية ليا عدة أكجو 
بية في الصكرة، أك التداخؿ صكر الحدث كصكرة مثؿ التركيز عمى مقطع يمثؿ الجزء األكثر جاذ

 (3)الشخص محكر ىذه الحدث، أك استخداـ بعض األطر الكاممة أك الناقصة أك الخطكط الزخرفية
                                                           

 (.187صالح، المباف، اإلخراج الصحفي )ص (1)
 كاف" الصكرة الصحفية كالتطكرات التكنكلكجية، )مكقع إلكتركني(.بدراف، مقاؿ بعن (2)
 (.62الكرنز، الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، رسالة ماجستير غير منشكرة )ص (3)
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 في الصحيفة أنو كفي ظؿ المنافسة الشديدة بيف الصحؼ، يأتي نجاح الصكرة كيرل الباحث
 ميميا، كبالتالي تككف قد حققت خصائصيا.الصكرة كتفسيرىا كتح استيعابمف خالؿ قدرة القارئ عمى 

 : يةخامسان: أنكاع الصكرة الصحف

لمعايير مختمفة سكاء مف حيث  عدة تصنيفات لمصكرة الصحفية كفقان  ىناؾ
 مضمكنيا أك شكميا الفنية أك مف الناحية اإلخراجية:

 : التاليةلمضمكنيا إلى األنكاع  تقسـ الصكرة الصحفية كفقان 

 ة: الصكرة الخبري -1

، كسيطرتياتعد الصكرة الخبرية المادة التالية لممضمكف اإلخبارم التحريرم، مف ناحية أىميتيا 
برز أنكاع الصكر الصحفية جالت، بؿ كمف حيث اعتبارىا أىـ كأكامتدادىا عمى صفحات الجرائد كالم

 .(1)بشكؿ عاـ

ان بتقديـ المعمكمات باإلعالـ مركر  يا تؤدم معظـ كظائؼ الصحافة بدءان كتتضح أىميتيا ككن
كجكانب شرح الكقائع كتفسير مسارىا، كحتى التعميـ كالتسمية كاإلمتاع الذىني، كتقدـ الصكر الخبرية 
خدمات إخبارية متكاممة بحيث تستقؿ في ىذا الجانب مع اعتمادىا البسيط عمى بعض الكممات التي 

عطي القارئ متممات الخبر كال يجعمو تشرح بعض المعاني غير الظاىرة فييا، كىذا النكع مف الصكر ي
 .(2)يستفسر عف صحة ما كرد فيو مف معمكمات 

 المكضكعات اإلخبارية : صكر -2

كىي الصكرة التي تعبر عما تحممو الكحدة الطباعية مف معنى، كتشير إلى لحظات كقكع 
 .(3)انعكاساتيااألحداث أك 

تضـ زكايا إخبارية بسيطة عمى يغمب عمييا الجانب اإلنساني ك  لمكضكعاتكذلؾ ىي صكر 
 . (1)لمنشر بعد مركر ىذه الكاقعة اإلنسانية ال تصمحالرغـ مف أىمية ىذه الزكايا لكف 

                                                           

 (.566محسف، مرجع سابؽ )ص (1)
 (.20)ص اإلخباريةأدىـ، الصكرة  (2)
 (.35تو كاتجاىاتو الحديثة )ص العسكر، اإلخراج الصحفي أىمي (3)
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 الصكر الشخصية:  -3

كىي الصكر التي تمثؿ شخصية محكر المكضكع، كتركم تفاصيؿ ىذه الصكرة مالمح 
ع الصكر الشخصية الصحفية أـ ال، كينبغي أف تتمت ميمةىذه الشخصية  كانتشخصية ما، سكاء 

بالحركة كالحيكية، كتتميز غالبان بصغر حجميا بالنظر إلى الصكر اإلخبارية أك المكضكعية، حيث 
يمكف أف تنشر عمى عمكد كاحد أك عمكديف مع إمكانية أف تبدك أصغر، بحيث تنشر عمى نصؼ 

 .(2)غير الميمةعمكد كتستخدـ في حالة الشخصيات غير معركفة أك 

 صكر الجمالية كالفنية: ال -4

كتنشر بيدؼ عرض اإلبداع الفني كالجمالي لممصكر، كذلؾ في اختياره لتككينات معينة، 
قيمة إخبارية، كىي ال تنشر عادة في الصفحات التي  ة الشكؿ في الصكرة، كال تتضمف أمكتكظيؼ لغ

الصحفية لمؿء الصفحة أك  يغمب عمييا المادة اإلخبارية إال في حاالت نادرة، حيث ال تتكفر المكاد
 .(3)حيف تتخذىا المخرج كسيمة لمتجميؿ

 اإلعالنية:الصكر  -5

لإلعالف، نية القائمة عمى الفكرة الرئيسية دعـ المضاميف اإلعال تستعمؿ فيكىي الصكر التي 
 (4)كيمكف أف تعبر عف أشخاص أك سمع أك تكضيح كيفية استعماؿ السمع المعمف عنيا.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 (.40في مجاؿ اإلعالـ )ص الفكتكغرافيةعمـ الديف، الصكرة  (1)
 (.137المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص (2)
 (.87-86الراتب، التصكير الصحفي ) (3)
، إخراج الصكرة الصحفية لصحؼ المحافظات تحميؿ الشكؿ الفني لمصكرة في الصفحة األكلى لصحفيتي ممح (4)

 (.323)ص 31/12/2012كلغاية  1/6/2012لممدة بيف  أنمكذجاصالح الديف( محافظة صالح الديف  -)األسبكع
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 شكؿ الفني، تنقسـ الصكرة الصحفية إلى:كمف ناحية ال

 أنكاع رئيسة:  ةيمكف تحديدىا بثالث

 الصكرة المفردة:  -1

 بكثرة فيكاحدة تنشر كحدىا مع الخبر، أك المكضكع كتؤدم كظيفتيا، كتستعمؿ  صكرةكىي 
الصحؼ مع األخبار الرسمية كالتحقيقات الصحفية، كقد تككف صكرة شخصية، أك صكرة لمكاف، أك 

 رة لقافمة مف السيارات.صك 

 سمسة الصكر:  -2

كاحد مف كجيات نظر مختمفة، كيتـ كىي عبارة عف مجمكعة مف الصكر تدكر حكؿ مكضكع 
ثؿ مجمة زمنية متباعدة طكيمة، كيستعمؿ ىذا النكع بكثرة في المجالت المصكرة م فتراتلتقاطيا عمى ا

مة عمى ذلؾ ألسباب اقتصادية، كمف األمث"اليؼ" ك"لكؾ" األمريكيتيف المتيف تكقفتا عف الصدكر 
أثناء تفقده ألحد المستشفيات التابعة  في مجمكعة الصكر التي تمثؿ إحدل جكالت كزير الصحة

 .(1)لمكزارة

 صكر المشيد المتعاقب: -3

كىي عبارة عف مجمكعة مف الصكر التي تدكر حكؿ مكضكع كاحد، كمف كجية نظر كاحدة، 
 أحد نفعاالتازمنية متقاربة قصيرة، كمف أمثمة ذلؾ مجمكعة مف الصكر تبيف كيتـ التقاطيا عمى فترات 

إلقاءه لخطاب ما، أك مجمكعة مف الصكر التي تبيف ظاىرة كسكؼ الشمس، أك  في أثناء المسؤكليف
 .(2)خسكؼ القمر

 

 

 

 
                                                           

 (.209ص) األخراج الصحفي" اتجياتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثره فيو كعناصره، نجادات(1)
،العيسى، التصكير الصحفي الكيفية (2)  )مكقع إلكتركني(. كالمفيـك
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  ىندسية:كذلؾ تتعدد األشكاؿ التي تظير بيا الصكرة الصحفية بأشكاؿ 

  الشكؿ المستطيؿ: -1

يعد مف أكثر األشكاؿ اليندسية غنى في التصميـ كاإلخراج، لذا فيك األكثر استخدامان عمى 
 .(1)مع المكضكعات اإلخبارية سكاء كاف كضع المستطيؿ أفقيان أك رأسيان  الصحؼصفحات 

 الشكؿ المربع:  -2

كتكحد العو لتساكم أض نو يكحي الجمكد كالرتابة، نظران عنو قدر اإلمكاف، كك  باالبتعادكينصح 
 زكاياه.

 الشكؿ البيضاكم:  -3

لميزات المستطيؿ، كيستخدـ  يعد مف األشكاؿ المريحة لمعيف، لما يتمتع بو مف ميزات مشابو
مع الصكر الشخصية، كبشكؿ رأسي ككنو يماثؿ الشكؿ الطبيعي لكجو اإلنساف، كغالبان ما  غالبان 

 .(2)التاريخية الشخصياتيستخدـ مع 
 ة: الصكر المفرغ -4

قص حكاؼ يحصؿ عميو المخرج بحذؼ أرضية الصكرة بأكمميا، كذلؾ ب الذمكىي الشكؿ 
عمى بياض الكرؽ كأرضية لو عند الطبع، كتفيد ىذه  حكؿ مكضكع الصكرة، كيبدك الشكؿ الرئيس

اإلجراء التركيز عمى  االقارئ، كعادة ما يككف اليدؼ مف ىذ انتباهالمعالجة اإلخراجية في عدـ تشتت 
 .(3)كضكع في الصكرة مف خالؿ التبايف الشديد بيف األرضية المحيطة بياالم

                                                           

 (.209ص) بحكث اإلعالـ كالصحافة دراسات في ، الربيعي(1)
 

 (.209ص) دراسات في بحكث اإلعالـ كالصحافة ، الربيعي(2)
 
إلى الحجـ النصفي، رسالة ماجستير  االعتيادمؼ العراقية مف الحجـ حاسطيفاف، تحكؿ اإلخراج الصحفي في الص (3)

 (.51غير منشكرة )ص
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 : يةسادسان: كظائؼ الصكرة الصحف

ا القياـ بيا مف خالؿ العممية العديد مف الكظائؼ المتنكعة التي تمكني الصحفيةلمصكرة 
 لمصحيفة:تصالية اال

 األخبار كالمعمكمات:  -1

يعتيا اإلخبارية التي نافست بيا الكممات في مف أىـ كظائؼ الصكرة الصحفية كطب تعد
الصحافة الحديثة، كميما تكف الكممات في حد ذاتيا نافذة كمؤثرة، فالصكرة أقدر عمى ربط مضمكنيا 

نيا تنقؿ المعمكمة بشكؿ إبالحياة، كما أف الصكرة تشترؾ مع الكممات في نقؿ األخبار كالمعمكمات، بؿ 
يع الكممات، فضالن عمى أنيا تستخدـ إلشباع فضكؿ القراء إلى كأسرع مف الكممات مما تستط أكضح

 شكؿ األشخاص كاألماكف كاألشياء. 

جتماع أك لمكقؼ ما، يقتنع بمجرد كصؼ لفظي لحادث أك الكالقارئ الحديث ال يستطيع أف 
نما ال بد أف يرل ىذه األشياء أماـ عينو، فعيكف القراء في ىذا العصر ىي العدسات   يالمركبة فكا 

لتقاط األخبار، كتسجيؿ األنباء كعرضيا آالت التصكير التي يكجييا المصكركف الصحفيكف كؿ يـك ال
 عمى القراء في أسرع كقت.

 إضفاء التكثيؽ كالمصداقية عمى الحدث: -2

ؽ األحداث تشكؿ الصكرة عنصران أساسان في العمؿ اإلعالمي، لما ليا مف أىمية بالغة في تكثي
غير رسمية، كلما تحقؽ مف مصداقية األخبار كالتقارير اإلخبارية، فقد أصبحت ة ك كالمناسبات الرسمي

 مف األىمية لمكاف لتأكيد، الخبر حتى ال يتسرب إليو الشؾ.
 تثبيت المعمكمة في ذاكرة القراء: -3

 المعمكمة كتخزيف البصرم المدخؿ فأل القراء، ذاكرة في المعمكمات تثبيت عمى الصكرة تساعد
 فالخبر آخر، شيء أم مف رسكخان  أكثر الفكتكغرافية الذاكرة أك بالقدرة يعرؼ فيما الصكرة طريؽ عف

 .(1)الصكر مف خاليان  بالصحيفة ينشر الذم الخبر عف القراء ذاكرة في بقاء أكثر يككف بالصكرة المدعكـ

 
                                                           

 لكتركني.طو، سيككلكجية الصكرة كأزمات النفير، مكقع إ أبك (1)
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 التعبير عف أىمية المكضكع:  -4

 الصحيفة، بناء في المشتركة العناصر أك الحديثة الصحافة في الفكتكغرافية الصكرة تمثؿ
 .(1)أىميتيا حسب األخبار تصنيؼ في كتستخدػـ لممساعدة

 اضفاء عنصر الجماؿ:  -5

 العممية كىذه ،المتمقي قبؿ مف الدقيقة عناصرىا في التأمؿ إلى كالدعكة الذكؽ إثارة إلى كترمي
 .(2)الدعائية رسالتو لتقبؿ كحضكره يالمتمق اىتماـ يشد ألنو ،الدعائي الخطابي فاعؿتلم جدان  أساسية

 سيككلكجية الصكرة:  -6

 كالعقمية، النفسية المتطمبات بعض كتحممو نساف،اإل بسيككلكجية كثيقان  ارتباطان  الصكرة ترتبط
 اإلعالني النص إلى صكر بإضافة البصريكتكيتيا النكع إلى ينتمكف ال الذيف القراء ذاكرة شحف كيمكف

 تشكيؿ نحاكؿ نستمع كعندما المصكرة، العقمية تمتمكو تكف لػـ إف عميو سيطرت كىنا اإلعالمي، أك
 تصكير شعكرم ال بشكؿ نحاكؿ نقرأ كعندما لدينا، ذىنية صكرة إلى كتحكيميا كصمتنا التي األفكار
 .(3)عقكلنا شاشات عبر مقبكؿ بشكؿ كالعبارات الكممات

 الكظيفة البصرية:  -7

 عمى الصكرة مصممك كيتفؽ عميو، كاالستحكاذ القارئ انتباه جذب في فعاؿ بدكر الصكرة تتمتع
 .(4)الصحيفة إلى القارئ عيف لجذب الكسائؿ أفضؿ تككف ربما لمنظر الالفتة الصكرة أف

 : يةسابعان: مصادر الصكرة الصحف

تتعدد مصادر الصكرة الصحفية التي يمكف أف تحصؿ عمييا الصحيفة، كتقسـ إلى مصادر 
  :خارجيةر داخمية كمصاد

 
                                                           

 (.42-41النجار، التصكير الصحفي/ الفيممي كالرقمي ) (1)
 (.67عبداهلل، مرجع سابؽ )ص (2)
 طو، سيككلكجية الصكرة كأزمات النفير، مكقع إلكتركني. أبك (3)
 (.42النجار، مرجع سابؽ )ص (4)
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 : بيا التصكير قسـ أعضاء أك نفسيا الصحيفة كمصكر  -1

 كعدد يااتمكانا  ك  الصحيفة حجػـ حسب يقؿ أك التصكير قسػـ في العامميف عدد يكثر حيث
 التصكير بقسـ يسمى ما كميا كتشكؿ كاممة، كتجييزات تصكير بآالت مجيزان  القسـ كيككف محررييا،

 .(1)الصحيفة في
 العالمية:ككاالت األنباء   -2

 كككالة لألنباء،" ركيترز" كككالة( ب ؼ أ) الفرنسية الصحافة ككالة الككاالت ىذه أبرز مف
 تنفيذىا كيتـ ،ربالصك  خاصة خدمات اإلخبارية، خدماتيا جانب إلى فييا نجد كالتي" االسكشيتدبرس"

 بالصكر خاصة ككاالت كىناؾ محددة، اشتراكات نظير كالككالة الجريدة بيف خاصة اتفاقات كفؽ
 لصكر كككاالت المكضكعات لصكر ككاالت كىناؾ اإلخبارم، لمتصكير ككاالت كمعظميا كالرسكـ

 اىكفر  الخاصة األجيزة مف بعدد تستعيف الفكتكغرافية صكرمل الصحيفة ستقباؿا عممية كفي األشخاص
 .(2)الصكر نقؿ مجاؿ في التكنكلكجي التقدـ
 :المحمية أك الكطنية األنباء ككاالت -3

 بشكؿ الرسمية األخبار تغطية في لمدكلة الرسمي اإلخبارم المصدر يمثؿ جيازان  تمثؿ كىي
 األنباء ككالة: أمثمتيا كمف دارة،ا  ك  تمكيالن  الحككمات عميو كتشرؼ ،الكطنية لمسيادة رمز كيمثؿ خاص،

 .(3)"كفا"  الرسمية الفمسطينية
 : الخاصة األنباء ككاالت -4

 الممكية أنماط تتبع نماا  ك  الحككمة، أك الدكلة تتبع كال البمد في عامالن  إخباريان  جيازان  تمثؿ كىي
 .ان مع ككالة مثؿ، األخرل، الخاصة

 

                                                           

 (.32عمـ الديف، الصكرة الصحفية، دراسة فنية )ص (1)
 (.26عمـ الديف، مرجع سابؽ )ص (2)
عبد الغفكر، دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار غزة: دراسة كصفية عمى عينة الصحؼ  (3)

 (.79اليكمية )ص الفمسطينية
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 : اإللكتركنية الصكر مكتبات -5

 مكضكعات في فةمالمخت الصكر مف كبيران  عددان  تضـ لمصكر، ضخمة مخازف بمثابة تعد كىي
 كذا في المستخدمة اإللكتركنية الكسائط إحدل عمى رقمية، ىيئة في مخزنة الصكر تككف كفييا شتى،
 .(1)الشأف
 :األجنبية كالمجالت صحؼال -6

 الخاصة كالمكضكعات األخبار مع الصكر ىذه بعض كنشر طبع إعادة في منيا كيستفاد
 .(2)األصمية مصادرىا مف لصكرا ىذه عمى الحصكؿ لصعكبة كذلؾ بالجريدة،

 :المحترفكف فكالمصكر  -7

 إلى ببيعيا كيقكمكف المكضكعات أك األشخاص صكر يصكركف أم ةبالقطع يعممكف الذيف
 .(3)كالمجالت الصحؼ

 : كالمتطكعكف اليكاة -8

 .أخبارىـ نشر في الخاصة المصمحة أصحاب -9

 ثامنان: تحرير الصكرة الصحفية: 

 الصكرة تحرير عميو يطمؽ ما ىك لمصكرة كالمصاحب الشارح التعميؽ أك الكالـ كتابةإف 
 .، كمنيانفسو المعنى يؤدم مصطمح مف بأكثر كاألمريكية األكربية الصحافة في عنيا ركيعب الصحفية،

 .تحتيا المكجكدة لمصكرة الشارحة المادة كىي cut linesالػ -

 .الصكرة فكؽ يكجد الذم المفسر أك الشارح العنكاف كىك captionالػ -

 .(4)اتحتي المكجكد عنكانيا أك الصكرة متف إلى يشير قد legendالػ -

                                                           

 (.93المرجع السابؽ )ص (1)
 (.54عمـ الديف، صابات، مرجع سابؽ )ص (2)
 (.60عبيد، التحميؿ المكضكعي لمصكرة الصحفية )ص (3)
 ة )مكقع إلكتركني(يفية تحرير المادة اإلخبارية في الصحؼ اليكميكصحصاح،  (4)
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 كظيفتيا تؤدم أف تستطيع ال الفكتكغرافية الصكر أف كالمعركفة الشائعة األمكر مف أصبح فقد
 األحياف مبغأ في فالقارئ ،طكيالن  أـ قصيرنا كاف سكاء تعميؽ يصاحبيا مالـ كجو أكمؿ عمى الصحية

 .فيميا سيركي مضمكنيا كيشرح محتكاىاى إل يشير بسيط تعميؽ إلى يحتاج صحفية صكرة يطالع حيف

 تعريؼ أك كالـ بدكف المجمة أك الصحيفة في صكرة تدع ال: تقكؿ ميمة صحفية قكاعد كىناؾ
 .(1)الصكرة ىذه صاحب اسـ يحمؿ كاحد سطر مجرد يتعدلـ  لك حتى

 أساسيتيف:ف يتصالح كظائؼ تحرير الصكرة في كظيفكيحدد أشرؼ 

 ىما:  -كمييما حداىما أكإ -تيفإلى تحقيؽ كظيف Captianييدؼ التعميؽ 

 التعريؼ:  -1

، البد كانت الصكرة شخصية مثالن  ىذا؟ "فإذاأم نجيب القارئ عف سؤاؿ " ما ىذا؟" أك" مف 
ذكر كظيفتو، أك سنو، أك الحي الذم يسكف فيو، طبقان لطبيعة  أفمف ذكر صاحبيا، كيفضؿ أيضان 

 .المكضكع الصحفي

 التفسير:  -2

ريؼ القارئ بمضمكف الصكرة، بؿ يجب أيضان أف تشرح لو ففي بعض األحياف قد ال يكفي التع
بالمكضكع الصحفي المصاحب، أم لإلجابة عف سؤاؿ يتبادر إلى ذىف القارئ " لماذا  عالقة الصكرة

الدفاع عف إغفاؿ التعريؼ أك التفسير أك كمييما، بدعكل أف صاحب  كال يمكفنشركا ىذه الصكرة؟"، 
 .(2) -كزير مثالن أك فناف أك العب كرة -ةالصكرة، ىك مف الشخصيات المعركف

 :التالي النحك عمى ىي لمصكرة المصاحب التعميؽ أك لمكالـ ةرئيس كأشكاؿ أنكاع أربعة كىناؾ

 أف ينبغي كىنا الصكرة، داخؿ أحداثيا تجرل إخبارية قصة مف جزء ىي صكرة يصؼ تعميؽ أك كالـ .1
 .مختصران  يككف

                                                           

 .المرجع السابؽ (1)
 (.76صالح، تصميـ المطبكعات اإلعالمية: مطبكعات العالقات العامة )ص (2)
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 آخر مكاف في الصحفي مكضكعيا أك اإلخبارية قصتيا ركتنش صفحة، في تنشر صكرة يصؼ كالـ .2
 أك الخبرية القصة إلى تذكيرم بشكؿ يشار كأف، كمكسعان  مفصالن  يككف أف ينبغي كىنا ،ةالجريد مف

 .مكجكدة كانت إف األخرل الصكر أك المكضكع
 أف غيينب لذلؾ ليا المصاحب الكحيد التعميؽ ىك يككف مأ مكضكع معيا ينشر ال صكرة يصؼ كالـ .3

 .الصكرة عنيا تعبر التي الحقائؽ كؿ يضـ كامالن  شامالن  يككف
– بمفردىا تقؼ تجعميا بداخميا كافية حقائؽ ىناؾ كليس ،إخبارية قصة تصؼ صكرة يصاحب كالـ .4

 كؿ القارئ يعرؼ بحيث الصكرة كالـ في كالتفضيؿ التكسع ينبغي لذلؾ لمنشر، كتصمح -صكرة بدكف
 .أبعادىا

 أف ىي العالمية الصحؼ في شيكعان  المكاضع ىذه كثرأ كمف الصكر ـكال مكاضع كتتعدد
 أف اعتادت قد القارئ عيف أف خاصة، المناسب الشكؿ ىك ىذا أف شؾ كال، أسفميا الصكرة كالـ يكضع
 يتفؽ ما كىذا أسفؿ، إلى تنظر منيا تفرغ أف كبعد أكالن  الصكرة تشاىد فالعيف أسفميا، الصكرة كالـ ترل
 جكارىا إلى الصكرة كالـ يكضع كأحيانان . أسفؿ إلى أعمى مف البصر كحركة الطبيعي عيفال مسرل مع

 .يسارىا أك الصكرة يميف إلى سكاء

 أف كما لمنشر كىيئتيا حجميا كتحديد ،الصكر اختيار في ان متخصص يككف الصكرة كمحرر
 كأف. المستمر العمؿ رلتكرا نتيجة التصكير في قكية كخمفية كبيرة خبرة اذ يككف ما عادة المصكر
 العمؿ إلعطاء أكثر كقدره التحرير في كالميارة الجيدة الكتابة يمتمؾ مف الصكر محررم أفضؿ

 أف كينبغير، التحري مدير مساعد رئاسة تحت اإلخبارية الصكرة محررك كيعمؿ ،حيكية التصكيرم
 كقد كارد، أمر عمييا عميؽكالت الصكرة كالـ كتابة في كالمصكر المحرر بيف المساىمة أف إلى نشير
 التي الصكرة عمى التعميؽ كتابة المشترؾ العمؿ كلصالح خاطر طيب عف لممصكر المحرر يتيح

 الجذب، عكامؿ بتكافر اإلخبارية الصكرة تحرير أسمكب يتسـ أف ينبغي األحكاؿ جميع كفى. التقطيا
 .(1)التعبير مف فممك قدر أكبر عمى المشتمؿ المناسب المفظ اختيار كحسف كالتشكيؽ،

                                                           

 " كيفية تحرير المادة اإلخبارية في الصحؼ اليكمية )مكقع إلكتركني(.األمير، (1)
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 تاسعان: إخراج الصكرة الصحفية: 

 كالمتعة الجماؿ يحقؽ اعرضن  المكتكبة التحريرية المادة عرض فف ىك الصحفي اإلخراج
 جميمة كبصكرة ،ميسكرة سيمة بطريقة القارئ إلى المادة تكصيؿ عمى عمؿ وألن كاحد، آف في كالكظيفة

 االنسياب كتحقيؽ القراءة عممية يسيرت أف القكؿ يمكف ذلؾ كعمى المادة، ليذه جذبو عمى تعمؿ شيقة
 .الصحفي اإلخراج عممية جكىر ىما. المكتكبة. الصحيفة سطح عمى البصرم

 حيث مف الصحيفة، في الصكرة بو تظير الذم الفني الشكؿ تحديد ىك الصكرة خراجإب كيقصد
 الصكرة خراجا  ك  التقديـ طريقة كأ العرض سمكبأك  معينة، صفحة داخؿ كمكانيا ،الصحيفة في مكقعيا

 بسرعة القارئ قمب ىإل الكصكؿ ليا يحقؽ قد بؿ المكضكع، متف كأ العنكاف خراجإ عف ىميةأ يقؿ ال
 ليتناسب الصكرة حجـ تصغير فإف كذلؾ كبير، مقاؿ مف كثرأ طكيالن  يذكرىا كيظؿ ،ذىنو في كالتأثير

 .(1)يضان أ ىميةأ لو الصفحة خراجإ مع

 كلعؿ الطباعية، الكحدات بناء في المستخدمة البنائية العناصر أحد أىـ صحفيةالتمثؿ الصكرة 
 تحمميا التي الميمة كمعانييا التأثيرية بقدراتيا ترتبط تيبكغرافيان  عنصران  بصفتيا الصحفية الصكرة أىمية

 مؼمخت باتت ثـ كمف الصفحة، إخراج في االرتكاز محكر الصحفية الصكرة أصبحت بذلؾ لممستقبميف،
 المعمكمات تقديـ أبرزىا متعددة لغايات بالكرافيؾ االستعانة كتتـ .بالصكرة كبيران  ىتمامان ا تيتـ الصحؼ

 بحيث المستقبؿ ذىف في ترسيخيا تكد التي ةالدقيق المعمكمات أك المناسبة، الكممات ليا تتكفر ال التي
 (2)المعمكمة كنص الكرافيكي العنصر بيفو ذىن يتشتت ال

 جة اإلخراجية لمصكرة الصحفية: المعال -1

 كسياستيا اإلخراج في أسمكبيا باختالؼ لمصكر تناكليا طريقة في بينيا فيما الجرائد تختمؼ
 أعطت قد الصحفي إلخراجا في الحديثة االتجاىات أف كالفنية، المادية إمكاناتيا كتفاكت التحريرية
 .(3)الصفحة إخراج في االرتكاز رمحك  الصكرة أصبحت بؿ ،كبيرة أىمية الفكتكغرافية لمصكر

 
                                                           

 استخداـ الصكرة في الصحافة" )مكقع إلكتركني(العيارم، مقاؿ بعنكاف "ضكابط  (1)
 (.39األميف، الكتابة لمصكرة )ص (2)
 المعالجة اإلخراجية لمصكر )مكقع إلكتركني(. (3)
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 :حيث مف الفكتكغرافية، الصكر تيبكغرافية كمعالجة إلخراج مختمفة خطكات ىناؾ

 ككالـ الصكرة، كشكؿ الصكرة، كقطع الصكرة، كمساحة لمنشر، المناسبة الصكرة اختيار
 .المصكرة كالصفحات الصكرة،

 :لمنشر الصالحة الصكرة ختيارا-أ

 تمؾ تحتكييا التي الجكانب ؿك مف الصحافة صناعة شيدتو الذم يالتقن التطكر ظؿ في
 كيمكف الصحفية، الصكرة ةكجكد كفاءة عمى بالطبع أثرت نيةقت تمكاناا  ك  أجيزة كدخكؿ الصناعة
 كالتمقائية، الصكرة في كالكضكح الحيكية رتكف ضركرة في لمنشر الصالحة الصكر راتاعتبا تمخيص
 :(1)اإلنساني الجانبك  كالمعنى بالمكضكع، كالصمة

 يتحرؾ، الحدث، مع صاحبيا تفاعؿ أثناء في تمتقط التي ىي الناجحة الصحفية الصكرة: الحيكية -1\أ
 المظاىر تمؾ آخر إلى يريد، الذم المعنى لتكصيؿ يديو بكمتا أك بيده يشير يتساءؿ، يتعجب، يراقب،
 .(2)الحياة مف نكنعان  الصكرة في تبعث التي

 عندئذ إنو سمنفا، معدة الصحيفة لو تنشرىا التي الصكرة بأف القارئ يشعر أال ينبغي :التمقائية-2\أ
 أف دكف فجائية صكرة التقاط ضركرة إلى المصكر ينتبو أف يجب كلذلؾ تخدعو، الصحيفة بأف يشعر
 الصحفية الصكرة تحكلت الا  ك  العدسة، إلى ينظركا أف دكف كبالتالي فييا، كفالظاىر  األشخاص يحس
 .(3)تذكارية صكرة مجرد إلى

 المخرج كعمى بالمكضكع، الصمة كثيقة غير تككف ما عادة الحية غير الصكر :بالمكضكع الصمة-3\أ
 غاية تككف التي التفاصيؿ بعض إغفاؿ كعدـ المكضكع بمضمكف المرتبطة الصكر يختار أف الصحفي

 التساؤالت، عف الصكرة خبرت أف كيجب، (4)يال المصاحب بالمكضكع كعالقتيا لمصكرة األىمية في
 .(5)القصة مف ءان جز  تككف ألف تصمح فمف الا  ك  مف؟، قبؿ كمف ككيؼ؟ كلماذا؟ كأيف؟ كماذا؟ مف؟

                                                           

 (135المجالت )ص إخراجشفيؽ، فنكف  (1)
 (.82إبراىيـ، اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص (2)
 (155المباف، اإلخراج الصحفي )ص(3)
 (149ف إخراج المجالت )صشفيؽ، فنك (4)
(5)Harrower, Introduction to Newspaper Design for Print, (P106) 
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 مثؿ" البشرية ئزاالغر  إثارة دكف إنسانية لمسة ذات صكر اختيار كتعني :اإلنساني الجانب -4\أ
 .(1)الصكرة قيمة مف تزيد اإلنساني الطابع ذات كالصكر" قتؿ جرائـ ضحايا،

 الفنية، المكاصفات بعض فييا يتكافر أف يجب لمنشر الصالحة الصحٌفية الصكر :الفني الجانب-5\أ
 بيف بالتبايف كتمتاز المنعا، سطحيا يككف كأف لمطبع، قابمة التفاصيؿ، كاضحة المعالـ، دقيقة تككف كأف

 .(2)ظالليا

 قيمة كتكمف كجيو، عمى الدىشة كترسـ القارئ انتباه تجذب التي الصكرة تمؾ إلى كيشير :المعنى -6\أ
 .(3)كالتأثير الجذب عمى قدرتيا في الصكر مف النكعية ىذه
 إحدل في الدقيقة فالتفاصيؿ عناصر، مف تحكيو بما الصكرة مساحة ترتبط :الصكرة مساحة-ب

 فا  ك  ،كثيرة تفاصيؿ عمى تحتكم ال أخرل صكرة تحتاجو مما أكبر مساحة زىاراإلب طمبتت الصكر
 في كمدل الصكرة كقيمة كالػتأثير، القراءة كضكح في مباشرة تؤثر متغيرات كثمة األىمية، في تساكت

 .(4)لمصحيفة اإلخراجية كالسياسة الصحيفة،

 نشرىا أجؿ مف لمصكرة المناسب الحجـ دتحدي في مباشر بشكؿ تؤثر متغيرات عدة كىناؾ
 :كالتالي كىي الصحيفة، عمىصفحات

، ير الصكرة إذا كانت الصكرة صغيرةكضكح القراءة أىـ مف تأث دكيع: التأثيرك  راءةالق كضكح 1\ب
كاألفضؿ أال تنشر الصكرة عمى  ،فتصبح الصكرة غير مجدية تفاصيميا،ؾ ار إدعف  ان ككاف القارئ عاجز 

 .(5)الصكرة  مساحةأدنى ل ان كلذلؾ فإف عامؿ كضكح القراءة يفرض عمى المخرج حد ،اإلطالؽ
 :الصكرة كمدل أىميتيا قيمة 2\ب

فالمكضكع الحيكم يتطمب  خاصة،حيث يجب إفراد مساحات كبيرة لمصكر التي تمثؿ أىمية 
 .(1)أف تؤكد كتشيد لو صكرة كبيرة المساحة مما يؤكد عمى أىمية قيمة الصكرة كمدل فعاليتيا

                                                           

 (.82النادم، فف اإلخراج الصحفي )ص(1)
 (160النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص(2)
 (83ابراىيـ، مرجع سابؽ )ص(3)
 (.85-84إبراىيـ، اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص (4)
 (.162ار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )صالنج (5)
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 المكضكعية في الصكرة: نكع الصكرة 3\ب

كبر نكعان ما مف الصكر الشخصية التي تحتؿ أحة فالصكرة المكضكعية تحتاج عادة إلى مسا
قؿ مف عمكد في حيف أننا نجد الصكرة المكضكعية تزداد مساحتيا أال بؿ أحيانان  ،عادة عمكدان كاحدان 

أعمدة كيرجع ذلؾ إلى سيكلة إدارتؾ  8 – 2كتتراكح مساحتيا ما بيف  ،في الغالب عف العمكد الكاحد
حجـ صغير بينما نجد أف الصكر المكضكعية غالبان ما تحتكم عمى الشخصية في حالة نشرىا ب الصكر

كيا مساحة تسمح ليا بتحقيؽ ذلؾ اليدؼ البصرم إدراتفاصيؿ عديدة كدقيقة يتطمب إبرازىا كسيكلة 
فضالن عف تكافر رغبة الصحؼ عادة في استخداميا كعنصر إثارة مما يدفعيا إلى إفراد مساحات أكبر 

خراجياأثناء تصميـ ال في ليا  .(2)صحيفة كا 
 :المكقع في الصحيفة 4\ب

إف مكقع الصكرة في الصحيفة يؤثر عمى المساحة المحددة ليا، فمساحة الصكرة في صفحات 
يختمؼ مساحتيا في الصفحات الجادة، فمف المعركؼ أف الصفحات الترفييية مثؿ  كالرياضةالفف 

حة الكبيرة، كنفس السمة مكجكدة في صفحة الفف كالرياضة تميؿ إلى استخداـ الصكر ذات المسا
نيا تعتمد عمى مشاىدة الجميكر، كالتأكيد عمى أىمية التحقيؽ، كذلؾ عمى ، كذلؾ ألصفحات التحقيقات

فثمة صفحات ، (3)تميؿ إلى استخداـ الصكر عمى مساحات كبيرة عكس الصفحات الجادة كالتي ال
 كالرياضةمثؿ : صفحات الفف كالمرأة ، تاج دكمان إلى صكر كبيرة المساحةبعينيا بالصحيفة تح

 .(4)كالتحقيقات بعكس الصفحات ذات المضمكف الجاد كصفحات السياسة كاالقتصاد كغيرىا
 :السياسة اإلخراجية لمصحيفة 5\ب

فيناؾ الصحؼ التي تنيج اإلثارة اإلخراجية كعادةن  ،تعد جزءان ال يتجزأ مف السياسة لمصحيفة
كر كالعناكيف المنشكرة عمى صفحاتيا عمى حساب المساحات ما تستخدـ مساحات ضخمة لمص

كعمى العكس نجد أف الصحؼ المحافظة تتعامؿ بحرص شديد مع الصكر  لمكتابة، المتخصصة

                                                                                                                                                                                 

 (183-182صالح، المباف، اإلخراج الصحفي األسس النظرية كالتطبيقات العممية )ص (1)
 (355الضبع، الخبر )ص (2)
 (354-353السابؽ)صالمرجع  (3)
 (165النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص (4)
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كالعناكيف كاأللكاف كغيرىا مف عناصر اإلثارة اإلخراجية في حيف تنيج الصحؼ المعتدلة نيجان كسطان 
 .   (1)بيف االتجاىيف

 :الصكرة صق -2
الصكرة شأنيا شأف القصص الخبرية كالمقاالت الخبرية التحريرية قد تككف طكيمة جدان أك 

، قط عمى ما ينبغي أف يعرفو القارئيجب أف تقكؿ فقط ما ينبغي أف يقاؿ لتؤكد ف فاألخيرةقصيرة جدان، 
في الصكرة  كذلؾ بالنسبة لمصكر يجب إجراء القطع كي يتـ تركيز انتباه القارئ فقط عمى الجزء الميـ

مقارئ، كىناؾ القطع الدرامي أيضان كال عالقة لو لتكصيمو إلى نى الذم ييدؼ المخرج كالذم يحمؿ المع
 .(2)بالقصص الخبرية

 :شكؿ الصكرة -3

كيككؿ  -( out- lineلمصكرة ) دجي بالتأكيد.يككف  الذملمخط  النيائيكيقصد بو الشكؿ 
ذا كاف لممخرج القدرة عمى إعطاء لشكؿ الصكرة دكر كبير في زيادة قدرتيا عم ى جذب االنتباه، كا 

( فإف مضمكف الصكرة يحد مف ىذه croppingالشكؿ الذم يريده مف خالؿ عممية القطع ) الصكرة
ف تـ  القدرة في أحياف كثيرة، فال يمكف مثالن كضع صكرة لشكؿ مستطيؿ في إطار مربع أك العكس. كا 

 .(3)أكيدفيك عمى حساب تفاصيؿ الصكرة بالت ذلؾ

األشكاؿ التي تتخذىا الصكر عمى صفحات الصحؼ تتعدد، كيمكف  فإفعمى أم حاؿ، 
 :التاليتصنيفيا عمى النحك 

 األشكاؿ الرباعية: -أ 

 :خاصة المستطيؿ كالمربع حؼ عمكمان كىي األشكاؿ شائعة االستخداـ في الص

لتساكل  بالجمكد كالرتابة نظران ينصح البعض بالبعد عف استعماؿ الشكؿ المربع، ألنو يكحى : المربع
 .أضالعو

                                                           

 (85إبراىيـ، اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص (1)
 (357الضبع، الخبر )ص (2)
 (89-88-87إبراىيـ، اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص (3)
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حسب  أك أفقيان  استخدامو رأسيان  فيألنو يعطى المصمـ الحرية ، أفضؿ مف المربع ك: ىالمستطيؿ
 الحاجة.

تقترب نسبة أبعاده مف  الذم الذىبيبعدـ التقيد بنسبة المستطيؿ  التيبكغرافيكفكينصح بعض 
 لالنتباه كلفتان  تعد أكثر جذبان ك  ،أك رأسيان  ة االستطالة أفقيان (، كمضاعفاتيا، ألف الصكرة شديد5 :3نسبة )

 تتفؽ أبعادىا مع النسبة الذىبية. التيلنظر القارئ مف تمؾ 
 الصكر مقكسة األركاف: -ب 

تمثمو الخطكط  الذمألنو يجمع بيف طابع القكة  كيعد ىذا الشكؿ مف األشكاؿ الالفتة، نظران 
أكبر لمصكرة  تحممو الخطكط المنحنية. كما أنو يكفر كضكحان  الذميكنة كالم الرشاقةالمستقيمة، كطابع 

 لما ينتج مف بياض أكبر حكؿ أركاف الصكرة. نظران 

باستخداـ ىذا الشكؿ في المكضكعات السياسية الجادة، بؿ األنسب أف  ننصح، ال كعمكمان 
بمراعاة حجـ األركاف  يستخدـ في صفحات الفف كاألدب كاإلذاعة كالتمفزيكف كالرياضة، كما ننصح

المقكسة مع مساحة الصكرة، كىي عالقة طردية بطبيعة الحاؿ، أم أنو كمما زاد حجـ الصكرة زاد حجـ 
 .(1)القكس في األركاف كالعكس صحيح تمامان 

 األشكاؿ الدائرية كمشتقاتيا: -ج 

يؿ كىي مف االستخدامات المستحدثة لمصكرة في الصحؼ، كالدائرة مف األشكاؿ التي يس
يعطي  الخط الخارجي لمدائرة ال يممؾ القدرة عمى االستقرار، بؿ ىك دائمان  ألفرؤيتيا أكثر مف غيرىا، 

بالحركة، كىك ما يكفر لمشكؿ الدائرم قكة جذب أكبر مف األشكاؿ )اإلستاتيكية( المستقرة كالمربع  شعكران 
 .(2)ناجحان  إخراجيان  كالمستطيؿ، كليس بالضركرة أف يككف ذلؾ إجراءن 

كمف مشتقات الدائرة الشكؿ البيضاكم الذم يفضؿ استخدامو مع المكاضيع ذات الصبغة 
 عمى ىذا النحك في سنكات التصكير الفكتكغرافي األكلى.  تظيرالتاريخية، ألف الصكر كانت 

                                                           

 (179-178النجار، مدخؿ إلى فف اإلخراج الصحفي )ص (1)
 (146المباف، فف اإلخراج الصحفي )ص (2)



79 
 

الدائرم )الصكرة دائرية الشكؿ( عمى حكاؼ الصفحات، ألف ذلؾ  الشكؿبكضع  كال ينصح أبدان 
 ياض المكجكد حكؿ الدائرة كبياض اليامش مما يخؿ بالسياج المحيط بالصفحة.يخمط بيف الب

 الصكر مفرغة الخمفية )الديككبيو(: -د 

الصكرة الديككبيو ىي التي تنتج عف حذؼ أرضية )خمفية( الصكرة بأكمميا، ليبدك بياض الكرؽ 
 كأرضية لمصكرة.

التبايف بينو كبيف األرضية البيضاء  بدرجة كبيرة، لشدة الصكرةكيسيـ ىذا اإلجراء في إبراز 
عف أف ىذا النكع مف أشكاؿ الصكرة يعد األقدر عمى إبراز الحركة إف كجدت،  المحيطة بو، فضالن 

في شكؿ الصكرة عبر صفحات  كالتركيز عمى ما يراد لفت النظر إليو في الصكرة، كما أنو يحقؽ تنكعان 
 بد أف يراعي المخرج: عدـ تفريغ خمفيات الصكر مع الصكرة عمى ىذا النحك ال كلمتعامؿ، الصحيفة

ذات الحكاؼ البيضاء أك الباىتة، ألف ىذه الحكاؼ سكؼ تختمط مع بياض الصفحة مف حكليا، فتضيع 
 .(1)معالـ الصكرة عند الحكاؼ

 أشكاؿ أخرل: -ىػ 

ؾ مثؿ المثمث، كالمعيف، كشبو المنحرؼ، كمتكازم األضالع، أك السيـ أك سحابة أك غير ذل
 كليس تحقيقان  ،بحثان عف التجديد في الشكؿ ىذه األشكاؿ لمصكرة دائمان  كتأتيمف األشكاؿ الشاذة، 

 لالتصاؿ الذم ىك اليدؼ األساس مف الصكرة.

ضؿ األشكاؿ أنسبيا، ألنو يجذب أف الشكؿ المستطيؿ ىك أف الباحثكبناءن عمى ما سبؽ يرل 
دـ إىماؿ األشكاؿ اإلخراجية لمصكر األخرل كذلؾ بو مف بركز، مع ع يتمتعنتباه مف خالؿ ما اال

 لمتماشي مع التنكع الذم تتميز بو كؿ صحيفة.

 

 

 

 
                                                           

 (89إبراىيـ، التطكر التكنكلكجي كآثره عمى الصكرة الصحفية )ص (1)
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 :التعميؽ المكتكب المصاحب لمصكرة -4
 يطالع حيف األحياف معظـ في يحتاج القارئ لكف عامة، نفسيا عف تتحدث الصكرة أف صحيح

 مف تعميؽ مع صكرة أف التيبكغرافيكف ضبع يرل بؿ فيميا، ييسر بسيط تعميؽ إلى الصحفية الصكرة
 .(1)كاممة صفحة عمىأ مكضكع االتصالية قيمتيا تعادؿ قد كممات عشر

 الشخص كاف لك حتى مكضكعية، أك شخصية كانت سكاء ،صكرة كؿ تعريؼ يجب لذا
 .الصكرة صاحب يعرفكف لقراءا كؿ أف نفترض أف يجب ال إذ بو، التعريؼ إلى يحتاج كال ،ان جد مشيكران 

 يحدد بؿ كحسب، العالقات كيفسر كاألماكف باألشخاص يعرؼ ال( التعميؽ) الصكرة ككالـ
 أف كيحاكؿ الصكرة، في دقيقة تفاصيؿ إلى كيشير لقطة، في الصكرة جمدتو الذم الحدث كقكع كقت

 .لمقارئ كصيمياي يتـ تالتا كحدى البصرية المغة تكفي ال التي المعاني منيا يستخرج

 كالكثافة كالحجـ المكضع: ؿ ان تبع التيبكغرافية المعالجة حيث مف الصكرة الـلك ىنا كنعرض
 .ككالميا الصكرة بيف كالبياض الجمع كاتساع

 :الصكرة كالـ مكضع –أ

 لمصكرة بالنسبة مكضع مف أكثر يأخذ أف يمكف الصكرة كالـ أف الصحفية الممارسة أثبتت
 .الصكرة داخؿ يفرغ أك جانبييا، أحدعمى  أك أسفميا، في أك أعالىا في يكضع فقد المصاحبة،

 تظؿ أف بشرط كلكف الكالـ، يحتمو الذم المكضع اختيار في الكاممة الحرية الصحفي كلممخرج
 يككف أف يتطمب ما كىك بينيما، الرابطة القارئ يفقد ال حتى كاحدة، بصرية كحدة ككالميا الصكرة
 .عامة الصفحة ىعم كمسراىا العيف حركة اتجاه في كضعي كأف الصكرة إلى يككف ما أقرب الكالـ

 :(2)يمي ما في نجمميا الصكرة كالـ كضع عند مراعاتيا يجب التي المعايير بعض كىناؾ
 اتجاه الحركة في الصكرة: 1\أ

 حركة اتجاه يقكد بحيث التعميؽ كضع فيجب الصكرة، في قكم حركة اتجاه ىناؾ كاف فإذا
 .الصكرة كالـ إلى القارئ عيف

                                                           

 (90-89يثة في اإلخراج الصحفي )صإبراىيـ، اتجاىات حد (1)
 (91إبراىيـ، التطكر التكنكلكجي كآثره عمى الصكرة الصحفية )ص (2)
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 ة:فحمكقع الصكرة عمى الص 2\أ

 اتجاه يشير أف دائمان  يجب إذ فييا، الحركة اتجاه الصكرة كضع عند يراعي أف المخرج عمى
 األعمدة عمى كقكعيا حالة في خاصة خارجيا، إلى كليس الصفحة داخؿ إلى الصكرة في الحركة

 حافتيا ندع كليس ،لمصكرة الداخمية الحافة عند الصكرة كالـ كضع يجب كبالتالي لمصفحة، الخارجية
 . الخارجية

 المسرل الطبيعي لعيف القارئ:  3\أ

 :حالتيف في مطمؽ بشكؿ إليو االحتكاـ كيتـ

 .لمصفحة الخارجية األعمدة عمى الصكرة كقكع عدـ: أكليما

 يسار إلى الكالـ كضع يجب الحالة ىذه كفي. نفسيا الصكرة في قكم حركة اتجاه كجكد عدـ: الثانية
 شيان اتم اليسار، عمى المكجكد كالميا لقراءة مباشرة اتجو مطالعتيا مف القارئ فرغ ما إذا حتى الصكرة

 .العربية لمعيف الطبيعي المسرل مع

 :الصكرة كالـ ككثافة حجـ–ب

 المتف حجـ مف أقؿ بحجـ الصكرة كالـ جمع ضركرة عمى التيبكغرافيكف بيف إجماع شبو ىناؾ
 الثقؿ شديدة الصكرة بيف البصرية الفجكة سد في يسيـ أف شأنو مف إلجراءا ىذا ألف أعمى، بكثافة كلكف

، كما أنيا أكثر كضكحان مما ال يرىؽ عيف القارئ في أثناء قراءتيا بعد الخفيفة الرمادية المتف كحركؼ
 .(1)انتيائو مف مطالعة الصكرة في سيكلة كيسر

 :الصكرة كالـ اتساع–ج

 أف البعض كيرل الصكرة، كالـ يشغمو أف يمكف اتساع ىأقص إلىاتساع كالـ الصكرة  يشير
 أنو اآلخر البعض كيرل أعمدة، ثالثة اتساع إلى كنصؼ عمكديف اتساع بيف يتراكح االتساع ىذا

و نأ اآلخر البعض كيرل، أنير إلى الكالـ تقسيـ مع نيايتيا إلى الصكرة كالـ اتساع يصؿ أف باإلمكاف
 أبيض، فراغ بينيما يترؾ أنير، إلى الكالـ تقسيـ يفضؿ، ذلؾ عف رةالصك  كالـ اتساع زيادة حالة في

                                                           

 (91النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص (1)



82 
 

 الصكرة بعرض الكالـ يمتد أف يبكغرافييفتال بعض فيرل الصكرة، باتساع مقارنان  الكالـ اتساع عف أما
 .(1)كاحدان  تيبكغرافيان  عنصران  باعتبارىا بكالميا الصكرة ربط في يسيـ ذلؾ أف أساس عمى بأكممو

 :كالتعميؽ الصكرة فبي البياض–د

 سـ½  بيف ليا المصاحب كالتعميؽ الصكرة بيف البياض يتراكح أف التيبكغرافيكف بعض يرل
 البياض يعد، كاحدة بصرية كحدة ككالميا الصكرة مف تجعؿ التي المعقكلة النسبة ىي كىذه سـ، ¾ك

 مبالغ بشكؿ البياض فزيادة بينيا، الرابطة تحديد في الميمة العكامؿ مف ككالميا الصكرة بيف المتركؾ
 الكالـ يكاد حتى تقميمو في المبالغة فإف أخرل ناحية كمف ،الصكرة عف الكالـ انفصاؿ إلى يؤدم فيو

 بيف البياض أف التيبكغرافيكف كيرل الكالـ، ليذا القارئ عيف التقاط صعكبة إلى يؤدم بالصكرة يمتصؽ
 المناسب البياض أف آخركف كيرل، ذلؾ عف يقؿ أك كاحد ككر عمى يزيد أال ينبغي ككالميا الصكرة

 .(2)(أبناط تسعة) عف يزيد كأال( أبناط ستة)ككر نصؼ عف يقؿ أال يجب ككالميا الصكرة بيف
 (:Credit Line) الصكرة مصدر أك المصدر سطر - ىػ

 الصكر مصادر تتعدد حيث لمصدرىا، تنسب أف يجب الخبرية، كالقصص المصكرة المكاد
 يجب المصكر فإف مكضكعو، مصاحبةب اسمو بكتابة المحرر يكافأ ككما الصحؼ، يياعم تحصؿ التي
 المحرر، اسـ مع المصكر اسـ ينشر كمف كىما التقطيا، التي الصكرة بمصاحبة اسمو بكتابة أيكاف أف
 في أك كاحد، سطر مف كاف إذا خاصة الصكرة، تعميؽ نياية في أك الصكرة،ى عم مفرغان  يكضع أك

 .(3)التعميؽ سطكر تعددت إذا الصكرة كالـ مف األخير طرالس نياية

 :الخاصة التأثيرات–ز

 أكثر لجعميا خاصة بتأثيرات الفكتكغرافية الصكرة معالجة إلى كثيرة أحياف في الصحؼ تمجأ
ثارة لمبصر جذبان   .الىتمامو كا 

                                                           

 (93-92المرجع السابؽ )ص (1)
 (.122شفيؽ، األساليب العممية كالفنية لمتصكير الصحفي )ص (2)
 (92)صالنجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي  (3)
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 في مادتيا دتعتم التي الصفحات في سيما كال استخدامو أحسف إذا محمكدان  اإلجراء ىذا كيعد
 .(1)الفنكف مف لكنان  باعتبارىا األدبية ككذلؾ ،كالرياضية الفنية المكاضيع عمى األساس

 مكضع كالـ الصكرة: -2

 :(2)منيا الصكرة كالـ عنكاف لمكاف مختمفة مكاضع عدة نجد كذلؾ

 .تحتيا الكالـ يأتي حيف في نفسيا الصكرة فكؽ يكضع قد -

 .المياك بجانب الصكرة أسفؿ يكضع قد -

 .الميا فكقؾ الصكرة جانبي أحد عمى يكضع قد -

 .الكالـ كبيف بينيا الصكرة أسفؿ يكضع قد -

 إلى لجكئيا عدـ إلى الصحؼ بيف الصكرة كالـ عنكاف مكقع عمى االختالؼ ىذا يعكد كقد
 ىذا مع التعامؿ كيفية في كاضحة سياسية كجكد ـعد يكبالتال كمستمر، يكمي بشكؿ استخدامو
 .رالعنص

كيرل الباحث أف عنكاف كالـ الصكرة أسفؿ الصكرة ميـ خاصة مع األخبار، كذلؾ ككف 
 العنكاف ليتعرؼ عمى مضمكف القضية المتعمؽ بالصكرة. يأتيكبالتالي  ،الصكرة تجذبو

 اإلطار المحيط بالصكرة:  -5

نصؼ سـ  يعد البياض أفضؿ كسيمة لصنع سياج الصكرة، كثـ قاعدة تقضي بضركرة ترؾ
ذا كانت الصكرة عمى األعمدة الخارجية فتكضع بمحاذاة بداية متف ياض عمى جانبي الصكرة، إال إب

 .(3)العمكد األكؿ، أك نياية متف العمكد األخير، حتى ال يختمط بياض سياج الصكرة مع سياج الصفحة

 

 

                                                           

 (92النجار، مدخؿ إلى اإلخراج الصحفي )ص (1)
 (139-138شفيؽ، األساليب العممية كالفنية لمتصكير الصحفي )ص (2)
 (92إبراىيـ، اتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص (3)
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 :المصكرة الصفحات -6

 التيبكغرافية اإلجراءات مف الفكتكغرافية، السيما لمصكر بأكمميا كاممة صفحة تخصيص يعد
 يعد كما كاحد، مكضكع حكؿ الصكر جميع تدكر حيف كبخاصة ممتازان، تأثيران  تعطي التي كاإلخراجية

 .(1)المخرج لبراعة الحقيقي المعيار كىك غيره، مف أصعب الصفحات مفع النك  إخراجو

 في كقدرتيا دةالجري تاإمكان الستعراض ككسيمة المصكرة الصفحات الجرائد استخدمت كقد
 في الجرائد تستخدميا كما جديد، إخراجي ككأسمكب ،اإلخبارية الصكر مف كبير عدد عمى الحصكؿ
 .(2)األخير الصفحات في أك الداخمية الصفحات أك األكلى الصفحة

 األلكاف: -7

 الطباعية العناصر تكتسبيا التي السكداء غير الطباعية التأثيرات تمؾ باأللكاف يقصد
 التي المختمفة اإلعالـ كسائؿ في األلكاف استعماؿ زاد كقد، (3)الصفحة كحدات بناء في مةالمستخد
 لنقؿ بالجماىير اتصاؿ ككسيمة الصكرة استخداـ نجاح في يمان ران مدك  تؤدم إنيا حيث الصكرة، تعتمد

 اؼأىد تحقيؽ في تساعد حيث بمفردىا، المكتكبة المادة مف أنجح كبفعالية بكفاءة معيف مضمكف
مكاف، القراءة قابمية مف درجة كتحقيؽ، االنتباه جذب كىي، البصرم االتصاؿ  كخمؽ، االتصاؿ فيـ كا 
 المطابع كفرتيا التي التقنيات مف الحديثة الصحافة كاستفادت، (4)رالتذك مف حالة كخمؽ مكات، انطباع
 دكف األلكاف كانتشار، الممكنة الصكر إلنتاج الفرص أفضؿ تييئة إلى األكفست طباعة كأدت، الحديثة
 كأصبح، الصحافة في الصكرة استخدامات تعزيز في الرقمية التكنكلكجياأسيمت  كما تذكر، تكمفة
 أم في التقاطيا مكاف عف النظر بغض معدكدات دقائؽ غير يستغرؽ ال لمطبع عدادىاا  ك  الصكرة التقاط
 .(5)العالمية االتصاالت شبكات كجدت طالما العالـ في مكاف

                                                           

 (.67صالح، الصحؼ النصفية ثكرة في اإلخراج الصحفي )ص (1)
 (126-125الصحفي )ص شفيؽ، األساليب العممية كالفنية لمتصكير (2)
 (.66العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الكظيفية كاتجاىاتو الحديثة )ص (3)
 (63-62عمـ الديف، الصكرة الصحفية: دراسة فنية )ص(4)
 (49-48صديؽ، التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج كدكرىا في تطكير التحرير الصحفي )(5)
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 االستخداـ أف ذلؾ قائمة، أىميتيا تبدك حتى األلكاف استخداـ مف اإلقالؿ إلى التنبو الميـ كمف
 .(1)االنتباه لفت عمى قدرتيا مف كيقصر القراء، لدل أىميتيا مف يقمؿ ليا الدائـ

 
 

 

                                                           

 (73كظيفية كاتجاىاتو الحديثة )صالعسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو ال(1)
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 الثاني المبحث
 كمسيرات العكدة الشعبيةالمقاكمة 

 كميا.أكالن: المقاكمة الشعبية، نشأتيا، تطكرىا، مفي

 المقاكمة الشعبية ىي شكؿ مف أشكاؿ المقاكمة، كأسمكب نضالي قديـ، مارستو العديد مف
الشعكب كاألمـ المستعمرة، لمحصكؿ عمى االستقالؿ الكطني، أك الكقكؼ في كجو األنظمة التسمطية أك 

الصراعات التي  إلنياء التفرقة العنصرية، فالتاريخ البشرم يشيد عمى كجكد العديد مف اإلطاحة بيا، أك
كاالجتماعية كاالقتصادية  غير عنيفة، بالتركيز عمى أساليب المقاكمة النفسية اتخذ فييا النضاؿ أشكاالي 

 أك السياسية.

 كتبرز أىمية المقاكمة الالعنيفة عندما يقع الظمـ كاالضطياد عمى الشعب، نتيجة كقكع البالد
 صار العدك كاحتاللو لمبالد، ليجد الشعب نفسوتحت سيطرة كحكـ نظاـ دكتاتكرم ظالـ، أك بعد انت

إلى االعتماد عمى ذاتو كالمبادرة كالمبادأة بالعمؿ كالمقاكمة ليذا الكاقع الجديد، مف أجؿ  مضطران 
مف كطأة االحتالؿ كظمـ الحكاـ، كالستعادة الكرامة كالثقة الكطنية كالتأىب لمنازلة الخصـ،  التخفيؼ
 كؼ كمقكمات الكاقع الجديد الذم يرفضو الشعب.مختمفة قد تفرضيا ظر  بأشكاؿ

 الفمسطينية، لألراضي اإلسرائيمي االحتالؿ كبدء الفمسطينية، لمقضية األكلى السنكات فمنذ
 تأثيراتيا في تفاكتت التي تشكيالتيا كبرزت الجماىيرم، العمؿ ركائز إحدل الشعبية المقاكمة شكمت
 األكلى األياـ منذ الفمسطينيكف كضع فمسطيف، فقد في العاصفة السياسية األحداث مجريات عمى

 كاإلضرابات االحتجاجات كشممت ىذا، يكمنا إلى امتدت التي الطكيمة، المدنية المقاكمة تقاليد لالحتالؿ
 األعالـ كاستخدمكا الشعبية، المقاكمة مقكمات مف تعد التي الرمكز استعماؿ كالمظاىرات، كأجادكا

غالؽك  الحداد كشارات السكداء خالء كالنكافذ الدكاكيف ا   الكطنية، األعالـ كرفعكا الجميكر، مف الشكارع كا 
 المختمفة. المقاكمة أساليب مف كغيرىا

 الصغيرة إنجازاتيا مراكمة كتكاصؿ كميان، الكضع قمب في المقاكمة مف المكف ىذا نجح كما
 فعميا لتطكير كسعت كالمدنية، الشعبية المقاكمة بقكانيف الدقيقة معرفتيا مع انسجامان  كطكرتيا المتفرقة،
 كأدكات كسائؿ كافةاـ باستخد سياقيا "الركتيني" الحافؿ تكاصؿ فيما اتجاىات، عدة في كتركيزه المقاكـ
 التقميدية. المقاكمة
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 فعالياتيا نطاؽ اتساع كقرية، كمخيـ كزقاؽ كشارع، حارة لكؿ المقاكمة صدل انتقاؿ في كساعد
 كقدرة التحرير، لتحقيؽ اليادفة الجماىير حركة تصاعد اقتضى مما ألخرل، مرحمة مف كانتقاليا يكميان،
 فعالية لزيادة دؤكب بشكؿ كالعمؿ ،كاالستراتيجية التكتيؾ كاستخداـ ثكرية، بمفاىيـ تعبئتيا عمى قكاىا

ضعاؼ كعطائيا، جماىيرلا  .(1)كتفكيكيا المحتؿ جبية كا 

 .كمياميا كأىميتيا كأىدافيا كتطكرىا، نشأتيا شعبية،ال المقاكمة مفيكـ المبحث، ىذا يتناكؿ

 نشأة كتطكر المقاكمة الشعبية: : ثانيان 

إف جذكر المقاكمة الشعبية تمتد عمؽ التاريخ عمى الرغـ مف أكلى الكتابات بخصكص ىذه 
الفكرة ظيرت في منتصؼ القرف التاسع عشر، فينالؾ أمثمة الستخداـ ىذا النكع مف المقاكمة ترجع 

ؽ.ـ( ثارت الجماىير في الدكلة الركمانية القديمة عمى ظمـ  494معصر الركماني، إذ أنو في عاـ )ل
القناصمة الذيف كانكا يحكمكنيا، كلـ تمجأ الجماىير إلى قتؿ القناصمة بيدؼ رد المظالـ، بؿ انسحبكا 

المشاركة في الحياة مف المدينة إلى تؿ سمي بعد ذلؾ )الجبؿ المقدس(، كبقكا ىناؾ عدة أياـ رافضيف 
 .(2)المدنية حتى تـ إصالح األكضاع كالمكافقة عمى مطالبيـ

ؽ.ـ( بقيادة ثيكدكر مكمسف مف ميداف  258عاد الجيش الركماني عاـ ) ةكفي حادثة مشابي
التي قدمت مف أجؿ العديد مف اإلصالحات قد تـ عرقمتيا في مجمس الشيكخ،  االقتراحاتالمعركة ليجد 
ية حتؿ الجبؿ المقدسي، كىدد بإقامة مدينة ركمانااـ الحركب العسكرية تقدـ الجيش ك دكبدؿ مف استخ

 .(3)ثر ىذه المحادثة تراجع مجمس الشيكخ كافؽ عمى اإلصالحاتأجديدة بديمة لركما كعمى 

ـ(، أبرز مثاؿ عمى 1905عاـ ) الركسيةالعديد مف التجارب لممقاكمة الشعبية، فالثكرة  ىناؾك 
ـ( 1919ـ(، )1915ـ(، )1908مة الشعبية )الالعنفية(، كقاطع الصينيكف في أعكاـ )تجارب المقاك 

ـ( 1923المنتجات اليابانية احتجاجان عمى احتالؿ الياباف ليـ، كاستخدـ األلماف المقاكمة الشعبية عاـ )
ـ( بمقاكمة 1945ـ( ك)1940ضد االحتالؿ الفرنسي كالبمجيكي، كحفمت المدة الكاقعة بيف عامي )

الشعكب النركيجية كالدنماركية كاليكلندية السممية ضد االحتالؿ النازم، كاستخدـ النضاؿ السممي في 
                                                           

 ، مكقع إلكتركني1993-1987" تطكر المقاكمة الشعبية الفمسطينية. انتفاضة الحجارة أبكعامر،  (1)
 (.35عادؿ، حرب الالعنؼ الخيار الثالث )ص (2)
 (.38عادؿ، المرجع السابؽ )ص  (3)
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ـ( لإلطاحة باألنظمة الديكتاتكرية في السمفادكر كغكاتيماال، كاستطاع التشيكيكف 1944ربيع )
يـ التعاكف ـ( الحد مف السيطرة السكفياتية ثمانية أشير برفض1969ـ(، )1968كالسمكفاكيكف عامي)

تخدمت حركة ـ( اس1980مع االحتالؿ، كبغير ذلؾ مف أساليب المكاجية الشعبية، كمنذ عاـ )
نتيى مع سقكط اية كقانكنية حرة، غير أف نضاليا ضرابات إلنشاء نقابات عمالالتضامف في بكلندا اإل
الفمبيف تحت ـ( سقط نظاـ ماركس الدكتاتكرم في 1986ـ(، كفي عاـ )1989النظاـ الشيكعي عاـ )

 .(1)ضربات االنتفاضة الشعبية السممية

 تعريؼ المقاكمة الشعبية: :ثالثان 

تتداخؿ مفاىيـ "المقاكمة الشعبية"، ك"المقاكمة المدنية"، ك"المقاكمة السممية"، ك"المقاكمة 
الالعنفية" ببعضيا البعض في المحتكل كالمضمكف، كحتى في أساليب المقاكمة، بالرغـ مف بعض 

الفات في طرؽ تطبيقيا، بناء عمى السياقات الثقافية كاالجتماعية كالكطنية مف بمد إلى آخر، االخت
كالتداخؿ ىنا يحدث بسبب عدة عكامؿ ميمة، أكليا: طبيعة الخصـ أك العدك الذم تكاجيو في ثكرة 

استيطانيان، أما شعبية كأف يككف العدك أك الخصـ نظامان دكتاتكريان كطنيان، أـ عدكان خارجيان أك محتالن 
العامؿ الثاني: فيتكقؼ عمى التعريؼ العاـ لممقاكمة في ظؿ بيئة ثقافية/ اجتماعية/ دينية/ فمسفية ليا 
نظرتيا كتصكراتيا كمفاىيميا العامة تجاه العنؼ كالالعنؼ، أما ثالث ىذه العكامؿ: فينصب حكؿ 

اؽ التغيير االجتماعي/ السياسي في التجارب العالمية المتعددة في التحرر كاالستقالؿ الكطني كآف
مناطؽ مختمفة مف العالـ خاصة في دكؿ العالـ الثالث كشرؽ أكركبا، كالكسائؿ كاألدكات التي 

 .(2)استخدمت إلحداث ىذا التغيير البنيكم

كتعد دراسة المقاكمة الشعبية أك السممية بمثابة حالة مقاكمة ضد احتالؿ مباشر كقمع بنيكم 
محتؿ ضد شعب كاقع تحت االحتالؿ، كىنا ال بد مف اإلشارة إلى مدرستيف فكريتيف منظـ يمارسو ال

متيف، كتناكلتا المفاىيـ كالمضاميف العامة لممقاكمة الشعبية أك السممية كآفاؽ عمميا: المدرسة األكلى مي
لعشريف في بدايات القرف ا -المدرسة الغاندية المثالية –  Mahatma Gandhi تبناىا المياتما غاندم

في سياؽ تجربتو الشخصية كالكطنية في مقاكمة المستعمر البريطاني في شبو القارة اليندية حينما دافع 

                                                           

 إلكتركني( )مكقعنعيـ، النضاؿ السممي الطريؽ إلى الحرية  (1)
شكالية  ةيكسؼ، المقاكمة الشعبية الفمسطينية: نمذج (2)  إلكتركني( مكقع)الرؤيا الكاقع كا 
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عف استنياض طاقات الخير عند العدك، كاستنطاؽ إنسانية المستعمر كاالنفتاح عميو ، كالحديث معو 
ذك  Gene Sharpجني شارب  أما المدرسة الثانية: فتبناىا، العقؿ كالبحث المشترؾ عف الحقيقةبمغة 

عممية كاضحة المعالـ ليزيمة  استراتيجيةة، حيث دافعت ىذه المدرسة عف تيالتكجيات الكاقعية البراجما
 .(1)الخصـ ، مف دكف بذؿ جيد كبير الستنطاؽ إنسانيتو، أك إثارة عكامؿ الخير بداخمو

لكا تعريفيا في أكثر مف شغمت المقاكمة الشعبية عمماء عمـ االجتماع كعمـ السياسة، فحاك 
بأنيا: "سمكؾ مسالـ كىادئ يجنح نحك التفاىـ كالكد  Pitirim Sorokinبيتريمسكرككيفاتجاه، فعٌرفيا 

كاالنسجاـ مع اآلخريف، كيتجنب القكة كالخصاـ، حتى لك كٌمؼ ذلؾ خسائر مادية كمعنكية". بينما 
إلى أنيا: "سمكؾ عقالني ييدؼ إلى  Bertrand Russellيذىب الفيمسكؼ البريطاني بيرتراند راسؿ 

تفادم الصراع مع طرؼ معيف أك أطراؼ محددة، بغية إحالؿ السالـ كاالنسجاـ مع الجيات التي قد 
، فيذىب إلى أبعد مف Mahatma Gandhiكأما مياتما غاندمتككف سببان مف أسباب القمؽ كالتكتر". 

ىب إلى أبعد مف ذلؾ، حيث إف قط، بؿ يذذلؾ فيقكؿ: "ىي سمكؾ ال ينطكم عمى حب مف يحبكننا ف
 Gene Sharpكأما جيف شارب .(2)عنؼ يبدأ مف المحظة التي نشرع فييا بحب مف يكرىكننا"الال

فيعرفيا بأنيا "ممارسة حضارية تفرض عمى الجية التي تعتمدىا في حٌؿ مشكالتيا كصراعاتيا مع 
دئة كالميادنة كالتنازؿ عف بعض الحقكؽ، في اآلخريف انتياج أساليب إنسانية سممية، تعتمد عمى التي

سبيؿ التكصؿ إلى حٌؿ النزاعات التي تحقؽ طمكحيا كمصالح األطراؼ المتخاصمة، دكف المجكء إلى 
 ".(3)العنؼ خياران لحؿ المشكالت كاألزمات

إلى أف مفيـك المقاكمة الشعبية ىك مصطمح ييدؼ إلى التغيير  (سمكل بكر حسف)كتخمص 
قرار معيف أك مكقؼ معيف أك نظاـ كامؿ بأكممو، إذ يشكؿ اليدؼ السابؽ عامالن مشتركان  كالتبديؿ في

بيف المقاكمة الشعبية كالعنفية، كيختمؼ في ككنو يتبع أساليب شعبية سممية الطابع أقٌرىا الدستكر في 
عدـ االلتزاـ ك  ،الحريات الممنكحة ألفراد المجتمع، كخارجة عنو في بعض السمككيات، كالعصياف المدني

بكاجبات المكاطنة، إذ إف جميع المصطمحات السابقة تعبر عف فعؿ غير عنيؼ يسعى لمقاكمة فعؿ 
بحرب  عنفي ابتداءن مف المقاكمة السمبية، كانتياءن كف بدرجات متفاكتة مف الفعؿ الالغير مرغكب فيو، كل

                                                           

(1)Sharp, Social Power and Political Freedom PP. 3-13 
 (.37، ترجمة أنطكاف أبك زيد )صكؿ البشر أخكةغاندم،  (2)
 (.20، ترجمة أنطكاف الخكرم طكؽ )صمعنى الالعنؼمكلر،  (3)
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عنؼ، في شكاؿ كاستخدامات الالأ ؿقاكمة الشعبية مصطمحان جامعان لكعنؼ، كبذلؾ يمكف عدُّ المالال
 .(1)أشكاؿ الظمـ كالقير جميعمكاجية 

مف جية أخرل، يفٌرؽ سفياف أبك زايدة بيف مفيكمي المقاكمة الشعبية، كالمقاكمة الشعبية 
"ييقصد بيا دمج كؿ الكسائؿ كاإلمكانيات الممكنة، كاستخداـ كؿ الخيارات دكف  عندهالسممية، فاأليكلى 
ا؛ االقتصادية، كالعسكرية، كالسياسية، كالقانكنية، كاإلعالمية، بما فييا الكفاح المسمح". استبعاد أمٍّ مني

 كأما الثانية فيي عنده مقاكمة:

تعتمد عمى انخراط أك إشراؾ أكبر قاعدة أك شريحة مف الجماىير في مقاكمة االحتالؿ بشكؿ 
مستندة عمى إرادتيا كعزيمتيا سممي، بعيدان عف استخداـ أم مظير مف مظاىر العنؼ أك السالح، 

المجتمع الدكلي معيا كمع عدالة قضيتيا، مستخدمة ضعفيا كالخمؿ في مكازيف  كتعاطؼكطكؿ نفسيا 
القكل التي تميؿ لصالح االحتالؿ كنقطة قكة ليا مف خالؿ سمميتيا، كىي ما يمكف أف نطمؽ عمييا 

يني كالتنظيمات كأطر كأفراد غاليان، كبيف الطريؽ الثالث بيف العمؿ المسمح الذم يكمؼ الشعب الفمسط
 .(2)الخنكع كاالستسالـ لالحتالؿ

 مع القكل مكازيف تكافؤ عدـ عند يستخدـ سممي كفاحي أسمكب كما يعرفيا البعض عمى أنيا
 لتفاؼاك  بيا قناعة ىناؾ ككاف عامة الشعب ألفراد شاممة كانت إذا صكصان خ ان نفع تجدم العدك
 . (3)حكلو

ث أف مفيكـ المقاكمة الشعبية في الحالة الفمسطينية ما زاؿ بحاجة إلى مزيد مف كيرل الباح
نتاج استراتيجيات خاصة بيا، كاالتفاؽ عمى آليات لتنفيذىا، لتصبح  النضج، كالتفعيؿ، كالتثقيؼ، كا 

أييد بيف في النضاؿ الفمسطيني، كخاصة بعد أف أصبحت تحظى بالكثير مف الت الحضكركسيمة دائمة 
كما يفضؿ أف تككف األساليب المتبعة في المقاكمة الشعبية قريبة مف قدرات  ء الشعب الفمسطيني،أبنا

الناس، كال تؤثر في نمط حياتيـ بشكؿ جذرم، مع ضركرة تكفير البدائؿ لبعض األمكر التي تؤدم إلى 

                                                           

رسالة  فمسطيف،كسائؿ التحرر الفمسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في  كأحدمر المقاكمة الشعبية حسف، دك  (1)
 (.25ماجستير غير منشكرة )ص

 زايدة، المقاكمة الشعبية السممية ىي خيار ممكف، )مكقع إلكتركني(. أبك (2)
 المقاكمة السممية، مكقع إلكتركني (3)
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ف ضرر في حياة الناس، ما يساعدىـ عمى االستمرار في حياتيـ بشكؿ طبيعي، كي يكك  إحداث
 بمقدكرىـ االستمرار في المقاكمة لمدة أطكؿ، كبذلؾ يتحقؽ أحد شركط المقاكمة الشعبية.

 أشكاؿ المقاكمة الشعبية:  :رابعان 

كمف  آخر،تتعدد أشكاؿ المكاجية مع الخصـ المحتؿ أك الدكتاتكر في الميداف مف بمد إلى 
ان عمى إمكانيات الحركة الشعبية كاعتماد العدك،مكقع إلى آخر اعتمادان عمى طبيعة ىذا الخصـ أك 

 التالي:لكف بالمجمؿ يمكف الحديث عف أشكاؿ متعددة لمنضاؿ السممي عمى النحك  كقدراتيا،
عبر المحافظة عمى قنكات االتصاؿ الفعاؿ بيف أعضاء المقاكمة  Symbolicالمقاكمة الرمزية  .1

كحتى المباس في سبيؿ تدعيـ كالعمؿ عمى استخداـ اإلشارات كالرمكز كاألسماء الحركية  نفسيا،
حياء التراث الشعبي. الناس،الشعكر الكطني بيف   كحضكر المناسبات الكطنية كا 

كنقؿ  الميداف،مف خالؿ المحافظة عمى أداء الحركة في  Accumulativeالمقاكمة التراكمية  .2
الكفاح أك  كالعمؿ الجاد لتشجيع اآلخريف لممحافظة عمى الشعبية،االحتجاجات إلى أكساط الحركة 
 النضاؿ ضد الخصـ أك العدك.

تنظيـ سمسمة فعاليات عمى األرض إلحباط الخصـ  عبر  Offensiveالمقاكمة اليجكمية  .3
كدفعو لمشعكر باليأس، كتكثيؼ المظاىرات كاإلضرابات ككؿ النشاطات األخرل المباشرة التي 

 مؤيدة ليا. تأخذ مف الشعب كالجماىير صفكفان 
التي تعمؿ عمى المحافظة عمى اإلنساف كالبشر كعدـ االنسياؽ  Defensiveالمقاكمة الدفاعية  .4

كالمحافظة عمى أخالقيات المقاكمة كالقيـ اإلنسانية العالمية خاصة فيما  المدمرة،كراء قكة الخصـ 
يتعمؽ بالعنؼ كالقتؿ كتخريب األمالؾ كالممتمكات. مثؿ ىذا النشاط ييدؼ في المحصمة النيائية 

 كيمنعو مف االستخداـ المكثؼ لمقتؿ كالتدمير. المدمرة،كة الخصـ إلى تحييد ق

البناءة التي تعمؿ عمى إيجاد بدائؿ عمى مستكل القانكف العاـ أك Positiveيجابية المقاكمة اإل .5
كتدفعيـ لعدـ المجكء إلى مؤسسات المستعمر أك النظاـ  الناس،المؤسسات كالتي تخدـ بدكرىا 
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مركر الكقت عف بنية المستعمر كتركيبتو  االقتصادية كالتنمكية كتفصميـ مع  الدكتاتكرم،
 .(1)كالبيركقراطية كاألمنية أيضا

كمف أجؿ إحداث مقاكمة شعبية ذات طابع مدني لمقاكمة االحتالؿ أك االستعمار أك األنظمة 
عتبار مف خمؽ مقاكمة جماعية عمى المستكل الكطني مع األخذ باال فال بد التكتاليتيرية،القمعية 

 :الظركؼ المكاتية لبركز ىذه الحركة كمنيا

الشعكر القكم باالنتماء إلى اليكية الكطنية كالتضامف االجتماعي بيف السكاف المحمييف الكاقعيف  .1
كىذا يتطمب تذكيب الفكارؽ الطبقية  القمعية،تحت االستعمار أك تحت حكـ العسكر كالسياسات 

ف مثؿ ذلؾ يسيؿ خمؽ ىكية كطنية اعي كاالقتصادم، ألمنظكريف االجتمبيف فئات المجتمع مف ال
 متجانسة كمتضامنة.

كتتحرؾ مف منطقة إلى أخرل ، تمتمؾ الرؤية  الناس،قيادة ميدانية فاعمة مكجكدة بيف  .2
كقريبة مف الناس، كقادرة عمى االستجابة لمطالب الناس ، كتمتمؾ القدرة عمى  كاالستراتيجية

ؽ خاصة في المكاقؼ الصعبة كالمؤثرة، إضافة إلى مقدرتيا عمى اإلبداع كالتفكير الحر كالخال
تمبية حاجات الناس، كتقمؿ اعتمادىـ عمى المستعمر أك الدكتاتكر ، كالمقدرة عمى طرح البدائؿ 

 في زمف المكاجية.

كال تستثنى أحدان أك تيمش أحدان، تعتمد عمى تقاليد  الجميع،ثقافة ديمقراطية كطنية تحتضف  .3
كالحريات األساسية لممكاطنيف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كالتسامح الفكرم كالديني ، المكاطنة 

 كمكافحة كؿ أشكاؿ العنؼ كالظمـ المجتمعي كالديني كالمجتمعي.

العمؿ الجاد كالدؤكب عمى مستكل القاعدة الشعبية الستنياض كؿ المؤسسات القاعدية كمنظمات  .4
المحمية كالنقابات كاتحادات المرأة كالشباب كالطمبة  المجتمع المدني كالمجاف الشعبية كالمجالس

 .(2)ليككنكا جزءان مف معركة النضاؿ كالتحرير الشعبي العاـ 

                                                           

(1)  Semelin, Unarmed Resistance against Hitler: Civilian Resistance in Europe 1939-1943, 

pp. 28-49. 

(2)  Roberts, A and Gorton, T (2009) Civil Resistance and Power Politics: The Experience 

of non-Violence Action from Gandhi to the Present, Oxford: Oxford University Presspp.55. 
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 سمات المقاكمة الشعبية:  :خامسان 

تقترف المقاكمة الشعبية بمجمكعة مف السمات التي تميزىا مف غيرىا مف أصناؼ النضاؿ، ال 
 تند إلييا أعماؿ المقاكمة الشعبية كىي عمى النحك التالي: كىناؾ ست سمات تس سيما تمؾ المسمحة،

ف كانت فكؽ دستكرية:  .1 ال تنفذ إلى الخصـ عبر القنكات السياسية الدستكرية التي يحددىا، كا 
يستخدميا أحيانان، كرفع الدعاكم القضائية ككتابة الخطابات كالتصكيت، بؿ تختص لنفسيا قنكات 

فالمقاكمة الشعبية تختمؼ عف الكسائؿ الدستكرية التقميدية في  خاصة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا،
أنيا ال تحدد بما تسمح لو الدكلة، فقد تككف قانكنية أك غير قانكنية، فالمقاكمة الشعبية تصنع 

 .(1)قكاعد جديدة لمعبة الصراع السياسي
كالدكلية لكي  يميةكاإلقمالحالة النضالية تستكجب دراسة كاعية لمعكامؿ المحمية مخططة مدركسة:  .2

تستقرئ الكسائؿ الكاجب استخداميا، فالمقاكمة الشعبية بحاجة لمخطط مدركس لكؿ النشاطات 
ستمرارية كالتزاـ الجماىير، ال تبعثر الجيكد، ككسائؿ تضمف االكالسمكؾ المقاكـ لألفراد، بحيث 

نخراطيا الجماىير كتسييؿ إضافة إلى التكعية كالتعبئة الالزمة مف قبؿ قيادة العمؿ السممي لحشد ا
 .(2)في المقاكمة

تسعى كسائؿ المقاكمة الشعبية لخكض الصراع في مكاجية مدركسة، أحيانان حرب المكاجية:  .3
جباره عمى تغيير مكاقفو أك تنفيذ  مباشرة كأحيانان غير مباشرة، بتقكيض قكة الخصـ كالضغط عميو كا 

 الصراع مع الخصـ، إلدارةقكية كفعالة  أسمحةكتكفر كسائؿ المقاكمة الشعبية  مطالب المقاكمة،
 .(3)ستسالـاال كترفض صراحة الكسائؿ المتراخية أك

النتائج النيائية الستخداـ الكسائؿ الدستكرية التقميدية تحددىا  فإ كالنتائج:غير متكقعة المسارات  .4
فكؽ الدستكرية القكانيف كقكاعد الممارسة السياسية المتعارفة، أما أساليب المقاكمة الشعبية 

رتباطيا بقكانيف أك قكاعد معركفة، كنتائجيا مرتبطة امى الخصـ التكيف بنتائجيا، لعدـ فيصعب ع
بنمط الحكار الدائر عبر األنشطة بيف القكل المختمفة في فعؿ المقاكمة، فيي تعتمد عمى 

                                                           

(1) Schoc, Unarmedinsurrections: people power movements in no democracies, PP. 7. 

 (56فمسطيف نمكذجان" )ص -فارس، المقاكمة السممية "تاريخ كآفاؽ (2)
(3)  Gene Sharp, The Political of non-violent actionP.52. 
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الخصـ بالخطكة  كالمخاطرة كتقسيـ القكات، كتغيير القكاعد بحيث ال يتكيف المفاجأة استراتيجية
 .(1)الالحقة لممقاكمة

رتكازىا اة كأنشطتيا التي تتضمف المخاطرة المقاكمة الشعبي أسمحةتتميز : تكفر عنصر المخاطرة .5
عمى فكرة المقاكمة القائمة عمى العصياف، أم خرؽ المساحات المحرمة ككسر الخطكط الحمراء، 

جزء ال يتجزأ مف النشاط كال بد مف استثمارىا فنتائجيا مرتبطة بمدل القدرة عمى استثمار عكاقبيا، 
 .(2)في إدارة الحكار مع الجميكر كالخصـ كالمجتمع الدكلي

عرقمة مسير قطار بالحكاجز يمكف القكؿ أنو ال يكجد بيا عنؼ مطمؽ، ف ال مطمقة:ليست سممية  .6
فساد القضباف الحديدية التي يسير عمييا القطار، كالعنؼ ليس جزءان أص، الضخمة يالن مف فمسفة كا 

 .(3)أنشطتيـ، كلكنو طارئ في أقؿ الحدكد، فالمقاكمة الشعبية تضبط العنؼ كتحجمو
تختفي عف أعيف الناس، كالمشارككف فييا ال يتعمدكف إخفاء  ىي العمنية ال تعرؼ السرية:  .7

في أنشطتيا،  أنشطتيـ عف السمطة، فاليدؼ ىك حشد أكبر عدد ممكف مف الجماىير لممشاركة
، كالعمؿ الشعبي المقاكـ مف شأنو انتياؾ (4)حدل أىـ ركائز المقاكمة الشعبيةإتعد العالنية لذلؾ 

ثارة اال  .(5)ستياء العاـ في المجتمعقانكف الصمت الجماعي، كا 

االستمرارية، ك : الحالة النضالية اليكمية، ىي ميمةكيمـز المقاكمة الشعبية تكافر سمات أخرل 
ستعداد العالي لممخاطرة طكع برضا الفرد ال باإلجبار، كاالالتك لفعالية، اك االنضباطية، ك المركنة، ك 

 .(6)كالتضحية 

                                                           

 (.81يكمية )صالدلك، االطر الخبرية لممقاكمة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية ال (1)
 (.60العمؿ الالعنفي )ص استراتيجيةمكلر،  (2)
 (66مكلر، المرجع السابؽ )ص (3)
 (172عبد الحكيـ، أخركف، مرجع سابؽ )ص (4)
 (89ؽ )صبمكلر، مرجع سا (5)
 (57عكدة، مرجع سابؽ )ص (6)
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 أساليب المقاكمة الشعبية:  سادسان:

: مثؿ التظاىرات كالمسيرات السممية كتكزيع الالعنؼ ستخداـاحتجاج كاإلقناع بأساليب اال .1
ي سياؽ المقاكمة الشعبية ، كبرزت اإلضرابات كالتظاىرات ف(1)النشرات، ككضع ألكاف معينة

 .(2)بصكرة كاضحة كخاصة في االنتفاضات الشعبية

االشتباكات المستمرة بيف  منيا:يأخذ االلتحاـ الشعبي عدة صكر لتحاـ الشعبي: المكاجيات كاال  .2
رىاؽ االحتالؿ في عمميات  قكات االحتالؿ كالجماىير الفمسطينية في المدف كالقرل كالمخيمات، كا 

 .(3)شارع إلى شارع كمف بناية إلى بناية، ككضع المتاريس في الشكارع الرئيسيةالمطاردة، مف 
تقـك عمى عدـ التعاكف مع السمطات المحتمة، كنبذ المتعاكنيف )العمالء( سياسة عدـ التعاكف:  .3

قتصادية لالحتالؿ، كعدـ العمؿ في مرافقو، كالمقاطعة الجماعية كاالجتماعية، كالمقاطعة اال
 .(4)ضرابات بصكرة جماعية مؤثرة في مكقع اقتصادم معيفاإل باإلضافة إلى

لممجتمع الفمسطيني عف  انفصالية استقالليةىذا األسمكب إلى رؤية  ديستن السياسي:عدـ التعاكف  .4
، كمقاطعة كؿ ما ينتجو االحتالؿ كاالعتماد عمى الذات في االنتاج (5)السمطة كالبنية االحتاللية

 .(6)األراضي، ثـ التخمي عف الكثائؽ المرتبطة باالحتالؿ كاليكياتالمحمي مف خالؿ استصالح 

استندت الجماىير الفمسطينية إلى المقاكمة الرمزية لشرعية االحتالؿ، أم عماؿ الرمزية العامة: األ .5
كاألغنية كالفف كالككفية  ،كالعمـ كالشعار الثقافي ،استبداؿ رمكز تعبر عف الكطنية الفمسطينية
ية، ، كتتضمف ىذه األعماؿ عرض األلكاف الرمز (7)كالمثاـ كالرسـ عمى الجدراف بالرمكز االحتاللية

                                                           

 (.4، أساليبيا، كأبرز محطاتيا )صاالشعبية، أشكاليطربكش، المقاكمة  (1)
 (.207المدنية في فمسطيف في ضكء تجربة جنكب أفريقيا )ص  ة، المقاكمالمبيض (2)
 (.1225-1224)ص 1987-1967عامر، تطكر المقاكمة الفمسطينية: الشعبية كالمسمحة بيف عامي  أبك (3)
 (59عكدة، مرجع سابؽ )ص (4)
 (33مية )صطبرا، العزة، المقاكمة الشعبية الفمسطينية تحت االحتالؿ: قراءة نقدية كتحمي (5)
 (59عكدة، مرجع سابؽ )ص (6)
 (47طبرا، العزة، مرجع سابؽ )ص (7)



96 
 

تالؼ الممتمكات الخاصة التي اك  رتداء الرمكز الخاصة كالثكب الفالحي، كالصالة كالعبادة، كا 
 .(1)رمزية مصدرىا االحتالؿ، كاستخداـ إشارات كأسماء جديدة ذات دالالت

كأعمدة  المياهكبرز بمياجمة مراكز االحتالؿ كتدمير السكؾ الحديدية كأنابيب التدخؿ الجسدم:  .6
عتراض عف ، كاالعتصامات بالصالة، كاالان ، كتمثؿ االعتصامات جمكسان ككقكف(2)الكيرباء كالياتؼ

التضحية كاألسر الحكاجز، كالتدخؿ السياسي، بكشؼ العمالء السرييف، كاالستعداد العالي إلى 
 .(3)كالتضحية بالنفس، كالعصياف المدني، أنماطنا متعددة لمتدخؿ الجسدم

 الشاممة،ك الجزئية، )المتنكعة بأنماطيا  ضراباتكاإلتعد مقاطعة بطاقات اليكية العصياف المدني:  .7
تالؼ ع عف دفع الضرائب، كمقاطعة اإلدارات االحتاللية )المدنية(، كمنيا:كالعمالية( التجارية،ك  كا 

نتفاضات الذم مارسو الفمسطينيكف خالؿ اال البضائع اإلسرائيمية، صكرنا متعددة لمعصياف المدني
 .(4)الشعبية ضد االحتالؿ اإلسرائيمي

 :المقاكمة الشعبية في فمسطيف سابعان:

برز ىذه أمف ك الشعب الفمسطيني مارس المقاكمة الشعبية بعدة أشكاليا منذ كقت طكيؿ، 
، ثـ الكلكج إلى انتفاضة األقصى الثانية في ـ(1967)كانتفاضة عاـ  ـ(1936)عاـ  المحطات ثكرة

ات مف القرف ية الثالثينيالتي مر بيا الفمسطينيكف في بدا لقد ميدت الظركؼ الصعبة ـ(2000)عاـ 
رفع في زيادة درجة الكطنية، ك  ميمان دكران  أدتالتي  ـ(1936)الماضي، األرضيات الصمبة لثكرة عاـ 

 .(5)نسكب ركح القتاؿ كالنضاؿ عند الفمسطينييفم

كتدىكرت بشكؿ كاضح في بداية العقد الثالث مف القرف  فأكضاع الفمسطينييف تعقدت كثيران 
العشريف بفعؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة، كزيادة كتيرة ىجرة الييكد مف كؿ أصقاع األرض إلى 

كقد مارس الفمسطينيكف في ظؿ تمؾ المرحمة ، بيةفمسطيف، كتكسع حممة االستيالء عمى األراضي العر 

                                                           

 (58عكدة، مرجع سابؽ )ص (1)
 (1217عامر، مرجع سابؽ )ص أبك (2)
 (152، مرجع سابؽ )صكآخركفعبد الحكيـ،  (3)
 (60-53)ص 1993-1987في الصحافة الفمسطينية  االنتفاضةعامر،  أبك (4)
شكالية  نمذجةبية الفمسطينية: يكسؼ، المقاكمة الشع (5)  ، مرجع سابؽ.الرؤياالكاقع كا 
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عبر  Symbolicأشكاالن مختمفة مف النضاؿ كالمقاكمة بما فييا المقاكمة الشعبية الرمزية كاالنفعالية
التركيز عمى اإلعالـ المتاح كنشر المقاالت في الصحؼ اليكمية، كمع أف البريطانييف منعكا صدكر 

ال أف ىذه الفترة إينية بسبب دكرىا في إذكاء ركح العمؿ الكطني ، العديد مف الصحؼ الكطنية الفمسط
، كالذم دعا إلى استقالؿ فمسطيف الكامؿ عف ـ(1932)شيدت ميالد حزب االستقالؿ في عاـ 

االنتداب البريطاني، كتزامف تشكيؿ حزب االستقالؿ مع انتصار صالح الديف األيكبي عمى الصميبييف 
 .(1)في معركة حطيف

إلى المقاكمة اإلعالمية كالرمزية، كقفت القيادات الفمسطينية مع عمكـ الناس في تبني إضافة 
شكؿ آخر مف أشكاؿ المقاكمة الشعبية أخذ طابع الدفاع عف األرض، كعدـ التعاكف مع الييكد في إدارة 

حزب  كقد قاد حممة المقاطعة ىذه لمييكد،مصانعيـ كتشغيؿ مزارعيـ، كتحريـ بيع األراضي العربية 
االستقالؿ بالتنسيؽ مع المجنة العربية التنفيذية. كترافؽ مع ذلؾ دعكات صريحة صادرة عف حزب 
االستقالؿ تدعك فييا الناس إلى عدـ التعاكف مع سمطات االحتالؿ البريطانية كمقاطعة البريطانييف 

كعدـ دفع الضرائب  ة،كاالجتماعيكالييكد عمى حد سكاء عمى األصعدة االقتصادية كالسياسية كالثقافية 
كمقاطعة كؿ أشكاؿ النشاطات التي رعتيا الحككمة البريطانية بما فييا المناسبات كاالحتفاالت  ليـ،

 كاستقباؿ القادة كزعماء الدكؿ.

كصدرت خالؿ تمؾ الفترة العديد مف المبادرات الكطنية التي شكمت بمجمميا أنماطان جديدة مف 
 :(2)ياكمنالمقاكمة الشعبية الدفاعية 

سعى الصندكؽ القكمي العربي إلى إنقاذ األراضي الفمسطينية حتى ال تقع لقمة سيمة بيد الييكد  .1
 الذم غرقكا في نيـ البحث عف األرض مف أجؿ شرائيا كاالستيالء عمييا بكؿ الكسائؿ المتاحة.

األراضي  تصدت المؤسسات الدينية كاألكقاؼ اإلسالمية كالمسيحية في تمؾ المرحمة لعمميات بيع .2
 لمييكد كاعتبركىا حرامان شرعان ال سيما أف فمسطيف ىي أرض كقؼ إسالمية حراـ بيعيا لمييكد.

 تـ تأسيس البنؾ العربي الزراعي لتمكيؿ فالحة األرض كلتثبيت الفمسطينييف فكؽ أرضيـ. .3

                                                           

(1)  Kramer, A History of Palestine from the Ottoman Conquest to the Founding of the State 

of Israel , New Jersey : Princeton University Press.pp. 35. 

(2) Paroth, The Palestinian Arab National Movement.pp. 36. 
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كحتى ال يستغميـ  العرب،تشكيؿ لجاف كنقابات عمالية في فمسطيف لمدفاع عف شؤكف العماؿ  .4
 مثؿ القدس كحيفا كيافا كعكا. ،الييكد كخاصة أكلئؾ العماؿ العرب العامميف في المدف المختمة

كالذم دعا إلى تأسيس الحركات  1932انعقاد مؤتمر الشباب العربي األكؿ في القدس عاـ  .5
 .كلجاف الحراسة لمدفاع عف القرل كالمدف الفمسطينية مف ىجمات المستكطنيف الييكد ،الشبابية

كانت سممية الطابع كالعنفية المحتكل  1936المعركؼ أف المرحمة األكلى مف ثكرة عاـ كمف 
كالمضمكف، حيث برزت كؿ أشكاؿ المقاكمات الرمزية كاالنفعالية كاإلعالمية كالدفاعية كاليجكمية، 
كأىميا ما ميزىا خركج أعداد كبيرة مف العرب الفمسطينييف في مظاىرات كاحتجاجات كمسيرات، كما 

كمع ، عمت حركة اإلضرابات كالمقاطعات كعدـ التعاكف كالعصياف المدني سائر المدف الفمسطينية
، كقياـ المجنة العربية العميا بقيادة ـ(1936)انطالقة المجنة العربية الكطنية في مدينة نابمس في نيساف 

كالقرل كاألرياؼ في أطكؿ غمب المدف الفمسطينية أالحاج أميف الحسيني تقريبان في الفترة نفسيا، دخمت 
إضراب تقكـ بو كتنظمو الحركة الكطنية الفمسطينية إذ داـ ألكثر مف ستة شيكر متتالية . ككاف 

لى مختمؼ القطاعات االقتصادية ا  ب المدف كالتجمعات الفمسطينية، ك اإلضراب شامالن ككصؿ إلى أغم
لمزارع. لكف كاف اإلشكاؿ في كمناحي الحياة، كتكسع ليشمؿ المحالت كالمكاصالت كالمصانع كا

الحاج أميف الحسيني دعكات اإلضراب الشامؿ حتى  قيادةمعارضة القيادة السياسية الفمسطينية تحت 
تصؿ إلى مكظفي الدكلة كاإلدارة العامة كالخدمة المدنية، ككف الحاج أميف رغب في تمؾ المرحمة مف 

بقاء عمر االنتفاضة مف المحافظة عمى خطكط االتصاؿ كالتكا صؿ مع إدارة االنتداب البريطاني، كا 
 .(1)قنكات االتصاؿ معيـ

كقد تـ تأسيس العديد مف المجاف الشعبية التي كانت ميمتيا األكلى تكزيع بعض النقكد كالمكاد 
ضر بيـ اإلضراب مف ناحية أيما أسر العماؿ كالفالحيف الذيف ال س المحتاجة،الغذائية عمى األسر 

كمف بعض المتعاطفيف معيـ مف العرب  الفمسطينييف،عض الماؿ مف أغنياء إذ تـ جمع ب مادية،
غاياتو السياسية بسبب قمة المبالغ  ؽكالمسمميف في بمداف الجكار. لكف ىذا اإلضراب الطكيؿ لـ يحق

التي جمعيا البريطانيكف مف الضرائب المباشرة المفركضة عمى السكاف المحمييف ، كما أف الخدمات لـ 
بسبب عدـ إضراب الييكد أنفسيـ الذيف أداركا قطاع الخدمات كالصناعات  كالمزارع،  يران تتأثر كث

                                                           

 (1) Paroth, The Palestinian Arab National Movement 1918-1929. pp. 22. 
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كاعتمدكا عمى ذكاتيـ بدؿ االعتماد عمى العمالة العربية ، فضالن عف غياب الخطة الميدانية المحكمة 
س، كأخيران التي تكجو اإلضراب كالحركة المقاكمة ، كاتساع الفجكة بيف القيادة السياسية كعامة النا

 .(1)تحكلت المقاكمة في ىذه المرحمة مف عمرىا إلى النمط العسكرم كالكفاح المسمح

، 1987أما المحطة الثانية، في تاريخ حركة المقاكمة الشعبية في فمسطيف فيي انتفاضة عاـ 
( ال 1987( إلى المحطة الثانية في )1936كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف القفز مف المحطة األكلى )

نما يبرر ىذا عمى قاعدة أف ىذه الدراسة ال  متيف،الميالفترة الكاقعة بيف المحطتيف يعني إىماؿ  كا 
نما ستقؼ عند محطات  لمقاكمة،اتستطيع التعرض بالتفصيؿ لكؿ مراحؿ الحركة الشعبية الفمسطينية  كا 

انتفاضة األقصى التي قبؿ الكلكج إلى المحطة األىـ كىي نماذج المقاكمة الشعبية في فترة  مة،مي
 .2000تفجرت في عاـ 

( تفنف الفمسطيني في استخداـ كسائؿ كأدكات المقاكمة الشعبية 1987في االنتفاضة األكلى )
ككاف عمى رأسيا المسيرات كالرمكز االحتجاجية كالمظاىرات الشعبية كاالعتصامات الجماىيرية 

 كاالقتالع،كفي المناطؽ الميددة بالمصادرة  ،كالكنائسكتكثيؼ إقامة الصمكات في المساجد  الحاشدة،
لما ليذه الكسائؿ مف فاعمية ىائمة عمى صعيد زيادة منسكب الكطنية الداخمية ككسب الرأم العاـ 

خاصة يكـ األرض كالنكبة  ،الدكلي. كما عمدت قيادة االنتفاضة إلى إحياء المناسبات الكطنية كالدينية
كذكرل إحراؽ المسجد األقصى ،  الفمسطينية،كاألسير كانطالقة الثكرة كالنكسة ككعد بمفكر كيكـ الشييد 

حيث عبر الفمسطينيكف مف خالليا عف رفضيـ لالحتالؿ كسياساتو  الميمةكغيرىا مف المناسبات 
 .(2)القمعية 

كما يعتقد بعض الميتميف كالباحثيف بالحركة الكطنية الفمسطينية كتتبع حركات التحرير 
عبية ، أف االنتفاضة الفمسطينية األكلى استطاعت أف تتجذر في العمؽ الفمسطيني كاالنتفاضات الش

نتيجة لألدكار االيجابية الفاعمة التي لعبتيا المنظمات غير الحككمية ال سيما أف كجكدىا في األراضي 
العادييف مف الناس  الفمسطينية كاف سابقان لكجكد التنظيمات كالقكل السياسية ، كأنيا كانت قريبة جدان 

غاثات الطيبة كالزراعية في الميداف ، كىذا ينطبؽ عمى اإل بحكـ الخدمات التي تقدميا لمفئات الفقيرة
                                                           

رؤية  الدكلي:كالتزاحـ في مفردات الحالة الكطنية الفمسطينية بيف المأسسة الداخمية كاستنطاؽ الدعـ  ؾيكسؼ، التشاب (1)
 (.56-34إسرائيمية )ص

 (146رسالة ماجستير غير منشكرة )ص نمكذجان،فمسطيف  الدكلية:لنضاؿ السممي في الصراعات نزاؿ، ا (2)
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كالعيادات الصحية المتنقمة كالجامعات كمراكز التعميـ الشعبي ، إضافة إلى لجاف اإلقراض الزراعي 
فضالن عف الحركات الطالبية كالشبابية  كالتعاكنيات الصناعية كالبرامج المتنامية لتدريب كتشغيؿ المرأة ،

كفؾ  ،كالنقابات المينية كاالتحادات الشعبية. ككاف التأثير األعظـ ليذا التكجو ىك االعتماد عمى الذات
كتغيير ثقافة االستيالؾ، كالنمك الكبير في قطاعات الزراعة  اإلسرائيمي،االرتباط مع االقتصاد 

لمحاصيؿ الزراعية خاصة الحبكب كالفكاكو كالزيتكف، كىذا جاء كزيادة إنتاج ا ،كالصناعة كالخدمات
 .(1)كنتيجة مباشرة إلعادة اإلنساف الفمسطيني االعتبار لألرض كأىميتيا الحيكية كالكطنية

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.126-105الشعبية الحركة الكطنية الفمسطينية _ص االنتفاضة المقاكمةالمجتمع المدني في ظؿ العبد،  (1)
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 ، مفيكميا، أسبابيا، أىدافياالفمسطينيةمسيرات العكدة : ثامنان 

 الفمسطينيكف منيا ىيجر التي األراضي تجاهبا انطمقت شعبية سممية مسيرة مسيرات العكدة ىي
 إلى بكضكح دعا الذم 194 المتحدة األمـ قرار كتطبيؽ ليـ، العكدة حؽ لتطبيؽ كتيدؼ ـ؛1948 عاـ

 .(1)مارس 30 األرض يكـ ذكرل في الفمسطينييف، لالجئيف بالعكدة السماح كجكب

ع مع االحتالؿ الصييكني، حيث مٌثمت مسيرات العكدة تطٌكران نكعيان، كمحطة فارقة، في الصرا
قميميان كدكليان. فقد نقمت القضية الفمسطينية كالمكاجية مع  سرائيميان كا  كاف ليا تداعياتيا الميٌمة فمسطينيان كا 
االحتالؿ إلى كاقع جديد، كمٌكنت الشعب الفمسطيني مف استعادة زماـ المبادرة، كنجحت في الضغط 

كمعنكية مؤثرة، كأعادت االعتبار لإلرادة الشعبية كلدكر الجماىير عمى االحتالؿ كتكبيده خسائر مادية 
 .(2)بعد االنتكاسة التي تسببت بيا الثكرة المضادة لثكرات الربيع العربي

شبابية تبنتيا الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة، كىي  بدأت فكرة مسيرات العكدة الكبرل بمبادرة
حيث تتركز بشكؿ تصاعدم في أياـ الجمعة ابتداء مف ذكرل يـك مرتبطة بإحياء ذكرل سبعينية النكبة، ب

. كىذه الفكرة ليست جديدة، فيي امتداد 15/5/2018كصكالن إلى ذكرل النكبة في  30/3/2018األرض في 
، كسبؽ تجربتيا في 48لفعاليات المقاكمة الشعبية الفمسطينية في السنكات األخيرة كخصكصان في مناطؽ 

يـك خرج مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف في كافة مناطؽ المجكء الفمسطيني تجاه  ،2011آذار/ مارس 
مف  سكريةفمسطيف المحتمة، كحققت آنذاؾ نجاحان رمزيان تمثؿ في تمكف مئات الالجئيف الفمسطينييف في 

ان تجاكز الحدكد في مجدؿ شمس بيضبة الجكالف؛ األمر الذم شكؿ بارقة أمؿ، كدافعان لتحقيؽ العكدة يكم
 .(3)2012، إضافة إلى المسيرة العالمية إلى القدس سنة1948ما إلى ديارىـ التي ىيجركا منيا سنة 

لقد نقمت مسيرات العكدة القضية الفمسطينية كالمكاجية مع االحتالؿ إلى كاقع جديد، كمٌكنت 
ية جديدة غير الشعب الفمسطيني مف استعادة زماـ المبادرة، كاستخدمت لتحقيؽ أىدافيا أساليب إبداع

                                                           

 مسيرات العكدة الكبرل القصة الكاممة، )مكقع إلكتركني(.المركز الفمسطيني لإلعالـ،  (1)
 ، )مكقع إلكتركني(المستقبؿتقييـ األداء كسيناريكىات  انطالقتياعد عاـ عمى مسيرات العكدة ب ،الجكالني(2)
 (29المبحكح، المقاكمة الشعبية الفمسطينية: خيار الكاقع أـ استراتيجية كطنية؟ مسيرات العكدة الكبرل نمكذجان )ص (3)
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 كالطائرات، كبساطتيامكمفة لكنيا قكية الفعؿ كالتأثير. فعمى الرغـ مف بدائية بعض األدكات المستخدمة 
 .(1)الكرقية المشتعمة كالبالكنات الحارقة

كما امتازت مسيرات العكدة بمشاركة كاسعة لمختمؼ قكل الشعب الفمسطيني كشرائحو مف 
ياسي. كما تمٌيزت بالديمكمة كاالستمرارية، كأظير الفمسطينيكف عمى حيث العمر كالجنس كاالنتماء الس

مدار عاـ كامؿ إرادة صمبة كعزيمة قكية عمى مكاصمة فعميـ النضالي كسعييـ المستمر إلنياء 
 .(2)االحتالؿ

 :: مفاىيـ كتعريفاتمسيرات العكدة :ان تاسع

جماىيرمه  بأنيا: عمؿه رة العكدة، عٌرفت المجنة التنسيقية الدكلية لمسيرة العكدة الكبرل، مسي
منظـه، يستند إلى ركائز قانكنية شرعية راسخة، كمنطمقات إنسانية كاضحة، تنطمؽ بيا جمكع الالجئيف 

، كتحقيؽ عكدة 194مف القرار األممي رقـ  11حاشدة، بيدؼ تطبيؽ الفقرة رقـ  في مسيرات سممية
ارىـ كممتمكاتيـ، متسمحيف بإيمانيـ الراسخ بأنو ال إلى أرضيـ كدي 1948الالجئيف الذيف ىيجركا فيعاـ 

يضيع حؽ كراءه ميطالب، كأف الحقكؽ ال تضيع بالتقادـ، كمستنديف لشرعية القرار األممي كحقيـ 
 .(3)بتطبيقو بكصفيـ الجئيف مسجميف رسميان في المؤسسة الدكلية 

الجماىير الفمسطينية شعبي، كىي دعكة لخركج  فعؿ كطنيكيعرفيا منصكر أبك كريـ بأنيا: 
في حاؿ اإلعداد الجيد ليا، كاستثمارىا عمى  مف اإلنجازاتتحقؽ الكثير  أففي يكـ األرض، يمكف 

أشكاؿ  ككؿ، كىك أمره بحاجة إلى تفعيؿ القكل كمككنات المجتمع المدني في التحشيد المطمكبالكجو 
 .(4)مخاطر التي تيددىاالدعـ، كتكزيع األدكار بما يعزز فرص نجاح المسيرة كيحد مف ال

أنيا مشركع كطني طمكح كيشكؿ حالة إجماع فمسطيني غير معيكد منذ  المدىكفكيرل محمد 
صعبة في مستكل قدرتو عمى التأثير لصالح الحؽ  ىناؾ تحدياتمدة، كلكف لكي تعيش ىكذا 

                                                           

 ، )مكقع إلكتركني(المستقبؿتقييـ األداء كسيناريكىات  انطالقتيامسيرات العكدة بعد عاـ عمى ، الجكالني(1)
 المرجع السابؽ. (2)
 العامة )مكقع إلكتركني(. كمبادئياتعرؼ عمى ماىية مسيرة العكدة الكبرل ، بيساف اإلعالمي(3)
 إلكتركني(أبك كريـ، مسيرة العكدة: تحديات كسيناريكىات )مكقع  (4)
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ان فمسطينيان عمى معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية إلى أنيا تمثؿي ردان شعبي كخمص. (1)الفمسطيني
"صفقة القرف"، كقرار الرئيس األمريكي دكنالد ترامب إعالف مدينة القدس عاصمةن لالحتالؿ، كذلؾ 

مسمسؿ تصفية القضية الفمسطينية التي تتسارع في ظٌؿ تكاطؤ دكلي، كأنيا قد  لمكاجيةكخطكة عممية 
أنيا تظاىرة تتقاطع معيا رؤل تؤسس لمرحمة جديدة في تاريخ نضاؿ الشعب الفمسطيني، عمى اعتبار 

جميع القكل الكطنية كاإلسالمية كالشعبية كالمجاف مف مختمؼ المشارب السياسية كالفكرية مف أقصى 
 .(2)اليسار أقصىاليميف إلى 

كترل عضك المجنة التنسيقية الدكلية لمسيرة العكدة الكبرل ريياـ يكسؼ: "أف مسيرة العكدة ىي 
شيء غير العكدة، أم عكدة الفمسطينييف الالجئيف الذيف ىجركا منذ  عكدة كالإلى ال تيدؼمسيرة سممية، 

 .(3)، مف مختمؼ الدكؿ إلى األراضي الفمسطينية1948سنة

 مسيرات العكدة:  كانطالؽأسباب  :ان عاشر 

قميميةنطمقت مسيرات العكدة في ظؿ ظركؼ محمية فمسطينية ا الصعكبة كلية بالغة كد كا 
الرئيس األمريكي دكنالد ترامب البيت األبيض، حدثت مجمكعة مف التطكرات كالتعقيد، فمنذ دخكؿ 

، كجاءت مسيرة العكدة الكبرل لتقؼ في كجو مشركع تصفية القضية (4)االستراتيجيةكالتحكالت 
عمى تجسيد رد فعؿ قكم  الجماىريةمتمكت مسيرة العكدة القدرة االفمسطينية عبر صفقة القرف، لقد 

 .(5)عتبر القدس عاصمة إلسرائيؿاترامب الذم لرئيس األمريكي كجاـز عمى قرار ا

عتبرت أىـ فعؿ انطالقة مسيرات العكدة، التي ااألسباب كالدكافع التي جاءت خمؼ تعددت ك 
شعبي كسياسي قاـ بو الشعب الفمسطيني خالؿ العقد األخير، ككاف مف أىـ األسباب ىك الكقكؼ أماـ 

                                                           

 قع إلكتركني(مايك كما بعده، )مك  14المدىكف، مسيرات العكدة.. سيناريكىات  (1)
 مسيرات العكدة الكبرل البالد طمبت أىميا )مكقع إلكتركني(، عطا اهلل(2)
 مسيرات العكدة الكبرل )مكقع إلكتركني(، المركز الفمسطيني لإلعالـ(3)
 ع إلكتركني(قالشعب الفمسطيني يأخذ زماـ المبادرة )مك  العكدة،مسيرات ، نعيـ(4)
 لقرف )مكقع إلكتركني(مسيرات العكدة كصفقة ا ، البتيرم(5)
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لقرف، بينما رأم البعض اآلخر أف مسيرات العكدة فرصة لميركب مف المخطط األمريكي بتمرير صفقة ا
 .(1)الكضع المتردم في قطاع غزة

 :  (2)التاليكيمكف رصد أىـ العكامؿ الدافعة لمسيرات العكدة كىي عمى النحك 

أشكالو، كازدياد معاناتو بسبب مشاركة أطراؼ  بكؿاستمرار الحصار الصييكني عمى قطاع غزة  .1
 ربية كدكلية في محاكالت إخضاعو.فمسطينية كع

 االنحياز األمريكي لممشركع الصييكني، كنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس. .2

 أف المسيرات ىي نقطة تكافؽ بيف جمكع الشعب الفمسطيني كقكاه الكطنية كاإلسالمية. .3

ني االنحياز الشعبي العربي كاإلسالمي، ككجكد تأييد شعبي دكلي كاسع لحؽ الشعب الفمسطي .4
 بالعكدة.

فشؿ مسار التسكية السممية، كاستمرار الحصار عمى قطاع غزة، كاستمرار مشركع التيكيد، كتغيير  .5
 الحقائؽ عمى األرض مف قبؿ االحتالؿ الصييكني.

 ”.اإلرىابية“تمتع المسيرات بالشرعية الدكلية كاإلنسانية، كبعدىا عف التصنيفات  .6

لضفة الغربية كالشتات، كرغبتو في تحقيؽ حٌؽ العكدة اندفاع الشعب الفمسطيني في قطاع غزة كا .7
 إلى فمسطيف الذم كفمتيا القرارات الدكلية.

محدكدية الخسائر البشرية لممسيرات مقارنة مع المكاجيات المسمحة المفتكحة مع االحتالؿ  .8
 اإلسرائيمي.

يكني لمتطبيع كقكؼ المسيرات في كجو حالة االندفاع عند بعض الدكؿ العربية نحك الكياف الصي .9
  معو.

 تشكيؿ المسيرات سدان مانعان أماـ محاكالت اجتثاث المقاكمة الفمسطينية. .10

 

                                                           

 (31تحديات الكاقع كآفاؽ المستقبؿ )ص العكدة:كريـ، مسيرات  أبك (1)
 النكبة )مكقع إلكتركني( سبعينيةمستقبؿ مسيرات العكدة كالمقاكمة الشعبية في ذكرل  الجمؿ(2)



115 
 

عمؿ المسيرات عمى إظيار الكجو الحقيقي لالحتالؿ الذم يستيدؼ المتظاىريف مف أطفاؿ كنساء  .11
 .بالقتؿ، كما أظيرتو الفيديكىات المسربة مف جنكدىـ” هتمذذ” ككشيكخ بالرصاص الحي القاتؿ، 

 : (1)أىداؼ مسيرات العكدة  :حادم عشر

 مع مركر الكقت تبمكرت مجمكعة مف األىداؼ المسيرات العكدة، أىميا:

الضغط عمى الطرؼ اإلسرائيمي كعمى البيئة الدكلية إلنفاذ حؽ عكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى  .1
لغائو.أرضيـ، كتأكيد تمسؾ الفمسطينييف بيذا الحؽ الثابت في كجو محاكالت تضييع  و كا 

نياء المعاناة التي عاشيا سكانو عمى مدار نحك  .2 كسر الحصار الظالـ المفركض عمى قطاع غزة، كا 
عامان متكاصمة، كلفت األنظار إلى خطكرة استمرار العقكبات المفركضة عمى القطاع، كتأكيد  12

لة الشعبية في أف اإلمعاف في ممارسة الضغكط المعيشية عمى الفمسطينييف يدفع نحك انفجار الحا
 كجو االحتالؿ كليس في كجو أم جية أخرل.

إعادة االعتبار لمقضية الفمسطينية إقميميان كدكليان، كاستعادة مكانتيا كقضية مركزية لألمة العربية،  .3
نياء حالة التجاىؿ التي عانتيا خالؿ السنكات التي سبقت انطالقتيا، بفعؿ مخططات االحتالؿ  كا 

ز عف القضية كتجاكزىا، كبتأثير الضعؼ كاالنقساـ العربي كسخكنة األزمات كحمفائو الدكلييف لمقف
 اإلقميمية.

نياء االحتالؿ، كرفضيـ لكؿ  .4 تأكيد تمسؾ الفمسطينييف بأرضيـ كبحقيـ في التحرير كالعكدة كا 
المشاريع اليادفة إلى شطب قضيتيـ كاالنتقاص مف حقكقيـ، كعمى كجو الخصكص مشركع صفقة 

 لقرف.

رنامج المقاكمة الشعبية كأداة نضالية فاعمة ككمشركع شعبي كجماىيرم ضاغط في إدارة تطكير ب .5
 ”.صفقة القرف“المعركة مع االحتالؿ كفي مكاجية 

مكاجية مشاريع التطبيع كاالختراؽ الصييكني لمساحة العربية كلمكجداف الشعبي العربي، كتحصيف  .6
 غير المبررة.الساحة الشعبية مف التأثر بمكجة التطبيع الرسمي 

                                                           

 )مكقع إلكتركني( . تقيـ األداء كسيناريكىات المستقبؿ انطالقتيا.مسيرات العكدة بعد عاـ عمى  ،الجكالني(1)



116 
 

 (1):المبادئ العامة لمسيرات العكدة الكبرل: ثاني عشر

 ليا:حددت المجنة التنسيقية الدكلية لمسيرة العكدة الكبرل المبادئ العامة 

أسمكب نضالي مستداـ كمتراكـ، كليست فعاليةن مكسميةن أك حدثان ليكـ كاحد ينتيي بغركب شمسو،  .1
ة لالجئيف الفمسطينييف، بؿ قد يتكاصؿ االعتصاـ أسابيع أك كلف تنتيي إال بتحقيؽ العكدة الفعمي

 .شيكران 

مسيرة حقكقية تنادم بحؽ إنساني، يتمثؿ في حؽ عكدة الالجئيف، لذلؾ فإف عدـ إنجاز حؽ  .2
العكدة ىك مبرر لمكاصمة المسيرة ميما بمغ مداىا الزمني، كال عالقة ليا بأم صفقات أك عركض 

 .سياسية مف أم جية

الصادر عف األمـ المتحدة،  194كنية تستند إلى القكانيف الدكلية، كأبرزىا قانكف رقـ مسيرة قان .3
كالذم يدعك صراحةن إلى عكدة الالجئيف الفمسطينييف في أقرب كقت إلى قراىـ كبمداتيـ التي 

 .ىيجركا منيا كتعكيضيـ

 48س كمناطؽ الالجئيف الفمسطينييف في غزة كالضفة الغربية كالقد كجكدتشمؿ مختمؼ أماكف  .4
كلبناف كسكرية كاألردف كغيرىا مف دكؿ العالـ، كتيدؼ إلى اعتصاـ الالجئيف سمميان في أقرب 

 .نقطة مف بيكتيـ التي ىجركا منيا قسران 

يشارؾ في المسيرة كؿُّ مككنات المجتمع المدني الفمسطيني، ككؿ القكل السياسية التي تؤمف  .5
ةن تسيـ في تحقيؽ السالـ كالعدؿ المبني عمى إعادة الحقكؽ بالمقاكمة الشعبية السممية طريقةن ناجع

 .الكطنية لمشعب الفمسطيني كفي مقدمتيا حؽ العكدة

مسيرة سممية مف منبتيا إلى منتياىا بشكؿ كامؿ، كتعتمد أسمكب االعتصاـ المفتكح كالتقدـ  .6
قامة حياة طبيعية بالقرب مف السمؾ الفاصؿ مع أراض ي كبيكت كديار المتدرج، كنصب الخياـ، كا 

ـٌ تيجيرىـ منيا قسران سنة  ، كتحرص عمى دعكة كسائؿ اإلعالـ الدكلية 1948الفمسطينييف التي ت
لمتغطية اإلعالمية إليصاؿ رسالتيا إلى كؿ العالـ، ككذلؾ تحرص عمى مشاركة المنظمات الدكلية 

 .كالحقكقية لمرقابة كاالطمئناف عمى سممية المسيرة

                                                           

 (31المبحكح، مرجع سابؽ )ص (1)
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مسيرة عمى نشر ثقافة المقاكمة الشعبية، كعمى الطابع السممي لممسيرة يحرص القائمكف عمى ال .7
كلكؿ الفعاليات المرافقة ليا، سكاءن داخؿ فمسطيف أـ خارجيا، كيؤكدكف أنيا شكؿ نضالي جديد 
لقاء الحجارة، كلضماف عدـ انحراؼ المسيرة عف رسالتيا، كلمحيمكلة دكف  مختمؼ عف المكاجيات كا 

اليا، فإنو يحظر عمى الجيات كاألفراد المشاركيف فييا القياـ بأم أعماؿ تخالؼ تقديـ الذرائع إلفش
القانكف، كفي قطاع غزة، باعتبارىا ساحة مركزية لمحراؾ، فإنو ييفضؿ أف تبدأ باعتصاـ قبؿ 

ـ عمى األقؿ منعان الشتباؾ الشباف مع قكات االحتالؿ، ثـ يككف التقدـ 700الشريط العازؿ بػ 
ان لتقدير المجاف كالييئات الكطنية المسؤكلة، كالذم يمكف أف يتـ عمى مراحؿ إلطالة أمد تدريجيان كفق

 .التحشيد الداخمي كالخارجي

الييئات المشرفة عمى إدارة المسيرات ىي إدارات غير مركزية، تفرزىا كؿ مساحة بالطريقة  .8
ؿ الذم تتكافؽ عميو كيحقؽ المناسبة، عمى أف تنسؽ اإلدارات المختمفة في الساحات المختمفة بالشك

 .نجاح الفكرة

ييرفع خالؿ المسيرة كاالعتصاـ عمـ فمسطيف كحده دكف أم شعارات حزبية، باإلضافة إلى قرار  .9
، كشعارات إنسانية تشرح عدالة قضية الالجئيف بالمغات 194الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

 .العربية كاإلنجميزية كالعبرية

ألمـ المتحدة، لذلؾ تقع عمى المؤسسات الحقكقية ميمة مراسمة األمـ الالجئكف ىـ مسؤكلية ا .10
المتحدة كالمؤسسات الدكلية التابعة ليا كطمب اإلشراؼ مف قبميا عمى ىذه المسيرات، كتكجيو 

 .رسائؿ تحذيرية لدكلة االحتالؿ بعدـ استيدافيا

يجاد يجب التكاصؿ مع مختمؼ النشطاء كالمؤسسات الداعمة لمحقكؽ الفمسطيني .11 ة عبر العالـ، كا 
الجيكد اإلعالمية كالسياسية  كؿحالة مساندة عالمية لفكرة مسيرة العكدة الكبرل، كما يجب حشد 

 .كالحقكقية كالتضامنية عبر العالـ لحماية المسيرة مف احتماالت العنؼ اإلسرائيمي

  العكدة:نتائج كاحصائيات لمسيرات  :ثالث عشر

 بيف مف أف إلى -بو األممية المجنة زكدت الذم–" اإلنساف قكؽلح الميزاف مركز" تكثيؽ يشير
 عف فضالن  كصحفيٍيف، المسعفيف مف كثالثة كامرأتيف طفالن  41 العكدة مسيرات خالؿ شييدان  194
 .اإلعاقة ذكم مف شيداء ثمانية
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 الطبية الطكاقـ مف 175ك امرأة 668ك طفالن  3263 إصابة، ألؼ 15 مف أكثر بيف كمف
 تعرضكا أصحابيا اإلصابات مف العدد ىذا ضعؼ إلى إضافة الصحفية، الطكاقـ مف 150ك كاإلسعاؼ
 .(1)الميداف في الالـز العالج كتمقكا المدمع الغاز قنابؿ جراء االختناؽ أك الطفيفة لإلصابة

 :نظرة تقييميةمسيرات العكدة الكبرل  :رابع عشر

ت الربح كالخسارة، كعمى مدار التاريخ ال تخمك أم حالة نضالية لمشعب الفمسطيني مف حسابا
الطكيؿ لمشعب الفمسطيني شيد عديد الثكرات كاالنتفاضات التي استمرت فترة مف الزمف ثـ ما لبثت 
كتالشت كانتيت، كحتى تحقؽ مسيرات العكدة الكبرل األىداؼ التي نشأت مف أجميا، فال بد مف إجراء 

 رتو مف أكجو قصكر أك إخفاؽ.ما حققتو مف نجاح كما اعت ييظيرتقييـ ليا، 

دييا إنجازات أف مسيرات العكدة الكبرل ل يرلىاني حبيب  الفمسطينيالمحمؿ السياسي ف
خفاقات في نفس الكقت، فإنجازاتيا تتعمؽ في تحميؿ المجتمع الدكلي مسؤكلية استمرار االحتالؿ ا  ك 

 عمؽ بحؽ العكدة".لخرؽ القكانيف الدكلية كالقرارات الدكلية بما في ذلؾ القرار المت

كعف إخفاقات مسيرات العكدة، يرل بأف البعض حاكؿ حرؼ مسار المسيرات كخركجيا عف 
ة بتصاعد أك تراجع عمى أنو ال يجب رىف الحقكؽ الفمسطيني ، مشددان أجمواليدؼ الذم انطمقت مف 

الدكلية، لذلؾ  : "المطمكب ليس تنازالت بؿ حقكؽ كالتزامات تفرضيا القكانيف، مضيفنامسيرات العكدة
عادة النظر حتى ال يسقط شيداء أكثر مف الذيف سقطكا كيككف الثمف ىك  يجب تقييـ ىذه المسيرات كا 

 ".(2)الدـ الفمسطيني

حصار، خالد البطش في تصريحات رئيس الييئة الكطنية العميا لمسيرة العكدة ككسر الأما 
 ، عمى النحك التالي:ألكؿإنجازات في عاميا ا ستحققت  ة يرل أف مسيرة العكدةفيصح

عتبار لحؽ أعادت القضية الفمسطينية إلى مكانتيا كالصدارة الدكلية، كما أعادت الصراع كاال .1
 .العكدة إلى سابؽ عيده

                                                           

 عاـ عمى مسيرات العكدة )مكقع إلكتركني(مكسى،  (1)
 إلكتركني( )مكقعماذا حققت مسيرات العكدة بعد عاـ عمى انطالقتيا ، أبك قمر(2)
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الكحدة الكطنية التي تحققت بمشاركة كؿ القكل الكطنية كاإلسالمية كالشرائح المجتمعية كالشعبية  .2
 في صياغة المسيرة.

ة كلـ تمت عمى الرغـ "اليائمة" التي خرجت لتشارؾ كأثبتت أف الجماىير حي الحشكد الجماىيرية .3
 .مف المشككيف

 .ي، كالككشكؾ، كالطائرات الكرقيةبالبطكالت كاإلبداعات الشعبية في "كحدات اإلرباؾ الميم .4

يتعمؽ بنظرة العالـ العربي كاإلسالمي لمقضية الفمسطينية بأنيا غير ميتة، كتصدت لمشركع  .5
، مؤكدنا أف التطبيع دكف دعـ مسيرات العكدة" "فمـ يكف بإمكاف أم قكة التصدم لمشركع التطبيع

أحرجت قطار التطبيع، كىناؾ أنظمة لكال مسيرة العكدة كالدـ النازؼ في غزة لطبعت "ىذه المسيرة 
 مع االحتالؿ منذ زمف".

رىاب قادتيا، مدلالن  .6 ، الذم أشار إلى المتحدةبتقرير لجنة األمـ  كشؼ كجو )إسرائيؿ( القبيح كا 
 ارتكاب جنكد االحتالؿ جرائـ حرب بحؽ متظاىرم مسيرة العكدة.

كيرل المختص في الشأف السياسي الدكتكر حساـ الدجني، أف مسيرات العكدة كضعت القضية 
الفمسطينية عمى المحافؿ الدكلية بعد سنكات مف التيو كنسياف القضية، كما كأعادت ممؼ الحصار 

.كأكد الدجني في حديث لػ "الرسالة" أف المسيرات أحيت مبدأ كفكرة حؽ (1)ي( لقطاع غزة)اإلسرائيم
في ظؿ عجمة  العكدة في ظؿ الكاقع العربي المرير، كأعادت الكعي لدل األجياؿ الفمسطينية كخصكصان 
 التطبيع، فيي عززت القرارات الدكلية الداعمة لحؽ العكدة في الكعي الجمعي الفمسطيني".

 ،: "مسيرات العكدة كحدت فصائؿ الشعب، ككجيت البكصمة إلى االحتالؿ اإلسرائيميكقاؿ
كأكد أف األدكات التي تستخدميا مسيرات العكدة مف مقاكمة شعبية ، "كقممت مف المناكفات الداخمية

نيا إلى أ كغيرىا، أربكت الشارع )اإلسرائيمي( كأرىقت قادتو كزادت مف حدة المشاكؿ بيف فصائمو، مشيران 
 .(2)جعمت قادة االحتالؿ ييجبركف عمى السماع لمتفاىمات التي تنقميا الكفكد عف الفصائؿ الفمسطينية

                                                           

 كتركني(.مسيرات العكدة بعد عاـ.. غٌيرت قكاعد المعبة كأجبرت الساسة عمى الرضكخ )مكقع إل ،العجرمي(1)
 إلكتركني(. )مكقع انطالقتياماذا حققت مسيرات العكدة بعد عاـ عمى  ،أبك قمر (2)
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ف مسيرة العكدة حققت إقباالن جماىيريان كاسعان خصكصان في إقاؿ الكاتب محسف صالح  بدكره
لشعب الشرائح االجتماعية. كعبرت بشكؿ صادؽ كقكم عف تمسؾ ا كؿقطاع غزة، كتفاعمت معيا 

 العكدة. كحدث تحشيد كبير في لبناف، كفعاليات مصاحبة في األردف. بحؽٌ الفمسطيني 

كما تجمت الكحدة الكطنية في المسيرات، فكانت عنصر التقاء كاتفاؽ بيف قكل المجتمع المدني 
ء الثقة الفمسطينية؛ كىك ما شٌكؿ قاعدة يمكف البناء عمييا كتكسيعيا، لبنا كالفصائؿكالفعاليات الشعبية 

نجاحو، بما ييعزز الخطكات باتجاه إنياء حالة االنقساـ الفمسطيني.  كااللتقاء عمى "المشترؾ" كا 

كما يمخص الكاتب محسف صالح أبرز االنتقادات التي كجيت لمسيرات العكدة في أف األثماف 
 30المكاسب التي حققتيا. فخالؿ عاـ مف مسيرات العكدة كمنذ  مفالتي دفعتيا كانت أكبر 

شييدان منيـ  270استيشيد في قطاع غزة نحك  2019آذار/مارس  22كحتى  2018آذار/مارس 
في مسيرات العكدة؛ كتشير اإلحصائيات التي نشرتيا بعض المصادر اإلعالمية ككزارة الصحة 196

ألؼ جريح )أما المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف فيتحدث عف  30الفمسطينية إلى كقكع نحك 
جريحان(، بينيـ أكثر مف خمسمائة إصابة 15,234يحان، كيتحدث مركز الميزاف عف جر 11,427
 .(1)خطيرة

عامر أكد أف المسيرات كحجـ المشاركة الشعبية "ربما  كالمحمؿ السياسي عدناف أبك أما الكاتب
حداث كما فاجأ إسرائيؿ" كتابع "المسيرات أعادت القضية الفمسطينية لكاجية األ فاجأ الفصائؿ تمامان 

ف المسيرات "كجيت صفعة لتقارب أنظمة عربية مع أ، ك بؿ كالدكلية أيضان  ،ليس الفمسطينية كالعربية
إسرائيؿ، كمحاكالت اإلدارة األميركية تصفية القضية الفمسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرف بالتكاطؤ 

 .(2)حقكؽ الفمسطينية"مع أنظمة عربية ظنت أف بإمكانيا كضع نياية لمصراع مع إسرائيؿ كتضييع ال
بشكؿ كبير في تأجيج  أسيمتالخبير االستراتيجي محمكد العجرمي، أف مسيرات العكدة يرل 

، مشيرنا إلى أنيا جاءت في لحظات فارقة أحيت جكىر القضية الفمسطينيالرأم العاـ لصالح الشعب 
ة في قطاع غزة كالضفة الكطنية كجعميا حاضرة أماـ جماىير شعبنا الذم انخرط فييا بأشكاؿ مختمف

 المحتمة.

                                                           

 مسيرات العكدة بعد عاـ: كقفة مراجعة كتقييـ )مكقع إلكتركني(.، الجعفرم، ، حرية، ، مرزكؽ(1)
 ت إسرائيؿ كالفصائؿ )مكقع إلكتركني(أجامسيرات العكدة ف ،النجار(2)
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كأف المسيرة أعادت صياغة المشركع الكطني الفمسطيني بإبراز جكىر قضية العكدة عمى المستكل 
 االستراتيجي كالتكتيكي، الفتنا أنيا أعادت الكحدة الكطنية بيف مككنات الطيؼ السياسي الفمسطيني

معية العامة لألمـ المتحدة لثالث مرات كلفت إلى أنو ألكؿ مرة عمى المستكل الدكلي تجتمع الج
( قرار تؤكد عمى الحقكؽ 705نو أصدر )إلمشعب الفمسطيني، حيث  التاريخيةعمى التكالي لتناقش الحقكؽ 

( قرارنا يؤكد عمى الثكابت 86الفمسطيني، مضيفنا أف مجمس األمف اجتمع أربع مرات السيما أنو أصدر )
 .(1)كالحقكؽ الفمسطيني

السياسي جياد حرب، إٌف أىـ انجازات المسيرات ىي تسميط الضكء عمى الحصار قاؿ المحمؿ 
اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غٌزة، كتبني جميع الفصائؿ الفمسطينية المقاكمة الشعبية باعتبارىا أحد 

 كسائؿ النضاؿ الممكنة في مكاجية االحتالؿ، كعدـ االرتكاف لكسيمة محددة في عممية المقاكمة.

حرب لككالة "خبر"، أٌف مسيرات العكدة كحدت جميع أطياؼ الشعب الفمسطيني  كأضاؼ
خاصة في قطاع غٌزة، مشيران إلى أنيا ابتكرت الطرؽ كالكسائؿ كاألدكات الكاسعة في مقاكمة االحتالؿ 

 "اإلسرائيمي". 

رأل حرب، أٌف مسيرات العكدة استخدمت ككسيمة ضغط عمى االحتالؿ اإلسرائيمي لتحسيف 
ه، مضيفان: "ىذا ما شيدناه في األياـ ؤ كط الحياة في قطاع غٌزة مف تخفيؼ الحصار كليس إنياشر 

 ".(2)األخيرة مف مباحثات غير مباشرة مع االحتالؿ

يقكؿ الكاتب كالمحمؿ السياسي مصطفى الصكاؼ: "مسيرة العكدة كانت إيجابية كناجحة 
لحقكؽ الكطنية الفمسطينية، كضركرة إنياء بامتياز، كجسدت عنكاف الكحدة الكطنية، كأكدت عمى ا

 11االحتالؿ كالمعاناة اإلنسانية التي يمر بيا قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيمي المتكاصؿ منذ 
ا".  عامن

كعمى الصعيد العربي، يعتقد المحمؿ السياسي أف قرار مسيرة العكدة بحد ذاتو قد لقي ردكد فعؿ 
كمف المتكقع أف  بالعكدة،سيتيقف أف الشعب الفمسطيني سيحقؽ أىدافو إيجابية في الشارع العربي، الذم 

 يشيد الشارع العربي تفاعالن أكبر مع ىذا القرار. 
                                                           

 العكدة بعد عاـ.. غٌيرت قكاعد المعبة كأجبرت الساسة عمى الرضكخ )مكقع إلكتركني(مسيرات  ،العجرمي(1)
خفاقات عاـو كامؿ مف المقاكمة الشعبية ) مكقع إلكتركني(حرب، عككؿ، (2)  مسيرات العكدة" بيف إنجازات كا 
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ا  كأما عمى الصعيد الدكلي، فيرل الصكاؼ أف ىناؾ انحيازنا دكلينا لالحتالؿ اإلسرائيمي، كرفضن
طيني في التحشيد لمسيرة العكدة، لمسيرة العكدة، ككانت ىناؾ تساؤالت عف مدل نجاح الشعب الفمس

كعمى المستكل الفمسطيني، فإف المسيرة حممت ، كىنا أعتقد أف الرسالة كصمت ليـكىؿ سيصؿ الحدكد، 
عنكاف الكحدة الكطنية، كجسدت رسالة لكؿ المنقسميف أف كحدة الشعب الفمسطيني أقكل مف أم شيء، 

 .(1)بحسب المحمؿ السياسي

 :كمسيرات العكدة : دكلة االحتالؿخامس عشر

 ياالحد منيا، كمن ات لتقميؿ زخـ تأثير المسيرات أكسيناريكى عدةتتبنى إسرائيؿ في المكاجية 
 ما يمي:

تسعى "إسرائيؿ" إلى محاكلة التركم في التعامؿ مع المسيرات حاؿ استمرارىا،  :ضبط النفس  .1
الجماعية لممشاركة في معكلةن في ذلؾ عمى طكؿ الفترة الزمنية، كتأثيرىا عمى قتؿ الركح 

مستبعد التنفيذ، مف ناحية أكلى الفمسطيني المشارؾ في المسيرة لف يؤثر عميو  كلكف المسيرات.
طكؿ المدة الزمنية كال ضبط النفس مف عدمو مف قبؿ المحتؿ، طالما المعضمة األكلى في خنقو 

كمف ناحية أخرل، ، لمشاركةكتجكيعو ما زالت قائمة، فحالة الخسارة عنده أكبر مف الربح في عدـ ا
فإف جيش "إسرائيؿ" لف يستطيع التكيؼ مع أعداد ضخمةو تيشارؾ كؿ أسبكع في مسيرات، كسيقع 

 في مصيدة استنزاؼ القكل، لذا سيمجأ لمقكة عمى األغمب.
إلنياء مسيرات العكدة، استفزاز حركة "إسرائيؿ"  استخدمتياالتي  الكسائؿ دأح العسكرية:المكاجية  .2

جبارىا عمى الدخكؿ فحماس  مكاجية عسكرية مع "إسرائيؿ"، مف خالؿ تنفيذ مجمكعة مف  يكا 
إذا ما حصؿ ذلؾ، كاستدرجت حماس إلى المربع ، االغتياالت أك تصعيد اليجمات عمى القطاع

المرسكـ، ستككف رىانات "إسرائيؿ" ربحت عمى مستكييف، أكليا تكجيو ضربة عسكرية قكيةو لحماس 
لة إثارة الشعب المنيؾ في غزة عمييا، كثانييما تأكيدىا لمعالـ عمى ما تردده دائمان كبنيتيا، كمحاك 

مف ككف حماس حركة إرىابية، كستتمكف مف إنياء مسيرات العكدة. كىذا السيناريك مرجح التنفيذ 
"إسرائيميان"، خاصة في ظؿ حككمة متطرفة كالمتربعة عمى السمطة في "إسرائيؿ"، كفي ظؿ ظركؼ 

إذا ، تتصدر فيو األزمة السكرية المشيدية تبعد دكؿ المنطقة كالعالـ عف غزة، في الكقت الذم إقميم
                                                           

 ىؿ حقؽ الفمسطينيكف النصر األكؿ مف مسيرة العكدة )مكقع إلكتركني( ،الصفدم(1)
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ما فشمت "إسرائيؿ" في استدراج حماس لتمؾ المكاجية، ستككف النقطة األبرز التي كسبتيا األخيرة، 
رائيمية" تركيج نفسيا عمى أنَّيا حركة احتجاجية غير عنيفة، كقد تضرب بذلؾ أسس الدعاية "اإلس

َـّ التركيج ليا دائمان.  التي ت
ىك  غزة، عف الحصار تخفيؼ "إسرائيؿ" لفكرة الكسائؿ التي استخدمتيا أحد: (1)الحصار تخفيؼ  .3

مف "اإلسرائيمييف"،  لعديدا ايتبناى أكلى ناحيةو  فمف مجتمعة، األطراؼ عمى مزدكجة فكائد ذك
إذا ما أيخذ بالحسباف الحالة في غزة كمدعاةو باعتبار ىي كقؼ التفكير في المكاجية كيحد منيا، 

لمخركج في المسيرات، سىيريح "إسرائيؿ" مف مكاجيات محتممة، كقد تتبناه مرحميان إلفشاؿ المسيرات 
فمسطينيان قد يمنح سيناريك كيذا حماس ، لفترة زمنية معينة، فتحسيف الكضع مكازو لعدـ الخركج

عبء مكاجية المجتمع الذم بات ييعاني مف الكضع  مياعف كاى مساحة أكثر لمتحرؾ، كقد ييزيح
القائـ، كلنفس السبب ىذا تتقمص فرص المكافقة عميو "إسرائيميان" خاصة عمى مستكل القيادة، التي 
عطائيا محفزاتو لتحقيؽ ىدفيا السياسي ، ترل في أم فرصة لمحؿ، تكفيران لعكامؿ نجاح لحماس، كا 

بقى فرصة استدراج حماس لمربع المكاجية العسكرية الخيار كفي ضكء المطركح مف سيناريكىات ت
بمزيد مف المسيرات مصحكبان بمزيد  اسبيؿ لتفكيتي األمثؿ "إلسرائيؿ"، كاألكثر تكمفة لألخرل، كال

 .مف الحذر

 
 

 

                                                           

 االستثمار )مكقع إلكتركني( كآليات التحميؿ العكدة.. مداخؿ مسيرات ، كبشرات، نيطأبك ز (1)
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 الفصؿ الثالث 
 نتائج الدراسة التحميمية كمناقشتيا
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 الثالثالفصؿ 

 ية كمناقشتيانتائج الدراسة التحميم

يعرض ىذا الفصؿ النتائج العامة لمدراسة التحميمية لشكؿ كمضمكف الصكرة الصحفية لمسيرات 
صحيفة صكرة صحفية، جاءت في ( 944)الدراسة، حيث قاـ الباحث بتحميؿ  يفتيصحالعكدة في 
( 142، بكاقع )ا( عددن 270)عددىا غ مب(، حيث 389) األياـ( صكرة صحفية، كفي 555فمسطيف )

حتى  31/3/2018بيف  عةالكاق( لصحيفة األياـ، خالؿ الفترة 128لصحيفة فمسطيف ك)
29/3/2019. 

 األكؿالمبحث 
 السمات العامة لمضمكف الصكرة الصحفية كمناقشتيا

الدراسة مف الصكر الصحفية المتعمقة  يفتيكيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث، ما أكردتو صح
االتجاه العاـ ليا، كشخصياتيا المحكرية، كالمصادر الصحفية التي كمكضكعاتيا، ك  بمسيرات العكدة،

ليا، كنكعيا كفؽ محتكىا، ككالـ الصكرة، بحيث يصؿ  الداللية عمييا، كأىدفيا، كالرمزية اعتمدت
 .كطرؽ معالجتيا الدراسة بمسيرات العكدة يفتيالباحث إلى مدل اىتماـ صح

 مجمكع الصكر الصحفية: :أكالن 

 الدراسة صحيفتيلمسيرات العكدة في  الصكر الصحفية :(3.1جدكؿ )

 % ؾ الصحيفة
 %58.8 555 فمسطيف
 %41.2 389 األياـ

 %100 944 المجمكع

الصحفية المتعمقة بمسيرات  عددان كبيران مف الصكرالدراسة خالؿ مدة الدراسة  يفتيأكردت صح
 (389كفي صحيفة األياـ ) ،(3.91)بمعدؿ يكمي  (555صحيفة فمسطيف ) في العكدة، حيث بمغت

( عددان ىي مجمكع عينة 270( صكرة صحفية نشرت في )944جمالي )إ، ب(3.04)بمعدؿ يكمي 
كىك ما يشير الىتماـ كبير بيف  صكرة صحفية (3.50)الدارسة، كىذا يعني أف المعدؿ اليكمي ىك 
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أف صحيفة فمسطيف  عمى اعتبارر في صحيفة فمسطيف ، كأف ىذا االىتماـ كاف أكبصحيفتي الدراسة
 .تميؿ إلى تكجو القائميف عمى مسيرات العكدة باعتبارىا مقربة منيـ

 مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة:: ثانينا

 الدراسة: يفتيفي صح مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة :(3.2جدكؿ )

 الصحيفة                     
 المكضكعات

 العاـ االتجاه األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 38.5 363 44.8 174 34.1 189 فعاليات شعبية 
 28.7 272 25.2 98 31.3 174 الشيداء كالجرحى 
 18.8 177 21.2 82 17.1 95 اعتداءات إسرائيمية

 9.8 92 8.7 34 10.5 58 اإلرباؾ الميمي()شعبية فعاليات غير 
 3.5 33 0.1 1 5.8 32 مشاركة الفصائؿ الفمسطينية

 0.7 7 0.0 0 1.2 7 أخرل
 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

في المرتبة األكلى لمكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات  فعاليات شعبية مكضكعات جاءت
 بنسبة ثـ مكضكعات الشيداء كالجرحى الفمسطينييف، ) %38.5(الدراسة بنسبة  صحيفتيالعكدة في 

، ثـ مكضكعات فعاليات غير )%18.8(مكضكعات اعتداءات إسرائيمية بنسبة  ، تالىا)28.7%(
 ،)%3.5(مكضكعات مشاركة الفصائؿ الفمسطينية بنسبة  ، ثـ جاءت)%9.8 (بنسبة شعبية

مى كالجرحى )اإلسرائيمييف(، القت صؿ كؿ مف مكضكعات، كلـ تح)%0.7(كمكضكعات أخرل بنسبة 
 ككفكد أجنبية عمى نسبة تذكر.
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 كؿ صحيفة عمى حدة: مستكلعمى  .2

 صحيفة فمسطيف: - أ

ما أكردتو : صكرة  مثؿ%(، 34.1المرتبة األكلى بنسبة ) فعاليات شعبيةاحتمت مكضكعات 
ثـ  ،(3) ممحؽ رقـ (1رقـ ) صكرةنظر افي فعاليات مسيرات العكدة،  تتضمف مشاركة الفمسطينييف

%(، مثؿ التي جاءت فييا شباف فمسطينيكف 31.3بنسبة ) الشيداء كالجرحىجاءت مكضكعات 
، (3ممحؽ رقـ ) (2رقـ ) صكرةنظر اصيب برصاص االحتالؿ االسرائيمي، أ ان فمسطيني ان يحممكف شاب

ـ مف الغاز السا %(، مثؿ الصكرة إلطالؽ قنابؿ17.1بنسبة ) اعتداءات إسرائيميةتالىا مكضكعات 
، ثـ مكضكع (3ممحؽ رقـ ) (3رقـ ) صكرة نظرا، سرائيمية تجاه المكاطنيف الفمسطينييفقبؿ االحتالؿ اإل

شباف فمسطينييف بقص  قياـما أكردتو: صكرة تتضمف  مثؿ، (%10.5)بنسبة فعاليات غير شعبية 
، ثـ (3رقـ )ممحؽ  (4رقـ ) صكرةنظر ا، السمؾ الفاصؿ بيف حدكد القطاع كاالحتالؿ اإلسرائيمي

لزىار كردتو: صكرة لمشاركة الدكتكر محمكد اأما  مثؿ%(، 5.8بنسبة ) مشاركة الفصائؿ الفمسطينية
صابتو باالختناؽ جراء قنابؿ الغاز الذم يطمقو االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه ا  في فعاليات مسيرة العكدة ك 

، كجاءت بعدىا مكضكعات (3قـ )ممحؽ ر  (5رقـ ) صكرةنظر ادة، المكاطنيف المشاركيف بمسيرات العك 
 %(.1.2األخرل بنسبة )

 صحيفة االياـ: - ب

ما أكردتو: صكرة  مثؿ%(، 44.8في المرتبة األكلى بنسبة ) فعاليات شعبيةجاءت مكضكعات 
، تالىا (3ممحؽ رقـ ) (6رقـ )صكرة نظر انييف في فعاليات مسيرات العكدة، تتضمف مشاركة الفمسطي

جنازة لمشييد ياسر  فتتضمأكردتو: صكرة  ما مثؿ%(،25.2بنسبة ) الشيداء كالجرحىمكضكعات 
ممحؽ رقـ  (7رقـ ) صكرةنظر اتغطيتو الصحفية لمسيرات العكدة، أثناء في رتقى شييدان امرتجى الذم 

ما أكردتو: صكرة لشباف  مثؿ%(، 21.2ثالثان بكاقع نسبة) اعتداءات إسرائيميةكجاءت مكضكعات  ،(3)
 (8رقـ ) صكرةنظر امييـ جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي، نابؿ الغاز التي يمقييا عكسط عدد ىائؿ مف ق

مشاركة ، ثـ جاءت المكضكعات (%8.7)بنسبة فعاليات غير شعبية ، ثـ مكضكعات (3ممحؽ رقـ )
 %(، كمكضكعات أمنية كمكضكعات أخرل لـ تحظى بأم نسبة تذكر.0.1بنسبة) الفصائؿ الفمسطينية
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 ختالؼ:كاال االتفاؽأكجو  .3

ث بمغت مكضكعات حي الفت، بشكؿ اختمفت نسبة المكضكعات التي تصدرت مكقعي الدراسة .1
 .(%34.1) فمسطيف نسبة، كفي صحيفة (%44.8)األياـ نسبة  فعاليات شعبية في

كال الصحيفتيف، فبمغت في صحيفة فمسطيف  في كالجرحىالشيداء اختمفت نسب مكضكعات  .2
 %(.25.2اـ نسبتو )صحيفة األي ي(، كف%31.3بنسبة )

 كنسبة %(،21.2) صحيفة األياـ نسبة في فبمغت اعتداءات إسرائيمية مكضكعات اختمفت .3
 %( في صحيفة فمسطيف.17.1)

 صحيفتي الدراسة بشكؿ كبير في )اإلرباؾ الميمي( فعاليات غير شعبية تقاربت نسب مكضكعات .4
 %(.8.7اـ نسبة )%(، في حيف بمغت في األي10.5) فبمغت في صحيفة فمسطيف نسبة

صحيفتي الدراسة، حيث بمغت مكضكعات  في الفمسطينية اختمفت مكضكعات مشاركة الفصائؿ .5
%(، كفي صحيفة األياـ بنسبة 5.8) فمسطيف نسبةمشاركة الفصائؿ الفمسطينية في صحيفة 

 %(.0.1)جدان ضئيمة 

في صحيفة بأم نسبة  %(، في صحيفة فمسطيف، كلـ تأت1.2حازت مكضكعات أخرل بنسبة ) .6
 األياـ.

 مناقشة النتائج: .4

مف خالؿ النتائج السابقة يتبيف حصكؿ مكضكع فعاليات شعبية عمى المرتبة األكلى في 
%( 44.8إذ حازت صحيفة األياـ عمى نسبة ) ،الدراسة، مع كجكد فارؽ في درجة االىتماـ يصحيفت

الدراسة بمكضكع فعاليات %( لصحيفة فمسطيف، كيعزك الباحث اىتماـ صحيفتي 34.1مقابؿ نسبة )
شعبية لعدة عكامؿ منيا أيديكلكجية صحيفة األياـ التي تدعـ كتبدم اىتماـ بالمقاكمة الشعبية 
)السممية(، كتكجو صحيفة فمسطيف كالتي يتماشى مع اتجاه حركة المقاكمة اإلسالمية حماس بتفعيؿ 

 دكر المقاكمة الشعبية بالتكازم مع المقاكمة المسمحة.
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جاءت بيا االحتجاجات كالمسيرات بنسبة  ي(، الت2015دراسة )الدلك، مع النتيجة ذهى كتتفؽ
(39.2)%(1). 

 ي%( في صحيفت28.7الثانية بنسبة ) في حيف حاز مكضكع الشيداء الجرحى عمى المرتبة
الدراسة بنسبة متقاربة، كيعزم الباحث ذلؾ الىتماـ الصحيفتيف بإبراز سياسة القمع كالتنكيؿ مف قبؿ 

االسرائيمي تجاه المدنييف العزؿ مف أطفاؿ كنساء كشيكخ كمسعفيف كصحفييف، كمثؿ  االحتالؿجيش 
 النجار.عمى ذلؾ استيداؼ قناصة االحتالؿ لمممرضة رزاف 

، حيث جاءت صكر شيداء انتفاضة القدس بالمرتبة (2) (2018مع دراسة )الكرنز، ذلؾكتتفؽ 
 %(.20.8الثانية )

سرائيمية عمى المرتبة الثالثة في صحيفتي الدراسة مع إاعتداءات كما تبيف حصكؿ مكضكع 
%( مقابؿ نسبة 21.2فارؽ بسيط في درجة االىتماـ، إذ حازت في صحيفة األياـ عمى نسبة )

إلظيار سرائيمية فمسطيف، كيرجع اىتماـ صحيفة الدراسة بمكضكع االعتداءات اإل لصحيفة%( 17.1)
اركيف بمسيرات العكدة كالتي كاف يمية ضد المدنييف الفمسطينييف المشسرائاالنتياكات كالممارسات اإل

لقاء قنابؿ الغاز السامة تجاه المتظاىريف دكف التفريؽ بيف أطفاؿ كشيكخ ا  برزىا عمميات القنص ك أ
كنساء، كحتى المسعفيف كالصحفييف كما حدث مع الصحفي الشييد ياسر مرتجى، كاختمفت ىذه النتيجة 

(، التي جاءت فييا االعتداءات اإلسرائيمية بالمرتبة األكلى، كيعزك الباحث 2018مص،مع دراسة  )الي
 .(3)أثناء تغطية األحداث في ذلؾ بسبب االعتداءات االسرائيمية عمى الصحفييف

%( مع كجكد تقارب كبير 9.8كحاز مكضكع فعاليات غير شعبية عمى المرتبة الرابعة بنسبة )
%( لصحيفة 8.7%(، مقابؿ )10.5اءت في صحيفة عمى نسبة )بيف صحيفتي الدراسة، حيث ج

األياـ، كيعزل الباحث ذلؾ الىتماـ صحيفتي الدراسة بإظيار بطكلة كقكة كشجاعة الشعب الفمسطيني 
كتحديو لممارسات االحتالؿ، كتأكيد عمى حؽ العكدة مف خالؿ ابتكار طرؽ كأساليب جديدة تصنؼ 

 ة اإلرباؾ الميمي.غير شعبية كقص السمؾ ككحد مقاكمة

                                                           

 (.194، ص )”الخبرية لممقاكمة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة. ر، األطالدلك (1)
 (.123ة تحميمية مقارنة، ص )الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراس ة، الصكر الكرنز (2)
 (.229)ص الصحفي الفمسطيني نحك انتفاضة القدس "دراسة تحميمية مقارنة،  ب، الخطااليمص (3)
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أما في يتعمؽ بمكضكع مشاركة الفصائؿ الفمسطينية فقد جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة 
%( في صحيفة فمسطيف مقابؿ نسبة ضئيمة جدان 5.8، كبنسبة )في صحيفتي الدراسة %(3.5)

%(، كيعزك الباحث ذلؾ ككف صحيفة فمسطيف مقربة لحركة المقاكمة 0.1لصحيفة األياـ بمغت )
عمى فعاليات مسيرات العكدة بجانب باقي فصائؿ المقاكمة  ةالقائم الجيةاإلسالمية حماس كىك 

قطاع غزة، كيرجع عدـ اىتماـ صحيفة األياـ ككنيا مقربة مف السمطة الكطنية في  المكجكدة ةالفمسطيني
 الفمسطينية.

 الصحفية:اتجاه الصكرة  :ثالثنا

 الدراسة يفتييرات العكدة في صحاتجاه الصكرة الصحفية لمس :(3.3جدكؿ )

 الصحيفة                   
 االتجاه

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 78.8 744 80.7 314 77.5 430 إيجابي
 21.2 200 19.3 75 22.5 125 سمبي
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محايد

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةبؽ إلى النتائج تشير بيانات الجدكؿ السا

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

يجابي لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في تظير نتائج بيانات الجدكؿ السابؽ أف االتجاه اإل
%(، في حيف حاز االتجاه السمبي 78.8حصؿ عمى نسبة التكرار األعمى بنسبة ) الدراسةصحيفتي 

 ة.%( مف صكر مسيرات العكد21.2نسبة )
 عمى مستكل كؿ صحيفة عمى حدة: .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

في  راران يجابي لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة عمى نسبة األعمى تكحصؿ االتجاه اإل
عمى صمكد  ـ،2019فبراير  16تاريخ  4215العدد  %(، كمف األمثمة77.5صحيفة فمسطيف بكاقع )

المشاركة الكاسعة في فعاليات مسيرات الشعب الفمسطيني كبسالتو في مطالبتو بحقكقو مف خالؿ 
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كلمتعبير عف  ،سرائيمي، كابتكار كسائؿ مقاكمة مبتكرة كجديدة  لمتعبير عف رفضو لالحتالؿ اإلالعكدة
%( كىي تبعث الحزف كاأللـ لصكر الشيداء كالجرحى 22.5حقو بالعكدة، تبعو االتجاه السمبي بنسبة )
المشاركيف  ككؿطفاؿ كطكاقـ طبية كصحفييف أالفمسطيني مف  جراء االنتياكات االسرائيمية بحؽ الشعب

 فئات الشعب الفمسطيني. كؿبمسيرات العكدة مف 
 صحيفة األياـ:  . ب

يجابي لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صحيفة األياـ عمى نسبة حصؿ االتجاه اإل
اتجاه الصكرة  %( كذلؾ مف مجمكع تكرارات كنسب19.3%(، تبع االتجاه السمبي بنسبة )80.7)

 .الصحفية لمسيرات العكدة في صحيفة الدراسة

 االتفاؽ كاالختالؼ: أكجو .3

ة، كركزتا عمى تقديـ صكرة اتفقت صحيفتا الدراسة في اتجاه الصكرة الصحفية لمسيرات العكد
إلظيار إصرار الشعب الفمسطيني عمى حقو في بالعكدة إلى دياره كتقرير مصيره،  صحفية إيجابية

الدراسة عمى ىذا االتجاه بصكرة كبيرة، فمقد حازت صحيفة  اعتماد صحيفتيبشكؿ كبير كتقاربت 
%( لصحيفة األياـ، في حيف قدمت صحيفة فمسطيف 80.7%( مقابؿ )77.5فمسطيف عمى نسبة )
%( كىي نسبة قريبة مف صحيفة األياـ كالتي جاء بيا االتجاه السمبي بنسبة 22.5اتجاه سمبي بنسبة )

 الصحيفتيف. ي حيف لـ يكف ىناؾ حضكر لالتجاه المحايد في كال%(، ف19.3)
 مناقشة النتائج: .4

لمسيرات العكدة عمى  يجابي لمصكرة الصحفيةنتائج الدراسة حصكؿ االتجاه اإل أكضحت
الدراسة إظيار الركح المعنكية العالية  ي%(، كيعزل ذلؾ لرغبة صحيفت78.8)بنسبة المرتبة األكلى 

مدل حرصو كتأكيده عمى تقرير مصيره مف خالؿ السعي لمعكدة لدياره التي ىجر لمشعب الفمسطيني ك 
 .ـ1984عاـ  امني

ظيار مدل األلـ إل%( كيعزك الباحث ذلؾ 21.2كجاء االتجاه السمبي بالمرتبة الثانية بنسبة )
تيـ كالمعاناة التي كصؿ إلييا الشعب الفمسطيني جراء انتياكات االحتالؿ االسرائيمي خالؿ مشارك
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تفكؽ فييا  ي، الت(2) (2018، ك)الترؾ،(1)(2018ذلؾ مع دراستي )اليمص، ؽكيتف العكدة.بمسيرات 
، التي تفكؽ فييا األتجاه (3) ـ(2018، كاختمفت مع دراسة )الكرنز،يجابي بالمرتبة االكلىإلاالتجاه ا

 السمبي عمى المرتبة األكلى 

 مصادر الصكرة الصحفية:: رابعنا

 الدراسة يفتيفي صح ادر الصكر الصحفية لمسيرات العكدةمص: (3.4جدكؿ )

 الصحيفة                     
 االتجاه

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 33.2 313 71.5 278 6.3 35 ككاالت أنباء 
 30.4 287 2.5 10 49.8 277 مصكر الصحيفة
 24.3 229 26.0 101 23.0 128 بدكف مصادر

 11.6 110 0 0 19.9 110 مصدر أكثر مف
 0.5 5 0 0 1.0 5 كسائؿ كمكاقع أخرل

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

 ككاالت األنباء لمصكرة عمى مصادرالدراسة  يفتينتائج الجدكؿ السابؽ أف اعتماد صح تظير
%(، كتالىا مصكر الصحيفة بنسبة 33.2الصحفية لمسيرات العكدة جاء بالمرتبة األكلى بنسبة )

في حيف جاءت  %(،11.6%(، ثـ أكثر مف مصدر )24.3%(، ثـ بدكف مصادر بنسبة )30.4)
 %(.0.5كسائؿ كمكاقع أخرل بأقؿ نسبة )

 

                                                           

 (.141الصحفي الفمسطيني نحك انتفاضة القدس "دراسة تحميمية مقارنة )ص ب، الخطااليمص (1)
)ص ” AFP“دراسة حالة: ككالة األنباء الفرنسية « رلالكب»، معالجة ككاالت األنباء الدكلية لمسيرات العكدة الترؾ (2)

126.) 
 (.123الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة، ص ) ة، الصكر الكرنز (3)
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 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، 49.8فمسطيف عمى مصكر الصحيفة عمى المرتبة األكلى بنسبة ) تبيف اعتماد صحيفة
%(، ثـ جاء 23.0في حيف لـ تذكر صحيفة فمسطيف مصدر الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة بنسبة )

%(، كجاءت 6.3%(، في حيف اعتمدت عمى ككاالت األنباء بنسبة )19.9أكثر مف مصدر بنسبة )
 .%(1.0عمى أقؿ نسبة ) أخرلكسائؿ 

 صحيفة األياـ:  . ب

اعتمادىا بالدرجة األكلى عمى مصدر ككاالت األنباء لمصكرة األياـ  بينت نتائج صحيفةفيما 
ثـ  ،كالتي اختمفت إلى حد ما مع نتائج صحيفة فمسطيف %(71.5الصحفية لمسيرات العكدة بنسبة )

لـ %(، ك 2.5%(، كجاءت فئة مصدر مصكر الصحيفة عمى نسبة )26.0ذكر المصدر بنسبة ) بدكف
 عمى أم نسبة. ز كؿ مف فئة أكثر مف مصدر، ككسائؿ كمكاقع أخرلحت

 االتفاؽ كاالختالؼ: أكجو .3

اختمفت صحيفتا الدراسة في اعتمادىا عمى معظـ مصادر الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة،  -أ 
%( مقابؿ 49.8فجاء اعتماد صحيفة فمسطيف بالدرجة األكلى عمى مصكر الصحيفة بنسبة )

%( صحيفة األياـ، كجاءت ككاالت األنباء في المرتبة األكلى في صحيفة األياـ بنسبة 2.5)نسبة 
 %( لصحيفة فمسطيف.6.3%( مقابؿ نسبة )71.5)

%( لصحيفة األياـ، كبنسبة 26.0الدراسة في عدـ ذكر المصدر بنسبة ) يتقاربت نسبة صحيفت  -ب 
 %( لصحيفة فمسطيف.23.0)

راسة عمى أكثر مصدر، فحازت في صحيفة فمسطيف عمى نسبة اختمفت نسب اعتماد صحيفتي الد -ج 
 األياـ.كلـ تحز عمى أم نسبة في صحيفة  ،%(19.9)

 ضئيؿ فياختمفت نسب اعتماد صحيفتي الدراسة عمى كسائؿ كمكاقع أخرل، فجاءت كبشكؿ  -د 
 %(، كلـ تحز عمى أم نسبة في صحيفة األياـ.1.0صحيفة فمسطيف عمى نسبة )
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 :مناقشة النتائج .4

يستنتج الباحث أف صحيفتي الدراسة اختمفتا في المصدر الصحفي لمصكرة الصحفية لمسيرات 
الدراسة، كطبيعة البيئة، فبمغت درجة اعتماد صحيفة  يفتيالعكدة كىك اختالؼ يتماشى مع منشأ صح

مع  %(، كتتفؽ بذلؾ71.5) األياـ عمى ككاالت األنباء عمى درجة كبيرة مقارنة بباقي المصادر بنسبة
بنسبة  جاءت فييا االعتماد عمى ككاالت األنباء بالمرتبة األكلىالتي  ،(1) (2012 دراسة )عبداهلل،

كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد العتماد صحيفة األياـ بشكؿ ممحكظ عمى ككاالت األنباء في %(، 36.4)
ية مف جانب كيعتبر ذلؾ قصكران في التغطية الصحفمصادرىا لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة، 

صحيفة األياـ، كذلؾ ألف االعتماد عمى ككاالت األنباء تغيب فييا أىـ المبادئ كالمرتكزات 
كالمكضكعية كالنزاىة في نقؿ الخبر كالمعمكمة، في حيف جاء مصكر الصحيفة في  كاالستقاللية

غزة  ذلؾ ككف صحيفة فمسطيف تصدر في قطاع لكيعز  %(،49.8صحيفة فمسطيف بالصدارة  بنسبة )
كلدييا عدد مف مصكرم الصحيفة يمارسكف مياميـ بشكؿ دائـ خالؿ فعاليات مسيرات العكدة، في حيف 

 كجاء اعتمادىا بشكؿ كبير عمى مصدر ككاالت األنباء. ،تصدر صحيفة األياـ بالضفة الغربية

(، كالتي جاء فييا مصكر الصحيفة في 2018 اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة )الكرنز،كقد 
 . (2)الضفة الغربية في حداثاألذركة  ألف دراسة الكرنز تناكلت كذلؾ ،لمرتبة الثالثةا

%(، 24.3فتي الدراسة بنسبة )يكقد حازت فئة بدكف مصدر عمى المرتبة الثالثة في صح
%( مقابؿ 26.0فبمغت في صحيفة األياـ نسبة ) ،كجاءت النسب متقاربة جدان بيف الصحيفتيف

سطيف، كتدؿ ىذه النسب عمى قمة اىتماـ صحيفتي الدراسة بذكر اسـ %( في صحيفة فم23.0)
يتفؽ مع التقاليد المينية، كيعزك الباحث أف صحيفتي الدراسة اعتمدت عمى صكر  الالمصدر كىك ما 

مف ىكاة كلربما استعانت بمكاقع التكاصؿ االجتماعي في الحصكؿ عمى عدد مف الصكرة الخاصة 
 بمسيرات العكدة.

                                                           

اح ، تطكر الصكرة الصحفية في الصحافة العراقية، "دراسة تحميمية لصكر الصفحة األكلى لصحيفة الصبعبد اهلل (1)
 (.74ص، )”2012لعاـ 

 (.126الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة )ص ة، الصكر الكرنز (2)
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%(، 19.9مف مصدر فقد حاز عمى نسبة كبيرة في صحيفة فمسطيف عمى نسبة ) كثرأأما 
في الصفحات المصكرة التي تعددت فييا  ةمقابؿ غياب تاـ في صحيفة األياـ، كجاءت ىذه الفئة جمي

الصحيفة كككاالت األنباء، فقد خصصت صحيفة فمسطيف صفحات لعدد مف الصكر  بيف مصكرم
كصكر مف ، جمعت فييا أكثر مف مصدر كمصكريف تابعيف لمصحيفةك  ،الصحفية لمسيرات العكدة

 ككاالت أنباء محمية كعالمية.

%( في صحيفة فمسطيف، مقابؿ 1.0كأخيران جاءت كسائؿ أخرل عمى المرتبة األخيرة بنسبة )
الباحث ذلؾ الكتفاء صحيفتي الدراسة بمصادرىا السابقة كالتي تعتبر صكر حية  زكلألياـ، كيع ال شيء

 كترل الصحؼ أنيا كافية لتغطية أحداث مسيرات العكدة. ،فكريةك 
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 الشخصيات المحكرية لمصكرة الصحفية: :خامسنا

 الدراسة يفتيالشخصيات المحكرية لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صح :(3.5جدكؿ )

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج االتجاه العاـ لمشخصيات المحكرية: 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

ف الشخصيات الفمسطينية حظيت عمى النسبة تظير النتائج التي يظيرىا الجدكؿ السابؽ أ
الدراسة لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة  يفتياألعمى بيف الشخصيات المحكرية األخرل في صح

فمسطينييف، يمييا في المرتبة  العكدة لمدنييف%(، معظميا صكر صحفية في مسيرات 92.0بنسبة )
سرائيمية، كجاءت إلشخصيات عسكرية  %( كمعظميا8.0) اإلسرائيمية بنسبة الشخصياتالثانية 

 %(.0.1بالمرتبة األخيرة شخصيات إسالمية عمى نسبة )
 

                                                           

المجمكع ال يساكم عدد الصكر التي تـ تحميميا، ألف الصكرة الكاحدة يمكف أف تحتكم عمى أكثر مف شخصية  (1)
 .محكرية

 الصحيفة               
 

 المحكرية تياالشخص     

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ

فمسطينية
 

 87.7 880 90.0 359 86.0 521 مدنييف فمسطينييف
 2.4 24 0.0 0 4.0 24 حزبية

 1.8 18 0.3 1 2.8 17 مجتمع مدني
 0.1 1 0.0 0 0.2 1 عسكرية
 92.0 924 90.2 360 93.5 563 المجمكع

إسرائيمية
 7.4 74 9.0 36 6.3 38 عسكرية 

 0.6 6 0.7 3 0.5 3 مستكطنكف
 8.0 80 9.8 39 6.8 41 المجمكع

 0.1 1 0.0 0 0.2 1 إسالمية
 100 1004 100 399 100 605 (1) المجمكع الكمي*
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 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة: .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، ككانت الشخصية 93.5حازت الشخصيات الفمسطينية عمى المرتبة األكلى بنسبة )
نييف ضمف مشاركة فمسطينييف مدما أكردتو، صكرة تت مثؿ الفمسطينية المدنية أكثر الشخصيات حضكران،

%(، 86.0، كبمغت نسبتيا )(3ممحؽ رقـ ) (9رقـ ) صكرةنظر امسيرات العكدة،  فعالياتفي 
كاعتمدت الصحيفة عمى ىذه الشخصية لمتأكيد عمى إظيار مدل تمسؾ الشعب الفمسطيني بحؽ العكدة 

عب الفمسطيني جراء لشكمدل األلـ كالمعاناة التي يتعرض ليا ا ،كرفضو لممارسات االحتالؿ
%(، ثـ شخصيات المجتمع المدني بنسبة 4.0سرائيمية، تمتيا شخصيات حزبية بنسبة )االعتداءات اإل

أثناء فعاليات مسيرات العكدة  في %(، مثؿ ما أكردتو: صكرة تتضمف كقفة احتجاجية لمسعفيف2.8)
، كجاءت شخصيات (3) ممحؽ رقـ (10رقـ ) صكرةنظر ا تجاه ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي،
 %(.0.2عسكرية عمى المرتبة األخيرة بنسبة )

%(، ككانت الشخصيات العسكرية 6.8بنسبة ) احتمت الشخصيات اإلسرائيمية المرتبة الثانية
، فيما %(0.05%( تالىا المستكطنكف بكاقع )6.3سرائيمية مف أكثر الشخصيات ظيكران بنسبة )اإل

كلـ تحز شخصيات محكرية دكلية ، %(0.2مرتبة األخيرة بنسبة )ال فيسالمية الشخصيات اإل جاءت
 كعربية عمى أم نسبة في صحيفة فمسطيف.

 صحيفة األياـ:  . ب

%( ككانت شخصيات مدنية 90.2الفمسطينية عمى المرتبة األكلى بكاقع ) الشخصياتحازت 
ف فمسطينيات في فمسطينية مف أكثر الشخصيات حضكران، مثؿ ما أكردتو: صكرة تتضمف مشاركة فتاتي

الشخصيات  كبير عف ، مع فارؽ(3ممحؽ رقـ ) (11رقـ ) صكرةنظر افعاليات مسيرات العكدة، 
الشخصيات الحزبية كالعسكرية  حصؿ%(، في حيف لـ ت0.3مجتمع مدني بنسبة ) تالىااألخرل، 

 الفمسطينية عمى أم نسبة.

رائيمية العسكرية حيث حازت %(، أبرزىا الشخصيات اإلس9.8سرائيمية بنسبة )الشخصيات اإل
%(، كما لـ تحز باقي 0.7%(، تالىا المستكطنكف بنسبة )9.0بنسبة ) تكراران عمى النسبة األعمى 
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شخصيات الدكلية كالعربية كاإلسالمية الشخصيات المحكرية اإلسرائيمية الحزبية كالرسمية كاألخرل كال
 عمى أم نسبة في صحيفة األياـ.

 ؼ:االتفاؽ كاالختال أكجو .3

بالنظر إلى نتائج تكرارات الجدكؿ السابؽ تبيف أف صحيفتي الدراسة اتفقتا عمى ترتيب فئتيف 
مف فئات الشخصيات المحكرية إذ جاءت الشخصيات المحكرية الفمسطينية كاإلسرائيمية في المرتبة 

ي نسبة ، مع اختالؼ في درجة االىتماـ بينيما، ككاف ىناؾ تقارب فالتكالياألكلى كالثانية عمى 
حازت في صحفية األياـ عمى  ثكبير، حي الشخصيات المدنية الفمسطينية في صحيفتي الدراسة بشكؿ

%( في صحيفة فمسطيف، كما ىناؾ تقارب نسبة الشخصيات 86.0%(، كبنسبة )90.0نسبة )
 مقابؿ نسبة ،%( في صحيفة األياـ9.0اإلسرائيمية العسكرية في صحيفتي الدراسة فحازت عمى نسبة )

 %( في صحيفة فمسطيف. 6.3)

كبمغت كبشكؿ ضئيؿ  ،الدراسة يفتيالمحكرية اإلسالمية في صح الشخصياتكاختمفت نسب 
كغابت في صحيفة األياـ، كما غابت كؿ مف  %(0.2جدا في صحيفة فمسطيف عمى نسبة )

 الدراسة. يفتيالشخصيات المحكرية الدكلية كالعربية عف صح

 النتائج: مناقشة .4

االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة أف الشخصيات الفمسطينية  فيج الجدكؿ السابؽ أكضحت نتائ
%(، ككانت الشخصيات 92.0لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة بنسبة ) األكلىحازت عمى المرتبة 

%(، كىذا يدؿ عمى اىتماـ صحيفتي الدراسة بالمدنييف 87.7)المدنية أكثر الشخصيات حضكران بنسبة 
صرار الشعب إلمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة، كذلؾ إلبراز مدة  يسكجعمو المحكر الرئ الفمسطينييف
 في ،سرائيمي بحقيـإلظيار االنتياكات مف قبؿ االحتالؿ اإل كتمسكيـ بحؽ العكدة، كأيضان  ،الفمسطيني

العكدة كذلؾ لككف مسيرات  ،مشاركتيـ في فعاليات مسيرات العكدة كالتي أخذت الطابع السممي أثناء
ىي ىبة شعبية شارؾ فييا شخصيات فمسطينية مدنية كمف الطبيعي أف ال تأتي الشخصيات المشيكرة 

 .بنسب عالية

%( 2.8كجاءت الشخصيات الحزبية الفمسطينية في المرتبة الثانية لكف بنسبة ضئيمة بنسبة )
حركة حماس شخصيات مف قيادات لمفصائؿ كرئيس المكتب السياسي ل :مثؿ ،في صحيفة فمسطيف
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كخالد البطش عف حركة الجياد اإلسالمي، كغابت الشخصيات الحزبية عف صحيفة ، سماعيؿ ىنيةإ
الكطنية  السمطةكيعزك الباحث ذلؾ لمسياسة التحريرية لصحيفة األياـ التي تتماشي مع سياسة  ،األياـ

 الفمسطينية.

%( في صحيفة 2.8ة )أما شخصيات المجتمع المدني فقد حازت عمى المرتبة الثالثة نسب
الدراسة لكثافة  ي%( في األياـ، كيعزك الباحث عدـ اىتماـ صحيفت0.3) ضئيمةفمسطيف مقابؿ نسبة 

عطاء األكلكية لمشخصيات األخرل حسب أىمية األحداث. ،كترتيب األكلكيات ،األحداث  كا 

%(، 0.2عسكرية فمسطينية بنسبة ضئيمة جدان في صحيفة فمسطيف بنسبة ) شخصياتكحازت 
كغياب تاـ في صحيفة األياـ، كيعزك الباحث ذلؾ لتأكيد الشعب الفمسطيني كالقائميف عمى المسيرات 

 عسكرية.عمى الحفاظ عمى سممية المسيرات كجعميا ذات طابع شعبي بعيد عف أم أعماؿ 

%(، ككانت الشخصيات 8.0سرائيمية في المرتبة الثانية بنسبة )كجاءت الشخصيات اإل
%(، كالتي تجسدت بصكر قناصة االحتالؿ في كال 7.4سرائيمية األكثر حضكران بنسبة )العسكرية اإل

تؿ سرائيمية المتكررة تجاه الفمسطينييف المدنييف العزؿ مف عممية قالصحيفتيف، إلظيار االنتياكات اإل
 صابات بالجزء العمكم مف الجسد بيدؼ القتؿ.متعمد مف خالؿ التركيز عمى اإل

%(، ككانت بنسبة 0.6سرائيمية بنسبة )إات بالمرتبة الثانية مف فئة شخصي جاء المستكطنكف
%( مقابؿ نسبة 0.7نسبة ) األياـ عمىفبمغت في صحيفة  ،الدراسة يصحيفتفي  متقاربة جدان 

في %(، كيعكد ذلؾ إلظيار مدل تأثير األساليب المبتكرة لمشعب الفمسطيني في مقاكمة االحتالؿ 0.5)
في إشعاؿ  ان كدة مف خالؿ إطالؽ البالييف الحارقة كالطائرات الكرقية التي كانت سببأثناء مسيرات الع

 غزة.في المحاصيؿ الزراعية في األراضي الفمسطينية المحتمة المحاذية لقطاع  الحرائؽ

%( في صحيفة 0.2كأخيراي الشخصيات اإلسالمية بالمرتبة األخيرة بنسبة ضئيمة جدان بنسبة )
اركة لشاب ماليزم يعمؿ لدل مؤسسة ماليزية بقطاع غزة بمسيرات العكدة، كلـ فمسطيف تجسدت بمش

تحصؿ عمى أم نسبة في صحيفة األياـ، كيعزك ذلؾ لمصمت اإلسالمي تجاه القضية الفمسطينية بشكؿ 
 العكدة بشكؿ خاص. كمسيراتعاـ 
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المجتمع  ، كالتي جاء فييا شخصيات(1) (2015كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة )الدلك،
، كالتي حازت فييا الشخصيات المدنية (2) (2018المدني في المرتبة األكلى، كاتفقت مع دراسة )الكرنز،

 الفمسطينية عمى المرتبة األكلى.

 أىداؼ الصكرة الصحفية: :سادسنا

 الدراسة يفتيأىداؼ الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صح :(3.6جدكؿ )

 حيفةالص                       
 اليدؼ

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 48.6 649 49.2 280 48.2 369 التأكيد عمى حؽ العكدة 
 24.1 322 22.3 127 25.5 195 إظيار األلـ كالمعاناة 

 10.9 145 11.7 67 10.2 78 كسر الحصار المفركض عمى غزة
 10.3 137 11.0 62 9.8 75 مكاجية صفقة القرف

 6.1 82 5.8 33 6.3 49 الركح المعنكية لمشعب الفمسطيني رفع 
 100 1335 100 569 100 766 (3)*المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

المرتبة األكلى ألىداؼ الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في  العكدة فيجاء ىدؼ تأكيد حؽ 
%(، كتاله ىدؼ إظيار األلـ 48.6) األخرل بنسبةالدراسة كبفارؽ كبير عف األىداؼ  تييفصح

%( بشكؿ متقارب مف 10.9%(، تاله ىدؼ كسر الحصار عف غزة بنسبة )24.1) كالمعاناة بنسبة
كجاء ىدؼ رفع الركح المعنكية لمشعب  ،%(10.3ىدؼ مكاجية صفقة القرف الذم بمغت نسبتو )

 %(.6.1الدراسة بنسبة ) يفتيبة األخيرة في صحبالمرت الفمسطيني

 

                                                           

 (117مقاكمة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة)صالخبرية لم ر، األطالدلك (1)
 (129الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة )ص ة، الصكر الكرنز (2)
 مف ىدؼالمجمكع ال يساكم عدد الصكر التي تـ تحميميا، ألف الصكرة الكاحدة يمكف أف تحتكم أكثر  (3)
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 مكقع كؿ صحيفة عمى حدة: مستكلعمى  .2
 صحيفة فمسطيف: - أ

%(، تاله إظيار األلـ كالمعاناة 48.2جاء ىدؼ تأكيد حؽ العكدة عمى المرتبة األكلى بنسبة )
ة %(، كجاء بعده مكاجية صفق10.2) غزة بنسبة%(، ثـ كسر الحصار المفركض عمى 25.5بنسبة )

 %(.6.3%(، كبالمرتبة األخيرة رفع الركح المعنكية لمشعب الفمسطيني بنسبة )9.8القرف بنسبة )

 األياـ:صحيفة  - ب

%(، تاله إظيار األلـ كالمعاناة 49.2بنسبة ) األكلى المرتبة عمى العكدة حؽ أكيد ىدفت جاء
اربت بشكؿ كبير %(، كالتي تق11.7) غزة بنسبة%(، ثـ كسر الحصار المفركض عمى 22.3بنسبة )

%(، كبالمرتبة األخيرة رفع الركح المعنكية 11.0جدان مع ىدؼ مكاجية صفقة القرف كالذم بمغ بنسبة )
 %(.5.8لمشعب الفمسطيني بنسبة )

 االتفاؽ كاالختالؼ: أكجو .3

ظيار األلـ كالمعاناة في  ،اتفقت صحيفتا الدراسة في التركيز عمى ىدفي تأكيد حؽ العكدة كا 
 بياذيف درجة االىتماـ ككاضح في كلى كالثانية عمى التكالي، إذ كاف ىناؾ تقارب كبير جدان األالمرتبة 

الدراسة، كما تساكل كؿ مف ىدؼ كسر الحصار المفركض عمى غزة كمكاجية  صحيفتياليدفيف في 
 صفقة القرف كرفع الركح المعنكية لمشعب الفمسطيني بيف صحفتي الدراسة.

 النتائج:  مناقشة .4

ىدؼ التأكيد عمى حؽ العكدة تصدر قائمة األىداؼ لمصكرة  إلى أفالدراسة  ائجتشير نت
%(، كيعزك الباحث ذلؾ أف الشعب 48.6الصحفية لمسيرات العكدة في كال الصحيفتيف بنسبة )

 كالميمة لمشعبتعتبر مف القضايا المصيرية  الالجئيف كالتيكقضية  العكدةالفمسطيني متمسؾ بحؽ 
الشعب الفمسطيني التي حظيت  كؿ شرائحا تؤكده الدراسة مف المشاركة الكاسعة مف الفمسطيني، كىك م

قامة الفعاليات كاألنشطة التي تؤكد ىذا اليدؼ.  بيا المسيرات إباف انطالقيا، كنصب الخيـ كا 

%( في صحيفتي الدراسة، 24.1لـ كالمعاناة في المرتبة الثانية بنسبة )جاء ىدؼ إظيار األ
شعب الفمسطيني جراء الممارسات بإظيار المعاناة التي يعيشيا ال الصحيفتيفرغبة كيعكد ذلؾ عمى 
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صابات تسببت بإعاقات جسدية لعدد كبير مف المشاركيف مف المدنييف ا  سرائيمية بحقيـ مف قتؿ ك اإل
 يـ.ئكذلؾ حزف أىالي الشيداء عمى أبنابمسيرات العكدة، 

%( في كال الصحيفتيف، كيعكد 10.9سبة )كحاز ىدؼ كسر الحصار عمى المرتبة الثالثة بن
سرائيمي، ذلؾ لنية الشعب الفمسطيني كسر الحصار المفركض عمى قطاع غزة مف قبؿ االحتالؿ اإل

 بيف األرضي المحتمة كقطاع غزة. السمؾ الفاصؿكظير ذلؾ مف خالؿ محاكلة الشباب قص 

%( في كال 10.3ة )أما ىدؼ مكاجية صفقة القرف فقد حاز عمى المرتبة الرابعة بنسب
 كؿالصحيفتيف، كيرل الباحث أف النسبة المتقاربة باىتماـ صحيفة الدراسة بيذا اليدؼ يؤكد رفض 

شرائح المجتمع الفمسطيني مع اختالؼ تكجياتيـ السياسية كالفكرية ليذه الصفقة المشبكىة كالتي تسعى 
دكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس لمنيؿ مف حقكؽ الشعب الفمسطيني المتمثمة بحؽ العكدة كقياـ ال

 الشريؼ.

%( في كال الصحيفتيف، 6.1كجاء ىدؼ رفع الركح المعنكية في المرتبة األخيرة بنسبة )
كيعزك ذلؾ إلى اىتماـ الصحيفتيف بدعـ صمكد الشعب الفمسطيني، كظير ذلؾ جميان في الصكر التي 

 .معنكية لمشعب الفمسطيني ةتعطي دفع

بالمرتبة رفع الركح المعنكية كالتي جاءت فييا  ،(2018،الكرنزدراسة )اختمفت النتائج مع 
 .(1)%(33,6)بنسبة الثانية 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 (.166صمقارنة )القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية دراسة تحميمية  الصحفية النتفاضةالكرنز، الصكرة  (1)
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 صكرة الصحفية:في الالداللية  كزالرم :سابعنا

 الدراسة يفتيفي صح لصكرة الصحفية لمسيرات العكدةفي ا الرمكز الداللية :(3.7جدكؿ )

 الصحيفة                        
 

 الت الرمزيةالدال
 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 29.4 273 25.9 118 32.8 155 العمـ الفمسطيني

 18.7 174 21.7 99 15.9 75 االطارات المشتعمة )الككشكؾ(
 7.0 66 7.9 36 6.3 30 السمؾ الشائؾ
 6.0 55 6.6 30 5.3 25 قنابؿ الغاز

 5.4 50 5.5 25 5.3 25 عالمة النصر
 5.4 50 3.1 14 7.6 36 خيـ الالجئيف

 5.4 50 5.2 24 5.5 26 قناصة االحتالؿ
 5.2 48 7.0 32 3.4 16 المقالع

 5.0 47 1.8 8 8.3 39 التراث الفمسطيني
 4.8 45 6.0 27 3.7 18 الحطة الفمسطينية )الككفية(

 3.9 35 4.3 20 3.2 15 طائرات كرقية
 3.3 31 4.4 20 2.3 11 معدات عسكرية إسرائيمية

 0.5 5 0.6 3 0.4 2 مفتاح العكدة
 100 929 100 456 100 473 (1)*المجمكع

 

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

الدراسة كأكثر  يفتي%( في صح29.4بالمرتبة األكلى بنسبة ) يتبيف أف العمـ الفمسطيني حظ
لية في الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة، تاله اإلطارات المشتعمة )الككشكؾ( بنسبة الرمكز الدال

%(، ثـ عالمة النصر 6.0%(، تاله قنابؿ الغاز بنسبة )7.0%(، ثـ السمؾ الشائؾ بنسبة )18.7)

                                                           

المجمكع ال يساكم عدد الصكر التي تـ تحميميا، ألف الصكرة الكاحدة يمكف أف تحتكم عمى أكثر مف داللة رمزية أك  (1)
 .ال تحتكم عمى أم داللة
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تاله  %(،5.2%(، تاله المقالع بنسبة )5.4كخيـ الالجئيف كقناصة االحتالؿ بشكؿ متساكم بنسبة )
بنسبة  الكرقية(، ثـ  الطائرات 4.8الفمسطينية بنسبة ) الككفية%(  ثـ 5.0) بنسبةالفمسطيني  التراث

 %(.0.5%(، كأخيران مفتاح العكدة بنسبة )3.3%(، ثـ معدات عسكرية إسرائيمية بنسبة )3.9)
 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، تالىا اإلطارات المشتعمة بنسبة 32.8)جاء العمـ الفمسطيني في المرتبة األكلى بنسبة 
%(، مثؿ ما أكردتو: صكرة تتضمف امرأة فمسطينية مسنة 8.3%(، ثـ التراث الفمسطيني بنسبة )15.9)

، ثـ (3ممحؽ رقـ ) (12رقـ ) صكرةنظر اتكف ضمف فعاليات مسيرات العكدة، تقكـ بسكب زيت الزي
%(، مثؿ ما أكردتو: صكرة لشباف 6.3ئؾ بنسبة )%(، تالىا السمؾ الشا7.6خيـ الالجئيف بنسبة )

ثـ قناصة  ،(3ممحؽ رقـ ) (13رقـ ) أنظر صكرةأثناء محاكلتيـ قص السمؾ الشائؾ،  في فمسطينيكف
%(، ثـ 5.3%(، تالىا قنابؿ الغاز كعالمة النصر بشكؿ متساكم بنسبة )5.5) بنسبةاالحتالؿ 

%(، تاله الطائرات الكرقية بنسبة 3.4بنسبة ) %(، ثـ المقالع3.7الفمسطينية بنسبة ) الككفية
 %(.0.4%(، كأخيران رمز مفتاح العكدة بنسبة )2.3سرائيمية بنسبة )إ%(، ثـ معدات عسكرية 3.2)

 صحيفة األياـ: . ب

%(، ثـ اإلطارات المشتعمة 25.9العمـ الفمسطيني عمى المرتبة األكلى بنسبة ) يحظ
%(، 7.0ثـ المقالع بنسبة ) %(،7.9مؾ الشائؾ بنسبة )%(، تاله رمز الس21.7)الككشكؾ( بنسبة )

، ثـ قنابؿ (3ممحؽ رقـ ) (14) صكرة رقـنظر ابيده مقالع،  فمسطينيمثؿ ما أكردتو: صكرة لشاب 
%(، 5.5%(، ثـ عالمة النصر بنسبة )6.0الفمسطينية بنسبة ) الككفية%(، تاله 6.6الغاز بنسبة )

مثؿ ما أكردتو: صكرة تتضمف قناصة االحتالؿ يكجيكف بنادقيـ  %(،5.2تاله قناصة االحتالؿ بنسبة )
سرائيمية إ، ثـ معدات عسكرية (3ممحؽ رقـ ) (15) صكرة رقـتجاه المتظاىريف الفمسطينييف، أنظر 

%(، 3.1%(، ثـ خيـ الالجئيف بنسبة )4.3%(، تاله طائرات كرقية بشكؿ متقارب بنسبة )4.4بنسبة )
 %(.0.6مفتاح العكدة بنسبة ) ان %(، كأخير 1.8نسبة )تاله التراث الفمسطيني ب
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 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

حيث بمغت في صحيفة فمسطيف  ،الدراسة بنسب مختمفة يتصدر العمـ الفمسطيني صحيفت
%( لصحيفة األياـ،  كما جاءت اإلطارات المشتعمة )الككشكؾ( 25.9%(، كبنسبة )32.8نسبة )

%(، كفي صحيفة 21.7حيث حازت صحيفة األياـ عمى نسبة ) ،الدراسة  بالمرتبة الثانية في صحيفتي
 %(، فيما أبرزت صحيفة فمسطيف اىتماميا بكؿ مف التراث، ثـ خيـ15.9فمسطيف عمى نسبة )

الفمسطينية،  فالككفيةالالجئيف، ثـ السمؾ الشائؾ، ثـ قناصة االحتالؿ، فقنابؿ الغاز، ثـ عالمة النصر، 
ت كرقية، ثـ معدات عسكرية إسرائيمية، كأخيران مفتاح العكدة، كأبرزت صحيفة األياـ ثـ المقالع، فطائرا

الفمسطينية، ثـ عالمة النصر، فقناصة  فالككفيةاىتماميا بالسمؾ الشائؾ، فالمقالع، ثـ قنابؿ الغاز، 
اتفقت مع  ، ثـ معدات عسكرية إسرائيمية، فطائرات كرقية، فخيـ الالجئيف، ثـ التراث، كأخيران االحتالؿ

 صحيفة فمسطيف بمفتاح العكدة.
 النتائج:مناقشة  .4

، %(29.4أكضحت نتائج الدراسة أف رمز )العمـ الفمسطيني( حاز عمى المرتبة األكلى بنسبة )
في صحيفتي الدراسة، كيعزك الباحث ذلؾ لمداللة عمى اعتزاز  زان مف مجمكع الصكر التي تتضمف رمك 

أثناء  في تخدـ العمـ غطاء لمشيداء كحممو مف قبؿ المتظاىريفحيث اس ،الشعب الفمسطيني بيكيتو
ذلؾ  ل%( كيعز 18.7بنسبة )طارات المشتعمة، الككشكؾ( إي فعاليات مسيرات العكدة، تاله )ف المشاركة

 سرائيمي.لمتعبير عف حالة الغضب التي تجتاح الشعب الفمسطيني جراء ممارسات االحتالؿ اإل

الباحث ذلؾ ككف السمؾ الشائؾ ىي إحدل أدكات  كيرل%( 7.0) كجاء )السمؾ الشائؾ( بنسبة
%( كيرجع ذلؾ 6.0الحصار التي فرضيا االحتالؿ عمى الشعب الفمسطيني، ثـ )قنابؿ الغاز( بنسبة )

لقاء قنابؿ الغاز السامة عمى المتظاىريف السممييف المشاركيف بمسيرات إمف خالؿ  المتكررةلالعتداءات 
%( كىي لمداللة كبصكرة قاطعة عمى أف الشعب الفمسطيني 5.4ة النصر( بنسبة )العكدة، تاله )عالم

%( كيعزك الباحث أف 5.4محالة عمى االحتالؿ اإلسرائيمي، ثـ )خيـ الالجئيف( بنسبة ) سينتصر ال
قضية الالجئيف حاضره كبقكة في كجداف الشعب الفمسطيني كلمتأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني 

%( لمداللة عمى ىمجية جنكد 5.4ره التي ىيجر منيا، ثـ )قناصة االحتالؿ( بنسبة )بالعكدة إلى ديا
 االحتالؿ باستيداؼ المدنييف الفمسطينييف.
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سمحة المتظاىريف بمسيرات العكدة، ثـ رمز أ%( كىي مف أبزر 5.2قالع( بنسبة )كجاء )الم
بإرثو التاريخي، تاله رمز )الحطة  (، كتعكد العتزاز الشعب الفمسطيني5.0)التراث الفمسطيني( بنسبة )

%( كيرجع ذلؾ لكثرة االعتماد عمى الشخصيات الفمسطينية في عينة 4.8( بنسبة )الككفية الفمسطينية،
حدل أىـ إكف أف الطائرات الكرقية الحارقة %( كيعكد ذلؾ ك3.9الدراسة، ثـ )الطائرات الكرقية( بنسبة )

%( 3.3يرات العكدة، تاله )معدات عسكرية اسرائيمية( بنسبة )المبتكرة لممقاكمة السممية بمس الكسائؿ
لة العسكرية الضخمة التي تتصدر لممتظاىريف بمسيرات العكدة، كجاء كيعزك الباحث ذلؾ إلظيار اآل

 %(.0.5)مفتاح العكدة( في المرتبة األخيرة بنسبة )

 نكع الصكرة الصحفية كفقنا لمحتكاىا: :ثامننا

 الدراسة يفتيرة الصحفية لمسيرات العكدة كفقنا لمحتكاىا في صحنكع الصك  :(3.8جدكؿ )

 الصحيفة                       
 نكع الصكرة 

 الصحفية كفقنا لمحتكاىا

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ

 58.2 549 46.8 182 66.1 367 صكر إخبارية تابعة
 36.1 341 50.6 197 26.0 144 صكرة إخبارية مستقمة

 5.7 54 2.6 10 7.9 44 صكر شخصية
 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التالية يانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائجتشير ب

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

%( في نسب 58.2التابعة بالمرتبة األكلى بنسبة ) الصحفية اإلخباريةجاءت الصكرة 
صكر  ا%(، تالى36.1خباريو مستقمة بنسبة )إالعكدة، ثـ صكر كتكرارات الصكرة الصحفية لمسيرات 

 %(.5.7)شخصية بنسبة 
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 كؿ صحيفة عمى حدة:عمى مستكل  .2

 صحيفة فمسطيف: - أ

%(، تالىا 66.1في المرتبة األكلى بنسبة ) جاء نكع الصكرة الصحفية اإلخبارية التابعة
 %(.7.9الصحفية الشخصية بنسبة )%(، ثـ أخيران الصكرة 26.0المستقمة بنسبة ) الصحفيةالصكرة 

 صحيفة األياـ: - ب

%(، تالىا الصكرة 50.6الصحفية المستقمة في المرتبة األكلى بنسبة ) الصكرةجاءت 
 %(.2.6%(، ثـ الصكرة الشخصية أخيران بنسبة )46.8الصحفية اإلخبارية بنسبة )

 االتفاؽ كاالختالؼ: أكجو .1

ففي حيف جاءت الصكرة الصحفية اإلخبارية  ،سةاختمفت نكع الصكرة الصحفية في صحيفتي الدرا -أ 
الصكرة  (، تصدرت%66.1التابعة في صدارة نكع الصكرة الصحفية في صحيفة فمسطيف بنسبة )

 %(.50.6الصحفية المستقمة صحيفة األياـ بكاقع )

فبمغت في فمسطيف بنسبة  ،تقاربت نسب الصكرة الصحفية الشخصية في كال الصحيفتيف -ب 
 %(.2.6ياـ نسبة )%(، كفي األ7.9)

 نتائج الدراسة: .3

في اىتماـ كال الصحيفتيف بنكع الصكرة الصحفية كفقان  ان أظيرت الدراسة أف ىناؾ اختالف
الصكرة الصحفية التابعة في صحيفة فمسطيف عمى المرتبة األكلى بنسبة  حازتلمحتكىا، فقد 

%( 46.8%( مقابؿ )66.1حيث حازت عمى النسبة األعمى بكاقع ) ،%( مع تبايف في النسب58.2)
التابعة تتصؿ بمضاميف إخبارية تيتـ بمسيرات العكدة، أما الصكرة  ف الصكرة اإلخباريةإلألياـ، حيث 

%(، حيث بمغت في صحيفة األياـ النسبة 36.1اإلخبارية المستقمة فقد جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة )
كيرجع اىتماـ  صحيفة األياـ بالصكرة  %( لصحيفة فمسطيف،26.0%(، مقابؿ )50.6األعمى بكاقع )

اإلخبارية المستقمة نظران لصدكرىا بالقطع العادم )الكبير( الذم يتيح ليا استخداـ ىذا النكع مف الصكر 
نيا غالبان ما تتسـ إخبارية كاممة مع اعتمادىا البسيط عمى بعض الكممات حيث إالذم يقدـ خدمات 

 .حجمياة فمسطيف استخدامو بكثره نظران لصغر بكبر مساحتيا، كىك ما لـ تستطع صحيف
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الصكرة الشخصية في المرتبة األخيرة مف حيث اىتماـ صحيفتي الدراسة بنسبة  كجاءت
%( 2.6%( مقابؿ )7.9حيث بمغت نسبتيا )، في صحيفة فمسطيف األكثر اىتمامان %(، فكانت 5.7)

 كاليا غالبان ما تككف تتسـ بالجمكد لصحيفة األياـ، كيعكد ضعؼ االىتماـ بالصكرة الشخصية إلى أن
 فييا. حراؾ

، حيث حازت فييما (2) (2012 ،عبد اهلل، ك)(1) (2012 كاتفقت النتائج مع دراستي )ممح،
كالتي  (3)(2011عمى المرتبة األكلى، كاختمفت النتائج مع دراسة )عالكنة، التابعةالصكرة اإلخبارية 

 %(.41.6انية )جاءت فييا الصكرة الشخصية بالمرتبة الث

 كالـ الصكرة الصحفية: :تاسعنا

 الدراسة يفتيكالـ الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صح :(3.9جدكؿ )

 الصحيفة                     
 كالـ الصكرة

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 70.7 667 81.2 316 63.2 351 صكرة بكالـ
 29.3 277 18.8 73 36.8 204 صكرة بدكف كالـ

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

ي الصحفية لمسيرات العكدة في صحفت في المرتبة األكلى في الصكرة الصكرة بكالـ جاءت
تي لـ يصاحبيا كالـ في المرتبة الثانية %(، فيما جاءت الصكرة الصحفية ال70.7الدراسة بنسبة )

 %( مف مجمكع الصكرة الصحفية المنشكرة في صحيفتي الدراسة.29.3بنسبة )

                                                           

لصحفيتي رة الصحفية لصحؼ المحافظات تحميؿ الشكؿ الفني لمصكرة في الصفحة األكلى ، إخراج الصك ممح (1)
 (.329)ص  31/12/2012كلغاية  1/6/2012لممدة بيف  أنمكذجاصالح الديف( محافظة صالح الديف  -)األسبكع

لى لصحيفة الصباح ، تطكر الصكرة الصحفية في الصحافة العراقية، "دراسة تحميمية لصكر الصفحة األك عبد اهلل (2)
 (.9" )ص 2012لعاـ 

 ك"الغد" عالكنة، الصكرة الصحفية في الصحافة األردنية اليكمية دراسة تحميمية مقارنة لصحيفتي "الدستكر" (3)
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 كؿ صحيفة عمى حدة: مستكلعمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، تالىا في 63.2الصحفية المصاحبة لكالـ في المرتبة األكلى بنسبة ) الصكرةجاءت 
%(، مف مجمكع الصكر الصحفية المنشكرة في 36.8بنسبة )المرتبة الثانية الصكرة بدكف كالـ 

 الصحيفة المذككرة.

 صحيفة األياـ: . ب

جاءت  %(، ثـ81.2حصمت الصكرة الصحيفة التي صاحبيا كالـ عمى المرتبة األكلى )
%(، مف مجمكع الصكر الصحفية المنشكرة في الصحيفة 18.8بنسبة )بدكف كالـ  الصحفيةالصكرة 
 المذككرة.

 كاالختالؼ: تفاؽاال  أكجو .3

أف صحيفتي الدراسة اتفقتا في اعتمادىما عمى ئج تكرارات الجدكؿ السابؽ، تبيف بالنظر إلى نتا
لكالـ بنسبة عالية جدان، حيث جاءت في المرتبة األكلى، تالىا الصكر بدكف كالـ،  المصاحبةالصكرة 

 مع كجكد اختالؼ في النسب بيف الفئات في كال الصحيفتيف.
 نتائج:ال مناقشة .4

الدراسة عمى الصكر التي يصاحبيا كالـ، حيث جاءت  ياستنتج الباحث تركيز صحيفت
كال الصحيفتيف، حيث جاءت في صحيفة  بيف%(، مع تبايف في النسب 70.7سبة )بالمرتبة األكلى بن

كىي نسبة أفضؿ بكثير، كيحسب  %( لصحيفة فمسطيف63.2%(، مقابؿ نسبة )81.2األياـ بنسبة )
، كيرجع اىتماـ ألياـ اىتماميا بكالـ الصكرة فيما يعاب عمى صحيفة فمسطيف قمة االىتماـا لصحيفة

أك لإلشارة إلى  ،صحيفتي الدراسة بالتعميؽ عمى الصكر أنيا تمفت نظر القارئ إلى عنصر لـ يمتفت لو
رية تكفي المغة البص ال كىي تساعد في استخراج معاف أكثر لمصكرة، ،تفاصيؿ أكثر دقة بالصكرة

%( في صحيفتي 29.3أما الصكرة التي لـ يصاحبيا كالـ فقد جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة )، كحدىا
الدراسة، كيرل الباحث أنو ال يكجد مبرر في عدـ كتابعة تعميؽ عمى الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة 

 .ارئالقكىك ما يشكؿ عالمة سمبية، كقد يعكد عدـ كتابة تعميؽ إلى خمط األمر عمى 
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، حيث احتمت فييا (2) (2012، عبد اهللك)، (1)(2011، مع دراستي )عالكنة النتائجكاتفقت 
 الصكرة المصاحبة لكالـ المرتبة األكلى.

  

 

                                                           

)ص  ك"الغد" عالكنة، الصكرة الصحفية في الصحافة األردنية اليكمية دراسة تحميمية مقارنة لصحيفتي "الدستكر" (1)
11.) 
"دراسة تحميمية لصكر الصفحة األكلى لصحيفة الصباح  ، تطكر الصكرة الصحفية في الصحافة العراقية،هللعبد ا (2)

 (.11" )ص 2012لعاـ 
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 يالمبحث الثان
 السمات العامة لشكؿ الصكرة الصحفية كمناقشتيا 

في صحيفتي  رات العكدةالعامة لشكؿ الصكرة الصحفية في مسي السماتيتناكؿ ىذا المبحث 
االىتماـ بيا، كنكعيا كفقا ألسمكب عرضيا، كشكميا الفني، كحجميا، كمكقعيا في  كىيالدراسة، 

ماميا في استخداـ الصحيفة كفي الصفحات كداخؿ المكضكع، كمكقعيا في كالـ الصكرة، كمدل اىت
 كسائؿ االبراز.

 نكع الصكرة الصحفية كفقنا ألسمكب عرضيا: :أكالن 

 الدراسة يفتيكع الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة كفقنا ألسمكب عرضيا في صحن :(3.10جدكؿ )

 الصحيفة                         
 نكع الصكرة  

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 65.5 618 54.0 210 73.5 408 صكرة مفردة
 34.5 326 46.0 179 26.5 147 صفحات مصكرة

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

عمى المرتبة األكلى لمصكر الصحفية  الدراسة ياحتمت الصكرة الصحفية المفردة في صحيفت
الصكرة الصحفية المنشكرة في %(، ثـ جاءت 65.5لمسيرات العكدة في صحفتي الدراسة بنسبة )

 صكرة لسمسمة %(، في حيف لـ يكف ىناؾ حضكر34.5فحات مصكرة عمى المرتبة الثانية بنسبة )ص
 .الصحيفتيففي كال 

 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

الصكرة %(، كجاء في المرتبة الثانية 73.5الصكرة المفردة عمى المرتبة األكلى بنسبة ) حازت
 %(.26.5رة بنسبة )صفحات مصك  الصحفية المنشكرة في
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 صحيفة األياـ: . ب

%(، تمتيا في المرتبة الثانية 54.0حصمت الصكرة المفردة عمى المرتبة األكلى بنسبة )
 %(.46.0صفحات مصكرة بنسبة )

 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

الدراسة في ترتيب أكلكيات نكع الصكرة الصحفية كفقان ألسمكب عرضيا، حيث  ياتفقت صحيفت
إال  لمفردة بالمرتبة األكلى في كؿ الصحيفتيف، تالىا صفحات مصكرة بالمرتبة الثانيةجاءت الصكرة ا

فقد حصمت الصكرة المفردة عمى نسبة أعمى بشكؿ كاضح في صحيفة  ،جاءت متفاكتة النسبأف 
 .كالمصكرة كانت نسبتيا أعمى في صحيفة األياـ ،فمسطيف كالصفحة

 مناقشة النتائج: .4

تماـ صحيفتي الدراسة بالصكرة المفردة كالتي جاءت بالمرتبة األكلى أظيرت نتائج الدراسة اى
%( مع كجكد تبايف بيف صحيفتي الدراسة، ككانت صحيفة فمسطيف األكثر اىتمامان بيا، 65.5بنسبة )

%( لألياـ، كيرجع اىتماـ صحيفتي الدراسة بيا، ككنيا 54.0%(، مقابؿ )73.5حيث بمغت نسبتيا )
، كىي ةمصاحبة لمادة اخباري كأصحؼ اليكمية سكاء نشرت مفردة، كنشران في ال أكثر األنكاع ظيكران 
 الكظيفة األكلى لمصحافة، بجانب كظائؼ متعددة. تعدكالتي  ،تؤدم كظيفة اإلخراج

فقد جاءت بالمرتبة الثانية  ،الصفحات المصكرة بنشر الصكرة في الصفحة في فيما يتعمؽ أما
الدراسة، فقد جاءت األكثر اىتمامان في صحيفة األياـ  يبيف صحيفت%( مع كجكد تبايف 34.5بنسبة )
%( لصحيفة فمسطيف، كيكثر استخداـ الصفحات المصكرة في 26.5%( مقابؿ نسبة )46.0بنسبة )

الصفحات الداخمية كاألخيرة، كيعكد اىتماـ صحيفة األياـ بالصفحات المصكرة ككنيا تخصص الصفحة 
باحث ذلؾ أف مسيرات العكدة تعتبر مف األخبار الميمة عمى الساحة القبؿ األخيرة ليا، يرجع ال
 الفمسطينية في الكقت الراىف.

ت امكانإدرة المادية كالفنية في استعراض كيرل الباحث أف صحيفتي الدراسة أظيرت الق
 الحصكؿ عمى عدد كبير مف الصكر، كتكظيفيا بالشكؿ المناسب. عمىالصحيفة قدرتيا 
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 الفني لمصكرة الصحفية:الشكؿ  :ثانيان 

 الدراسة يفتيالشكؿ الفني لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صح :(3.11جدكؿ )

 الصحيفة                      
 

 الشكؿ الفني لمصكرة
 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 72.5 684 84.1 327 64.3 357 المستطيؿ

 19.1 181 4.4 17 29.5 164 قطع غير عادم
 5.4 51 9.0 35 2.9 16 المربع
 1.7 16 1.0 4 2.2 12 المفرغ

 1.3 12 1.5 6 1.1 6 البيضاكم
 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

 يفي مسيرات العكدة في صحيفت المستطيؿ في المرتبة األكلى لمصكرة الصحفية الشكؿ جاء
%(، مع تبايف كاضح بيف األشكاؿ األخرل، تاله قطع غير عادم بالمرتبة الثانية 72.5الدراسة بنسبة )

%(، 1.7%(، تالىا الشكؿ المفرغ بنسبة )5.4%(، ثـ جاء الشكؿ المربع ثالثان بنسبة )19.1بنسبة )
 األخرل.يكف ىناؾ حضكر لألشكاؿ %(، في حيف لـ 1.3كأخيران الشكؿ البيضاكم بنسبة )

 كؿ صحيفة عمى حدة: مستكلعمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، تالىا قطع غير عادم بنسبة 64.3الشكؿ المستطيؿ عمى المرتبة األكلى بنسبة ) حظي
%(، ثـ الشكؿ البيضاكم 2.2%(، تالىا المفرغ بنسبة )2.9%(، ثـ الشكؿ المربع بنسبة )29.5)

 ـ يكف ىناؾ حضكر لألشكاؿ األخرل.%(، في حيف ل1.1بنسبة )
 

 

 



144 
 

 صحيفة األياـ: . ب

%(، تالىا في المرتبة الثانية الشكؿ 84.1احتؿ الشكؿ المستطيؿ عمى المرتبة األكلى بنسبة )
%(، 1.5%(، تاله الشكؿ البيضاكم بنسبة )4.4%(، ثـ قطع غير عادم بنسبة )9.0المربع بنسبة )

 %(.1.0سبة )كجاء بالمرتبة األخيرة الشكؿ المفرغ بن
 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

الدراسة عمى اعتمادىا عمى الشكؿ المستطيؿ بدرجة عالية جدان، كتصدرت  يفتااتفقت صح
الدراسة عمى ترتيب باقي األشكاؿ ففي صحيفة فمسطيف جاء قطع  يفتاالدراسة، كاختمفت صح يفتاصح
الشكؿ البيضاكم عمى المرتبة األخيرة، أما عمى المرتبة الثانية، فالمربع، ثـ المفرغ، كجاء  عادمغير 

حاز الشكؿ المربع عمى المرتبة الثانية، تاله قطع غير عادم، فالبيضاكم،  فقد في صحيفة األياـ
 كبالمرتبة األخيرة الشكؿ المفرغ.

 مناقشة النتائج: .4

، كشفت نتائج الدراسة أف صحيفتي الدراسة تميؿ كبشكؿ كبير إلى استخداـ الصكر المستطيمة
%( في كال الصحيفتيف، كجاءت بشكؿ متبايف في صحيفتي 72.5)األكلى بنسبة  بالمرتبةفقد جاءت 

%( 64.3%( مقابؿ نسبة )84.1كبمغت نسبتيا ) ،إذ كانت أكثر اىتمامان في صحيفة األياـ ،الدراسة
أف ككف لذلؾ أف الصحيفتيف أحسنتا في اختيار الشكؿ المستطيؿ الباحث  كيرل لصحيفة فمسطيف،

ة في ثالصكرة الصحفية المستطيمة أكثر جذبان لمعيف، كأكثر لفتان لمنظر، كيحاكي االتجاىات الحدي
 .القارئ لنظر لفت األشكاؿ أكثر كمف المستطيؿ، ك اإلخراج الصحفي

%( مف مجمكع الصكر المنشكرة في 19.1كجاء شكؿ قطع غير عادم بالمرتبة الثانية بنسبة )
بير في درجة االىتماـ بيف صحيفتي الدراسة، حيث حازت عمى النسبة صحيفتي الدراسة، بفارؽ ك

%( لألياـ، كيعزك الباحث ذلؾ لكثافة 4.4%(، مقابؿ )29.5األعمى في صحيفة فمسطيف بنسبة )
 الفني في عرض الصكرة الصحفية في الصحيفتيف. كالتنكعالصكر 

كجاءت أكثر  ،ال الصحيفتيف%( في ك5.4أما الشكؿ المربع فجاء بالمرتبة الثالثة بنسبة )
 الباحث بعد %( لصحيفة فمسطيف، كيعزك2.9ابؿ )%( مق9.0االىتماـ في صحيفة األياـ بنسبة )
ابة نظران لتساكم أضالعو األربعة، مما رتككنو يكحي بالجمكد كال ابتعاد الصحيفتيف عف ىذا الشكؿ
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الدراسة  يفتيالشكؿ المربع في صحيؤدم إلى السككف كعدـ الحركة، إال أف الباحث يرل أف استخداـ 
 تكظيؼ الصكرة الصكر ذات الحجـ الصغير.  ارتفاعناتج مف 

%( تالىا في المرتبة األخيرة 1.7في المرتبة الرابعة بشكؿ ضئيؿ بنسبة ) المفرغكجاء الشكؿ 
كد إلى طبيعة الصحؼ ككنيا يكمية %(، كيرل الباحث ذلؾ يع1.3الشكؿ البيضاكم كبنسبة ضئيمة )

 لمعيف.بارية كمف النكع المحافظ كالجاد، بالرغـ الشكؿ البيضاكم يعتبر مف األشكاؿ المريحة خإ

بنسبة ، كالتي جاء فييا الشكؿ المستطيؿ  (1)(2014اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )الربيعي،
فييا كالتي جاء  ،(2) (2018، كدراسة )الكرنز%(30.5الفني )المربع( بنسبة ) الشكؿ تاله%(، 59.5)

 %(.98.2الشكؿ المستطيؿ بالمرتبة األكلى بنسبة )

 الصكرة الصحفية: حجـ :ثالثان 

 الدراسة يفتيصححجـ الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في  :(3.12جدكؿ )

 الصحيفة                     
 

 حجـ الصكرة
 العاـ هاالتجا األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 56.4 532 62.0 241 52.4 291 متكسطة  صكرة
 21.9 207 12.3 48 28.7 159 صغيرة  صكرة
 21.7 205 25.7 100 18.9 105 كبيرة  صكرة

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

ك أكسطة كالتي تأخذ عمكديف فية المتتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف حجـ الصكرة الصح
%(، تاله الحجـ 56.4أعمدة حازت عمى المرتبة األكلى بفارؽ كبير عف األحجاـ األخرل بنسبة ) ةثالث

                                                           

اإلخراجية لمصكرة الصحفية في الجرائد اليكمية العراقية، "دراسة كصفية تحميمية لمجرائد اليكمية  ب، األساليالربيعي (1)
 (221" )صالصباح كالزماف كالبياف أنمكذجان 

 (.173الكرنز، الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية )ن  (2)



146 
 

بشكؿ كبير مع الحجـ الكبير بالمرتبة الثانية بنسبة  كاحد كمتقاربكالذم يقع عمى عمكد  الصغير
 %(.21.7بنسبة ) عمدةأ%(، ثـ الحجـ الكبير كالذم يمتد إلى أربعة 21.9)

 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، كحصؿ الشكؿ 52.4حاز الحجـ المتكسط لمصكرة الصحفية عمى المرتبة األكلى بنسبة )
%(، كحصؿ الحجـ الكبير المتكسط عمى المرتبة األخيرة 28.7المرتبة الثانية بنسبة ) عمىالصغير 
 منشكرة في الصحيفة المذككرة.%(، مف مجمكع الصكر ال18.9بنسبة )

 صحيفة األياـ: . ب

%(، تاله في المرتبة الثانية الحجـ 62.0حازت الصكرة المتكسطة عمى المرتبة األكلى بنسبة )
%(، مف مجمكع الصكر 12.3%(، كالحجـ الصغير عمى المرتبة الثالثة بنسبة )25.7الكبير بنسبة )

 المنشكرة في الصحيفة المذككرة.

 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

الدراسة مف حيث اىتماميا بحجـ الصكرة الصحفية المتكسطة كالتي جاءت في  اصحيفت اتفقت
%(، كنجد أف صحيفة فمسطيف اىتمت 10صدارة كال الصحيفتيف رغـ كجكد تبايف في النسب يصؿ ؿ)

 بالمرتبة الثانية عمى الصكرة الصغيرة، نجد أف صحيفة األياـ اىتمت بالحجـ الكبير.   
 النتائج: ناقشةم .4

أظيرت نتائج الدراسة اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصكرة المتكسطة، فقد جاءت في المرتبة 
%( مع كجكد تقارب كبير باىتماـ صحيفتي الدراسة بحجـ الصكرة المتكسطة، إذ 56.4األكلى بنسبة )

في صحيفة  %(52.4%(، مقابؿ نسبة )62.0عمى المرتبة األعمى بنسبة ) األياـحازت في صحيفة 
 فمسطيف.

%( مف مجمكع الصكر المنشكرة في 21.9تالىا الصكرة الصغيرة في المرتبة الثانية بنسبة )
ذ جاءت أكثر اىتماـ في صحيفة إف في النسب بيف صحيفتي الدراسة، صحيفتي الدراسة، مع كجكد تباي
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اىتماـ صحيفة الباحث  %( لصحيفة األياـ، كيعزك12.3ة )%(، مقابؿ نسب28.7فمسطيف بنسبة )
 فمسطيف بحجـ الصكرة الصغير ككنيا تصدر بالحجـ النصفي )التابمكيد(.

%(، كبشكؿ متبايف بيف 21.7كجاءت الصكرة ذات الحجـ الكبير بالمرتبة األخيرة بنسبة )
%(، كيرج 18.9%( مقابؿ )25.7صحيفتي الدراسة، إذ بمغت نسبتيا في صحيفة األياـ عمى نسبة )

 تميز بالحجـ الكبير )الستاندرد(.ياـ تذلؾ ككف صحيفة األ

و أنىميتيا، إال أالصكر ىي التي يتناسب حجميا مع  نو مف الرغـ أنو أفضؿأيرل الباحث 
كمما كانت الصكرة كبيرة استكقفت عدد أكبر مف القراء، كيعزك مجيئيا بالمرتبة األخيرة في كال 

 سرائيمية.إات كشيداء كجرحى كاعتداءات فعاليلصكر مسيرات العكدة مف  الكبيرالصحيفتيف العدد 

حيث حازت فييا الصكرة الصحفية  ،(1) (2014ة،اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة )ربابع
%(، كتالىا الصكرة الصحفية 65.55الصغيرة بالمرتبة األكلى في صحيفة يديعكت أحركنكت بنسبة )

 %(.16.26)المتكسطة كانت بنسبة  الصكرة%(، أما 18.19الكبيرة بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: يديعكت أحرنكت كمعاريؼ 2014، دكر الصكرة الصحفية في الصحافة االسرائيمية في حرب غزة عاـ ربابعة (1)
 نمكذجان 
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 مكقع الصكرة الصحفية: :رابعان 

 :تي الدراسةصحيففي  لمسيرات العكدة مكقع الصكرة الصحفية :(3.13جدكؿ )

 الصحيفة                   
 

 المكقع في الصحيفة
 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 68.8 649 70.4 274 67.6 375 داخمي
 21.2 201 23.9 93 19.4 108 أكلى
 10.0 94 5.7 22 13.0 72 أخيرة

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

احتمت الصفحات الداخمية لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة عمى المرتبة األكلى بنسبة 
%(، مف 10.0%(، ثـ الصفحة األخيرة بنسبة )21.2كلى بنسبة )األ الصفحة%(، تالىا 68.8)

 الدراسة. يفتيمجمكع الصكر الصحفية لمسيرات العكدة المنشكرة في صح
 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، تالىا الصفحة األكلى بنسبة 67.6كلى بنسبة )الصفحات الداخمية عمى المرتبة األحازت 
%(، مف مجمكع الصكر 13.0الصفحة األخيرة عمى المرتبة الثالثة بنسبة ) تكحصم%(، 19.4)

 الدراسة. يفتيالمنشكرة في صح الصحفية لمسيرات العكدة
 صحيفة األياـ: . ب

%(، تالىا في المرتبة الثانية 70.4حظيت الصفحات الداخمية عمى المرتبة االكلى بنسبة )
%(، مف 5.7خيرة في المرتبة الثالثة بنسبة )%(، ثـ الصفحات األ23.9الصفحة األكلى بنسبة )

 الدراسة. يفتيمجمكع الصكر الصحفية لمسيرات العكدة المنشكرة في صح
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 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

جيا لمكقع نشر الصكرة الصحفية عمى صفحات الصحيفة، ار خإالدراسة في  ااتفقت صحيفت
خيرة عمى المراتب األكلى كالثانية كالثالثة الداخمية كالصفحة األكلى كالصفحة األ الصفحاتحيث حازت 

 فتيف.يبنسب متقاربة بيف الصح عمى التكالي فييما
 مناقشة النتائج: .4

الصحفية لمسيرات  األكلى لمصكرحصكؿ الصفحات الداخمية عمى المرتبة أف الباحث  يرل
حات الصف ىك أمر منطقي، حيث أف%(، 68.8حيث جاءت بنسبة ) الدراسةالعكدة في صحيفتي 

 عمى استيعاب أعداد كثيرة مف الصكر كالمكضكعات التي تمبي اىتماـ القراء.لييا القدرة الداخمية 

%( بدرجة تقارب كبير بيف صحيفتي 21.2كجاءت الصفحة األكلى في المرتبة الثانية بنسبة )
قضية مسيرات الدراسة، كيعكد اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصحفة األكلى ألىمية مسيرات العكدة لدييا، ف

األكلى الباب الذم يجذب  الصفحةكالساخنة لمشعب الفمسطيني، كتعد  الميمةالعكدة تعد مف القضايا 
مكضكعات الصحيفة، كمف الطبيعي تيتـ صكر الدراسة بنشر صكر مسيرات العكدة عمى  لباقيالقارئ 

 صفحاتيا األكلى خاصة عند تصاعد ذركة األحداث في مسيرات العكدة.

يف النسب بيف صحيفتي %(، مع تبا10.0لصفحة األخيرة بالمرتبة األخيرة بنسبة )كجاءت ا
%( 5.7%( مقابؿ نسبة )13.0كانت األكثر اىتمامان في صحيفة فمسطيف بنسبة ) دالدراسة، فق

ذلؾ لتخصيص صحيفة فمسطيف في بعض األعداد صفحات مصكرة  الباحثلصحيفة األياـ، كيعزك 
صكر الخاصة بمسيرات العكدة، في حيف كانت النسبة متدنية في صحيفة مف ال مجمكعةالتي تتضمف 
 كاحدة تنكعت مكاضيعيا في الصحيفة عمى مدار مدة الدراسة. خصصت صكرةاألياـ ككنيا 

، حيث احتؿ عرض الصكر في الصفحات (1) (2011،مع دراسة )عالكنة النتائج تفقتكا
 %(.95.3)األكلى الداخمية عمى النسبة 

 

                                                           

 (8ك"الغد" )ص  حميمية مقارنة لصحيفتي "الدستكر"عالكنة، الصكرة الصحفية في الصحافة األردنية اليكمية دراسة ت (1)
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 :ةمكقع الصكرة الصحفية عمى الصفح :خامسان 

 الدراسة يفتيصح في ةصفحال( مكقع الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة عمى 3.14جدكؿ )

 الصحيفة                      
 

 فحةالمكقع عمى الص
 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 47.3 446 44.1 172 49.4 274 أعمى يسار الصفحة

 28.6 270 30.6 119 27.2 151 الصفحةأعمى يميف 
 16.1 152 19.1 74 14.0 78 كسط الصفحة

 4.2 40 2.8 11 5.2 29 أسفؿ يميف الصفحة
 3.8 36 3.4 13 4.2 23 أسفؿ يسار الصفحة

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 اسة:الدر  يفتياالتجاه العاـ لصح .1

ة عمى فحالص أعمى يسارالدراسة  يتفيحظي مكقع الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صح
الصفحة بالمرتبة الثانية  يميفعمى أجاء مكقع الصكرة الصحفية  (، ثـ%47.3المرتبة األكلى بنسبة )

%(، ثـ أسفؿ يميف الصفحة، كأسفؿ يسار 16.1الصفحة بنسبة ) كسط (، تالىا%28.6بنسبة )
 %( عمى التكالي.3.8%(، ك)4.2)بنسب  فحةالص
 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 صحيفة فمسطيف:  . أ

الصفحة( عمى النسبة األعمى مف بيف فئات مكقع  أعمى يسارحاز مكقع الصكرة الصحفية )
الصفحة بنسبة  يميف%(، تالىا مكقع الصكرة أعمى 49.4بنسبة ) الصفحةالصكرة الصحفية عمى 

%(، ثـ أسفؿ 5.2%(، ثـ أسفؿ يميف الصفحة بنسبة )14.0بنسبة ) الصفحة كسطتالىا %(، 27.2)
 %(.4.2بنسبة ) الصفحة يسار
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 األياـ:صحيفة  . ب

%(، ثـ جاء 44.1الصفحة عمى المرتبة األكلى بنسبة ) أعمى يسارجاءت الصكرة الصحفية 
سفؿ يسار الصفحة %(، ثـ أ19.1بنسبة ) الصفحة كسط%(، تالىا 30.6الصفحة بنسبة ) يميفأعمى 
 %(.2.8بنسبة ) الصفحة%(، ثـ أسفؿ يميف 3.4بنسبة )

 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

الصفحة كالتي  أعمى يسارالدراسة مف حيث اىتماميا بمكقع الصكرة الصحفية  ااتفقت صحيفت
الصفحة كأعمى يميف  يميفتقاربت نسب مكضع أعمى جاءت في صدارة كال الصحيفتيف،  كذلؾ 

جاءت بالمرتبة الثانية كالثالثة عمى التكالي، بينما أختمؼ اىتماـ كال  كالتييف مكقعي الدراسة الصحفة ب
الصحفة كأسفؿ يسار الصفحة، فجاءت في صحيفة فمسطيف أسفؿ  كسطالصحيفتيف بمكقع الصكرة 

ي %(، كف4.2%( تالىا مكقع أسفؿ يسار الصفحة بنسبة )5.2يميف الصفحة بالمرتبة الرابعة بنسبة )
%( 3.4صحيفة األياـ حاز مكقع الصكرة الصحفية أسفؿ يسار الصفحة عمى المرتبة الرابعة بنسبة )

 %(.2.8ة بنسبة )فحالصكرة أسفؿ يميف الصتالىا مكقع 

 النتائج: مناقشة .4

ؿ إلى استخداـ الصكرة الصحفية أعمى كتشير النتائج السابقة إلى أف صحيفتي الدراسة تمي
%(، تكزعت عمى صحيفتي 47.3ر الصحفية لمسيرات العكدة بنسبة )يسار الصفحة لنشر الصك 

%( لصحيفة 44.1%( مقابؿ نسبة )49.4صحيفة فمسطيف نسبة ) فيحيث بمغت نسبتيا  ،الدراسة
 .عمى ىذا المكقع لككنو الفتان لمقارئاألياـ، كيعزك الباحث تركيز صحيفتي الدراسة 

الدراسة بنسبة  يلمرتبة الثانية في صحيفتبينما جاء مكقع الصكرة أعمى يميف الصحفي با
ؿ ضئيؿ بنسبة ككبش، الصفحة%(، تاله أسفؿ يميف 16.1بنسبة ) الصفحة%( ثـ تالىا كسط 28.6)
 %(.3.8األخيرة أسفؿ يسار الصفحة بنسبة ) المرتبة%(، ثـ في 4.2)

باه كذلؾ بيدؼ جذب انت الصفحةكيرل الباحث أف المكاف الطبيعي لنشر الصكر ىك أعمى 
مف التركيز البصرم أكثر مف سكاه، كما أف حصكؿ مكقع الصكرة كسط الصفحة  ان القارئ كيعطي مزيد

عمى المرتبة الثالثة يتماشى مع االتجاىات الحديثة لإلخراج، كما يعزك الباحث أف مكقع الصكرة 
 كأحياءىا.ىدفو تناسؽ  الصفحةالصحفية أسفؿ 
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اختيار الجانب األعمى ، إذ جاء فييا اىتماـ (1) (2012، كاتفقت النتائج مع دراسة )ممح
%(، بينما حازت أعمى 39.4يسر مف الصفحة األكلى لنشر الصكر، إذ بمغت نسبة ىذا المكقع )األ

 %(.27.2يميف بنسبة )

 :مف المكضكع الصكرة الصحفية عمكق :سادسان 

 :تي الدراسةفي صحيف مف المكضكع لمسيرات العكدة مكقع الصكرة الصحفية :(3.15جدكؿ )

 الصحيفة                        
 

 الصكرة مف المكضكع

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ

 43.0 406 39.6 154 45.4 252 جانبي المكضكع
 36.3 343 46.8 182 29.0 161 صكر مستقمة )ال تتبع أم مكضكع(

 16.1 152 11.5 45 19.3 107 أعمى المكضكع
 4.6 43 2.1 8 6.3 35 كعأسفؿ المكض

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

احتؿ مكقع جانبي المكضكع في الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة المرتبة األكلى في صحيفتي 
جاء  (، ثـ%36.3ة )ال تتبع أم مكضكع( عمى نسبة )%(، تالىا صكرة مستقم43.0الدراسة بنسبة )

 %( .4.6%(، تالىا أسفؿ المكضكع بنسبة )16.1المكضكع بنسبة ) أعمى
 

 

 

 
                                                           

لصحفيتي ، إخراج الصكرة الصحفية لصحؼ المحافظات تحميؿ الشكؿ الفني لمصكرة في الصفحة األكلى ممح (1)
 (.334)ص 31/12/2012كلغاية  1/6/2012لممدة بيف  أنمكذجاصالح الديف( محافظة صالح الديف  -)األسبكع
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 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2
 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، تالىا صكرة 45.4جانبي المكضكع عمى المرتبة األكلى بنسبة ) مكقع الصكرةحاز 
أعمى  مكقع الصكرة %(، ثـ29.0ضكع( عمى المرتبة الثانية بنسبة )صحفية مستقمة )ال تتبع أم مك 

 %(.6.3المكضكع بنسبة ) أسفؿ مكقع الصكرة %(، كأخيران 19،3المكضكع بنسبة )

 صحيفة األياـ: . ب

أكلت صحيفة األياـ اىتمامان بنشر صكرة صحيفة مستقمة )ال تتبع مكضكع(، إذ حازت عمى 
أعمى مكقع الصكرة %(، ثـ 39.6ع بنسبة )ك المكض انبيج مكقع الصكرة %(، تالىا46.8نسبة )

ضئيؿ بنسبة  المكضكع كبشكؿأسفؿ  مكقع الصكرة %(، كفي المرتبة األخيرة11.5المكضكع بنسبة )
(2.1.)% 

 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

 ففي حيف جاءت ،مكقعي الدراسة التي تصدرتاختمفت مكاقع الصكر الصحفية مف المكضكع 
%(، تصدرت الصكرة الصحفية 45.4صدارة صحيفة فمسطيف بنسبة ) في كعالمكضجانبي  في

 %( .46.8المستقمة )بدكف مكضكع( صحيفة األياـ بكاقع )

الدراسة، حيث بمغت في صحيفة فمسطيف نسبة  يصحيفت المكضع بيفاربت نسب أعمى تق
 %(.11.5األياـ نسبة ) صحيفة (، كفي19.3%)

الدراسة، حيث بمغت في صحيفة  يكضكع بيف صحيفتأسفؿ الم مكقع الصكرة اربت نسبتق
 %(.2.1) األياـ نسبةكفي صحيفة %(، 6.3نسبة )فمسطيف 

 مناقشة النتائج: .4

استنتج الباحث أف مكقع الصكرة جانبي المكضكع مف حيث االتجاه العاـ لصحيفتي الدراسة 
الربط بيف الصكر جراء ليحقؽ عممية %(، كيعزك ذلؾ أف ىذا اإل43)األكلى حاز عمى المرتبة 

 كمكضكعاتيا.
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فقد حازت عمى المرتبة  ،في حيف جاءت الصكر الصحفية المستقمة كالتي ال تتبع أم مكضكع
%( في كال الصحيفتيف، كيعكد ذلؾ لألساليب اإلخراجية لمصحؼ، كلككف ىناؾ 36.3)بنسبة الثانية 

ي كظفت الصحؼ بعضيا الكثير مف الصكر الصحفية الكاردة مف فعاليات مسيرات العكدة كالت
 كخاصة في ذركة األحداث في الفعاليات. ،كصفحات مصكرة بشكؿ متكرر

%(، مع كجكد 16.1أما مكقع الصكرة أعمى المكضكع فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة )
تبايف درجة االىتماـ في بيف الصحيفتيف، حيث كانت األكثر اىتمامان في صحيفة فمسطيف بنسبة 

 كسمسة.%( لألياـ، كيعزك بذلؾ ككف عممية االنتقاؿ تعتبر منطقية 11.5ؿ )%( مقاب19.3)

%( في كال 4.6بنسب ) المكضكعمكقع الصكرة الصحفية أسفؿ  األخيرةكجاء في المرتبة 
 جراء غير مستحب كيخؿ بعممية االنتقاؿ البصرم إالصحيفتيف، كىي نتيجة منطقية ككنيا 

، حيث حاز مكقع (2)(2012،عبد اهلل، ك)(1)(2014،كاتفقت النتائج مع دراستي )الربيعي
 .األكلىالمرتبة  جانبي المكضكع  عمىالصكرة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اإلخراجية لمصكرة الصحفية في الجرائد اليكمية العراقية، "دراسة كصفية تحميمية لمجرائد اليكمية  ب، األساليالربيعي (1)
 (220الصباح كالزماف كالبياف أنمكذجان")ص

الصكرة الصحفية في الصحافة العراقية، "دراسة تحميمية لصكر الصفحة األكلى لصحيفة الصباح  ر، تطك اهللعبد  (2)
 (.75" )ص2012لعاـ 
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 مكقع كالـ الصكرة الصحفية:: سابعان 

 الدراسة يفتيمكقع كالـ الصكرة الصحفية في صح :(3.16جدكؿ )

 الصحيفة                            
 

 مكقع كالـ الصكرة 
 تجاه العاـاال  األياـ فمسطيف

 % ؾ % ؾ % ؾ
 79.9 533 78.5 248 81.2 285 أسفؿ الصكرة
 10.3 69 17.7 56 3.7 13 أعمى الصكرة

 8.0 53 0.0 0 15.1 53 عمى الصكرة نفسيا
 1.8 12 3.8 12 0.0 0 الجانب األيمف لمصكرة

 100 667 100 316 100 351 (1) *المجمكع

 :التاليةئج تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتا

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

لمصكرة الصحفية لمسيرات في المرتبة األكلى مكقع كالـ الصكرة أسفؿ الصكرة الصحفية  جاء
%(، تالىا عمى الصكرة نفسيا بنسبة 10.3%(، ثـ أعمى الصكرة بنسبة )79.9بنسبة )العكدة 

يف لـ يحصؿ الجانب األيسر لمصكرة %(، في ح1.8)بنسبة %(، ثـ الجانب األيمف لمصكرة 8.0)
 لمسيرات العكدة عمى أم نسبة. الصحفية

 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

%(، يميو في المرتبة الثانية 81.2) األكلى بنسبةحاز مكقع كالـ الصكرة أسفميا عمى المرتبة 
%(، مف 3.7شكؿ ضئيؿ بنسبة )%(، كأخيران أعمى الصكرة نفسيا كب15.1) نفسيا بنسبةعمى الصكرة 

 مجمكع الصكر المنشكرة التي استخدـ معيا كالـ في الصحيفة المذككرة.
 

 

                                                           

 .لمجمكع ال يساكم عدد الصكر التي تـ تحميميا، ألنو تكجد صكر ليس بيا كالـ صكرةا (1)
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 صحيفة األياـ: . ب

%(، يمييا أعمى الصكرة بنسبة 78.5تصدر مكقع كالـ الصكرة أسفميا المرتبة األكلى بنسبة )
ة التي استخدـ معيا %(، مف مجمكع الصكر المنشكر 3.8%(، كأخيران الجانب األيمف بنسبة )17.7)

 .المذككرةيفة كالـ في الصح
 كاالختالؼ: االتفاؽ أكجو .3

زادت النسبة  ثعمى مكقع كالـ الصكرة أسفميا حي الدراسة في التركيز بدرجة كبيرة ااتفقت صحيفت -أ 
 الصحيفتيف.%( في 79.9عف )

لثانية بنسبة مكقع كالـ الصكرة أعمى الصكرة فجاء في صحيفة األياـ بالمرتبة ا اختمفت اىتماـ -ب 
 %(.3.7صحيفة فمسطيف بنسبة ) %(، في حيف جاء بنسبة ضئيمة في17.7)

 فبمغت في فمسطيف الدراسة في مكقع كالـ الصكرة عمى الصكرة نفسيا ياختمفت اىتماـ صحيفت -ج 
 %(.15.8بنسبة )

 مناقشة النتائج: .4

بالمرتبة األكلى حيث جاءت  ،مف خالؿ نتائج الدراسة ارتفاع نسبة كالـ الصكرة أسفميا تبيف
صكرة أكالن تماشى مع عيف القارئ الذم يشاىد اليككنو برأم الباحث إلى %(، كيرجع ذلؾ 79.9بنسبة )

 د أسفميا.ك جالتعميؽ المك  يشاىدثـ 

%( في كال الصحيفتيف، مع 10.3كما جاءت في المرتبة الثانية كالـ الصكرة أعالىا بنسبة )
%( 3.7%( مقابؿ )17.7نسبتيا في صحيفة األياـ ) كجكد تبايف بيف الصحيفتيف، حيث بمغت

ىتمت في تغطيتيا لفعاليات مسيرات العكدة اذلؾ ككف أف صحيفة األياـ  الباحثلفمسطيف، كيعزك 
 بشكؿ كبير عمى الصفحات المصكرة كالتي يككف كالـ الصكرة أعالىا.

كجكد تبايف  %( مع8.0كجاءت فئة كالـ الصكرة عمى الصكرة نفسيا بالمرتبة الثالثة بنسبة )
%( مقابؿ غياب تاـ 15.1بيف صحيفتي الدراسة، حيث كانت صحيفة فمسطيف األكثر اىتمامان بنسبة )

اإلخراجية المتبعة في صحيفة فمسطيف، كاالستفادة مف المساحات  لصحيفة األياـ، كيعكد ذلؾ لألساليب
 .الصفحةفي 
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بنسبة األخيرة فقط في صحيفة األياـ  كأخيران حضر الجانب األيمف لكالـ الصكرة بالمرتبة
 متبع في صحيفة األياـ. ألسمكب%(، كيعزك ذلؾ 3.8)

، حيث جاء فييا كالـ الصكرة أسفميا عمى (1) (2018)الكرنز، دراسةاتفقت نتائج الدراسة مع 
 %(.94.2المرتبة األكلى بنسبة )

 عناصر إبراز الصكرة الصحفية: :ثامنان 

 لكاف في الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في صحيفتي الدراسةاستخداـ األ  :(3.17جدكؿ )

 الصحيفة                   
 استخداـ االلكاف

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 41.3 390 45.5 177 38.8 213 ممكنة
 58.7 554 55.5 212 61.2 342 غير ممكنة

 100 944 100 389 100 555 المجمكع

 :التاليةات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج تشير بيان

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

لمصكرة الصحفية لمسيرات في المرتبة األكلى الصكرة الصحفية ممكنة الغير تصدرت الصكرة 
 %(.41.3ممكنة بنسبة )ال%(، يمييا الصكرة 58.7بنسبة )العكدة بشكؿ ممحكظ 

 مستكل كؿ صحيفة عمى حدة:عمى  .2

 طيف:صحيفة فمس . أ

في المرتبة  %(، يميو61.2) األكلى بنسبةعمى المرتبة  ممكنةالغير  حاز االىتماـ بالصكر
 %(، مف مجمكع تكرارات الصكر المنشكرة في الصحيفة المذككرة.38.8بنسبة ) ممكنةالالثانية الصكر 

 
 

                                                           

 (.181الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة )ص  ة، الصكر الكرنز (1)
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 صحيفة األياـ: . ب

ممكنة بنسبة الصكرة %(، يمييا ال55.5ممكنة المرتبة األكلى بنسبة )الغير الصكرة  تصدرت
 ، مف مجمكع الصكر المنشكرة في الصحيفة المذككرة.%(41.3)

 االتفاؽ كاالختالؼ: أكجو .3

حيث ممحكظ ممكنة بشكؿ الغير الصكر بالصحفية  الدراسة ياىتماـ صحيفت نسبتقاربت 
 %(.55.5نسبة ) األياـ(، كفي صحيفة 61.2%نسبة ) فمسطيفبمغت في صحيفة 

، 45.5%)صحيفة األياـ نسبة ) فبمغت في ،ممكنةالالصكر الصحفية  تقاربت نسب استخداـ
 .%(38.8صحيفة فمسطيف نسبة )كحازت في 

 :مناقشة النتائج .4

حيث  ،ممكنة بشكؿ كبير جدان الغير  الدراسة بالصكراىتماـ صحيفتي أظيرت نتائج الدراسة 
بنسبة صحيفة فمسطيف حيث جاءت النسبة األعمى في  ،( %58.7جاءت بالمرتبة األكلى بنسبة )

ممكنة في الغير ارتفاع معدؿ استخداـ الصكرة  ، كيعكد%( لصحفة األياـ55.5)مقابؿ %( 61.2)
 .كلكقكعيا غالبان في الصفحات الداخميةمكانات المادية كالفنية ة اإلملق ففمسطيصحيفة 

في  ىتمامان األكثر ا ككانت(، %41.3ممكنة بالمرتبة الثاني بنسبة )في حيف جاءت الصكرة ال
صحيفة األياـ ككنيا كانت تستعيف بشكؿ كبير بالصفحات المصكرة الممكنة لفعاليات مسيرات العكدة، 

 ان تباعاكخاصة في الصفحات الداخمية إما  ،في صحيفة فمسطيفبشكؿ ضئيؿ  استخدامياكيعكد 
 صكر.ما مف باب عدـ األىمية الكبيرة لمصكرة مقارنة مع باقي الا  ك  ،التقميدملألسمكب 

، (2) (2018مع دراسة )الكرنز، كاتفقت، (1)(2014،نتائج الدراسة مع دراسة )الربابعة اختمفت
 %(.59.6بة األكلى بنسبة )تر ممكنة عمى المالغير جاءت فييا الصكرة  كالتي

 

                                                           

كت أحرنكت كمعاريؼ : يديع2014، دكر الصكرة الصحفية في الصحافة االسرائيمية في حرب غزة عاـ ربابعة (1)
 نمكذجان 

 (.182الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة )ص ة، الصكر الكرنز (2)
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 الدراسة يفتيفي صحاستخداـ إطار الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة  :(3.18جدكؿ )

 :التاليةتشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى النتائج 

 الدراسة: يفتياالتجاه العاـ لصح .1

الصكرة الصحفية لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة بشكؿ ممحكظ، رة بإطار تصدرت الصك 
 %(.28.4%(، يمييا الصكرة بدكف إطار بنسبة )71.6بنسبة ) في المرتبة األكلىحيث جاءت 

 عمى حدة: صحيفةمستكل كؿ عمى  .2

 صحيفة فمسطيف: . أ

المرتبة الثانية %(، يميو في 82.3جاءت الصكرة المحاطة بإطار عمى المرتبة األكلى بنسبة )
 %(، مف مجمكع تكرارات الصكر المنشكرة في الصحيفة المذككرة.17.7) بنسبة إطارصكرة بدكف 

 صحيفة األياـ: . ب

%(، يمييا الصكرة بدكف إطار بنسبة 56.3الصكرة بإطار المرتبة األكلى بنسبة ) تصدرت
 ر المنشكرة في الصحيفة المذككرة.الصك  مجمكع%(، مف 43.7)
 ؽ كاالختالؼ:االتفا أكجو .3

حيث بمغت في صحيفة  ر،بالصكرة الصحفية بإطا الدراسة ااختمفت نسب اىتماـ صحيفت
 %(.56.3صحيفة األياـ نسبة ) كفي(، 82.3فمسطيف نسبة )

فبمغت في صحيفة فمسطيف نسبة  ،اختمفت نسب استخداـ الصكر الصحفية بدكف إطار
 .%(43.7صحيفة األياـ عمى نسبة ) %(، كحازت في17.7)

 

 صحيفةال                    
 اإلبراز  كسائؿ

 االتجاه العاـ األياـ فمسطيف
 % ؾ % ؾ % ؾ

 71.6 676 56.3 219 82.3 457 بإطار
 28.4 268 43.7 170 17.7 98 بدكف إطار

 100 944 100 389 100 555 المجمكع
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 :مناقشة النتائج .4

أكضحت نتائج الدراسة اىتماـ صحيفتي الدراسة بشكؿ كبير بالصكرة باإلطار الذم يحيط 
الدراسة لمسيرات العكدة، حيث جاءت بالمرتبة األكلى بنسبة  يفتيصحفي  المنشكرةالصكرة في الصكر 

%( في 82.3%(، مع كجكد تبايف كاضح بيف صحيفتي الدراسة، فقد حازت عمى نسبة )71.6)
ىتمت بشكؿ اف صحيفة فمسطيف أ%( لألياـ، كيعزك ذلؾ ككف 56.3صحيفة فمسطيف، مقابؿ نسبة )

 لالنتباه.كثر جذبان أككف اإلطار يعطي الصكرة أىمية ك  كبير باتخاذ األساليب اإلخراجية الجيدة،

%( مع كجكد تبايف كبير بيف 25.4كجاء في المرتبة الثانية صكرة بدكف إطار بنسبة )
%( لصحيفة فمسطيف، 17.7%(، مقابؿ )43.7الصحيفتيف، حيث جاءت نسبتيا في صحيفة األياـ )

باتباع االجراءات الكظيفية المناسبة لمصكرة الصحفية  كيعكد ذلؾ لعدـ اىتماـ صحيفة األياـ بشكؿ كبير
 أثناء نشر الصكر خالؿ فترة الدراسة. في العكدة لمسيرات
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 المبحث الثالث
 االرتباطية بيف الفئاتالعالقات 

كىي العالقة ، بعض الفئاتالعالقة االرتباطية بيف  التعرؼ عمى المبحث  يشتمؿ ىذا
االرتباطية بيف مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة كاتجاىيا، كالعالقة بيف مصادر الصكرة 

 العكدة كمصادرىا.الصحفية لمسيرات العكدة كاتجاىيا، كبيف مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات 

 يا:اتجاىك  ات الصكرة الصحفيةأكالن: العالقة بيف مكضكع

 الدراسة يفتيفي صحالعالقة بيف مكضكعات الصكرة الصحفية كاتجاىيا  :(3.19جدكؿ )

 المكضكعات
 المجمكع سمبي  إيجابي 

 % ؾ % ؾ % ؾ
 38.5 363 26.4 53 41.7 310 فعاليات شعبية

 28.8 272 49.3 99 23.3 173 الشيداء كالجرحى
 18.8 177 11.4 23 20.8 154 اعتداءات اسرائيمية 
 9.7 92 11.4 23 9.3 69 فعاليات غير شعبية 

 3.5 33 0.00 0 4.4 33 مشاركة الفصائؿ الفمسطينية
 0.7 7 1.5 3 0.5 4 أخرل

 %100 944 %100 201 %100 743 المجمكع
 63.665حتمالية= القيمة اال 5درجة الحرية=  0.000مربع كام= 

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مكضكعات 
، بقيمة احتمالية 0.000الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة بشكؿ عاـ كاتجاىيا، حيث بمغ مربع كام 

 .0.05القيمة االحتمالية أكبر مف ك  5( كدرجة حرية 63.665)

كعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة كاتجاىيا متغيراف غير مستقالف مما يعني أف مكض
 يؤثر أحدىما عمى اآلخر، كفقان لأليديكلكجية التي تنتمي إلييا صحيفتي الدراسة.

في صحيفتي  أظيرت نتائج الدراسة أف ثـ عالقة بيف مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة
يجابي ظيار الجانب اإلإ تسعى إلىؾ ككف أف الصحؼ الفمسطينية الباحث ذلكيعزك كاتجاىيا،  الدراسة

أف كيرل الباحث ، لفعاليات مسيرات العكدة كالبعد عف أم مظاىر تؤدم إلى احباط الجميكر الفمسطيني
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تعكس المشاركة الكاسعة مف كافة شرائح الشعب الفمسطيني في  الصكر التيكظفت  صحؼ الدراسة
المسمكبة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي كإليصاؿ رسالة لمعالـ أف الشعب قطاع غزة لممطالبة بحقكقو 
كما يرل  الباحث حصكؿ فعاليات شعبية عمى النسبة األعمى في اتجاه  ،الفمسطيني متمسؾ بحقكقو

كحرصو عمى استعادة حقكقو ظيار رغبة الشعب الفمسطيني الصحؼ يعكد لرغبة صحؼ الدراسة في إ
يرل الباحث أف حصكؿ مكضكعات الشيداء  كما  كدة الالجئيف ألراضييـ،المسمكبة كخاصة قضية ع

كالجرحى عمى المرتبة الثانية في اتجاه صحؼ الدراسة يكمف في إظيار بسالة كقكة الشعب الفمسطيني 
، كلفضح ممارسات كتقديـ التضحيات في سبيؿ تحقيؽ مطالبو المشركعة المتمثمة في حؽ العكدة

  .في استخداـ العنؼ المفرط مع المتظاىريف السممييفاالحتالؿ اإلسرائيمي 

 يا:اتجاىك  مصادر الصكرة الصحفيةالعالقة بيف ثانيان: 

 الدراسة يفتيفي صحالعالقة بيف مصادر الصكرة الصحفية كاتجاىيا  :(3.20جدكؿ )

 المصدر
 المجمكع سمبي  إيجابي 

 % ؾ % ؾ % ؾ
 33.2 313 35.3 71 32.6 242 ككاالت األنباء

 30.3 287 27.9 56 31.1 231 مصكر الصحيفة 
 24.3 229 23.9 48 24.3 181 بدكف مصدر 

 11.7 110 12.9 26 11.3 84 أكثر مف مصدر 
 0.5 5 0.00 0 0.7 5 كسائؿ كمكاقع أخرل

 %100 944 %100 201 %100 743 المجمكع
 2.548القيمة االحتمالية=  4درجة الحرية=  0.636مربع كام= 

ر بيانات الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مصدر تشي
الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة بشكؿ عاـ كاتجاىيا، فيما عامالف مستقالف ال يؤثراف في بعضيما، 

كالقيمة االحتمالية أكبر مف  4( كدرجة حرية 2.548، بقيمة احتمالية )0,636حيث بمغ مربع كام 
0.05. 

مما يعني أف مصادر الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة كاتجاه الصحؼ متغيراف غير 
 مستقالف ال يؤثر أحدىما عمى اآلخر. 
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كاتجاىيا كانت إيجابية في ة كقد بينت الدراسة أف مصادر الصكرة الصحفية لمسيرات العكد
ى انتقاء الصكر ذات ك الباحث ذلؾ العتماد صحؼ الدراسة عمكيعز  عرض صكر مسيرات العكدة،

سكاء مف ككاالت األنباء أك مصكر الصحيفة كالتي تقاربت في اتجاىيـ اإليجابي المضمكف اإليجابي 
في عرض الصكر في صحيفتي الدراسة، بينما كاف االتجاه السمبي لمصادر الصكرة لمسيرات العكدة 

ارسات بحؽ المتظاىريف محدكد كذلؾ إلظيار المعاناة التي تسبب بيا االحتالؿ مف خالؿ المم
 الفمسطينييف .

 مصادرىا:ك  مكضكعات الصكرة الصحفيةالعالقة بيف ثالثان: 

 الدراسة يفتيفي صحالعالقة بيف مكضكعات الصكرة الصحفية كمصادرىا  :(3.21جدكؿ )

 المكضكع
مصكر  ككاالت األنباء

كسائؿ كمكاقع  أكثر مف مصدر بدكف مصدر الصحيفة
 المجمكع أخرل

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 38.5 363 0 0 32.7 36 31.0 71 40.2 116 45.0 140 فعاليات شعبية
 28.8 272 16.7 1 36.5 40 30.1 69 29.9 86 24.5 76 الشيداء كالجرحى
 18.8 177 50 3 14.5 16 23.6 54 14.6 42 19.9 62 اعتداءات إسرائيمية
 9.7 92 33.3 2 11.8 13 14.4 33 5.2 15 9.4 29 فعاليات غير شعبية
مشاركة الفصائؿ 

 الفمسطينية
2 0.6 25 8.7 2 0.9 4 3.6 0 0 33 3.5 

 0.7 7 0 0 0.9 1 0.00 0 1.4 4 0.6 2 أخرل
 %100 944 %100 6 %100 110 %100 229 %100 288 %100 311 المجمكع
 74.322القيمة االحتمالية=  20درجة الحرية=  0.000مربع كام= 

لجدكؿ السابؽ إلى كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مكضكعات تشير بيانات ا
، بقيمة احتمالية 0.000الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة بشكؿ عاـ كمصدرىا، حيث بمغ مربع كام 

 .0.05كالقيمة االحتمالية أكبر مف  20( كدرجة حرية 74.322)

ر مستقالف كدة كمصادرىا متغيراف غيمما يعني أف مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات الع
كيتضح ىنا اعتماد صحيفة األياـ عمى ككاالت األنباء بنسبة كبيرة كذلؾ ، كيؤثر بعضيما عمى بعض

لعدـ كجكد مصكريف تابعيف ليا يقكمكا بتغطية فعاليات مسيرات العكدة، عمى عكس صحيفة فمسطيف 
 .الصحيفة لفعاليات مسيرات العكدة التي اعتمدت بشكؿ كبير عمى مصكر الصحيفة في التغطية
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أظيرت الدراسة أف ثـ عالقة بيف مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة كمصادرىا في 
صحيفتي الدراسة، كنجد أف ىناؾ تقارب كبير في نسب العالقة بيف المكضكعات كالمصادر كما بينيا 

فعاليات مسيرات العكدة كبير جدان لترصده الجدكؿ السابؽ، كيعزك الباحث ذلؾ حجـ التغطية اإلعالمية ل
م صحؼ الدراسة فقط، ففعاليات مسيرات العكدة كانت تمتد عمى طكؿ الشريط ر عدسات مصك 

كفي أكثر مف مكاف، لذا كجدت صحيفتي الدراسة أنيا بحاجة لالستعانة  قطاع غزة معالحدكدم الممتد 
  افة األحداث أثناء فعاليات مسيرات العكدة. خارجية كككاالت األنباء بجانب مصكرييا لرصد ك صادربم
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 خاتمة الدراسة
السابقة، كتقديـ تكصيات  النتائجأبرز نتائج الدراسة المستخمصة مف  تتناكؿ خاتمة الدراسة

 لمصحؼ الفمسطينية.

 أكالن: أبرز نتائج الدراسة: 

( 555، بكاقع )( في صحيفتي الدراسة944بمغت الصكرة الصحفية المتعمقة بمسيرات العكدة ) -1
( صكرة صحفية في صحيفة األياـ، كىك ما يعكس 389صكرة صحفية في صحيفة فمسطيف، ك )

 .خالؿ عاـ كاحد اىتماـ صحيفتي الدراسة بمكضكع مسيرات العكدة
ي صحيفتي مكضكع فعاليات شعبية ترتيب مكضكعات الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة فتصدر  -2

%(، كفي 44.8) بنسبة األياـبالمرتبة األكلى في صحيفة  زتحا%(، حيث 38.5الدراسة بنسبة )
 الفمسطيني فيكذلؾ يعكس المشاركة الكبيرة مف الشعب  ،34.1%))صحيفة فمسطيف بنسبة 
 فعاليات مسيرات العكدة.

الدراسة عمى مصدر ككاالت األنباء لمصكرة الصحفية لمسيرات العكدة بنسبة  صحيفتااعتمدت  -3
حيث حازت مصدر  %(،30.4) الصحيفة بنسبةمتقاربة مصدر مصكر  %(، تالىا بنسبة33.2)

%(، بينما مصدر مصكر الصحيفة 71.5ككاالت أنباء بالمرتبة األكلى في صحيفة األياـ بنسبة )
كىك ما يظير تنكع المصادر في التغطية  %(،49.8بالمرتبة األكلى في صحيفة فمسطيف بنسبة )

 في صحيفتي الدراسة.اإلعالمية لفعاليات مسيرات العكدة 
تفكقت الشخصيات الفمسطينية بكصفيا شخصيات محكرية في صحيفتي الدراسة عمى الشخصيات  -4

 اإلسرائيمية كاألخرل، كىك ما يدلؿ عمى اىتماـ الجانب الفمسطيني بقضية مسيرات العكدة.
لعكدة احتؿ ىدؼ تحقيؽ حؽ العكدة عمى المرتبة األكلى مف أىداؼ الصكرة الصحفية لمسيرات ا -5

 %(، كبفارؽ كبير عف األىداؼ األخرل.48.6في صحيفتي الدراسة بنسبة )
%( في صحيفتي الدراسة، كيعكد 29.4تفكقت داللة العمـ الفمسطيني عمى المرتبة األكلى بنسبة ) -6

 ذلؾ لحجـ استخداـ العمـ في فعاليات مسيرات العكدة.
مسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة خبارية التابعة نكع الصكرة الصحفية لتصدرت الصكرة اإل -7

 %(، كبفارؽ كبير عف باقي أنكاع الصكر األخرل.58.2بنسبة )
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%(، كبفارؽ كبير عف 70.7ظيرت الدراسة أف الصكرة بكالـ احتمت عمى المرتبة األكلى نسبة )أ -8
 %(.29.3الصكرة بدكف كالـ كالتي جاءت نسبة )

%(، 65.5سة عمى المرتبة األكلى بنسبة )حازت الصكرة الصحفية المفردة في صحيفتي الدرا -9
 %(.34.5كصفحات مصكرة عمى المرتبة الثانية نسبة )

%(، 72.5) تصدر الشكؿ المستطيؿ الشكؿ الفني لمصكرة الصحفية في صحيفتي الدراسة بنسبة -10
 مع تبايف مع باقي األشكاؿ.

المرتبة األكلى في حازت الصكرة الصحفية المتكسطة كالتي تأخذ عمكديف أك ثالثة أعمدة عمى  -11
%(، بفارؽ كبير عف باقي أحجاـ الصكرة الصحفية لمسيرات 56.4صحيفتي الدراسة بنسبة )

 العكدة.
احتمت الصكرة الصحفية الداخمية لمسيرات العكدة عمى المرتبة األكلى في صحيفتي الدراسة بنسبة  -12

 %(، بفارؽ كبير مف الصكرة الصحفية لمصفحة األكلى كاألخيرة.68.8)
عمى المرتبة األكلى في صحيفتي  الصفحةمت الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة لمكقع كسط حص -13

 %(.47.3الدراسة بنسبة )
احتؿ مكقع الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة جانبي المكضكع في صحيفتي الدراسة عمى المرتبة  -14

أم مكضكع عمى %(، كبفارؽ بسيط مع الصكرة المستقمة التي ال تتبع إلى 43.0األكلى بنسبة )
 %(.36.3نسبة )

حاز مكقع كالـ الصكرة أسفؿ الصكرة الصحفية في المرتبة األكلى في صحيفتي الدراسة بنسبة  -15
 %(، كبفارؽ كبير مف باقي مكقع كالـ الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة.78.8)
دة بشكؿ الدراسة لمصكرة الصحفية لمسيرات العك  الممكنة لصحيفتيغير تصدرت الصكرة الصحفية  -16

 %(.58.7ممحكظ بنسبة )
%( 71،6حازت الصكرة الصحفية بإطار عمى المرتبة األكلى في صحيفتي الدراسة بنسبة ) -17

 كبفارؽ كبير عف الصكرة الصحفية بدكف إطار.
إلى كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مكضكعات الصكرة الصحفية أظيرت الدراسة   -18

، كمصادرىا،  في حيف ال يكجد عالقة بيف مصادرىا،  اتجاىيالمسيرات العكدة بشكؿ عاـ ك 
 كاتجاىيا. 
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 تيا: احقتر مثانيان: تكصيات الدراسة ك 

 ةجاءت ىذه التكصيات كالمقترحات بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كىي مكجي
 :ىيكىذه التكصيات لمصحؼ الفمسطينية كالمصكريف العامميف بيا، 

تصكير داخؿ الصحؼ، مع االستفادة مف المصكريف اليكاة، كالككاالت شاء أقساـ الحرص عمى إن -1
 الخاصة، لتغطية أكسع كأشمؿ لكافة األحداث في مسيرات العكدة.

 التركيز عمى استخداـ الصكر التي ترفع الركح المعنكية لدل الشعب الفمسطيني. -2

ة تأثير االعتداءات اإلسرائيميضح الصكر الصحفية الخاصة بمسيرات العكدة التي تك التركيز عمى  -3
 ثر ىذه االعتداءات كمدل المعاناة التي تسببت بيا.بحؽ المتظاىريف الفمسطينييف، كأ

مسيرات العكدة، لما لو تأثير في مصكرة الصحفية لالتأكيد عمى تبني الجانب اإليجابي المؤيد ل -4
 نفكس الجميكر الفمسطيني، كذلؾ الرأم العاـ العالمي.

مى الصكر التي تتضمف رمكز كمفتاح العكدة كالذم يرمز لمتيجير الذم تعرض لو التركيز ع -5
 الشعب الفمسطيني ك حقو بالعكدة.

لمصحؼ  لمصكرة الصحفية الخاصة بمسيرات العكدة التأكيد عمى االىتماـ بالمصادر الداخمية -6
طية ككف أف أحداث مسيرات العكدة تقع في نطاؽ جغرافي يسمح لمصحؼ بتغالفمسطينية، 

 .األحداث

نساني التي تسرد عمى ذات المضمكف اإل الخاصة بمسيرات العكدة التركيز عمى الصكرة الصحفية -7
شكؿ قصة إخبارية إلظيار مدل المعاناة كاأللـ التي تسبب بيا االحتالؿ اإلسرائيمي جراء 

 الممارسات العنيفة بحؽ المتظاىريف في مسيرات العكدة.

لمصكرة الصحفية الخاصة بمسيرات العكدة عمى  ككاسعة كبيرة بمساحات نشر الصكرة الصحفية -8
 صفحاتيا األكلى كاألخيرة.

عمى الصكر الصحفية ذات الصمة بمسيرات العكدة، كالتي مف شأنيا تحفيز الجميكر عمى التركيز  -9
 .االىتماـ كالمشاركة بفعالياتيا المختمفة
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يات الرسمية الحزبية الحاضرة في االعتماد في الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة عمى الشخص -10
مسيرات العكدة، ككنيا أكثر قدرة عمى التأثير في الجميكر، لما تمثمو مف قدكة حسنة ليـ في ىذا 

 المجاؿ.
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ:

 :المراجع بالمغة العربية: أكالن 
. القاىرة: دار النشر 1. طاتجاىات حديثة في اإلخراج الصحفيـ(. 2015إسماعيؿ. )إبراىيـ، 

 كالتكزيع.
يبكس  ـ(. مسيرات العكدة.. مداخال لتحميؿ كآليات االستثمار،2018).زنيط، إياد، سميماف، بشارات أبك

، 2019يكليك  19: االطالعتاريخ  ،لالستشارات كالدراسات االستراتيجية
 http://yabous.info/?ID=6المكقع:

تاريخ  ،الرسالة نت ،انطالقتياماذا حققت مسيرات العكدة بعد عاـ عمى ـ(. 2019) .أحمد ،قمر أبك
 https://cutt.us/16Agv، المكقع:  2019يكليك  16: االطالع

 . )د.ط(. القاىرة: )د. ف(الصكرة اإلخباريةـ(. 1989أدىـ، محمكد. )
إلى  االعتيادمتحكؿ اإلخراج الصحفي في الصحؼ العراقية مف الحجـ ـ(. 1998اسطيفاف، كرازيال. )
 ، جامعة بغداد: العراؽ.اآلداب)رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية  الحجـ النصفي

:  االطالع، تاريخ المعالجة اإلخراجية لمصكرـ(. 2019) األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي.
 .https://cutt.us/b2IGWـ، المكقع: 2019 يكنيك 9

يكينك 3: االطالع. تاريخ الصكرة الصحفية الرقميةاألكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي. )د.ت(. 
 .https://cutt.us/02hE3ـ، المكقع: 2019

 أبريؿ 20: االطالع. تاريخ الصحؼ كشكؿ الصكرةاألكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي. )د.ت(.
 .https://cutt.us/BEJDB https://cـ، المكقع: 2020

 . )د.ط(. لبناف: شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر.الكتابة لمصكرةـ(. 2007األميف. اسماعيؿ. )
 (.المغرب.2ـ(. منيجية البحث كتحميؿ المضمكف.)ط2008أكزم، أحمد.)
يكليك  15: االطالعتاريخ  ،الجزيرة نت ،مسيرات العكدة كصفقة القرفـ(. 2018).البتيرم، عمي
 /https://www.aljazeera.net، المكقع: 2019
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. فالديفيا: جامعة 1. طثقافة الصكرة الرقمية كجكانبيا األخالقية كاإلعالميةـ(. 2008بخيت، السيد. )
 فالديفيا.

الصكرة الصحفية كالتطكرات التكنكلكجية، مكقع المركز العربي ألبحاث ـ(. 2015بداف، عبد اهلل. )
، المكقع: 2019 يكنيك 7: االطالعيخ ، تار الفضاء اإللكتركني

http://www.accronline.com/print_article.aspx?id=23021. 
 . )د.ط(. القاىرة: مكتب مصر.االختبارات كالمقاييس العقميةبركات، محمد. )د.ت(. 

المعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة في الصحافة الجزائرية، جريدة الشركؽ (. ـ2011سالـ، زينة. ) بك
 الجزائر. ،جامعة منتكرم )رسالة ماجستير غير منشكرة( إنمكذجان 

. تاريخ االطالع: تعرؼ عمى ماىية مسيرات العكدة الكبرل كمبادئيا العامة ـ(2018بيساف اإلعالمي. )
 https://cutt.us/j6NHe، المكقع: 2019يكليك 14

ـ، المكقع: 2019يكنيك  3: االطالع، تاريخ كتأثيراتياالصكرة الصحفية التربية اإلعالمية. )د.ت(. 
https://cutt.us/iArmm 

 حالة: ككالة دراسة« الكبرل»ات العكدة ـ( معالجة ككاالت األنباء الدكلية لمسير 2018الترؾ، أحمد. )
 (، 42) 10، مجمة الباحث العممي". AFP“الفرنسية  األنباء

. عماف: دار فضاءات لمنشر 1. طالصكرة الرقمية كالتصميـ كاإلخراجـ(. 2013جاسـ، شيماء. )
 كالتكزيع.
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مستقبؿ مسيرات العكدة كالمقاكمة الشعبية في ذكرل سبعينية ـ(. 2018).الجمؿ، محمد، سعد، كائؿ
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مسيرات العكدة بعد عاـ عمى انطالقتيا تقييـ األداء كسيناريكىات ـ(. 2019).الجكالني، عاطؼ
، المكقع: 2019يكليك14تاريخ االطالع:  ، مكقع مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات .المستقبؿ

https://cutt.us/aQ5cb. 
 التكزيع.ك  لمنشر الفجر . القاىرة: دار1. طنظريات االتصاؿـ(. 2010حجاب، محمد. )
 الفجر لمنشر كالتكزيع. دار. القاىرة: 1. طمدخؿ إلى الفف الصحفيـ(. 2010حجاب، منير. )

خفاقات 2019).حرب، جياد، عككؿ، طالؿ عاـو كامؿ مف المقاكمة ـ(. مسيرات العكدة" بيف إنجازات كا 
، المكقع: 2019يكليك  19: االطالعتاريخ  ، ككالة كخبر الفمسطينية لمصحافة الشعبية،

https://cutt.us/l0we3 

كإحدل كسائؿ التحرر الفمسطيني في تعزيز المشاركة  دكر المقاكمة الشعبية ـ(.2016حسف، سمكل. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة النجاح الكطنية:  2013-2005ة في فمسطيف السياسي
 نابمس.

. القاىرة: عالـ 3. طبحكث اإلعالـ-دراسات في مناىج البحث العمميـ(. 2006حسيف، سمير. )
 الكتب.

ـ( دكر صحافة المكاطف في انتفاضة القدس )رسالة ماجستير غير منشكرة( 2018الحفني، ماجد.)
 عة اإلسالمية، غزة.الجام

 .: المناىؿـ( القضايا األفريقية مف المنظكر اإلعالمي. د.ط. القاىرة2018السباعي، مييرة.)
 

المجمة المصرية لبحكث ـ(. حركة اإلعالـ اإللكتركني الدكلي كسيادة الدكلة، 2000حمادة، بسيكني. )
 .30-18، (2، )القاىرة اإلعالـ،

. القاىرة: دار 1. طفي اإلعالـ كتكنكلكجيا االتصاؿ كالرأم العاـ دراساتـ(. 2008حماده، بسيكني. )
 عالـ الكتاب.
ـ(. المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصحفية في الصفحات الرياضية بالصحؼ 2019الخضرم، أحمد.)

 الفمسطينية اليكمية) دراسة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية غزة. 
 . دمشؽ: المكتبة اإلعالمية.2. طـ المتخصصاإلعالـ(. 2005خضكر، أديب. )

https://cutt.us/aQ5cb
https://cutt.us/aQ5cb
https://cutt.us/l0we3
https://cutt.us/l0we3
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األطر الخبرية لممقاكمة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: دراسة ـ(. 2015الدلك، محمد. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية: غزة. تحميمو مقارنة
 لمنشر كالتكزيع. . )د.ط(. عماف: دار أسامةالتصكير الصحفيـ(. 2012الراتب، خميؿ. )
: 2014دكر الصكرة الصحفية في الصحافة اإلسرائيمية في حرب غزة عاـ ـ(. 2015ربابعة، محمد. )

 )رسالة ماجستير غير منشكرة( جامعة القدس، فمسطيف. يديعكت أحرنكت كمعاريؼ نمكذجان 
 .. القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع1. طفف الخبر الصحفيـ(. 2005ربيع، سعيد. )

ـ(. األساليب اإلخراجية لمصكرة الصحفية في الجرائد اليكمية العراقية، دراسة 2014الربيعي، بيرؽ. )
جامعة بغداد:  ،مجمة الفراىيدمكصفية تحميمية لمجرائد اليكمية الصباح كالزماف كالبياف أنمكذجان، 

 .227-208 (،19، )العراؽ

لسممية ىؿ خيار ممكف"، مكقع المركز الفمسطيني "المقاكمة الشعبية اـ(. 2016سفياف. ) زايدة، أبك
ـ، المكقع: 2019يكليك  3: االطالع، تاريخ لمبحكث السياسية كالمسحة

http://www.pcpsr.org/ar/node/641 

لمكتكبة إلى مادة اإلخراج الصحفي عمـ كفف يختص بتحكيؿ المادة ا ـ(.2015الزبيدم، يحيى. )
ـ، المكقع: 2019 يكنيك 9: االطالع، تاريخ الزكراءمطبكعة قابمة لمقراءة، مكقع صحيفة 

https://cutt.us/LUHFm. 
ـ(. مصداقة الصكرة الرقمية كانعكاسيا عمى العممية اإلدراكية لمصكرة الصحفية 2016شاكر، زياد. )
 (،76، )مجمة األكاديمي، جامعة بغداد: العراؽمقي، لدل المت

-2010ـ(. آثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى االحتجاجات العربية 2015الشرفات، أيمف. )
 ـ.2017/ ب(، 1: )23مجمة المنار، ـ: مدخؿ نظرم، 2014
(.  (. جدة: دار الشركؽ.2ـ( الخبر الصحفي كضكابطو اإلسالمية. )ط1998شمبي، كـر

 . )د.ط(.القاىرة: رحمة برس لمطباعة كالنشر.اإلخراج الصحفي اإللكتركنيـ(. 2006حسنيف. ) شفيؽ،
 . )د.ط(. القاىرة: دار الكتب العممي لمنشر كالتكزيع.خراج المجالتإفنكف ـ(. 2007شفيؽ، حسنيف. )
لنيضة . القاىرة: دار ا1. طاألساليب العممية كالفنية لمتصكير الصحفي ـ(.2011شفيؽ، حسنيف. )

 العربية لمنشر كالتكزيع.

http://www.pcpsr.org/ar/node/641
http://www.pcpsr.org/ar/node/641
https://cutt.us/LUHFm
https://cutt.us/LUHFm
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، جامعة 1، طالصكرة الرقمية كعنصر رئيس في بنية اإلعالـ الجديدـ(. 2008صادؽ، مصطفى. )
 فيالديفيا، فيالديفيا.

. القاىرة: دار الكفاء 1. طالصحؼ النصفية ثكرة في اإلخراج الصحفيـ(. 1984صالح، أشرؼ. )
 لمنشر كاإلعالف.
)د.ط(. القاىرة:  ميـ المطبكعات اإلعالمية: مطبكعات العالقات العامةتصـ(. 1999صالح، أشرؼ. )

 كزيع.كالتدار النيضة العربية لمنشر 
. )د.ط(. القاىرة: مركز جامعة القاىرة اإلخراج الصحفيـ(. 2001صالح، أشرؼ، المباف، شريؼ. )

 لمتعميـ المفتكح.
، تاريخ ي الصحؼ اليكمية، مكقع مقاؿكيفية تحرير المادة اإلخبارية فصحصاح، األمير. )د. ت(. 

 http://mqqal.com/?p=24462ـ، المكقع: 2019يكنيك  8: االطالع
 االطالعتاريخ  المادة الخبرية في الصحؼ، مكقع مقاؿ،تحرير  ـ(. كيفية 2017صحصاح، األمير.)

 https://cutt.us/zRYkq، المكقع: 2019يكنيك  8
مكقع بكست تاريخ  ،ىؿ حقؽ الفمسطينيكف النصر األكؿ مف مسيرة العكدة ـ(.2018).الصفدم، نادر
 .https://www.noonpost.com/content/22714، المكقع: 2019يكليك  19: االطالع

 . )د.ط(. القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع.الخبرـ(. 2011الضبع، رفعت. )

 .1. طالمقاكمة الشعبية الفمسطينية تحت االحتالؿ: قراءة نقديةـ(. 2014طبرة، ليندا، العزة، عالء. )
 .الدراسات الفمسطينية : مؤسسةفمسطيف

، فمسطيف: مؤسسة أساليبيا، أبرز محطاتياالمقاكمة الشعبية، أشكاليا، ـ(. 2018محمد. ) طربكش، أبك
 القدس الدكلية.

: االطالع، تاريخ سيككلكجية الصكرة كأزمات النفير، مكقع فمسطيف أكف اليفـ(. 2014إباء. ) طو، أبك
 https://cutt.us/pFSUU، المكقع: 2019 يكنيك  8

 التغيير. أكاديمية. 3. طحرب الالعنؼ الخيار الثالثـ(. 2013عادؿ، عبد الحكيـ، أخركف. )
-1967ـ(. تطكر المقاكمة الفمسطينية: الشعبية كالمسمحة بيف عامي 2011عدناف. ) عامر، أبك

(، 1) 19، : غزةاإلسالميةمجمة الجامعة اإلسالمية، سمسة الدراسات اإلنسانية، الجامعة ـ، 1987
1213-1258. 

http://mqqal.com/?p=24462
https://cutt.us/zRYkq
https://www.noonpost.com/content/22714
https://cutt.us/pFSUU
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 199-1987طكر المقاكمة الشعبية الفمسطينية.. انتفاضة الحجارة ـ(. ت2018عدناف. ) عامر، أبك
 http://adnanabuamer.com/post/138ـ، المكقع: 2019 يكنيك 29: االطالع، تاريخ 3

في تصاميـ المكاقع ـ(. نظرية المعرفة كانعكاساتيا عمى الصكرة الصحفية 2017عباس، ىدل. )
 (، 84. )مجمة األكاديمي، كمية الفنكف الجميمة، جامعة بغداد، العراؽاإللكتركنية، 

 . )د.ط(. الككيت: عالـ المعرفة.عصر الصكرة.. السمبيات كااليجابياتـ(. 2005عبد الحميد، شاكر. )
الصحفية: دراسة كصفية، الحديثة في تطكر الصكرة  ـ(. آثر التكنكلكجيا2016عبد العزيز، ابراىيـ. )

 (،.27، )مجمة الفراىيدم جامعة تكريت: العراؽ
دكر المصار في بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار غزة: دراسة ـ(. 2015عبد الغفكر، ياسر. )

)رسالة ماجستير غير منشكرة( الجامعة  كصفية عمى عينة مف الصحؼ الفمسطينية اليكمية
 اإلسالمية: غزة.

ـ(. فف التصكير في الصحافة المكتكبة الجزائرية، جريدة الشركؽ اليكمية 2017يـ، رقيؽ. )عبد الكر 
 -غير منشكرة(. كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة أبي بكر بمقايد دكتكراهأنمكذجا )رسالة 
 تممساف: الجزائر.
)د.ط(. الشارقة: دار الثقافة . التصميـ. الفمسفة. النظرية. التطبيؽـ(. فف 2008عبد اهلل، إياد. )

 كاإلعالـ.
 ـ(. تطكر الصكرة الصحفية في الصحافة العراقية، "دراسة تحميمية لصكر2012عبد اهلل، سعد. )

، مجمة الباحث اإلعالمي، جامعة بعداد: العراؽ، 2012الصفحة األكلى لصحيفة الصباح لعاـ 
(21 ،) 

الصحفي كدكرىا في التحرير  اإلخراجلحديثة في التطبيقات الفنية اـ(. 2009). صديؽعبد المطمب 
 اإلسالمية.، جامعة أـ درماف اإلعالـكمية (. غير منشكرة دكتكراهرسالة ) الصحفي
( المجتمع المدني في ظؿ االنتفاضة المقاكمة الشعبية الحركة الكطنية الفمسطينية، 1991العبد، جكرج )

 .126-105( 5، )مجمة الدراسات الفمسطينية
، 1ـ(. األسمكب اإلحصائي كاستخداماتو في بحكث الرآم العاـ، ط1993، عاطؼ، عزمي، زكي.)العبد

 القاىرة: دار الفكر العربي.

http://adnanabuamer.com/post/138
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. القاىرة: دار . د.طكالتطبيقاتالتحميؿ المكضكعي لمصكرة الصحفية: األسس ـ(. 2015عبيد، أحمد. )
 العربي لمنشر كالتكزيع.

دة بعد عاـ.. غيٌرت قكاعد المعبة كأجبرت الساسة عمى مسيرات العك ـ(. 2019).العجرمي، محمكد
، ، الرضكخ  https://cutt.us/5JzbO، المكقع: 2019يكليك  18: االطالعتاريخ فمسطيف اليـك

 . )د.ط(. دار الكتاب كالكثائؽ: العراؽ.الصكرة الصحفيةـ(. 1992عزيزة، ىيثـ. )
 . بغداد: الدار الجماىيرية لمنشر.1. طالصكرة الصحفيةـ(.  1998) عزيزة، ىيثـ.

 . د.ط. الرياض: مكتبة العبياف.اإلخراج الصحفي اىميتو كاتجاىاتو الحديثةـ(. 1998العسكر، فيد. )
تحميؿ في بحكث اإلعالـ: مف المحتكل الكمي إلى التحميؿ في ـ(. 2010. )محمد، عبد الحميد

 .عالـ الكتاب: القاىرة .1ط .الدراسات الكيفية
ـ(. سيميائية كاريكاتير مسيرات العكدة في الصحافة الفمسطينية، دراسة تحميمة 2019عيسى، طمعت.)

، المكقع: 2020أبريؿ 7، بغداد، تاريخ اإلطالع 46، العدد 11مقارنة، الباحث العممي،مجمد 
http://abaa.uobaghdad.edu.iq/index.php/abaa/article/view/408 

: االطالعتاريخ  ،فمسطيف اليكـ مسيرات العكدة الكبرل.. البالد طمبت أىمياـ(.  2018).عطا اهلل، أكـر
 .https://paltoday.ps/ar/post/319480، المكقع: 2019يكليك  14

ردنية اليكمية، دراسة تحميمية مقارنة كرة الصحفية في الصحافة األصـ(. ال2011عالكنة، حاتـ. )
جامعة اليرمكؾ، األردف، ، مجمة دراسات العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةلصحيفتي "الدستكر، كالغد" 

38( ،1 ،) 
. )د.ط(. القاىرة: الييئة في مجاالت اإلعالـ الفكتكغرافيةالصكرة ـ(. 1998عمـ الديف، محمكد. )
 المصرية لمكتاب.

 . )د.ط(. القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع.الصكرة الصحفية، دراسة فنيةـ(. 2001كد. )عمـ الديف، محم
. )د.ط(. الييئة في مجاؿ اإلعالـ الفكتكغرافيةالصكرة ـ(. 1981عمـ الديف، محمكد، صابات، خميؿ. )
 المصرية العامة لمكتاب: القاىرة.

. القاىرة: إيتراؾ 1. طإلدراكية لدل القراءفنكف الكتابة الصحفية كالعمميات اـ(. 2003عمي، أسامة. )
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

. القاىرة: مكتبة 1. طالبحث اإلعالمي.. مفيكمو.. إجراءاتو.. كمناىجوـ(. 2008عمر، السيد. )
 الفالح لمنشر كالتكزيع.

https://cutt.us/5JzbO
https://paltoday.ps/ar/post/319480
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، طينيةمجمة شؤكف فمسفمسطيف نمكذجان،  -تاريخ كآفاؽ -ـ(. المقاكمة السممية2012أحمد. ) ،عكدة
(1 ،)249-250. 

: االطالع، تاريخ ضكابط استخداـ الصكرة في الصحافة، مدكنة شخصيةـ(. 2014العيارم، أسامة. )
 online.org/users/Oussama/posts/799-http://sawaـ، المكقع: 2019 يكنيك 9

ـ، 2019 يكنيك 7: االطالع، تاريخ التصكير الصحفي الكيفية كالمفيكـ.ت(. العيسى، شكقي. )د
 https://cutt.us/8uOakالمكقع: 

 )ترجمة: أنطكاف أبك زيد( أبك ظبي: شركة دار الجدم. ،كؿ البشر أخكةـ(. 1997غاندم، المياتما. )
ية النتفاضة القدس في المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ األمريكية ـ(. األطر الخبر 2019غبف، يكسؼ.)

 )دراسة ماجستير غير منشكرة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

. تاريخ الصكرة الصحفية...مفيكميا كاىميتيا، مكقع الحكار المتمدفـ(. 2014كركككي، حبيب. )
 https://cutt.us/V0JEj، متاح عمى الرابط: 2019يكنيك ـ 3: االطالع

)رسالة  الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكميةـ(. 2018الكرنز، ختاـ. )
 ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية: غزة.

ث، مسيرة العكدة: تحديات كسيناريكىات، مركز رؤية لمدراسات كاألبحاـ( 2018منصكر. ) ،كريـ أبك
 https://cutt.us/IPiTKـ، المكقع: 25/10/2019تاريخ االطالع: ، تقدير مكقؼ

مجمة مدل الكرمؿ، ـ(. مسيرات العكدة. تحديات الكاقع كآفاؽ المستقبؿ، 2018منصكر. ) ،كريـ أبك
 (33، )فمسطيف

 . القاىرة: العربي لمنشر.2. طفف اإلخراج الصحفيـ(. 2001المباف، شريؼ. )
 . القاىرة: الدار العربية لمنشر كالتكزيع.1. طاإلخراج الصحفيـ(. 2008) المباف، شريؼ.

تكظيؼ الصكرة الصحفية في الحركب كالثكرات، المركز العربي لمبحكث ـ(. 2015المباف، شريؼ. )
 /k6ZeYhttps://cutt.usـ، المكقع: 2019يكنيك  4: االطالعتاريخ  كالدراسات،

المقاكمة الشعبية الفمسطينية، خيار الكاقع أـ استراتيجية كطنية؟ مسيرات ـ(. 2018المبحكح، كائؿ. )
 بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. العكدة الكبرل نمكذجان،

-1987المقاكمة المدنية في فمسطيف في ضكء تجربة جنكب أفريقيا ـ(. 2012المبيض، أشرؼ. )
 الة دكتكراه غير منشكرة(. معيد البحكث كالدراسات العربية: القاىرة.)رس ـ2012

http://sawa-online.org/users/Oussama/posts/799
https://cutt.us/8uOak
https://cutt.us/V0JEj
https://cutt.us/k6ZeY
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ـ، 2019 يكنيك 4: االطالع، تاريخ الصكرة الصحفية قصة كتاريخ كتطكيرمحجكب، عمي. )د.ت(. 
 https://cutt.us/1jGwrالمكقع: 

الجامعة المستنصرية: ، مجمة األستاذ، مصكرة الصحفيةالكظيفة االتصالية لـ(. 2012محسف، عادؿ. )
 (، 202. )العراؽ

، تاريخ تأثيرات التكنكلكجيا الحديثة عمى الصكرة الصحفية ـ(. 2016مدكنة التصكير الصحفي. )
ju.blogspot.com/2016/03/bloghttp://ph-ـ، المكقع: 2019يكنيك  10: االطالع

post.html 
 يكنيك 4: االطالع، تاريخ ممخص دركس التصكير الصحفيـ(. 2019مدكنة نفسانيات اجتماعية. )

 https://cutt.us/161VYـ، المكقع: 2019
مسارات، مسيرة العكدة ـ(. 2019المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات كالدراسات االستراتيجية. 

ـ، المكقع: 2019مايك  25تاريخ االطالع:  الكبرل... متطمبات االستمرارية كالتكسع،
https://cutt.us/MzRR5. 

: االطالع. تاريخ مسيرات العكدة الكبرل، القصة الكاممة(. ـ2019) المركز الفمسطيني لإلعالـ
 https://cutt.us/I3l4Hـ، المكقع: 2019تكبرأك19

 . القاىرة: دار كنكز المعرفة العممية.1. طبحكث اإلعالـ.. األسس كالمناىجـ(. 2011مزاىرة، مناؿ. )
 . عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيع.1. طنظريات اإلعالــ(. 2011المشاقبة، بساـ. )

. القاىرة: الدار المبنانية 8. طاالتصاؿ كنظرياتو المعاصرةـ(. 2009حسف كالسيد، ليمى. )مكاكم، 
 المصرية.

. القاىرة: دار 1. طاإلخراج الصحفي: الحمكؿ الفنية لصحافة المستقبؿـ(. 2010مكي، عبد المطمب. )
 الفالح لمنشر كالتكزيع.

فظات تحميؿ الشكؿ الفني لمصكرة في خراج الصكرة الصحفية لصحؼ المحاإـ(. 2013ممح، حبيب. )
نمكذجا لممدة بيف أصالح الديف( محافظة صالح الديف  -الصفحة األكلى لصحفيتي)األسبكع

، مجمة جامعة األنبار لمعمكـ اإلنسانية، جامعة تكريت، العراؽ، 31/12/2012كلغاية  1/6/2012
2 (4 ،) 
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http://phju.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
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مي في تعاممو مع مسيرات العكدة ككسر مسيرات العكدة، األداء اإلسرائيـ(. 2019).ممكو، جياد
 https://cutt.us/pxZlZـ، المكقع: 2019مايك  18تاريخ االطالع:  ، صحيفة الغد ،الحصار
، 2019أكتكبر 19: االطالعتاريخ  ،الجزيرة نت ،عاـ عمى مسيرات العكدةـ(. 2019).مكسى، رائد
 https://cutt.us/v6LWhالمكقع: 

 10: االطالع، تاريخ الفكتكغرافيلفرؽ بيف التصكير الرقمي كالتصكير ـ(. ا2018مكقع المرساؿ. )
 https://www.almrsal.com/post/728180ـ، المكقع: 2019يكنيك 

عنؼ كحقكؽ بيركت: مركز الال، )ترجمة أنطكاف الخكرم طكؽ(. معنى الالعنؼـ(. 1995ف. )مكلر، جا
 اإلنساف، جمعية العمؿ الثقافي االجتماعي.

 ، بيركت: جمعية العمؿ االجتماعي كالثقافي.العمؿ الالعنفي استراتيجيةـ(. 1999مكلر، جاف. )

 ف: مكتبة المجمع العربي لمنشر كالتكزيع.. عما2. طفف اإلخراج الصحفيالنادم، نكرالديف. )د.ت(. 
دراسة مقارنة بيف  -أثر التكنكلكجيا في تطكير فف الصكرة الصحفيةـ(. 1998النجار، سعيد. )

 )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة القاىرة: القاىرة. الصحؼ اليكمية المصرية كالعربية
 . القاىرة: الدار المصرية المبنانية.2. طمدخؿ إلى اإلخراج الصحفيـ(. 2009النجار، سعيد. )
 . القاىرة: دار المصرية المبنانية.1. طكالرقمي  التصكير الصحفي/ الفيمميـ(. 2013النجار، سعيد. )
 18: االطالعتاريخ ، الجزيرة نت مسيرات العكدة فاجأت إسرائيؿ كالفصائؿ،..ـ(2018)النجار، محمد.

 https://cutt.us/GOUbZ، المكقع: 2019يكليك 
. 1. طفي عناصره المؤثرةالصحفي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ  ـ(. اإلخراج2012نجدات، عمي. )

 األردف: مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع.

)رسالة ماجستير  النضاؿ السممي في الصراعات الدكلية: فمسطيف نمكذجان ـ(. 2010نزاؿ، حسباف. )
 غير منشكرة(. جامعة بير زيت، فمسطيف.

تاريخ  ،الجزيرة نت ،مسيرات العكدة، الشعب الفمسطيني يأخذ زماـ المبادرةـ(. 2018) نعيـ، باسـ.
 /https://www.aljazeera.net، المكقع : 2019يكليك  15: االطالع
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مجمة األدب ـ(. النضاؿ السممي الطريؽ إلى الحرية، مقاؿ منشكر عمى مكقع 2011) نعيـ، ىاني.
ـ، المكقع: 2019يكنيك  3 االطالع(، بيركت: دار األدب، تاريخ 12-10ع ) اإللكتركنية،

http://www.adabmag.com. 

)رسالة  انتفاضة القدس، دراسة تحميمية مقارنةالخطاب الصحفي نحك ـ(. 2018اليمص، محمد. )
 ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، بغزة.

تاريخ ، ، سما اإلخبارممسيرة العكدة الكبرل: الرؤية كالحدث المشيكدـ(. 2018).يكسؼ، أحمد
 s/zgbNVhttps://cutt.u، المكقع: 2019يكليك  20االطالع: 
 ،مكقع سما اإلخبارم ،مسيرة العكدة الكبرل: الفكرة كاليدؼ كنبض الشارعـ(. 2018).يكسؼ، أحمد
 https://cutt.us/btqut، المكقع: 2019يكليك  20: االطالعتاريخ 

الفمسطينية بيف المأسسة الداخمية  ـ(. التشابؾ كالتزاحـ في مفردات الحالة الكطنية2011يكسؼ، أيمف. )
 (،1)2، مجمة أريحا لمدراسات األمنية كالدكليةكاستنطاؽ الدعـ الدكلي: رؤية إسرائيمية، 

شكالية الرؤيا، مكقع الجامعة العربية ـ(. 2017يكسؼ، أيمف. ) المقاكمة الشعبية نمذجة المكاقع كا 
 https://cutt.us/AJuJaـ، المكقع: 2019يكليك  7: االطالعتاريخ  االمريكية،

ـ، المكقع: 2019يكنيك  10: االطالع، تاريخ التصكير الرقميمكقع المعرفة. )د. ت(. 
https://cutt.us/24Rpj 
ـ، المكقع: 2019ك يكني 10: االطالع، تاريخ الصكرة الرقميةمكقع أكف اليف. )د.ت(. 

https://cutt.us/OTT31 

ـ، المكقع: 2019 يكنيك 29: االطالع، تاريخ المقاكمة السمميةمكقع المعرفة.)د.ت(. 
https://cutt.us/07S5Y 

)رسالة ماجستير  ـ1993-1987حافة الفمسطينية في الص االنتفاضةـ(. 2013عدناف. ) ،عامر أبك
 غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

، المكقع: 2019مارس  26تاريخ االطالع:  ىكية األياـ،ـ(. 1987صحيفة األياـ. )
http://www.al-ayyam.com 
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، 2019مارس  26االطالع: تاريخ  مف نحف،ـ(. 2007فمسطيف أكف اليف. )
 http://www.felesteen.psالمكقع:
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 مصادر الدراسة 
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 أعداد صحيفة فمسطيف كصحيفة األياـ التي خضعت لمدراسة
 عدد(142أعداد صحيفة فمسطيف التي خضعت لمدراسة: ) .1

3900 3914 3928 3942 3956 3970 3996 4047 4103 4174 

3901 3915 3929 3943 3957 3871 4002 4052 4107 4176 

3902 3916 3930 3944 3958 3872 4003 4057 4110 4181 

3903 3917 3931 3945 3959 3873 4004 4061 4116 4183 

3904 3918 3932 3946 3960 3874 4009 4063 4117 4186 

3905 3919 3933 3947 3961 3875 4013 4069 4127 4190 

3906 3920 3934 3948 3962 3876 4016 4072 4131 4192 

3907 3921 3935 3949 3963 3877 4017 4075 4138 4193 

3908 3922 3936 3950 3964 3878 4023 4085 4145 4196 

3909 3923 3937 3951 3965 3879 4024 4090 4152 4198 

3910 3924 3938 3952 3966 3880 4030 4092 4159 4200 

3911 3925 3939 3953 3967 3981 4037 4096 4162 4201 

3912 3926 3940 3954 3968 3989 4040 4100 4168 4206 

3913 3927 3941 3955 3969 3995 2044 4101 4169 4208 

4221 4222 
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 عدد(128أعداد صحيفة األياـ التي خضعت لمدراسة: ) .2

8027 8040 8053 8068 8084 8103 8134 8163 8216 8258 

8028 8041 8054 8069 8085 8104 8135 8165 8219 8265 

8029 8042 8055 8070 8090 8107 8136 8166 8222 8272 

8030 8043 8056 8071 8091 8109 8137 8170 8223 8273 

8031 8044 8057 8072 8092 8113 8139 8174 8230 8278 

8032 8045 8060 8073 8093 8116 8143 8182 8231 8285 

8033 8046 8061 8074 8094 8119 8144 8189 8235 8292 

8034 8047 8062 8075 8095 8122 8149 8195 8237 8306 

8035 8048 8063 8076 8096 8123 8151 8199 8240 8320 

8036 8049 8064 8077 8097 8126 8154 8200 8243 8341 

8037 8050 8065 8078 8098 8127 8156 8202 8244 

8038 8051 8066 8082 8099 8129 8157 9209 8251 

8039 8052 8067 8083 8102 8133 8160 8212 8252 
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 مالحؽ الدراسة
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 أسماء المحكميف: (1)

 الصفة   االسـ
 في الجامعة اإلسالمية المشارؾ الـأستاذ الصحافة كاإلع د. حسف أبك حشيش       

 في جامعة القدس المفتكحة المساعد أستاذ اإلعالـ د. حسيف سعد
 أستاذ اإلعالـ المشارؾ في جامعة األقصى. د. زىير عابد
 في جامعة األقصى المساعدأستاذ اإلعالـ  د. غساف حرب
 اإلسالميةفي الجامعة  المساعد أستاذ الصحافة كاإلعالـ د. كائؿ المناعمة
 مصكر صفا كككاالت أجنبية  محمد محسيف
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 استمارة تحميؿ المضمكف (:2)
 دراسة تحميمية مقارنة –الصكرة الصحفية لمسيرات العكدة في الصحؼ الفمسطينية اليكمية

  الصحيفة:
  .16  .15  .14  .13  .12  .11  .10  .9  .8  .7  .6  .5  .4  .3  .2  .1  ـ.

                  التاريخ

فئة 
 المكضكعات 

                 فعاليات شعبية 

                 الشيداء كالجرحى )الفمسطينيكف(

                 القتمى كالجرحى )اإلسرائيميكف(

                 اعتداءات إسرائيمية

                 مشاركة الفصائؿ الفمسطينية

                 كفكد أجنبية

                 أخرل

                 ايجابي  اهفئة االتج
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  .16  .15  .14  .13  .12  .11  .10  .9  .8  .7  .6  .5  .4  .3  .2  .1  ـ.

                 سمبي

                 محايد

                 ككاالت أنباء  فئة المصادر

                 أكثر مف مصدر

                 مصكر الصحيفة

                 بدكف مصادر

                 كسائؿ كمكاقع أخرل

فئة 
 ت الشخصيا

 المحكرية

                 دكلية

                 إسالمية

                 عربية

 

 فمسطينية

                 رسمية

                 حزبية
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  .16  .15  .14  .13  .12  .11  .10  .9  .8  .7  .6  .5  .4  .3  .2  .1  ـ.

                 عسكرية

                 مجتمع مدني

                 مدنييف فمسطينييف

 

 

 إسرائيمية

                 رسمية

                 حزبية

                 عسكرية

                 مستكطنكف

                 أخرل

                 التأكيد عمى حؽ العكدة  فئة األىداؼ

                 كسر الحصار المفركض عمى غزة

رفع الركح المعنكية لمشعب 
 الفمسطيني 
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  .16  .15  .14  .13  .12  .11  .10  .9  .8  .7  .6  .5  .4  .3  .2  .1  ـ.

                 إظيار األلـ كالمعاناة 

                 مكاجية صفقة القرف

                 أخرل

فئة الدالالت 
الرمزية 
لمصكرة 
 الصحفية

                 العمـ الفمسطيني

                 الحطة الفمسطينية )الككفية(

                 عالمة النصر

                 المقالع

                 المسجد االقصى

                 مفتاح العكدة

                 خيـ الالجئيف

                 قناصة االحتالؿ

                 الككشكؾ() االطارات المشتعمة
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  .16  .15  .14  .13  .12  .11  .10  .9  .8  .7  .6  .5  .4  .3  .2  .1  ـ.

                 السمؾ الشائؾ

                 أخرل

ة نكع فئ
الصكرة كفقان 

 لمحتكاىا

                 صكرة إخبارية مستقمة

                 صكرة إخبارية تابعة

                 صكر شخصية

                 أخرل

فئة كالـ 
 الصكرة

                 صكرة بكالـ

                 صكرة بدكف كالـ
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 شكؿ الصكرة الصحفية فئة تحميؿ استمارة تحميؿ 
 اسـ الصحيفة:

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ـ.

                  التاريخ

فئة نكع 
الصكرة 

كفؽ 
ألسمكب 
 عرضيا

صكرة 
 مفردة

                

سمسمة 
 صكر

                

صفحات 
 مصكرة

                

 فئة
 الشكؿ
 الفني

 لمصكرة
 الصحفية

                 تطيؿالمس

                 المربع

                 الدائرم

                 البيضاكم
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 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ـ.

                 المفرغ

قطع غير 
 عادم

                

فئة حجـ 
 الصكرة

صكرة 
 الصغيرة

                

صكرة 
 المتكسطة

                

صكرة 
 الكبيرة

                

فئة رقـ 
 الصفحة

صفحة 
 أكلى

                

صفحة 
 داخمية

                

صفحة 
 أخيرة

                

                 أخرل
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 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ـ.

مكقع 
الصكرة 

في 
 الصفحة

أعمى 
 يميف

                

أعمى 
 يسار

                

                 كسط

أسفؿ 
 يميف

                

أسفؿ 
 يسار

                

مكقع 
الصكرة 

مف 
 المكضكع

أعمى 
 المكضكع

                

جانبي 
 المكضكع

                

أسفؿ 
 المكضكع

                

                أسفؿ مكقع فئة 
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 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ـ.

كالـ 
 الصكرة

 الصكرة

أعمى 
 الصكرة

                

الجانب 
األيمف 
 لمصكرة

                

الجانب 
األيسر 
 لمصكرة

                

عمى 
الصكرة 

 نفسيا

                

فئة 
استخداـ 
كسائؿ 

استخداـ 
 المكف

                ممكنة

غير 
 ممكنة

               

               صكر استخداـ 
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 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ـ.

 بإطار االطارات االبراز

صكر 
بدكف 
 إطار
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 نماذج عف صكر مسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة :(3) 

 ضكعات صكرة مسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة: أكالن: مك

 فمسطيف:نماذج لمكضكعات صكر مسيرات العكدة الكبرل أكردتيا صحيفة  -1

 (1)صكرة الفعاليات الشعبية 1.1
 

 
 (: الفعاليات الشعبية1) صكرة

 

 (2)صكرة تتضمف مصاب فمسطيني 1.2

 
 مصاب فمسطيني (:2) صكرة

                                                           

في فعاليات مسيرات العكدة ياسر فتحي  الفمسطينييفصحيفة فمسطيف، ضكرة تكضح مشاركة عدد كبير مف  (1)
 (.5( ص)3901ـ( العدد )2018أبريؿ  4)الثالثاء 

 7فتحي ) السبت  العكدة ياسرشاب فمسطيني خالؿ فعاليات مسيرات  أصابوصحيفة فمسطيف، ضكرة تكضح  (2)
 (.2( ص)3906ـ( العدد )2018أبريؿ 
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 (1)صكرة تتضمف اعتداءات اسرائيمية 1.3

 
 

 (: اعتداءات اسرائيمية3) صكرة

 

 (2)صكرة تتضمف فعاليات غير شعبية 1.4

 
 فعاليات غير شعبية(: 4صكرة )

 
                                                           

خالؿ فعاليات مسيرات  الفمسطينييفتكضح االعتداءات االسرائيمية تجاه المكاطنيف  ةضركر صحيفة فمسطيف،  (1)
 (.16( ص )3900ـ( العدد )2018أبريؿ  1 )األحداالغا فتحي، رمضاف  العكدة ياسر

فعاليات مسيرات  الفاصؿ خالؿبمحاكلة قص السمؾ  فمسطينييفتكضح قياـ شباف  ةضركر صحيفة فمسطيف،  (2)
 (.3( ص )3906ـ( العدد )2018أبريؿ  7 )السبتفتحي  العكدة ياسر
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 (1)مشاركة الفصائؿ الفمسطينية 1.5

 
 

 (: مشاركة الفصائؿ الفمسطينية5) صكرة

 
 األياـ:مسيرات العكدة الكبرل أكردتيا صحيفة نماذج لمكضكعات صكر 

 (2)مكضكعات فعاليات شعبية 1.1

 
 

 (: مكضكعات فعاليات شعبية6) صكرة

 
                                                           

أحدة قيادة حركة حماس بمسيرات العكدة الكبرل   صحيفة فمسطيف، ضكرة صكرة تكضح مشاركة د. محمكد الزىار (1)
 (.1( ص )3962ـ( العدد )2018يكنيك   2) السبت 

أبريؿ  2 )األثنيففي فعاليات مسيرات العكدة  الفمسطينييفتكضح مشاركة عدد كبير مف  ةضركر صحيفة األياـ،  (2)
 (.12( ص )8029ـ( العدد )2018
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 (1)موضوعات شهداء وجرحى فلسطينيين 1.2

 

 مكضكعات شيداء كجرحى فمسطينييف(: 7) صكرة
 

 (2)موضوعات اعتداءات اسرائيلية 1.3

 

 يميةمكضكعات اعتداءات اسرائ: (8) صكرة

 

 

                                                           

في تشييع جنازة الشييد الصحفي ياسر مرتجى  الفمسطينييفدد مف تكضح مشاركة ع ةضركر صحيفة األياـ،  (1)
 (.1( ص )8033ـ( العدد )2018أبريؿ  2 )الجمعة

 فمسطينييفقنابؿ الغاز تجاه شباف  بأطالؽتكضح اعتداء جنكد االحتالؿ االسرائيمي  ةضركر صحيفة األياـ،  (2)
 (1( ص )8033ـ( العدد )2018أبريؿ  6 )الجمعةعزؿ 



212 
 

 ثانيان: شخصيات صكرة مسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة:

 فمسطيف:نماذج لشخصيات صكر مسيرات العكدة الكبرل أكردتيا صحيفة  -1

 (1)فمسطينيةصكرة لشخصيات مدنية  1.1
 

 

 فمسطينيةشخصيات مدنية  (:9) صكرة
 

 (2)صورة شخصيات المجتمع  1.2

 

 
 

 (: شخصيات المجتمع10) صكرة
                                                           

ديسمبر  23 الكبرل )السبتمسيرات العكدة  في فعاليات فمسطيففمسطيف، صكرة تكضح مشاركة مدنييف صحيفة (1)
 (.2( ص )4138ـ( العدد )2018

 23 الكبرل )السبتمسيرات العكدة  في فعاليات فمسطيفصحيفة فمسطيف، صكرة تكضح مشاركة مدنييف  (2)
 (.2( ص )4138ـ( العدد )2018ديسمبر 
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 األياـ:ذج لمكضكعات صكر مسيرات العكدة الكبرل أكردتيا صحيفة نما

 (1)صكرة شخصيات فمسطينية  1.2

 
 شخصيات فمسطينية(: 11) صكرة

 
 ثانيان: رمكز كدالالت صكرة مسيرات العكدة في صحيفتي الدراسة:

 فمسطيف:نماذج لرمز السمؾ الشائؾ في صكر مسيرات العكدة الكبرل أكردتيا صحيفة  -1

 (2)صكرة تراث شعبي 1.1

 
 اث شعبيتر (: 12) صكرة

                                                           

مسيرات العكدة  ضمف فعالياتفي كقفة احتجاجية  مشاركة مسعفيف فمسطينييفصكرة تكضح  صحيفة فمسطيف،(1)
 (.4( ص )3907ـ( العدد )2018أبريؿ  9 الكبرل )األثنيف

 15 العكدة )األحدفمسطينية تقـك بسكب الزيتكف أثناء فعاليات مسيرات  أمراهصحيفة فمسطيف، صكرة تكضح (2)
 (.20( ص )3918ـ( العدد )2018أبريؿ 
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 (1)رمز السمؾ الشائؾ  1.2

 
 رمز السمؾ الشائؾ (:13) صكرة

 
نماذج لرمز السمؾ الشائؾ في صكر مسيرات العكدة الكبرل  .1

 فمسطيف:أكردتيا صحيفة 

 (2)المقالع  2.1

 
 المقالع(: 14) صكرة 

                                                           

مسيرات العكدة الكبرل  في فعالياتقص السمؾ الشائؾ  فمسطينييفشباف  ةصحيفة فمسطيف، صكرة تكضح محاكل(1)
 (.3( ص )3906ـ( العدد )2018أبريؿ  7 فتحي )السبتياسر 

ضمف شاب فمسطيني القاء الحجارة بكاسطة المقالع عمى جنكد االحتالؿ  محاكلةصحيفة األياـ، صكرة تكضح  (2)
 (.12( ص )8092ـ( العدد )2018أبريؿ  5 )الخميسمسيرات العكدة الكبرل  ياتفعال
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 (1)قناصة االحتالؿ  2.2

 
 تالؿقناصة االح (15) صكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

في المشاركيف  الفمسطينييفصحيفة فمسطيف، صكرة تكضح تكجيو قناصة االحتالؿ أسمحتيـ تجاه المدنييف  (1)
 (.3( ص )8092ـ( العدد )2018أبريؿ  7 )االثنيفمسيرات العكدة الكبرل  فعاليات




