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  بسم ا الرمحن الرحيم
  المبحث األول

  اإلجراءات المنهجية    
  

  :مقدمة

 الصراع الفلسطيني   تاريختعد قضية اغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين مفصالً هاماً في             

  .الصهيوني، لما يمثله الشيخ من قيمة ورمز ومجدد

والمحلـي،  حيث حظيت هذه القضية باهتمام واسع على الصعيد العـالمي واإلقليمـي      

وطالما أن وسائل اإلعالم البد وأن تعكس اهتمام الشارع، فقد سارعت هذه الوسائل بمختلـف               

فراد مساحات واسعة    إ المرئية والمسموعة والمقروءة بتناول قضية االغتيال من خالل       : أنواعها

للتحليل والرأي، ومحاولة استقراء انعكاس االغتيـال علـى الواقـع الفلـسطيني والعربـي               

  .سالميواإل

ونظراً لخصوصية الحدث من ناحية فلسطينية، كان من البـديهي أن يـزداد اهتمـام                 

، من هنا بادر الباحث إلى التعـرف         من وسائل اإلعالم   ن غيرها عالصحف اليومية الفلسطينية    

على طبيعة المعالجة الصحفية الغتيال الشيخ أحمد ياسين، من خالل أخذ عينة من الـصحف               

  .نية الثالثاليومية الفلسطي

  

  :أهم الدراسات السابقة

  :أجريت عدة دراسات على قضايا مختلفة مشابهة أبرزها

قضايا القدس في الصحافة الفلسطينية، دراسة تحليلية مقارنه لعينة من          : "دراسة بعنوان  .1

  . )1("الصحف اليومية

المعالجة الصحفية لقضايا الشباب في الـصحف المـصرية، دراسـة           : "دراسة بعنوان  .2

 .)2("ليلية مقارنة لصحيفتي األهرام والوفدتح

 .)3("القدس في الصحافة العربية: "دراسة بعنوان .3

وتأتي هذه الدراسة للتعرف على معالجة الصحافة الفلسطينية الغتيال الـشيخ أحمـد             

ياسين، فهي وإن اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث نوع الدراسة والمنهج، فهـي تختلـف                

  .لمعالج، إذ لم يقع تحت يد الباحث أي دراسة تناولت الموضوعمعها في الموضوع ا
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  :مشكلة الدراسة

يمكن حصر مشكلة الدراسة في التعرف على كيفية معالجـة الـصحف الفلـسطينية                

الغتيال الشيخ أحمد ياسين، ومعرفة جوانب االتفاق والخالف بينهـا مـن ناحيـة المـساحة،                

لقضايا التي تناولتها في التغطية، والفنـون الـصحفية         والمصادر التي اعتمدت عليها، وأنواع ا     

المستخدمة، وموقع قضايا االغتيال على صفحات هذه الصحف، عدا عن العناصر التيبوغرافية            

  .المستخدمة في المعالجة

  :تساؤالت الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على مجموعة من التساؤالت هي

 ية اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟ما مدى اهتمام صحف الدراسة بقض .1

 صحف الدراسة في معالجة اغتيال الشيخ؟ركزت عليها  التي القضاياما أنواع  .2

 ما المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في تغطية االغتيال؟ .3

 ما الفنون الصحفية المستخدمة في تغطية اغتيال الشيخ؟ .4

 عالجة اغتيال الشيخ؟ما عناصر اإلبراز التي استخدمتها صحف الدراسة في م .5

 الف في معالجات صحف الدراسة لقضية االغتيال؟تخما أوجه االتفاق واال .6

  

  :نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

تركز على وصف طبيعـة وسـمات       "تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي        

وخصائص مجتمع معين، أو موقف معين، أو جماعة، أو فرد معـين، وتكـرارات حـدوث                

هرات المختلفة، كما أنها تستخدم في المرحلة المتوسطة من مراحل المعرفة العلميـة فـي              الظا

وفي إطار هذا النوع من البحوث استخدم الباحث منهج المسح لكونه           . )4("التخصصات المختلفة 

 منظماً يساعد على وصف الظاهرة من خالل جمع المعلومات والمالحظات عنهـا،  جهداً علمياً 

ومن خالل منهج المـسح تـم       . )5(تكون لذلك ا  تقديم صورة واقعية، أو أقرب م     بما يؤدي إلى    

استخدام أسلوب تحليل المضمون لتقديم وصف موضوعي منظم لمـا يقـدم فـي الـصحف                

  .الفلسطينية اليومية عن اغتيال الشيخ أحمد ياسين

  

  :أداة الدراسة

فئاتها وفقـاً للدراسـة     هي استمارة تحليل المضمون التي قام الباحث بإعدادها وتحديد            

  .االستكشافية التي قام بها على ستة أعداد من صحف الدراسة، بواقع عددين من كل صحيفة
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  :فئات التحليل

م الباحـث بإعـدادها طبقـاً لنوعيـة         ووهي مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يق      "  

ه بأعلى  المضمون ومحتواه، وهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيف          

نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسـلوب             

  :وهي نوعان. )6("سهل وميسور

  :-ماذا قيل- وعفئات الموض: أوالً 
  :واشتملت على الفئتين التاليتين  

  :ة وتضم الفئات الفرعية التالي:فئة القضايا. 1

ا المتعلقة بإدانة جريمة اغتيال الشيخ على مختلف المـستويات           ويقصد بها القضاي   : إدانة -أ/1

  .المحلية واإلقليمية والعالمية

 وتشتمل على االحتجاجات التي اندلعت عقـب جريمـة االغتيـال سـواء              : احتجاجات -ب/1

  .إضرابات أو مواجهات أو مظاهرات وغيرها

ء كانـت إسـرائيلية أو       ويقصد بها ردود الفعل على جريمة االغتيال سـوا         : ردود فعل  -ج/1

  .أمريكية أو أجنبية، خوفاً من االنتقام

 ويقصد بها اآلثار االقتصادية المترتبة على جريمة االغتيال وما تبعهـا            : آثار اقتصادية  -د/1

  .من إغالق وإضرابات، على الصعيدين اإلسرائيلي والفلسطيني

بإحياء عمليـة الـسالم ووقـف        وتشمل المبادرات العربية والعالمية المتعلقة       :هـ مبادرات /1

  .العنف في المنطقة

 وتشمل القضايا التي حظيت على نسبة قليلة ولم تذكر سابقاً مثل أقوال الـشيخ،               : أخرى -و/1

  .وتقارير حول حياته، وأنشطة رياضية باسم الشيخ وغيرها

  

سـة  ضوعات اغتيال الشيخ في صـحف  الدرا        ويقصد بها تحديد مصادر مو     : فئة المصدر  .2

  :مل الفئات الفرعية التاليةوتش

 األخبار وتوزيعهـا علـى      ءا وكاالت األنباء التي تقوم باستق      ويقصد بها  : وكاالت األنباء  -أ/2

  .، ووكاالت األنباء العالمية)وفا(المشتركين، مثل وكالة األنباء الفلسطينية 

نـة التـي    ة لمتابعة األحداث خارج المدي    يفوهو الصحفي الذي تعينه الصح     ": المراسل -ب/2

  .)7("تصدر فيها الصحيفة
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ويقصد بها الموضوعات المتعلقة باغتيال الشيخ التي نشرت دون اإلشارة           : بدون مصدر  -ج/2

  .إلى مصدرها

 ويقصد بها الموضوعات المنشورة نقالً عن المـصادر اإلسـرائيلية           : مصادر إسرائيلية  -د/2

  .مثل الصحف والتلفزيون وغيرها

ه الصحيفة أو تخصصه لمتابعة األحداث في قطاع        ينحفي الذي تع  وهو الص ":  المندوب -هـ/2

المدينـة التـي تـصدر فيهـا        معين أو هيئة أو مؤسسة أو وزارة أو مرفق عام داخل نفـس              

  .)8("الصحيفة

ويقصد بهم أصحاب الرأي والتحليل الذين يكتبون في الصحف، سواء كانوا من            :  كتّاب -و/2

  نفس الدولة أم من خارجها

وهي الموضوعات المتعلقة باغتيال الشيخ، ونُسبت إلى مـصدرين أو          : عدد المصادر  مت -ز/2

  .أكثر

  

  :-كيف قيل –فئات الشكل : ثانياً
تتعلق هذه الفئة بالشكل الذي قُدم به مضمون المادة اإلعالمية، وانتقلت مـن خاللـه               

  :التاليةالفرعية  وتتضمن الفئات ،ةنيمعا

 الشكل أو الفن الصحفي الذي وضـعت فيـه المـادة            وتعني:  الكتابة الصحفية  فئة شكل  .1

  :اإلعالمية، ويشتمل على الفئات الفرعية التالية

هو المعلومات الدقيقة والصادقة التي تصف وتشرح واقعة جرت وتهم           ": الخبر الصحفي  -أ/1

  .)9("فئة من الفئات أو جماعة من الجماعات التي تعرفها ألول مرة

نشاء متوسط الطول يكتب للنشر في الصحف ويعالج موضوعاً         هو إ ":  المقال الصحفي  -ب/1

  .)10("معيناً بطريقة مبسطة وموجزة، على أن يلتزم الكاتب حدود هذا الموضوع

هو فن يقع ما بين الخبر والتحقيق، وال يستوعب جميـع الجوانـب             ":  التقرير الصحفي  -ج/1

 والظروف المرتبطة بالحدث،    الرئيسية في الحدث، ويمكن أن يستوعب وصف الزمان والمكان        

  .)11("ويسمح بإبراز اآلراء الشخصية للمحرر

هو فن يقوم على الحـوار بـين الـصحفي والشخـصية، أو عـدة                ": الحديث الصحفي  -د/1

شخصيات بهدف الحصول على أخبار أو معلومات جديدة، أو شرح وجهة نظـر معينـة، أو                

  .)12("ة في حياة الشخصيةمسلّيتصوير مواقف طريفة أو 

هو استطالع للوقائع واألحداث، ولجميع األشخاص الـذين لهـم           ": التحقيق الصحفي  -هـ/1

صلة بهذه الوقائع واألحداث والعوامل المؤثرة فيها، والحكم عليها، وتقديم الحلـول المناسـبة              
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للمشكلة، التي يتناولها التحقيق، ومن هنا فالتحقيق يتميز بالتعمق في البحث في المشكلة، كمـا               

  .)13(" حل المشكلةإلىلوصول بالقارئ ايهدف 

  

وتعني قياس المساحة التي أفردتها الصحف للمحتوى، وتقـاس بالـسنتيمتر           : فئة المساحة . 2

  .عمود، ويمكن من خاللها معرفة مدى اهتمام صحف الدراسة بقضية اغتيال الشيخ

  

ن الصفحة األولى هي    وهي الصفحة التي تناولت قضية اغتيال الشيخ، حيث أ        : فئة الموقع . 3

  .ثم الصفحات الداخلية األكثر أهمية في الصحيفة، يتبعها الصفحة األخيرة،

  

ويقصد بها المعالجة الطباعية للمـادة اإلعالميـة، وتـستخدم          : فئة العناصر التيبوغرافية  . 4

  :مل على الفئات الفرعية التاليةتإلشعار القارئ بأهمية الموضوع وإبرازه، وتش

ويقصد بها وجود صور مصاحبة للموضوع، للتعرف على األهمية التي أعطتها           :  الصور -أ/4

  .الصحيفة للمحتوى، سواء كانت صوراً خبرية أم شخصية أم تفسيرية أم غيرها

 ويقصد بها إدخال األلوان على الموضوع إلبـرازه، وإعطائـه مزيـداً مـن               : األلوان -ب/4

  . أم للرسومين أم للصور للعناون أماألهمية، سواء كانت األلوان للمت

ـ ويقصد بها إدخال أرضية رمادية أو غيرها من األشكال األرضية لتمي          :  األرضيات -ج/4 ز ي

  .الموضوع عن المساحات األخرى على الصفحة

  . ويقصد بها رسوم الكاريكاتير، أو الرسوم التوضيحية المصاحبة للموضوع: الرسوم-د/4

 نوع العناوين التي استخدمت إلبراز قضايا اغتيال         ويقصد بها التعرف على    : العناوين -هـ/4

  )14(:الشيخ علماً أنه يوجد سبعة أنواع من العناوين هي

 وهو الذي يتصدر الصفحة األولـى وينتـشر علـى           ):المانشيت ( العنوان الرئيس  -1/هـ/4

  .ثمانية أعمدة

  . وهو الذي ينشر على عرض الصفحات الداخلية: العنوان العريض-2/هـ/4

 وهو العنوان الذي يزيد طوله عن عمود وال يصل إلـى عـرض              : العنوان الممتد  -3/هـ/4

  .الصفحة

  . وهو العنوان الذي ينتشر على عمود واحد فقط: العنوان العمودي-4/هـ/4

  . وهو الذي يلي العنوان الرئيس أو العريض أو الممتد: العنوان الثانوي-5/هـ/4

 أو العريض أو الممتد وينـشر       مهد للعنوان الرئيس   ي وهو الذي :  العنوان التمهيدي  -6/هـ/4

  .عادة قبل أي منهم، بمقاس أصغر



 6

وهي عبارة عـن فواصـل بـين فقـرات          ): عناوين الفقرات ( العناوين الفرعية    -7/هـ/4

الموضوع، ترشد القارئ إلى ما فيه من معلومات وأراء وتـشجعه علـى القـراءة وتكـسب                 

  .الموضوع والصفحة شكالً جميالً

  

  :تمع وعينة الدراسةمج

يمثل مجتمع الدراسة مختلف موضوعات وقضايا اغتيال الشيخ أحمد ياسين المنشورة             

أما عينة الدراسة فهي    .  في صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للبحث، مادة الدراسة         

ت صحيفة القدس التي تأسس   : جميع الصحف اليومية التي تصدر في األراضي الفلسطينية وهي        

م، وصحيفة الحياة الجديدة التي تأسست      1995م، وصحيفة األيام التي تأسست سنة       1968سنة  

م، 31/3/2004م حتى   23/3/2004م، وتم تحديد عينة الدراسة العمدية ابتداء من         1994سنة  

مباشـرة،  بواقع تسعة أعداد من كل صحيفة من صحف الدراسة، وهي الفترة التي تلت استشهاد الشيخ                

م، مثل تأجيل القمة    2004 نيسان تلتفت إلى اهتمامات أخرى من أول شهر         ت الصحف حتى أخذ 

  .لصحف قام به الباحثالقضايا، وذلك بناء على استطالع لالعربية في تونس وغيرها من 

وهذا يعني أن حجم عينة الدراسة بلغ تسعة أعداد من صحيفة القدس، ومثلها لصحيفة                

لحياة الجديدة، إذ لم يتمكن الباحث من الحصول علـى العـدد            األيام، وثمانية أعداد لصحيفة ا    

وبذلك يبلـغ   . ، نظراً لعدم وصوله بسبب إغالق قطاع غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي           24/3

  . عددا26ًحجم العينة 

  

  :وحدات التحليل

وهي الوحدات التي ينوي الباحث استخدامها، والتي تظهر من خاللها تكرار الظـاهرة               

 – مقـال    –خبر  (بحث، وسيلجأ الباحث إلى استخدام الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية          مجال ال 

  .كوحدة للتحليل....) حديث

  

  :وحدة القياس

د والقياس وفقاً ألغراض التحليل، وما      ضوع كوحدة للتحليل يتم عليها الع     تم اختيار المو    

  .تتطلبه طبيعة البحث

  

  :أسلوب العد والقياس

ل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغيراته، يمكن من خالله          وهو نظام التسجي    

إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد، تساعد على الوصول إلى نتائج كمية تـسهم فـي                 
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، وأسلوب العد والقياس المـستخدم فـي هـذه          )15(التفسير واالستدالل وتحقيق أهداف الدراسة    

الفئات أو الوحدات، إضافة إلى المساحة باستخدام السنتيمتر        الدراسة هو التكرار الذي تظهر به       

  .عمود

  

  :تقسيم الدراسة

تنقسم الدراسة إلى ثالثة مباحث، اشتمل المبحث األول علـى اإلجـراءات المنهجيـة                

للدراسة، أما المبحث الثاني فشمل نتائج الدراسة التحليلية المقارنة، وأخيراً احتـوى المبحـث              

  . النتائج والتوصياتالثالث على مناقشة
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  المبحث الثاني

  نتائج الدراسة التحليلية المقارنة

 فئات تنقسم إلى فئـات      ث نتائج الدراسة التحليلية في ست     يتناول الباحث في هذا المبح      

 -كيـف قيـل   – وتشمل فئة الموضوع، وفئة المصدر، ثم فئات الشكل          -ماذا قيل –الموضوع  

ي، وفئة موقع المادة موضع التحليل، وفئـة العناصـر          وتشمل فئة المساحة، وفئة الفن الصحف     

  .التيبوغرافية المستخدمة

  

  :اهتمام صحف الدراسة باغتيال الشيخ ياسين: أوالً
تستهدف الدراسة هنا التعرف على حجم المساحة التي خصصتها صـحف الدراسـة               

لمفـردات عينـة    الثالث الغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ونسبتها من حجم المساحة الكلية            

الدراسة، وذلك للتعرف على مدى اهتمام الصحف بالحادثة ومعرفة أكثر الـصحف اهتمامـاً              

  .بالقضية

  )1(جدول رقم 

يخ من حجم المساحة يبين حجم المساحة التي أفردتها صحف الدراسة الغتيال الش

  الكلية للعينة
  

  االتجاه العام  الحياة الجديدة  األيام  القدس  الصحيفة

  264704  69888  94976  99840  ع/ة الكلية للعينة سمالمساح

  26959  10616  11029  5314  ع/غتيال سمالمساحة قضايا ا

حجم مساحة االغتيـال مـن      

  %مساحة العينة 
5.32  11.61  15.19  10.18  

  

بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن مساحة قضايا اغتيال الـشيخ أحمـد ياسـين                 

  .من مجموع مساحة عينة الدراسة في الصحف الثالث%) 10.18(ع بواقع /سم26959احتلت 

 يتضح أن صحيفة الحياة الجديدة جاءت فـي المرتبـة            على حده  وبدراسة كل صحيفة    

ثم صـحيفة   ) 11.61( العينة، تلتها صحفية األيام بنسبة       مساحةمن  %) 15.19(األولى بنسبة   

  %).5.32(القدس بنسبة 
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  :صحف الدراسةاغتيال الشيخ في قضايا : ثانياً
االهتمـام  الغتيال الشيخ في صحف الدراسة، ودرجة       الفرعية  القضايا  يبين الجدول التالي      

  . بكل فئة على مستوى صحف الدراسة بصفة عامة، وعلى مستوى كل صحيفة بوجه خاص

  

  )2(جدول رقم 
   الفرعية الغتيال الشيخ في صحف الدراسةقضايايوضح تكرار ونسب ال

  

     الصحيفة  االتجاه العام  الحياة الجديدة  األيام  القدس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  قضاياال

  34.80  182  48.88  87  31.10  65  22.06  30  إدانة

  30.98  162  26.97  48  36.84  77  27.21  37  احتجاجات

  25.24  132  19.66  35  24.88  52  33.09  45  ردود فعل

  2.29  12  1.68  3  2.39  5  2.94  4 آثار اقتصادية

  3.25  17  0.56  1  2.87  6  7.35  10  مبادرات

  3.44  18  2.25  4  1.91  4  7.35  10  أخرى

  100  523  100  178  100  209  100  136  المجموع

  

صحف ألولى في   بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن فئة اإلدانة احتلت المرتبة ا          

، ثـم   %)30.98(لتها االحتجاجات بنـسبة     من مجموع القضايا، ت   %) 34.80(سبة  الدراسة بن 

، ثم أخرى مثل تقارير حول حياة الشيخ وبعـض          %)25.24(ردود الفعل على االغتيال بنسبة      

، %)3.25(، ثم جاءت المبـادرات بنـسبة        %)3.44(أقواله وقضايا رياضية تكريماً له بنسبة       

  %).2.29(وأخيراً اآلثار االقتصادية بنسبة 

  

  :وبدراسة كل صحيفة على حدة يتبين أن

  :سصحيفة القد. 1

 االحتجاجات بنـسبة     تهاتل،  %)33.09(مرتبة األولى  بنسبة       احتلت ردود   الفعل  ال      

، وتساوت فئتي المبادرات وأخرى كل منهما بنـسبة   %)22.06(، ثم اإلدانة بنسبة   %)27.21(

  %).2.94(، وأخيراً احتلت اآلثار االقتصادية نسبة %)7.35(
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  :صحيفة األيام. 2

، تلتهـا اإلدانـة بنـسبة       %)36.84(مرتبة األولى بنـسبة     جاءت االحتجاجات في ال     

، تلتها اآلثـار    %)2.87( ثم المبادرات بنسبة     ،%)24.88( ثم ردود الفعل بنسبة      ،%)31.10(

  %).1.91(، وأخيراً جاءت فئة أخرى بواقع %)2.39(االقتصادية بنسبة 

  

  :صحيفة الحياة الجديدة. 3

، %)26.97(، ثم االحتجاجات بنـسبة      %)48.88(احتلت اإلدانة المرتبة األولى بنسبة        

، ثم اآلثـار االقتـصادية      %)2.25(، تلتها فئة أخرى بواقع      %)19.66(ثم ردود الفعل بنسبة     

  %).0.56(، وأخيراً المبادرات بنسبة %)1.68(بنسبة 

  

  :ثالثاً مصادر قضايا اغتيال الشيخ في صحف الدراسة
 عليها صحف الدراسة في تغطيـة حـادث         يبين الجدول التالي المصادر التي اعتمدت       

  .اغتيال الشيخ، كما يبين مصادر كل صحيفة على انفراد

  

  )3(جدول رقم 

  :يبين تكرار ونسب مصادر موضوعات اغتيال الشيخ في صحف الدراسة
  

     الصحيفة  االتجاه العام  الحياة الجديدة  األيام  القدس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المصدر

  40.34  211  37.64  67  41.63  87  41.91  57  وكاالت األنباء
  23.14  121  30.34  54  20.09  42  18.38  25  المراسلون

  12.05  63  13.48  24  11.48  24  11.03  15  بدون مصدر
  8.99  47  9.55  17  10.05  21  6.62  9  مصادر إسرائيلية
  7.07  37  5.62  10  8.62  18  6.62  9  المندوبون

  5.35  28  2.81  5  7.18  15  5.88  8  كتّاب
  3.06  16  0.56  1  0.95  2  9.55  13 متعدد المصادر

  100  523  100  178  100  209  100  136  المجموع

  

بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن وكاالت األنباء جاءت في المرتبة أولى مـن              

بين المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في تغطية اغتيال الشيخ وحصلت على نسبة              
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، %)23.14(موع المصادر في صحف الدراسة، تالها المراسلون بنـسبة          من مج %) 40.34(

، ثـم   %)8.99(، ثم جاءت المصادر اإلسرائيلية بنسبة       %)12.05(ثم فئة بدون مصدر بنسبة      

، وأخيراً متعدد المصادر بنسبة     %)5.35(، تالها الكتّاب بنسبة     %)7.07(فئة المندوبون بنسبة    

)3.06.(%  

  

  :انفراد يتبين أنوبدراسة كل صحيفة على 

  :صحيفة القدس. 1

بلغت نسبة وكاالت األنباء في صحيفة القدس من بين المصادر التي اعتمـدت عليهـا                 

، ثـم   %)18.38(، تالها المراسلون بنسبة     %)41.91(صحيفة القدس في تغطية اغتيال الشيخ       

ثم المندوبون  %) 6.62(، تلتها المصادر اإلسرائيلية بنسبة      %)11.03(فئة بدون مصدر بنسبة     

  %).9.55(، وأخيراً متعدد المصادر بنسبة %)5.88(كذلك، ثم الكتاب بنسبة %) 6.62(بنسبة 
  

  :صحيفة األيام. 2

 أن وكاالت األنباء جاءت في المرتبة األولى بنسبة          صحيفة األيام يتضح   بدراسة بيانات   

، ثـم   %)11.48(ثم فئة بدون مصدر بنـسبة       ،%)20.09(، ثم المراسلون بنسبة     %)41.63(

، ثـم الكتـاب بنـسبة    %)8.62( ثم المندوبون بنسبة    ،%)10.05(المصادر اإلسرائيلية بنسبة    

  %).0.95(، وأخيراً فئة أكثر من مصدر بنسبة %)7.18(
  

  :حيفة الحياة الجديدةص. 3

، تالهـا المراسـلون بنـسبة       %)37.64(احتلت وكاالت األنباء المرتبة األولى بنسبة         

، ثم  %)9.55(، ثم المصادر اإلسرائيلية بنسبة      %)13.48(، ثم بدون مصدر بنسبة      %)30.34(

، وأخيراً متعـدد المـصادر بنـسبة        %)2.81(، ثم الكتاب بنسبة     %)5.62(المندوبون بنسبة   

)0.56.(%  

  

  :األشكال الصحفية المستخدمة في عرض جريمة االغتيال في صحف الدراسة: رابعاً
يبين الجدول التالي األشكال الصحفية المستخدمة في عرض جريمة اغتيال الشيخ على              

  .بوجه عام، وعلى مستوى كل صحيفة على وجه الخصوصمستوى صحف الدراسة 



 12

  )4(جدول رقم 
   الصحفية المستخدمة في عرض قضايا االغتيال في صحف الدراسةيبين تكرار نسب األشكال

  

  الصحيفة      االتجاه العام  الحياة الجديدة  األيام  القدس
  األشكال 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الصحفية    

  63.29  331  57.30  102  63.64  133  70.59  96  الخبر الصحفي
  23.90  125  25.28  45  25.84  54  19.12  26  المقال الصحفي
  11.85  62  15.73  28  10.53  22  8.82  12 التقرير الصحفي
  0.77  4  1.69  3  ـ  ـ  0.74  1  الحديث الصحفي
  0.19  1  ـ  ـ  ـ  ـ  0.74  1  التحقيق الصحفي

  100  523  100  178  100  209  100  136  المجموع

  

بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن الخبر الصحفي يأتي فـي مقدمـة األشـكال                  

، %)63.29(غطية حادث اغتيال الشيخ أحمد ياسين في صحف الدراسة بنـسبة            الصحفية في ت  

، والحـديث   %)11.85(، ثم التقرير الصحفي بنـسبة       %)23.90(تبعه المقال الصحفي بنسبة     

  %).0.19(، وأخيراً جاء التحقيق الصحفي بنسبة %)0.77(الصحفي بنسبة 

  

  :وبدراسة كل صحيفة على انفراد يتضح أن

  :دسصحيفة الق. 1

، تاله المقال الـصحفي بنـسبة       %)70.59(احتل الخبر الصحفي المركز األول بنسبة         

، وتساوى الحـديث الـصحفي والتحقيـق        %)8.82(، ثم التقرير الصحفي بنسبة      %)19.12(

  .املكل منه%) 0.74(الصحفي بنسبة 
  

  :صحيفة األيام. 2

ل الصحفي بنسبة   ، تاله المقا  %)63.64(الصحفي على أعلى نسبة وهي      حصل الخبر     

ـ   %)10.53(ر الصحفي بنسبة    ، ثم التقري  %)25.84( م يحـصل الحـديث الـصحفي       ، فيما ل

  .والتحقيق الصحفي على أي نسبة تذكر
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  :صحيفة الحياة الجديدة. 3

، ثم المقال الصحفي بنـسبة      %)57.30(جاء الخبر الصحفي في المرتبة األولى بنسبة          

، %)1.69(، ثم الحديث الصحفي بنـسبة       %)15.73(، ثم التقرير الصحفي بنسبة      %)25.28(

  . التحقيق الصحفي على أي نسبةظفيما لم يح

  

  :مواقع نشر قضايا اغتيال الشيخ في صحف الدراسة: خامساً

التالي مواقع نشر قضايا اغتيال الشيخ أحمد ياسين على صفحات صحف           يبين الجدول     

ة أم الصفحات الداخليـة، كمـا يوضـح         الدراسة، سواء كانت على الصفحة األولى أم األخير       

  .الجدول مواقع النشر على مستوى كل صحيفة على انفراد

  

  )5(جدول رقم 

  يبين تكرار ونسب مواقع نشر قضايا اغتيال الشيخ في صحف الدراسة
  

 الصحيفة       االتجاه العام  الحياة الجديدة  األيام  القدس
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الموقع

  84.51  442  80.90  144  86.12  180  86.76  118  الصفحات الداخلية
  12.81  67  12.92  23  12.92  27  12.5  17 الصفحة األولى
  2.68  14  6.18  11  0.96  2  0.74  1 الصفحة األخيرة

  100  523  100  178  100  209  100  136  المجموع

  

بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن الموضوعات الخاصة باغتيال الـشيخ أحمـد            

، تلتها  %)84.51( التي نشرت على الصفحات الداخلية جاءت في المرتبة األولى بنسبة            ياسين

، ثم الصفحة األخيرة بواقـع      %)12.81(الموضوعات التي نشرت على الصفحة األولى بنسبة        

)2.68%.(   

  :ولمعرفة مواقع نشر قضايا اغتيال الشيخ على مستوى كل صحيفة يتضح

  :صحيفة القدس. 1

ول يتضح أن القضايا المنشورة على الصفحات الداخلية بلغـت نـسبة            من خالل الجد    

من مجموع القضايا على صفحات الصحيفة، تلتهـا الـصفحة األولـى بنـسبة              %) 86.76(

  %).0.74(، وأخيراً الصفحة األخيرة بنسبة %)12.5(
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  :صحيفة األيام. 2

الـصفحة األولـى    ، تلتها   %)86.12(ى بنسبة   احتلت الصفحات الداخلية المرتبة األول      

  %).0.96( الصفحة األخيرة بنسبة ثم، %)12.92(بنسبة 
  

  :صحيفة الحياة الجديدة. 3

 الصفحة األولـى    ثم،  %)80.90(المرتبة األولى بنسبة    في   الصفحات الداخلية    جاءت  

  %).6.18(، وأخيراً الصفحة األخيرة بنسبة %)12.92(بنسبة 

  

  : في موضوعات اغتيال الشيخ في صحف الدراسةالعناصر التيبوغرافية المستخدمة: سادساً

يوضح الجدول التالي العناصر التيبوغرافية المستخدمة مع موضوعات اغتيال الـشيخ             

  .أحمد ياسين في صحف الدراسة من ناحية، وعلى مستوى كل صحيفة بوجه خاص
  

  )6(جدول رقم 

  غتيال فييبين تكرار ونسب العناصر التيبوغرافية المستخدمة مع موضوعات اال

  صحف الدراسة

   الصحيفة     االتجاه العام  الحياة الجديدة  األيام  القدس
  العناصر 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  التيبوغرافية

  54.87  468  47.81  153  58.54  192  60  123  عنوان ممتد
  15.83  135  18.75  60  13.11  43  15.61  32 عنوان تمهيدي

  12.90  110  14.69  47  15.55  51  5.85  12  صور 
  4.57  39  4.06  13  4.27  14  5.85  12 عنوان عمودي

  3.17  27  1.56  5  3.66  12  4.88  10  ألوان

  3.63  31  3.75  12  3.05  10  4.39  9  أرضيات
  1.99  17  3.44  11  0.61  2  1.95  4  عناوين فقرات
  0.35  3  0.31  1  0.30  1  0.49  1  عنوان مانشيت
  1.52  13  3.44  11  0.61  2  ـ  ـ عنوان عريض

  0.70  6  1.56  5  0.30  1  ـ  ـ  ثانويعنوان 

  0.47  4  0.63  2  ـ  ـ  0.98  2  رسوم

  100  853  100  320  100  328  100  205  المجموع
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 بـين بيانات الجدول السابق يتضح أن العناوين الممتدة احتلت المرتبة األولى           بدراسة    

سين وذلـك   العناصر التيبوغرافية المستخدمة في صحف الدراسة لتغطية اغتيال الشيخ أحمد يا          

، ثـم الـصور بنـسبة       %)15.83(، تلتهـا العنـاوين التمهيديـة بنـسبة          %)54.87(بنسبة  

، ثـم   %)3.63(، ثم األرضـيات بنـسبة       %)4.57(،ثم العناوين العمودية بنسبة     %)12.90(

، ثم جاء العنوان العريض بنسبة      %)1.99(، ثم عناوين الفقرات بنسبة      %)3.17(األلوان بنسبة   

، وأخيـراً   %)0.47(، ثـم الرسـوم بنـسبة        %)0.70(اوين الثانوية بنسبة    ، ثم العن  %)1.52(

  %).0.35( نسبة حصل علىالمانشيت 
  

  :ولمعرفة العناصر التيبواغرافية المستخدمة في كل صحيفة على انفراد يتبين أن

  :صحيفة القدس. 1

 بنـسبة   ، ثم العناوين التمهيدية   %)60(الممتدة في المركز األول بنسبة      جاءت العناوين     

، ثم األلـوان بنـسبة      الكل منهم %) 5.85(، ثم الصور والعناوين العمودية بنسبة       %)15.61(

، ثم الرسـوم  %)1.95(، ثم عناوين الفقرات بنسبة %)4.39(، ثم األرضيات بنسبة    %)4.88(

  %).0.49(، وأخيراً عنوان المانشيت حصل على نسبة %)0.98(بنسبة 
  

  :صحيفة األيام. 2

، تلتها العناوين التمهيديـة     %)58.54(ين الممتدة على أعلى نسبة وهي       حصلت العناو   

، %)4.27(، ثم العناوين العموديـة بنـسبة        %)15.55(، ثم الصور بنسبة     %)13.11(بنسبة  

، ثم جاءت عنـاوين الفقـرات       %)3.05(، ثم األرضيات بنسبة     %)3.66(تلتها األلوان بنسبة    

هما، وأخيراً العنوان المانشيت والعنـوان الثـانوي        لكل من %) 0.61(والعنوان العريض بنسبة    

  .لكل منهما%) 0.30(بنسبة 
  

  :صحيفة الحياة الجديدة. 3

، تلتها العنـاوين التمهيديـة      %)47.81(احتلت العناوين الممتدة المرتبة األولى بنسبة         

ـ  %)4.06(، ثم العناوين العمودية بنسبة      %)14.69(، ثم الصور بنسبة     %)18.75(بنسبة   م ، ث

لكـل  %) 3.44(، ثم عناوين الفقرات والعنوان العريض بنـسبة         %)3.75(األرضيات بنسبة   

لكل منهما، ثم حـصلت الرسـوم   %) 1.56(منهما، ثم جاءت األلوان والعناوين الثانوية بنسبة     

  %).0.31(، وأخيراً حصل المانشيت على نسبة %)0.63(على نسبة 
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  المبحث الثالث

  حليلية المقارنة والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة الت

  :مناقشة النتائج: أوالً

استهدفت هذه الدراسة التعرف على حجم المساحة التي أفردتهـا صـحف الدراسـة                

الغتيال الشيخ أحمد ياسين، ومعرفة الفئات الفرعية لقضايا االغتيال، والمصادر التي اعتمدت            

 قضايا االغتيال، والكـشف     عليها صحف الدراسة، واألشكال الصحفية المستخدمة في عرض       

عن مواقع نشرها، والعناصر التيبوغرافية المستخدمة، وعلى ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة             

  :تبرز النتائج التالية

كشفت الدراسة أن صحيفة الحياة الجديدة هي أكثر صحف الدراسة الـثالث اهتمامـاً               .1

 من مساحة العينة    %)15.19(بقضايا اغتيال الشيخ أحمد ياسين حيث خصصت نسبة         

ها صحيفة األيام، وجاءت صحيفة القدس في المرتبة األخيرة من حيـث            تتللالغتيال،  

ويرجع ذلك كـون صـحيفة الحيـاة الجديـدة          .  فقط %)5.32(احة بنسبة   مسفراد ال إ

بالقضايا المحلية أكثر مـن      كما أنها تهتم     ،م صفحاتها لجريمة االغتيال   ظخصصت مع 

 الفلسطينية، باإلضافة إلى أنها وصحيفة األيام تصدران من         غيرها من الصحف اليومية   

رام اهللا، وال تخضعان للرقابة اإلسرائيلية كما هو الحال مع صـحيفة القـدس التـي                

تخضع للرقيب العسكري اإلسرائيلي باإلضافة كون صحفية القدس تهتم باإلعالنـات           

 مثـل لإلعالنـات،   ت كاملـة    ابشكل كبير حيث أنها تفرد في كثير من األحيان صفح         

تعازي باستشهاد الشيخ أحمد ياسين، بينما أوضحت الدراسة أن صحيفة األيام هـي             ال

أكثر الصحف اهتماماً بقضية االغتيال من حيث التكرار، على الرغم من كونها جاءت             

في المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد صحيفة الحياة، ويرجع ذلك كون موضوعات             

 مساحة أصغر، فهي اعتمدت على األخبار البسيطة بشكل كبيـر           صحيفة األيام احتلت  

  .نسبياً والتي تنشر عادة على عمود أو عمودين من الصحيفة

بينت الدراسة أن إدانة اغتيال الشيخ أحمد ياسين، واالحتجاجات المتمثلة بالمظـاهرات             .2

واإلضرابات والمواجهات وغيرها من أشكال االحتجاج على جريمـة االغتيـال قـد             

%) 65(حصلتا على أعلى نسبة من بين قضايا االغتيال، حيث بلغت نسبتها حـوالي              

من مجموع القضايا، وهذا يرجع كون صحف الدراسة اهتمت بنبض الشارع المحلـي             

 عالمية وسخط علـى جريمـة       هبه ونقلت ما حدث من      والعربي واإلسالمي والعالمي  

 الحاالت إلى العنف، عدا عـن        من احتجاجات وصلت في كثير من      االغتيال وما القته  

 .اإلدانة العالمية من مختلف الدول والهيئات والمنظمات والشخصيات لهذه الجريمة
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الدراسة أن وكاالت األنباء كانت المصدر األول الذي اعتمدت عليه صحف           أوضحت   .3

الدراسة في تغطيتها لقضايا اغتيال الشيخ أحمد ياسين، حيث حصلت على نسبة أكثـر              

في المصادر الخاصـة    من بين المصادر األخرى، وهذا يعود إلى ضعف         %) 40(من  

لكل صحيفة من الصحف المحلية الـثالث، سـواء قلـة المراسـلين الخاصـين، أو                

اب، ويرجع ذلك ألسباب مالية وإدارية تعاني منهـا الـصحف           المندوبين، وحتى الكتّ  

ايا علـى وكـاالت      بشكل كبير في مختلف تغطيتها لألحداث والقض       دالمحلية، إذ تعتم  

علماً أن هذه مصادر عامة ال تميـز        ) وفا(األنباء العالمية، أو وكالة األنباء الفلسطينية       

 .صحيفة عن أخرى

كما يالحظ ارتفاع نسبة الموضوعات التي لم يذكر مـصدرها حيـث بلغـت              

من بين جميع المصادر، وهذا يؤثر سلباً على مصداقية هذه الموضوعات           %) 12.05(

  .دم بيان مصدرهانظراً لع

وكشفت الدراسة اعتماد الصحف على المصادر اإلسرائيلية بشكل مرتفع نسبياً          

إذ أنها تفرد صفحات لنشر المقاالت المترجمة عن الصحف اإلسرائيلية مثل يـديعوت             

 ومعاريف بشكل يومي، مما يتيح أحياناً نشر األفكار الصهيونية          ،أحرونوت، وهآرتس 

  .بشكل غير مقصود المحلي بين يدي القارئ

كشفت الدراسة أن صحف الدراسة اعتمدت على الخبر الصحفي بشكل كبيـر حيـث               .4

من بين األشكال الصحفية المختلفـة التـي اسـتخدمتها          %) 63(حصل على أكثر من     

الصحف في تغطية اغتيال الشيخ أحمد ياسين، ويرجع ذلك كون الصحف اليومية هي             

 صحافة رأي، كما يرجع لـضعف اإلمكانـات         صحافة خبر بالدرجة األولى أكثر منها     

المهنية للعاملين في هذه الصحف، وعدم امتالكهم للخبرات الفنية التي تساعدهم علـى             

م يستخدم إال مـرة واحـدة فـي         لاستخدام الفنون التفسيرية كالتحقيق الصحفي الذي       

  . صحيفتي األيام والحياة الجديدةصحيفة القدس، بينما لم تستخدمه

راسة أن موضوعات اغتيال الشيخ أحمد ياسين المنشورة علـى الـصفحات            بينت الد  .5

من مجموع الموضوعات وهـذه     %) 80(ف الدراسة أكثر من     صحت في   لغالداخلية ب 

نسبة طبيعية نظراً لكثرة الصفحات الداخلية من ناحية، وكون الصفحة األولى بمثابـة             

موضوعات التي تتناولها   الواجهة للصحيفة التي تسعى إلى عرض مختلف القضايا وال        

الصحف، كما أن الصفحة األولى من صحف الدراسة احتلت نـسبة معقولـة حيـث               

عن تراجع الموضوعات المتعلقة    بينما كشفت الدراسة    %).  12(وصلت إلى أكثر من     

هذه الـصفحة التـي     نظراً لطبيعة   %) 2(باالغتيال على الصفحة األخيرة إلى حوالي       
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نية من ناحية، واقتصارها على األخبار الخفيفـة مـن          تبيعها الصحف كمساحات إعال   

 .ناحية أخرى عدا عن نشر الكاريكاتير عليها

كشفت الدراسة أن العناوين الممتدة هي أكثر العناصر التيبوغرافية المـستخدمة فـي              .6

 تها حـوالي  بعرض موضوعات اغتيال الشيخ في صحف الدراسة، حيث تراوحت نس         

 وارتفعـت في صحيفة األيام،    %) 58(دة، إلى حوالي    في صحيفة الحياة الجدي   %) 47(

ـ    %) 60(هذه النسبة لتصل إلى      د هـذا االسـتخدام الكبيـر       وفي صحيفة القدس، ويع

 المستخدمة في الصحف بشكل عام، فهـي        ممتدة كونها أكثر أنواع العناوين    الللعناوين  

   .العناوين التي يزيد عرضها عن العمود الواحد، وال تصل إلـى عـرض الـصفحة              

ف الـثالث    الـصح  استخدمتوجاء استخدام باقي أنواع العناوين بشكل معقول، حيث         

  لمرة واحدة وهي المرة التي صدرت فيها الصحف بعـد          -المانشيت– العنوان الرئيس 

 .اغتيال الشيخ مباشرة نظراً ألهمية الحدث على مختلف األصعدة

اً للـصور،    كما أوضحت الدراسة أن صحيفة األيام أكثر الصحف اسـتخدام         

من أكثر من صـورة،     فيها  وذلك يرجع إلى طبيعة الصحيفة التي ال تكاد تخلو صفحة           

كذلك كشفت الدراسة قلة اسـتخدام      .  لما للصورة من قوة في التعبير ومصداقية للخبر       

الصحف لعناصر اإلبراز كاأللوان واألرضيات لما لها من أهمية في لفت نظر القارئ             

ءته لتميزه عن غيره من الموضـوعات المنـشورة علـى           إلى الموضوع ودفعه لقرا   

  .الصفحة

  

  :توصيات الدراسة: ثانياً

 لموضـوع   هت، وما ظهر للباحث من خـالل معايـش        بناء على نتائج الدراسة التحليلية      

البحث، فإنه يخرج بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في االرتقاء بصحفنا اليوميـة               

  : الهامة شكالً ومضموناً، وتتمثل التوصيات فيفي تعاملها مع القضايا

ضرورة تناول صحف الدراسة لمختلف القضايا، خاصة فيما يتعلق بتنوير القراء بعد             .1

جريمة االغتيال وما يلحق بها من تبعات على االنتفاضة وطبيعة الصراع على أرض             

 .فلسطين

لفنـون التفـسيرية    استخدام كافة الفنون الصحفية في عرض القضايا الهامة، خاصة ا          .2

القادرة على الشرح والتحليل والمناقشة، وتقديم الحلول، كالتحقيق الصحفي، والحديث          

  .الصحفي، وهو ما يحتاج من الصحف إعداد كادر صحفي قادر على القيام بذلك
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 لما لها من قوة وانفراد، وعـدم        ،ضرورة اعتماد الصحف على المصادر الخاصة بها       .3

ى وكاالت األنباء خاصة األجنبية منها لما لها من سياسة تخدم           اإلكثار من االعتماد عل   

 . وتتعارض مع قيمنا عليهاينالقائم

عدم نشر الموضوعات المترجمة عن الصحف اإلسرائيلية، أو االعتماد على المصادر            .4

اإلسرائيلية في التعامل مع قضايانا الهامة، نظراً لما لها من خطورة في نـشر الفكـر                

 .بين أيدي قراء الصحف المحلية الصهيوني وجعله

استخدام وسائل اإلبراز المختلفة مع القضايا الهامة، خاصـة األلـوان واألرضـيات              .5

والعنوان العريض والثانوي، نظراً لقدرتها على جذب انتباه القارئ، وإعطـاء أهميـة            

 .أكبر لمثل هذه القضايا
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