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 ان:الشكر والعرف

لى كؿ ما قدـ لي يد المساعدة والعوف وشجعني عمى إكماؿ رسالتي وعمى  أشكر اهلل أواًل وأخيرًا، وا 
رأسيـ إدارة معيد الدراسات اإلقميمية ومحاضروه وموظفوه، وأخص بالذكر الدكتور أحمد رفيؽ عوض 

اء إنتسابي لنيؿ درجة عمى ما بذلو مف جيد في التوجيو واإلرشاد، كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف عممني أثن
الماجستير، والشكر لئلعبلمية إيماف نجـ لما قدمتو لي مف مساعدة في توفير صحيفتي الدراسة، 
والشكر لصديقي جياد دباس لما  قدمو لي مف مساعدة في طباعة الرسالة، والشكر موصوؿ لؤُلستاذ 

الكتب والمراجع بالمغة خالد رباع لما قدمو لي مف مساعدة عظيمة بتزويدي بمجموعة ميمة مف 
 اإلنجميزية، وكتابة ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية.
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 الممخص:
، حيث 2014تتحدث ىذه الدراسة عف دالال ت الصور الصحفية، لمعدواف اإلسرائيمي عمى غزة لعاـ 

مينيا قاـ الباحث بتحميؿ مضموف الصور في صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ، لمعرفة مضا
وسياستيا ودالالتيما، والمقارنة بينيما. واستخدـ الباحث المنيج التحميمي الكيفي لتحقيؽ أىداؼ 

 الدراسة.
إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التعرؼ عمى إتجاىات الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف 

واضيع التي تـ اإلسرائيمي عمى غزة في صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ، عف طريؽ تحديد الم
التركيز عمييا، وتحديد نوع الصورة المنشورة في كبل الصحيفتيف والمقارنة بيف إتجاىات كؿ مف 

 يديعوت أحرونوت ومعاريؼ حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في نشر مضاميف الصورة الصحفية.
سرائيمية المطبوعة، وكانت الفرضية الرئيسية لمدراسة ىو إستخداـ الصورة الصحفية في الصحافة اإل
 يأتي ألىداؼ عدة ىي التجييش، التضميؿ، التزييؼ، خمؽ رأي عاـ مساند لمجيش. 

وترجع أىمية الصورة في قوتيا اإلتصالية وفاعميتيا وعبلقتيا القوية بأجندة القائميف باإلتصاؿ 
الصورة  وأولوياتيـ. وتحدث الباحث عف التصوير الصحفي وأىميتو وأنواعو، كما تحدث عف نشأة

الصحفية أىميتيا، أنواعيا، إضافة الى المضاميف الجوىرية التي التي أرفقت مع الصورة المنشورة في 
صحيفتي الدراسة، كما سمطت الضوء عمى منظومة اإلخراج الصحفي، وأىمية الصورة في اإلخراج، 

ة الصحفية عمى باإلضافة الى أىمية الصفحة األولى في الصحيفة، وتـ التركيز عمى تأثير الصور 
الرأي العاـ ، كما تطرؽ الباحث الى اإلعبلـ المكتوب في إسرائيؿ، وسرد نبذة عف صحيفتي يديعوت 
أحرونوت ومعاريؼ، باإلضافة إلى الرقابة العسكرية عمى الصحافة اإلسرائيمية، وتـ الحديث عف 

 .2014العدواف اإلسرائيمي عمى غزة لعاـ 
يديعوت أحرونوت ومعاريؼ عمى مصادرىما مف الجيش والرقابة وركزت الدراسة عمى مدى إعتماد 

العسكرية، حيث أسكتت األصوات المعارضة وأفسحت المجاؿ لممحمميف العسكرييف واألصوات المؤيدة 
 لمعدواف عمى صدر صفحاتيا اليومية.

عدواف ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف صحيفة يديعوت أحرونوت ومعاريؼ إىتمت بال
اإلسرائيمي عمى غزة وحرضت عمى قتؿ المدنييف، وروجت ألىداؼ العدواف بشكؿ منحازوىجومي 
ومطالبتيما الجيش بشكؿ عمني وضمني بتحقيؽ النصر في المواجية مع المقاومة في غزة، حيث 

 إعتبرت العدواف عمى غزة عدوانًا وجوديًا ييدد مصير الشعب الييودي ومستقبمو في الببلد.
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The Role of the Journalist photo of the Israeli Journalism during the 

War on Gaza 2014, Yediot  Achronot and Maarive Newspapers as 

Models. 

Prepared by: Mohammad Odeh Rababba 

Supervised by: Dr. Ahmad Rafiq Awad 

Abstract: 

This study is about the indications of the journalist photography during the Israeli war on 

Gaza 2014, the researcher analyzed the content of the photos in the newspapers of Yediot 

Achronot and Maarive to shed light on their policies, aims and the differences between 

both of them. The researcher followed the analytic quality approach to achieve the study 

goals. 

The aim of this study was to introduce the approaches of the journalism photo on the 

Israeli aggression on Gaza in Yediot Achronot and Maarive Newspapers. This was studied 

through the topics of these two newspapers to determine the kinds of these photos and 

comparing them in concerning the content of the photos during the war on Gaza. The 

hypothesis of this study is the use of the photo in the printing media to support the army, 

raise the public opinion through deceiving and  falsifying photos . 

The importance of the photo comes from the power that it makes via contacts and their 

relation with the people who are in charge to make contacts and their priorities. The 

researcher studies the journalist photography, its efficiency and their kinds. Also, the study 

discussed the core contents of the photos of the two newspapers. In addition, journalism 

production is taken into consideration. The first page of the newspaper is very effective so 

it was studied the changes and the influence on the public opinion. Besides, the newspapers 

in this study as examples in Israel  are presented according to their history and how they 

affected the military monitoring or ruling specially during the last war on Gaza 2014. 

The study also focused on the resources of the two newspapers  from the Israeli military 

and monitoring, this stops the voices of the opposites of the war and supports pro war by 

their views on newspapers. 

The researcher concluded that the two newspapers provoked and pushed the public opinion 

towards war and killing civilian people. Both newspapers promote towards the war and 



 ه 
 

were not subjective or professionally took the events. They asked the Israeli army for war 

and victory on the resistant groups. In addition to that, these two newspapers considered 

the war on Gaza and achieving victory is an existing goal to keep the Jewish people, land 

and their future. 
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 الفصل األول

__________________________________________________________ 

 خمفية الدراسة

 : المقدمة1.1

الرؤية ىي التصديؽ، وىي خير بينة، فالعيف أقرب مف األذف إلى القمب، ونتأثر بما نرى أكثر مف 
مطبوعة، وتمثؿ أحد تأثرنا بما نسمع، و تحتؿ الصورة الصحفية أىمية بالغة في وسائؿ اإلعبلـ ال

األركاف الرئيسية بالصحؼ، وتقوـ بتوضيح الخبر وتحقؽ بو سبقًا صحفيًا، وتأخذ حيزا كبيرًا مف إىتماـ 
المحرريف والناشريف، بسبب تأثيرىا بالجميور، والدور الذي تؤديو في لفت أنظار الرأي العاـ وتوجييو 

ا، إف الصورة الصحفية تعبر عف اآلراء واألفكار نحو اليدؼ الذي تريد إبرازه والغاية التي تسعى إليي
في المجتمع، وتنقؿ ىمومو وتطمعاتو، وىي مف أكثر أدوات التوجيو واإلرشاد وىي لغة معبرة تفيميا 
جميع األمـ والشعوب عمى تعداد لغاتيـ وثقافاتيـ، ألنيا مف أيسر الطرؽ التي تمكف الجميور مف 

ث الميمة، ونشير إلى المثؿ الصيني القائؿ "الصورة تساوي اإلطبلع عمى أدؽ التفاصيؿ و األحدا
عشرة آالؼ كممة" ألف الصورة تعتبر الدليؿ والبرىاف واإلثبات عمى أي حدث بيد سكرتير التحرير، 
الذي بإمكانو أف يوصؿ الرسالة اإلعبلمية بشكؿ ميني ممنيج ومدروس، ألف الصورة الصحفية يكوف 

ألحداث، وىي قادرة عمى إطبلؽ عقؿ القارئ لمتفكير باألحداث مف خبلؿ تأثيرىا أعمؽ وأدؽ في نقؿ ا
 التأمؿ، ويكوف حسب رواية الصحيفة ولو كانت مضممة.

لمصورة الصحفية وظائؼ عديدة، ومف أىميا إضافة الكثير مف المعاني عمى المادة المقدمة ودورىا في 
تصاقًا بذىنو مف المادة المكتوبة، باإلضافة تثبيت المعمومات في ذاكرة المتمقي، ألف الصورة أكثر إال
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إلى إمكانية الصورة في دعـ خبر صغير جدًا حيت ال تستطيع المادة المكتوبة دعمو بيذا الشكؿ، وليا 
وظيفة سيكيموجية ألف الصورة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسيكيموجية اإلنساف، فيي التي تسيطر عمى مشاعره 

ر، وتنفرد الصورة الصحفية، أنيا صورة عالمية والجميع يفيميا حتى وأحاسيسو حسب الموضوع المنشو 
األمييف الذيف يجيموف القراءة والكتابة، ألنيا تمدنا بمجموعة كبيرة مف المعمومات، كما أنيا تتصؼ 
بالشمولية وتخترؽ حدود الزماف والمكاف، والصورة الصحفية قد تغير الحقيقة ألنيا تصور لنا ما تراه 

ط الصورة، فيي تشير إلى ما إىتـ بو صاحبيا وعناه، والصورة تشير إلى معنى أبعد مما عيف ممتق
 تتضمنو. 

ما يزاؿ عالـ الصحافة المكتوبة المينة األقدـ في الوسائؿ اإلعبلمية الجماىيرية فيي ثابتو عمى 
المطبوعة، خاصيتيا في التأثير بيف الجميور القراءه، فالصحافة بوجو العموـ تعتمد عمى الكممة 

والصورة الصحفية المعبرة ويكوف تأثيرىا أدؽ وأعمؽ في نقؿ الحدث المبني عمى المعمومات، ألنيا 
قادرة عمى إطبلؽ عقؿ القارئ  إلى التفكير في األحداث مف خبلؿ التأمؿ وتحميميا، وتبني فكرة بشكؿ 

خضاعيا لمنقد وتحميؿ  المضموف، إف فرصة الصحيفة معيف مع إمكانية اإلستشياد بالصورة المعبرة، وا 
في تحميؿ الصورة وقراءتيا تكوف أكبر، وذلؾ لكونيا تصدر في اليوـ الذي يمي الحدث، مما يعطي 
الفرصة لجمع المعمومات وتحميميا وعرضيا في صفحات الجريدة بتسمسؿ منطقي تمكف القارئ مف 

 الفيـ واالستيعاب. 

كبيرة ويعتبر األكثر ليبرالية وانفتاحًا، إال إنو ينتقد بكثير يتميز اإلعبلـ اإلسرائيمي بحرية وديمقراطية 
مف القضايا كإرتباطو الوثيؽ بالمؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيمية التي تسيطر عمى الصحؼ 
الكبرى في إسرائيؿ لتنشر بمغتيا وأىدافيا التي تريدىا وتعبر عنيا كما تراىا مناسبة، وىو األمر الذي 

سرائيمية تمعب دورًا في المحافظةعمى النسيج ااإلجتماعي ورباطة الجميور وعدـ بث جعؿ الصحؼ اإل
روح اليأس  لممجتمع اإلسرائيمي، ألف اإلعبلـ اإلسرائيمي يعتمد عمى الحشد والتأييد لمجيش وسمطاتو 
 وخدمة مصالحيـ الخاصة لدولة إسرائيؿ، فمنذ بدايات ظيور الصحافة اإلسرائيمية  المكتوبة لعبت
عمى وتر اإلضطياد في المجتمعات األوروبية، ودعت الييود وشجعتيـ لميجرة إلى أرض فمسطيف، 
كسبيؿ لمتخمص مف اإلضطياد، وأىـ ما يميز اإلعبلـ اإلسرائيمي، ىو التعددية في وسائؿ اإلعبلـ 

انت وال تزاؿ المقروءة والمسموعة والمرئية، لتغطية أكبر مساحة إعبلمية ممكنة، إال أف ىذه التعددية ك
 شكمية، ولـ تختمؼ في مضموف ما يجب تقديمو لمجميور، دارت جميعيا في المحور نفسو.
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ويمكف أف نستند إلى أقواؿ السياسييف اإلسرائيمييف بما يتعمؽ بدور اإلعبلـ اإلسرائيمي إف اليدؼ 
بداعاتيـ وأىـ إنجازاتيـ في كافة  الرئيسي منو ىو إظيار الطابع الصييوني إلسرائيؿ، وكفاح الييود وا 

المستويات مع تعميؽ اإلنتماء الييودي والصييوني، وترويج دعاية لمفمسطينييف والعرب وفؽ أىداؼ 
السياسة اإلسرائيمية وخاصة العدوانية المتعمقة باإلستيطاف والتيويد والحروب التي تشنيا إسرائيؿ ضد 

 الفمسطينييف.

يما مف أقدـ الصحؼ واألكثر شعبية وجماىيرية في ويرى الباحث، أف إختيار تمؾ الصحيفتيف ألن
إسرائيؿ، وسعى الباحث في ىذه الدراسة إلى مقارنة الصور الصحفية المنشورة في الصحيفتيف بصورة 
موضوعية، حيث مف الممكف أف يساعد ذلؾ في إبراز جزء مف المعطيات التي قد تساىـ في صقؿ 

لممتزميف تجاه القضية الفمسطينية كي يتخذوا المواقؼ والقرارت اتجاىات القادة وصّناع القرار الجاّديف وا
بخصوص ما يجري في قطاع غزة، وذلؾ مف خبلؿ إظاىر وجية نظر كؿ مف الصحيفتيف وجيشيما 
حوؿ الموضوع. والجدير بالذكر أف ىذه الدراسة تمتاز بأنيا أوؿ دراسة عربية وعالمية في حدود عمـ 

 .2014معدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ الباحث حوؿ الصورة الصحفية ل

 : مبررات الدراسة2.1

تعد صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ األكثر إنتشارًا واألكثر شعبية في أوساط الجميور 
اإلسرائيمي، ويكتب فييا كبار الكتاب والقادة العسكريوف  وليما التأثير األكبر عمى الجميور، كما أف 

مسطينية والعربية تقوـ بالنقؿ والترجمة عف ىذه الصحؼ كما تـ نشرىا دوف العديد مف الصحؼ الف
التأكد مف مصداقية المعمومات والصور، لذلؾ فإف مبرر ىذه الدراسة ىو البحث في مضاميف ودالالت 
الصورة الصحفية في الصحيفتيف، وكيؼ تعزز الصورة الصحفية الرواية اإلسرائيمية المضممة والكاذبة 

يد الحكومة والجيش وتمنع التعاطؼ مع الفمسطينييف، وىؿ يمكف إعتبار الصحافة اإلسرائيمية والتي تؤ 
المكتوبة خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة أداًء مينيًا وفؽ المعايير التي تكفؿ باألساس حؽ الجميور 

 في المعرفة.
وتعتبر ىذه الدراسة ىي  كاف المبرر الرئيسي مف ىذه الدراسة ىو قمة الدراسات في ىذا الموضوع

األولى في الجامعات الفمسطينية ويمكف إعتماد عمييا كمرجع في دراسات أخرى في ىذا المجاؿ، وأنيا 
تفيد القارئ والممتزميف في إتجاه القضية الفمسطينية في إتخاذ القرارت السميمة والصحيحة إتجاه اإلعبلـ 

 اإلسرائيمي.
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 : أىمية الدراسة3.1

 دراسة في:تكمف أىمية ال

إىتماـ الجميور اإلسرائيمي المغيب بكؿ ما يصدر عف ىاتيف الصحيفتيف، األكثر إنتشارًا  - أ
 واألكثر شعبية في أوساط الجميوراإلسرائيمي.

باإلضافة أف الصحيفتيف تدعـ رواية اإلحتبلؿ المضممة ومحاولة تأثيرىا عمى الرأي العاـ  - ب
وأف الفمسطيني دائمًا ىو اإلرىابي والمخرب  العالمي والتي تمنع التعاطؼ مع الفمسطينييف
 واإلسرائيمي يحاوؿ منع اإلرىاب والقضاء عميو.

معرفة إتجاىات القائميف باإلتصاؿ في كؿ مف الصحيفتيف اإلسرائيميتيف. مما قد يفيد الساسة  - ت
 .وصناع القرار الممتزميف إتجاه القضية الفمسطينية في إتخاذ القرارات السميمة تجاه إسرائيؿ

المقارنة بيف إتجاىات كؿ مف صحيفة يديعوت أحرونوت ومعاريؼ حوؿ العدواف اإلسرائيمي  - ث
 عمى غزة في نشر مضاميف الصورة الصحفية.

يمكف أف تكوف ىذه الدراسة مرجعية يمكف اإلعتماد عمييا في دراسات أخرى في ىذا المجاؿ   - ج
زاؿ نادرة لحداثة الموضوع ولكوف مف ناحية منيجيتيا، والتحميؿ والحكـ والنتيجة، والتي ال ت

 وجود صراع لحتى اآلف.
 

 : مشكمة الدراسة4.1

الصحافة اإلسرائيمية التي تدعي الديمقراطية وتعمؿ حسب قوانيف الميف الصحفية وتخضع لمساءلة مف 
قبؿ الجميور ومؤسساتو إال أنيا تستخدـ الصورة الصحفية إستخدامات يفيـ منيا أنيا تستخدـ سياسات 

تجاىات معينة، ألف الصحافة اإلسرائيمية تعمؿ أو  إتجاىات مسبقة، وىذه الصور تخمؽ تيارات وا 
 لصالح الحكومة والجيش والحزب.

وتسعى ىذه الدراسة لموقوؼ عمى مضاميف ودالالت الصورة الصحفية في العدواف اإلسرائيمي عمى غزة 
ومعاريؼ ومف ىنا تتمحور  مف خبلؿ توظيؼ ىذه الصورة في نموذجيف وىما يديعوت أحرونوت

  .مشكمة الدراسة
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 : أىداف الدراسة5.1

تبياف مميزات صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ خبلؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في  -1
 نشر الصور الصحفية.

التعرؼ عمى مضاميف الصور الصحفية المنشورة في العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في كؿ مف  -2
 وت ومعاريؼ.صحيفتي يديعوت أحرون

التعرؼ عمى آثار إتجاىات الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في  -3
صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ، عف طريؽ تحديد المواضيع التي تركز عمييا كؿ 

 منيما.
التعرؼ عمى دالالت الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في كؿ مف  -4

 يفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ.صح
تحديد نوع الصورة المنشورة في كبل الصحيفتيف واألشكاؿ واأللواف التي رافقتيا، وأيف خصصت  -5

 في صفحة الصحيفة.
 

 لدراسة: أسئمة ا6.1

ما ىي إتجاىات الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في كؿ مف  -1
 ؼ؟صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاري

 ما ىي مميزات الصحافة اإلسرائيمية المكتوبة أثناء العدواف عمى غزة؟ -2
كيؼ تؤثر الصورة الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في كؿ مف صحيفتي  -3

 يديعوت أحرونوت ومعاريؼ عمى الجميور اإلسرائيمي؟
 كيؼ تؤثر الصورة الصحفية في أوساط الجميور اإلسرائيمي؟ -4
اميف الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في كؿ مف ما ىي مض -5

 صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ؟
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 ىناك بعض االسئمة التي يراىا الباحث:

ما ىي دالالت الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرايمي عمى غزة في كؿ مف  -1
 صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ؟

 ىي األكثر إىتمامًا بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة؟أي الصحيفتيف  -2
 ىؿ يمكف إعتبار الصحيفتيف مجندة لصالح المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية؟ -3

 
 

 : فرضيات الدراسة7.1

إستخداـ الصورة الصحفية في الصحافة اإلسرائيمية المطبوعة، يأتي ألىداؼ عدة ىي التجييش،  -1
 لمجيش. التضميؿ، التزييؼ، خمؽ رأي عاـ مساند

الصورة تقـو بدور تعريفي وتوضيحي، الصورة بدوف أيدلوجيا الصورة بدوف سياسة الصورة حسب  -2
 أخبلقيات المينة الصحفية.

 ىناؾ عبلقة نفعية مشتركة ومتبادلة بيف  اإلعبلـ وأجيزة المؤسسة العسكرية. -3
 ة العسكرية.الصحافة اإلسرائيمية ىي صحافة مجندة تمقائيًا لخدمة أىداؼ الجيش والمؤسس -4
النقد الذي توجيو الصحافة اإلسرائيمية لممؤسسة العسكرية ينبع مف الشعور الوطني العاـ والشعور  -5

 بالمسئولية الوطنية.
 

 سة: حدود الدرا8.1

محافظات الضفة الغربية، صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ التي تصدر  الحدود المكانية:
 .2014في إسرائيؿ، حرب غزة عاـ 

إقتصرت الدراسة عمى أرشيؼ صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ في تغطية  د الزمانية:الحدو 
، مع العمـ أف العدواف بدأ في 28/8/2014وحتى  8/7/2014العدواف عمى غزة إبتداءًا مف 

 في ساعات المساء ولكف الصحؼ تصدر في الصباح. 7/7/2014



 
 

7 
 

بب عدـ إىتماـ شعبنا في غزة باإلعبلـ لقد تـ تحديد الحدود المكانية في محافظات الضفة بس
 أثناء الحرب.

 

 : معوقات الدراسة9.1

ثمة صعوبات وعوائؽ واجيت الباحث خبلؿ إجراء الدراسة، ومف تمؾ الصعوبات عدـ توفير أرشيؼ 
لصحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ في الضفة الغربية مما ُأضطر الباحث لمحصوؿ عمى تصريح 

جتياز الحواجز  1948لمدني اإلسرائيمي لدخوؿ أراضي فمسطيف المحتمة عاـ بصعوبة مف اإلرتباط ا وا 
كيمو مترًا بشكؿ إسبوعي إلى مدينة تؿ أبيب لتحميؿ األعداد في  70اإلسرائيمية وقطع مسافة تتجاوز 

األرشيؼ القومي اإلسرائيمي الخاص بالدوريات في كبرى المكتبات العامة بتؿ أبيب كما أنو تعرض 
ة العنصرية مف أمف المكتبة اإلسرائيمية في تؿ أبيب، باإلضافة إلى قمة الدراسات الخاصة لممعامم

وعدـ وجود دراسات خاصة بالصور الصحفية لمعدواف  2014بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
 اإلسرائيمي كوف ىذا العدواف حديث.

 

 : منيجية الدراسة10.1

ميؿ الكيفي، باإلضافة لممنيج المقارف، كما تـ إستخداـ المقابمة تقوـ ىذه الدراسة عمى المنيج التح    
 كأداة مف أدوات الدراسة.

 

 : إجراءات الدراسة11.1

 دراسة المصادر والمراجع ذات الصمة مف كتب ودوريات وصحؼ ومواقع إلكترونية مختمفة. -1
 إجراء مقاببلت مع بعض رؤساء تحرير في صحؼ فمسطينية ومصوروف صحفيوف. -2
 المعمومات والمقاببلت. تحميؿ -3
 وضع قائمة بالمراجع والمصادر المستخدمة والمواقع اإللكترونية والمقاببلت. -4



 
 

8 
 

 مخطط الدراسة :12.1
 الفصل األول:

ويضـ ىذا الفصؿ المقدمة ومشكمة الدراسة وأىدافيا ومبرراتيا وأسئمتيا باإلضافة إلى فرضياتيا 
 ومنيجيتيا مع التطرؽ إلى إجراءات الدراسة.

 لفصل الثاني:ا
 اإلطار النظري والمصطمحات والدراسات السابقة.

 أواًل: اإلطار النظري والتعريؼ بالمصطمحات.
 ثانيًا: األدبيات والدراسات السابقة.

 ثالثًا: نظريات الدراسة.
 الفصل الثالث:

ىميتيا بالتطرؽ إلى التصوير الصحفي ونشأة الصورة وتطورىا وثقافتيا وأ قاـ الباحث في ىذا الفصؿ
 في الصحافة ومعايير إنتقاء الصورة الصحفية ووظائفيا.

 الفصل الرابع:
خراج الصفحة  تطرؽ الباحث في ىذا الفصؿ إلى الصيغ المونية لمصورة الصحفية واإلخراج الصحفي وا 
ستخداـ الصورة الصحفية في الحروب وتأثيرىا في الحروب النفسية وكيؼ تؤثر  األولى في الجريدة، وا 

 رأي العاـ.عمى ال
 الفصل الخامس:

تطرؽ الباحث في ىذا الفصؿ إلى الصحافة المكتوبة في إسرائيؿ وسرد نبذة عف صحيفتي يديعوت 
أحرونوت ومعاريؼ والصحافة والسمطة في إسرائيؿ والرقابة العسكرية عمى الصحافة اإلسرائيمية 

 باإلضافة إلى العدواف اإلسرائيمي عمى غزة.
 الفصل السادس:

باحث في ىذا الفصؿ بتحميؿ مضموف الصور الصحفية لصحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ قاـ ال
 باإلضافة إلى نتائج وتوصيات الدراسة.
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

إلييا التعريؼ بالمصطمحات واإلطار الّنظرّي لذلؾ ُخصًّص ىذا الفصؿ تتطمب أي دراسة قبؿ الولوج 
 لمتعريفات التالية.

 تعريف المصطمحات:: 2.1

ىي الصورة التي نجد فييا الحدث أو القصة التي نقرأىا، ولذلؾ فيي بمثابة ُمكمؿ  الصورة الصحفية: 
ئ شاىدًا عمى الحدث. وال تعتبر لمرواية الخبرية وتستخدـ في تصوير وعرض جوانبيا لُيصبَح القار 

الصورة عنصرًا إخباريًا فحسب، بؿ تعتبر عنصرًا جماليًا أيضًا، وأصبحت ُتعّبر عف األفكار واآلراء 
 .1كما ُتعبر عف األخبار واألحداث، فالصورة لغٌة عالميٌة يفيميا الجميع

طاع غزة بيدؼ تدمير ىي اليجمات العدوانية التي شنتيا قوات اإلحتبلؿ عمى ق: 2014حرب غزة 
الُبنية التحتية لمقطاع والقضاء عمى حركات المقاومة، والتي أطمؽ عمييا الجيش اإلسرائيمي عممية 
"الُجرؼ الصامد" والفمسطينيوف ىـ ضحايا ىذه الحرب حيث سقط آالؼ الشيداء ونزوح آالؼ 

 .2ت الكيرباءالعائبلت، ودمرت منازليـ ومساجدىـ ومدارسيـ وجامعاتيـ ومبلعبيـ ومحطا

                                                           
1

 .336( ص:2004، 1لفجر، ط( محمد منٌر حجاب، المعجم اإلعالمً، )القاهرة: دار ا
2

 .11/8/2014( تامر المسحال، برنامج "غزة تنتصر"، موقع الجزٌرة نت، 
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مف صحيفة جمع صحائؼ أو صحؼ، والصحيفة ىي الصفحة، وصحيفة الوجو أو صفحة الصحافة: 
الوجو ىي: بشرة الجمد، والصحيفة أو الصفحة ىي القرطاس المكتوب، أو ورقٌة كتب بوجيييا. وورقة 

صحفيًا، الجريدة بيا وجياف، فسميت: صحيفة، وعمميا أو فّنيا سّمي: صحافة. ومزاوليا يسمى: 
الفرنسية،  Jourوىي إحدى مشتقاف كممة  Journalمف أصؿ  Journalismوبالمغة اإلنجميزية إسميا 

، وكممة   Oxfordبالفرنسية تعني باألساس: يومي. وفي قاموس أوكسفورد  Journaleأي: يـو
Dictrionary  تستخدـ كممة صحافة بمعنىPress  وىي شيٌء مرتبٌط بالطباعة ونشر األخبار

بمعنى الصحافة و  Journalismويقصد بيا الصحيفة و  Journalالمعمومات وىي تعني أيضًا و 
Journalist  ،بمعنى الصحفى. وكتابة الموضوعات الصحفية مف تحقيقات وأحاديث ومقاالت وأعمدة

 .1وجمع الصور واإلعبلنات ونشر كؿ ذلؾ في الجرائد والمجبلت وتولي إدارتيا

 1948صحيفة المركز الثاني مف حيث الشعبية والتوزيع وقد ُأسست عاـ تحتؿ ال صحيفة معاريف:
بمبادرة مجموعة صحفييف، وتممكيا عائمة نمرودي ويكتب فييا مجموعة مف الُكتّاب والقادة العسكريوف 

 .2واليساريوف

وىي صحيفة إسرائيمية تعني آخر األنباء، وىي صحيفة يومية سياسية  صحيفة يديعوت أحرونوت:
ـ، وعمى الرغـ مف أنيا صحيفة ذات صبغة تجارية مستقمة إال أنيا ذات 1948ة صدرت عاـ مسائي

" يعتبر مف أكثر الصحافييف  ميوؿ يمينية متطرفة، بؿ إف رئيس تحريرىا السابؽ "ىرتسؿ روزنبمـو
الصياينة عداًء لمعرب ويتبنى ىذا الموقؼ في إفتتاحيات الصحيفة دائمًا، حيث كاف المذكور مف 

 .3اء عصابة شتيروف اإلرىابية، وال يزاؿ يؤمف بأفكارىا، ويعمؿ بوحيياأعض

ىو حالٌة مف االستعداد أو التأىب النفسي والعصبي توّلد تأثيرًا ديناميكيًا عمى استجابة الفرد، اإلتجاه: 
تساعدُه عمى اتخاذ القرارات المناسبة سواء كاف بالرفض أو اإليجاب فيما يتعرض لو مف مواقؼ أو 

 .4شكبلت، ويتأثر بالخبرات التي مّر بيا مف ناحية، وبالسمات المزاجية مف ناحيٍة أخرىم

                                                           
1

   . 315حجاب، مصدر سابق، ص:( 
2
(. 2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا، )رام هللا: اإلعالم اإلسرابٌلً، (  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788.  
3
  (2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا، مصدر سابق، )رام هللا: اإلعالم اإلسرابٌلً، (  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788 
4
 . 8( المصدر السابق، ص  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788
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ىي األمور التي تكوف وراء المضموف، ففي عمـ النفس اإلجتماعي ُيبحث عف داللة السموؾ الداللة: 
يراد والعبلقة بيف الحدث واألسباب المؤيدة إليو، سواء كانت عضويًة أـ ذىنية. وفي عمـ اإلجتماع 

بالفيـ الوقوؼ عمى الداللة الحقيقية لمسموؾ واألعماؿ الجمعية، وفي اإلثنولوجيا ال تصبح مظاىر 
 .1الطبيعة ثقافًة إال أف دّلت عمى أشياء معينة

وىي تعني شكؿ الشيء وتماثمو في النوع والصفة، يقوؿ الفيروز آبادي: "الُصورة بالضـ  الصورة لغًة:
 .2النوع والصفةىي الشكؿ، وتستخدـ بمعنى 

القياـ بعممية التناظر، أو التقابؿ بيف األشياء والنظائر بتعبير ابف خمدوف، والمقارنة  الدراسة المقارنة:
بيف خاصياتيا. وليا مستويات: الشكمي أو الخارجي، وىو مقارنة األشكاؿ الخارجية كاألحجاـ األلواف 

ىري المتعمؽ بمقارنة خواص الظاىر، بمعنى أنيا المسافات واألعداد، وىناؾ المستوى الداخمي أو الجو 
تتناوؿ البنيات األساسية المكونة لمظاىرة والتعمؽ فييا، أي أنيا مطمب رئيسي في التحميؿ العممي ألي 

 .3ظاىرة

ىو أي إجراء منتظـ يستخدـ لفحص مضموف المعمومات  :Content Analysisتحميل المضمون 
 .4البيانات القابمة لمتكرار المسجمة، ومف أجؿ صنع إحاالٍت مف

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .253المصدر نفسه، ص:( 

2
 .427(، ص:1998لفٌروز آبادي ومحمدٌن ٌعقوب، معجم القاموس المحٌط، )بٌروت: مإسسة الرسالة، ( ا

3
   184-183(، ص:2009مصباح عامر، معجم العلوم اإلنسانٌة والعالقات الدولٌة، )القاهرة: دار الكتاب الحدٌث، ( 
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 األدبيات والدراسات السابقة:: 2.2

نظرًا لحداثة موضوع الدراسة الذي يتناوؿ تغطية صحيفتي يديعوت أحرونوت ومعاريؼ بالعدواف 
اإلسرائيمي عمى غزة بالصور الصحفية، فإف الباحث لـ يعثر عمى دراسات تتصؿ إتصااًل مباشرًا 

 لباحث عمى ىذه الدراسات لتقاربيا منيجيًا وأسموبيًا.بالموضوع، وأعتمد ا

 الدراسات العربية: -أوالً 

_ أحمد رفيؽ عوض، كتاب لغة الخطاب اإلعبلمي اإلسرائيمي، عممية السور الواقي نموذجًا، 1
2006. 

يعد ىذا الكتاب الذي تطرؽ إلى مراحؿ تطور الصحافة اإلسرائيمية، وركز عمى أساسيات الخطاب 
مي الصييوني، ونقاط إلتقائو مع الصحافة العربية في فمسطيف المحتمة خبلؿ العيود العثمانية، اإلعبل

والبريطانية التي مرت فييا فمسطيف، والتعريؼ بأىـ ىذه الصحؼ )يديعوت أحرونوت، ىآريتس، 
بلمي ومعاريؼ(، وقد استفاد الباحث منيا في تدعيـ إطاره النظري، في التحميؿ الخطابي لمخطاب اإلع

 اإلسرائيمي، وعمى رأسيا الصحؼ المكتوبة.

_ دراسة حسني محمد نصر، التغطية الصحفية المصورة لمحرب في لبناف في المجبلت العربية، 2
2007. 

حاوؿ حسني محمد نصر في بحثو تحميؿ التغطية الصحفية المصورة في المجبلت العربية اإلخبارية 
يومًا،  33، والتي استمرت نحو 2006ى لبناف في يوليو األسبوعية لمحرب التي شنتيا إسرائيؿ عم

وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ كؿ الصور التي نشرتيا العينة المتاحة لنا مف ىذه المجبلت. وقد بمغ عدد 
صورة. وشمؿ التحميؿ محوريف ىما:  546الصور التي تتصؿ بالحرب وقاـ نصر بتحميميا أكثر مف 

الحرب، وتحميؿ داللة ىذا اإلىتماـ وتفسيره في إطار  كشؼ حجـ اىتماـ المجبلت العربية بصور
الحدث نفسو والقيـ المينية الصحفية، وقد خمص البحث إلى عدد مف النتائج أىميا: دعـ الفرضية 
القائمة بأف الصور اإلخبارية التي نشرتيا المجبلت اإلخبارية العربية لمحرب عمى لبناف تتفؽ بصورة 

شارع العربي، وتأثرت التغطية بعدد مف العوامؿ أىميا تعدد مصادر الصور كبيرة مع المواقؼ العامة لم
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بشكؿ كبير وحرية  الحركة التي ُأتيحت لممصوريف، رغـ أف الصور الصحفية كانت معظميا لوكاالت 
 أجنبية، إال أنيا مف الناحية الداللية تصب في مصمحة الطرؼ المبناني بشكٍؿ كبير.

راسة تصمح ألف تكوف ضمف الدراسات السابقة لمشابية تجربتيا بالتجربة حيث يرى الباحث أف ىذه الد
 الحالية، جيث أنيا دراسة تحميمية لمصور الصحفية في نزاع المسمح وقد أثرت دراسة الباحث كثيرًا.

_ حاتـ عبلونة، دراسة الصورة الصحفية في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحميمية مقارنة 3
 .2011ور والغد، لصحيفتي الدست

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى األىمية التي تولييا الصحؼ األردنية اليومية لمصورة الصحفية، 
والموضوعات التي تعالجيا الصور الصحفية ومصادر ىذه الصور، بإستخداـ منيج تحميؿ المضموف 

ت إلييا الدراسة: إحتمت لعينة عشوائية مف صحيفتي الدستور والغد، ومف أبرز النتائج التي توصم
الصور التي عالجت الموضوعات الرياضية والثقافية المرتبتيف األولى والثانية عمى التوالي بيف 

% مف الصور التي تنشرىا الصحؼ األردنية صور موضوعية، 58.4الموضوعات جميعيا، و
ا % مف الصور الصحفية التي تنشرىا الصحؼ األردنية يزودى52% صور شخصية، و41.6

 المصوروف العامموف لدييا.
وقد إختار الباحث ىذه الدراسة، ألنيا في صمب دراستو المتعمقة بالصورة الصحفية، إال أف الدراسة لـ 

 تكف تحتوي عمى تحميؿ كافي لمضموف الصور المنشورة.

، دراسة إتجاىات التغطية اإلخبارية لصحيفة نيويورؾ تايمز قبؿ 2010_ عبد الرحمف زيداف، 4
 .2003آذار  20إلى  2002تشريف األوؿ  20رب األمريكية عمى العراؽ مف الح

اىتمت الدراسة بتحميؿ التغطية اإلخبارية لصحيفة نيويورؾ تايمز إباف الحرب عمى العراؽ، وقد أثبتت 
نتائج الدراسة كيؼ يتـ التبلعب باألطر الخبرية لؤلخبار المتعمقة بالعراؽ، حيث اعتمد المحرروف عمى 

تقائية في األخبار، وركزوا عمى مصطمحاٍت وأفكاٍر معينة وأىمموا أخبارًا أخرى، ومما يعني اإلن
خفاءه لمحقائؽ.  بإختصار إلثبات التبلعب اإلعبلمي األمريكي بالرأي العاـ وا 

وقد إختار الباحث ىذه الدراسة بالرغـ مف عدـ تناوليا لموضوع الصور أو موضوع النزاع المسمح في 
 ا شبييًة إلى حٍد كبير بيذه الدراسة في اإلطار النظري.سوريا كوني
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، صورة النزاع المسمح الداخمي في سوريا بيف صحيفتي العرب القطرية 2013_ مصطفى بدر5
 وىآريتس اإلسرائيمية، دراسة تحميمية.

قاـ الباحث في دراستو، تحميؿ كمية وعدد الصور الصحفية لمنزاع المسمح في سوريا حيث أثبتت 
ستو أف معظـ الصور المنشورة بالصحيفتيف كانت تعكس عدوانية الجيش السوري تجاه الشعب درا

السوري، في حيف كانت تقمؿ عرض الصور التي تشوه المعارضة السورية، وكمييما ضمف أجندات 
سياسية خاصة، كما أنو أثبت أف الصحيفتيف ىآريتس اإلسرائيمية والعرب القطرية ليما تقريبًا نفس 

ى التي تعكس مدى كرىيـ لمنظاـ الحاكـ في سوريا منذ وقت طويؿ، كما أثبت التفاوت الممحوظ الرؤ 
بنسبة عرض الصحيفتيف لؤلزمة السورية، حيث أظيرت النتيجة أف ىنالؾ فرؽ مضاعؼ نجده في 

% مف مجمؿ الصور الصحفية المتعمقة باألزمة 4.42صحيفة العرب القطرية التي بمغت ما نسبتو 
% حيث 1.9والنزاع المسمح، في حيف لـ يتجاوز في صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية ما نسبتو  السورية

كاف أكثر اىتماميا بالناحية الكيفية، في حيف كاف حجـ الصورة لدى ىآريتس قد بمغ نصؼ صفحة 
%، والتي أقؿ مف ربع صفحة بمغ ما يقارب 6% بينما التي حجميا ربع صفحة لـ يصؿ إلى 0.45

ذا يبيف تركيز ىآريتس الممحوظ باألزمة السورية عمى غرار العرب القطرية، لكف %، وى93.72
الدراسة خمصت إلى التقارب الممحوظ كذلؾ بيف الصحيفتيف بما يتعمؽ بمجاالت لوف الصورة داخؿ 
الصفحة وىذا ما يؤكد السياسات الصحفية المتقاربة اإلسرائيمية القطرية تجاه تعاطييـ باألزمة السورية 

ـ، 2013التي توصؿ إلييا الباحث، كما أنيا تعد مف الدراسات النادرة في ىذا المجاؿ خبلؿ العاـ و 
وتيدؼ ىذه الدراسة إلى: معرفة إتجاىات الصور الصحفية المنشورة حوؿ النزاع المسمح الداخمي في 

تركز عمييا سوريا في كؿ مف العرب القطرية وىآريتس اإلسرائيمية، عف طريؽ تحديد المواضيع التي 
كؿ منيا، ومعرفة دالالت الصور الصحفية المنشورة حوؿ النزاع المسمح الداخمي في سورية، وتحديد 

 الصحيفة األكثر إىتمامًا باألزمة السورية عف طريؽ المقارنة بينيما.

 وكانت النتائج التي خمصت إلييا الدراسة: ميؿ الصحيفتيف القطرية واإلسرائيمية باإلىتماـ إعبلمياً 
بالنزاع المسمح الداخمي في سورية وتتفقاف في الوقوؼ إعبلميًا إلى  جانب المعارضة السورية ضد 
الحكومة السورية، في حيف أف الصحافة القطرية تيتـ كمًا أكثر مف نظيرتيا اإلسرائيمية، فإف األخرى 

نمطية عف الحكومة  تيتـ كيفًا بشكؿ أكبر، واىتمت الصحافة اإلسرائيمية بشكؿ كبير في إظيار صورة
السورية وقيادتيا، والتركيز عمى إظيار القتمى مف المدنييف والدمار الذي لحؽ بسورية مف قوات 
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الحكومة، في حيف سعت الصحافة القطرية إلى تمميع صورة المعارضة السورية وقياداتيا، وعدـ نشر 
تجاجات المؤيدة لممعارضة أي شيء يشيبيا، وركزت بالشكؿ األكبر عمى نشر صور المظاىرات واإلح

 السورية.

ويرى الباحث أنو إستفاد مف ىذه الدراسة لضرورة إحتواء الصورة عمى مضموف مرافؽ ليا وأف أي 
 دراسة ال تحتوي عمى المضموف والصورة معًا فيي دراسة ناقصة.

 الدراسات األجنبية: -ثانياً 
لصحافة الدولية عمى عالـ التدويف: تحميؿ ( تأثير تحديد األجندة في ا2009_ دراسة )روستوفستيفا، 1

 .2006مضموف الجداؿ حوؿ صور رويترز الصحفية خبلؿ الحرب المبنانية اإلسرائيمية في العاـ 
Inter-media agenda setting role of the blogosphere: A content analysis of 
the Reuters photo controversy coverage during the Israel-Lebanon conflict in 

2006 
، دار جداٌؿ حاد بيف المدونيف حوؿ بعض الصور 2006خبلؿ الحرب المبنانية اإلسرائيمية عاـ 

المنشورة مف وكالة رويترز، والتي قاـ بعض المصوروف فييا بعمؿ تعديبلٍت رقميٍة طفيفٍة لجعؿ 
وف بتوضيح دور المدونيف في صورىـ أكثر إثارة، وقامت الباحثة في ىذه الدراسة بعد تحميؿ المضم

كشؼ أجندة وكاالت األنباء واإلعبلـ الدولي حوؿ النزاع. وقاـ الباحث باإلطبلع عمى ىذه الدراسة 
 لكونيا تتحدث عف الصور الصحفية، وعف نظرية تحديد األجندة.

 
 ( صور الحرب: تحميؿ مضموف لمتغطية المصورة لحرب كوسوفو2009_ دراسة)نيكوليؼ، 2

Images of War: Content Analysis of the Photo Coverage of the War in 
Kosovo 

ىذه الدراسة ىو تحميؿ مضموف التغطية لمحرب في كوسوفو بالمّجبلت األمريكية الثبلثة الرئيسية 
التايمز ونيوزويؾ، وأخبار الواليات المتحدة والتقرير العالمي. وكاف الصراع في كوسوفو حربًا أىمية بيف 

كاف الصرب في كوسوفو بدعـ مف الحكومة اليوغسبلفية واأللبانية منظمة إرىابية القومية "جيش الس
تحرير كوسوفو". السؤاؿ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىو: ىؿ وسائؿ اإلعبلـ األمريكية تروي ىذه 

مؤلؼ الحروب بصدؽ؟ وتـ في الدراسة تقديـ الشرح النظري ألنواع مماثمة مف الحاالت. وقد تناوؿ ال
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ىذه الظاىرة ووضع وسائؿ اإلعبلـ والتحريض في وسائؿ اإلعبلـ األمريكية، وحدد ثمانية مف 
 الخصائص الرئيسية لمثؿ ىذه الحاالت. وعرض أيضًا نظرية العرض والطمب عمى األخبار السياسية.

سوفو ويرى الباحث أف ىذه الدراسة التي كاف مضمونيا الحديث عف الصورة ومضمونيا لمحرب في كو 
مف خبلؿ ثبلثة مجبلت أمريكية وقد إستفاد الباحث منيا أف التغطية الصحفية لمحدث ينبغي أف 
تتصؼ بصدؽ معموماتيا، وأف ال تكوف متحيزة لطرؼ دوف آخر لما فيو مف تجاوز مواثيؽ الشرؼ، 

 وأخبلقيات اإلعبلـ.
 
ية تحديد األجندة عمى الرأي ( اإلنترنت والسياسة في الصيف: تأثير نظر 2011_ دراسة )يونجواف، 3

 العاـ في التغطية اإلعبلمية وسياسة الحكومة
The Internet and politics in China: The agenda-setting influence of online 

public opinion on media coverage and government policy 
داف إستخدامًا لمشبكة العنكبوتية ووسائؿ الصيف أكثر بمٍد مستخدـٍ لئلنترنت في العالـ، ومف أكثر البم

اإلتصاؿ التكنولوجية، وأكثر المعمومات عمى اإلنترنت بالمغة الصينية، والحكومة الصينية تستخدـ أشد 
أنواع الرقابة عمى اإلنترنت في ببلدىا، وقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسة التي استخدمت نظرية 

 صحفية بشكٍؿ كبير.تحديد األجندة وشممت عمى الصورة ال
 

بأنيا تتعرض لمواضيع لـ يتـ التعرض ليا سابقًا تختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
فالدراسات السابقة لـ تتعرض لمحروب اإلسرائيمية عمى الفمسطينييف، كما أف الدراسات التي تكتب 

إلى ذلؾ أف معظـ الدراسات لـ  بالعبرية تفتقر في كثير مف األحياف بتبنييا لمرواية اإلسرائيمية أضؼ
تتعرض لمحروب التي شنتيا إسرائيؿ عمى الفمسطينييف في مدينة غزة، عبلوة عمى ذلؾ لـ تتعرض ىذه 
الدراسات لمعاناة وفقر وضياع الشعب الفمسطيني الذي ذاؽ ويبلت المرار مف إسرائيؿ، وأخيرًا لـ 

 ندة ضد عدوىا.تتعرض ىذه الدراسات لموقؼ الصحافة اإلسرائيمية المج
فقد إمتازت ببحثيا في مضاميف الصورة الصحفية في الصحافة اإلسرائيمية بشكؿ أما ىذه الدراسة 

مفصؿ كما أف ىذه الدراسة شرحت سياسة الصور الصحفية ورصدت مف ىو اإلرىابي والقاتؿ ومف 
ربية والعبرية ىو الضحية والمعتدى عميو، باإلضافة إعتمدت عمى التنوع في مصادرىا بالمغة الع

 واإلنجميزية.
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لوالدة الصورة عبلقة وطيدة بالموت، ولكف إذا كانت الصورة العتيقة تنبثؽ مف القبور فذلؾ رفضًا منيا، 
كمما انحنى الموت مف الحياة اإلجتماعية كمما غدت الصورة أقؿ حيوية وكمما غدت معيا حاجتنا 

 لمصور أقؿ مصيرية.

 

 نظريات الدراسة 2.3

مد أبناء جنسي، منذ زمف بعيد، إلى أف يتركوا وراءىـ صور مرئية مرسومة عمى مساحات لماذا إعت
صمبة، ممساء ومحدودة بالرغـ مف أف الجدراف في العصر الحجري األولي كانت محدبة وبدوف تخوـ، 

 .1وأف اطار الموحة شيء حديث العيد

ا الكامف في الصورة العتيقة، فائض ظؿ التصوير والتحوير عممية واحدة لمدة طويمة، وخزاف القوة ىذ
الجبلؿ والعظمة الذي كانت تمنحو لمفرد ولمدة طويمة ألف الصورة تحافظ عمى نفسيا طويبًل، وىو ما 
جعؿ مف التمثيؿ والتشخيص حظوة اجتماعية وخطرًا عموميًا، فمـ يكف مف الممكف توزيع شرؼ 

لى حدود  التصوير إعتباطًا، ذلؾ أف الصورة الشخصية ليا عبلتيا وآثارىا ونتائجيا. ففي روما، وا 
انييار اإلمبراطورية، ظؿ عرض الصور الشخصية عمى العموـ محدودًا وخاضعًا لممراقبة، فاألمر 
يتعمؽ برىاف سمطة خطير جدًا، والذيف كاف ليـ الحؽ في امتبلؾ تمثاؿ جنائزي ىـ األموات مف 

أتي العظماء مف األحياء، وال حؽ أبدًا لئلناث في األعياف ألنيـ بطبيعتيـ ذو نفوذ وسطوة، وبعدىـ ي
ذلؾ. ولـ تظير الصور الشخصية والتماثيؿ النصفية لمنساء في روما إال بشكؿ متأخر عمى صور 
الرجاؿ، أما الحؽ في الصورة لممواطنيف مف العموـ، والذي كاف حكرًا عمى الموتى مف النببلء، فمـ 

 .2ةيظير إال في نياية المرحمة الجميوري

بعد أف تُنحت الصورة ثـ ُتصبغ تغدو أصبًل، وتصبح بطبيعة وظيفتيا وسيطًا بيف األحياء والناس 
واآللية، وبيف المجموعة البشرية ونشأة الكوف، كما بيف المجتمع مف الذوات المرئية ومجتمع القوى 

نما وسيمة لمتألي و والدفاع والفتنة واإلشفاء الغيبية التي تتحكـ فييا. ىذه الصورة ليست غاية في ذاتيا وا 

                                                           
1
 .15(، ص:2007، 1( رٌجس دوبري، حٌاة الصورة وموتها، ترجمة فرٌد الزاهً، )الدار البٌضاء، افرٌقٌا الشرق، ط 
2
 .19( دوبري، المصدر نفسه، ص: 
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والتعميـ. إنيا ُتدخؿ المدينة في النظاـ الطبيعي، والفرد في التراتبية الكونية. إنيا روح العالـ وتناغـ 
 لمكوف. وباختصار، فيي وسيمة حقو لمبقاء عمى قيد الحياة.

ة وقارة، في جانب، وقد يكوف القارئ قد أدرؾ أف األمر ال يتعمؽ بالصورة باعتبارىا مادة فريدة جامد
وبالنظرة باعتبارىا شعاعًا مف شمس متحرؾ، تكمف ميمتو في تنشيط صفحة كتاب مشرع، في جانب 
نما ترتيب المرئي وتنظيـ التجربة. إف الصورة تمنح معناىا مف  آخر. فأف ننظر ليس معناه التمقي وا 

نما ىو معنى عممي. وكما أف النظرة، كما يمنح المكتوب معناه مف القراءة، وىذا المعنى ليس تأمم يًا وا 
تحميؿ النصوص في نظاـ الكتب كما يسميو روجي شارتيي قد ترؾ المجاؿ لدراسة الممارسات 

 .1القرائية

دوبريو يعتبر الحياة مرتبطة بالرؤية وليس مرتبطة بالتنفس ىكذا كاف اإلغريؽ، بؿ يؤكد دوبريو أف 
نتصار منتزع مف المو   ت.الصورة إنتصار لمحياة وا 

نما امتد ليشمؿ العموـ االجتماعية  ويمكف القوؿ إف عصر النيضة لـ يقتصر عمى الصناعة فقط، وا 
ونظريات االتصاؿ واإلعبلـ. ولتبياف مدى تأثير وسائؿ اإلعبلـ ومدى تأثير الجميور ونوع الرسائؿ 

ووضع  المرسمة مف كؿ طرؼ باتجاه اآلخر ومضامينيا، عمد العمماء إلى تقسيـ كافة العناصر
 النظريات الخاصة بكؿ طرؼ وعنصر بيدؼ التطوير والوصوؿ إلى النتائج األقرب لمواقع.

نظريات متعمقة بالجميور: وترتبط عمميًا بالعنصر األساس مف عناصر اإلعبلـ وىو الجميور. وغالبًا 
ىـ نظريات ما تكوف دوافع الجميور مف وراء استخدامو لموسيمة اإلعبلمية نفسية أو اجتماعية. ومف أ

اإلعبلـ الخاصة بالجميور نظرية االستخداـ واإلشباع التي تمجأ إلييا وسائؿ اإلعبلـ لتمبية رغبات 
 .2وحاجات الجميور

يرى الباحث أف ىذه  النظرية ليا عبلقة في بحثو ألف وسائؿ اإلعبلـ ليا دورًا ذو أىمية كبيرة ويزداد 
 بشكؿ مميز ومكثؼ.تأثير الوسيمة كمما المست إحتياجات الجميور 

 

                                                           
1
 .33-25المصدر نفسه، ص:(  
2
تاح صالح خضر، أداء الصحافة اإلسرابٌلٌة المكتوبة فً الحروب/حرب لبنان الثانٌة نموذجاً، )رسالة ماجستٌر من جامعة سامح عبد الف(  

  19(، ص:2010القدس، 
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 :Agenda Setting Theoryنظرية تحديد األجندة )االولويات(  -1

إف المبدأ األساسي ليذه النظرية ىو وجود عبلقٍة وثيقٍة بيف طريقة عرض وسائؿ اإلعبلـ، وبيف ترتيب 
أىمية ىذه الموضوعات، مف وجية نظر متابعي األخبار. والمفترض أف يراعي القائموف باإلتصاؿ، 

 أف تكوف ىناؾ عبلقة إيجابيٌة بيف ترتيب أولويات الوسيمة اإلعبلمية واىتمامات الجميور ورغباتيـ.ب

فمو افترضنا أف إحدى الصحؼ ميتمة بنشر قضيٍة ما، فإنيا ستقوـ باإلكثار مف نشر األخبار والصور 
وث األجندة تقوـ ببحث والمقاالت المتعمقة بيا، مما يؤدي إلى زيادة اىتماـ الجميور بيذه القضية، وبح

العبلقة االرتباطية بيف ترتيب مفردات المحتوى مف خبلؿ عمميات التحيؿ، وبيف الترتيب الذي يقدمو 
الجميور مف وجية نظره، وذلؾ عف طريؽ اإلجراءات المنيجية لمبحث، وبناءًا عمى نتائج ىذه العبلقة 

بًا، فقد إتجو الرأي إلى دراسة تأثير وسائؿ التي تأكدت إيجابياتيا في معظـ الدراسات اإلعبلمية تقري
 .1اإلعبلـ عمى بناء أجندة الجميور بالقضايا والموضوعات المطروحة

ونظرية تحديد األجندة تركز انتباه الجماىير حوؿ قضية معينة باستخداـ الرسائؿ اإلعبلمية، وتوضح 
ير نحو اتجاه معيف، ومدى إدراؾ بشكٍؿ تجريبي الروابط بيف التعرض لوسائؿ اإلعبلـ، وتوجيو الجماى

الجميور لمقضايا العامة. ولدى ىذه النظرية نقاط ضعٍؼ تتمثؿ في أف النظرية مشتقة مف نظريات 
المجتمع الشامؿ، ومختصة باألخبار والحمبلت السياسية، وكذلؾ فإف إتجاىات تأثيراتيا مشكٌؾ بيا مف 

 .2البعض

ة المرتبطة بيف الترتيب الناتج لمفردات المحتوى مف وبحوث األجندة بشكؿ عاـ تقوـ ببحث العبلق
خبلؿ التحميؿ، والترتيب الذي يقدمو الجميور مف وجية نظره مف خبلؿ اإلجراءات المنيجية لممسح، 
وبناًء عمى نتائج ىذه العبلقة التي تأكدت ايجابيتيا في معظـ الدراسات تقريبًا، انتيى الرأي إلى تأثير 

 .3اء أجندة الجميور بالقضايا والموضوعات المطروحةوسائؿ اإلعبلـ عمى بن

                                                           
1
 .310(، ص:2010، 1محمد منٌر حجاب، نظرٌات اإلتصال، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع، ط(  
2
  )Barab & Davis, 2009, P.282.  
3
 . 177(، ص:1993، 1محمد عبد الحمٌد، االتصال فً مجاالت اإلبداع الفنً الجماهٌري، )القاهرة: عالم الكتب، ط(  
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إال أف العبلقة بيف أولويات الوسيمة اإلعبلمية، وأولويات الجميور، ىذه العبلقة ليست منعزلة عف 
الواقع االجتماعي، وال عف المتغيرات األخرى، وىذه المتغيرات تؤثر عمى الوضع النيائي لؤلجندة سواًء 

 .1لموسيمة أـ لمجميور

 قد حدد "شاو" و "مارتف" أربعة أنواع بحثية لقياس ترتيب األولويات: ل

قياس أولويات اىتمامات الجميور ووسائؿ اإلعبلـ اعتمادًا عمى المعمومات التي تجمع  -1
 بواسطة المسح اإلجتماعي وتحميؿ المحتوى.

ابؽ التركيز عمى مجموعة مف القضايا، ولكف مع نقؿ وحدة التحميؿ مف المستوى الكمي س -2
 الذكر إلى المستوى الفردي.

 دراسة قضية واحدة في وسائؿ اإلعبلـ وعند الجميور في فترتيف زمنيتيف مختمفتيف. -3
 .2دراسة قضية واحدة مع االنطبلؽ مف الفرد كوحدة لمتحميؿ -4

وقد نتج عف العديد مف الدراسات الميدانية التي أجريب في الربع األخير مف القرف العشريف أف ترتيب 
 -طبيعة القضايا )مجردة/ممموسة(، ب -لويات يتأثر بمجموعة مف المتغيرات ترتبط في الغالب بػػ أاألو 

الخصائص الديمغرافية لمجميور )الجنس، السف،  -أىمية القضايا )تيديد مباشر/غير مباشر(، ج
اإلثارة  البعد الزمني )توقيت -االتصاؿ الشخصي والمباشر/ غير المباشر، ىػ -المستوى التعميمي(، د

 .3نوع الوسيمة -والمدى الزمني البلـز إلحداثيا(، و

 عالقة النظريات المستخدمة بموضوع الدراسة:

يرى الباحث أف ىذه النظرية ىي الداعـ األساسي لو في ىذه الدراسة، فالباحث ىنا يحاوؿ اثبات 
مية، وحجـ، ، عف طريؽ مقارنة ك2014إىتماـ الصحافة اإلسرائيمية في الحرب عمى غزة عاـ 

ومضاميف الصور المنشورة الخاصة بيذه الحرب. فمعروؼ أف الصحافة اإلسرائيمية تدعـ الحرب 
بشكٍؿ كبير وتيتـ بيا. وبناًء عمى ىذه النظرية فاف الباحث سيقوـ بتحميؿ مضموف الصور الصحفية 

طاع غزة، مف في يديعوت أحرونوت ومعاريؼ ومقارنتيما خبلؿ العدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمى ق

                                                           
1
 .http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/67066فٌلٌب، نظرٌات اإلتصال، بٌتر كالرك، (  
2
 .41(، ص:2013، 1فضل دلٌو، اإلتصال ومفاهٌمه/نظرٌاته ووسابله، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع، ط(  
3
 .43-42دلٌو، المصدر نفسه، ص:(  

http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/67066
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، باإلضافة إلى لغة الخطاب اإلعبلمي والصحفي المؤيدة 27/8/2014إلى تاريخ  8/7/2014تاريخ 
 إلسرائيؿ والمعارضة لمفمسطينييف.

 :News Framing Theoryنظرية األطر الخبرية  -2

حوؿ  تستخدـ ىذه النظرية لقياس وتحميؿ مضموف الرسالة اإلعبلمية المنقولة في الخطاب اإلعبلمي
حدٍث معيف أو قضيٍة معينة، حيث أف مفيوـ اإلطار لو داللة إعبلمية، ويسيـ إلى التعرؼ لدور 

 وسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ إتجاىات الرأي العاـ حوؿ الموضوعات المختمفة.

وتتيح ىذه النظرية قياس المضموف اإلعبلمي، وتقدـ تفسيرًا لدور وسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ األفكار، 
اىات إزاء القضايا المختمفة والمطروحة في وسائؿ اإلعبلـ، وتقوـ النظرية عمى تحديد أربعة واإلتج

جوانب لئلطار النظري. وتركز النظرية عمى جانب محدد مف الوسيمة اإلعبلمية، وتتجاىؿ الجوانب 
يو األخرى مما يعني أف عمى الباحث أف يقوـ بانتقاء جانب محدد مف جوانب القضية، والتركيز عم

 .1دوف الجوانب األخرى لمحدث

 وىي: Entmanوىناؾ أربعة وظائؼ لتحميؿ اإلطار الخبري كما يحددىا إنتماف 

 تحديد المشكمة أو القضية بدقة. -1
 تشخيص أسباب المشكمة. -2
 وضع أحكاـ أخبلقية. -3
 .2إيجاد حؿ لممشكمة -4

ؤلحداث والقضايا المختمفة وقد أجريت كثير مف الدراسات التي اعتنت بدراسة تأثير األطر اإلعبلمية ل
عمى بناء أطر الجميور محور ىذه القضايا، وكانت أىـ نتائجيا تشير إلى مدى أىمية تأثير االطر 
اإلعبلمية في بناء، وتشكيؿ الرأي العاـ إزاء القضايا، والسياسات المطروحة داخؿ ىذه االطر المشار 

 .3ف ىذه القضاياإلييا التي تنعكس عمى األطر التي يكونيا الجميور بشأ

                                                           
1 

، ( مصطفى بدر، الصورة الصحفٌة للنزاع المسلح الداخلً فً سورٌا بٌن صحٌفتً العرب القطرٌة وهارتس اإلسرابٌلٌة، )رسالة ماجستٌر

 . 11من جامعة الشرق األوسط، عمان(، ص:
2 

 .12( المصدر نفسه، ص:
3
  )Pp. 103-122, 1999, Scheufele Dietram. 
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يرى الباحث أف الدراسة تعتمد عمى دالالت الصورة الصحفية في التعامؿ مع مضموف الخطاب 
اإلعبلمي، وفي ىذه الدراسة تـ التركيز عمى جانب الصورة الصحفية)الفوتوغرافية( في دراسة المقارنة 

ليذه الصور رابطًا إياىا بدالالت  لمصحيفتيف، والتي بنا عمييا الباحث إطاره التحميمي لممواضيع المرافقة
عمى واقع التحميؿ الخاص المستوحى مف ما ورد مع الصور مف مضاميف كما ىو منشور لمجميور 
والقراء في الصحيفتيف. كما أف ىذه النظرية مدرجة في الدراسة ألنيا محدودة ومحصورة بموضوع واحد 

 )وىي الصورة(.

فيا في التحميؿ الكيفي لتمثيؿ الجوانب والسمات البارزة الواردة وتطرح النظرية نماذج تفسيرية يتـ توظي
في الرسالة اإلعبلمية، أي تحديد أطر التغطية الخبرية لمقضايا واألحداث المختمفة، ومف أبرز ىذه 

 .Robert Entmanالنماذج نموذج روبرت انتماف 

 في:وقد وضع روبرت انتماف أربعة وظائؼ أساسية لؤلطر اإلعبلمية تتمثؿ 

 تعرؼ األطر لممشكمة أو القضية، واألسباب الكامنة وراءىا. -1
 تقـو االطر بتشخيص األسباب، وتحديد القوى الفاعمة في القضية أو الحدث. -2
 .1تشير األطر إلى التقييمات األخبلقية لمقضية أو الحدث -3

االحداث الدولية أىمية ىذا النموذج في الدراسة أنو يستخدـ لتحديد القوى الفاعمة في القضايا، أو 
المعنية بالدراسة، والتعرؼ عمى طبيعة األدوار المنسوبة إلييـ ومدى إنعكاسيا عمى صورتيـ في 

 وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية.

 :Based Contact – Theoryنظرية القائم باالتصال  -3

إنبثقت مف جاءت ىذه النظرية مف رحـ النظريات االتصالية المتعمقة بالقائميف باإلتصاؿ والتي 
الدراسات، واألبحاث التي أجراىا عالـ النفس النمساوي األمريكي الجنسية "كرت ليوف" حيث وضع 

 . 2نظرية القائـ باالتصاؿ

ويعتبر التزاـ القائـ باإلتصاؿ بسياسات أصحاب الممكية، والقائميف عمييا داخؿ المؤسسة اإلعبلمية 
تمع، وبذلؾ يتأثر عمؿ القائـ باإلتصاؿ بالسياسات ضرورة إلستمرار المؤسسة، واستقرارىا في المج

                                                           
1
  )Robert Entman, 1993, Pp.51-60. 
2

 .299(، ص:1978جٌهان رشتً، األسس العملٌة لنظرٌات اإلتصال، )القاهرة: دار الفكر العربً،  ) 
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والتوجييات الخارجية التي تصدر عف مشروعيف، أو مسئوليف عف العمؿ أو المينة، وتحدد ما يجب 
وما ال يجب عممو، وذلؾ ألىداؼ المؤسسات اإلعبلمية في المجتمع، والتي تتضمف ضبط العممية 

 .1اإلعبلمية مف وجية نظر السمطة

حارس البوابة اإلعبلمية تعتبر مف أفضؿ الدراسات المنيجية في مجاؿ القائـ باالتصاؿ عمى  إف نظرية
طوؿ الرحمة اإلعبلمية التي تقطعيا المادة الصحفية حتى تصؿ إلى الجميور المستيدؼ، وتوجد نقاط 

حتى تظير )بوابات( يتـ فييا اتخاذ قرارات بما يدخؿ وما يخرج، وكمما طالت رحمة المادة اإلخبارية 
في الوسيمة، وتزداد المواقع التي تصبح فيو السمطة فرد أو عدة أفراد في تقرير ما إذا كانت الرسالة 
ستنقؿ بنفس الشكؿ، أو المحتوى أو بعد إدخاؿ تعديبلت عمييا ويصبح نفوذ مف يديروف ىذه البوابات 

ىذه النظرية، واعتبرت إضافات ليـ أىمية كبيرة في إنتقاؿ المعمومات، ولقد أجريت عدة دراسات عمى 
جديدة لمقائـ باالتصاؿ، حيث قدمت ىذه الدراسات تحميبًل وظيفيًا ألسباب التحكـ في غرؼ األخبار، 
واإلدراؾ، والقيـ المؤثرة عمى انتقائيـ وتقديميـ لئلخبار، ومف أشير العمماء في ىذا المجاؿ "بريد 

يـ اإلضافية إلى أف الرسالة اإلعبلمية تمر بمراحؿ كارتر"، و "ستارؾ" و "وايت"، ولقد أشارت دراست
عديدة، وىي تنتقؿ مف المصدر حتى تصؿ إلى المتمقي، وتشبو ىذه المراحؿ السمسة المكونة مف عدة 

 .2حمقات، وفقًا لنظرية المعمومات، فاإلتصاؿ ىو مجرد سمسمة متصمة الحمقات

مرره وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ، ويتحؾ بما أما نظرية القائـ باالتصاؿ، أف ىناؾ مف يقؼ عمى ما ت
يصدر ويدخؿ ويخرج ويتدفؽ مف معمومات، فإف ىذه الدراسة بمعالجتيا لمصورة الصحفية بما يجري 
عمى الساحة الفمسطينية في قطاع غزة في الصحيفتيف اإلسرائيميتيف معاريؼ ويديعوت أحرونوت فإف 

تفؽ مع الجياز الرقابي اإلسرائيمي، الممثؿ مف القيادة السياسات التحريرية التي تتبعيا ىذه الصحؼ، ي
، وال تمر أي رسالة إعبلمية دوف أف تكوف 2014العسكرية في التعامؿ في فترة الحرب عمى غزة عاـ 
 عبر ممرات أعمى اليـر )الحكومة( وقيادتيا السياسية.

 النموذج الذي طرحو ماكسويل ماكومبس وآخرون: -4

فية بناء الصور النمطية عف الشعوب، والشخصيات البارزة لدى الجماىير بوصؼ ُقدـ فيو تفسيرًا لكي
ذلؾ يمثؿ التأثير األىـ لوسائؿ اإلعبلـ في اآلونة األخيرة، ويشير ماكومبس، وآخروف في ىذا النموذج 

                                                           
1
 .116-115(، ص:1999، 1اإلعالم وإتجاهات التؤٌٌد، )القاهرة، عالم الكتب، طمحمد عبد الحمٌد، نظرٌات (  
2
 .43-41(، ص:2014، 1خالد الشرٌف، مبادئ وأساسٌات اإلعالم المعاصر، )عمان، دار ٌافا العلمٌة للنشر والتوزٌع، ط(  
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" وىي تمؾ التي Substantive Attributesإلى أف الرسالة اإلعبلمية تتضمف "سمات موضوعية 
عمومات المجردة حوؿ القضية وشخصياتيا، وأطرافيا وأسباب الموقؼ المشكؿ فييا، وبدائؿ تتعمؽ بالم

"؛ أي كيفية تناوؿ االطراؼ، والشخصيات الواردة Affective Attibutesحموليا و"السمات العاطفية 
ضمف سياؽ القضية بشكؿ مواٍت، أو غير مواٍت وبكممة أخرى تقدـ األطراؼ، والشخصيات بصورة 

 .1بية أو سمبيةإيجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  )Maxwell E.Mccomb Et A1, 1997, Pp.706-707. 
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 :الفصل الثالث

__________________________________________________________ 

 :التصوير الصحفي ونشأة الصورة وتطورىا وثقافتيا

 الصورة الصحفية: 3.1

جزءًا عندما نتكمـ عف التصوير الصحفي، فإننا نتحدث عف أف يربط الصحفي القارئ بالبحث، ليكوف 
منو، ويتصؿ بصريًا معو ليكتمؿ إدراكو لمحدث وال يبقى إال أف يكوف جسديًا في الحث. والصورة تعني 
المصداقية، فبل نصدؽ دائمًا أف شيئًا قد حدث دوف أف نراه، خصوصًا إذا كاف حدثًا غير إعتيادي، 

أو تخفى إذا كاف  والصورة ىي الموضوعية، فيي كثيرًا ما تضع حدًا لتحيز المحرريف لطرؼ ما،
 صدقيا سيفضح تحيزىـ.

يمكف تعريؼ التصوير الفوتوغرافي )التصوير الضوئي( بأنو : عممية إنتاج صور بواسطة تأثيرات 
ضوئية، فاألشعة المنعكسة مف النظر تكوف خيااًل داخؿ مادٍة حساسٍة لمضوء، ثـ يتـ معالجة المادة 

مكف توضيح ذلؾ بشكؿ أبسط عف طريؽ معرفة كيؼ فيما بعد فتنتج صور تمثؿ المنظر الطبيعي. وي
ترى العيف البشرية، فالضوء المنعكس عف األجساـ يدخؿ عف طريؽ عدسة العيف إلى القرنية، ليقـو 

بنقميا إلى الدماغ بعد ذلؾ، ومف دوف الضوء ال نرى، وكمما زادت  Optical Nerveالعصب البصري 
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ف ال تزيد اإلضاءة عف حد معيف(، وتتفاعؿ العيف مع قوة اإلضاءة كمما رأينا بشكؿ أفضؿ )شرط أ
 .1مستوى اإلضاءة فحدقة العيف تتوسع عندما يقؿ مستوى اإلضاءة ليدخؿ ضوء أكثر إلى العيف

 

 :Photojournalismالتصوير الصحفي : 3.2

 النشأة والمفيوم:

تطور أيضًا التصوير مع التطور التقني الكبير الذي شيده التصوير الضوئي وبخاصة آالت التصوير، 
الصحفي حتى أصبح اليوـ واحدًا مف أىـ األنشطة الصحفية، بؿ أكثرىا أىمية في الصحافة الحديثة، 
وفي الوقت نفسو نجد أف التصوير الضوئي بعامة والصحفي بخاصة كعمـ وفف مستقؿ، قد تطور 

، حتى بات التصوير بتطور العموـ األخرى، وبخاصة عموـ الطباعة واإلعبلـ واالتصاؿ والصحافة
الصحفي مف أىـ ركائز العمؿ الصحفي، بؿ الركيزة األساسية في الصحافة المصورة التي تعتمد فيما 

% مف مادتيا التحريرية عمى عنصر الصورة الفوتوغرافية، وكذلؾ الصحافة المتخصصة 90يزيد عف 
مى عنصر الصورة كصحافة المرأة والرياضة والفف وغيرىا، ىي األخرى تعتمد بشكؿ كبير ع

 . 2الفوتوغرافية

ـ، عمى يد البريطاني روجر فنتوف وكاف يعمؿ محاميًا، عندما رحؿ 1855بدأ التصوير الصحفي عاـ 
، التي استمرت في  آنذاؾ إلى المنطقة الواقعة بيف الحدود الروسية التركية، ليصور أحداث حرب القـر

صورة فوتوغرافية  300ومعو ما يزيد عف  ـ،1856ـ، وعاد مف رحمتو عاـ 1856-1853الفترة مف 
 .3تصور الجنود القتمى، وبعض الخدمات اإلدارية والقيادية ووسائؿ وأساليب النقؿ والتنقؿ أثناء الحرب

وأما التصوير الصحفي فيعرفو الكاتب واألكاديمي والمصور الفوتوغرافي "ديفد براكؿ" التصوير 
ة بداًل مف الكممات المكتوبة. وعممية التصوير الصحفي الصحفي بأنو: جمع األخبار عف طريؽ الصور 

                                                           
1
 .  16(، ص:2012، 1)عمان، دار اسامة للنشر والتوزٌع، طخلٌل راتب، التصوٌر الصحفً، (  
2
  .18راتب، المصدر نفسه، ص:(  
3
 .http://www.maqalaty.com/3530.html، 23/9/2011أنس قاسم عالوي، نشؤة التصوٌر الصحفً وتطوره، (  

http://www.maqalaty.com/3530.html
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تكوف عممية مقصودة، مع عنصري التوقيت والموضوعية المفترضة. ويجب عمى الصورة الصحفية أف 
 .2  1تيدؼ لسرد قصة، أو تكوف جزءًا مف مقالة مصورة

قة البصر، حيث وتعد الصورة مف أىـ الفنوف البصرية التي خمقت لغة جديدة استحوذت بيا عمى طا
بداعيًا، يسمؾ سبؿ التخيؿ وترجمة األفكار بمعاٍف مستمدٍة مف  يشار ليا بأنيا ليست إال تعبيرًا بصريًا وا 

 البيئة الثقافية التي يتحرؾ فييا خطاب الصورة، وذلؾ مف خبلؿ مستوييف:

ري مف المستوى اإلخباري: وىو مستوى اإلتصاؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ، وىو النطاؽ البص -1
 مضموف لمصورة.

المستوى الرمزي: وىو مستوى الداللة والمعنى واإليحاء لمصورة، وىو ما يستنبطو العقؿ بعد  -2
 قراءة مضموف الصورة، ليقـو بتحميؿ ما وراء المضموف.

ويرى الباحث أف عمى المصور الصحفي عند التقاط كؿ صورة أف يضع في عيف الحسباف كبل 
بالتقاط صورة ضعيفة الداللة، أو صورة ذات دالالت عميقة لكنيا غير المستوييف، فبل يكتفي 

واضحة بصريًا لممشاىد. وعميو أف يجذب المشاىد في الصورة عف طريؽ إحدى العناصر 
البصرية الجذابة والتي تضفي تميزًا وجمالية عمى الصورة، مثؿ: المنظور المتميز، أو الحركة، أو 

العناصر الجمالية التي تصطاد عيف المشاىد وتثير إعجابو، ليأتي  األلواف الجذابة، أو غيرىا مف
بعدىا دور المضموف الذي يفترض أف يكوف واضحًا وذا قدرة عمى إيصاؿ الفكرة، ليمييا في 
النياية الداللة التي يستمدىا المشاىد مف المضموف بعد تفسير وتحميؿ، وكمما كاف التفسير 

أنجح في نظر الباحث، ألنو تكوف قد أوصمت الفكرة بكؿ  والتحميؿ أسرع كمما كانت الصورة
 سيولة.

 

 أنواع التصوير الصحفي ومجاالتو 3.3

ىناؾ مياديف كثيرة يمكف أف تصنؼ فييا أنواع الصور الصحفية، بناءًا عمى الشكؿ، أو النوع، أو 
يرا المستخدمة، إلى التقنية المستخدمة، وكذلؾ الغاية مف الصورة. فيمكف تقسيـ الصورة حسب نوع الكام

                                                           
1
   )David Prakel, 2010, P187 
2
  . .85(، ص:2012، 1علً فاضل، الصورة فً وكاالت األنباء العالمٌة/بٌن اإلستمالة واإلقناع، )عمان، دار اسامة، ط(  
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(، ومف حيث DigitalPhotography) (، وتصوير رقميFilm Photography) تصوير فيممي
 (.Monochromatic) (، وىناؾ األبيض واألسودColored) الموف ىناؾ التصوير المموف

 ومف ناحية النوع، يمكف تقسيـ التصوير الصحفي إلى: 

لتي تجري وقائعيا في الشارع، عند حدوث تصوير اإلحتشادات المدنية: وىي األحداث ا -1
اإلضطرابات أو الصدامات بيف المتظاىريف والشرطة، أو إطبلؽ النار وممارسة القمع خبلؿ 
اإلعتصامات، وما شابو ذلؾ. ونظرًا ألف الجيات الرسمية في عديد مف الدوؿ ال تحبذ السماح 

دىا، فيجب عمى المصور حمؿ لمتغطية الصحفية في مثؿ تمؾ األحداث كي ال تكوف دليبًل ض
؛ كي ال يضطر لئلقتراب مف رجاؿ Telephoto Lens  كاميرا واحدة فقط، مع عدسة مقربة

الشرطة وتعريض نفسو لمخطر، كما أف الكاميرا الواحدة مع حقيبة لمظير تساعده عمى الحركة 
  والركض، في حاؿ المطاردة مف رجاؿ الشرطة.

ختص بو ىذه الدراسة، يعتبر ىذا النوع مف أصعب أنواع تصوير الحروب: وىو النوع الذي ت -2
التصوير وأخطرىا، وعمى المصور أف يكتفي بما يتوفر لديو مف معدات، وخصوصًا أثناء 
إطبلؽ النيراف والمعارؾ حيث ال يوجد وقت كاٍؼ لمتفكير في نوعية األدوات التي سيستخدميا، 

في  Memory Cardsبطاقات الذاكرة  وعميو المحافظة عمى كاميراتو وسبلمة أفبلمو أو
الكاميرات الرقمية، وعميو أف يتضمف وصوليا لممؤسسة التي يعمؿ بيا واليوـ أصبح االمر أكثر 
سيولة بوجود اإلنترنت. ويكوف مصور الحروب مقيدًا في الحركة إذا كاف مرافقًا لقوات عسكرية، 

جييات العسكرية والتقيد باألنظمة حيث سيرتبط بتحركاتيا، ويجب عميو اإللتزاـ بجميع التو 
األمنية كي يحافظ عمى سبلمتو، حيث أف كثيرًا منيـ يمقى حتفو؛ ولذلؾ يحتاج التصوير الحربي 
إلى شجاعة بالغة. ويشار بالذكر إلى أف ميمة المصور الحربي تختمؼ عف المصور الصحفي، 

، الذي يكوف عممو حرًا في أف المصور الحربي يعامؿ معاممة القوات المسمحة عكس الصحفي
  مف الناحية المينية ومقيدًا أثناء التطبيؽ العممي.

تصوير المؤتمرات الصحفية: تصوير المؤتمرات الصحفية ليست باألمر السيؿ إطبلقًا،  -3
واإلختبلؼ الوحيد بينو وبيف األنواع السابقة ىو أنو ينحصر في مساحة مكانية محددة، ومف 

ريف ىي المنافسة القاتمة بيف المصوريف، حيث يحضر عدد كبير الصعوبات التي تواجو المصو 
مف المصوريف الذيف يرغب كؿ منيـ في الحصوؿ عمى الصورة األفضؿ. ومف المشاكؿ أيضًا 
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مما يشوه الصورة الصحفية، إضافة  Mircrophonesوجود عدد كبير مف مسجبلت الصوت 
فوتوغرافية، لذا يواجو المصور الفوتوغرافي إضاءة آالت التصوير التمفزيوني الذي يفسد الصور ال

 . 1صعوبات كثيرة خبلؿ المؤتمر

ولتجنب كثير مف ىذه المشاكؿ عمى المصور أف يكوف مف أوؿ الواصميف وآخر المغادريف لمكاف 
المؤتمر، فالمقطة الناجحة لممؤتمرات الصحفية غالبًا ما تكوف قبؿ بدء المؤتمر أو  بعد انتيائو، حيث 

ورة خالية مف االضطرابات النفسية والعصبية التي تسيطر عمى المتحدث في المؤتمر أحيانًا تكوف الص
( Telephoto Lensنتيجة االستفزاز مف طرح األسئمة. وعمى المصور استخداـ عدسة تقريب )

، إضافة إلى حامؿ Flashلقمة اإلضاءة غالبًا، أو فبلش  f/2.8لمتقريب، وذات فتحة واسعة مثؿ 
 كي ال يشغؿ حيزًا كبيرًا. Monopodأحادي 

تصوير الكوارث وأحداث الطبيعة: ال تستند ىذه الميمة إال لمصوريف مف ذوي الخبرة  -1
واإلختصاص والكفاءة، وتاتي أىمية تصوير الكوارث حسب نوعية الحدث، كذلؾ صعوبتو، 

ؽ، فتصوير مجاعة في إحدى بمداف إفريقيا أسيؿ مف تصوير فيضاف يجتاح احدى المناط
وتصوير الفيضاف أسيؿ مف تصوير الثوراف البركاني. وعميو يجب أف يمتمؾ المصور المعدات 

  البلزمة ليكذا أحداث، وأف يجد طريقة إليصاؿ صورة لممحرريف.
تصوير المسارح وقاعات الموسيقى: رغـ أف اإلضاءة تكوف محدودة في مثؿ ىذه العروض،  -2

تخداـ أفبلـ عالية الحساسية أو رفع  سرعة اإلحتراؽ إال أف المصور يستطيع التغمب عمييا باس
"ISO في الكاميرات الرقمية واستخداـ فتحات عدسة واسعة، وعمى المصور أف أيضًا استخداـ "

 عدسات تقريب.
تصوير عروض األزياء: يعتبر تصوير عروض األزياء ممتعًا لمكثير مف المصوريف لما  -3

زياء واأللواف، وعمى المصور إما أف يقوـ بالتصوير يحتويو مف تنوع في شخوص العارضات واأل
 200/70مف أماـ أو خمؼ الجميور، وأف يستخدـ عدسة تقريب بعدىا البؤري قريبًا مف عدسة 

 ممـ، وأف يستخدـ الفبلش إذا رأى أف إضاءة المسرح ال تكفي.
صوير التصوير الرياضي: التصوير الرياضي ال يقؿ صعوبة وأىمية عف باقي مياديف الت -4

الصحفي، فمكؿ مصور صحفي رؤيتو الخاصة التي تجعمو يتفوؽ عمى غيره مف منافسيو حسب 

                                                           
1
 .66-51(، ص:1992، 1( عزٌز هٌثم عبد الفتاح، أنواع التصوٌر الصحفً، )بغداد، ط 
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اجتياده، وعميو أف يكوف مممًا بالمعبة التي يقوـ بتغطيتيا، وكذلؾ ببعض قوانينيا ومبادئيا، كي 
يعرؼ ما ىي المحظات واألمور الحاسمة التي يستحب تصويرىا. ويعتبر التصوير الرياضي مف 

ر أنواع التصوير كمفة لما يتطمبو مف معدات باىظة، إضافة إلى وجود معدات مختمفة لكؿ أكث
نوع مف الرياضات ومف أكثر المعدات كمفة عدسات التقريب ذات الفتحات العالية، مثؿ عدسة : 

"Canon EF 300mm IS f/2.81" والتي يصؿ سعرىا إلى عدة آالؼ مف الدوالرات. 

 سمات المصور الصحفي:

 مصور الصحفي الناجح يجب أف يتسـ أو يتوافر فيو عدة مواصفات أو شروط، أىميا:ال

اإللماـ بالجوانب القانونية واإلدارية المرتبطة بعممو، والتي تحدد حقوقو وواجباتو وحدود  -1
 المينية.

اإللماـ الكامؿ بالجوانب والمجاالت الموضوعية المختمفة لمتصوير الضوئي الثابت أو  -2
ا يتعمؽ بيا مف مفاىيـ إجتماعية وثقافية ومعارؼ وخبرات في التناوؿ الموضوعي المتحرؾ، وم

 المرئي؛ لضماف نجاح رسالتو المرئية ومؤثراتيا النفسية.
اإللماـ بالتقنيات المختمفة لمتصوير الثابت أو المتحرؾ وفؽ تخصصو التي تمكنو مف الوفاء  -3

األسس والمعايير العالمية المتعارؼ عمييا، بمتطمبات إنتاج عممو، وتنفيذ رؤاه وأفكاره، وفؽ 
 األمر الذي يساعد في توسيع دائرة نقؿ الرسالة، والترويج ليا ولمؤسستو اإلعبلمية.

اإللماـ بقواعد وأسس إخراج الصورة الصحفية، وعبلقتيا بالنصوص المجاورة، والعناوييف  -4
" وغيرىا مما يتعمؽ Captions"، وتعميقات الصور "Head linesالرئيسية لمموضوعات "

بأسس التصميـ واإلخراج الفني لمصفحات، وبخاصة ما يتعمؽ منيا بتوزيع الصور داخؿ 
 .2المساحات رأسّيًا وأفقّياً 

يرى الباحث أف نجاح الصورة الفوتوغرافية يعتمد بالدرجة األساسية عمى قدرة المصور الفنية والمينية، 
نساني التي كانت تتمالؾ المصوريف الصحفييف، في فترة إال أف ىناؾ الكثير مف لحظات الوجداف اإل

، مثؿ صور أجساد الشيداء المحترقة بيف حطاـ 2014العدواف اإلسرائيمي الغاشـ عمى قطاع غزة عاـ 

                                                           
1
 .85-66هٌثم، مصدر سابق، ص:(  
2
 .40-39النجار، مصدر سابق، ص:(  
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المنازؿ وصور مجزرة حي الشجاعية وتدمير قطاع غزة، إال أف اإلعبلـ اإلسرائيمي قاـ بالتشكيؾ 
 يحرضوف ضدىا.بصورىـ الصادقة واتيمتيـ أنيـ 

كما أف الصورة الصحفية في كؿ مف يديعوت أحرونوت ومعاريؼ اإلسرائيميتيف خبلؿ عدوانيا عمى 
قطاع غزة، وعمى الرغـ مف االمكانات المادية اليائمة والتطورات التكنولوجية المتوفرة لدييـ، إال أف 

و إلى الميداف؛ ألف شعورىـ ىؤالء المصوريف الصحفييف الذيف يعمموف في ىذه الصحؼ، كانو ال يخرج
إذا خرجوا قد ال يعودوا ألنيـ ال يريدوا أف يموتوا بنيراف جيش إحتبلليـ اإلسرائيمي وبسبب عدـ القدرة 
عمى الوقؼ في الميداف بجانب الفمسطينييف في قطاع غزة. وينشروف صور صحفية مولفة بما يتبلئـ 

مف جية ولممؤسسة الحاكمة مف جية أخرى، مع جميورىـ فيـ مجندوف لخدمة األىداؼ الصييونية 
ويوجد تجانس عمى مستوى المضاميف اإلعبلمية مف حيث التركيز عمى الترفيو واالتفاؽ عمى تنميط 
الفمسطيني، إف ىؤالء المصوروف الصحفيوف سواء كانت صورىـ الحقيقية أو أخذىا مف بعض وكاالت 

واية اإلسرائيمية الكاذبة. جندوا أنفسيـ لتوفير المبررات األنباء العالمية بعد التعديؿ الذي ينصاغ مع الر 
 والمصوغات إلجراءات النخبة السياسية والعسكرية المييمنة.

 الصورة الصحفية:

تعد الصورة الصحفية ىي أوؿ ما لجأ إليو اإلنساف البدائي لمتعبير عف نفسو وعف مراحؿ حياتو، 
وغيرىا خير شاىد ودليؿ، فصور الطيور والحيوانات  فكانت الرسومات عمى المعابد والمقابر المصرية

 المحيطة باإلنساف كانت أوؿ استخداـ لمصورة في التعبير.

واعتمد اإلنساف كثيرًا عمى الصورة إلستخداميا في مجاالت متعددة فيي إما توثيؽ لحدث معيف أو 
تي نقمت لنا جماؿ لمرحمة تاريخية ميمة، إضافة إلى كونيا عنصرًا ميمًا مف عناصر الجماؿ ال

الحضارات السابقة، في اليوناف وروما، وكانت الصورة أكبر شاىد عمى تمؾ الحضارات التي كانت وما 
 زالت أىـ معالـ البشرية جمعاء.

كما تعتبر الصورة ىي األساس لكؿ العمميات التي تحدث وتتطور مع مرور الزمف، وُأستخدمت 
 ة في العالـ. الصورة في توثيؽ الحروب واألحداث الميم

ويرى الباحث مف خبلؿ متابعتو لبعض الصحؼ، أف ىناؾ إىتمامًا متفاوتًا بالصورة الصحفية، مف 
حيث عرضو لمممارسات اإلسرائيمية الوحشية المتواصمة عمى الشعب الفمسطيني بقطاع غزة، والتي 
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يرى مف خبلؿ متابعتو  استيدفت ىذا الشعب إنسانًا وأرضًا وشجرًا وحجرًا في صور مباشرة وحية، كما
لمصحؼ اإلسرائيمية في إستخداميا لمصورة نفسيا وقمب الحقائؽ لصالحيا حيث تعتبر نفسيا أنيا 

 البريئة والضحية، ولكف في الحقيقة ىي الجبلد.

ما مف قضية لعب فييا اإلعبلـ أو الدعاية اإلسرائيمية بالتعبير الشائع، دورًا أساسيًا ومركزيًا في 
األىداؼ المتوخاة مثؿ الدور الذي لعبو في القضية الصييونية، وما مف جية استغمت الوصوؿ إلى 

إمكانيات اإلعبلـ وارتفعت بالطاقات الكامنة فيو وسخرتو بنجاح فائؽ لموصوؿ إلى مآربيا مثمما 
 .1إستغمت الحركة الصييونية ىذه اإلمكانيات وسخرتيا

 

 مقدمة في عمم الصورة: 3.4

ـ تتخممو الصور بشكؿ خاطؼ وسريع وتييمف عميو، حيث تمؤل الصور الصحؼ نعيش اليوـ في عال
 والمجبلت والكتب بشكؿ لـ يحدث مف قبؿ في تاريخ البشرية عامة.

قاؿ أرسطو أف التفكير مستحيؿ مف دوف صور، ونحف نقوؿ كذلؾ أف الحياة ال يمكف تصورىا مف 
التدفؽ والحضور في كؿ لحظة مف  دوف صور، فالصور موجودة في كؿ مكاف، إنيا ال تكؼ عف

لحظات حياتنا، إننا نعيش بالفعؿ في عصر الصورة ونعيش في حضارة الصورة كما قاؿ الناقد 
الفرنسي " روالف بارت " الصورة لـ تعد تساوي ألؼ كممة، كما جاء في المثؿ الصيني المأثور بؿ 

 . 2صارت بمميوف كممة وربما أكثر

ى نحٍو لـ يسبؽ ليا مثيؿ، بكؿ جوانب حياة اإلنساف فميا حضور قوي لقد أصبحت الصور مرتبطة عم
في حياتو، أصبح المجتمع اإلنساني مجتمع تقـو الصور بالوساطة خبللو في األنشطة اإلنسانية كافة، 
لقد حذر بعض المفكريف مف ىذا الطغياف لمصور عمى ثقافة اإلنساف، إال أنيـ قالو أف التمفزيوف سجؿ 

ف دور الكممات سيكوف مقتصرًا  محؿ الكممات فيكوف ىو العامؿ األساسي في التخاطب اإلجتماعي، وا 
عمى المخاطبات المكتبية وعمى طباعة الكتب التي سيصبح قرائيا محدودي العدد بدرجة كبيرة، وأف 

                                                           
1
 .11(، ص:1987 1السعدي، ومنٌر الهور، اإلعالم اإلسرابٌلً، )عمان: دار الجدٌد للنشر، ط غازي(  
2
( 2005 1شاكر عبد الحمٌد، عصر الصورة/السلبٌات واإلٌجابٌات، )الكوٌت: المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، مطابع السٌاسة ط(  
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القراءة ستتراجع لمصمحة المشاىدة، وذلؾ ألف الرؤية تتطمب عمميات معرفية أقؿ مف القراءة فإف 
 يات المشاىدة والرؤية والمتابعة واإلستخداـ لمصور تتزايد.عمم

يجب أف نضع في حساباتنا الجوانب االجتماعية والسياسية والثقافية، ونحف نتحدث عف الصور ألنيا 
ال تستخدـ لمجرد إضفاء الجاذبية عمى الصفحات، بؿ إضافة الكثير مف المعاني لممادة المقدمة بما 

ف خبلؿ قدرتيا عمى التفاعؿ مع الكممات إليجاد جو واقعي كي يقترب مف يكسبيا مصداقية أكبر م
ستيعابو لمعانيو  . 1الواقع المنقوؿ، بما يدعـ تفيـ القارئ لمواقع المنقوؿ وا 

تعتبر ىيمنة الصورة وسيطرتيا واستقبلليا وحضورىا الكثيؼ الذي أصبح يشبو إمبراطورية نظرة 
و عالـ المحاكاة والصور المحاكية، الصور التي تحاكي الصور، المحدقة، إذا استخدمنا لغة فوكو، أ

 وتحاكي نفسيا إذا استخدمنا لغة بودريار. 

إف التفكير في الصور يتجاوز حدود الواقع المدرؾ المحظي المباشر، فيو يمكف المرء مف استدعاء 
تبط بو كما الماضي ومعايشتو كما لو كاف يحدث مرة أخرى، مف خبلؿ استعراض الصور التي تر 

 .2يمكنو مف أف يفكر في المستقبؿ ويتصوره وأف ينشط خيالو ويطوره

 

 نشأة الصورة وتطورىا: 3.5

شيدت الصورة اإلعبلمية منذ نشأتيا مع بداية الخمؽ تطورًا ممحوظًا يتوافؽ مع التطور اإلنساني فقد 
روؼ اليجائية في المغة استخدميا اإلنساف البدائي لمتعبير عف نفسو وعف أفكاره، بدليؿ أف الح

اإلنسانية األولى اتخذت شكؿ صور األشياء والطيور والحيوانات المحيطة باإلنساف األوؿ مثمما حدث 
في المغة الييروغميفية وغيرىا مف لغات الشرؽ القديـ، وحقيقة التصوير القديـ في بداية خطواتو أنو 

قب ضيؽ في أحد جوانبو ومرآة مائمة عمى الوجو انطمؽ مف فيـ القدماء لمضوء، وابتكارىـ صندوقًا بو ث
 .3المقابؿ وحاجز ضوئي يتمقى الضوء المنعكس

                                                           
1
 .11-8المصدر نفسه، ص:(  
2
ن صوالً، مشاهدة الصورة اإلعالمٌة والمعاٌشة لألحداث خالل الحرب على غزة وعالقتها باضطرابات كرب ما بعد سهلة فاٌز رمضا(  

 .13(، ص:2012الصدمة لدى األمهات فً قطاع غزة، )رسالة ماجستٌر من جامعة األزهر، 
3
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أدى االنتشار الواسع لمصحؼ والمجبلت المصورة، وظيور قنوات التمفزة الحقًا، إلى ظيور وتطور 
ؾ كياف عالي لتخصص مف الصحافة تعتمد فيو عمى الصورة الفوتوغرافية في تشكيؿ الرأي العاـ وذل

لما تتميز بو الصورة الفوتوغرافية الثابتة والمتحركة مف خواص أىميا سرعة االنتاج، والدقة، 
المصداقية، وسرعة اإلستيعاب واإلسترجاع والشمولية وسيولة الحفظ والتخزيف في األرشيؼ والذاكرة 

 فضبًل عف تجاوزىا حاجز المغات بيف المجتمعات المختمفة.

، حيث إستنسخت بواسطة وسائؿ ميكانيكية 1876غرافية في العاـ ظيرت أوؿ صورة صحفية فوتو 
حيث كانت اإليضاحات )الرسومات _ الصور( في المطبوعات نادرة الوجود وبعد قطعيا تنسخ يدويًا 

 .1لى الورؽإعمى الخشب وتـ نقميا مف القطع الخشبي 

ميداف الصحافة لما تتطمبو لقد شيدت عمميات التصوير الصحفي تطورات كبيرة رغـ تأخر دخوليا إلى 
مف أدوات وما يحتاج  إليو مف إنتاجيا مف وقت طويؿ، ولقد كانت بداية إزدىار استخداـ الصحافة 
لمصور عندما ابتكر تشارلزولز طريقة التجزئة التي ساعدت عمى سرعة إنتاج الصور الطمية مف خبلؿ 

عمى إنتاج األلواح الخاصة بكؿ جزء، ثـ تجزئة الصور إلى عدة أجزاء بحيث يعمؿ العديد مف الفنييف 
ازدادت أىمية استخداـ الصور في الصحافة مع استخداـ الصحؼ لطريقة الحفر المعدني 
)الزنكوغرافي( لعمؿ الموحات الطابعة ثـ حدث تطور كبير في ىذا السياؽ مع استخداـ طريقة التدرج 

صحيفة ديمي ىيراؿ األمريكية، ثـ الظمي التي نمت عمى يد ستيفف ىورجاف رئيس قسـ التصوير ل
ازدادت قدرات الصحؼ عمى استخداـ الصور مع تطور إمكانات آالت التصوير والتحميض والطبع 
وصواًل إلى إختراع األلواف وآالت التصوير الرقمية، إضافة إلى ظيور أنواع جيدة مف الورؽ والطباعة، 

ور في كسب إىتماـ القراء، مع إفادة الصحؼ مع وقوع األحداث العديدة التي ىيأت الفرص لنجاح الص
مف ذلؾ في منافسة العديد مف الوسائؿ اإلعبلمية األخرى التي كاف اعتمادىا عمى الصور بشكؿ 

 .2رئيسي، مثؿ التمفاز، والسينما وغيرىا

فقد تقدـ فف التصوير الصحفي في ىذا المجاؿ كثيرًا، وبدأت تشيع استخدامات الكاميرات التي تصور 
 .3مكاف الحدث ثـ يتمقى مركز التحرير الصورة التي وصمت مف بعد عبر الشبكات الحاسوبيةفي 
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أما اآلف فإف التغيير والتطور قد أصاب عدد الصور، وحجميا وطبيعتيا ليزداد عدد الصور، 
ويخصص ليا صفحات كاممة، وأصبحت المقطات الجديدة لموضوعات حية وذلؾ بفضؿ ابتكار 

حركة، والفيمـ المتطور والعدسات األنقى خامة، ثـ واكب ذلؾ تطور سريع في  حاجب الضوء األسرع
 .1صناعة األنماط )األكميشييات(، أو كذلؾ في طرؽ نقؿ الصور بسرعة مذىمة سمكيًا وال سمكياً 

 يوجد عدة عوامؿ ساعدت في تطوير التصوير الصحافي:

 ماكنات النسخ. -1
 ي تجيز مسبقًا.اختراع ألواح بروميد الجيبلتيف الجاؼ الت -2
 تطور صناعة العدسات التي ترتب عمييا تحسيف وضوح ودقة الصورة. -3
 .Roll Filmاختراع األفبلـ المفائؼ  -4
 .2( تـ بالتمفزيوف والراديو1872تجويد تقنية اإلرساؿ التمغرافي لمصور ) -5

ف ، ضم2014كما ىو الحاؿ ىنا في بحثنا الذي يتناوؿ موضوع الصورة الصحفية لحرب غزة عاـ 
دراسة تحميمية لرؤى ومنظور صحيفتي يديعوت احرونوت ومعاريؼ اإلسرائيمية، ودورىما في تغطية بما 
جرى عمى الساحة الفمسطينية في قطاع غزة وتزويد القراء بما يتعمؽ بوتيرة ىذه األحداث، بوصفيا 

معاف إضافية تعزز األداة الرئيسية في جذب االنتباه وتدعيـ إدراؾ القارئ لمنصوص المفظية، وتقديـ 
قيمة ىذه النصوص، المرافقة لمصورة الصحفية بما جرى عمى الساحة الفمسطينية في قطاع غزة عاـ 

، باإلضافة إلى تدعيـ قضية التذكر لزيادة قيمة الصورة في ىذه العممية بما تضيفو معاف تتعدد 2014
 بتعدد المثيرات التي تعتمد عمييا الصورة الصحفية.

الباحث بتحميؿ الصورة الصحفية ورؤى كؿ مف الصحيفتيف اإلسرائيميتيف حوؿ الحرب ومف ىنا قاـ 
ف كاف  يضاح المواقؼ التي تسعى إلييما يديعوت احرونوت ومعاريؼ وا  اإلسرائيمية عمى قطاع غزة، وا 

 ىناؾ تقارب في المضاميف بيف كؿ منيما ونشر ما يجري عمى الساحة الفمسطينية في قطاع غزة.
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 فة الصورة:ثقا 3.6

إف دور ثقافة الصورة يتعاظـ نتيجة التطورات التكنولوجية المتبلحقة ودخوؿ الصورة في عمميات 
 التطور التكنولوجي المستمر.

جاءت الصورة لتكسر الحاجز الثقافي والتمييز الطبقي بيف الفئات، فوسعت مف دوائر االستقباؿ وشمؿ 
قافة وىذا دور خطير تتحقؽ مع الصورة، صار الجميع ذلؾ كؿ البشر، فتوسعت القاعدة الشعبية لمث

سواسية في التعرؼ عمى العالـ واكتساب معارؼ جديدة والتواصؿ مع الوقائع والثقافات، لقد أصبحت 
لدنيا إمكانية رؤية ومعرفة ما يجري عف طريؽ التدفؽ المتصؿ لمصورة وعف طريؽ سطوة وكثافة 

ف كاف اإلعبلـ عمومًا يضفي عمى األشياء شكبًل، فاف حضور الصورة في حياتنا اليومية، في حي
 .1األشياء تعوض بنا في ما ال شكؿ لو

نموذجًا لتأثير الصورة عمى حدث عالمي وىو حذاء منتظر الزيدي فالصورة أدت دورًا جوىريًا في 
 توصيؿ المعنى بشكؿ واسع جدًا أدى الى ترسيخ الحدث في أذىاف المشاىديف مف خبلؿ رصد الفعؿ،
طبلؽ منتظر الزيدي لحذائو في وجو الرئيس األمريكي األسبؽ جورج بوش، مرر حدث الصورة أيضًا  وا 
ردود األفعاؿ العالمية عمى الحدث وىذا يؤكد أف الصورة لعبت دورًا خطيرًا في توصيؿ الحدث 

 .2اإلعبلمي

حيث ال تتيح فرصة  ويمكف الزعـ أف الصور المتدفقة، ببل انقطاع، تمارس ديكتاتورية مع نوع آخر،
لممتمقي بالتفكير بصورة متقطعة خارج مجاؿ سرياف الصورة، بما يؤدي إلى نفي الواقع والمكوث مكانو، 

مادة مكتنزة بالخطابات والرسائؿ والدالالت. نعـ،  -أكثر مف ذلؾ-والصورة ىنا ليست مجرد شكؿ إنيا 
لتي تجعمو عمى درجة كبيرة مف الجاذبية إنيا شكؿ يتقدـ لممستيمؾ في قالب جمالي يستوفي الشروط ا

 .3واإلغراء

 الرسائؿ الثقافية التي تبعثيا الصورة لممشاىد ليا خاصيتيف: 

                                                           
1
. 2009-نٌسان9مان، "ثقافة الصورة والكلمة بٌن التكامل والتنافس" أبو ظبً، صحٌفة االتحاد، ( محمد شو 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=12995&y=2009  
2
. 2009 -كانون أول2ذاء"، بارٌس، ( مٌشال أبو نجم، "الصحافً العراقً رامً بوش بالح 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=546793&issueno=11327#.VRGiiPmsVqU  
3
  .228:ص ،(1997 ،1ط العربٌة، الوحدة دراسات مركز: بٌروت) الغرب مع الثقافٌة العالقة إشكالٌة الباحثٌن، من ( مجموعة 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=12995&y=2009
http://www.alittihad.ae/details.php?id=12995&y=2009
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=546793&issueno=11327#.VRGiiPmsVqU
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=546793&issueno=11327#.VRGiiPmsVqU


 
 

37 
 

التي تتمير بيا ىذه المادة الثقافية اإلعبلمية الجديدة أي الصورة ىي أنيا تقدـ نفسيا  الخاصية األولى:
تبة محددة، شد المشاىد  المستيمؾ؛ في قالب مشوؽ، إف بناءىا الجمالي األخاذ يستيدؼ بموغ ع

ويمتنع ذلؾ عف أف يكوف ممكنًا إذا لـ يصؿ بناء الصورة بالمتمقي إلى ممارسة أقصى درجات الجاذبية 
ذا لـ يصؿ بو إلى عتبة التشويؽ وتحقيؽ المتعة. إف ىذه ىي السبيؿ الوحيدة لمسيطرة  واإلغراء عميو، وا 

دماج توتره الوجداني في نظاـ ا لصورة توصبًل إلى تبميغ الخطاب المراد تبميغو، ىا ىنا يصبح عميو وا 
 .1لمصورة فعؿ السحر، الفعؿ الذي يستسمـ المتمقي تحت وطأتو

التي تتميز بيا الصورة ىي أنيا تمغي المغة وتصنع لنفسيا لغتيا الخاصة، وىنا جزء  الخاصية الثانية:
لمصورة في الفيمـ، أو في نشرات األخبار، مصاحبة لغوية  -في الغالب-مف خطورتيا. صحيح أف ثمة 

أو في برامج األطفاؿ، أو في التحقيقات المصورة، أو في البرامج الغنائية، أو في المواد اإلشيارية، 
نما في المصور، بؿ في وسع اإلنتاج البصري  –لكف قوة المعروض ال تكوف في العادة  في المقوؿ، وا 
ميغ الخطاب وبناء الوجداف. وتبدأ خطورة الموضوع حيف يصير أف يستغني عف الكبلـ ليؤدي وظيفة تب

 .2في وسع الخدعة التصويرية أف توظؼ في وعي المتمقي فكرة غير مطابقة تمامًا لواقع الحاؿ

تعتبر الصورة ىي الشيء الدامغ الذي ميما سمعت عنو أو قرأت ال يغني عف مشاىدتو والتأثر بو 
ؾ مئات الصور التي ال يمكف لئلنساف أف تمحى مف الذاكرة ميما يكوف مختمفا تماما عف السمع وىنا

 .3طاؿ عمرىا وتكوف مرتبطة بو ارتباطًا وثيقاً 

لـ تعد الصورة لحظة زمنية جامدة، وال حالة ثقافية محايدة، يقوؿ ريجيس دوبريو بأف "المكتوب نقدي 
أماـ اكتظاظ تأويمي، حيث تفتح أما الصورة فنرجسية"، بيد أف زمف الصورة الخاـ قد أدبر، وأصبحنا 

آفاؽ التأمؿ عمى وقع اإلشعاعات الثقافية المنبعثة مف مسامات الصورة، ال بوصفيا ذاتًا محنطة أو 
تسجيبًل محايدًا لمحظة زمنية، بؿ بكونيا حافظة لمعاٍف مضغوطة، تنبث لحظة بموغيا نقطة المشاىدة، 

ىا مادة لئلبصار، فيي عمياء ال ترى ألف غرضيا أف أي أنيا تصبح خامًا حيف تفقد وظيفتيا، باعتبار 
تمنح رؤية، وىي تجيؿ ذاتيا ما لـ تمؽ مف يكتشفيا ليحيميا إلى مصدر معرفي، وىنا تفقد الصورة 
حياديتيا ألنيا تكوف خاضعة تحت تأثير المعاني المتعددة المستخدمة منيا، وفؽ النزوعات 

آالت التأويؿ والفيـ والمغة لصوغ مفاعيميا الداخمية، والتي  اإليديولوجية لقراء الصورة، الذيف يعمموف
                                                           

1
 .229المصدر نفسه، ص:(  
2
 .230مجموعة من الباحثٌن، مصدر سابق، ص:(  
3
 .25/1/2015، عباس المومنً، رام هللا AFPمقابلة شخصٌة مع مصور وكالة الصحافة الفرنسٌة (  
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تعبر عف نفسيا في عبلقة حوارية تكوف أحيانًا ذات طبيعة صامتة وأحيانًا فاعمة، تترجميا مواقؼ 
ومشاعر وربما ألفاظ. فأضحت الصورة تمارس فف صنع واقع آخر غير الواقع الفعمي، وذلؾ يشؿ 

 عف الحقيقة. ممكة الرؤية لمعيف في الكشؼ

لقد أصبحت الصورة وسيمة إلجتياح الوعي بصورة مباغتو، والتمفزيوف الذي يمثؿ "غرفة عمميات 
مشتركة" يجمع بيف الصورة والكممة والصوت. عبلوة عمى ذلؾ، فيو الوسيمة الوحيدة التي تأتي إليؾ، 

ىاتاف الوسيمتاف  ولـ يخفؼ اإلنترنت مف سطوة الحضور اليومي لمصحؼ والتمفزيوف، حيث أصبحت
رفيقًا دائمًا فيما العبلقة مع باقي الوسائؿ األخرى مؤقتو ومحدودة، فإنو كوعاء لصورة متحركة، ويعد 

 .1سبلح حرب اإلتصاؿ الفاعؿ، والمشاىدوف أسرى في معسكره

ويرى الباحث أف سرعة الصور المتدفقة التي ال تدع مجااًل لمتأمؿ، فالصورة تترؾ بصمة في العقؿ 
لذاكرة، فالشخص الذي ينظر إلييا، قد يكوف لو نظرة باإلحساس بالخطر أو االحساس بالحناف وا

 والرقة.

 

 أىمية الصورة في الصحافة: 3.7

بما أننا نعيش اليوـ عصر الصورة، والدليؿ عمى ذلؾ ما نراه مف صور كثيرة  في الجرائد والمجبلت 
يعد استخداـ الصورة مف أىـ الوسائؿ لتحقيؽ شكؿ  والصحؼ اإللكترونية المنشورة عبر اإلنترنت، كما

الصحؼ ومحتواىا بفاعمية أكبر، ذلؾ ألف الصورة تجذب القراء الى الصحيفة، وعف طريقيا  يمكف 
توصيؿ المعمومات إلى القراء، فالصورة في الصحافة الحديثة لـ تعد في حاجة إلى تأكيد، فقد أصبحت 

تشارؾ المادة التحريرية وتتفاعؿ معيا، لتقديـ خدمة متكاممة مادة أساسية مف مواد الصحيفة، فيي 
لمقارئ الذي لـ يعد يقتنع بما تقولو الكممات عف حدث ما، بؿ يريد أف يعرؼ الصورة التي تتحدث 

 .2عنيا

كما أف الصورة الفوتوغرافية مادة ال يمكف االستغناء عنيا، فعندما يريد المخرج أف يبرز موضوعًا ميمًا 
معينة يستخدـ الصورة مع ىذا الموضوع، ليمفت إليو نظر القارئ، وكذلؾ عندما تريد  في صفحة

                                                           
1
 .11-14ثقافة الصورة اإلعالمٌة، ص: هبه فتوح،(  
2
 .31(، ص:2013، 1شٌماء ولٌد جاسم، الصورة الرقمٌة والتصمٌم واإلخراج، )عمان: دار فضاءات للنشر والتوزٌع، ط(  
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الصحيفة أف تتبع نظامًا إخراجيًا معينًا لصفحتيا األولى كؿ يوـ، فإف استخداـ الصورة يساعدىا عمى 
 التنويع داخؿ نطاؽ ىذا النظاـ بما يدفع الممؿ عف القارئ.

ة بالصحؼ والمجبلت تصدر مف غير الصور التي تمؤل صفحاتيا، لنتصور أف الصحافة اليوـ المتمثم
ماذا سيكوف مدى تفاعؿ القارئ مع ىذه الصحؼ والمجبلت، وال شؾ أف القارئ يبحث عف التشويؽ 
واإلثارة، وىذا ال يمكف أف تقدـ في الوصؼ فكـ مف الصفحات تحتاج إلعطاء القارئ عف مجريات 

ورة الفوتوغرافية ألنيا تجعؿ اإلثارة ممكنو في لحظات وبعدىا تبدأ األحداث، ىنا يبرز دور وأىمية الص
 .1التفاصيؿ

فعالـ الصحافة يتجو اليوـ نحو زيادة عدد الصور لمواضيعيا، والصحافة اليوـ ال تيتـ بممتقط الصورة 
بقدر اىتماميا بالصورة نفسيا ففي بعض األحياف يشترؾ الياوي، والمحترؼ في تصوير حدث ما، وال 

قصد ىنا عدـ االىتماـ بممتقط الصورة مف الناحية العممية بؿ القصد أف الصورة عندما تكوف جاىزة، ن
ومعبرة بنجاح تصبح ىي المحور الحديث ومف ثـ يأتي مف صورىا وألىمية الصورة وقيمتيا الخبرية، 

صورة ضمف فبل بد أف توضع في المكاف المناسب والحجـ المناسب، كأف تكوف صفحة كاممة منيا أو 
موضوع أو غبلفًا لمجمة دورية، ونبلحظ أف الصحؼ والمجبلت عندما تقوـ بإعداد إحصائيات مبيعاتيا 
تجد أف األعداد التي تنشر فييا صور مثيرة، أو سبؽ صحفي مصور ىي األكثر انتشارًا، وىذا ما 

تشويؽ لتغطية يجعميا دائمة البحث عف الجديد مف األحداث التي تحتوي عمى عنصر اإلثارة وال
صفحاتيا، ؛ فنجاح الصحؼ والمجبلت الخبرية يعتمد بالدرجة األولى عمى نوع الصور المقدمة 

 .2لمقارئ؛ ألف التصوير الصحفي اليـو رواية قصة كاممة بدوف كبلـ

تعتبر الصورة الصحفية ىي الشيء الدامغ الذي ميما سمعت عنو أو قرئت ال يغني عف مشاىدتو 
 .3مختمفًا تمامًا عف السمعوالتأثر بو يكوف 

أف الصورة الفوتوغرافية وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري التي تعتمد عمى حاسة البصر وتنقؿ 
لممتمقي كمًا ىائبًل مف المعمومات وتمكف القائـ باالتصاؿ مف استغبلؿ ما فييا مف خواص تتجسد 

                                                           
1
 .72(، ص:2011، 1اٌاد محمد الصقر، تصمٌم الصحافة المطبوعة وإخراجها، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزٌع، ط(  
2
 .36-37(، ص:1998، 1هللا عزٌزة، الصورة الصحفٌة، )بغداد: الدار الجماهٌرٌة للنشر، ط هٌثم فتح(  
3
 مقابلة مع عباس المومنً، مصدر سابق.(  
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ف الصورة وما تحممو مف  الرسالة وتجعميا أكثر تأثيرًا وأوضح بيانيًا مف غيرىا مف الوسائؿ المطبوعة، وا 
 رسائؿ وبيانات ومعمومات تشكؿ أغمب المعارؼ لمخمؽ.

لقد أصبحت الصورة عنصرًا أساسيًا مكمبًل لممادة المكتوبة في الصحؼ، بعد أف انضمت أىميتيا في 
بدوف صور،  اإلعبلـ وتشويؽ القارئ والترويج لمصحيفة، فمـ تعد الصحؼ الحديثة تستطيع أف تقدـ

وذلؾ في عصر سادت لغة بصرية جديدة، وىي السينما والتمفاز، بؿ أصبح عمى الصحيفة أف تتجاوب 
مع عنصر المنافسة بينيا وبيف وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية المختمفة، وأف تخاطب جميورىا بالمغة 

 التي تخاطب فييا ىاتاف الوسيمتاف اإلعبلميتاف.

ال يستطيع أف يقتنع بمجرد وصؼ لفظي لحادث أو موقؼ مف المواقؼ كما أف القارئ الحديث أصبح 
نما يرغب أف يرى ذلؾ بعينو، وما عيوف القراء في العصر الحديث إال تمؾ العدسات المركبة في  وا 
آالت التصوير والتي يوجييا المصوروف الصحفيوف كؿ يوـ اللتقاط األخبار وعرضيا عمى القراء في 

 .1يؿأسرع وقت وبأدؽ التفاص

لمصورة الصحفية العديد مف الوظائؼ التي تؤدييا في إطار العمؿ الصحفي عمى أساس أنيا عنصرًا 
 طباعيًا، فيي مف خبلؿ ما تضمنتو مف مادة صحفية تعمؿ عمى تأدية وظائؼ ذات جانبيف إثنيف: 

 األول: من جانب المضمون:

 تأتي أىمية الصور في الصحافة في ىذا الجانب مف خبلؿ:

نية الصورة في إضافة الكثير مف المعاني لممادة المقدمة بما يكسبيا مصداقية أكبر مف إمكا -1
خبلؿ قدرتيا عمى التفاعؿ مع الكممات إليجاد جو واقعي يقترب مف الواقع المنقوؿ، بما يدعـ 

 تفيـ القارئ لمواقع المنقوؿ واستيعابو لمعانيو. 
األمر الذي ال تستطيع المادة المكتوبة  إمكانية الصورة في تقديـ معمومات في حيز صغير، -2

 أداءه، كما تعمؿ الصورة عمى تقميؿ الجيد المطموب مف القارئ. 

                                                           
1
وابل نظمً صالح الدٌن، دالالت الصورة الصحفٌة حول األزمة السورٌة فً صحٌفتً القدس الفلسطٌنٌة وٌدٌعوت أحرونوت اإلسرابٌلٌة، (  

 .27-28(، ص:2014ر من جامعة الشرق األوسط، )رسالة ماجستٌ
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دور الصورة في تثبيت المعمومات في ذاكرة القارئ تبعًا لدور المدخؿ البصري في إدراؾ  -3
ر الصورة ثـ العمؿ عمى تخزينيا بما يؤدي إلى أف تكوف المادة المحتوية عمى الصورة أكث

 التصاقًا بالذىف مف غيرىا مف المواد غير المصورة. 
إمكانية الصورة عمى أف تشغؿ حيزًا بنفسيا كموضوع إخباري بما يؤدي عمى إضفاء الحيوية  -4

 .1والحركة عمى تغطية الصحؼ لؤلحداث
عمؿ الصورة عمى تنمية مواىب القراء في دقة المبلحظة مف خبلؿ سعييـ في اكتشاؼ بعض  -5

 المنشورة، مع إمكانية اإلفادة مف الصور في تسمية القراء.جوانب الصور 
إمكانية الصورة في التعبير عف اآلراء الخاصة بالصحؼ، وذلؾ كما يحدث في الصورة  -6

الشخصية أو الساخرة التي يمكف أف تطوع بما يتناسب مع األفكار واالتجاىات السائدة في 
 .2المواد الصحفية المصحوبة بمثؿ ىذه الصور

 ني: من جانب الشكل: الثا

تؤدي الصورة في ىذا الجانب العديد مف الوظائؼ التي ترتبط بالطبيعة الخاصة بيا كعنصر طباعي 
 مميز، وذلؾ عمى النحو التالي: 

تعتبر الصورة عنصرًا رئيسيًا لمساعدة الصحافة عمى النجاح مف خبلؿ إستغبلليا ليذه المغة  -1
 عب حاسة اإلبصار لدى القراء. المصورة في تقديـ أشكاؿ اخراجية، تدا

 قدرة الصورة عمى إحداث التبايف المطموب إلنجاح عمميات التصاميـ ألساس الصفحات. -2
 دور الصورة في إيجاد التوازف عبر الصفحة مف جراء كونيا عنصرًا طباعيًا ثقيبًل. -3
ة إذا ما تؤديو الصورة مف دعـ التوجييات اليادفة إلى مراعاة حركة أعيف القراء، وبخاص -4

راعينا األسس الفنية إلستخداميا كتحديد إعادة نظر الشخصيات المستخدمة فييا، بما يؤدي 
 إلى توجيو حركة أعيف القراء باتجاه الوحدات الطباعية األخرى.

ثارة البيجة في النفوس  -5 ما تنطوي عميو الصورة مف قيـ جمالية قادرة عمى إيقاظ النظر وا 
ية لما تعكسو ىذه الصور مف الجوانب الجميمة في الحياة خاصة مع استخداـ الصور الجمال

                                                           
1
 .46(، ص:1998، 1( فهد بن عبد العزٌز بدر العسكر، اإلخراج الصحفً، أهمٌته ووظٌفته الحدٌثة، )الرٌاض: مكتبة العبكان، ط 
2
 .47-48( العسكر، مصدر سابق، ص: 
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المعاشة، وىي بيذا تعمؿ عمى إضاءة جوانب الصفحة المختمفة، كما تعمؿ عمى إضفاء 
 .1الحيوية والحركة عمييا بما يقضي عمى الرتابة والجمود

 ويحدد حجم الصورة المنشورة في الصحيفة عدة عوامل: 

 ورة. أىمية الموضوع الذي تخصو الص - أ
 عدد الصور المنشورة في الصفحة األولى.  - ب
 .2درجة وضوح الصورة ذاتيا - ت

 أنواع الصورة ومصادرىا: 3.7

توجد عدة تقسيمات ألنواع الصورة الصحفية فيما يتعمؽ بخصائصيا الطباعية المرتبطة بتدرجاتيا 
 الظمية وبطريقة إنتاجيا إلى قسميف رئيسيف ىما: 

 من حيث المضمون: -أوالً 

 لصورة الظمية )الفوتوغرافية(_ ا1

وىي الصور التي يتـ إنتاجيا بطريقة آلية تامة باستخداـ آالت التصوير وآالت الطبع والتحميض ، 
وتتسـ بتدرجاتيا الظمية الطبيعية لكونيا بمثابة المرآة العاكسة لممشاىدة وفقًا لطبيعتيا وتعتمد عمى الدقة 

ميا عمى قدرات المصوريف وعمى إمكانيات آالت التصوير في مدى ىذه الصور عف الوقائع المراد نق
 والتظيير ومستمزمات اإلنتاج المستخدمة.

 وتقسم الصورة الظمية تبعًا لما تحممو من مضامين إلى عدة أنواع، منيا: 

الصور الخبرية المستقمة: وىي الصور التي تقدـ خدمات إخبارية كاممة، بحيث تستغؿ في ىذا  - أ
ا البسيط عمى بعض الكممات التي تشرح بعض المعاني غير الظاىرة الجانب مع اعتمادى

فييا، وغالبًا ما تتسـ ىذه الصورة بكبر مساحتيا، وشرحيا في الصفحات األولى أو اإلخبارية 
 مف الصحؼ. 
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الصور الموضوعية: وىي التي تعد أحد العناصر الطباعية التي تستخدـ في بناء وحدة  - ب
ما تحممو ىذه الوحدة مف معنى، وتعبر عف لحظات وقوع طباعية معينة، بحيث تتصؿ ب

 األحداث أو انعكاساتيا. 
الصور الشخصية: وىي الصور التي تعبر عف الشخصيات ذات العبلقة بالوحدات التحريرية  - ت

المنشورة، وقد تحمؿ الصورة أكثر مف شخصية ذات عبلقة بيذه الوحدات، وتتميز غالبًا 
 ور اإلخبارية أو الموضوعية.بصغر أحجاميا بالنظر إلى الص

الصور الجمالية: وىي غالبًا صور غير ذات معاٍف إخبارية، كما أنيا ال تتضمف أي أبعاد  - ث
 يمكف أف تستخدـ في خدمة الوحدات التحريرية المنشورة. 

الصور االعبلنية: ىي الصور التي تستخدـ في دعـ المضاميف اإلعبلنية المصورة في  - ج
 . 1الصحؼ

 قيقية:_ الصور الح2

ىي الصور التي تشتمؿ في الغالب عمى الخطوط، وتتوفر عمى تدرجات ظمية حقيقية، وتقسـ الصور  
 الخطية إلى عدة أنواع بحسب الطبيعة الخاصة بكؿ نوع، وذلؾ عمى النحو التالي: 

الرسوـ الساخرة: ىي الرسوـ التي تحاوؿ أف تقدـ بعض الوقائع بطريقة ساخرة تتسـ بالمبالغة،  - أ
ؾ إلثارة القراء تجاه أنماط سائدة مف السموؾ بغية حشد الرأي العاـ التخاذ قرار معيف وذل

 بالرفض أو القبوؿ.
الرسوـ الشخصية اليدوية: ويقصد بيا تمؾ الصور المرسومة لمشخصيات المتضمنة في  - ب

 الوحدات التحريرية المنشورة. 
مات المتضمنة في المواد الصور التوضيحية: ىي الرسوـ التي تساعد عمى إيضاح المعمو  - ت

الصحفية المنشورة بطرؽ تمكف الصحؼ مف أداء رسالتيا المعمدة عمى ضرورة وصوؿ موادىا 
 الصحفية إلى عامة القراء بأبسط الوسائؿ. 
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الرسوـ التعبيرية: ىي الرسوـ التي تكوف مرافقة لممواد الصحفية األدبية كالمقاالت والقصص  - ث
 .1والقصائد

 شكل الفني: ثانيًا: من حيث ال

 ويمكف تحديدىا بثبلثة أنواع رئيسية ىي: 

الصور المفردة: وىي صورة واحدة تنشر بمفردىا مع الخبر، أو الموضوع وتؤدي وظيفتيا،  -1
وتستعمؿ بكثرة في الصحؼ مع األخبار الرسمية والتحقيقات الصحفية، وقد تكوف صورة 

 شخصية، أو صورة لمكاف، أو صورة لقافمة مف السيارات. 
سمسمة الصور: وىي عبارة عف مجموعة مف الصور تدور حوؿ موضوع واحد مف وجيات  -2

نظر مختمفة، ويتـ التقاطيا عمى فترات زمنية متباعدة طويمة، ويستعمؿ ىذا النوع بكثرة في 
المجاالت المصورة مثؿ مجمة "اليؼ" و "لوؾ" األمريكيتاف المتاف توقفتا عف الصدور ألسباب 

مثمة عمى ذلؾ مجموعة الصور التي تمثؿ إحدى جوالت وزير الصحة أثناء اقتصادية، ومف األ
 تفقده ألحد المستشفيات التابعة لموزارة. 

صور المشيد المتعاقب: وىي عبارة عف مجموعة مف الصور تدور حوؿ موضوع واحد، ومف  -3
جموعة وجية نظر واحدة، ويتـ التقاطيا عمى فترات زمنية متقاربة قصيرة، ومف أمثمة ذلؾ م

مف الصور تبيف انفعاالت أحد المسئوليف أثناء إلقائو لخطاب ما أو مجموعة مف الصور التي 
 .2تبيف ظاىرة كسوؼ الشمس، أو خسوؼ القمر

 

 مصادر الصورة الصحفية: : 3.9

تتعدد المصادر التي يمكف الحصوؿ منيا عمى الصور الصحفية، إال أنيا تنقسـ إلى مصدريف رئيسيف، 
در الخارجية لمصحيفة أو المؤسسة اإلعبلمية، والمصادر الداخمة والخاصة بيا، ويمكف وىما المصا

 توضيحيا كما يمي: 
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 أ_ المصادر الخارجية لمصورة الصحفية: 

يعرؼ الدكتور محمود أدىـ المصادر الخارجية "بأنيا خارجة عمى الجياز الصحفي، وال يربطيا بو 
و، وتكاليفو وطرؽ وصوؿ المادة وانتظاميا، أو أسموب سوى تمؾ الروابط التي تحدد العمؿ وحجم

 .1التعاوف األمثؿ الذي يتـ بيف ىذه المصادر ووسيمة النشر

 ومن ىذه المصادر الخارجية: 

 وكاالت األنباء العالمية: 

مف أبرز ىذه الوكاالت وكالة الصحافة الفرنسية )أ.ؼ.ب( ووكالة "رويترز" لؤلنباء، ووكالة 
والتي نجد فييا إلى جانب خدماتيا اإلخبارية، خدمات خاصة بالصور، ويتـ تنفيذىا "االسوشيتدبرس" 

وفؽ اتفاقات خاصة بيف الجريدة والوكالة نظير اشتراكات محددة، وىناؾ وكاالت خاصة بالصور 
والرسوـ ومعظميا وكاالت لمتصوير اإلخباري، وىناؾ وكاالت لصور الموضوعات ووكاالت لصور 

ية إستقباؿ الصحيفة لمصور الفوتوغرافية تستعيف بعدد مف األجيزة الخاصة وفرىا األشخاص وفي عمم
 .2التقدـ التكنولوجي في مجاؿ نقؿ الصورة

 وكاالت األنباء اإلقميمية. -1
 وكاالت األنباء المحمية.  -2
 وكاالت األنباء المتخصصة.  -3
 ىيئات اإلذاعة والتمفزيوف.  -4
 اليواة والمتطوعيف.  -5
 .3ة في نشر أخبارىـأصحاب المصمحة الخاص -6

 ب_ المصادر الداخمية: 

وىذه المصادر الداخمية أو الذاتية والتي تقع في معظميا داخؿ الصحيفة أو المجمة، داخؿ  -1
المبنى الرئيسي ليا أو المباني الفرعية، أو تكوف مف ىذه التي تعمؿ وتمارس نشاطيا مف ىذه 
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ف كانت بالمح افظات والمدف، أو بالمكاتب الخارجية المكاتب التابعة لمصحيفة أو المجمة وا 
 . 1الخاصة بيا

وىذه المصادر تأتي في المرتبة األولى مف حيث األىمية، وىي األساسية أيضًا، والجوىرية  -2
نما تنقسـ إلى عدة  والمحورية، إال أنيا ليست واحدة، وليست عمى درجة واحدة مف األىمية وا 

، والمحرر المصور، والعامميف بقسـ التصوير، أقساـ تبعًا ألىميتيا، وىي المصور بالصحيفة
 . 2ومصورو اإلعبلنات، العامميف بالمؤسسة الصحيفة

يجب دائمًا أف يحاوؿ الصحفي أخذ معموماتو مف مصدر أولي وميـ في الممؼ الذى يتابعو ويجب 
ذا لـ يتح لو ذلؾ فميكف الرجؿ الثا ني في اختيار أشخاص مناسبيف لمحصوؿ منيـ عمى المعمومات، وا 

الممؼ، مثبًل إذا كاف يتابع أحد األحزاب السياسية فميحرص عمى أف يكوف عمى تواصؿ مع رئيس 
 الحزب قبؿ المتحدث اإلعبلمي.

المتابعة والتواصؿ مع الزمبلء الذيف سبؽ ليـ تغطية الممؼ أو التعامؿ مع نفس المصدر يساعد عمى 
عمييا كمصدر، فقد يكوف لدييـ معمومات مفيدة اإللماـ بالشخصية التي يتحدث معيا الصحفي ويعتمد 

 عف شخصيو المتحدث، أو مداخؿ لمحديث معو.

ُيستحسف التعرؼ عمى المصدر بدقة وعف قرب ومحاولة مقابمتو وجيًا لوجو كمما أمكف ذلؾ حتى 
يحتفظ الصحفي بمساحة ثقة متبادلة، وليستخدـ دائمة أسئمة مباشرة مبنية عمى معمومات حقيقيو، حتى 
يدرؾ المصدر دائما أنو متابع وممـ بممفو ومف ثـ يفيض بما يعرؼ بإسياب دوف مواربة أو توريو، 

 وعمى الصحفي أف يثؽ دائمًا بأىميتو بالنسبة لممصدر بقدر أىمية المصدر لو.

 "Socialوعميو أف يتعامؿ بحرص شديد ويتحرى الدقة عند النقؿ مف مصادر السوشياؿ ميديا 
media، توتير، يوتيوب،  وال يعتمد عمييا كمصدر أولى، فربما كانت الحسابات وىميو أو " فيس بوؾ

غير دقيقة أو يتـ إلغاؤىا فبل ُيعتد بيا أماـ ىيئة التحرير أو جيات التحقيؽ أو الرأي العاـ عمومًا، 
 .3وعمى الصحفي أف يحاوؿ الرجوع لممصدر قبؿ النشر
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 لبصريالفوتوغرافي عماد اإلتصال االتصوير : 3.10

تعتبر الصورة وسيمة مف وسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرية التي تعتمد عمى حاسة البصر وتنقؿ لممتمقي كمًا 
ىائبًل مف المعمومات وتمكف القائـ باإلتصاؿ مف إستغبلؿ ما فييا مف خواص تجسد الرسالة وتجعميا 

 .1أكثر تأثيرًا وأوضح بيانيًا مف غيرىا مف الوسائؿ المطبوعة

صورة أو العمؿ الفني ال يأتي صدفة أو عبثًا بؿ ىو عممية واعية تخضع ألبجديات، إف بناء ال
وخصائص، وأسس، وقواعد ومضموف فكري، وميارات أدائية، تعينو لموصوؿ إلى إستيعاب الصورة 

 .2ونجاحيا وانتشارىا

بعد الشفافية إف ارتباط الصورة بمفيوـ الثقافة البصرية، بوصفيا قيمة ثقافية تقع في مرحمة ثانية 
والتدويف والكتابة، وبإعتبارىا تمثؿ مع ىذه المراحؿ الصيغ التعبيرية في الثقافة البشرية، فدالالت 
الصورة ال ترتبط فقط بقياساتيا التقنية وأبعادىا الضوئية فحسب، بؿ ترتبط أساسًا بدالالتيا الدرامية 

بطبيعتيا البصرية تعتبر مف أكبر طرؽ المختزنة في طبيعتيا الذاتية كتعبير عف الحدث، فالصورة 
التأثير العابر لمغات، ذلؾ ألف الخطاب البصري لمصورة خطاب مكثؼ بذاتو، فقدرة الصورة عمى 

عادتيا لتحديد المحظة الزمنية بإستمرار.  انتزاع التأثير تابعة مف إنعكاسيا عف كؿ ما ىو خارجيا، وا 

عة اإلمارات، أف الصورة ىي الوسيمة اإلعبلمية األكثر تؤكد الدكتورة فاطمة الصايغ األستاذة في جام
ببلغة في زمف ال وقت فيو لممرء ليقرأ، خاصة لمجموعة معينة مف الشرائح اإلجتماعية، فتراجع دور 
الكممة يمتمؾ تأثيرًا مختمفًا بيف حقؿ وأخر، وليذا كاف ال بد لمصورة أف تقتحـ المشيد المعاصر وتسد 

درات واإلمكانات القاصرة لمكممة، وخاصة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار الزمف النقص الموجود في الق
الذي نعيش فيو والقائـ كما تصفو "الفردية المطمقة" في ظؿ غياب ضرورة التواصؿ مع األخريف 
لمحصوؿ عمى المعرفة فنقوؿ: منذ أف تغيرت وسائؿ اإلعبلـ وبرزت الثورة التكنموجية بأنواعيا المتعددة 

تأثير الكممة، ففي عصر قائـ عمى اإلبيار واإلثارة لـ تعد الكممة تستطيع أف تجذب القارئ كما  تضائؿ
 .3تفعؿ الصورة
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إف الصورة تستطيع التعبير أكثر بكثير مما تستطيعو الكممة المقروءة والمسموعة كما أف الكممة 
ة أف تخاطب كؿ األعمار تخاطب فقط المثقؼ والقارئ وشرائح مجتمعية معينة، بينما تستطيع الصور 

والمستويات الثقافية وذوي االحتياجات الخاصة كالصـ مثبًل، فيي قادرة عمى أف تصؿ إلى مدى أبعد 
 .1بكثير مف الكممة

أصبحت الثورة المعموماتية والقفزة التقنية قادرة عمى توفير الصورة وقت حدوثيا وأغنت عف الكثير مف 
تستغني عف الكممة وتعتمد عمى الصورة فقط متبوعة بعبارة الكبلـ، ىناؾ محطات أجنبية أصبحت 

 .2"بدوف تعميؽ" تاركة المجاؿ لعيف وذىف وعقؿ المشاىد كي يحمؿ ويفسر الحدث

لقد ذكر عالـ التربية األمريكي المعروؼ جيروـ برونز، المشيور بدراستو عف التفكير والتربية مف 
% فقط مما يسمعونو 10بيف أف الناس يذكروف خبلؿ االستكشاؼ واإلبداع، ذكر دراسات عديدة 

%، أي 80% فقط مما يقرؤونو في حيف يصؿ ما يتذكرونو مف بيف ما يرونو أو يقوموف بو الى 30و
 % مف مدخبلتنا الحسية ىي مدخبلت بصرية، كما تقوؿ بعض الدراسات الحديثة.90أف 

 .3التكنولوجية المذىمة في عصر المعموماتىكذا يتغير العالـ األف حرفيا، أماـ أعيننا نتيجة لمتطورات 

إف الثورة والسمطة، كما يقوؿ بوؿ فيرليو، رىيبتاف بالسرعة، ففي المجتمع اليوناني القديـ كانتا لصاحب 
المراكب األسرع، وفي عصر الفروسية أصبحتا لؤلسرع في ركوب الخيؿ وفي توجيو الطعنة القاتمة 

، عصر العولمة، لمبارزيو، وفي عصر الصناعة تحولتا ل ؤلسرع في إنتاج البضائع وتصريفيا. واليـو
وأصبحت األسرع في نقؿ المعمومات وفي التعامؿ مع أسواؽ الماؿ. وىذه السرعة تترؾ آثارىا الواضحة 
عمى عبلقة اإلنساف المعاصر بعالمو المادي. فبينما كانت تمؾ العبلقة عبلقة تماس ثـ عبلقة إتصاؿ، 

قة عف بعد، عبلقة إيصاؿ فاإلنساف المعاصر بات قادرًا ليس عمى مكالمة اآلخر تحولت اليوـ إلى عبل
ورؤيتو عف بعد فحسب، بؿ وأيضًا اإلحساس بو عف بعد بفضؿ إمكاف إمداد إدراكو بواسطة الموجات 

 .4الكيرومغناطيسية لئللكترونيات وعالـ الصور

                                                           
1
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اؿ المغة عمى ىيئة صور وصور قاؿ ميتشؿ عف اإلتصاؿ البصري أنيا حقبة اإلمتصاص لكؿ أشك
غير ذات أصؿ محدد. وقد وصؼ جيمسوف كذلؾ ما بعد الحداثة بقولو " في الشكؿ الخاص بمنطؽ 
الصور أو المشيد الخاص بالصور غير ذات األصؿ المحدد، أصبح كؿ شيء ثقافيًا بمعنى ما". لقد 

عادة اإلنتاج ال نصي والتناص محؿ ذلؾ الثبات حؿ بيت المرايا الخاص بالتكرار والنسخ البصري وا 
القديـ الخاص باإلحالة المرجعية إلى شيء محدد ومحؿ الواقع "غير الثقافي" أيضًا. ويوحي مفيـو 
جيمسوف حوؿ الصور بأف نظرية المرايا القديمة حوؿ االتفاؽ أو التطابؽ والموضوعية واإلحالة 

 .1المرجعية والواقع قد حؿ محميا ثقافياً 

 

 نتقاء الصورة الصحفيةمعايير ا: 3.11

تشير دراسة جاف سنجر، إلى أف رؤية الصحفييف لدورىـ ال تقتصر عمى جمع المعمومات ونشرىا، بؿ 
تتعداه إلى صياغة الوجداف والفكر، وصنع التعبير، ومف ىنا تبدو الحاجة إلى صحافة إبداعية تعتمد 

دراؾ الدور الذي ينبغي القياـ فيو، ويرى ا لباحثوف أف ىناؾ تأثيرات خارجية عديدة عمى المصداقية، وا 
تؤثر عمى ىذا الدور الذي ينبغي أف تقوـ فيو المؤسسات الصحفية، وتتمثؿ بالتأثيرات الحكومية 
بمستوياتيا المتعددة، وتأثيرات النظاـ التشريعي، والقضائي عمى طريقة اختيار المضموف الصحفي، 

ير القيـ والتقاليد والممارسات التي تشكؿ الصحفي وتأثير المساىميف في ىذه المؤسسات، وكذلؾ تأث
 اجتماعيًا. 

وقد أجرى كيني ريموند دراسة حوؿ العوامؿ المؤثرة في إختيار الصور الصحفية في الصيف ومدى 
وجود إطار ايديولوجي يحكـ ىذا االختيار، وقاـ بتحميؿ الصورة المنشورة في تسع صحؼ صينية ذات 

ث أجرى مقاببلت مع مجموعة مف رؤساء التحرير والمصوريف الصحفييف، أنماط متعددة التمويؿ، حي
وأشارت النتائج إلى أف التغطية الصحفية المصورة أيديولوجية في األساس، تدعـ نظرية الحزب 
المسيطر بدرجة كبيرة، وال توجد صور تستيدؼ مجموعات عرفية معينة في الصيف، كما أشارت 

تنشر صورًا ذات مضاميف سياسية متعددة بدرجة أقؿ مف الصحؼ  النتائج إلى أف الصحؼ الصينية
األمريكية، ولكنيا تقاربت معيا في نسبة نشر الصور ذات الصبغة اإلنسانية واإلجتماعية، كما أشارت 
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إلى أف اإلتجاىات الداعمة لبلقتصاد الحر لـ يتـ دعميا، وتأييدىا إال مف قبؿ الصحؼ ذات التمويؿ 
 .1التجاري المستقؿ

تعد الصورة لغة االتصاؿ المثمى في العصر الحديث، وشكؿ مف أشكاؿ اإلبداع والفف ولكف تبقى 
المشكمة أنيا تخفي تحت ستار جماليتيا خطابًا أيديولوجيًا، ثقافيًا وسياسيًا وىكذا تبدو الصورة بريئة 

ف الواقع دالالت شتى ولكنيا خطيرة وخطورتيا تمكف في كونيا تقوؿ لممتمقي أنيا واقعية ألنيا تأخذ م
 ولكف في طريقة إنتاجيا تختار الصورة ما نراه مف ىذا الواقع وما تخفيو وما تحجبو أىـ مما تكشفو.

والتصوير الفوتوغرافي فف قائـ الذات لو قواعد وأساليب فف التعبير، لذلؾ احتمت الصورة الفوتوغرافية 
 . 2في االتصاؿ ال يقؿ أىمية عف دور االعبلـ مكانيا بيف الفنوف وأدوات التعبير وأصبحت تؤدي دوراً 

يجب االلتزاـ ببعض الضوابط الخاصة بالجانبيف المتعمقيف بمضموف الصورة وشكميا قبؿ اتخاذ قرار 
 استخداـ الصورة في بناء أي وحدة طباعية وذلؾ وفقًا لما يمي : 

نائيا مف حيث الطابع ضرورة إتساؽ الصورة مع مضموف الوحدة التي يراد استخداميا في ب -1 
 .3والتوقيت واالتجاه

 
ضرورة أف نضيؼ الصورة لممضموف التحريري لموحدة المنشورة ال اف تكوف تكرارًا لما يقدمو  -2

 ىذا المضموف. 
أف تكوف الصورة صالحة لمنشر مف الناحية الفنية وخاصة فيما يتعمؽ بظيور تفاصيميا،  -3

مى قدر عاؿ مف التدريج الظمي، إذ أف نقص ووضوح ألوانيا، ولمعاف سطحيا، واحتوائيا ع
ىذه المتطمبات تقمؿ مف قدرة الصورة عمى أداء دورىا، يضاؼ إلى ذلؾ ضرورة أف تكوف 
الصورة المراد استخداميا أكبر مف الحجـ الذي تستخدـ بو في اإلخراج حتى يمكف تصغيرىا، 

ظيار عيوب ألف تصغير األصؿ أفضؿ فنيًا مف تكبيره حيث يعمؿ التكبير عمى  إبراز وا 
 الصورة، ويستثنى مف ذلؾ بعض الصور النادرة، حيث يمكف معالجتيا حتى تصمح لمنشر.

                                                           
1
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أىمية العمؿ عمى مراعاة بعض االعتبارات الخاصة باستخداـ الصور في إخراج الصفحات  -4
المصورة، حيث إنو مف الميـ التنبو إلى إف االستخداـ الوظيفي ليذا العنصر يأتي مف خبلؿ 

تخداـ ثبلث أو أربع صور كبيرة دوف الحاجة الى أعداد كبيرة مع أىمية أف تييمف صورة اس
واحدة عمى أىـ جزء في الصفحة، وىي الجية العموية اليمنى في الصحؼ العريقة، وأف يتـ 

 توزيع بقية الصور تبعًا لذلؾ. 
التي تشترؾ في  ضرورة أف تعمؿ الصورة عمى جذب أنظار القراء لئلقباؿ عمى قراءة الوحدات -5

بنائيا، مع أىمية اال تطغى الصورة بثقميا عمى بقية العناصر األخرى، حتى ال تتأثر بإىتماـ 
 .1القراء لذاتيا دوف خدمة الوحدة التي ترتبط بيا

تعتبر الصورة التي نقمتيا "وكالة أسوشييتد برس" عف مجازر صبرا وشاتيبل ليا األثر البالغ في إيقاظ 
بغض النظر عف حاجز المغة لدرجة جعمت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تديف ىذه  الضمير العالمي

ـ، ونددت بإسرائيؿ وطالبت في قرارىا مجمس األمف بالتحقيؽ في 1982المجزرة في سبتمبر 
 .2المذبحة

بداية  28/9/2000وتعد الصورة الحية الستشياد الطفؿ "محمد الدرة" مع بداية انتفاضة األقصى 
ي تاريخ الصورة اإلعبلمية في الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني والتي عكست حجـ الوحشية تحوؿ ف

 .3اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني األعزؿ مف السبلح

 

 ل اإلنتاج الرقمي في عصر العولمةالصورة الصحفية في ظ 3.12

جتماعي محدد تـ الت قاطيا فيو، وعندما يتـ تكتسب الصورة معناىا عندما يتـ ربطيا بسياؽ تاريخي وا 
ربطيا بمنتجيا  "المصور". كاف ىذا ىو المعنى الحداثي الشائع لمصورة منذ اختراع آالت التصوير 
الميكانيكية التقميدية، إال أف ىذا المعنى بدأ في االختفاء عندما دخمت عمى إنتاج الصور تغييرات 

 ثورية في العقد األخير مف القرف العشريف. 
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 .65(، ص:1985، 1( محمد نبهان سوٌلم، التصوٌر اإلعالمً، )القاهرة: دار المعارف، ط 
3
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مف نقاد ما بعد الحداثة أمثاؿ: باريت، و والتر بنياميف، أنو نتيجة نشوء ما يسمى بػ "بنؾ لقد رأى عدد 
الصورة" مع أواخر الثمانينيات وىو المصطمح الذي يعبر عف المؤسسات والوكاالت الكبرى التي 
و تحتكر إنتاج وتوزيع الصور عمى مستوى كوكبي، تـ نزع الصورة مف سياقيا وفصميا عف منتجيا، وى

ما وصفو بنياميف بضياع جو ومناخ الصورة أو موضوعيا األصمي في عصر اإلنتاج الرقمي المتقدـ 
 .1بتقنياتو اليائمة التي تضيؼ وتحذؼ وتعدؿ مف أصؿ الصورة

ونضرب مثااًل بمصور صحافي فرنسي لوكالة "آي. إؼ. بي." التقط صور لمجاعة في إثيوبيا ظير 
، فإف صحافيًا أمريكيًا قد يستخدميا بعد سنوات غبلفًا 1992عاـ  فييا عدة أطفاؿ سود عجاؼ، وذلؾ

لكتاب عف مصاعب التنمية في بمداف الجنوب، وقد يستخدميا صحافي مصري بعد ذلؾ مصاحبة 
 لموضوع ضد العولمة وسياسات الشركات المتعددة الجنسيات.

عمومية، مثؿ الكتالوج، أو ولذا، فإف الصور تدخؿ في تقسيمات فرعية لػ "بنؾ الصور" الشديدة ال
، أو النوع، وىي معاف فضفاضة تتصؼ بالمرونة، األمر الذي يموت فيو معنى الصورة  المفيـو
األصمي كميًا لتصبح صورة مف عشرات ومئات الصور التي يمكف أف تنشر مع عشرات ومئات 

بيغنؿ سابحة في الموضوعات لتحمؿ عشرات ومئات المعاني. فالصورة تصبح عمى حد تعبير جوناثاف 
فضاء مف المعنى تنتظر ذاتًا صحافية تضيؼ إلييا المعنى الذي تريده. واألمر ال يتوقؼ عند ىذا 
الحد، بؿ يرى بيغنؿ أيضًا أف جميور الصورة "سيقرأىا" بدوره بعشرات ومئات المعاني المختمفة عف 

 .2معنى الصحافي

 

 ما بعد الحداثيى المناخ الثقافي الصورة الصحافية كدليل عم: 3.13

ترى ليندا ىوتشيوف أف فف "الفوتومونتاج" يحمؿ في طياتو أبعادًا ما بعد الحداثية مف الميـ رصدىا عند 
تحميمنا استخداـ الصورة في وسائؿ اإلعبلـ الغريبة المعاصرة، فعندما ينشر مايكؿ الولور المصور 

بيف صورة الممكة إليزابيث الثانية ممكة الكندي في جريدة فانكوفر إنكويرر بوسترًا لكندا يجمع فيو 
بريطانيا والنجمة األمريكية الراحمة مارليف مونرو )نصؼ وجو اليزابيث الثانية يكممو نصؼ وجو مارليف 
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مونرو(، فإف المعنى الذي يمكف إدراكو مف الصورة ىو احتبلؿ كندا المزدوج تاريخيًا مف بريطانيا وآنيًا 
 .1اف االستعمار القديـ سياسيًا، بينما االستعمار الجديد ىو استعمار ثقافيمف الواليات المتحدة، فقد ك

 

 التكنولوجيا وأخالقيات الصورة الصحفية: 3.14

منذ إختراع التصوير الفوتوغرافي مف النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر والعالـ يتقبؿ الصورة كأمر 
 ة ال تكذب ألنيا تقـو بتجميد لقطة مف الزمف.قد حدث بالفعؿ أو كحقيقة واقعية بإعتبارات أف الصور 

وقد تعرضت الصورة لمتحريؼ في بعض الصحؼ النصؼ شعبية التي تيدؼ أساسًا إلى اإلثارة والتي 
بدأت في العشرينات مف القرف الماضي في نشر صورة لرجؿ لو رأساف أو امرأة ليا جسـ سمكة، 

نت تمثؿ أخطر عمميات تغير مبلمح الصورة بالحذؼ ويطمؽ عمى ىذه العممية "الفوتومونتاج" والتي كا
أو االضافة أو التراكيب، قد تيدؼ إلى تشويش صورة ما وتقديـ إنطباع سيء عف موضوع أو 
أشخاص في الصورة أو مجموعة مف الصور وتتـ ىذه العممية عف طريؽ فحص أجزاء في أكثر مف 

 .2حدةصورة تـ تركيببيا معًا ثـ طبعيا في النياية كصورة وا

 ىنالك طريقتين رئسيستين في نقل الصور الفوتوغرافية وىما:

 الطريقة التقميدية )التناظرية(:  -1

ويعتبر العيب الرئيسي ليذه الطريقو في نقؿ الصور في قمة الجودة، والتي نتج في معظميا في النقؿ 
إف الصور تبدو جيدة لمغاية، باستخداـ أجيزة )الفاكسيميف( فعندما تكوف الخطوط التمفونية بحالة جيدة ف

ولكف إلف الفاكس يتـ إرسالو باستخداـ اشارات تناظرية، فإف يكوف معتمدًا بشكؿ كبير عمى حالة الخط 
التمفوني، وعندما تظير صورة فوتوغرافية سمكية سيئة في الصحيفة فإف ىذا السوء يرجع غالبًا إلى 

 . 3بعض المشكبلت في نقؿ الصورة أكثر مف أي شيء آخر

                                                           
1
 .77-87المصدر نفسه، ص:(  
2
. 28/4/2014أخالقٌات الصورة الصحفٌة، الشبكة العربٌة لدعم اإلعالم، (  

-http://asahnetwork.org/tags/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/ 
3
. 1/11/2007ر فٌالدلفٌا الدولة، الصورة فً اإلعالم والفنون، مإتم ( 

http://www.philadelphia.edu.jo/arts/12th/abstract2.htm.  

http://asahnetwork.org/tags/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/
http://asahnetwork.org/tags/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/
http://asahnetwork.org/tags/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/
http://www.philadelphia.edu.jo/arts/12th/abstract2.htm
http://www.philadelphia.edu.jo/arts/12th/abstract2.htm
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 الطريقة الرقمية: -2

والميزة الميمة في النقؿ لمصورة ىي التقميؿ مف عممية فقداف الجودة أثناء عممية نقؿ الصورة، فالصورة 
المنقولة في ىذه الحالة ىي إعادة النسخ لمصورة األصمية الممتقطة، كما أنو في حالة الصور الرقمية 

ف الصورة المرسمة كاممة، وبدوف وجود أي يضمف كود تصحيح الخطأ في برنامج اإلتصاالت أف تكو 
 .1قدر مف التشويش في قطاع معيف مف الصورة فإف ىذا القطاع يتـ إعادة إرسالو مره ثانية

إف الصورة في ذاتيا رسالة إعبلمية ونجاح الصورة في أداء ىذه الرسالة، يعني أنيا عرفت القارئ 
 بفحوى الحدث أو مغزاه، أو جانب مف ذلؾ عمى األقؿ.

وترتفع قيمة الصورة إلى حد الذروة، حيف تتعرض لمزاوية اإلخبارية بشموؿ. فتبسط محتوى الخبر 
وأركانو ومكانو وطريقة وقوعو وأسبابو، ونتائجو، وتستوفي الصورة عناصر الخبر حيف تصؿ قوة 

ضمونو تعبيرىا إلى مدى اإلستغناء عف القصة ذاتيا، أي حيف يدرؾ القارئ بالصورة فحوى الحادث وم
 دوف أي سرد إخباري.

 وفيما يمي بعض المؤشرات حول أوضاع الصورة االعالمية: 

 إف ثبلث أو أربع صور كبيرة تجعؿ الصفحة مقبولة أكثر مف صفحة أخرى فييا تسع صور. -1
 دع أفضؿ صورة متاحة لديؾ تييمف عمى الصفحة حجمًا وموقعًا. -2
 أو عنواف كبير.ركز عمى الجزء األيمف مف الصفحة مع صورة مسيطرة  -3
إذا كاف المحتوى يسمح بقطع بعض الصور إلنجاز صور عريضة سطحية أو أفقية أو دقيقة  -4

 طويمة أو عمودية، فأعمد إلى ذلؾ دوف تردد.
، إال وقت الضرورة.  -5 ال تضع الصورة المسيطرة لعدد الغد مكاف الصورة المسيطرة لعدد اليـو

 . 2تسمح بالمساس بياعممًا بأف بعض الصحؼ ليا تقاليد ثابتة ال 

                                                           
1
. 17/11/2014طاهر علوان، الصورة الصحفٌة بٌن نجاعة اإلنتشار وفوضى القرصنة، لندن، العرب،  ( 

http://www.alarab.co.uk/?id=38147.   
2
. 2012عالء بدارنة، الصورة الصحفٌة بٌن المهنٌة والممارسة، رام هللا، المركز الفلسطٌنً للتنمٌة والحرٌات اإلعالمٌة، العدد السابع،  ( 

http://www.madacenter.org/upload_files/mag/125_AlaBdarnhpdf.pdf.   

http://www.alarab.co.uk/?id=38147
http://www.alarab.co.uk/?id=38147
http://www.madacenter.org/upload_files/mag/125_AlaBdarnhpdf.pdf
http://www.madacenter.org/upload_files/mag/125_AlaBdarnhpdf.pdf
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ولشرح الصورة أىمية كبيرة أنو عنصر يسيـ في السعي لتفيـ محتوى الصورة، فالصورة واأللفاظ 
تتضافر إلثارة الفكر والذاكرة والمخيمة، ومف خبلؿ ىذا التزاوج الفني بيف المفظ والصورة تتكامؿ جوانب 

 العممية التواصمية بيف المادة اإلعبلمية ومتمقييا.

 أجمال بعض المؤشرات حول كتابة شرح الصورة باالتي : ويمكن

ال تشرح المكشوؼ الواضح، فإذا كاف المنظر الذي يظير في الصورة جذابًا أو جميؿ، فإف  -1
 ىذه الحقيقة تكوف واضحة مف الصورة.

ال تتطوع بإبداء رأيؾ فيما ال دليؿ لؾ عميو، فتقوؿ فبلف وقد أظيرت مبلمح الحزف عمى  -2
 لؾ لمقارئ.وجيو، أترؾ ذ

 خصص أكثر مما تعمـ،  فبلف في الثمانيف أفضؿ مف فبلف طاعف في السف. -3
 تأكد مف صحة األسماء ومف أف عبارات الشرح واضحة ال لبس فييا. -4
يستحسف أف يقتصر التفسير في الوصؼ عمى الحدث الظاىر في الصورة، وأال يتطرؽ  -5

 .1التفسير إلى نواحي غير ظاىرة في الصورة

 

 ئف الصورةوظا: 3.15

الصورة ىي شكؿ أو نوع أو صفة وكذلؾ تعني التمثاؿ في المعجـ العربي، ويقوؿ "الرازي" في مختار 
 الصحاح أف الصورة جمعيا صور، صور تصويرًا فتصورت الشيء أي توىمت صورتو فتمثؿ ليا.

متاع الناظر إلييا،  يرى الباحث أف أي صحيفة مطبوعة دوف صور تكوف غير قادرة عمى االقناع وا 
وبذلؾ تفقد كثيرًا مف مؤىبلتيا وكفاءتيا في االتصاؿ بالقارئ والناظر فييا كما يعبر المصور مف خبلؿ 
التصوير الفوتوغرافي عف ما يجوؿ بخاطره وعقمو، وىو أحد الوسائؿ التي استخدميا االنساف بتسجيؿ 

 الحاجة إلييا. وتوثيؽ ما يمر بو خبلؿ سنوات حياتو مف أحداث ليقوـ باسترجاعيا عند

لقد أصبح مسممًا بو توثيؽ األحداث بالصور وذلؾ مع اندالع الحرب العالمية الثانية، إذ قامت 
المؤسسات العسكرية في كؿ مف بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وروسيا والواليات المتحدة األمريكية، 

                                                           
1
  .79-78(، ص:2011، 1نبٌل حداد، فً الكتابة الصحفٌة، )عمان: دار جرٌر للطباعة والنشر، ط ( 
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تقوـ بو الصورة مف العديد مف  بتدريب وتأىيؿ آالؼ المصوريف ليرافقو التحركات العسكرية لما
 .1الوظائؼ

 لمصورة العديد من الوظائف المتنوعة التي تمكنيا القيام بيا من خالل العممية االتصالية لمصحيفة: 

 لمصورة وظيفة إخبارية معموماتية   -1

تعتبر مف أىـ وظائؼ الصورة الصحفية وطبيعتيا االخبارية التي نافست بيا الكممات في الصحافة 
يثة، وميما تكف الكممات في حد ذاتيا نافذة ومؤثرة، فالصورة أقدر عمى ربط مضمونيا بالحياة، الحد

كما أف الصورة تشترؾ مع الكممات في نقؿ األخبار والمعمومات، بؿ أنيا تنقؿ المعمومة بشكؿ أوضح 
اص وأسرع مما تستطيع الكممات، فضبًل عف أنيا تستخدـ إلشباع فضوؿ القراء إلى شكؿ األشخ

 واألماكف واألشياء.

نما ال  والقارئ الحديث ال يستطيع أف يقتنع بمجرد وصؼ لفظي لحادث أو إلجتماع أو لموقؼ ما، وا 
بد أف يرى ىذه األشياء أماـ عينيو، فعيوف القراء في حذا العصر ىي تمؾ العدسات المركبة في آالت 

خبار، وتسجيؿ األنباء وعرضيا عمى التصوير التي يوجييا المصوروف الصحفيوف كؿ يـو إللتقاط األ
القراء في أسرع وقت، وكمنا يعمـ أف العدسة أدؽ مف العيف البشرية ألنيا موضوعية وال تمتقط إال ما 

 .2تراه بالدقة والتفصيؿ، أما اإلنساف فتتناثر رؤيتو لؤلشياء بعوامؿ ذاتية كثيرة متداخمة

و " أبناء وبنوف" أف الصورة الواحدة قد تعرض ما يقوؿ الكاتب الروائي "ايفاف تورجينيؼ" في روايت
استطاع كتاب أف يقولو في مائة صفحة حيث أف ماسة البصر ذات أىمية كبرى بالنسبة لشعور 

 .3االنساف ودرجة فيمو

 

 

 

                                                           
1
اب فً الصحافة النظرٌة والتطبٌق والنقد. ماٌكل جرٌفٌٌن، صور اإلعالم فً الحرب/التصوٌر األمرٌكً، الحرب على اإلره ( 

-images-content/uploads/2012/09/media-http://teaching.thenoiseofthestreet.net/dms259fall12/wp
war.pdf.   

2
 .42-41(، ص:2013، 1سعٌد الغرٌب النجار، التصوٌر الصحفً/الفٌلمً والرقمً، )القاهرة: دار المصرٌة اللبنانٌة، ط(  
3
 (.1985، 1مجلدات، فً العشٌة أبناء وبنون، ترجمة غالب طعمة، )موسكو: دار رادوغا، ط 5المإلفات المختارة فً (  

http://teaching.thenoiseofthestreet.net/dms259fall12/wp-content/uploads/2012/09/media-images-war.pdf
http://teaching.thenoiseofthestreet.net/dms259fall12/wp-content/uploads/2012/09/media-images-war.pdf
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 اختفاء التوثيق والمصداقية لمحدث: -2

غة في توثيؽ تعتبر الصورة الصحفية عنصرًا أساسيًا في العمؿ اإلعبلمي، لما ليا مف أىمية بال
األحداث والمناسبات الرسمية وغير الرسمية، ولما تحقؽ مف مصداقية في نقؿ األخبار والتقارير 

 االخبارية.

فقد أصبحت الصورة مف األىمية بمكاف لتأكيد الخبر حتى اليتسرب إليو الشؾ، واحتمت جزءًا كبيرًا في 
 والسياسية المختمفة.توثيؽ حياة الشعوب وتوثيؽ تاريحيا وشخصياتيا اإلنسانية 

 لمصورة قدرة كبيرة عمى تثبيت المعمومات في ذاكرة القراء:  -3

تساعد الصور الفوتوغرافية عمى تثبيت المعمومات في ذاكرة القراء، ألف المدخؿ البصري وتخزيف 
المعمومة عف طريؽ الصورة فيما يعرؼ بالقدرة أو الذاكرة الفوتوغرافية أكثر رسوخًا مف أي شيء آخر، 
فالخبر أو الموضوع الصحفي المدعـو بالصور يكوف أكثر بقاء في ذاكرة القراء عف الخبر أو 

 الموضوع، الذي ينشر بالصحيفة حاليًا مف الصور. 

 لمصورة وظيفة إخراجية:  -4

تمثؿ الصورة الفوتوغرافية في الصحافة الحديثة أو العناصر المشتركة في بناء الصحيفة، وتستخدـ 
 يؼ األخبار حسب أىميتيا.لممساعدة في تصن

 لمصورة وظيفة بصرية:  -5

تتمتع الصورة بدرو فعاؿ في جذب انتباه القارئ واالستحواذ عميو، ويتفؽ مصممو الصؼ عمى أف 
الصورة البلفتة لمنظر ربما تكوف أفضؿ الوسائؿ لجذب عيف القارئ الى الصحيفة، والى الموضوعات 

افية تعد العنصر الذي يستطيع جذب االنتباه في الصحيفة المنشودة عمى صفحاتيا، فالصورة الفوتوغر 
بشكؿ أقوى وأسرع مف بقية عناصر الصحيفة ، كالرسوـ والكممات، كما أف االستخداـ الناجح لمصورة 

 والكممات بشكؿ متتابع عمى الصحيفة يكسب الصحيفة قوة كبيرة كوسيمة بصرية.
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 التأثير في نفس القارئ: -6

ية  بقدرة كبيرة عمى التأثير في المتمقي، فأكثر الجرائد والمجبلت والنشرات وما تتمتع الصور الفوتوغراف
إلى ذلؾ مف الوسائؿ الصحفية، باتت معتمدة بشكؿ أساسي عمى ما تحممو المقطة الفوتوغرافية مف 

 .1قدرات تأثيرية في القارئ، أو المتمقي لتحقيؽ النجاح واالنتشار

 لمصورة وظيفة سيكولوجية:  -7

الصورة ارتباطًا وثيقًا بسيكولوجية االنساف، وتحؿ لو بعض المتطمبات النفسية والعقمية، ويمكف ترتبط 
 شحف ذاكرة القراء الذيف ال ينتموف إلى النوع البصريوتويتيا بإضافة صور إلى النص

 اإلعبلني أو اإلعبلمي، وىنا تسيطر عميو إف لـ تكف تمتمكو العقمية المصورة، وعندما نستمع نحاوؿ
تشكيؿ األفكار التي وصمتنا وتحويميا إلى صورة ذىنية لدينا، وعندما نقرأ نحاوؿ بشكؿ ال شعوري 

 .2تصوير الكممات والعبارات بشكؿ مقبوؿ عبر شاشات عقولنا

 لمصورة وظيفة جمالية:  -8

، لمصورة وظيفتيا الجمالية مف حيث كونيا عمبًل فنيًا يستوقؼ النظر ويبعث االىتماـ في نفس القارئ
فيي تستطيع أف تجعؿ الصفحة ذات مظير مميء بالحيوية والنشاط والتنوعف ويصبغ عمييا جاذبية قد 
تجعميا قابمة لممطالعة. والصورة تفيد الصحؼ مف الناحية التاجرية والتسويقية، فكثير مف الصحؼ 

بلنتباه والمطالعة، الشعبية والمثيرة، تستخدـ أكبر مساحة مف صفحاتيا ألجمؿ الصور الممفتة والمثيرة ل
 .3خاصة في غبلفيا الخارجي لجذب القارئ إلييا

يرى الباحث أف الصورة الصحفية تعتبر أكثر الوسائؿ القيمة لتسجيؿ التاريخ وتوثيقو لئلجياؿ القادمة 
وتمدنا بالمعمومات المتعددة والمجاالت التي يصعب حصرىا وقد تصبح أكثر أىمية مف الكممة 

ت الصورة لخدمة األىداؼ الوطنية بكافة تناقضاتيا لما ليا مف دور كبير في المطبوعة، فقد سخر 
إشعاؿ النفوس الثورية، وفاعمية في خدمة القضية فالصورة تعد وسيمة إتصاؿ جماىيري تنقؿ الرسالة 

                                                           
1
 .44-43الغرٌب، مصدر سابق، ص:(  
2
. 21/4/2014ء أبو طه، سٌكولوجٌة الصورة وأزمات النفٌر، فلسطٌن أون الٌن، إبا ( 

http://felesteen.ps/details/news/114487/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1.html-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 
3
(، 1/2/2010كرٌم، المعٌار الجمالً للصورة ووظٌفة البناء التكوٌنً، )العراق: مإسسة النور للثقافة واإلعالم، سعدي عبد ال(  

http://www.alnoor.se/article.asp?id=68111 

http://felesteen.ps/details/news/114487/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1.html
http://felesteen.ps/details/news/114487/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1.html
http://felesteen.ps/details/news/114487/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1.html
http://felesteen.ps/details/news/114487/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=68111
http://www.alnoor.se/article.asp?id=68111
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إلى المتمقي بإقؿ قدر مف التحريؼ أو الخطأ فالصورة تتعدى حد التشويش فبل يمكف بطريقة سيمة 
يرات األشخاص المصورييف كما يصعب إال حد ما إدخاؿ عناصر جديدة أو إضافة وحدات تغيير تعب

زائدة، ولو حدث فإف ىذا يحمؿ الصورة أكثر مف قدرتيا عمى نقؿ المعمومة ويقمؿ مف إثرىا فور 
 إكتشاؼ الخدع.
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 :الفصل الرابع

___________________________________________________________ 

ستخدام   :في الحروب وتأثيرىا في الحروب النفسيةيا الصيغ المونية لمصورة الصحفية وا 

تمر الصورة الصحفية بعدة مراحؿ قبؿ أف تخرج إلى الجميور، وقاـ الباحث بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى 
 سبعة مباحث، وىي:

 الصيغ المونية لمصور الفوتوغرافية: 4.1

ير السوداء التي تستخدـ في إخراج الصفحات فاأللواف األخرى ليا األلواف ونقصد فييا تمؾ المناطؽ غ
قدرات عالية عمى جذب انتباه القراء لموحدات التي تتضمنيا مف خبلؿ درجة تبايف التي تستخدـ فييا 
ىذه األلواف مع العناصر المطبعية غير الممونة، إضافة إلى ما تحدثو األلواف مف تأثيرات بصرية 

ء، ومف ىذه التأثيرات: قدرة الموجات الضوئية المختمفة المنبعثة مف كؿ لوف عمى متعددة عمى القرا
حدة إلى الوصوؿ إلى شبكة العيف بشكؿ مختمؼ عف طريؽ الموجات األخرى تبعًا لؤلطواؿ المختمفة 
 لمموجات والتأثيرات القوية التي تحدثيا األلواف حيث تعطي أبعادًا تنسجـ مف المادة المطبوعة وأمزجة

 .1وأحاسيس القراء المتمقيف ليذه األلواف

 

 
                                                           

1
 .51-50( صالح الدٌن، مصدر سابق، ص:  
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 خصائص ودالالت األلوان: 

ترتبط األلواف بحاالت نفسية تثيرىا لدى االنساف وذلؾ عند حاالت مزاجية معينة، وغالبًا ما  -1
تكوف ناتجة عف انطباعات ومفاىيـ مترسبة في البلشعور أو تكوف نتيجة لخبرات ومعارؼ 

 مكتسبة.
 ة وثقافية متنوعة مف التأثير الثقافي، إلى الديني والنفسي، والطبي.لؤللواف دالالت رمزي -2
 .1لؤللواف تأثير عمى معنوي يظير في المنظور، والمساحة، والمسافات والوزف -3

إف األلواف تمعب دورًا كبيرًا في جمالية وقوة الصورة وخاصة إذا كاف ىناؾ تنسيؽ متقف فييا، فيي 
نطباع كبي  .2ر تزيد مف قوة الصورةميمة وتعطي تأثيرًا وا 

خراجيا  ويرى الباحث أف صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيمية في معظـ اصداراتيا الصحفية، وا 
، التي غمب عمى اصداراتيا الصحفية العناويف 2014الصحفي في الحرب عمى غزة في عاـ 

البارز في اصدارتيا  والحروؼ الثقيمة، والصور الممونة، ونشر الصور الممونة وكاف الموف األحمر ىو
 لجذب انتباه القراء وكسب أكبر قدر ممكف مف التوزيع.

أما صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية أف معظـ إصداراتيا الصحفية التي كانت تصدر بالصور الممونة 
والمتنوعة والخطوط العريضة والحروؼ الثقيمة واستخداميا االطارات، وركزت عمى الموف األحمر 

ـ ىذه الصحيفة بكتابة العنواف ووضع صورة مناسبة وقوية لو لكي يكمبلف بعضيما واألسد، حيث تقو 
لى الطبقة المتوسطة العميا، وأصحاب وجيات  البعض، وتوجيت الصحيفة إلى الطبقات المثقفة، وا 

 نظر قومية ديمقراطية. 

 مفيوم التباين في الصور الفوتوغرافية:

بلؼ أو التناقض، أما التبايف الموني فيو يشير إلى التفاوت التبايف بيف األشياء يشير إلى معنى االخت
في القيمة المونية بيف األلواف أو الظبلؿ المتجاورة، فاألبيض يحقؽ تباينًا شديدًا مع األسود، وأقؿ مع 
األزرؽ، وأقؿ مع األخضر، وأقؿ مع األصفر، والتبايف بيذا المعنى ينطبؽ عمى األصوؿ ذات الظؿ 

                                                           
1
 http://uqu.edu.sa/page/ar/24882قرى، مقرر نظرٌات اللون واإلضاءة، جامعة أم ال 
2
 .الرٌماوي، مصدر سابق، مقابلة صحفٌة(  

http://uqu.edu.sa/page/ar/24882
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سـو بأنواعيا والحروؼ التي تتضمف فقط مستوييف أو قيمتيف لونيتيف أو ظميتيف المنفصؿ مثؿ الر 
 يتجاوراف عمى الصفحة بشكؿ منفصؿ.

أما معنى التبايف في الصور الفوتوغرافية التي تتضمف مئات مف المستويات أو التدرجات المونية أو 
تمامًا وأخرى بيضاء تمامًا، مع الظمية المتداخمة، فيو يشير إلى احتواء الصورة عمى مناطؽ سوداء 

وجود أكبر قدر ممكف مف التدرج الموني أو الظمي ما بيف األبيض الكامؿ واألسود الكامؿ وىكذا 
" في الصورة الممونة. وكمما زاد مدى التبايف في CMYKبالنسبة لؤللواف الثبلثة األساسية مع األسود "

معبرة عف المنظر الظاىر في الصورة، وكانت الصورة الصورة زاد عدد المستويات الظمية أو المونية ال
 .1أكثر وضوحًا وبخاصة لمتفاصيؿ الدقيقة وتعبيرًا عف األصؿ قبؿ وبعد النشر بالصحيفة

والحد األدنى لعدد المستويات الظمية لمتعبير عف التدرج الموني الكامؿ، بحيث تأتي الصورة مضاىية 
واحد، ولذلؾ يجب أف تتضمف الصور الفوتوغرافية العادية مستوى ظميًا وذلؾ لموف ال 256لؤلصؿ ىو 

مستوى ظميًا. ويختمؼ ىذا العدد مف صيغة لونية ألخرى، ومف ثـ تختمؼ  256"األبيض واألسود" 
أيضًا درجة الوضوح لمصور حسب الصيغة المونية التي طبعت بيا، وىو ما نوضحو في السطور 

 التالية.

 فية:الصيغ المونية لمصور الفوتوغرا

 :Grayscaleالصور األحادية المون "األبيض واألسود"  -1

ىي صيغة طباعية، وتتضمف قناة لونية واحدة، ويتـ طباعتيا باستخداـ حبر واحد، ويكوف عادة الحبر 
األسود، عمى أساس أف األسود يجمع كؿ األلواف األساسية، ومف ثـ يعطي أكبر مدى ممكف مف 

ت الظمية المشتركة في التعبير عف الصور الفوتوغرافية المطبوعة، بما التبايف، وأكبر عدد مف المستويا
يترتب عميو درجة وضوح أعمى لمصورة مما لو تـ استخداـ أي لوف آخر غير األسود. ويبمغ عدد 

مستوى ظميًا، ولذلؾ فيي أقؿ  156المستويات الظمية لمصورة أحادية الموف أي األبيض واألسود 
 .2جودة الصور المطبوعةالصيغ المونية مف حيث 

 

                                                           
1
 .75-74( النجار، مصدر سابق، ص:  
2
 .45ص:(، 1985، 1( نبهان سوٌلم، التصوٌر اإلعالمً، )القاهرة: دار المعارف، ط 
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 ": Duotoneالصور الثنائية المون " -2

ىي صيغة طباعية، وتتضمف قناتيف لونيتيف وىما األسود + لوف إضافي آخر مف األلواف الطباعية 
"، ويستخدـ في طباعتيا حبريف طباعييف، ويبمغ عدد المستويات المونية في الصورة CMYاألساسية "

وى ظميًا أو لونيًا، ولذلؾ فيي تحقؽ مستوى جودة أعمى مف الصور " مست2x256الثنائية الموف "
 االحادية الموف.

 ":Tritonsالصور الثالثية المون " -3

ىي صيغة طباعية، وتتضمف ثبلث قنوات لونية وىي األسود + لونيف إضافييف مف األلواف الطباعية 
عدد المستويات المونية في "، ويستخدـ في طباعتيا ثبلثة أحبار طباعية، ويبمغ CMYاألساسية "

" مستوى ظميًا أو لونيًا، ولذلؾ فيي تحقؽ مستوى جودة أعمى مف 2x245الصور الثبلثية الموف "
 الصيغتيف السابقتيف.

 ":CMYKالصور الرباعية المون أو الكاممة األلوان " -4

لؤلسود، ويمثؿ  ىي صيغة طباعية، وتتضمف أربع قنوات لونية وىي األلواف األساسية الثبلثة باإلضافة
" الحد األدنى لعدد األلواف الذي يستخدـ في طباعة الصور الممونة، بما CMYKىذا العدد مف األلواف "

 Processيعطي اإلحساس بالمدى الكامؿ لؤللواف، وتطبع األلواف األربعة بطريقة األلواف المتراكبة "
Colorتيجة لتراكب األلواف األربعة بنسب متفاوتة " بما ينجـ عنيا مئات األلواف الثانوية، والتي تأتي ن

" 4x256فوؽ بعضيا البعض أثناء الطباعة، ويبمغ عدد المستويات المونية في الصورة الرباعية الموف "
 مستوى ظميًا أو لونيًا، ولذلؾ فيي تحقؽ مستوى جودة أعمى مف الصيغ المونية الثبلث السابقة.

 الصور السباعية المون: -5

وفييا يتـ فصؿ األصؿ الفوتوغرافي المموف إلى سبعة ألواف، وتطبع أيضًا بطريقة  ىي صيغ طباعية،
األلواف المتراكمة، مما يعطي آالؼ األلواف الثانوية، ويعطي جودة أعمى بعد الطبع، بحيث تكاد تأتي 
الصورة المطبوعة وىي تضاىي األصؿ في مستوى الجودة الفنية، وتستخدـ ىذه الصيغة في طباعة 

بلت الفاخرة كمجبلت األزياء والمرأة وغيرىا. ويبمغ عدد المستويات المونية في الصورة السباعية المج
" مستوى ظميًا أو لونيًا، ولذلؾ فيي تحقؽ أعمى مستوى جودة ممكف في طباعة الصور 7x256الموف "
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مف الصيغ المونية  الفوتوغرافية الممونة، ولكنيا بالطبع تتطمب كمفة إنتاجية أكبر وتستيمؾ وقتًا أطوؿ
 .1السابقة

 ":RGBالصور بصيغة " -6

ىي عمى عكس الصيغ المونية السابقة، فيذه الصيغة ىي صيغة ضوئية في األساس؛ أي صيغة 
لعرض الصور عمى الشاشة، سواء شاشة الحاسب أو الكاميرا، ولذا فيي تستخدـ أيضًا أللواف الشاشة، 

نت وعند مسح الصور ضوئيًا وكذلؾ مع معظـ كما أنيا تستخدـ عند عرض الصور عمى اإلنتر 
-Red" تعني األضواء أو األشعات الضوئية األساسية: RGBالكاميرات الرقمية. واالختصارات "

Green-Blue 100؛ أي األحمر واألخضر واألزرؽ، التي إذا اندمجت مع بعضيا البعض بنسبة %
 . 2تعطي الضوء األبيض

مف بيف أشعة لطيؼ  –س أف األشياء تمتص األشعة الضوئية أما رؤية األلواف فيي تتـ عمى أسا
المخالفة لمونيا، وتعكس األشعة الضوئية المماثمة فقط، ومف ثـ نرى األحمر أحمر واألصفر  –السبعة 

أصفر وىكذا أما األسود فيو يمتص كؿ األشعة الساقطة عميو، ومف ثـ نراه أسود، في حيف أف 
 بيض.األبيض يعكس كؿ األشعة فنراه أ

وقد يختمؼ تأثير الضوء عمى عممية اإلبصار مف كائف حي إلى آخر، فكما أوضحنا أف عممية 
اإلبصار بالنسبة لمبشر ال تتـ إال في حالة وجود إضاءة كافية، وأيضًا حسب قوة وسبلمة العيف تكوف 

يا قدرات خاصة قوة الرؤية، أما بالنسبة لغير البشر وخاصة بعض الحيوانات والطيور وغيرىا، فإف لدي
 لئلبصار ولو بنسبة معينة في حاؿ وجود إضاءة ضعيفة أو عدميا تمامًا.

ويأتي الضوء الطبيعي مف الشمس في صورة أشعة مرئية وأشعة غير مرئية، وكبل النوعيف مف األشعة 
المرئية وغير المرئية ىما جزء مف اإلشعاع الكيرومغناطيسي، وعيف اإلنساف حساسة لجزء صغير فقط 
مف طيؼ اإلشعاع الكيرومغناطيسي، وىو ما نطمؽ عميو األشعة المرئية أو الطيؼ المرئي، وىي التي 
يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة حيث نتعامؿ معيا ليؿ نيار، وتعرؼ بألواف الطيؼ، وتشمؿ جميع 

  .3درجات األشعة المرئية

                                                           
1
 76-75النجار، مصدر سابق، ص: (  
2
 76النجار، مصدر سابق، ص:(  
3
 .78المصدر نفسه، ص:(  
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 الصورة واإلخراج الصحفي: 4.2

ة، نجدىا تتكوف مف مضموف يشتمؿ عمى مجموعة مف الفنوف إذا نظرنا إلى أية صحيفة أو مطبوع
التحريرية مثؿ : الخبر، والحديث، والتحقيؽ، والمقاؿ وغيرىا مف فنوف الكتابة الصحيفة، وشكؿ أو بناء 
يتضمف الييكؿ التيبوغرافي لمصحيفة ويطمؽ عميو العناصر التيبوغرافية العامة التي تبني منيا 

 .1لصحيفة، وعدد أعمدتيا، وحروؼ الطباعة، والصور، والرسوـصفحات الصحؼ مثؿ مساحة ا

يعتبر اإلخراج الصحفي مسألة تعبر عف ارتباط الشكؿ بالمضموف وىو فف انتفاعي لئلفادة في إبراز 
المادة في شكؿ جذاب لمقارئ وكمما تناسب الشكؿ مع المضموف كاف اإلخراج الصحفي ناجحًا، وىو 

ة إلى مادة مطبوعة قابمة لمقراءة تؤدي الغاية التي توخاىا المخرج، أو يختص بتحويؿ المادة المكتوب
بمعنى آخر يختص اإلخراج أو سكرتير التحرير أو مدير التحرير بتوزيع الوحدات الطباعية )الحروؼ 
والعناويف والنصوص واألشكاؿ والصور والخرائط( وترتيبيا في حيز الصفحة واختيار ألوانيا بأسموب 

 .2ئ بقراءتيا ويمفت انتباىو إلى ما فييايغري القار 

ويعرؼ اإلخراج الصحفي: ىو عممية تخطيط لصفحات أي مطبوعة أو مجمة وتوزيع مواردىا، بمعنى 
آخر فف عرض المادة التحريرية في شكميا النيائي مع مراعاة األسس الصحفية والفنية التي تضع 

 ووضوح المضموف.القارئ محؿ اعتبارىا األوؿ وتحقؽ لو يسر القراءة 

عند دراسة اإلخراج الصحفي تتحدد النظرة إلى الصحيفة في زاوية أنيا مطبوع أي جسـ مادي يتكوف 
 مف مجموعة صفحات تظير عمييا السطور والعناويف والعبلمات والفواصؿ والصور والرسـو واأللواف.

الفف المذيف يتصبلف إلنتاج وىذه العناصر يطمؽ عمييا تسمية الوحدات التيبوغرافية، وتعني العمـ و 
العناصر المستخدمة في بناء جسـ الصحيفة ويتـ التعامؿ مع ىذه العناصر بتحريكو عمى سطح الورؽ 
األبيض لمصفحات طبقًا لرؤية واضحة ووصواًل لتحقيؽ أىداؼ معينة ووفؽ أساليب فنية وضوابط 

ه تصميـ فني يقوـ عمى أسس صحيفة فإننا بذلؾ ندير عممية اإلخراج الصحفي الذي ىو في جوىر 

                                                           
1
( أشرف فهمً خوخة، مدخل إألى اإلخراج الصحفً والطباعة/األطر النظرٌة والنماذج التطبٌقٌة، )اإلسكندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة،  

 . 15(، ص:2008، 1ط
2
 .20ق، ص:( غسان الحسن، مصدر ساب 
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محددة لخدمة الرسالة اإلعبلمية لمصحيفة والتعبير عف سياساتيا وشخصيتيا التحريرية صحيفة عف 
 .1أخرى ىو التعامؿ مع العناصر الديموغرافية

وتعتبر الصور، مف العناصر األساسية لبناء الصفحة، وىي مف عناصر البناء الميمة في اإلخراج 
فة األشكاؿ والخرائط والرسـ البياني والتوضيحي والكاريكاتير، وأصبحت الصورة الصحفي، وتشمؿ كا

 .2بعد تطور حفرىا في مطمع القرف العشريف عنصرًا مكمبًل لممادة المكتوبة

كاف أسموب العمؿ التقميدي في اإلخراج الصحفي يقتضي عمؿ مجموعة مف العمميات المتتابعة التي 
مف حيث معالجة المتف، والصور عمى عدة مراحؿ الجمع، والتوضيب،  تستغرؽ وقتًا ومجيودًا كبيراً 

 .3والمونتاج

ولكف في أواخر القرف السابع عشر حدثت تطورات ميمة وتحسينات كبيرة في صناعة الصحافة، فقد 
تقدمت صناعة مكائف الطباعة وصناعة الحبر والورؽ تقدمًا كبيرًا، وأدخمت أساليب حديثة في مجالي 

والتصوير وطورت وسائؿ النقؿ واالتصاؿ، وأدى ذلؾ إلى ازدياد سرعة تواتر األنباء التنضيد 
وحجوميا، وادت الثورة الصناعية واكتشاؼ الكيرباء وتطور الصناعات اإللكترونية فيما بعد، وكذلؾ 
ؽ انتشار التعميـ إلى تبدؿ نوعية الجميور وازدياد عدد القراء وتوزعيـ عمى مساحات شاسعة وفي مناط

متباعدة، كما طرأ تغير عمى اىتمامات القراء أدى إلى تنوع مواد الصحؼ ومضاعفة حجـ المواد 
 المطموب نشرىا.

 وقد ساعد عمى ىذا التطور عدة عناصر وىي:

 الطباعة الممونة. -1
 االعتماد عمى الصورة المعبرة. -2
 اتجاه المجبلت إلى البساطة. -3
استخداـ الكتؿ المستطيمة، والبعد عف التداخؿ التوسع في استخداـ البياض وتقميؿ األعمدة، و  -4

 في الموضوعات.
 زيادة االىتماـ بتجييز الصور المصاحبة لمموضوعات. -5

                                                           
1

 .21نفس المصدر، ص: (
2
. 15/10/2008شاكر محمد نور، معنى اإلخراج الصحفً، السودان، (  

http://shakernoor.arabblogs.com/archive/2008/10/705005.html. 
3
 .https://www.youtube.com/watch?v=Ns02uvf7aRwفً اإلخراج الصحفً،  علً المشهراوي، التدرٌب(  

http://shakernoor.arabblogs.com/archive/2008/10/705005.html
http://shakernoor.arabblogs.com/archive/2008/10/705005.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ns02uvf7aRw
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 .1االستفادة مف األشكاؿ الجاىزة عف طريؽ الحاسب -6

وتطور اإلخراج الصحفي مع  تطور وظيفة الصحيفة في المجتمع، وفرضت عمى كاىؿ اإلخراج 
إسباغ شخصية متميزة عمى الصحيفة والتعبير عنيا والمحافظة عمييا، الصحفي مياـ متعددة أبرزىا 

براز توجياتيا وتقويميا لؤلحداث والموضوعات وموقفيا منيا،  واإلسياـ في تحقيؽ سياسة الصحيفة وا 
ويكوف ذلؾ بتبني ىيكؿ طباعي متماسؾ واإلفادة مف المساحة المتاحة في الصحيفة أقصى إفادة 

زيادة أىمية اإلعبلف اقتصاديًا، إضافة إلى إعطاء الصحيفة مظيرًا جماليًا يجتذب ممكنة لكثرة المواد و 
يجاد عبلقة مناسبة بيف الشكؿ والمضموف، والمحافظة عمى وحدة األسموب مع التنوع في  القارئ، وا 

براز ما يشد انتباه القارئ ويعرفو الموضوع ويربطو بالصحيفة  .2الشكؿ وسيولة القراءة وا 

ور الصحافة أف يكوف لئلخراج الصحفي أسس عممية تعتمد مبادئ نظرية تتعمؽ بشكؿ وقد فرض تط
الصحيفة ومكوناتيا. إال أف البحوث النظرية في ىذا المجاؿ ما زالت في بداياتيا وال يمكف عدىا عممًا 

حفي. مستقبًل. أما التطبيؽ العممي فقطع أشواطًا كبيرة يمكف معيا استخبلص قواعد ثابتة لئلخراج الص
ومف تمؾ القواعد تطبيؽ المبادئ النظرية العامة التي توجو المخرج الصحفي اجتماعيًا وعقيدة وجماليًا، 
ومنيا معرفة مبادئ الفنوف التطبيقية، والسيما الرسوـ والتصوير، وعبلقتيا بالشكؿ والمضموف، واإللماـ 

ئ ىي األساس الذي تقوـ عميو مبادئ بالمبادئ العامة لتقنيات تكويف الصحيفة وتشكيميا، وىذه المباد
 .3اإلخراج األخرى

 مالحظات في وضع الصورة: 

كؿ ما كانت الصورة محاطة بالموضوع كؿ ما كاف ذلؾ أفضؿ، ال تدع الصورة تقطع المتف، إذا كانت 
لديؾ صور لشخصيات بيا نفس المراتب، أو شخصيات مف العامية، فبل بأس أف تضعيا في وضع 

ع بعضيا البعض، في حاؿ لديؾ صور لشخصيات ذات مراتب متفاوتو فوضعيا افقي متساوية م
بشكؿ رأسي مف الشخصية األىـ فالميمة أصح أف تضعيا بشكؿ افقي، عدـ وضع الصورة عمى 
 موضوع طي الجريدة، مراعاة النسبة والتناسب في الصور، اتجاه الصورة باتجاه الموضوع، مثبًل صورة

ضوع نفسو، الصور الموضوعية تأخذ مساحة ال تقؿ عف عموديف، في لشخص ممتفت فدع وجيو لممو 

                                                           
1
حسٌن شفٌق، اإلعالم التفاعلً/ثورة تكنولوجٌة جدٌدة فً نظم الحاسبات واالتصالٌات، )القاهرة: دار الفكر والفن الطباعة والنشر (  

 .133-131(، ص:2008، 1، طوالتوزٌع
2
 .150(، ص:2001، 1شرٌف دروٌش اللبان، اإلخراج الصحفً، )القاهرة: دار النهضة، ط(  
3

  151اللبان، مصدر سابق، ص:( 



 
 

68 
 

حاؿ وضع الصورة بشكؿ متداخؿ، فبل تضع صورة كبيرة عمى صورة صغيرة، وال نضع صورة بحيث 
 أنيا تغطي عمى وجو شخص.

 في وضع تعميقات لمصورة: 

 ال بد أف يكوف لكؿ صورة تعميؽ. -1
 ال بد أف يكوف التعميؽ بصيغة المضارع. -2
 ال يكوف حجـ خط التعميؽ بحجـ خط المتف.أف  -3
 البد مف وجود عبلمة قبؿ التعميؽ. -4

 وظائف األلوان: 

 جذب اإلنتباه. -1
 خمؽ تأثيرات سيكولوجية. -2
 اضافة المزيد مف الواقعية. -3
 تنمية ارتباطات معينة. -4
 .1المساعدة عمى التذكر -5

 اإلخراج الصحفي عممية إبداعية:

تعرضًا مف قبؿ المتمقي. ذلؾ أف اإلخراج لصيؽ بالصحيفة، فبل أف اإلخراج أكثر اإلبداعات الفنية 
يوجد بدونيا وال تستطيع ىي العيش بدونو، ولما كانت عممية قراءة الصحؼ، أو حتى تصفحيا السريع 
عادة مألوفة لدى الغالبية العظمى مف األفراد، فاإلخراج إذف ىو أكثر األعماؿ اإلبداعية الفنية تعرضًا، 

قيف، وقد ال يعني القراء بقبوؿ اإلخراج ذاتو كفف. ولكنيـ يقبمونو ضمف موافقتيـ المبدئية مف قبؿ المتم
 .2عمى مطالعة الصحؼ

 يعتبر أكثر اإلبداعات الفنية إفادة لممتمقي مف زاوية تنمية ذوقو العاـ. -1

                                                           
1
 .83(، ص:2002نبٌل حداد، فن الكتابة الصحفٌة، )عمان: اصدارات اللجنة الوطنٌة العلٌا إلعالن عمان عاصة للثقافة العربٌة، (  
2
 .56(، ص:2008، 1سمٌر محمود، اإلخراج الصحفً، ) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع، ط(  
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ىو أقؿ اإلبداعات الفنية مباشرة في مخاطبة المتمقي. باعتبار أف القارئ ال ييوي مشاىدة  -2
نما ىو يشاىدىا عمى العموـ عكس اإلبداعات  الصفحات المطبوعة باعتبارىا عمبًل فنيًا، وا 

 الفنية األخرى التي ييدؼ المتمقي التعرض ليا بالذات.
ىو أكثر اإلبداعات الفنية إلحاحًا عمى المبدع بمعنى اضطرار المخرج لمعمؿ تحت ضغط  -3

إخراجية إبداعية في ضوء الوقت المتاح. ضيؽ الوقت وفي نفس الوقت اضطراره لتقديـ أفكار 
بعكس اإلبداعات الفنية األخرى، التي ال يضغط فييا الوقت عمى أعصاب المبدع، لكي ينتج 

 أعمالو اإلبداعية وليذا مف الوارد أف يستغرؽ عمبًل إبداعيًا شيورًا وربما سنوات مف مبدعو.
 أكثر اإلبداعات الفنية غزارة في اإلنتاج. -4
 ات الفنية ارتباطًا بشخصية المبدع.أقؿ اإلبداع -5
 أكثر اإلبداعات الفنية تقييدًا لحرية المبدع. -6

خاصة أف المخرج الصحفي أو سكرتير التحرير أو مدير التحرير يعرؼ مسبقًا أف الصحيفة 
التي يعمؿ بيا، ليا سياسة معينة، وطبيعة خاصة، بيف باقي الصحؼ، فيو لذلؾ مضطر إلى 

 ترجمة طبيعتيا في تكويناتو وتصميماتو.التعبير عف سياستيا و 

ىو أقؿ اإلبداعات الفنية في توافر األدوات المتاحة إذ يتقيد المخرج بمساحة ثابتة لمصفحات  -7
سواء في القطع العادي أو النصفي أو القطع المتوسط بيف النوعيف السابقيف في وقت لممبدع 

 .1ر المساحة التي يفوز فييا إبداعاتوفي اإلبداعات الفنية األخرى الحرية الكاممة في اختيا

 مكونات عممية اإلخراج الصحفي:

اإلخراج يشتمؿ عمى ناحيتيف أساسيتيف: أوالىما عممية إبداعية تستند إلى مبادئ نفسية وجمالية ىدفيا 
إعطاء الصحيفة مظيرىا الخارجي المناسب، وثانيتيما توافر المعارؼ والميارات والوسائؿ والتقنيات 

لباسو الصورة المناسبةالضرور   .2ية لبناء ذلؾ المظر وا 

 حيث يرى الباحث أنو ممكف أف يستفيد القارئ المتخصص بالصورة الصحفية مف ىذه الدراسة.

 

                                                           
1
 59-57نفس المصدر، ص:(  
2
 .280(، ص:1995سمٌر صبحً، الجورنال، )القاهرة: دار المعارف، (  
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 القاعدة النظرية في اإلخراج: 

يقوـ اإلخراج نظريًا عمى أساس العبلقة الجدلية بيف الشكؿ والمضموف، وتتيح مثؿ ىذه العبلقة إبراز 
اـ وخاص بيف الشكؿ والمضموف، عمى أف يكوف لممضموف المحؿ الرئيس والمحدد، فكؿ ما ىو ع

تبدؿ في المضموف يفرض تبديبًل في الشكؿ، إال أف الشكؿ ال يتبع المضموف آليًا، ألف لمشكؿ دوره 
 .1الخاص الذي تقيده قواعد داخمية تحدد أثره في المضموف كما تحدد تنوعو

 مجموعة من األسس: يعتمد اإلخراج الصحفي عمى

 األسس الصحفية: -أوالً 

المخرج الصحفي ليس فناف ولكنو يقـو بوظيفة صحفية في األساس وبالتالي فيو معني بالمضموف 
بنفس درجة اىتمامو بالشكؿ وبالتالي البد مف أف يكوف قادرًا عمى تقدير القيمة النسبية لكؿ خبر. والبد 

ار المادة الموجودة بيف يديو مع استيفائو لشروط النشر، وأف يكوف بمستطاع المخرج الصحفي اختي
وفيـ المخرج الصحفي السياسة التحريرية ليكوف باستطاعتو اإلجابة عمى سؤاليف ماذا ستنشر؟ كيؼ 
تنشر؟ والقدرة عمى غربمة الكـ الموجود مف المادة في ظؿ ظروؼ المساحة المتاحة، والقدرة عمى 

 خبلقية في الحكـ عمى المادة الصحفية.إعماؿ الضوابط القانونية واأل

 األسس الفنية: -ثانياً 

ثارة االنتباه حتى يضمف المخرج الصحفي تقديـ  تسعى أسس التصميـ إلى تحقيؽ ىدؼ الجاذبية وا 
الحركة  -تصميـ جيد فإف عميو أف يوفر عدة أسس وعناصر تتكامؿ في ىذا التصميـ أىميا )الوحدة 

 اإليقاع(. -التناسب  -

 األسس السيكولوجية واألسس الفسيوسيكولوجية:  -اً ثالث

يفضؿ البعض عند تناوؿ األسس التي تحكـ اإلخراج الصحفي بيف الفسيولوجي والسيكولوجي مف تمؾ 
األسس ولكف واقع الحاؿ أنيما يتكامبلف وال يمكف تناوؿ أحدىما بمعزؿ عف اآلخر ألنو ال يمكف 

                                                           
1
 .77ص: (،2006حسن شفٌع، الجوانب العملٌة إلخراج الجرٌدة، )القاهرة: رحمة برس للطباعة والنشر، (  
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فيو األسس الفسيولوجية عف اإلدراؾ الذىني الذي يعقب الفصؿ بيف اإلحساس البصري الذي تتحكـ 
 .1الرؤية والذي يدخؿ في إطار األسس السيكولوجية

ويرى الباحث أف صفحات الجريدة تستفيد مف األسس العامة لئلخراج والمذاىب اإلخراجية بشكؿ عاـ 
ات اإلخبارية إال أف ىناؾ معالجة إخراجية خاصة عند تصميـ كؿ صفحة طبقًا لطبيعتيا، فالصفح

 تختمؼ عف صفحات التحقيقات.

 العوامل التي تتحكم في أساليب اإلخراج الصحفي:

يمكف القوؿ، إف ىناؾ عوامؿ رئيسية تتحكـ في أساليب اإلخراج الصحفي وتراعي مف قبؿ سكرتارية 
 التحرير الفنية في الصحافة الحديثة وىي:

 الجانب اإلعالمي )الصحفي(: -1

ادة اإلعبلمية المنشورة حسبما تفرضو مف أولويات القيـ اإلخبارية المتعارؼ اليادؼ إلى إبراز الم
عمييا في عموـ الصحافة واإلعبلـ وىي التي تتصؿ بتقويـ األخبار والموضوعات ومواد النشر 

 واختيار ما ييـ الجميور منيا.

 الجانب اإلعالني االقتصادي: -2

اتيا بتشكيؿ جزء ىاـ مف ميزانية المؤسسة الذي يخاطب القطاعات االقتصادية التي تسيـ إعبلن
 الصحفية.

 الجانب الفني:      -3

الذي يوظؼ قدرات المطبعة الصحفية في خدمة المظير العاـ لمصخيفة، واألنواع الصحفية 
المعالجة فييا، وكذلؾ إظيار إمكانيات المصوريف والخطاطيف والرساميف مف العامميف في 

التي تسعى إلى تحقيؽ التوازف واإلقاع والوضوح وسيولة القراءة المجاالت الفنية المختمفة، وىي 
 .2وتوفير الحيوية والجاذبية والجماؿ
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 الجانب النفسي: -4

الذي يراعي طبيعة الجميور لمخاطب مف حيث السف والمستوى الثقافي والمبلمح األساسية العامة 
تجاىات الرأي العاـ لشخصية المجتمع الذي تصدر فيو الصحيفة وتخاطبو، وتتصؿ بمعرفة ا

 وعقمية الجاميير وأذواؽ القراء وعادات القراءة، وتأثير األلواف فييـ.

 الجانب الفيزيائي: -5

 .1ىي التي تتصؿ بقوانيف الرؤية وحركات العيف ومدى استيعابيا وظروؼ التعرض لمضوء

 عناصر اإلخراج الصحفي "عناصر التيبوغرافيا العامة"، وما يمي شرح مختصر عنيا:

ساحة الصفحة: تختمؼ مساحة الصفحة مف حيث الطوؿ والعرض بيف الصحؼ العادية ذات م -
 56-35الحجـ الكبير، والصحؼ النصفية )التابمود(، حيث يتراوح طوؿ الصحيفة العادية بيف 

سـ،  27-25سـ، أما الصحؼ النصفية فيبمغ عرضيا حوالي  43-41سـ، وعرضيا بيف 
 Leبيف الصحؼ العادية والنصفية كصحيفة لوموند  وىناؾ صحؼ ارتأت أف يكوف حجميا

Monde .الفرنسية 
األعمدة: أعمدة الصفحة في معظـ الصحؼ العادية يصؿ إلى ثمانية أعمدة، بينما يصؿ عدد  -

الصحؼ النصفية إلى خمسة، وفي جريدة "ىاريتس" التي قاـ الباحث بتحميميا وجد عدد 
صفحات، أما جريدة "العرب" وىي الجريدة األعمدة فييا قد وصؿ إلى سبعة في معظـ ال

 األخرى التي قاـ الباحث بتحميميا، فتتكوف مف خمسة أعمدة في معظـ صفحاتيا.
الحروؼ: تعتبر الحروؼ أىـ العناصر التايبوغرافية التي تظير في الصفحة المطبوعة، وىذه  -

حروؼ أىميتيا مف الحروؼ تشكؿ مادة العناويف والمتف مف أخبار ومقاالت وغيرىا. وتأخذ ال
أنيا المادة المعدة لمنشر والقراءة، ويتوقؼ عمى حسف طباعتيا ووضوحيا مدى إقباؿ القراء 

 عمى قرائتيا.
الجداوؿ: وتظير عمى الصفحة المطبوعة خطوٌط رفيعٌة عريضٌة وطوليٌة تسمى الجداوؿ،  -

ف كانت بعض الصحؼ المعاص رة تستغني وتقوـ بميمة وضع حدوٍد فاصمٍة بيف األعمدة، وا 
 عنيا وتستخدـ بداًل منيا مسافاٍت بيضاء تؤدي وظيفة ىذه الجداوؿ.
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الفواصؿ الناقصة: وتتكوف الفواصؿ الناقصة مف نوعيف، فرعيٍة ونيائية، وتتمخص ميمة ىذه  -
الفواصؿ بالفصؿ بيف موضوٍع وآخر، وىي أكثر سمكًا مف الخطوط والجداوؿ، كما توضع 

ة لبعض الموضوعات، وقد تشير إلى امتداد موضوٍع آخر إلى بعضيا تحت العناويف الجانبي
 صفحات أخرى، وقد تأخذ أشكااًل زخرفية مختمفة.

اإلطارات: بعض األخبار واإلعبلنات تحيط بيا أخباٌر مف عدة جيات، ويعطي اإلطار أىمية  -
 خاصة لمموضوع، وليا العديد مف اإلستخدامات التي تتفؽ مع طبيعة اإلطار.

مف العناصر األساسية لبناء الصفحة، وتشمؿ كافة األشكاؿ المصورة والخرائط  الصور: وىي -
والرسـ البياني والتوضيحي والكاريكاتوري وغيرىا، وما يختص بو الباحث في ىذه الدراسة ىو 

 .1الصورة الفوتوغرافية فقط

وعمى كيفية  والصورة المطبوعة وسيمة إتصاؿ، تتحدد قيمتيا بقدرتيا عمى القياـ بيذا اإلتصاؿ،
االستجابة المؤثرة لدى المتمقي، ولعؿ ىذه الخاصية ىي العامؿ األساسي الذي يحدد قيمة الصورة 
المراد نشرىا. كما تحدد قيمة الصورة بأىمية الشخصية التي تتحددث عنيا، وطبيعة الحدث اإلخباري 

دىار الصورة إيجابيًا عمى الذي تنقمو، وطبيعة الحركة الحيوية التي تتصؼ بيا الصورة، وقد أثر از 
إخراج الصفحة األولى مف الجرائد وأغمفة المجبلت، حيث أعطت الصورة الصحفية لمصفحة قيمة 

 .2تيبوغرافية لـ تكف تتمتع بيا مف قبؿ

ف  واىتماـ الجرائد في الصور أىـ مف المجبلت؛ نظرًا لقصر دورتيا، والطابع اإلخباري الذي يميزىا. وا 
ثر مف نشر الصور ألسباب تسويقية، أو تخصص صفحة أو صفحتيف كانت بعض الصحؼ تك

متخصصتيف بالصور فقط أو عمؿ تحقيقاٍت مصورة. ويرى الباحث أف كمما ركزت الصحيفة عمى نشر 
 .3صور حوؿ موضوع معيف، كمما كانت ميتمة بيذا الموضوع, وكذلؾ بالنسبة لحجـ الصور، ولونيا
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 أىداف اإلخراج الصحفي: 

 تيسير قراءة مادة الصحيفة عمى القارئ بحيث يستوعبيا في أقصر وقت ممكف. أواًل:

ثانيًا: عرض المادة الصحفية مقدمة حسب أىميتيا، فالقارئ يتوقع إبراز الموضوعات اليامة سواء 
 مف حيث مكاف عرضيا عمى الصفحة أو الوحدات التيبوغرافية المستخدمة فييا.

 حة جذابة مشوقة في نظر القارئ.ثالثًا: العمؿ عمى أف تبدو الصف

رابعًا: عقد صمة تعارؼ وألفة بيف الصحيفة والقارئ، بحيث يستطيع تمييزىا عف غيرىا بيسر 
 .1ويسعى إلييا في رغبة

وقد قطع اإلخراج الصحفي شوطًا بعيدًا مف التقدـ والتنوع بحكـ التطور التقني واإلنساني الذي ال 
ج الصحفي تطور مع تطور الصحافة نفسيا وتطور النظرة إلى يتوقؼ عند حد معيف، ولكف اإلخرا

طبيعة عمميا ومياميا ووظائفيا في المجتمع اإلنساني، ونقؿ ىذا التطور إخراج الصحؼ إلى مجاالت 
كثيرة مف الحداثة واإلبداع والتنوع بعد أف كانت تماثؿ الكتب في إخراجيا وتبويبيا ومراعاة الزخارؼ 

المنشورة فييا، وكذلؾ عدـ التنويع في أشكاؿ الحروؼ التي تجمع بيا  التي تحيط بالموضوعات
موادىا، ولكف تطور مفيـو الصحافة ووظائفيا والتقدـ التقني الذي أصابتو جعميا تتوجو لقرائتيا بوسائؿ 
جديدة في اإلخراج تساير مضمونيا المتنوع واتساع دائرة الوظائؼ اإلعبلمية التي تقـو بيا في وقتنا 

2اضرالح
. 

 إخراج الصفحة األولى في الجريدة: 3.3

إف الصفحة األولى في الجريدة ىي النافذة أو واجية المطبوع التي نوازي في أىميتيا نافذة البيع في 
المتاجر الكبرى، إذ أنو في الصحؼ، تمثؿ ىذه الصفحة ما يصنؼ عمى أنو أىـ األخبار 

والتربوي التي تتصدر العرض والتي بدورىا المتوقع والموضوعات والصور، التي ترقى بمستواىا الفني 
 .3تجذب القارء ألف يشتري الصحيفة أو يجذب عنيا
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يرى الباحث أف إخراج الصفحة األولى في الصحافة المعاصرة شيد العديد مف التطورات تبعًا لتأثير 
األمثؿ عوامؿ تطور اإلخراج الصحفي، إلنو أصبح السؤاؿ عف شكؿ الصفحة األولى والنموذج 

إلخراجيما أمرًا ممحًا في ظؿ سوؽ صحيفة عالمية تشيد منافسة إعبلمية شرسة فيما بيف الصحؼ 
والفضائيات واإلنترنت والكؿ ينافس بخصائصو الشكمية وبمحتواه عمى حيز ثابت ومعروؼ مف 

 الجميور.

التي تشتمؿ عمى اإلخراج الصحفي واالعداد الصحيفة ىو كؿ العمميات الفنية التي تساعد عمى ذلؾ و 
كؿ مف التيبوغرافيا، والتصميـ، والطباعة كذلؾ االساليب الفنية التي تؤدي إلى تصنيؼ المادة 
الصحفية وتقويميا وعرضيا في شكؿ جمالي، معتمدة في ذلؾ عمى مستحدثات العمـ في مجاالت 

اءة، األمر الذي الفنوف وعمـ النفس وعمـ وظائؼ األعضاء، مما يعمؿ عمى جذب القراء وتيسير القر 
 .1ينعكس أثره عمى الصحيفة بما يحقؽ في النياية مزيدًا مف التطور في إمكاناتيا

ومثاؿ عمى ذلؾ صحيفة النيار رائدة الصحؼ المبنانية وطميعتيا في مرحمة ما قبؿ التنضيد اإللكتروني 
بار والصور، حيث وكانت الصفحة االولى ليذه الصحيفة األفضؿ إخراجيًا ومينيًا في زمف أخذ األخ

إذا كانت تنشر عف موضوع معيف كانت تنشر في العمود االوؿ رأي المؤيديف وفي مقابمة رأي 
المعارضة، وما يميز ىذه الصحيفة في إخراجيا لمصفحة االولى ىو أخذىا أخبار مختمفة مف عدة 

تكوف ذات صمة وكاالت متعددة وتقوـ بإعادة صياغتيا ونشرىا مف جديد مع أخذ صور مناسبة ليا و 
 .2قوية مع العنواف

 وثمة مدارس ثالث رئيسية إلخراج الصفحة األولى من الصحف اليومية:

التي تقـو عمى أساس التوازف الطباعي في الشكؿ، وتتصؼ ىذه المدرسة  المدرسة التقميدية: -أوالً 
لتوازف، ومف أبرز ىذه بالرتابة والبعد عف اإلثارة، وفييا مذاىب كثيرة تختمؼ فيما بينيا حوؿ مفيوـ ا

 المذاىب مذىب التوازف الدقيؽ ومذىب التوازف النسبي.

التي تقوـ عمى نبذ فكرة التوازف المفتعؿ والجامد وتطبيؽ المبائ الفنية في  المدرسة المعتدلة: -ثانياً 
ذه التعبير مع تحقيؽ اإلنسجاـ بيف أجزاء العمؿ لتخرج الصحيفة وحدة متناسقة متتامة، ومف مذاىب ى

المدرسة مذىب التوازف البلشكمي الذي يتجنب قيود الشكؿ اليندسي، ومذىب التربيع الذي يقوـ عمى 
                                                           

1
  .5(، ص:2006نعمان أحمد عثمان، فنون التحرٌر الصحفً، )القاهرة: دار المعالفة الجامعٌة،  ( 
2
 .30/2/2015حسن البطل، كاتب فً جرٌدة االٌام الفلسطٌنٌة، مقابلة صحفٌة فً تارٌخ (  



 
 

76 
 

أساس تقسيـ الصفحة أربعة أقساـ متساوية، ومذىب اإلخراج المختمط وىو مذىب متطرؼ يتعمد فيو 
يف سائر المخرج المركز الذي يقوـ عمى تطبيؽ نظرية البؤر إلبراز الموضوع األكثر أىمية مف ب

 موضوعات الصفحة.

وىي امتداد لحركة التجديد في الفف وفي الطباعة، وتسعى إلى أف تكوف  المدرسة المحدثة: -ثالثاً 
الصفحة معبرة عف مضمونيا تعبيرًا حيًا طبيعيًا مف دوف تقيد بأي شكؿ أو تقميد طباعي. ومف مذاىب 

ىي التي تحدد شكؿ الصفحة وبنيتيا،  ىذه المدرسة مذىب التجديد الوظيفي الذي يرى أف الوظيفة
ومذىب اإلخراج األفقي الذي يعد تطويرًا لفكرة حركة العيف أفقيًا وليس عموديًا في أثناء القراءة، 
ومذىب اإلخراج المختمط وىو مذىب متطرؼ يتعمد فيو المخرج تحطيـ كؿ قيود الشكؿ، وال يرى في 

 .1ضوعاتيا معالجة مستقمةالصفحة وحدة متكاممة بؿ يعالج كؿ موضوع مف مو 

 ألىمية الصفحة األولى يجب مراعاة عدة اعتبارات في القواعد الخاصة في إخراجيا وىي :

أف يعكس إخراجيا إىتماـ المحرريف برغبات القراء، مف حيث أىمية العمؿ عمى أف تبدو  -1
 الصفحة سيمة.

حتى تتحقؽ أىداؼ  أف تكسب الصفحة األولى شكبًل إخراجيًا أكثر مف الصفحات الداخمية -2
 الصحيفة.

ضرورة العمؿ عمى بناء شخصية متميزة لمصحيفة حيث يسيـ اإلخراج الناجح لمصفحة األولى  -3
 .2في إيجاد العبلقة المتميزة التي تربط القراء بالجريدة

حيث يرى الباحث أف الصور الصحفية التي استخدمتيا لكؿ مف يديعوت أحرونوت ومعاريؼ، وىذه 
، وتعبر عف 2014يا األساسية أف تعبر عف الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة عاـ الصور مف سمات

 سياستيا المؤيدة لمحرب وىي تقوـ بنقؿ الصور الصحفية بدوف مصداقية.
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يرى الباحث عمى الرغـ مف اإلمكانيات اليائمة المتاحة لوسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية، والمساحات 
مى األقؿ، إال أنيا ال تقوـ في ادائيا بمينية لتصبح صحافة مجندة الشاسعة الممنوحة ليا، نظريًا ع

أحادية الجانب، لجأت لمتيويؿ تارة، والتستر تارة أخرى. كما أنيا لـ تحاوؿ مف بناء رأي عاـ واع 
لحقيقة كا يجري عمى األرض مف خبلؿ عرض تعددي توجيات النظر، أو الرأي العاـ اآلخر، فانيا 

بئة الرأي العاـ اإلسرائيمي لحقائؽ مكذوبة عبر حقنة مف رجاؿ اإلعبلـ الصياينة أخذت عمى عاتقيا تع
ممف يدعوف المعرفة بالشؤوف العربية والفمسطينية، كما أسمت الدعاية اإلسرائيمية بالدىاء والذكاء، 
واستخدمت اسموب التكرار والتمميع، ولـ يكف ىدؼ ىذه الوسائؿ الغرب فقط بؿ حتى العرب مستغمو 

 عؼ المصداقية لوسائؿ اإلعبلـ العربية عند شعوبيا.ض

حيث يوجد العديد مف الصحؼ العربية تقوـ بنقؿ ونشر الصور الصحفية مف الصحافة اإلسرائيمية كما 
 ىو منشور دوف الرجوع إلى المصادر الحقيقية.

قميمية والعربية يعتبر اإلخراج الصحفي لمصفحة األولى أكثر أىمية في ضوء بيئة االتصاؿ الدولية واال
الراىنة، وما تشيده مف منافسة إعبلمية شرسة، تغذييا امكانات تكنولوجية متقدمة، وتحركيا أىداؼ 
سياسية وآيدلوجية ومصالح لمبلؾ أجيزة اإلعبلـ، في عالـ أصبح فيو اإلعبلـ أحد أىـ أدواتو في 

 الصراع الحضاري وفي صراع الوجود ذاتو.

ربي شيد إخراج الصفحة األولى تطورات متبلحقة عبر عدة مراحؿ ارتبطت وعمى المستوى الدولي والع
 في مجموعة مف العوامؿ عمى النحو التالي:

 تطور تكنولوجيا الطاباعة عالميًا. -1
 التوسع في استخداـ األلواف الطباعية.  -2
 استخداـ تكنولوجيا اإلنتاج الرقمي في تجييزات ما قبؿ الطبع بما تشممو مف برامج لمعالجة -3

 الكممات الصور وبرامج التصميـ.
 .1حسب نوعية الورؽ  -4

إف الصحؼ تقوـ وتختار بترتيب األخبار والصور في الصفحة األولى حسب المموؿ وحسب الرأي 
السياسي، وال توجد صحؼ مستقمة وكؿ جريدة ليا أب عمؿ يصرؼ وينفؽ عمييا، وتعتبر الصحافة 
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إعبلني رىيب وتعد صفحة إعبلف واحدة في يديعوت اإلسرائيمية صحافة متطورة ويوجد لدييا حجـ 
 .1أحرونوت قيمتيا المالية تضاىي اإلعبلنات في الصحؼ الفمسطينية

يوجد لكؿ دولة مدرسة خاصة لئلخراج الصحفي في الصفحة األولى، وتقوـ برسـ الصفحة وتكثيؼ 
اإلنجميزية، حيث أف األخبار عمى أساسيا، وعمى سبيؿ المثاؿ تختمؼ الصحؼ األلمانية عف الصحؼ 

الصحؼ األلمانية تعتمد إسموب اليدوء والرزانة وتعتمد عمى الصور غير الممونة، واإلنجميزية تعتمد 
الخط العريض والصور الممونة، بينما الصحؼ اإليطالية تعتمد عمى تكثيؼ األخبار والصور عمى 

 .2الصفحة االولى

والعربية في فترة الحرب اإلسرائيمية عمى غزة أف  يرى الباحث مف خبلؿ متابعتو لمصحؼ اإلسرائيمية
ىناؾ اختبلؼ شاسع بينيما في إخراجيما لمصفحات األولى حيث أف الصحؼ اإلسرائيمية كانت 
تستخدـ كافة فنوف الدعاية والحرب النفسية مع تمييد مبرمج لمعمميات مف خبلؿ الصحؼ اليومية، 

اإلعبلف في صفحاتيا األولى وىذا يؤدي الي قطع  عمى العكس مف الصحؼ العربية التي كانت تنشر
مساحات مف الحيز المخفض إلخراج المادة وكاف اإلعبلف يأخذ حؽ األولوية عف ثقؿ الحرب 

 اإلسرائيمية عمى قطاع غزة وكؿ ىذا خضوعًا لسمطاف اإلعبلف.

 استخدام الصورة الصحفية في الحروب: -رابعاً 

أساسي في الحروب، ألنيا تكمؿ الدور العسكري والسياسي،  تمعب وسائؿ االعبلـ واالتصاؿ دوراً 
وشكؿ تحرير الوطف اليدؼ الذي يصبوا إليو االعبلميوف في خضـ الضجيج االعبلمي والسياسي 

 الذي يعبث في أوجو الحياة.  

ة لقد تزايد اعتماد الصحافة المطبوعة عمى كاميرات التصوير لتعزيز التغطية الخبرية باعتبار اف الصور 
ىي انعكاس صادؽ ومعبر عف االحداث التي تقع خارج اطار التجربة الشخصية لمقارئ. وقد رافؽ 
ذلؾ تزايد ثقة الجميور في الصور الصحافية باعتبارىا صورة مرئية واقعية غير متميزة تنقؿ ما يجري 

رات عمى االرض مف أحداث مف دوف افتعاؿ، اذا شيد تصوير الحروب خبلؿ القرف الماضي والثو 
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االولى مف  القرف الحالي تطورات كثيرة بفضؿ ما شيدتو الصحافة وتقنيات التصوير والتغطية 
 .1التمفزيونية المصورة مف تقدـ مذىؿ، باالضافة الى انتشار االنترنت وازدىار الصحافة االلكترونية

والفكرة المترجمة  ويرى الباحث أف الصورة في التغطية اإلعبلمية ليا الدور األكبر في نقؿ المعمومة
مف خبلؿ مشاىدة الصور خبلؿ التغطية اإلعبلمية، ومدى اىتماـ الجميور بالصورة وكيفية تعاممو 
معيا خاصة خبلؿ الحروب، حيث لعبت الصورة دورًا كبيرًا في نقؿ الحقيقة خبلؿ تصويرىا بدقة 

قد تبيف الصور بشاعة وصدؽ وتوثؽ بشكؿ بصري، األمر الذي يبعد الشؾ عف التبلعب بالمعمومة، ف
 الحروب.

كما أف الصورة في التغطية االعبلمية ليا الدور االكبر في نقؿ المعمومة والفكرة المترجمة مف خبلؿ 
مشاىدة الصور خبلؿ التغطية االعبلمية، ومدى اىتماـ الجميور بالصورة وكيفية تعاممو معيا خاصة 

قؿ الحقيقة خبلؿ تصويرىا بدقة وصدؽ وتوثؽ خبلؿ الحروب، حيث لعبت الصورة دورًا كبيرًا في ن
 بشكؿ بصري، االمر الذي يبعد الشؾ عف التبلعب بالمعمومة، فقد تبيف الصور بشاعة الحروب.

ال بد مف القوؿ أف وضعية الصورة وحالتيا قد تأسست عبر الوقت متزامنة مع سياقات لصور اخرى 
ر االوؿ لمصورة ومنذ وقت مبكر الى منتصؼ اعيد انتاجيا وتدويرىا في السنوات التي تمت الظيو 

سنوات الثورة العسكري االمريكي في الصراع، فاف التمفزيونات والصحؼ غالبًا ما توحدت في اظيار 
 .2صورة مثالية لنوايا امريكا في االستمرار في الحرب

ف التي في الصورة في القصة اإلخبارية في الحروب توجو اإلنتباه إلى قصة أكبر بتصريحات أبعد م
القصة وتعطي القارئ تفاصيؿ أكثر حوؿ المعمومة المقدمة ألف الصورة تحقؽ ردود عاطفية وشعورية 
اكثر مف المعمومات النفسية، واثبتت الدراسة اف الصور تظير بالضرورة اثر ىائبًل في التأثير عمى 

غير الرأي العاـ إما مع مشاعر الناس ومواقفيـ ومشاركتيـ، ألف الصور ذات طابع القوة في الحرب ت
 .3أو ضد العمميات القتالية

تعد الصورة أفضؿ مف الكممات في الحروب النفسية، عمينا أف نتذكر احداثًا قريبة مثؿ ىجـو الطائرات 
، وصور سقوط تمثاؿ صداـ 2001سبتمبر  11عمى برجي مركز التجاري العالمي في نيويورؾ في 

و وتقديمو لممحاكمة، وصور تعذيب العراقييف في سجف ابي حسيف في قمب بغداد، وصور القبض عمي
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غريب، وصور قتؿ الجنود االسرائيمييف لمطفؿ الفمسطيني البريء محمد الدرة وىو بيف ذراعي والده، 
 . 1ىذه الصور فاؽ تأثيرىا في الوعي البشري مبلييف الكممات

ؿ مع األنظمة التي تفرضيا أف معظـ وسائؿ االعبلـ يغمب عمييا التيار الذي يتبع بشكؿ كام
 . 2الحكومات والذي يظير في التغطية التي تكوف متجانسة مع بعضيا بصورة مثيرة

وفي ضاحية )ميدوريماشي( عمى أطراؼ  1945أغسطس  16في الساعة الثامنة والربع مف صباح 
اليابانية ىيروشيما، كاف ماتسو شيفى المصور الصحفي الياباني لصحيفة شو غنكو شيمبوف اليومية 

يتناوؿ إفطاره حيف شعر فجأة بضغط ىائؿ مف البلشئ يقذفو قريبًا مف منزلو، وعمى أثره فقد وعيو، 
وحيف أفاؽ وجد أف كؿ شيء مف حولو قد تحطـ، وبعد ساعة مف ىروبو مع زوجتو إلى أحد الحقوؿ 

صور بالفيمـ الوحيد  عاد إلى منزلو، وأخذ آلة التصوير الصغيرة متجيًا صوب المدينة، ولمدة ساعتيف
الذي كاف لديو الصور الوحيدة التي التقطت بعد قميؿ مف إلقاء القنبمة النووية عمى المدينة، وذكر في 
مذكراتو أف ما شاىده كاف رىيبًا، وأنو التقط في ذلؾ اليـو أفظع صورة في حياتو المينية حيث أضيئت 

قط بقيت مف الفيمـ الذي صوره، إذ أف الصور عف طريؽ ألسنة النيراف لمقنبمة الرىيبة، خمس صور ف
دعى المصور الياباني لممثوؿ أماـ األركاف  1946األخرى أتمفتيا االشاعات الذرية، وفي شير يوليو 

العامة في ىيروشيما وطمب منو تسميـ صورة ألنيا حسب رأي رئاسة األركاف سوؼ تصدـ الرأي 
  .3العاـ

لذي لعبتو الصور الصحفية ليس فقط في تسجيؿ الحروب، وتعكس قصة ىذه الصور الدور الميـ ا
ولكف أيضًا في التأثير في الرأي العاـ، فاإلتيامات التي وجيت لمنازييف والفاشييف والمتعمقة بغزو بولندا 
وأثيوبيا أثناء الحرب العالمية الثانية كانت مقنعة لمعديد مف المتشككيف مف خبلؿ الصور المنشورة 

 .4ة الغزووالتي عكست وحشي
الصورة ليا دور أساسي في الحروب وتعكس حقيقة ما يجري في الميداف، فالصورة توازي ليس ألؼ 
كممة لربما كتب تحدثت عف ىذا الصراع أو تمؾ الحرب، ودائمًا في الحروب تختار الصورة بعناية 

، ولكف ىناؾ دوؿ فائقة مف قبؿ الوكاالت العالمية وأيضًا يتـ التأكد منيا حفاظًا عمى مصداقيتيا
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كإسرائيؿ تفرض رقابة مشددة عمى أي صورة سواء كانت فيديو أو فوتوغراؼ وتخضعيا لمرقابة 
 .1العسكرية المشددة، وتبث ما يخدـ مصمحتيا في مسار الحرب

كما شيد مجاؿ الصور الصحفية خبلؿ الغزو األمريكي البريطاني لمعراؽ إسيامات كبيرة لممصوريف 
 2003أبريؿ  8ر بشاعة الغزو، وقتؿ المئات مف المدنييف العراقييف، وكاف يوـ الصحفييف في إظيا

يومًا داميًا في تاريخ الصحافة العالمية، ففي خبلؿ تغطيتو لمغزو األمريكي البريطاني لمعراؽ، لقى 
المصور الصحفي األوكراني تاريس بروتسابوؾ بوكالة برويتر لؤلنباء مصرعو، بعد قصؼ القوات 

ية البريطانية لفندؽ فمسطيف الذي يستخدمو اإلعبلميوف ببغداد، كما شيد ىذا اليوـ مصرع ثبلثة األمريك
آخريف ىـ طارؽ أيوب مراسؿ قناة الجزيرة القطرية، وجوليو انجوينا بارادو مراسؿ صحيفة "الموندو" 

نيخ، كما اليومية األسبانية، وكريستياف ليبيج محرر صحيفة فوكس األسبوعية التي تصدر في ميو 
أصيب أربعة مصوريف ومراسميف لرويتر والجزيرة، وبذلؾ وصؿ عدد المصوريف والمراسميف الذيف لقوا 

يومًا فقط، إلى جانب العديد مف المصابيف،  21( شخصًا خبلؿ 12مصرعيـ خبلؿ ىذه الحرب إلى )
 لدييا.وىو ما دفع وسائؿ اإلعبلـ إلى إعادة تقييـ الموقؼ إلعتبارات سبلمة العامميف 

وانضـ ىؤالء إلى القائمة الطويمة لممصوريف والمراسميف الذيف لقوا مصرعيـ في تغطية أحداث الصراع 
أف  1993في مختمؼ انحاء العالـ، ويكفي مثااًل لذلؾ أف وكالة اسوشيتدبرس قد أعمنت في عاـ 

بلئو المصور الصحفي ىانز كروس الذي لقى مصرعو في مقديشيو بالصوماؿ حيف ىرع مع زم
لتصوير أىداؼ إستيدفتيا مروحيتاف تابعتاف لؤلمـ المتحدة أنو رقـ ستوف مف مراسمييا الذيف لقوا 

 . 2مصرعيـ خبلؿ تغطييـ لؤلحداث في حوالي خمسيف عاماً 
ولعؿ ىذا العدد الكبير مف المصوريف والصحفييف ضحايا تغطية األحداث يشير إلى إىتماـ الصحؼ 

فية والتي تعد مف أىـ النتائج التي أسفرت عف تزاوج تكنولوجيا المعمومات بتصاعد ثقافة الصورة الصح
واإلتصاؿ، لما لقدرة المرئيات مف التأثير في حاسة البصر التي تعد أسرع الحواس في تسجيؿ الصور 

 .3الذىنية لدى الجميور
مكانيات آلو وتطور فف التصوير الفوتوغرافي، وأصبحت لو قواعد وأساليب في التعبير، واكتشفت إ

التصوير في تسجيؿ أو تكبير المناظر الطبيعية بطريقة قد تعجز حواس اإلنساف عف إدراكيا. فأمكف 
عمى سبيؿ المثاؿ تجميد الحوادث السريعة، كتصوير لحظة تتكسر فييا كأس زجاجي بفعؿ طمقة 
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الصورة الفوتوغرافية نارية، أو تصوير خمية نباتية بتركيب آلة تصوير فوؽ الميكروسكوب، لذلؾ إحتمت 
مكانيا بيف الفنوف، وأدوات التعبير وأصبحت تؤدي دورًا في اإلتصاؿ ال يقؿ أىمية عف دور الكبلـ، 

 .1بؿ ربما كاف أكثر تعبيرًا مف األلفاظ أحياناً 
ذا ما أردنا أف نقدـ خمفية تاريخية عمى استخداـ الصور في السياقات العسكرية، فإف بوؿ فيرليو،  وا 

الصورة الفوتوغرافية قد إرتبطت منذ إختراعيا بالقوة العسكرية وباإلستخبار بؿ بإستخداميا يرى أف 
كسبلح أيضًا. وقد بدأ االىتماـ بالصورة منذ الحرب العالمية األولى عندما كاف يتـ وضع مصوريف في 

ور بالوف؛ ألخذ صور لوضع قوات العدو ودفاعاتو. إًذ لقد تحكمت المؤسسة العسكرية في الص
الفوتوغرافية عف طريؽ تقييد توافر أجيزة البث الفضائي، وكاف ىذا التحميؿ ىو الذي نَبو إلى أف بث 
الصور الرقمية في حرب الخميج ساعد عمى خمؽ ما يسمى بجٍو إعبلمي أو مشيد إعبلمي يتـ في 

 .2اإحبلؿ الوجود الظاىري لمشاىد الحرب محؿ الصور الحقيقية لمحرب ببشاعتيا ومأساويتي
ولقد تـ إستخداـ الكاميرات الصغيرة إللتقاط صور لمقدمات القنابؿ الذكية وصواريخ كروز وكذلؾ  

صور التجسس الممتقطة جوًا مف طائرة مف دوف طيار، بينما غابت مشاىد القتمى والجرحى أي البعد 
س كيمنر" وىو أحد اإلنساني لمحرب. مع مقاومة الواليات المتحدة ألي حؿ سممي النزاع. ويكمؿ "دوغبل

مصوري عصر ما بعد الحداثة تحميؿ بودريار السايؽ، إذ يرى أف صورًا قميمة لمقتمى سواء مف المدنييف 
أو العسكرييف، وسواء أكانوا مف قوات التحالؼ أـ العراقييف، تـ نشرىا إباف حرب الخميج وبذلؾ فإف 

تاؿ، مدعمة بذلؾ تآمر منظـ لمييمنة عمى الصور لـ تقدـ معرفة باآلثار المادية لمنزاع أو خبرة الق
الرأي العاـ مف قبؿ الدوؿ الغربية مف خبلؿ التوسع في التعتيـ اإلعبلمي المنظـ وحمبلت الدعاية. 
وىناؾ واحدة مف الصور الشييرة التي تحدت فكرة "الحرب النظيفة" ىي صورة جندي عراقي متفحـ 

ات العراقية المنسحبة عمى طريؽ البصرة في ومتدٍؿ مف مركبة عسكرية في أعقاب مذبحة القو 
ولقد كانت ىذه الصورة التي إلتقطيا المصور البريطاني كينيث جاريكي متوفرة  1991شباط/فبراير 

، ولكنيا نشرت فقط في 1991آذار/مارس  3لدى الصحؼ البريطانية واألمريكية منذ يوـ األحد في 
محرب". وقد إعتمد جيـ غاننز رئيس تحرير مجمة صحيفة االوبزرفر تحت عنواف "الوجو الحقيقي ل

اليؼ األمريكية عدـ نشرىا لسبب عدـ إنسجاميا مع النشر العاـ، إذ مف الممكف أف تسبب صدمة 
لؤلطفاؿ. وىو ما رآه كيمنر مظيرًا مف مظاىر المقاومة المترسبة في النشاط البلواعي لممشتغميف في 
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ـ "االيقونية" سواء كانت أيقونة القوة "صور صواريخ كروز اإلعبلـ في الغرب ألي صورة تتحدى مفيو 
 .1والقنابؿ الذكية" أو أيقونة الدكتاتورية اليتمرية

وفي سياؽ دراسة الصور الصحفية في الحروب المختمفة التي عاصرىا المجتمع وتحميؿ مدى فاعميتيا 
لسيد بينسي دراسة لتقويـ كأداة الصراع ومدى تأثرىا بالعناصر األخرى في إدارة الصراع، أجرى ا

استخداـ الصور الصحفية كإحدى أدوات إدارة الصراع اإلعبلمي أثناء الحروب العربية اإلسرائيمية 
( وقد أجريت الدراسة عمى جريدة األىراـ ولمدة خمسة أشير 1948/1956/1967/1973/1982)

ائج في أف الصور بواقع مدة شير مف إندالع كؿ حرب مف الحروب الخمسة، وتمثمت أىـ النت
االخبارية قد جاءت في الترتيب األوؿ بيف أنواع الصور الصحفية في الحروب العربية اإلسرائيمية 

% مف إجمالي الصور الصحفية، واحتمت الدوؿ التي كانت ساحة معارؾ لكؿ حرب 52,4بنسبة 
 .2الترتيب األوؿ في الموقع الجغرافي لمصور الصحفية

، 1967، 1956الدوؿ التي تـ تغطيتيا بالصور الصحفية في حروب  وأبرزت الصور تزايد عدد 
ويرجع ذلؾ إلى تعقد الصراع وتداخؿ مصالح أطراؼ دولية  1982، 1948مقارنة بحربي  1973

عديدة في ىذه الحروب، كما تعددت التكنيكات اإلعبلمية التي إستخدمت الصور الصحفية في دعميا 
 .3سياسي في كؿ حربوفقًا إلختبلؼ الوضع العسكري وال

يرى الباحث أف الصحؼ اإلسرائيمية في ىذه الدراسة إستخدمت الصور الصحفية في حربيا عمى قطاع 
غزة، إف صورىا لـ تكف عمى أساس المحادثة والمشابية والنسخ، بؿ عمى أساس التركيب والتيجيف، 

اص عمى أجساد أشخاص مما جعؿ إمكانيات التزييؼ، والتزوير لمصور، وتقوـ بتركيب وجوه ألشخ
 آخريف ونشر بعض الصور بشكؿ غير الئؽ ووضعيا عمى مواقع االنترنت.

ظيارىا  ف مصمحة الكياف اإلسرائيمي، بتجريـ المقاومة في قطاع غزة وتضميؿ صورىـ لمعالـ، وا  وا 
بالسوء وكانت لمصحيفتاف دور بارز في ذلؾ، وىذه الصور تكوف مفبركة وىذا ما تسعى إليو إدارة 

لصحيفتاف والقائميف عمييا ويتـ نشرىا إلىداؼ سياسية بحتو تجاه تشويو صورة الفمسطينييف وأنيـ ا
مجرموف كما تود أف توصؿ، واليدؼ مف ىذه الصور تجريـ المقاومة وأنيا المسؤؿ عف قتؿ المدنييف 

ا في في غزة، وىي تقوـ بدور الفتنة في الشارع الفمسطيني، ونشرت صور صحفية موجية لجميورى

                                                           
1
 .82إسماعٌل، المصدر نفسه، ص:(  
2
 .183-179بهنسً، مصدر سابق، ص:(  
3
 .184بهنسً، مصدر سابق، ص:(  
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الشارع اإلسرائيمي تبيف بسالت الجيش وعندما تقوـ بنشر الصور لمطائرات اإلسرائيمية وىي تقصؼ 
 المنازؿ في غزة، إف اليدؼ مف صورىا ىو إقناعيـ بإنيـ يوفروف األمف واألماف لمواطنييـ.

حريض كما أف الصور التي نشرتيا كاف اليدؼ منيا التحريض عمى قتؿ الفمسطينييف وشارؾ في الت
اآلالؼ مف الجنود وغير الجنود، وأطفاؿ ومراىقيف وشباب ونساء، وبسبب تأثرىـ مف ىذه الصور 
كانت النتيجة إنشاء صفحات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، مثؿ فيس بوؾ وتوتير والتي تدعوا إلى 

ئيمييف خبلؿ أياـ قتؿ الفمسطينييف والثأر مف العرب، وانضـ إلى ىذه المواقع عشرات اآلالؼ مف اإلسرا
أغمبيـ مف الجنود كؿ ىذه الدعوات تبلقي إستجابة واحدة فقط، وىذا يعني أنيـ جميعيـ أرائيؿ شاروف 
الذي قتؿ اآلالؼ مف العرب والفمسطينييف، أو باروخ جولدشتايف الذي قتؿ المصميف في مجزرة الحـر 

 اإلبراىيمي في الخميؿ.

طفبًل فمسطينيًا،  13عوباديا كتب في تغريده عمى تويتر أنو قتؿ ومثاؿ ذلؾ الجندي اإلسرائيمي دافييد 
وأف ىذه البداية لقتؿ اطفاؿ مسمميف، وكتب الجندي بالمغة اإلنجميزية أنو سيقتؿ الكثير مف األطفاؿ في 
غزة، ويذكر أف مجموعة مف الييود كانوا يتجولوف في شوارع القدس وتؿ أبيب وأنيـ يفتخروف بقتؿ 

دوف شعارات "المدارس في غزة لف تفتح" ألنو لف يبقى أطفااًل في غزة، وىذه أىداؼ األطفاؿ ويرد
الصور التي كانت تنشر في يديعوت أحرونوت ومعاريؼ، في إثبات قوة الردع اإلسرائيمية، ورفع الروح 

 المعنوية، وتحشيد الرأي العاـ اإلسرائيمي خمؼ السياسة العسكرية.

لتعميؽ اإلنقساـ الفمسطيني الفمسطيني مثؿ الموقع الفيس بوكي  كما أنشأت جيات مشبوىة مواقع
 التغيير قادـ في الضفة الغربية بالمغة العربية. 

 الحرب النفسية: 4.5

ىي الحرب التي تستخدـ فييا أساليب الدعاية والوسائؿ السيكولوجية والمعنوية األخرى لمتأثير في 
تجاىاتو، لخمؽ حالة مف اإل نشقاؽ والتذمر بيف صفوفو، ويقصد بيا المساعدة في معنويات العدو وا 
لحاؽ اليزيمة بالخصـ  .1كسب المعارؾ الحربية وا 

وتوجو العدو كما توجو لمحمفاء والمواليف والمحايديف والجنود والمدنييف، لرفع الحالة المعنوية لممقاتميف 
 الوطنييف، وخفض الحالة المعنوية لؤلعداء.

                                                           
1
 .105(، ص:2010، 1عالم الحربً والعسكري، )عمان: دار اسامة للنشر والتوزٌع، ط( حازم الحمدانً، اإل 
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ىي أنشطة سيكولوجية  psychological warfareالحرب النفسية  وحسب تعريؼ حمؼ الناتو فإف
مخططة تمارس في السمـ والحرب، وتوجو ضد الجماىير المعادية والصديقة والمحايدة مف أجؿ التأثير 

 .1عمى مواقؼ وسموكيات ىؤالء، لكي تؤثر إيجابيًا نحو إنجاز ىدؼ سياسي أو عسكري معيف

 اثناء عممية عسكرية معينة ىي: واألىداؼ العامة لشف حرب نفسية 

 إضعاؼ المعنويات والفعالية العسكرية لقوات العدو. -1
خمؽ جو عاـ مف النزاع الداخمي وسط صفوؼ العدو، وتشجيع إحداث نوع مف اإلنقبلب  -2

 العسكري بينيـ.
 دعـ العمميات السرية لقوات العدو. -3
 ية الصديقة.رفع المعنويات وسط صفوؼ قوات الجيش وصفوؼ المجموعات العسكر  -4
 .2إقناع السكاف المحمييف بدعـ العممية العسكرية ضد العدو -5

 تنوع األساليب المستخدمة في الحرب النفسية:

تستخدـ الحرب النفسية أساليب الدعاية بقصد نشر بعض األفكار أو اآلراء أو المعتقدات، ولتغيير 
ومعتقداتيـ، وتوجو لمفرد أو لمجماعة  اتجاىات الناس والتأثير في مشاعرىـ وميوليـ وأفكارىـ وآرائيـ

 عمى حد سواء.

وتستيدؼ الحرب النفسية إضعاؼ القدرة القتالية لمخصـ، وخفض معنوياتو، وتشكيكو في عدالة 
قضيتو، وفي نفس الوقت العمؿ عمى رفع الحالة المعنوية لمطرؼ الذي يشف الحرب النفسية، وكذلؾ 

 النضاؿ والصمود والتضحية والبذؿ والعطاء.رفع قدرتو القتالية، وزيادة قدرتو عمى 

وينجـ عف تغيير المشاعر والميوؿ واإلتجاىات واآلراء والمعتقدات واألفكار، تغيير السموؾ، وىو 
اليدؼ الرئيس مف ىذه العممية، حتى يقتنع الخصـ باليزيمة وبأنو ال جدوى مف االستمرار في الحرب، 

 .3وأف اإلستسبلـ ىو الحؿ الوحيد

                                                           
1
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تخداـ الصورة في الصحيفتيف كاف ىدفو األساسي الجبية الداخمية اإلسرائيمية، ألف شعبنا في غزة إف اس
 لـ يتابع ىاتيف الصحيفتيف في فترة الحرب.

 في الحرب النفسية يوجد ثبلثة عناصر أساسية وىي:

، الجميور المستيدؼ: ويمكف تقسيـ الجميور المستيدؼ إلى ثبلثة أقساـ، البيت )المواطنوف( -1
العدو، الحياد، والجميوراألوؿ ىو األكثر أىمية ىـ المواطنوف. فعندما تطمب الدولة تجنيد 
عناصر سكانيا لمحرب، فيي مضرة أف تقوـ بعممية إقناع لمواطنييا بالموافقة عمى التضحية 
خاصة في الحرب التقميدية. وفي أوقات الحرب الباردة فإف ىناؾ تجنيدًا جزئيًا. ويجب أف يتـ 

ناع الجنود الذيف يتـ تجنيدىـ بضرورة تجسيد أىداؼ الحرب.الجميور الثاني، العدو وينقسـ إق
إلى قسميف ىما: الجيش والمدنيوف ويمكف اليدؼ ىنا في إقناع العدو بأف ينزع منو األمؿ في 
النصر. الجميور الثالث ىو الحيادي، والذي ليس لو عبلقة مباشرة في الصراع. واليدؼ منو 

 و، أو عمى األقؿ منعو مف مساندة العدو.كسب رأي
الرسائؿ: تركز الرسالة في الحرب النفسية عمى بشاعة الحرب، وأف ىذه الحرب تعمؿ عمى  -2

حصد األرواح البشرية، وعمى مر التاريخ اإلنساني، تـ تطوير أساليب كثيرة تخصصت في 
لمسبلـ ومسخريف أقبلميـ التغمب عمى الخوؼ الطبيعي في الحرب، ولتخمؽ أناسًا كانوا رسبًل 

مف أجمو، وأف إحدى الطرؽ لمحصوؿ عمى ىذا اليدؼ ىي جعؿ الجندي يعمؿ عمى الفطرة 
 العسكرية.

قنوات البّث: ىي الطرؽ المستخدمة في نقؿ الرسائؿ وطرؽ اإلتصاؿ الجماىيري، والتجمع  -3
 .1السيؿ المقصود ىو السّكاف األصميوف، وىؤالء يتأثروف بواسطة اإلعبلـ

في إطار حربيا المدمرة عمى غزة قامت القوات اإلسرائيمية بشف حرب نفسية عمى سكاف القطاع مف و  
ببلغيـ بإخبلء منازليـ أو مف خبلؿ شف الطائرات اإلسرائيمية غارات  خبلؿ اإلتصاؿ بالمواطنيف وا 

ذعر وىمية عمى أنحاء متفرقة مف القطاع محدثة ذوي إنفجارات قوية جدًا مما سبب حالة مف ال
 .2والخوؼ والرعب الشديد في صفوؼ األطفاؿ والنساء

                                                           
1
 .66-64(، ص:2011، 1محمد أحمد النابلسً، الحرب النفسٌة فً إسرابٌل، )بٌروت: ط ( 
2
. 30/10/2014كلوب، قراءة فً حرب إسرابٌل على قطاع غزة، عرابً  ( 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/30/346375.html 
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معاريؼ في صفحاتيا األولى عنونًا عريضًا الجيش سنحوؿ الشجاعية إلى  13/7/2014في تاريخ 
ضاحية بيروت، مصاحبو لو صورة صحفية لضاحية بيروت المدمرة، يتـ إستخداـ إسموب الدعاية 

الضاحية الجنوبية في لبناف الذي دمرىا كميًا في حيث صور الجيش أنو سيحوؿ حي الشجاعية إلى 
 .2006حرب تموز عاـ 

يديعوت أحرنوت في صفحاتيا األولى، أحياء في غزة تمسح كميًا وتذكر  27/7/2014في تاريخ 
اإلسرائيمييف بضاحية بيروت، حيث وجدت صورة صحفية إلحياء مدمرة في غزة وصورة مف األرشيؼ 

في بيروت، بعد عشريف يومًا مف الحرب قامت بنشر ما نشرتو صحيفة لمضاحية الجنوبية المدمرة 
معاريؼ بعد األسبوع األوؿ مف الحرب، حيث إستخدموا ٌأسموب الدعاية والترويج لقوة الجيش الذي ال 
يقير المعروؼ لدى اإلسرائيمييف، وتقوـ برفع الحالة المعنوية ليا وخفض الحالة المعنوية لمفمسطينييف 

 .1ـومف يساندى

ومف أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ما تسمى "عممية الجرؼ الصامد" إعتاد جيش 
اإلحتبلؿ اإلسرائيمي عمى خوض حرب نفسية متزامنة مع عممياتو العسكرية ضد قطاع غزة، فالحرب 

خبلؿ الحربيف  النفسية التي ترافؽ عممية "الجرؼ الصامد" تستخدـ فييا نفس األساليب التي استخدمت
، مف إلقاء لممنشورات التي تدعو الفمسطينييف إلى اإلببلغ عف 2012-2009السابقتيف عامي 

المقاوميف وعدـ التعامؿ معيـ، مرورًا بإرساؿ رسائؿ تيديد قصيرة عمى اليواتؼ النقالة، وصواًل إلى 
أف ىناؾ تطورًا كبيرًا لدى  إحكاـ التعتيـ اإلعبلمي عمى خسائر اإلحتبلؿ، والمفارقة في ىذه العممية

المقاومة الفمسطينية في استخداـ أساليب غير مسبوقة استخدمت في إطار الحرب النفسية ضد 
اإلسرائيمييف، كما أف ىناؾ مختصيف يؤكدوف أف أساليب اإلحتبلؿ منيت بفشؿ ذريع، كما يقوؿ 

غزة باتت غير مجدية مع مختصيف نفسييف أف الشائعات التي يبثيا اإلحتبلؿ في حروبو ضد قطاع 
سكاف القطاع فيـ باتوا عمى دراية بالحرب النفسية والشائعات أكثر مف اإلحتبلؿ نفسو. ويشير إلى أنو 
بات مف السيؿ عمى أىالي غزة كشؼ أساليب الحرب النفسية اإلسرائيمية وأدواتيا، نتيجة درجة الوعي 

لحرب وأف سكاف قطاع غزة تعودوا عمى مكر التي وصموا إلييا وتفيميـ ألىداؼ اإلحتبلؿ مف ىذه ا
اإلحتبلؿ عبر الكثير مف جوالت العدواف السابقة التي جعمتيـ أكثر صبلبة ووعيًا وأكثر قدرة عمى 
اكتشاؼ أالعيب اإلحتبلؿ ومكره، ويرجع مبعث ىذه الثقة الكبيرة في نفوس الفمسطينييف إلى الحصانة 
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. 28/7/2014اإلسرابٌلٌة،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة، وفا، قراءة فً الصحف ( 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=180303  
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اإلحتبلؿ والحصار الطويمة، والتي أذاقيـ خبلليا اإلحتبلؿ الذاتية التي إكتسبوىا عمى مدار سنوات 
 .1صنوفًا متعددة مف اآلالـ والمآسي والجرائـ

ومف أحد أىـ وسائؿ جيش اإلحتبلؿ في حربو النفسية ىو اتباعو سياسة التعتيـ اإلعبلمي التي ترتكز 
عسكرية التابعة لمخابرات باألساس عمى إخفاء خسائره مف عدد القتمى والعتاد، حيث تفرض الرقابة ال

اإلحتبلؿ حظرًا عمى العديد مف المعمومات وتمنع نشرىا مف مصادرىا بحجة الحفاظ عمى تماسؾ 
الجبية الداخمية. واليدؼ الخفي ىو ترميـ نفسيات اإلسرائيمييف المتآكمة، وأيضًا إلحباط معنويات أىؿ 

 .2غزة

الشعب الفمسطيني وأف ىدؼ ىذه الحرب ىو  ىذه الحرب اإلعبلمية الشرسة تستيدؼ التشكيؾ بوحدة
القضاء عمى "اإلرىاب" المتمثؿ في حماس والجياد اإلسبلمي حسب إدعاء قوات العدو اإلسرائيمي، 
وأف إسرائيؿ ال تحارب السمطة الوطنية الفمسطينية، وىذا ىو أسموب اإلعبلـ الصييوني ضمف الحرب 

، وضمف محاولة تأليب الترغيب في سياؽ حممة اإلعبلمية والنفسية التي شنتيا عمى شعبنا ال مقاـو
 .3مشبوىة ىدفيا تصفية القضية الفمسطينية

إف الحرب النفسية التي شنتيا إسرائيؿ مف خبلؿ رفع الروح المعنوية لمجيش وإلثبات قوة الردع 
 اإلسرائيمية والتأثير عمى الجميور اإلسرائيمي لوقوفو إلى جانب الجيش في حربو عمى غزة.

رى الباحث أف إسرائيؿ استخدمت في حربيا عمى قطاع غزة حرب اإلشاعات واإلعبلـ والصورة ي
المفبركة وحرب الجواسيس وىي أشد خطرًا وفتكًا عمى معنويات وعقوؿ الجميور، حيث ساىـ في تفاقـ 

وجية األوضاع اإلنسانية بشكؿ مباشر، ما قامت بو قوات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي مف الحرب النفسية الم
ضد المدنييف الفمسطينييف حيث استخدمت وسائؿ شتى إلرىابيـ وترويعيـ، إحدى ىذه األشكاؿ وأبرزىا 
كانت التيديدات التميفونية التي تمقاىا أالؼ العائبلت في جميع أنحاء قطاع غزة تطالبيـ فييا بضرورة 

وبحسب اعترافات قوات مغادرة منازليـ بحجة قصفيا واستيدافيا أو استيداؼ منازؿ مجاورة ليا، 
اإلحتبلؿ اإلسرائيمي فقد تمقت اآلالؼ مف األسر الفمسطينية إنذارات مف ىذا القبيؿ، وقد ساىـ ذلؾ 

                                                           
1
 .30/1/2014عاطف شقٌر، الحرب النفسٌة اإلسربٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة، دنٌا الوطن، (  
2
، 31وان شلحت، إعالم فً مهب الرٌح، وقابع ومعطٌات جدٌدة حول أداء ووقابع اإلعالم اإلسرابٌلً، سلسلة أوراق إسرابٌلٌة، عدد:انط(  

 .36-35(، ص:2005)المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة، وفا، 
3
 .50-49المصدر نفسه، ص:(  
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بشكؿ كبير في نزوح عشرات اآلالؼ مف العائبلت إلى مناطؽ اعتقدوا أنيا أكثر أمنًا خوفًا عمى 
 حياتيـ وحياة أطفالو.

والتحريض والتوعية مف جديد وحرؼ االنتباىات وحرؼ الرأي  الصورة الفيممية ميمة جدًا في التحشيد
العاـ وتغيير األفكار، ألنو كمما زاد عدد الجميور قؿ عقمو وزادت غرائزه، والصورة تمعب بالغرائز وال 
تمعب بالعقؿ، في المقابؿ تسعى إسرائيؿ إلى توظيؼ وسائميا الدبموماسية في كسب الرأي العاـ العالمي 

 .1أنيا ىي الضحية والتأكيد عمى

 

 ير وسائل اإلعالم في الرأي العام: تأث4.6

لمرأي العاـ إحاطاتو وتأثيراتو، لذا فيو رأي يخشى مف أبعاد إرادتو وفاعمية نتائجو، وبالذات لدى 
األنظمة السياسية التي تناوئ مصالح كمجتمعاتيا، وضمف ىذا المعنى فالرأي العاـ ليس رأيًا عابرًا 

ومة، ألجؿ تحقيؽ مكسب ما، إذ غالبًا ما تستند مكنوناتو لتبمورات الضمير حوؿ ىذه يفتش عف المسا
المسألة أو تمؾ. وتاريخية الرأي العاـ ىي التي حفظت ومنذ أجياؿ بعيدة حقوؽ شخصيات، كاد غبار 

 .2الدىوف أف يطمر حمميا وامميا

ستويات مشارب أفرادىا بالنسبة والرأي العاـ، تستجمع فيو بجبلء كؿ آراء الجماعة المختمفة في م
لمثقافة واإلجتماع والسياسة، وتصؿ حدود التمسؾ بإعبلمية الرأي العاـ، إثر ظيور النتائج المستحصمة 
مف إجراء إستبياف أو إستفتاء ما، إلى إعتمادىا في المجاالت المحددة ليا، ولما كاف الرأي العاـ ظاىرة 

ممس فيو ميوؿ وأخبلؽ  وأحكاـ المجتمع المعني، فيبلحظ أف غير مصرح بيا عمى أغمبية األحواؿ، وتت
الرأي العاـ كمفيـو فإنو يرسـ القرار األفضؿ الممكف اتخاذه لحاالت مطموبة، وطبيعي فيناؾ عازؿ 
نفسي كبير بيف ما يتمثمو الرأي العاـ اإليجابي، وما يمثمو رأي الغوغاء السمبي، رغـ المشابية بكونيما 

التجمع السريع والتفرؽ األسرع في ظرؼ زماني ومكاني معينيف. ومعروؼ أف لمرأي  يحمبلف معًا صفة

                                                           
1
، 8/7/2014الجزٌرة نت، العدوان اإلسرابٌلً على غزة، (  

eportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9http://www.aljazeera.net/news/r
-%88%D8%A7%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A

2014-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89 
2
 .128:(، ص2010، 2فهمً العدوي، إدارة اإلعالم، )عمان: دار اسامة للنشر والتوزٌع، ط(  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
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العاـ قوة تأثير فاعمة، لدى كؿ مجتمع بنفس القدر الذي يشكؿ فيو مف ناحية مقابمة سمطة غير 
 .1منظورة عمى السمطات، والقادة السياسيوف يأخذوف تأثير دور الرأي العاـ في بمدانيـ باعتبارات حذرة

 اريخ الرأي العام:ت

الرأي العاـ، كقيمة لـ تعرؼ بعد كؿ مناقبيا، فموال الرأي العاـ لما كاف قد عرفت الجوانب المشرقة مف 
التاريخ العربي واإلسبلمي والعالمي، ولما كاف قد تـ التعرؼ عمى أبطاؿ التاريخ الحقيقييف، فالرأي العاـ 

قائع واألشخاص مف جيؿ إلى جيؿ، ىو الذي حفظ تراث الذي يراكـ آراؤه وانطباعاتو وأحكامو عمى الو 
الثورات العظيمة وتفاصيميا، وكاف دائمًا ىناؾ سر إليي يحرؾ شرائح مف الناس كي ال ينسوا حقيقة ما 
حدث، كما كانت ىناؾ دومًا قوة معنوية تتصدى لمحاوالت التجاىؿ أو التشويو، إذ بقيت مساحات 

 ضية التي يتحرؾ عمييا مناوئيو.الرأي العاـ أكبر مف الرقع األر 

وىذه الصمة القوية بيف الرأي العاـ والتاريخ، ىي التي جعمت األخير يعتمد في حفظ ذخيرتو لدى 
أناسو. صحيح أف جيودًا إعبلمية كبيرة قد ضاعت أو ضيعت في العصر الراىف، لكف مف المقر أف 

مخفقة، فيناؾ حصار أعبلمي داخؿ المادة ىناؾ تفيمًا يفيد أف السياسة السمبية تقؼ وراء كؿ حالة 
اإلعبلمية المعروضة ذاتيا أحيانًا، خصوصًا وأف تمييز الخبر اإلعبلمي المصداؽ عف الخبر المفتعؿ 
ىي عممية مرىقة عمى المواطنيف العادييف، الذيف يصعب عمييـ متابعة األمور اإلعبلمية المتوالية أوؿ 

 .2بأوؿ

 ي:تعريف لمرأي العام اإللكترون

ىو ذلؾ الرأي الذي يعبر عف أكبر شريحة ممكنة مف الجماىير في ىذا الفضاء الواسع عمى شبكة 
 مشاركة(، ويرتبط تكويف الرأي العاـ اإللكتروني بمتغيريف أساسييف: -رأي -إقتراح -اإلنترنت. )فكرة

 مستوى التعميـ. -1
 .3تواجد شبكة لبلتصاالت وخدمات اإلنترنت المتوفرة -2

 

                                                           
1
 .128العدوي، المصدر نفسه، ص:(  
2
 .130-129نفس المصدر، ص:(  
3
 .131العدوي، مصدر سابق، ص:(  
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 ف الرأي العام:أنواع وتصني

رأي األغمبية: ىو تجمع  وتكرار الرأي الشخصي ألغمبية الجماعة الفعالة ذات التأثير )بما  -1
 (. 50%يزيد عادة عف

الرأي الشخصي: ىو الرأي الذي يكونو الفرد لنفسو بعد تفكير في موضوع معيف ويعبر عنو  -2
 مف وجية نظره دوف أف يخشى مف الجير بو.

ي الذي يحتفظ بو الفرد لنفسو وال يبوح بو لغيره خشية تعريض نفسو الرأي الخاص: ىو الرأ -3
لضرر إال إلى المقربيف وأىؿ الثقة ويظير أثره في الرأي العاـ في حالة التصويت السري في 

 االنتخابات.
الرأي االئتبلفي: ىو ائتبلؼ بعض اآلراء في الجماعة إزاء مشكمة معينة في وقت محدد تحت  -4

 يستمـز وجود ىذا الرأي االئتبلفي. ضغط ظروؼ خاصة ما
 مف أعضاء الجماعة. 50%رأي االقمية: يمثؿ رأي ما يقؿ عف  -5
يجابية. -6  الرأي العاـ الكامف: ىو الذي لـ يظير بعد صراحة وبوضوح وا 
الرأي العاـ المستتر أو الباطف: ىو الذي ال يفصح عنو وال يعبر عنو نتيجة خوؼ الجماعة  -7

عارضو مع األوضاع الدستورية أو القانونية أو مع المعايير مف عواقب التعبير عنو لت
 اإلجتماعية المتعارؼ عمييا.

الرأي العاـ الفعمي أو الواقعي: ىو الذي يتحوؿ إلى سموؾ فعمي واقعي كإحداث تغيير  -8
 اجتماعي أو كما يحدث في إضراب أو ثورة.

يد ثابتًا بمعنى أنو سيستمر وال الرأي العاـ الثابت نسبيًا: ىو الذي ينبع مف العادات والتقال -9
 يتغير إال بعد وقت طويؿ.

تجاىاتيـ ويعبر  -10 الرأي العاـ الصريح أو الظاىر: ىو الذي يعبر صراحة عف أراء الناس وا 
 عنو صراحة وجيرًا في حرية وبدوف خوؼ.

التأثير  الرأي العاـ المتغير: ىو الذي ينبع مف التأثير باإلعبلـ واإلعبلف والدعاية ويسيؿ -11
 .1فيو وتغييره بسرعة فبل يستمر

                                                           
1
 .172-169(، ص:2001، 1علً الباز، اإلعالم واإلعالم األمنً، )القاهرة: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة للطباعة والنشر والتوزٌع، ط(  
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الرأي العاـ الكمي: ىو الرأي العمومي الجامع التقميدي المستمر أو المتوارث الناشئ عف  -12
العوامؿ الحضارية والثقافية لممجتمع ومف أىميا نظاـ التربية والتنشئة اإلجتماعية والديف 

 والتقاليد.

ـ حسب االنتماء لجماعة معينة أو أزاء موضوع محدد وفي الرأي العاـ المؤقت: ىو الذي يقو  -13
 وقت محدد وينتيي بانتياء المؤثر.

الرأي العاـ الوقتي: ىو الذي يظير حياؿ مشكمة وقتية وىو غير مستمر ويتأثر بسيولة  -14
 بوسائؿ اإلعبلـ والشائعات واإلعبلف.

مجريات األمور اليومية وتؤثر فيو الرأي العاـ اليومي: ىو الذي يتأثر باألحداث اليومية و  -15
 وسائؿ اإلعبلـ والمصالح المباشرة لؤلفراد والجماعات.

الرأي العاـ المثقؼ: ىو الذي يمثمو جماعة المثقفيف وأساسو درجة الثقافة والتعميـ ويؤثر في  -16
 ما ىو أقؿ منو درجة مف حيث الثقافة والتعميـ.

 ي اإلعبلـ والدعاية واإلعبلف وال يتأثر بيا.الرأي العاـ الرائد: ىو الذي يؤثر ف -17

 الرأي اعاـ القائد: ىو الذي يمثمو القادة والصفوة والمفكروف والعمماء والساسة. -18

 الرأي العاـ المنساؽ أو المنقاد: ىو رأي السواد األعظـ الذي ينساؽ أو ينقاد لمرأي. -19

إطار استبدادي ويوجيو عنصر دخيؿ الرأي العاـ في الجو التسمطي: ىو الذي يقوـ في  -20
عمى جماعة أو لو مصمحة تتعارض مع مصمحة الجماعة الرائد أو المثقؼ وتؤثر فيو أجيزة 

 اإلعبلـ والدعاية اإلعبلف ويتأثر بالشائعات.

الرأي العاـ المضمؿ: ىو الذي يتكوف بتأثر الدعاية والشائعات ودس معمومات غير  -21
 .1صحيحة
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 .175-173( الباز، مصدر سابق، ص: 
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 ي العامالرأوظائف : 4.6

تحديد أو تجديد أو تبديد المعايير االجتماعية، فيو يضع القوانيف ويضع دساتير ويمغييا وىو  -1
يعبر عف رغبات الجميور والرأي العاـ قوة كبيرة تصدر حكميا في الحاؿ عمى السموؾ الذي 

لحكومية ينتيؾ حرمة المعايير اإلجتماعية واألخبلؽ أو التقاليد أو القانوف. ومساندة الييئات ا
والمؤسسات اإلجتماعية والجمعيات الخيرية والتشكيبلت السياسية وبدوف ىذه المساندة يتجمد 
نشاطيا فكؿ ىذه الييئات أو المؤسسات أو الجمعيات أو التشكيبلت توضع دائمًا في إمتحاف 

ف كؿ ىذه الجيات تعمؿ جاىدة عمى كسب الرأي العاـ  .1أماـ الرأي العاـ وا 
جتماعية ودعـ الخمفية الخمقية وتشاركو في ىذا الصدد القوة التي تضع الحؽ رعاية المثؿ اإل -2

 وتحقو والعادات والتقاليد التي سار عمييا الشعب عمى مر العصور واألجياؿ.
أذكاء الروح المعنوية العامة ودفعيا نحو القضايا الميمة وىو ينشط اىتماـ أفراد الجماعة  -3

اء القضايا العامة في وسط آمف اقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا ويجعؿ منيـ قوة ممتحمة مجتمعة ور 
 .2يعطر جوه اإلجتماعي عبير الحرية والديمقراطية

 أىداف الرأي العام:

 دراسة الرأي العاـ تجاه مسائؿ إجتماعية. -1
 دراسة الرأي العاـ تجاه مسائؿ سياسية. -2
ث آثارىا اإلجتماعية دراسة الرأي العاـ تجاه مسائؿ إقتصادية لتعميـ سمعة جديدة مف حي -3

 بيدؼ تحديد مواصفاتيا التي تضمف ليا النجاح.
 دراسة الرأي العاـ بيدؼ تخطيط برامج ناجحة لمعبلقات العامة. -4
 .3دراسة الرأي العاـ بيدؼ تحديد أنسب طرؽ اإلغراء ووسائؿ اإلعبلـ بالجميور -5
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 الصعوبات التي تواجو الرأي العام:

الشماؿ عمى النظاـ اإلعبلمي الدولي "دكتاتورية إتصالية"  سيطرة الواليات المتحدة ودوؿ -1
ظيرت رؤية شائبة أف وسائؿ اإلعبلـ فييا كثير مف التسمية والتركيز عمى حب اإلستيبلؾ 

 وأصبح صوت أمريكا ىو الصوت الوحيد الذي يسمع بالعالـ.
 اإلحتكار، وسائؿ اإلعبلـ تواجو األزمة. -2
ير دوؿ الشماؿ ال تعرؼ أحداث دوؿ الجنوب وتزايد جيؿ اإلحتبلؿ وكثير مف السمبيات جماى -3

شعوب الشماؿ بقضايا الشعوب الجنوبية، شعور دوؿ الجنوب بالدونية واالنيزامية وتزايد شعور 
 دوؿ الشماؿ خاصة البيض باإلستعبلء العرقي.

 العنصرية. -4
 .1عدـ العدالة -5

 خصائص الرأي العام:

الرأي العاـ يفترض وجود جماعة ما، قد تكوف ىذه الجماعة ىي كافة أفراد المجتمع فيكوف  -1
رأي عامًا لممجتمع، وقد تكوف جماعة جزئية تمثؿ قطاعًا محددًا أو عدة قطاعات مف 

 المواطنيف فيكوف رأي عامًا خاصًا.
مة أو خاصة، ليدور وجود قضية معينة تتطمب إبداء الرأي اتجاىيا، أيا كانت ىذه القضية، عا -2

الرأي العاـ حوليا، ولتكوف أساسًا وجوده، ويشترط في ىذه القضية أف تكوف موجودة، في بيئة 
 .2الجماعة ومتصمة بمصالحيا، وأف تختمؽ حالة تأـز فعمية ليا

وجود رأي لمجماعة إتجاه تمؾ القضية سواء بالقبوؿ أو الرفض، والذي يفصح عنو شفاعة أو  -3
لعاـ يفترض عممية تفاعمية شعورية أو ال شعورية )عقمية أو انفعالية( بيف أفراد كتابة، فالرأي ا

 الجماعة المعنييف وبيف الموقؼ أو القضايا المعنية.
الرأي العاـ تعبير عف سموؾ موحد ألفراد الجماعة المعنية، وىو بذلؾ ال يعبر عف عبلقة  -4

 حصمة تفاعؿ تمؾ السموكيات.جمعية لسموؾ أفراد الجماعة )مجموع سموكياتو(، بؿ ىو م

                                                           
1
-30(، ص:2004، 1عزٌزة عبدو، اإلعالم السٌاسً والرأي العام/دراسة فً ترتٌب االولوٌات، )القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزٌع، ط(  

31 . 
2
 .52-51(، ص:2006، 1ٌثة، )عمان: دار المناهج للنشر والتوزٌع، طمجدي الهاشمً، اإلعالم المعاصر وتقنٌاته الحد(  
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الراي العاـ في وجوده النيائي )النتيجة المعمنة(، تعبير عف طاقة عامة تساوي في شدتيا  -5
وقوتيا محصمة طاقات األفراد المتفاعميف في الموقؼ المعني، وقد تكوف الطاقة إيجابية مساندة 

 .1وقد تكوف سمبية مدمرة

 محاوالت لتجييل الرأي العام:

ي كـ ىناؾ مف الخطط التي توضع لتسميـ العقوؿ عبر اإلعبلـ، فأحداث ميمة تتوالى بكؿ ال أحد يدر 
ما تحممو مف شرور عمى وجو البسيطة، لكف شيئًا مف معرفة شاممة حوليا تبقى مسألة غير مدركة 

رأي عمى درجة كاممة، فمثبًل أف وكاالت األنباء الغربية وبتحسب منيا مف ردات الفعؿ اإلعبلمية عند ال
ستغبلؿ الرأسمالية بؿ وحتى األخبار  العاـ العالمي ال تنقؿ ما يحدث في الغرب مف عمميات إبتزاز وا 
المتعمقة باإلضرابات المختمفة األسباب والدوافع تنقميا إلى العالـ، عمى شكؿ أخبار محرفة عف غاياتيا 

 .2المشروعة، بحكـ سيطرة الرأسماؿ الغربي عمى ذمـ اإلعبلميات الدولية

لقد صرح مرة الصحفي البرجوازي البريطاني )نوث كميؼ( حوؿ إمكانية استخداـ الصحافة كوسيمة 
تخريب مؤثرة عمى روحية شعوب العالـ النامي قائبًل : )إف قوة الصحافة تكمف في مقدرتيا عمى 

دوؿ التجاىؿ(. وىناؾ في الغرب جيؿ مف الصحفييف ىـ في األصؿ عمبلء ألجيزة مخابرات دوليـ أو 
غربية أخرى، ويقوموف بأعماؿ التجسس لصالحيا، بؿ وأكثر مف ذلؾ فإنيـ ينسقوف المواقؼ مع 
العمبلء المحمييف في بمداف عديدة عمى المؤل ودوف حسيب، وما حالة طرد الصحفييف الغربييف 

 المخربيف مف أراضي بمداف نامية غير قميمة إال أخبار تصب في ىذا المنحى.

 ةمراسؿ أمريكي قد تـ طردىـ خبلؿ سن 100إحصائيات عادية أف أكثر مف  وبيذا الصدد تشير
الثمانينات مف قبؿ حكومات إفريقية نتيجة لنشاطيـ التجسسي وممارساتيـ الخارقة لسيادة وقوانيف تمؾ 

 .3البمداف

 

 

                                                           
1
 .53( الهاشمً، مصدر سابق، ص: 
2
 .41-40( عبدو، مصدر سابق، ص: 
3
 .136( العدوي، مصدر سابق، ص: 
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 تأثير صحيفتي يديعوت أحرنوت ومعاريف في الرأي العام عن طريق العنوان والصورة:: 3.7

لرأي العاـ اإلسرائيمي بغالبيتو اليجوـ العسكري عمى قطاع غزة عمى الرغـ مف سقوط عدد مف يدعـ ا
الجنود اإلسرائيمييف، إال أف غالبية واسعة مف اإلسرائيمييف تعتقد بضرورة استمرار اليجوـ العسكري ضد 

 قطاع غزة وقؼ استطبلع رأي نشرتو صحيفة معاريؼ.

ف أنو ال يجب أف تفشؿ إسرائيؿ بوقؼ إطبلؽ النار طالما % يعتقدو 86,5وجاء في الصحيفة أف 
تواصؿ حماس إطبلؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ، وطالما لـ يتـ الكشؼ عف كافة األنفاؽ، وطالما ترفض 

 حركة حماس اإلستسبلـ.

وقاؿ المتخصص في العمـو السياسية ابراىاـ ديسكف أف مقتؿ الجنود زاد مف دعـ العممية العسكرية 
ذا تردد بعض الناس سابقًا او كانوا غيروا شعبيف وظنوا أنو يمكف ترؾ اإلنفاؽ كما ىي فإف وقاؿ إ

مقتؿ الجنود الخمسة يظير الخطر الناجـ عف األنفاؽ، وأضاؼ أف كؿ جندي يقتؿ ينمي الشعور 
 .1باالنتقاـ فبدأ المجتمع اإلسرائيمي يدركوف خطر األنفاؽ

جتماع في جامعة حيفا، يوفاؿ فاينشطايف، أواخر تموز، في تبيف في إستطبلع أجراه أستاذ عمـ اإل
إطار أبحاثو حوؿ القومية ومواقؼ الجميور في أوقات السمـ والحرب، ونشر في موقع جامعة حيفا، 

% مف الجميور اإلسرائيمي يؤيدوف وقؼ الحرب بشرط تدمير األنفاؽ، ووقؼ إطبلؽ 85تبيف أف 
% فقط. 4,2% أف الحرب تحقؽ أىدافيا بينما عارض الحرب 74الصواريخ عمى إسرائيؿ، كما أشار 

% عف رضاىـ 26% مف الييود راضوف عف أداء رئيس الحكومة، بينما عبر 65وبيف االستطبلع أف 
 .2% راضوف بصورة أبو أخرى، عف أداء نتنياىو خبلؿ الحرب91الجزئي مف ذلؾ، أي أف 

يعوت أحرونوت صورة تشييع ثبلثة جنود في الصفحات األولى مف يد 25/7/2014نشر في تاريخ 
إسرائيمييف وكتب عمييا عنواف بالخط العريض، مشاركة آالؼ اإلسرائيمييف في تشييع ثبلثة قتمى مف 

                                                           
1
، 12/8/2014 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا، أبرز العناوٌن فً الصحف اإلسرابٌلٌة فً معارٌف وٌدٌعوت احرونوت،(  

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181975 
2
نً للدراسات عاطف أبو سٌف ومهند مصطفى، ما بعد الحرب على غزة/قراءة فً التصورات اإلسرابٌلٌة، )رام هللا: المركز الفلسطٌ(  

 .76(، ص:2014اإلسرابٌلٌة مدار، 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181975
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=181975
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الجيش يعيشوف لوحدىـ في إسرائيؿ. عمى الرغـ مف وجود قتمى في الجيش إال أف آالؼ يخرجو في 
 .1لعدوانو عمى غزة جنازتيـ وىذا يعني تأييد الرأي العاـ اإلسرائيمي

إستطبلع لمرأي العاـ اإلسرائيمي في الحرب عمى غزة نشرتو صحيفة  8/8/2014نشر في تاريخ 
% يعتقدوف أنو يجب 74% مف اإلسرائيمييف يجب إغتياؿ قادة حماس، و92معاريؼ وكانت نتائجو: 

% 26سرائيؿ، و% قمقموف مف التوتر مع العرب في إ74نزع سبلح المقاومة بوساطة قوى دولية، و
 .2أصبحو أكثر يمينًا مف السابؽ، إف الغالبية العظمى مف اإلسرائيمييف يؤيدوف الحرب

يديعوت أحرنوت ومعاريؼ في صفحاتو األولى عنواف بالخط العريض والمموف وىو  22/8/2014في 
إقتحمت إسرائيؿ إغتياؿ القادة رائد العطار ميندس مشروع األنفاؽ، ومحمد أبو شمالة قائد العممية التي 

، وكانت صورة صحفية مصاحبة لمعنواف صورىـ وىـ شيداء، وصورة  عبر األنفاؽ، ومحمد برىـو
 .3المنازؿ المدمرة التي وقعت عمييا أطناف مف المتفجرات

وفي إستطبلع أجراه المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية في القدس في الحادي عشر مف آب، وشمؿ عينو 
% مف الييود )ىناؾ تميز بيف نتائج 93ف الييود والعرب(، أشار حوالي مستطمع م 600كبيرة )

المجموعتيف( أف "عممية الجرؼ الصامد" كانت صحيحة وذات مصداقية، إال أف الغالبية عبرت عف 
% إلى رضاىـ مف أداء القيادة 60خيبة أمؿ مف نتائج الحرب حتى إعداد اإلستطبلع، وأشار حوالي 

 .4السياسية خبلؿ الحرب

قامت ىاتاف الصحيفتاف بنقؿ ىذه الصورة حيث أظيرت بسالة وقوة الجيش الذي قتؿ األبطاؿ الثبلثة 
أنيـ إرىابيوف ويجب قتميـ بأي وسيمة ألنيـ يشكمو خطرًا عمى أمف إسرائيؿ، واعتبرت نفسيا منتصره 

 بقتميـ في أوساط الشارع اإلسرائيمي.

إتصالي ثنائي فيي رسالة ووسيمة معًا، إال أف صحيفتا يرى الباحث أف الصورة الصحفية تقوـ بدور 
يديعوت أحرنوت ومعاريؼ وجيت الصورة الصحفية في صفحاتيا األولى بقصد االلتقاء مع ذوؽ 
جميورىا المستيدؼ وبمنيجية ال تتعارض مع إطارىا الفكري واستخداميا ضمف مفيوـ الدعاية 

                                                           
1
. 22/8/2014وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا، أبرز العناوٌن فً الصحف اإلسرابٌلٌة فً ٌدٌعوت احرونوت، (  

dex.php?action=detail&id=182331http://www.wafa.ps/arabic/in 
2

  8/8/2014صحٌفة معارٌف، ( 
3

. 22/8/2014وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا، أبرز العناوٌن فً الصحف اإلسرابٌلٌة فً ٌدٌعوت احرونوت، ( 

w.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182331http://ww  
4
 78سٌف ومصطفى، مصدر سابق، ص:(  

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182331
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182331
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182331
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182331
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تشويو وتزوير وقمب الحقائؽ لصالحيا، وانصاغ الجميور والسياسات التحريرية التابعة ليا التي تقوـ ب
اإلسرائيمي في بوتقة التعاطي مع الحدث في في ذات المحظة، وبمغة خاصة تخاطبيـ قبؿ أف تخاطب 
اآلخريف. إال أف خيانة اإلعبلـ اإلسرائيمي وغياب تقدمو إتجاه الحكومة، أتاح ليا إرتكاب أعماؿ قتؿ 

يف في قطاع غزة، مثؿ قصؼ المستشفيات وىي مميئة بالجرحى والمرضى وخروقات خطيرة تجاه المدني
 والموظفيف وقصؼ المساجد فوؽ رؤوس المصميف وقتؿ األطفاؿ بدـ بارد.

إال أف الصحيفتيف، عند نشرىما الصور الصحفية في صفحاتيا قامت، بتعبئة الرأي العاـ، وليس 
الحذؼ المنمي لمتحقير، وتبني مواقؼ الحكومة تصحيحو، وىذه التعبئة المؤسسة عمى فكرة التجريـ و 

 وعدـ الميؿ إلى إنتقادىا، وىو نيج سائد في الصحافة اإلسرائيمية في حاالت الصراع والتوتر.

وىذا ما برعت وتفننت بو ىذه الصحؼ، ولكنو ال ينطبؽ في سموؾ تمؾ الصحافة في تغطيتيا 
صحافة إلى منبر إنتقادي جارح، وعندما يتعمؽ لسياسات الحكومة في القضايا الداخمية، إذ تتحوؿ ال

األمر بالفمسطينييف نجد أف الصحافة اإلسرائيمية تقوـ بالتيويؿ وعدـ تحري الدقة والميؿ لمتفريط 
واألكاذيب الواضحة التي تقوـ بإلصاقيا ليـ، ألف الصحافة اإلسرائيمية محكومة بالييمنة الصييونية 

 اع الفمسطيني اإلسرائيمي.وىي تممي التغطية اإلعبلمية لمصر 
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 :الفصل الخامس

___________________________________________________________ 

 الصحافة المكتوبة في إسرائيل:

 : مقدمة5.1

تصدر في إسرائيؿ صحؼ يومية بالمغة العبرية، وبمغات غير العبرية كالروسية واإلنكميزية والعربية. 
ضافة الى الصحؼ اليومية، ىناؾ شبكة كبيرة مف الصحؼ األسبوعية والشيرية، كما توجد مجبلت  وا 

دورية شبو محترفة تصدر عدة مرات سنويًا. ويشير الرواج الواسع نسبيًا لمصحافة العبرية، ولمعظـ 
مي. الصحافة المكتوبة بمغات أخرى، إلى مستوى عاؿ مف اإلستيبلؾ اإلعبلمي يميز المجتمع اإلسرائي

% مف 40، فإف 2003وبحسب استطبلع لمركز ىرتسوغ لئلعبلـ والمجتمع والسياسة في شير آذار 
% فقط ال يقرأوف صحيفة بتاتًا، ما يدؿ عمى أف 15اإلسرائيمييف يقرأوف صحيفة يومية بشكؿ يومي، و 

ف ليس بشكؿ يومي. وا لمستيمؾ فئة واسعة مف المجتمع اإلسرائيمي تقرأ الصحيفة اليومية، حتى وا 
اإلعبلمي المتوسط في المجتمع ذاتو، فإف نسبة مستيمكي اإلعبلـ المرئي والمسموع أعمى بكثير، إذ 

% يستمعوف لؤلخبار 40% مف اإلسرائيمييف يشاىدوف األخبار في التمفزيوف بشكؿ يومي، و 65إف 
 .1في اإلذاعة عدة مرات في اليوـ

                                                           
1
 (.7/4/2003، )جامعة تل أبٌب: مركز حاٌٌم هرتسوغ لإلعالم والمجتمع والسٌاسة، 1( مقٌاس ثقة الجمهور فً اإلعالم، تقرٌر رقم 
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مستوى الثقافي المرتفع لمجميور اإلسرائيمي، مف أىـ وقد يكوف مستوى المعيشة العالي، إلى جانب ال
أسباب اإلستيبلؾ اإلعبلمي المرتفع. وإلعطاء القارئ صورة عف بنية الصحافة اإلسرائيمية، نقدـ فيما 

 . 1يمي عرضًا لمصحافة التي تصدر بالمغة العبرية والتي تصدر بغير المغة العبرية كالروسية والعربية

احثي االعبلـ اإلسرائيمي يحيئيؿ ليمور ورافي ماف بأنو جرى في فترة االستيطاف ويمكف الموافقو عمى ب
 الييودي التأسيس لثبلث مميزات تركت بصماتيا طابعا عمى الصحافة العبرية لسنوات عدة، وىي :

عبلمية، وال تيدؼ الى  -1 ازدىار صحافة حزبية _  أيديولوجية، استخدمت وسيمة سياسة وا 
 الربح.

الضحافييف بشكؿ عاـ وطوعي لمجيد القومي الييودي إلقامة دولة اسرائيؿ تجند الصحؼ و  -2
 وتدعيميا .

تبني أنماط عمؿ صحافية مصدرىا باألخص مف صحؼ ييودية في شرؽ أوروبا وصحؼ  -3
 .2غير ييودية في غرب أوروبا

لشرح وتبنت جميع الصحؼ العبرية، وجية النظر الصييونية المييمنة في المجتمع الييودي، سواء با
أو الترويج. وانضمت الى ىذه الجيود، الصحافة المكتوبة بالمغات األجنبية، والتي كانت باألساس 
إنكميزية وألمانية، وشرحت سياسة المؤسسة السياسية في الببلد وخارج الببلد. المثاؿ الواضح لنمط 

سرائيؿ" التي ما العمؿ والتجند القومي لمصحؼ والصحافييف ىو "لجنة محرري الصحؼ اليومية في إ
زالت تعمؿ حتى أيامنا ىذه. وكانت الميمة األساس لمجنة ضماف عدـ اطبلع الشعب عمى المعمومات 

 .3الحساسة التي تصؿ لمصحافييف

 

 صحيفة يديعوت أحرونوت: 5.2

 2004ىي الصحيفة األكثر رواجًا في الدولة منذ أواسط السبعينات، ووصؿ توزييا حتى أواخر عاـ 
% مف نسبة قراء الصحؼ، 43.7نسخة" في أياـ األسبوع العادية، مستحوذة عمى  350,000تقريبًا "

                                                           
1
البنٌة المإسساتٌة وهٌبة الخطاب القومً، )رام هللا، المركز الفلسطٌنً للدراسات  أمل جمال، الصحافة واإلعالم فً إسرابٌل/بٌن تعددٌة(  

 .47(، ص:2005،  1اإلسرابٌلٌة مدار، ط
2
 50المصدر نفسه، ص:(  
3
  .(15-11، ص:1987تسفً لفً، لجنة المحررٌن، األسطرة والواقع، ) ( 
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لى " %. وىذا الرواج الواسع ناجـ عف 54.8نسخة تقريبًا" في نياية األسبوع، بنسبة قراء  600,000وا 
عبلنية في تصميـ  نجاح أصحاب الصحيفة ومحررييا في دمج تشكيمة واسعو مف مييزات صحافية وا 

 .1خفيؼ، سيؿ التداوؿ وصارخ في الوقت نفسومريح و 

وتحتوي الصحيفة عمى مقاالت تحميمية ومواضيع ترفييية، عمى حد سواء، ويتميز أسموبيا بمعمومات 
مختصرة، ولغة متوسطة، وعناويف ممونة. وىي ليست "صحيفة صفراء"، لكنيا، في الوقت ذاتو، ليست 

تخاطب طبقات واسعة مف الشعب بواسطة عناوينيا صحيفة نخبوية، فقد رسمت لنفسيا صورة شعبية 
ثارة االنفعاؿ، األمر الذي ثبتت نجاعتو في استطبلعات كاشفة  البارز الموجو لخمؽ االنطباع الحاد وا 

 . 2المرة تمو األخرى

تعتبر"يديعوت أحرونوت" ىي درة تاج شركة اإلعبلـ الخاصة بعائمة "موزس" التي يتحكـ فييا منذ 
نيات أرنوف موزس، حفيد ييودا موزس الذي كاف اشتراىا مف مؤسسيا ناحوـ كومروؼ أواخر الثماني

بعد وقت وجيز مف تأسيسيا. وكاف أرنوف موزس اشترى بعض أسيـ إخوتو وأخواتو في الصحيفة، 
وصار صاحب األسيـ المتحكـ فييا برفقة أختيو جودي نير_موزس ومرياـ نوناؼ_موزس. وقاـ أرنوف 

أسيـ فيشماف في الصحيفة بواسطة شركات مصطنعة مف أجؿ تقميص تأثيره موزس بشراء بعض 
 عمييا. 

تمكيف المحرر موشيو فاردي مف الخروج  2004قرر أرنوف موزس، مالؾ الصحيفة، في أواخر العاـ 
في يديعوت أحرونوت، وتـ تعييف رافي  14بعد أف أمضى كؿ حياتو منذ سف  67لمتقاعد بسف 

ولبوتيؾ في القناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي، محررًا جديدًا. ويكمف في ىذا جينات، مقدـ برنامج ك
التعييف أمراف ميماف بالنسبة ألرنوف موزس، االوؿ تقووية المقومات الصارخة في الصحيفة، والتي 
بدأت في عيد يودكوفسكي، ومف شأنيا أف توقؼ التراجع في مبيعات يديعوت أحرونوت في السنوات 

  .3األخير
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 معاريف: 5.3

، بمبادرة مجموعة 1948الصحيفة اليومية الثانية مف ناحية حجميا في إسرائيؿ، وقد أسست عاـ 
صحافييف انشقت عف يديعوت أحرونوت بقيادة المحرر أليعازر كارليباخ. وكانت معاريؼ لفترة طويمة 

، تممؾ رجؿ األعماؿ 1988بممكية مشتركة لمحررييا وصحافيييا ومستثمريف خاصيف، وفي العاـ 
 1991الصحافية البريطاني روبرت ماكسويؿ ثمث أسيـ الصحيفة، وبعد موتو بيعت الصحيفة العاـ 

لشركة "ىخشارات ىيشوؼ" التي تممكيا عائمة نمرودي. وبيذا أصبحت الصحيفة الثالثة في إسرائيؿ 
 .1ذات الممكية العائمية

عالية مف المصداقية تجاه المجتمع الييودي، و حاولت الصحيفة منذ تأسيسيا الحفاظ عمى درجة 
تزويد جميور قرائيا بمعمومات تتماشى مع منظور أصحابيا، الذيف يعتبروف مف ذوي المواقؼ 
السياسية القومية المحافظة، وسرعاف ما أصبحت الصحيفة األكثر رواجًا خبلؿ الخمسينيات والستينيات 

لى الطبقة المتوسطة العميا، وأصحاب وجيات والسبعينيات، وتوجيت الصحيفة إلى طبقات م ثقفة، وا 
نظر قومية ديموقراطية، انتشرت الصحيفة وسط ىذه الطبقة التي إنحدر معظميا مف خمفية أشكنازية، 
وأدت التغيرات في التوزيع السكاني في المجتمع اإلسرائيمي، وعدـ مرونة المحرريف أصحاب الصحيفة، 

واردة فييا، إلى ىبوط في حصيمة مبيعاتيا، ورافقت ىذا اليبوط أزمات واعتراضيـ عمى تنوع اآلراء ال
وخبلفات داخمية أدت إلى رجوح كفة المنافسة لصحيفة يديعوت أحرونوت، التي أصبحت الصحيفة 
األكثر رواجًا منذ أواسط السبعينيات، ولكف بعد إدخاؿ تعديبلت جدية عمى معاريؼ، تمكنت مف إعادة 

 .2بعض مف مكانتيا

نذ مطمع التسعينيات، أصبحت معاريؼ جزءًا مف شركة كبيرة صاحبة مصالح اقتصادية واسعة في م
مجاالت اقتصادية ومالية عدة، وتـ تعييف عوفر نمرودي، ابف رجؿ األعماؿ يعقوب نمرودي، صاحب 

الصحيفة  االمتياز، محررًا رئيسيًا لمصحيفة ورئيسًا لمجمس إدارتيا، والذي بإدخالو تغييرات شكمية عمى
أخفى الفروقات بينيا وبيف منافستيا يديعوت أحرونوت، وفي كشؼ نشرتو شركة معاريؼ في مطمع 
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مميوف دوالر، ولكف عقب انييار سوؽ  80، تـ تقدير ثمف الصحيفة وشركاتيا بنحو 1994العاـ 
 .1مميوف دوالر 45إلى نحو  1996األوراؽ المالية اإلسرائيمي، ىبطت قيمة الصحيفة العاـ 

% مف شركة "تمعاد"، صاحبة االمتياز 18وسعيًا لتوسيع أعماؿ الصحيفة، شاركت معاريؼ بمعدؿ 
% مف شركة "متاؼ" لمبث التمفزيوني بالكوابؿ، 12إلدارة القناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي، وبنحو 

بيف  ،69، تصنؼ تمعاد في المكاف الػ1996لمعاـ  dan and bradstereetوحسب تقارير شركة
 .2الشركات المئة الرائدة لمتجارة والخدمات في إسرائيؿ

، الذي أقاؿ، 2001واشتيرت الصحيفة بتوجييا المحافظ بعد تعييف أمنوف دنكنير محررًا ليا العاـ 
وحاوؿ إقالة، بعض الصحافييف ذوي اآلراء المعتدلة، وذلؾ عمى خمفية عممية السور الواقي التي قاـ 

، وال ينبع التوجو اليميني الذي إتخذه 2002ي في األراضي الفمسطينية خبلؿ ربيع بيا الجيش اإلسرائيم
نما مف موقؼ إستراتيجي حاوؿ مف خبللو إستغبلؿ التزمت القومي  دنكنير مف أسباب أيديولوجية وا 
والردة اليمنية في المجتمع اإلسرائيمي لكسب مصداقية لمصحيفة، وتحويميا مف جديد إلى صحيفة 

نتشارًا في إسرائيؿ، وعمى خمفية ذلؾ، حصؿ إرتفاع معيف في مبيعات معاريؼ، لكنيا لـ تنجح األكثر ا
في التحوؿ إلى الصحيفة الكبرى عمى حساب يديعوت أحرونوت. فبعد أف كانت قيمة معاريؼ قد 

 . 3، فإف أسيميا تراجعت بشكؿ مستمر2000مميوف دوالر في بداية العاـ  140وصمت إلى ما يقارب 

 زية الممكية في سوق الصحافة وتصاعد التنافس بينيا:مرك

حسب استطبلع الرأي الذي أجراه مركز حاييـ ىرتسوغ لئلعبلـ والمجتمع والسياسة في جامعة تؿ أبيب 
 %.85، يصؿ انكشاؼ الجميور اإلسرائيمي لمصحؼ اليومية إلى 2003سنة 

% يقرأوف الصحؼ بشكؿ غير 45ـ، و% يقرأوف صحيفة معينة كؿ يو 40ىذا الكـ اليائؿ يتجزأ إلى 
يومي. وبحسب االستطبلع ذاتو، فإف ثقة الجميور بأخبار الصحؼ ضئيمة مقارنًة بأخبار التمفزيوف، 

% فقط مف المجيبيف عمى االستطبلع يعتقدوف أف األخبار في الصحؼ ىي 9فقد بيف االستطبلع أف 
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% مف العينة البحثية بأف التمفزيوف ذو 38جاب األكثر مصداقية مقارنًة بالتمفزيوف أو اإلذاعة، فيما أ
 .1أخبار، مع ذلؾ يبقى رواج الصحؼ اليومية مصدر قوتيا األساسي المصداقية األكبر في بث اؿ

وتتمحور ممكية أكبر ثبلث صحؼ في إسرائيؿ في ثبلث عائبلت ال تتحكـ بالصحافة اليومية فقط، بؿ 
زيوف، والكابؿ، وامتيازات اإلرساؿ في القناة الثانية سعت إلى توسيع سيطرتيا عمى مجاالت : التمف

لمتمفزيوف اإلسرائيمي، واإلذاعات اإلقميمية، ودور النشر، والفتات اإلعبلنات، والمجبلت الدورية. وببل 
شؾ، تزيد ىذه السيطرة عمى مجاالت البث والنشر المختمفة قوة أصحاب الصحؼ الثبلث بشكؿ كبير، 

يسييف لمرأي العاـ، وتضع بأيدييـ وسيمة ضغط ىائمة عمى الييئات السياسية وتجعميـ المصمميف الرئ
 . 2واالقتصادية واالجتماعية

 الصحافة والسمطة في إسرائيل: 5.3

ىي إحدى أىـ الحمقات التي تضبط العبلقة بيف الصحافة والسمطة، غير أف ذلؾ ىيئة رؤساء التحرير 
بموجبو ضمنت الصحافة المؤسساتية امتيازاتيا، قدـ  ومف خبلؿ التفاىـ الشفيي والمكتوب، والذي

الصحافة غير المؤطرة وغير الممثمة في ىذه الييئة ضحية لمسمطة. وىذا األمر بات أشبو بتواطؤ 
 أخضع الصحافة األخرى لمرقابة وجورىا وحاؿ دوف توفير حرية كاممة ليا.

"يديعوت أحرونوت" و "ىآرتس" و  إف الصحافة المؤسساتية واإلعبلـ المؤسساتي مثؿ "معاريؼ" و
"االذاعة" و "التمفزيوف" ال تمس بقرارات الرقابة العسكرية أو السمطة، وقد قدـ ىذا لمسمطة "وعمى مف 

 .3طبؽ ذىب

يرى الباحث أف الصحافة اإلسرائيمية لـ تعمؿ وفؽ أسس ديمقراطية ولـ تكف محايدة وموضوعية بأي 
 لعالـ العربي اإلسرائيمي وموضوعات األمف.حاؿ مف األحواؿ، خاصة بما يتعمؽ با

إف ىيئة رؤساء تحرير الصحؼ تتعرض اليوـ النتقادات شديدة وتعتبر اآلف ظاىرة غير مستحبة ألنيا 
تشكؿ قوة ضاغطة تحوؿ دوف حرية التعبير، ويؤمف معارضوىا بأف نشوءىا كاف لخدمة المصالح 

خفاء األسرار وتحركات المنظمات الع  سكرية وقد تبلشى ىذا الدور اآلف.الصييونية وا 
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 الصحافة اإلسرائيمية والقضية الفمسطينية: 5.4

لقد نظرت الصحافة اإلسرائيمية إلى الصراع العربي اإلسرائيمي بشكؿ عاـ والقضية الفمسطينية بشكؿ 
ـ. فقد اقتصر دور الصحافة عمى 1982خاص مف منظار "األمف" حتى تاريخ اجتياح لبناف في عاـ 

ميو السمطة واألجيزة األمنية مستخدمة في ذلؾ التضميؿ في المعمومات، ويتضح ذلؾ جميًا في ما تم
 .1عيد حكومة الميكود حيث شكؿ ىذا التضميؿ أحد أسباب اإلنفجار

 

 العسكرية عمى الصحافة في إسرائيلالرقابة : 5.5

مقات ضبط العبلقة بيف تعتبر الرقابة العسكرية حمقة ثانية بعد ىيئة رؤساء التحرير مف سمسمة ح
السمطة والصحافة في إسرائيؿ، وميمتيا إمبلء المواقؼ المحددة في الموضوعات األمنية، والزاـ 
المراسميف العسكرييف التقيد بيا، وغالبية ىؤالء المراسميف ينحدروف مف خمفيات وأصوؿ عسكرية يعتمد 

 عمييا في حفظ األسرار وصيانة األمف.

 .اي أحد كبار ضباط اإلحتياط في اإلستخبارات العسكرية وزئيؼ شيؼومثاؿ ذلؾ: روف بف يش

وتعتبر الرقابة إستمرار ألسموب اتبعو االنتداب البريطاني، في الحد مف حرية التعبير مستخدمة في 
 . 2ذلؾ ذرائع األمف لخدمة األىداؼ السياسية

تمعب فيو النخبة األمنية مف الممكف فرز الخصوصيات والخصائص ليذه العبلقة المركبة في مجتمع 
والنخبة اإلعبلمية دورًا مركزيًا، بينما النخبة األمنية تمعب ىذا الدور منذ قياـ إسرائيؿ، وىي التي تحدد 
توجاىاتيا اإلستراتيجية، فالنخبة اإلعبلمية ظيرت قوتيا في العقديف األخيريف مع تعدد قنوات اإلرساؿ 

خبة ذات تأثير قوي عمى الساحة السياسية واالجتماعية والتعددية الصحافية، إذ أصبحت ىذه الن
والثقافية واالقتصادية، فقد تطورنوع خاص مف العبلقة بيف ىاتيف النخبتيف، والتي ال يمكف وصفيا 
لى  بشكؿ قاطع وبمفاىيـ أحادية الرؤية، فيذه العبلقة مركبة تميؿ إلى المغازلة التبادلة،مف جية وا 

 .2المشادة والسباؽ
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لصحافة واإلعبلـ بوقًا تستعممو النخبة األمنية مف أجؿ تعميؽ تحكميا في الرأي العاـ اإلعبلمي، تبدو ا
 خصوصًا فيما يتعمؽ بالصراع اإلسرائيمي الفمسطيني، وعبلقة إسرائيؿ مع الدوؿ العربية بشكؿ عاـ.

ت وشؤوف تعمؿ في إسرائيؿ وحدة عسكرية مختصة يجب أف تقدـ ليا مسبقًا أي مادة تتعمؽ بمجاال
أمنية حساسة قبؿ أف يتـ نشرىا، وقد أعطيت ىذه الوحدة صبلحية شطب جزء مف المعمومات التي 
يعتـز الصحافي إطبلع الجميور عمييا، أو شطب كامؿ المعمومات أو التقارير أو الصور وفقًا لما تراه 

العسكرية كما يحظر  الوحدة، ويحظر عمى وسائؿ اإلعبلـ في إسرائيؿ خرؽ وتعميمات وأوامر الرقابة
 .1عمييا أيضا إطبلع القراء أو الجميور عمى عمميات الشطب التي تقـو بيا وحدة الرقابة العسكرية

في أواخر ثمانينيات القرف الماضي، وفي أعقاب التماس قدـ إلى المحكمة اإلسرائيمية العميا، قيد عمؿ 
أف نشرىا تؤدي عمى األرجح إالى إلحاؽ الرقابة العسكرية ، بما يمكنيا فقط مف شطب معمومات مف ش

ضرر ممموس بأمف الدولة، غير أف ىيئة المؤسسة األمنية اإلسرائيمية، شرعت في أعقاب الحد مف 
صبلحيات وحدة الرقابة العسكرية، في إستخداـ ألية بديمة لمنع نشر المعمومات، وىي أوامر حظر نشر 

وتكرارًا بإصدار مثؿ ىذه األوامر بناء عمى معمومات  بأمر مف بأمر مف المحاكـ ويقـو القضاة مراراً 
 سرية يتمقونيا مف طرؼ السمطات األمنية.

حيف يكوف جياز المخابرات اإلسرائيمي "الشباؾ" معنيا بمنع نشر معمومات تتعمؽ بقضية معينة، يأتي 
اؾ أماـ ممثؿ مف طرفو إالى المحكمة يرافقو ممثؿ لمشرطة اإلسرائيمية ويعرض ممثؿ جياز الشب

 .2القاضي معمومات سرية لتبرير إصدار األمر

تـ اإلتفاؽ عمى تأليؼ لجنة محرريف تمثؿ كؿ أطياؼ اإلعبلـ اإلسرائيمي لوضع صيغة إتفاؽ حد أدنى 
لمتفاىـ مع الرقابة، ىي باألساس الرقابة العسكرية التى كاف خطيا األحمر ىجرة الييود مف الدوؿ 

، واتسـ بالتوتر والبت في الغربية وأمف إسرائيؿ يتساىم وف في تاريخ العبلقة بيف الطرفيف حتى اليـو
كثير مف التقارير والسبؽ الصحفي في المحاكـ التي كاف يأتي عمييا ويمغييا أو يشوىيا أو يحرفيا 
مقص الرقيب، اليوـ في عصر اإلنترنت وصفحات التواصؿ اإلجتماعي جرت كثير مف حاالت 

 .3ب أخبار ومعمومات ميمة عف طريؽ ىذه الوسائؿ ووكاالت األخبارالتجاوز لمرقابة في تسري

                                                           
1
 .80المصدر نفسه، ص:(  
2
 .17-16قضاٌا إسرابٌلٌة، مصدر سابق، ص:(  
3
 .20/3/2015ة، الناصرة، محمد مصالحة، مختص بالشإون اإلسرابٌلٌ ( 
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حاولت وسائؿ اإلعبلـ االسرائيمية التساوؽ مع المؤسسة األمنية التي أممت عمييا عددًا مف 
المصطمحات، أصبحت فيما بعد جزءًا مف قاموس اإلعبلـ اإلسرائيمي اليومي خبلؿ عدوانيا وحروبيا 

 يا:عمى الشعب الفمسطيني، ومن

 المخربوف واإلرىابيوف، بداًل مف الفدائييف والمقاوميف. -1
 الفمسطينيوف، بداًل مف الشعب الفمسطيني، ولكؿ مف العبارتيف مدلوليا الكبير. -2
 المستوطنوف يصفيـ بالسكاف. -3
 إغبلؽ بدال مف منع الدخوؿ إلى "إسرائيؿ" -4
 أعماؿ ىندسية ذات طابع أمني، بداًل مف تجريؼ األراضي الزراعية. -5
 خطوات أمنية بداًل مف عمميات انتقاـ وعقاب. -6
 .1عمميات إحباط موضوعية، بداًل مف تصفية واغتياؿ -7

 أجيزة الرقابة العسكرية:

لمرقابةالعسكرية في إسرائيؿ يعمؿ في تؿ بيب حيث تقيـ المؤسسات الرئيسية  األول:-المركز األساسي
صدارات الكتب والمراسميف األ ساعة  24جانب، وتعمؿ مكاتب الرقابة لغالبية الصحؼ والمجبلت وا 

يوميًا، وتشغؿ مراكز بكثرة في المدف ويزداد عدد طواقميا بإستمرا لمتابعة التطورات والبت بكثرة المواد 
المعروضة في فترات الحروب والتوترات العسكرية، كما يجري العمؿ في ىذه الفترات بالرقابة الميدانية 

موف أجانب، والعاموف في طواقـ المراقبة عمى ثبلثة أنواع: ضباط، في المواقع التي يعمؿ فييا مراس
 مدنيوف، جنود وجنود إحتياط.

لمرقابة يعمؿ في القدس، حيث يعالج مف ضمف ما يعالج، إضافة إالى الصحؼ  المركز الثاني:
فة الكتوبة، ووسائؿ اإلعبلـ المرئي والمسموع التي تقيـ مؤسساتيا في ىذه المدينة، وكذلؾ الصحا

 العربية الصادرة في القدس والمناطؽ المحتمة.

يعمؿ مركز في مدينة حيفا، ويتولى رئاسة جياز الرقابة العسكرية عسكري برتبة عميد،  المركز الثالث:
 .2يتبع مباشرة لرئيس اإلستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيمي،"أماف"

                                                           
1

أحمد رفٌق عوض، لغة الخطاب اإلعالمً اإلسرابٌلً، )رام هللا: حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً فتح، مكتب الشإون الفكرٌة ( 

  .156-154(، ص:2006، 1والدراسات، ط
2
 . 85-81النعامً، مصدر سابق، ص:(  
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ثابة رقابة فرضتيا الصحافة اإلسرائيمية يرى الباحث أف ىيئة رؤساء تحرير الصحؼ التي تعمؿ بم
عمى نفسيا، بمحض إرادتيا لخدمة مصالح السمطة، وىذا يبرز التناقض في حرية الصحافة والتعبير 
في أي مجتمع ديمقراطي، وتعتبر ألية عمؿ ىيئة رؤساء وتحرير الصحؼ تتمثؿ في تمقي المعمومات 

اد وضباط الجيش حوؿ ما ال يراد نشره، كما أف مف كبار المسئوليف، كرئيس الحكومة ورؤساء الموس
ستخدميا في إعبلمو وأف أغمب ىذه المصطمحات تديف  اإلعبلـ اإلسرائيمي صاغ مصطمحات كثيرة وا 

التفحص في األىداؼ الفمسطينييف وتبرئيـ، وأغمبيا تسربت إلى اإلعبلـ العربي والغربي، دوف التدقيؽ و 
 التي تتخفى تحت رداء المغة.

 

 ةالعدوان اإلسرائيمي عمى غز : 5.6

سرائيؿ ما  قراءة لحرب لـ تكد تضع أوزارىا، ولـ تكشؼ جميع أسرارىا بعد، فالمقاومة لـ ترِو روايتيا، وا 
زالت تحت الرقابة العسكرية الصارمة، وفي انتظار لجاف الفحص والتحقيؽ التي ستتشكؿ حتمًا، 

 لتي ستأتي.وروايات الجنود التي ستتسرب، وشيادات المقاوميف ا

يمكف االفتراض أف إسرائيؿ دخمت معركة غزة مف دوف تحديد ىدؼ واضح لمحرب، وكذلؾ مف دوف 
تحديد استراتيجيًا واضحة لمخروج منيا، أو األىداؼ التي تبغي تحقيقيا، وقد انعكس ىذا األمر عمى 

ؿ نائب وزير الدفاع الخطط والتكتيكات العسكرية في مختمؼ مراحؿ المعركة، وأدى في بدايتيا إلى عز 
حباط في  داني داتوف بسبب انتقاداتو كيفية إدارتيا، كما أدى في نيايتيا إلى جدؿ داخمي كبير، وا 

 صفوؼ الجميور والطبقة السياسية، وشعور بأف الجولة انتيت مف دوف تحقيؽ أي إنجاز ميـ.

ضفة الغربية، والرد عمى بدأت الحرب بذريعة معاقبة المقاومة عمى خطؼ المستوطنيف الثبلثة في ال
سقوط بعض القذائؼ عمى غبلؼ غزة، ضمف اعتقاد راسخ بأف عمى إسرئيؿ أف تستغؿ التطورات 
األخيرة في المنطقة وحالة العزلة والحصار التي تعيشيا المقاومة عامة، و "حماس" خاصة، مف أجؿ 

الدفاع ورئيس األركاف إحداث تغيير جذري في وضع اقطاع، وترافقت الحرب مع تحذيرات مف وزير 
اإلسرائيمييف مف مغبة الخضوع لضغوط اليميف اإلسرائيمي، وتـ تبني خطة تقوـ عمى التصعيد المتدرج، 
وعمى أف يكوف اليدؼ المعمف لمعممية ىو توجيو ضربة قاسية إلى المقاومة، وتحقيؽ الردع، ومنع 
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ف الفرضية القائمة إنو في ضوء الحصار المقاومة مف إعادة بناء قدراتيا العسكرية، وذلؾ انطبلقًا م
 .1وتدمير األنفاؽ، سيكوف مف الصعب ترميـ ما تضرر

مف ىذا المنطمؽ، شكمت الخطة: ضرب قواعد الصواريخ وأماكف تخزينيا وتصنيعيا؛ تسديد ضربة إلى 
لممقاومة؛ قيادات المقاومة وأعضائيا وبنيتيا؛ إعادة اليدوء إلى الجنوب؛ إلحاؽ أضرار بالبنى التحتية 

تفويض المجتمع الدولي نزع سبلحيا، لكف خبلؿ الحرب نشأت أىداؼ جديدة مثؿ: استعادة جثث 
الجنود؛ منع المقاومة مف تحقيؽ إنجاز؛ السعي لتعاوف إقميمي مع دوؿ الجوار؛ تدمير األنفاؽ 

الذي اليجومية. وبعد ذلؾ تراجعت قائمة األىداؼ بعد فشؿ إسرائيؿ في وقؼ القصؼ الصاروخي 
تطمقو المقاومة،إألى ما أطمؽ عميو "كي الوعي"، ثـ إلى استخداـ فائض القوة اليائؿ والتدمير الشامؿ، 
لتحقيؽ اليدؼ األخير، وىو "ىدوء في مقابؿ ىدوء"، وسط التيديد بإعادة احتبلؿ القطاع، أو شف 

نية عبر تحالؼ دولي حرب استنزاؼ تتسبب بإنياء سمطة "حماس" وتسميـ القطاع إلى السمطة الفمسطي
قميمي، بعد أف كاف ضرب حكومة الوفاؽ الوطني مف األىداؼ األولى المعروفة لمحرب  .2وا 

خفاقًا في معرفة  وشكؿ ىذا كمو إخفاقًا في عممية الدخوؿ إلى الحرب وتحديد أىدافيا االستراتيجية، وا 
في صوغ ورقة فمسطينية طريقة الخروج منيا، وفي المقابؿ أصرت المقاومة عمى أىدافيا، ونجحت 

عادة بناء الميناء والمطار، وتوسيع المدى البحري لمصيد،  موحدة تتضمف مطالبيا رفع الحصار، وا 
 .3ورفض أي حديث بشأف سبلحيا، أو ربط رفع الحصار باليدوء األمني

 ميزان القوى:

مف  82,000د مف العبث الحديث عف ميزاف قوى جدي بيف الطرفيف، إذ بينما قامت إسرائيؿ بتجني
قوات االحتياط الذيف استمموا مواقع الوحدات المقاتمة عمى بعض الجبيات، كي تتمكف قوات النخبة مف 
"غوالني" و "غفعاتي" و "إيغوز" والمظمييف مف القياـ بعمميات الرئيسية، فضبًل عف وحدات الدروع 

يف بأسمحة خفيفة، وببعض مسمح 20,000والمدفعية وسبلح الجو، كانت قوات المقاومة تقدر بنحو 
"، وصواريخ الكورنيت 29"، والػ "آر. بي. جي. 7األسمحة المضادة لمدبابات مثؿ الػ "آر. بي. جي. 

صاروخ أغمبيتيا مف تصنيع محمي، وبعضيا  10,000الروسية الصنع، وبعض مدافع الياوف، ونحو 

                                                           
1
 .86(، ص:2014، 100سسة الدراسات الفلسطٌنٌة، عددمعٌن طاهر، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، )بٌروت مإ (  
2
 .87المصدر نفسه، ص:(  
3
 .87معٌن الطاهر، مصدر سابق، ص:(  
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يراني وسوري، ومما ال شؾ فيو أف المقاومة طورت قدراتيا التصنيعية، كما  ذو منشأ روسي وكوري وا 
أنيا استفادت مف انييار النظاـ الميبي في تيريب كميات كبيرة مف مخمفات الجيش الميبي إلى قطاع 

يراف وغزة.  غزة عبر مصر، ونظمت دورات تدريبية لكوادرىا في سورية ولبناف وا 

قذيفة دبابة، و  14,500ة، و قذيف 36,718أما مف حيث قوة النيراف، فقد أطمقت المدفعية اإلسرائيمية 
غارات جوية، وبمغ  8210وطائرات الستطبلع  16قذيفة مف البوارج، ونفذت طائرات ؼ 15,736

قذيفة يوميًا تقريبًا،  120عدد القذائؼ والصواريخ بعياراتيا المتعددة التي كانت تتساقط عمى قطاع غزة 
رصاصات مف األسمحة  4ف غزي قذيفة طواؿ أياـ المواجية، وبمغ نصيب كؿ مواط 6100أو 

الرشاشة التي استخدمت خبلؿ أياـ اليجوـ البري المحدودة. ومف ىنا، فإف أي مقارنة رقمية لمسبلح 
والمعدات وقوة النار، أو لعدد القوات المقاتمة مف كبل الطرفيف، تصبح نوعًا مف العبث، غير أف 

د  .1امة القتاؿ وروح المبادرةالجانب الفمسطيني عوض ىذا الفارؽ الكبيرة بالصمود وا 

 خسائر الحرب:
 2174أحصت مصادر وزارة الصحة الفمسطينية و "المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف" سقوط 

%(، بينما بمغ عدد الجرحى 17مقاومًا )بنسبة  340%(، و83مدنيًا )أي بنسبة  1743شييدًا، بينيـ 
، وخمسة أبراج سكنية، كما تضرر منزالً  17.132شخصًا. ودمرت قوات اإلحتبلؿ  10.870
منزؿ آخر. وتـ تدمير محطات الكيرباء والمياه والصرؼ الصحي والمصانع وعدد كبير مف  39.500
 .2المساجد

يرى الباحث أف الجيد الطويؿ الذي بذلتو المقاومة في اإلعداد لمدفاع وبأعمى درجات السرية، تفوؽ 
، ونجاح المقاومة في ا لتصدي لمتوغؿ المحدود وتردد قيادة الجيش اإلسرائيمي في الدفاع عمى اليجـو

الدخوؿ إلى قطاع غزة بعد إنييار اليدنة، والذي يدؿ عمى انو لجأ إلى استخداـ سياسة فائض القوة مف 
أجؿ ردع المقاومة، عبر توجيو ضربات قوية إلى البنية التحتية. وقدرت قيادة الجيش اإلسرائيمي أف 

أشير إلى  6عمى المقاومة، سيكوناف عممية مكمفة وطويمة، وقد تستغرقاف مف  دخوؿ القطاع والقضاء
 عاـ.

 

                                                           
1
 .88المصدر نفسه، ص:(  
2
(، 3/9/2014ماهر تٌسٌر الطباع، الخسابر فً الحرب اإلسرابٌلٌة على غزة، )رام هللا: وكالة فلسطٌن الٌوم اإلخبارٌة، (  
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 مالحظات ُأخرى في الحرب:

شّكؿ العبء اإلنساني عامؿ ضغط كبيرًا عمى المقاومة، إذ أف نحو نصؼ مميوف ُىّجروا مف  -1
شامؿ. منازليـ، كما حدث نقص فادح في الحاجات الطبية، وتـ تدمير البنية التحتية بشكؿ 

ولعؿ ذلؾ ما قصده اإلسرائيميوف بعممية "كي الوعي" التي تفترض أف عمى قادة المقاومة أف 
يحسبوا خطواتيـ المقبمة بدقة، عندما يروف آثار التدمير الشامؿ قبؿ اإلقداـ عمى أي خطوة 
تصعيدية. ومعالجة ىذا الموضوع تتطمب الحفاظ عمى موقؼ فمسطيني موحد، وعمى مجموعة 

طوات السياسية والجماىيرية التي تقنع الجميور العريضبأف تضحياتو لـ تكف عبثًا. مف الخ
 وربما يمكف تحقيؽ نموذج يجمع ما بيف السمطة والمقاومة.

عادة  -2 تعّوؿ إسرائيؿ عمى عدـ قدرة المقاومة عمى تعويض مخزونيا مف الصواريخ واألسمحة، وا 
الغيار البلزمة لمتصنيع. ويدرؾ  بناء ورش التصنيع التي ُدمرت، والحصوؿ عمى قطع

اإلسرائيميوف أف ىذا األمر ال يعتمد عمى قوة الردع اإلسرائيمية، بقدر ما يعتمد عمى إستمرار 
الحصار والرقابة المصرية. ولذا، ثمة تركيز إسرائيمي عمى محاولة إيجاد دور ليا ضمف 

 المحاور العربية.
وفسور يحزقيؿ درور، عضو لجنة فينوغراد، تفوقت المقاومة عمى إسرائيؿ بما سّماه البر  -3

 "التفكير العسكري اإلبداعي".
أنيت ىذه المعركة كميًا نظرية الحرب الخاطفة التي كاف يعتنقيا الجيش اإلسرائيمي، وأثبتت  -4

إمكاف مواجيتو أشيرًا طويمو، مف طرؼ قوى أقؿ منو عددًا وعدة وتطورًا، ولـ تعد الجبية 
رج دائرة المعارؾ، أي أف ىذه الجبية، وفي أي معركة مقبمة، ستكوف الداخمية اإلسرائيمية خا

 جزءًا أساسيًا مف المعركة.

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

____________________________________________________________ 

 :ومعاريف يديعوت أحرونوتتي نتائج الدراسة لصحيف

عمى أسئمتيا، تـ إجراء تحميؿ المضموف الصور لصحيفة  مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة
 يديعوت أحرونوت ومف ثـ تحميؿ نتائجيا.

 عدد الصور المنشورة : 6.1

التوزيع التكراري والنسبي لعدد الصور الصحفية المنشورة في صحيفة يديعوت : (1جدول رقم)
 .2014أحرونوت في فترة حرب غزة عام 

 تيديعوت أحرونو  التكرار النسبة
 عدد الصور 209 100%
 المجموع 209 100%

 

يمثؿ الجدوؿ السابؽ مجموع الصور المنشورة في صحيفة يديعوت أحرونوت خبلؿ فترة العدواف 
صور موزعة في صفحتيا األولى  209، حيث بمغ مجموع الصور 2014اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 %.100أي بنسبة 
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عداد مف الصور في فترة العدواف عمى غزة، كمصدر يرى الباحث أف ىذه الصحيفة نشرت ىذه األ
لمحمبلت الدعائية التي تؤيد جيش االحتبلؿ في توجيو ضرباتو إلى المدنييف في غزة، كما أنيا 

 استخدمت ىذه الصور لتمقيف الجميور المستيدؼ بالدعاية وليس لتفييمو وتصحيحو.

ء مف الحقيقة نبلحظ أف التعاطي السمبي تعمدت الصحيفة بتكرار ىذه الصور عمى اعتبارىا أنيا جز 
مف قبؿ ىذه الصحيفة ورؤساء تحريرىا يأتي بناء عمى تصورات عنصرية ضد الفمسطينييف، وتميزت 
ىذه التغطية باالستعبلء في نظرتيا لمطرؼ اآلخر بأنيـ يمثموف الحضارة المتقدمة وأف الفمسطينييف 

 يمثموف الحضارة المتخمفة واليمجية.

دارة تحرير ىذه الصحيفة سبقت رواية الحكومة والتي دفعتيا إلى تحريؼ الصور والعناويف إف رغبة إ
الرئيسية المرفوقة مع الصور إلى درجة ال يمكف تحميميا. فالصور التي نشرت لـ تنشر إلى آالؼ 

حتبلؿ. الشيداء الفمسطينييف وال الكيفية التي قتمو بيا، بؿ تبرز عمميات القتؿ التي قاـ بيا جيش اال
وقد صورو أف الصواريخ التي تطمقيا حماس عمى المستوطنات والجنود، أنيـ سوؼ يبلقوف مقابميا 

 الصواريخ والرصاص وليس الورود.

الفمسطينييف في غزة عمى أساس أنيـ إرىابيوف وعدوانيوف وىمجيوف وفي نفس الوقت تـ  افقد صورو 
 دواف الفمسطيني ضد الييود.عرض العدواف اإلسرائيمي عمى أساس رد فعؿ عمى الع

 

 نوع الصورة المنشورة: 6.2

التوزيع التكراري والنسبي لنوع الصور المنشورة في صحيفة يديعوت أحرونوت لعام : (2جدول رقم)
2014. 

 يديعوت أحرونوت التكرار النسبة
 صحفية 187 89.48%
 غير صحفية 22 10.52%
 المجموع 209 100%
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الصور المنشورة في يديعوت أحرونوت في صفختيا االولى خبلؿ العدواف  يمثؿ الجدوؿ السابؽ نوع
، فقد صنفيا الباحث في كشاؼ تحميؿ المضموف إلى فئتيف ىما 2014اإلسرائيمي عمى غزة لعاـ 

%، 89.48صورة بنسبة  187"الصحفية" و "الغير صحفية"، فقد بمغ عدد الصور الصحفية المنشورة 
 %.10.52صورة بنسبة  22الصحفية فييا بينما بمغ عدد الصور غير 

يرى الباحث أف أىمية الصورة الصحفية التي نشرت في فترة العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، ألنيا تعبر 
عف حدث ما أو قضية تيـ الجميور، فإف الصورة الصحفية تأتي لتؤكد الحدث المكتوب بمغة مكتوبة 

ىماؿ أخ  رى وفقًا لما تتماشى مع روايتيا العسكرية المضممة.تعمدت الصحيفة الى نشر صورة معينة وا 

 

اإلخراج الصحفي لمصورة الصحفية ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة : 6.3
 2014عام 

التوزيع التكراري والنسبي لمصور الممونة ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة : (3جدول رقم )
 2014في صحيفة يديعوت أحرونوت لعام 

 يديعوت أحرونوت التكرار النسبة
 ممونة 202 96.6%
 غير ممونة 7 3.4%
 المجموع 209 100%

 

( التوزيع التكراري والنسبي لؤللواف الظاىرة عمى مضموف ما نشرتو صحيفة 3يوضح لنا الجدوؿ رقـ )
ظير فيو نسبة "يديعوت أحرونوت" المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة، ووجدنا الجدوؿ أعبله ت

%( ولـ تنشر أي صورة بالموف 3.4%( مقابؿ )96.6الصور الممونة أعمى مف غير الممونة وبنسبة )
 األبيض واألسود عمى إمتداد فترة الحرب.
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%؛ ألف ىذه الصحيفة عند اختيارىا لؤللواف 96,6يرى الباحث أنو تـ استخداـ الصور الممونة بنسبة 
العتبار وتعتبر سيكولوجيا األلواف عمـ بحد ذاتو وتحمؿ الصورة الممونة أخذت سيكولوجيا األلواف بعيف ا

 في طياتيا رسالة عاطفية.

أما النسبة المتدنية في الصور غير الممونة فكانت أكثرىا صور دعائية ليس ليا عبلقة بالعدواف 
 اإلسرائيمي عمى غزة.

 

 موقع الصورة: 6.4

لموقع الصورة ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة التوزيع التكراري والنسبي : (4جدول رقم )
 في الصفحة االولى في صحيفة يديعوت أحرونوت 2014عام 

 يديعوت أحرونوت التكرار النسبة
 أعمى الصفحة 103 49.3%
 وسط الصفحة 54 25.83%
 أسفؿ الصفحة 50 23.92%
 صفحة كاممة 2 0.95%
 المجموع 209 100%

 

( الحديث عف التوزيع التكراري والنسبي لحجـ الصورة الصحفية ذات العبلقة 4رقـ ) يوضح لنا الجدوؿ
بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة والمنشورة في الصفحات األولى ليديعوت أحرونوت وكانت النسبة األعمى 

 %، أما النسبة الثانية كانت لمصور المنشورة في وسط49.3لمصور المنشورة في أعمى الصفحة بنسبة 
%، حيث 23.92%، فيما كانت الصور المنشورة في أسفؿ الصفحة بنسبة 25.83الصفحة بنسبة 

كانت الصور المنشورة في الوسط واألسفؿ متقاربة مع بعضيا البعض، وكانت النسبة المتدنية لمصور 
 %.0.95المنشورة في صفحة كاممة حيث كانت نسبتيا 
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% ىي صور الجنود القتمى، وأف 49,3فحة بنسبة يرى الباحث أف الصور التي نشرت في أعمى الص
عطاء تفاصيؿ مكثفة عف الضحايا  الصحيفة لـ توازف التغطية ولعبت دور التبعية المباشرة لمحكومة وا 

 الييود بسبب العنؼ، بالمقارنة مع عدـ وجود تفاصيؿ عف الضحايا الفمسطينييف.

 

 حجم الصورة: 6.5

نسبي لحجم الصور ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة التوزيع التكراري وال: (5جدول رقم )
 2014والمنشورة في يديعوت أحرونوت عام 

 يديعوت أحرونوت التكرار النسبة
 كبيرة 38 18.19%
 متوسطة 34 16.26%
 صغيرة 137 65.55%
 المجموع 209 100%

 

العبلقة بالعدواف اإلسرائيمي عمى ( التوزيع التكراري والنسبي لحجـ الصور ذات 5يوضح الجدوؿ رقـ )
%، 65.55غزة في صحيفة يديعوت أحرونوت، حيث أف أعمى نسبة كانت لمصور الصغيرة بنسبة 

 %.16.26%، أما الصور المتوسطة فكانت بنسبة 18.19وكانت الثانية لمصور الكبيرة بنسبة 

 

 مضمون الصورة: 6.6

الصورة ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى  التوزيع التكراري والنسبي لمضمون: (6جدول رقم )
 2014غزة لعام 

 أحرونوت يديعوت التكرار النسبة
 نشاط عسكري إسرائيمي 68 32.6%
 نشاط عسكري فمسطيني 5 2.39%
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 أحرونوت يديعوت التكرار النسبة
 تضرر مدنييف إسرائيمييف 38 18.18%
 تضرر مدنييف فمسطينييف 3 1.43%
 قتؿ جنود إسرائيمييف 72 34.32%
 مسطينييفقتؿ ف 4 1.91%
 دمار بسبب القصؼ اإلسرائيمي 4 1.91%
 دمار بسبب قصؼ المقاومة 0 0%

مظاىرات مؤيدة لمحكومة  2 0.95%
 اإلسرائيمية

مظاىرات معارضة لمحكومة  0 0%
 اإلسرائيمية

 شخصيات دبموماسية سياسية 2 0.95%
 صور مف الحياة العامة 11 5.26%
 المجموع 209 100%

 

( التوزيع التكراري والنسبي لممواضيع التي إحتوتيا الصور الصحفية الخاصة 6ـ )يوضح الجدوؿ رق
، ومف اكثر المواضيع التي 2014لصحيفة يديعوت أحرونوت في العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

%، والنشاط العسكري 34.32مرة بنسبة  72ركزت عمييا صور الجنود القتمى حيث تكررت 
مرة  38%، وتضرر المدنييف اإلسرائيمييف حيث تكررت 32.6مرة بنسبة  68اإلسرائيمي حيث تكررت 

%، ونشاط عسكري 5.26مرة بنسبة  11%، وصور مف الحياة العامة حيث تكررت 18.18بنسبة 
مرات بنسبة  4%، وقتؿ فمسطينييف حيث تكررت 2.39مرات بنسبة  5فمسطيني حيث تكرر 

%، وتضرر مدنييف 1.91مرات بنسبة  4تكررت  %، ودمار بسبب القصؼ اإلسرائيمي حيث1.91
%، ومظاىرات مؤيدة لمحكومة اإلسرائيمية حيث تكررت 1.43مرات بنسبة  3فمسطينييف حيث تكررت 

 %.0.95%، وشخصيات دبموماسية سياسية حيث تكررت مرتيف بنسبة 0.95مرتيف بنسبة 

لجرحى وتدمير قوات اإلحتبلؿ شييد وآالؼ ا 2000يرى الباحث أنو عمى الرغـ مف سقوط أكثر مف 
آلالؼ المنازؿ وعشرات األبراج وتدمير محطات الكيرباء والمياه والصرؼ الصحي والمصانع وعدد 
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كبير مف المساجد إال أف الصحيفة تعتبر الجنود اإسرائيمييف باألبرياء وىـ يقوموف بميمة وظنية 
نسانية، ولـ تنشر ألي صورة لمجزرة أطفاؿ الشاطئ أو حي   الشجاعية.وا 

فقد عكست ىذه الصحيفة العدواف اإلسرائيمي عمى غزة ُفرض عمى الجيش بسبب األعماؿ اإلرىابية 
التي تقـو بيا حماس وأف جيش اإلحتبلؿ ىو جيش أخبلقي، وأف الفمسطينييف أخطأو بإستعماؿ السبلح 

يئات مناسبة لتفريغ ولوال ذلؾ لحصمو عمى دولة، وأف الشعب الفمسطيني باكممو ىو شعب يعيش في ُدف
 اإلرىاب واإلرىابييف.

وأف لغة الخطاب اإلعبلمي اإلسرائيمي خبلؿ فترة الحرب ىي جزء مف لغة المستعمر اإلستعبلئية 
 واإلستشراقية التي تيدؼ إلى اإلحتواء والييمنة وليس إلى الفيـ والتعاوف.

البيوت التي تقصؼ ىي عادة حيث أف الضحية الفمسطينية تقدـ بدوف إسـ وال أىؿ وال تفاصيؿ، و 
 "تكنات لقوات التنظيـ" ليس ليا أصحاب وال تسكنيا عائبلت أو أطفاؿ، والعنؼ ىو صناعة فمسطينية.

لقد سبقت ىذه الصحيفة الحكومة في عدوانيا عمى غزة، وعممت عمى تكريس المصطمحات التي تخفي 
 فمسطيني.الطابع العدواني اإلجرامي لعممياتيا وممارستيا ضد الشعب ال

 

شرح المضامين السياسية لمصور التي نشرتيا يديعوت أحرونوت خالل العدوان : 6.7
  2014اإلسرائيمي عمى غزة عام 

نشرت يديعوت أحرونوت صورة آللية عسكرية  8/7/2014في اليوم األول من الحرب في تاريخ 
ت الصورة مرفوقة بختـ رسمي لجيش اإلحتبلؿ وفوؽ اآللية جنود متحمسوف لقتؿ المدنييف في غزة وكان

لمعممية التي أطمقتيا إسرائيؿ عمى ىذه الحرب "الجرؼ الصامد" ردًا عمى ما وصفو بياف عسكري 
بإستمرار إطبلؽ الصواريخ مف غزة إلى جنوب إسرائيؿ عمى حد تعبير البياف، يديعوت تحرض وتسبؽ 

 الحكومة في أوؿ أياـ عدوانيا عمى غزة.

مدنيوف إسرائيميوف يؤيدوف الحرب عمى غزة ويطالبوف بقتؿ قيادة حماس اإلرىابية  وكانت الصورة الثانية
وبجانبيا صورة وزير خارجية اإلحتبلؿ أفغدور لبيرماف وكاف ييدد بفؾ التحالؼ مع حزب الميكود ألنو 

 يعتبر أف ىذه العممية فاشمة مف البداية، التحريض عمى قتؿ زعماء حماس وقتؿ المدنييف.
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ثبلثة صور لجنود إسرائيمييف مسمحوف في الطريؽ  9/7/2014الثاني من الحرب في تاريخ  في اليوم
إلى المواجية ألف الحرب عمى األبواب بسبب إطبلؽ حماس عشرات الصواريخ عمى إسرائيؿ، والصورة 

فرات الثانية لمدنيوف إسرائيميوف في بئر السبع يختبئوف بجانب شجرٍة في الشارع العاـ بعد سماعيـ لصا
اإلنذار، وىذه الصورة تبيف أف اإلسرائيمييف تحت تيديد الصواريخ القادمة مف غزة، يديعوت تبرر 

 اليجوـ عمى غزة عمى أنو أخبلقي وسياسي وأمني.

نشرت صورة لكامؿ الصفحة تتوسطيا صورة  10/7/2014في اليوم الثالث من الحرب بتاريخ 
عاـ وىي التي تدير ىذه القبة وأف القبة الحديدية نجحت   صغيرة لمجندة إسرائيمية ال تتجاوز العشريف

في إسقاط أغمبية الصواريخ التي تطمقيا حماس مف غزة إلى إسرائيؿ, يعتبر اليدؼ مف ىذه الصورة 
توجيو الشكر لمقبة الحديدية "الذىبية" التي تقوـ بالتصدي لمصواريخ التي تطمقيا المنظمات اإلرىابية، 

 لحاضنو حسب الرواية اإلسرائيمية، أف ىذه القبة تقوـ بتعزيز األمف واألماف.وأف ىذه القبة ىي ا

نشرت في أعمى الصفحة صورة لمدنييف إسرائيمييف  11/7/2014في اليوم الرابع من الحرب بتاريخ 
وىـ يشاىدوف كيؼ تقصؼ غزة بجانب الجنود ويشجعونيـ عمى قصفيـ لممدنييف في قطاع غزة 

لجنود إسرائيمييف فوؽ آلية عسكرية والجندي يرفع عبلمة النصر وىـ مستعدوف ونشرت بجانبيا صورة 
لمدخوؿ في عممية برية محدودة، وتعبر الصور عف قوة وبسالة الجندي اإلسرائيمي الذي ال يقير، عودة 

 الصحيفة عمى التحريض بقتؿ المدنييف في غزة.

إطبلؽ حماس عشرات الصواريخ عمى ونشرت صورة حريؽ لبعض المركبات المدنية المحروقة بسبب 
الجنوب اإلسرائيمي دوف وقوع أي إصابات، وكيؼ يقوـ الدفاع المدني اإلسرائيمي بإخماد الحريؽ، 
وحسب الرواية اإلسرائيمية أف جميع الصواريخ التي تطمقيا حماس عمى الجنوب تقع بدوف أي إصابات 

المواطنيف، توجيو الرأي العاـ اإلسرائيمي وجره مف المدنييف فقط تقـو بإحداث أضرار بسيطة لممتمكات 
 خمؼ الحكومة التي تحاوؿ إضفاء الشرعية في حربيا ضد المدنييف الُعزؿ.

نشرت ثبلث صور لجنود إسرائيميف وىـ عمى الحدود مع  12/7/2014في اليوم الخامس بتاريخ 
بلؽ النار ألنو يعني قطاع غزة وىـ مستعدوف ومتحمسوف لدخوؿ غزة، ومعنى الصورة عدـ وقؼ إط

فشؿ إسرائيؿ، عمدت يديعوت عمى تحريض الجيش لدخوؿ غزة وعدـ اإلنسحاب منيا إال بعد القضاء 
 عمى اإلرىاب.
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صورة لعمارة سكنية في قطاع غزة وقع عمييا عشرات  13/7/2014في اليوم السادس بتاريخ 
دميا، والصورة الثانية لشوارع تؿ الصواريخ والمتفجرات وتصاعد الدخاف مف العمارة وىي تحرؽ بعد ى

أبيب وىي خالية وتقصؼ مف حماس، وأف حماس تتباىى ببث حي أنيا سوؼ تقصؼ تؿ أبيب، وبعد 
سقوط صواريخ عمى تؿ أبيب سبلح الجو اإلسرائيمي يستعد لقصؼ أحياء لـ تقصؼ بعد وكاف الرد 

الصحيفة عمى تصوير النشاط  مدنيًا، لعبت 150اإلسرائيمي أطمؽ مئات الصواريخ وقتؿ أكثر مف 
 العسكري اإلسرائيمي عمى أنو ضروري مف أجؿ األمف.

صورة لمقبة الحديدية وبجانبيا إمرأة حامؿ وعمـ إسرائيؿ  14/7/2014في اليوم السابع بتاريخ 
بجانبيا، لقد صورت الصحيفة أف القبة الحديدية وىي تعترض صواريخ المقاومة باألـ الحاضنة إلبنيا 

تي تقـو بإسقاط أغمبة الصواريخ التي تيدد أمف مواطنييا، عممت يديعوت عمى استخداـ اسموب وىي ال
 التكرار في نشر القبة الحديدية التي تعزز األمف لمواطنييا ودعاية ودعاية لمخصـ.

عمى الرغـ مف مرور أسبوع عمى الحرب كررت الصحيفة  15/7/2014في اليوم الثامن بتاريخ 
ئيمي وىو يحمؿ السبلح ويرفع عبلمة النصر وىو مبتسـ يشكر القبة الحديدية، وىذه صورة لجندي إسرا

الصورة تقوـ برفع معنويات الجنود المقاتموف عمى الحدود مع غزة، إستخدمت الصحيفة إسموب الترىيب 
 مف قوة إسرائيؿ حيث لجأت إلى إسموب الحرب النفسية المقننة المبرمجة.

عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية األمريكي كوف كيري أي انيـ  ونشرت صورة لمرئيس المصري
يبادروف لكي توافؽ حماس عمى قبوؿ المبادرة المصرية وبموجبو سوؼ تتوقؼ إسرائيؿ عف إطبلؽ 
النار، وأغمب المصادر السياسية اإلسرائيمية رأت أف حماس ضعيفة، وىـ ال يريدوف وقؼ إطبلؽ 

الدعاية بأنو يوجد طرؼ ثالث لوقؼ إطبلؽ النار وحماس ىي مف  النار، إستخدمت يديعوت إسموب
 ترفض وىي التي تجر إسرائيؿ إلى الحرب.

نشرت صورة لمقتيؿ اإلسرائيمي األوؿ وىو يحمؿ إبنو وكتب  16/7/2014في اليوم التاسع بتاريخ 
رب مف حاجز عمى الصورة القتيؿ االوؿ وزع وجبات الطعاـ عمى الجنود وقتؿ مف شظايا صاروخ بالق

 إيرز.
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إف الداللة مف ىذه الصورة أف القتيؿ قتؿ وىو يقوـ بعمؿ إنساني وكيؼ سيعيش إبنو الذي لـ يبمغ 
عمره إثنا عشر عامًا، وتمعب الصورة عمى وتر إبنو الذي سوؼ يعيش بدوف أب، وتصور لمعالـ أف 

 حماس تقتؿ األبرياء ومف يقوـ بأعماؿ إنسانية.

سي إسرائيمي يكتب أف حماس فيمت أنيا وقعت بالفخ المصري اإلسرائيمي وتعتبر والصورة الثانية لسيا
ىذه الصورة أف مصر ضد حماس وليس إسرائيؿ فقط ضدىا، تحريض الصحيفة عمى حماس مف قبؿ 

 حكومات إسرائيمية.

صورة تشييع أطفاؿ استشيدو عمى الشاطئ وبجانبيا صورة  17/7/2014في اليوم العاشر بتاريخ 
ؿ إسرائيمييف يختبئوف بعد سماعيـ صفارات اإلنذار في إسرائيؿ، إف أطفاؿ إسرائيؿ ميددوف ألطفا

بالخطر جراء إطبلؽ حماس الصواريخ عمى إسرائيؿ وأنو ال مانع مف قتؿ أطفاؿ فمسطينييف، العمؿ 
 عمى تزييؼ الحقائؽ وخمؽ رأي عاـ مساند لنيرانيـ في قتؿ األطفاؿ.

، بمعنى أنيا ال تصؼ فقط ما نجد أف وسائؿ اإلعبلـ ىي  مف تحدد مف ىو المنتصر ومف ىو الميزـو
يحدث في ساحة المعركة وأنما تحدد مبلمح الصورة التي ستترسخ في وعي الجميور وصانعي 

 القرارات، وىذه الوسائؿ أصبحت تشبو فواىة البندقية التي تطمؽ رصاصات سيكولوجية.

قتمى وصورة لنشاط عسكري إسرائيمي بجانب أبنية تـ نشر صورة لجنود  20/7/2014في تاريخ 
فمسطينية مدمرة، حيث تـ وصؼ الجنود القتمى بأنيـ دفعوا حياتيـ ثمنًا، ألنيـ يدافعوف عف أرضيـ 
وأمنيـ وتعتبر ىذه التغطية لمراسموف ييود يعبروف عف وجية النظر الصييونية وعمى الرغـ مف وجود 

 فمسطينييف وتدمير منازليـ. قتمى إلى أف ىناؾ إنجاز عظيـ لقتؿ

تـ نشر صورة لمقتؿ خمسة جنود في أسفؿ الصفحة صورة دخاف كثيؼ مف  21/7/2014في تاريخ 
 حي في غزة. 

تكبد خسائر رىيبة في صفوؼ الجيش في الحي الذي تحتضف فيو حماس ولكف الجيش قتؿ العديد مف 
ة اإلسرائيمية مجندة بالكامؿ لمترويج رجاؿ المقاومة ودمر العديد مف المنازؿ، نبلحظ أف الصحاف

 لمموقؼ الرسمي لمحكومة اإلسرائيمية القائؿ بأف المسؤولية الكاممة تقع عمى قادة حركة حماس.
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صور لجنود قتمي وصورة لتشييع قتيؿ جندي إسرائيمي وخروج اآلالؼ  22/7/2014في تاريخ 
، إف التغطية اإلعبلمية اإلسرائيمية تحرض اإلسرائيمييف في تشييع قتمى جنود ليس ليـ اىؿ في إسرائيؿ

عمى الفمسطينييف، إف اليدؼ مف ذلؾ ىو إستقطاب الرأي العاـ فيما يخمؽ حالة مف الجدؿ لدى 
 المواطنيف اإلسرائيميييف.

تنوعت الصور المنشورة مف جنود قتمى، والجندي األسير شاؤوؿ آروف  23/7/2014في تاريخ 
اب في غزة، إف رؤساء التحرير يركزوف عمى نشر صور لمجنود القتمى، وصورة قائد لواء جوالني المص

وصورة الجندي األسير وكتب عمييا حماس تتفاخر بأسر جندي، عمى الرغـ مف وجود آالؼ األسرى 
الفمسطينوف داخؿ السجوف اإلسرائيمية وعندما ُأسر جندي أصبحوا يتحدثوف عف األسرى، وصورة قائد 

في غزة وعاد إلييا وقاؿ نحف أقوياء وسنكمؿ العممية حتى النياية، ويعتبر  لواء جوالني الذي أصيب
ىذا المستوى اإلعبلمي مجند لصالح المؤسسة ورواياتيا الرسمية، وىذا ما دفع بعض الصحفييف 
بتعادىـ عف أخبلقيات  تباعيـ اسموب التضمييؿ والكذب وا  اإلسرائيمييف إلى التحدث بيذا المستوى وا 

 مي.العمؿ اإلعبل

نشرت صور لخمسة جنود قتمى منيـ أربعة بمبلبس مدنية، يرى الباحث أف  24/7/2014في تاريخ 
المغزى مف نشر صورىـ بيذه المبلبس ىو لجذب التعاطؼ العالمي معيـ، وصورة شمعوف بيرس وىو 

طفاؿ يقبؿ والدة أحد الجنود القتمى وبجانبيا طفميف، والقصد مف ىذه الصورة كيؼ سيعيش ىؤالء األ
بدوف والدىـ الذي قتؿ في غزة وىو يدافع عف أمف دولة إسرائيؿ، والقصد منو أف إسرائيؿ ىي المعتدى 
عمييا وأف إحتبلىا لآلخريف مبرر ويجب عمى الشعب الذي يعاني مف ىذا اإلحتبلؿ أف يمتـز الصمت 

نيا قتمت وأسرت وأف ال يمارسو فعؿ المقاومة، صورت الصحيفة أف حماس إرىابية بمعنى الكممة أل
عطائيا المعمومات الكاممة عنيـ.  وجرحت، وا 

صورة بنياميف غانتس يصافح أحد قادة جوالني، إف الدالة مف ىذه الصورة  25/7/2014في تاريخ 
ىو البحث عف الحسـ ويعتقدوف أنو يوجد تصدع في موقؼ حماس وصورة إمرأة حزينة تبحث عف 

توفير األمف واألماف لمواطنييا، إف ىذه الحممة الصعبة  األماف وأف احتبلليـ لغزة فقط مف أجؿ
المستمرة لمجيش اإلسرائيمي قد أثبتت أف الحؿ العسكري ىو الحؿ الوحيد لمقضاء عمى اإلرىاب 

 الفمسطيني وىذا المستوى يفرؽ في الجانب الروحي الفاسؽ مف ظواىر تغمغؿ العنصرية.
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صورة ألحياء في غزة مدمرة كميًا، إف السعر غالي صورة لعشرة جنود قتمى و  27/7/2014في تاريخ 
جدًا لكف اإلنجاز أعظـ، عمى الرغـ مف وجود قتمى في صفوؼ الجيش إال أنيـ يتباىوف باإلحياء 

 المدمرة كميًا، وأف ىذه األحياء تذكر اإلسرائيمييف بضاحية بيروت الجنوبية.

الكثير مف أجؿ تقدـ نفسيا بصورة واثقة  إف المقدمة التي رسميا رئيس التحرير في ىذا اليوـ تحذؼ
وحكيمة وساخرة إلى ىذا الحد، وىي مقدمة حذفت حقيقة كبرى لماذا توجو ىؤالء الجنود إلى غزة ولـ 
يشار في الصحافة اإلسرائيمية إألى جذور الحرب التي فرضت عمى الفمسطينييف ويفتخروف في قتؿ 

 اطفاؿ وشيوخ ونساء وتدمير المنازؿ.

صورة مدنية لقاببلت توليد يحممف أطفاؿ ويختبئف في أسفؿ الدرج عمى الرغـ  28/7/2014 في تاريخ
مف أف ىؤالء األطفاؿ لـ يتجاوز أعمارىـ األسابيع إال أنيـ لـ يسممو مف الصواريخ التي تطمقيا حماس 

عالـ والرأي عمى إسرائيؿ، أي أف إسرائيؿ تجاوزت كؿ الخسائر المالية والمعنوية فيذه الصورة تظير لم
العاـ اإلسرائيمي أف حماس ببل إنسانية وتجاوزت كؿ الحدود وتتعمد بقتؿ األطفاؿ األبرياء ويعتبر 
الفمسطيني في ىذه الصورة غير مبرأ مف التيـ المنسوبة إليو أو مف بقايا الصور النمطية التي ترسبت 

 واية اإلسرائيمية المضممة.بفعؿ الصراع، تتعمد يديعوت عمى جعؿ الجميور العالمي أسيرًا لمر 

نشرت صورة لمقتؿ خمسة جنود إسرائيمييف، قامت الصحيفة بنشر صور  29/7/2014في تاريخ 
عطاء التافصيؿ الكاممة عنيـ.  الجنود القتمى وا 

لكف الصحيفة لـ تنشر لماذا ذىبوا ىؤالء القتمى إلى غزة ىؿ ذىبوا إلعطائيـ الورود، ال ذىبو ليقتموا 
يوخ والنساء والعمؿ عمى تدميرىا. وأف الصحيفة تيدؼ إلى سحب الشرعية عف األطفاؿ والش

 الفمسطينييف مف جية مف جية أخرى، وتميزت بالحذؼ ، األمر الذي جعميا متناقضة وجاىمة.

نشرت صورة في أعمى الصفحة لخمسة جنود قتمى، ونشرت صورة في وسط  30/7/2014في تاريخ 
 منازؿ المواطنيف في غزة.الصفحة لنيراف كثيفة تخرج مف 

اعتمدت الصحيفة عمى تصوير السموؾ اإلسرائيمي مقابؿ السموؾ الفمسطيني عمى أنو ضروري مف 
أجؿ األمف واالماف والنظاـ، إف رئيس التحرير الذي قاـ بنشر ىذه الصور تجنب ذكر قصؼ الطائرات 

ما يجري في غزة جراء القصؼ  لمنازؿ الفمسطينييف ولكنو ال يريد أف يذكر أو يكبر أو يضخـ إلى
 اإلسرائيمي ليا.
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وتعتبر ىذه دعاية مف أجؿ ىدؼ محدد، حيث تتحوؿ المادة اإلعبلمية إلى دعاية وليس إلى 
 مصداقية.

تـ نشر صورة لثبلة جنود قتمى وصورة مراسؿ الصحيفة وقائد بجانب نفؽ  31/7/2014في تاريخ 
 في غزة.

ف حماس تقوـ بتفخيخ البيوت المدنية وىي ليا يد في قتؿ نشرت الصحفية أف سبب مقتؿ الجنود أ
المدنييف الفمسطينييف وليس إسرائيؿ فقط، وصورة مراسؿ الجريدة والجندي تعني انيا سيطرت عمى 

 األنفاؽ التابعة لحركة المقاومة في غزة.

عرفية وأنيا نجد أف الصحيفة تمثؿ التعبئة السياسية وتتجاوز ميمتيا اإلعبلمية الموضوعية أو الم
تحمؿ إيحاءات آيدلوجية وسياسية وحزبية وىي تقوـ بميمة الشعار السياسي بداًل مف العنواف الصحفي 

 الموضوعي.

تـ نشر صورة لمجموعة مف الجنود اإلسرائيمييف يحمموف السبلح، وتتوسطيا  1/8/2014في تاريخ 
 صورة صغيرة لجندي مصاب.

حمموف السبلح وذاىبوف إلى غزة كي يقتموا ، وتقديـ التبرير تقدـ الصحيفة األعذار لمجنود الذيف ي
والطريقة المثمى لمتيرب وتبعد عنيـ المسؤولية. بأنيـ ذاىبوف إلى جامعة مفتوحة لئلرىاب وىـ 

 مجموعة مف القتمة الذيف يريدوف الصعود إلى السماء وىـ لصوص ومجرموف.

صورة الجندي المفقود وصورة سوداء كتب تـ نشر صورة لستة جنود قتمى، و  3/8/2014في تاريخ 
 قتيبًل. 63عمييا عدد القتمى وصؿ إلى 

عبرت ىذه الصحيفة عف الصور المشيورة مف المؤتمر الذي أعده رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو، 
بأنو حقؽ نصر عمى حماس وأف اليدوء عاد إلى جنوب إسرائيؿ والقوات اإلسرائيمية عادت إلى 

ىذا ما حاوؿ نتنياىو إرساؿ الرسالة إلى إسرائيؿ، ولـ تعمف الصحيفة عف قتؿ الجندي قواعدىا سالمة، 
 المفقود.

كاف وجو نتنياىو شاحب وكثيب يدؿ عمى عدـ اإلنتصار وأف اإلنتصار الذي تحدث عنو ليس 
نما إلرضاء اإلسرائيمييف، لكنيـ أعمنو في محكمة دينية خاصة بأف الجندي اإلسرائيمي قد  صحيحًا وا 
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قتؿ ألنيـ قد حصمو عمى أشبلء مف جثتو وبعد عمؿ فحوصات )دي أف آي( قامو بإخبار عائمتو بأنو 
قد قتؿ وسوؼ يدفف بجنازة عسكرية وأنيـ قامو ترقيتو إلى رتبة ضابط، كما إستخدمت الصحيفة 

ائيؿ الصورة السوداء داللة عمى الحداد بسبب ارتفاع عدد القتمى في صفوؼ جيش اإلحتبلؿ، وأف إسر 
نا بالتعبئة والتحريض والكذب.  تيتـ بجنودىا أحياء كانوا أو موتى وىذا ليس لو عبلقة بالصحافة وا 

تـ نشر صورة الجندي الذي دخؿ النفؽ وقتؿ، وصورة لدراجات نارية تـ  4/8/2014في تاريخ 
ا في ضبطيا في أحد األنفاؽ، وصورتيف لفتيات كاف مف المفروض أف تتزوجف ولكف عرسانيف قتمو 

 المعارؾ في غزة.

صورت الصحيفة دخوؿ الجندي إلى النفؽ بأنو عمؿ بطولي ونعتز بو وأف اليدؼ مف نشر صورة 
الدراجات النارية ىو أف حماس تستخدميا لتمرير عمميات عسكرية والعودة إلى األنفاؽ وأف حماس 

أف يتزوجف لكف عرسانيف  إرىابية وصورة الفتيات كتب عمييا بالخط األسود عنوانًا كاف مف المفروض
 قتموا في غزة.

تقوـ الصحيفة بالتحريض عمى قتؿ المقاوميف والمدنييف وقد حذفت الكثير، كيؼ قتموا ىؤالء الجنود، 
 وكـ قتموا مف األبرياء قبؿ أف يقتموا، واستخدمت صورة الدراجات لكي تقـو بالتعبئة والتجنيد.

ي تـ إطبلؽ النار عميو بجانب الجامعة العبرية في تـ نشر صورة لمجندي الذ 5/8/2014في تاريخ 
 القدس وصورة الباص اإلسرائيمي الذي تـ اإلعتداء عميو في القدس.

ف وقؼ إطبلؽ  صورت الصحيفة أف حالة طوارئ قصوى داخؿ إسرائيؿ ، وتؿ بيب منطقة محاصرة وا 
سرائيؿ، بندروري كاتب في الصحي فة الذي عبر عنيا يبرر النار ليس تعادؿ إستراتيجي بيف حماس وا 

قتؿ أطفاؿ غزة واتيـ العالـ بأنو منافؽ ويكره إسرائيؿ، ويتيـ العالـ بأنو يريدوف مف إسرائيؿ بأف تدافع 
عف نفسيا  بأيدي فارغة وكتب أنو ما يثير اإلعجاب في ىذه الحرب أف دوؿ عربية تريد مسح حماس 

 طراؼ السياسية في إسرائيؿ.عف الوجود وىو يعرؼ ما يكتب ولو اتصاالتو مع كؿ األ

 تـ نشر صورة الجنود الذيف قتموا في غزة وكتب عمييا كممة واحدة )بفضميـ(. 6/8/2014في تاريخ 

تجندت الصحيفة إلى تبييض صورة الجنود الذيف حاربوا ببسالة وشجاعة،وقدمت الشكر لمجنود القتمى 
دفعوا حياتيـ مقابؿ أمف دولتيـ.وأف فضؿ ىؤالء الجنود عاد األمف إلى إسرائيؿ، أي أنيـ   
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قامت الصحيفة بنشر صورة كاذبة لعنواف كاذب عندما تقوـ بفبركة بعض الصور ونشرىا، والصحيفة 
 تقوـ بالتناقض ألنو في إسرائيؿ معروؼ أف حياة الجندي فوؽ كؿ اعتبار بمنظور ديني ال سياسي.

نفؽ وكتب عمييا أنا لست بطبًل وال  صورة الجندي ىدار جولدف الذي قتؿ في 7/8/2014في تاريخ 
 أريد أوسمة.

 يديعوت أحرونوت تقوـ بالتحريض والتعبئة والتجنيد، وصورة أف حماس حولت غزة إلى دروع بشرية.

 تـ نشر صورة لطفميف بجانب موقع ضربتو حركة المقاومة مف غزة. 9/8/2014في تاريخ 

ستيدفوف مف حماس، ركز عمى أطفاليـ وحذفوا يديعوت أحرونوت ركزت عمى األطفاؿ بأنيـ أبرياء وم
القتؿ واإلبادة التي يتعرضوا ليا أطفاؿ غزة، وحرضت الجيش في توجيو ضرباتو ضد المدنييف في 

 غزة.

صورة سوداء كتب عمييا إمتحاف وقؼ إطبلؽ النار، عندما تقوـ يديعوت  11/8/2014في تاريخ 
نما يدؿ عمى الحداد وداللة نشر ىذه الصورة ىي أحرونوت بنشر صورة سوداء ال يأتي ىذا عبثًا و  ا 

بسبب وقؼ إطبلؽ النار لمدة ثبلثة أياـ عمى غزة وىي تحث عمى التعبئة والتجنيد، وتقوؿ أعطوا 
الفرصة لمجيش كي يستقر، وأعطوا الفرصة لمجيش كي ينتصر، وتحث عمى قتؿ المدنييف األبرياء في 

 ف وليس عمى الصحؼ.غزة، وكأف ىذه الصحيفة تكتب عمى الجدرا

 تـ نشر صورة لجندي إسرائيمي وىو يحتضف طفؿ. 12/8/2014في تاريخ 

في اليوـ الثاني مف اليدنة تقوـ الصحيفة بتحريض اإلسرائيمييف ضد الجيش لمواصمة الحرب عمى غزة 
وتدميرىا، وتغير السبب في نشر ىذه الصورة أف عممية الجرؼ الصامد ىي التي ستجمب األمف 

 اف ألطفاؿ إسرائيؿ.واألم

صورت الصحيفة أف المدارس في الجنوب لـ تفتح أبوابيا لعدـ وجود أمف وأف اآلباء لف يخاطروا بحياة 
أوالدىـ بسبب األوضاع الصعبة التي تشيدىا المنطقة، وتقوـ يديعوت أحرونوت بتعبئة الرأي العاـ 

 العالمي بأف أوالد إسرائيؿ لف يذىبوا إلى مدارسيـ.
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الصحيفة إلى الدعاية المفزعة التي أشارت بيا إلى الشرح والتوضيح حوؿ مستقبؿ أطفاؿ اعتمدت 
 إسرائيؿ.

صورة قائد لواء جيعاتي وىو يحمؿ السبلح. مصحوبة بعنواف عريض أنيـ  13/8/2014في تاريخ 
 اعتقدوا أف الحرب انتيت ولكف النار داخميـ ما زالت تشتعؿ.

ب اإلسرائيمية عمى غزة وقتميـ آالؼ المدنييف وتدمير آالؼ عمى الرغـ مف مرور شير عمى الحر 
 المنازؿ إلى أنيـ لـ يكتفوا بيذا بؿ يريدوا أف يروا غزة بدوف سكاف.

التزمت يديعوت الخيار الداعـ لمحكومة والجيش بتأييدىا لمحرب، وحاولت جمع الرأي العاـ عمى ما تراه 
 ي "جوىا وبحرىا".الحكومة مناسبًا وما يراه الجيش داخؿ غزة وف

 تـ نشر صورة لمركبة عسكرية إسرائيمية عمى جانب الحدود مع غزة. 14/8/2014في تاريخ 

مع استمرار اليدنة بيذا اليوـ إال أف يديعوت أحرونوت لعبت دور المدافع بنشرىا صور لمركبات 
ترى أف إبعاد عسكرية عمى الحدود مع غزة، حيث قامت بالدور المعتاد ليا أنيـ صامدوف، ألنيا 

بقاء الجيش عمى الحدود يعني االستمرار في توسيع العممية.  الجيش عف الحدود سُيرى إنجازًا لحماس وا 

 

 تـ نشر صورة لمجندات وضابط وىـ يحمموف السبلح ومبتسموف. 15/8/2014في تاريخ 

ميور تركز يديعوت أحرونوت عمى الدعاية الكاممة لمجيش مف خبلؿ ترميـ صورتو في نظر الج
اإلسرائيمي، وتوجيو رسائؿ قوة وردع باتجاه أعدائيا. فتتناغـ مع المؤسستيف السياسية والعسكرية 
وتصوير جيش االحتبلؿ بأنيا ال تزاؿ قادرة عمى التيديد و "الضرب بيد مف حديد" لكؿ مف ييدد 

 أمنيا.

ة لرئيس نشرت صورة ألحد الجنود المصابيف في الحرب، نشرت صور  17/8/2014في تاريخ 
 األركاف بيني غانتس وىو يزور أحد الجنود المصابيف في الحرب.

يديعوت أحرونوت تمجد قادتيا وتجندت جندًا كامبًل لصالح المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيؿ 
 إلى حد وصفيا "بكمب حراسة آميف لسياسة الحكومة خبلؿ الحرب".
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تزوج مف ييودية، وكتب عمييا الحب انتصر  صورة الشاب العربي الذي 18/8/2014في تاريخ 
 عمى الكراىية.

تمعب الصحيفة دورًا أساسيًا في تشويو صورة اإلنساف العربي ورسمت صورة قاتمة فيو إرىابي، 
أصولي، رجعي، بدائي غير منطقي، غير ديمقراطي، مشاغب، متعاطؼ مع اإلرىاب، صاحب 

خيـ األمر وىو إنساف مندفع وراء شيواتو، إف مبلبس بالية، مخادع، رخيص، غبي، وعممت عمى تض
األثر التحريضي التي تتبناه ىذه الصحيفة فتمثمت في اآلراء العنصرية والحقد والكراىية لمعرب، ويمكف 
القوؿ إف ىذه الصحيفة ضد كؿ عربي بصفو عامة، وفمسطيني بصفة خاصة مف خبلؿ العديد مف 

سعت إلى ترسيخيا في وجداف العالـ، وىي في الحقيقة  المصطمحات والصور والمقوالت الزائفة التي
 كاذبة وباطمة.

نشرت صورة لجندي إسرائيمي وىو يقوـ بالتسمية، ما زالت الصحيفة منيمكة  19/8/2014في تاريخ 
بالدعاية لتحسيف صورة الجيش لدى الرأي العاـ العالمي، بأف ىذا إنساف يحؽ لو أف يتسمى ويحؽ لو 

وفي بمده، وىي تقوـ بتزوير الحقائؽ في غسؿ األدمغة والتبلعب بالمعمومات  أف يعيش مع عائمتو
 ميما كمفيا األمر لتحقيؽ أىدافيا.

تـ نشر صورة لمبنى مدمر في غزة. روجت الصحيفة لمجيش مف خبلؿ  20/8/2014في تاريخ 
وتدميرىا، نشرىا صور مدمرة في غزة، وأف غزة ما زالت تخضع لسيطرة تنظيـ إرىابي ويجب قتميـ 

وحاولت بإبراز اإلمكانات والقدرات لمجيش اإلسرائيمي في كؿ قواه ودقة مخابراتو، وتعزيز صورتو القوية 
في العالـ، وتقوية قدرتو عمى الردع وتعطيو الشرعية في عبلقاتيا العالمية في ظؿ ما يدعى "الحرب 

 عمى اإلرىاب".

 ليبرماف.تـ نشر صورة نتنياىو وصورة  21/8/2014في تاريخ 

إف الصحيفة تتسـ بنشر ىذه الصور التي تعطي الشرعية ومكانة وسيطرة لممجموعة المييمنة، إضافة 
 إلى االيدولوجيا والخطاب والتوجيات والسياسات التي تدعميا. 

 

 تـ نشر صورة جنازة الطفؿ الذي قتؿ في كيبوتس نحاؿ عوز. 25/8/2014في تاريخ 
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لموت والحياة وتستحؽ ىذه الصورة أكثر اىتمامًا وأكثر دقة أيضًا، إف إف نشر صورة ألحداث متعمقة با
المحرر الذي استخدـ ىذه الصورة كاف يريد أف يذكر لمعالـ أف أطفاؿ إسرائيؿ ُيقتموا بدـ بارد مف 

 اإلرىابييف في غزة، وتجنب ذكر مقتؿ مئات األطفاؿ في غزة وتجنب ذكر قصؼ الطائرات لممدنييف.

 تـ نشر صورة ألطفاؿ إسرائيمييف وعبلمة الخوؼ تظير عمى وجوىيـ. 26/8/2014في تاريخ 

إف ىذه الصور ىي تأليؼ وفبركة مف الصحيفة التي تعبر عف وجية نظر الحكومة، فالصورة مثيرة 
وخطيرة وتشد المشاىد أف ىناؾ عمميات كيماوية وبيولوجية ضد أطفاؿ إسرائيؿ، فالصورة مجرد 

بالواقع، والمشكمة ىنا أف أحدًا يتمعف ىذه الصحافة التي تنشر ماذا يحدث في استنتاج ال عبلقة ليا 
 غزة فتتحوؿ الصورة لديو إلى حقيقة.

 تـ نشر صورة لمركبة عسكرية إسرائيمية. 27/8/2014في تاريخ 

 في نياية الحرب جاءت ىذه الصورة غير ممونة وتبدو المركبة العسكرية بأنيا حزينة.

رب إلى آخره نشرت يديعوت مجموعة صور النشاط العسكري ممونة وفي نياية مف أوؿ يوـ مف الح
الحرب نشرت صورة لمركبة عسكرية إسرائيمية غير ممونة وتبدو عبلمات الحزف عمييا وكأنيا تقوؿ 
بدؿ مف أف تفتح الطريؽ إلى إنياء التيديد مف غزة فتحنا الطريؽ ليـ لكي يضربوا براحتيـ في المرات 

 القادمة.

ف سبب شرحيا ليذه الصورة ىو أنيا تريد أف تحوؿ غزة إلى أشباح لـ تكتفي بقتؿ اآلالؼ مف إ
 المدنييف وتدمير اآلالؼ مف المنازؿ وضرب المساجد والمبلعب والشواطئ.

 تـ نشر صورة لممؤتمر الصحفي الذي ظير فيو نتنياىو ويعموف وغنتس. 28/8/2014في تاريخ 

جو لقادة الحرب وصورة أف حماس بحاجة إلى سنيف لتستعيد قوتيا، وأف صدت يديعوت االنتقادات المو 
حماس ىي مف طمبت وقؼ إطبلؽ النار وىذا دليؿ عمى ضعفيا وأنيا تمقت ضربة قاسية غير مسبوقة 
منذ تأسيسيا، وبعد أف صورت أف إسرائيؿ انتصرت عمى حماس وقضت عمى اإلرىاب، لعبت عمى 

 فوا أف حماس ىي عدونا.دور الوعي االسرائيمي لكي يعر 
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لكف الحقيقة لو شاىدنا المؤتمر الصحفي بدوف صوت القتنعنا بأف الحممة فشمت، والمؤتمر الصحفي 
جاء ردًا عمى احتفاالت غزة، وىو مؤتمر صحفي حزيف مف كاف يصدؽ أف الحرب عمى غزة ستكوف 

 ىو صيؼ غزة. 2014الحرب األطوؿ في تاريخ إسرائيؿ وأف صيؼ 

 

 ئج الدراسة لصحيفة معاريفنتا: 6.8

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا، تـ إجراء تحميؿ المضموف الصور لصحيفة 
 معاريؼ ومف ثـ تحميؿ نتائجيا.

 عدد الصور المنشورة

التوزيع التكراري والنسبي لعدد الصور الصحفية المنشورة في صحيفة معاريف في : (1جدول رقم)
 2014عمى غزة عام فترة العدوان 

 النسبة التكرار معاريؼ
 %100 162 عدد الصور 
 %100 162 المجموع

 

يمثؿ الجدوؿ السابؽ مجموع الصور المنشورة في صحيفة معاريؼ خبلؿ فترة العدواف اإلسرائيمي عمى 
 %.100صورة موزعة في صفحتيا األولى بنسبة  162، حيث بمغ مجموع الصور 2014غزة عاـ 

ث إف ىذه الصحيفة نشرت ىذه األعداد مف الصور في فترة العدواف عمى غزة فكانت يرى الباح
معاريؼ مجندة حتى النخاع لتنير عدوانيا عمى غزة، وأكد الباحث أف معاريؼ لدييا خبرات كبيرة في 
مجاؿ "حرب الصور" حيث تضع صور حروبيا، وتستخدميا لدالالت محددة تخدـ ىدؼ التخويؼ 

عمى غزة والتي أطمؽ عمييا اسـ عممية "الجربؼ الصامد" وكأنيا تريد تييئة الرأي  والترىيب، الحرب
 العاـ العالمي إلى أف الحممة العدوانية عمى غزة قوية وطويمة أيضًا. 

 ترتبط معاريؼ إرتباطًا وثيقًا بالحكومة اإلسرائيمية وتبذؿ جيودًا حثيثة لتحقيؽ أىدافيا السياسية.
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 نوع الصور المنشورة

 2014التوزيع التكراري والنسبي لنوع الصور المنشورة في صحيفة معاريف لعام : (2دول رقم)ج

 النسبة التكرار معاريف
 %100 162 صحفية

 %0  0 غير صحفية
 %100 162 المجموع

 

يمثؿ الجدوؿ السابؽ نوع الصور المنشورة في معارؼ في صفحتيا األولى خبلؿ العدواف اإلسرائيمي 
فقد صنفيا الباحث في كشاؼ تحميؿ المضموف إلى فئتيف ىما "صحفية" و  2014اـ عمى غزة لع

%، كما بمغ نسبة 100صورة بنشبة   162"غير صحفية" فقد بمغ عدد الصور الصحفية المنشورة 
 %.0الصور الغير صحفية 

 يرى الباحث أف معاريؼ في فترة العدواف عمى غزة ركزت عمى الصور الصحفية فمنيا مف حرضت
عمى قتؿ المدنييف في غزة ومنيا قتؿ قادة حماس ومنيا تدمير غزة ومنيا كسب الرأي العاـ العالمي 
ظيار معاناة المدنييف اإلسرائيمييف مف  لصالحيا وتبرير عدوانيا عمى غزة، وركزت عمى مقتؿ الجنود وا 

 صواريخ المقاومة مف غزة.

 : 2014ان اإلسرائيمي عمى غزة عام اإلخراج الصحفي لمصورة الصحفية ذات العالقة بالعدو 

التوزيع التكراري والنسبي لمصور الممونة ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة : (3جدول رقم)
 في صحيفة معارف

 النسبة التكرار معاريؼ
 %100 162 ممونة

 %0 0 غير ممونة
 %100 162 المجموع
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النسبي لؤللواف الظاىرة عمى مضموف ما نشرتو صحيفة ( التوزيع التكراري و 3يوضح لنا الجدوؿ رقـ )
"معاريؼ" المتعمقة بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة، ووجدنا الجدوؿ أعبله يظير قيمة نسبة الصور 

 %.0% مقابؿ الصور غير الممونة 100الممونة 

لمجنود  يرى الباحث أف صحيفة معاريؼ استخدمت الصور الممونة في فترة العدواف عمى غزة مف صور
 القتمى وصور لآلليات العسكرية الحربية وصور الدمار في غزة.

 : موقع الصورة

التوزيع التكراي والنسبي لموقع الصورة ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة : (4جدول رقم)
 في الصفحة األولى في صحيفة معاريف. 2014عام 

 النسبة التكرار معاريؼ
 %57,41 93 أعمى الصفحة
 %24,07 39 وسط الصفحة
 %18,52 30 أسفؿ الصفحة
 %0 0 صفحة كاممة
 %100 162 المجموع

 

( الحديث عف التوزيع التكراري والنسبي لحجـ الصورة الصحفية ذات العبلقة 4يوضح لنا الجدوؿ رقـ )
األعمى  بالعدواف اإلسرائيمي عمى غزة والمنشورة في الصفحات األولى لصحيفة معاريؼ وكانت النسبة

%، أما النسبة الثانية كانت لمصورة المنشورة في وسط 57,41لمصورة المنشورة في أعمى الصفحة 
%، وعمى 18,52%، فيما كانت لمصورة المنشورة في أسفؿ الصفحة بنسبة 24,07الصفحة بنسبة 

 إمتداد فترة الحرب لـ ينشر أي صورة بحجـ صفحة كاممة.
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 حجم الصورة

وزيع التكراري والنسبي لحجم الصورة ذات العالقة بالعدوان اإلسرائيمي عمى غزة الت: (5جدول رقم)
 .2014والمنشورة في صحيفة معاريف عام 

 النسبة التكرار معاريؼ
 %17,91 29 كبيرة

 %16,05 107 متوسطة
 %66,04 26 صغيرة
 %100 162 المجموع

 

لصورة ذات العبلقة بالعدواف اإلسرائيمي عمى ( التوزيع التكراري والنسبي لحجـ ا5يوضح الجدوؿ رقـ )
%، ونسبة الصورة الكبيرة 66,04غزة في صحيفة معاريؼ، حيث كانت نسبة الصورة الصغيرة 

 %.16,05%، أما الصور المتوسطة نسبة 17,91

 : الصورة مضمون

يمي عمى التوزيع التكراري والنسبي لمضمون الصورة ذات العالقة بالعدوان اإلسرائ: (6جدول رقم)
 .2014غزة لعام 

 النسبة التكرار معاريف
 %24.70 40 نشاط عسكري إسرائيمي
 %2.47 4 نشاط عسكري فمسطيني
 %9.26 15 تضرر مدنييف إسرائيمييف
 %3.08 5 تضرر مدنييف فمسطينييف
 %43.83 71 قتؿ جنود إسرائيمييف
 %1.23 2 قتؿ فمسطينييف

دمار بسبب القصؼ 
 اإلسرائيمي

8 4.94% 

 %3.08 5 دمار بسبب قصؼ المقاومة
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 النسبة التكرار معاريف
مظاىرات مؤيدة لمحكومة 

 اإلسرائيمية
2 1.23% 

مظاىرات معارضة لمحكومة 
 اإلسرائيمية

0 0% 

 %6.18 10 شخصيات دبموماسية سياسية
 %0 0 صور مف الحياة العامة

 %100 162 المجموع
 

إحتوتيا الصورة الصحفية في صحيفة  ( التوزيع التكراي والنسبي لممواضيع التي6يوضح الجدوؿ رقـ )
، ومف أكثر الصور التي ركزت عمييا صور 2014معاريؼ في العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 40%، والنشاط العسكري اإلسرائيمي حيث تكررت 43.83مرة بنسبة  71الجنود القتمى حيث تكررت 
%، وصور 9.26مرة بنسبة  15%، وتضرر المدنييف اإلسرائيمييف حيث تكررت 24.70مرة بنسبة 

%، وصور الدمار بسبب القصؼ 6.18مرات بنسبة  10لشخصيات دبموماسية وسياسية حيث تكررت 
%، وصور دمار بسبب قصؼ المقاومة حيث تكررت 4.94مرات بنسبة  8اإلسرائيمي حيث تكررت 

%، 3.08ة مرات بنسب 5%، وصور تضرر المدنييف الفمسطينييف حيث تكررت 3.08مرات بنسبة  5
%، وصور المدنييف الذيف قتميـ 2.47مرات بنسبة  4وصور لنشاط عسكري فمسطيني حيث تكررت 

%، وصور لممظاىرات المعارضة لمحكومة والحرب وصور 1.23الجيش حيث تكررت مرتاف بنسبة 
 مف الحياة العامة لـ تنشر أي صورة.

لدمار الرىيب في غزة حيث أف شييد وا 2000يرى الباحث أنو عمى الرغـ مف سقوط اكثر مف 
 الصحيفة الفمسطينية تقدـ بدوف إسـ وال أصؿ وال تفاصيؿ.

غطت معاريؼ العدواف عمى غزة بكؿ مراحميا بروح وطنية مؤسدة لمحرب، وحرضت عمى قتؿ 
الفمسطينييف وتدمير منازليـ، فقد أيدت معاريؼ تأييدىا المطمؽ لمعدواف ودافعت عف مسوغاتيا 

بداية العدواف، ولـ تكف ىناؾ معارضة بالمعنى الحقيقي لو، وكاف النقض الموجو لمجند وأسبابيا منذ 
 والحكومة نقدًا مؤيدًا وليس نقدًا معارضًا.
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وال يزاؿ شعار الحكومة اإلسرائيمية العاطفي المشيور الذي تردده معاريؼ وتتبناه ىو خوؼ إسرائيؿ 
العرب وتفرض سياستيا عمييـ خاصة بعد إحتبلليا  عمى أمنيا، رغـ أف إسرائيؿ أصبحت تيدد جيرانيا

كؿ أراضي فمسطيف والجوالف واجزاء مف األردف وجنوب لبناف إال أف منيا ما زاؿ ميدد بالمخاطر، 
ورغـ أف إسرائيؿ تمتمؾ أسمحة مطورة وتمتمؾ وحدىا في الشرؽ األوسط لسبلح الردع النووي والرىيب، 

 مرفوعًا ومدويًا يسمع صراخو في أرجاء المعمورة.إال أف إستمرار اإلبتزاز ال يزاؿ 

سرائيؿ تنشر السبلـ  صورت معاريؼ بأف الفمسطينييف يريدوف تدمير إسرائيؿ بإلقائيا بالبحر وا 
سرائيؿ  رىابييف وىـ ضحايا اإلرىاب والفمسطينييف دائمًا خاسريف في الحروب وا  والفمسطينييف قتمة وا 

تطيعوا أف يعيشوا في أي مكاف في العالـ العربي الكبير وفمسطيف دائمًا منتصرة وأف الفمسطينييف يس
 أرض ببل شعب لشعب ببل أرض.

 معاريؼ تبرر العدواف عمى غزة مف خبلؿ اإلتكاء عمى مقوالت مثؿ الدفاع اإليجابي.

معاريؼ تقوـ لعمميات تضميؿ متعددة تيدؼ إال تغيب األسباب الحقيقية لمعدواف عمى غزة، وتتعمد إلى 
نما تخضع ىذه الصحيفة تض ميؿ الجميور عمى مختمؼ أنواعو ومستوياتو وعدـ تزويده بالحقيقة، كما وا 

لعمميات الرقابة والفمترة والحذؼ واإلضافة، وتقوـ بتبرير العدواف عمى غزة مف خبلؿ اإلتكاء عمى 
 مقوالت مثؿ الدفاع اإليجابي.

وان اإلسرائيمي عمى غزة عام ل العدشرح المضامين السياسية لمصور التي نشرتيا معاريف خال 
2014 : 

 تـ نشر صورة لرئيس الحكومة نتنياىو وليبرماف ونفتالي بينيت. 7/7/2014في تاريخ 

بدأت الصورة البراقة التي نشرتيا معاريؼ في بداية العدواف عمى غزة، تتبلشى مع إستمرار فشؿ 
داية العدواف عمى أنيـ قادة حرب الجيش في تحقيؽ إنتصارات مدوية، فقد جرى تصويرىما في ب

مخضرموف، عمى الرغـ مف الخمفيات المدنية السياسية التي جائوا منيا، إال أف معاريؼ أخذت عمى 
عاتقيا مسئولية توفير الدعـ المطمؽ لمحكومة اإلسرائيمية والجيش عمى إعتبار أنيـ في ميمة وطنية 

 ويجب عدـ توجيو اإلنتقادات ليـ.

 نشرت صورة لصاروخ المقاومة. 8/7/2014من الحرب في اليوم األول 
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بسبب اإلنفصاؿ الكبير والمتزايد عف قطاع غزة، وبسسب تحويؿ القطاع إلى عالـ آخر قائـ عمى خمؼ 
جباؿ الظممات، بسبب كؿ ذلؾ إتخذت معاريؼ شكؿ األداة اآليديولوجية التي صمميا وزراء الحكومة 

لرأي العاـ العالمي بأف إسرائيؿ تتعرض لصورايخ المقاومة، ومكاتب الدعاية مف أجؿ التأثر عمى ا
ويجب عمى إسرائيؿ الرد عمى ىذه الصواريخ ويعتبر اليدؼ ىو أف تعرض نفسيا عمى أنيا دولة 

 صغيرة محاطة باألعداء ويجب القضاء عمييـ.

 نشرت صورة لمنازؿ ضربت بالصواريخ اإلسرائيمية. 9/7/2014في اليوم الثاني 

رت معاريؼ ىذه الصورة أخذت باإلعتبار كافة األساليب التي تجذب المتمقي اإلسرائيمي عندما نش
وتستقطبو واعتدمت عمى عمى الشائعات التي دائمًا تكوف مقنعو لجذب الجميور، حيف استخدمت ىذه 
الصورة دالالت محددة تخدـ التخويؼ والترىيب وىذا ما حدث في العدواف األخير عمى قطاع غزة، 

ىدؼ معاريؼ أف تشف حربًا نفسية موجية ضد المدنييف في غزة ىو التأثير عمى األفراد  وكاف
ونفسياتيـ، ليصيبيـ الوىف واإلحباط والتفكؾ واإلضطراب، وتحويؿ وجيتيا بصورة مخالفة ألىدافيا 
ومصالحيا وىي عممية تتميز بأنيا مفاجئة وسريعة وىادئة وتعتمد عمى اإلستدراج البطيء والغفمة 

 والسذاجة.

تـ نشر صورتاف لمنازؿ مدنييف متضررة مف صواريخ المقاومة، ىكذا قد  10/7/2014في تاريخ 
عكست معاريؼ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة بأنيا ضرورية وانيا فرضت عمى الجيش اإلسرائيمي 

ىيؿ بسبب األعماؿ اإلرىابية وأف جيش اإلحتبلؿ ىو جيش أخبلقي وعممت معاريؼ عمى محاولة تأ
الرأي العاـ العالمي لتأييد إسرائيؿ عمى شف حرب عمى غزة بسبب نشرىا ىذه الصور حيث تقدـ نفسيا 
عمى أنيا الضحية، حيث لعبت دور الرقيب العسكري الذي يقوـ بالحذؼ أو التعديؿ وأمثمة ذلؾ في 

ة السقوط مثؿ ىذه الصور المنشورة عدـ تحديد أماكف سقوط الصواريخ بدقة، واإلستعاضة بذكر منطق
حيفا وديمونو إضافة إلى أماكف سقوط ولـ تذكر نوع الصواريخ ألف ىذه المعمومات تستدعي موافقة 

 الرقيب العسكري إال أف معاريؼ سبقت الرقيب العسكري وحذفت وأضافت ما تراه مناسب لجميورىا.

الثانية لسبلح تـ نشر صورتاف األولى بحي الشجاعية في غزة، والصورة  13/7/2014في تاريخ 
 الجو اإلسرائيمي وىو يواصؿ قصؼ غزة.
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الصورة األولى: تمثؿ قدرًا كبيرًا مف التعبئة السياسية وتتجاوز ميمتيا اإلعبلمية الموضوعية أو 
المعرفية، وتزيد الصورة التي تمتع بيا الجيش وىو الذي يقصؼ البيوت وترضا عمى قتؿ المدنييف في 

ة والتخويؼ والترىيب لسكاف في حي الشجاعية بأف الجيش سوؼ غزة، واستخدمت اسموب الدعاي
يحوؿ الحي إلى ضاحية بيروت الجنوبية، تقوـ معاريؼ ببث رسائؿ إلى جميورىا بأنيـ يقضوف عمى 

 اإلرىاب في غزة وتحرض عمى قتؿ المدنييف في غزة.

نصات إطبلؽ الصواريخ الصورة الثانية: روجت معاريؼ بأف الصواريخ اإلسرائيمية تقوـ بالرد عمى م
في غزة التي تطمقيا إلى إسرائيؿ، وأف القمؽ يسيطر عمى حياة كثير مف اإلسرائيمييف الذيف يسارعوف 

 إلى اإلختباء في المبلجئ.

 تـ نشر صورة آللية عسكرية إسرائيمية عمى الحدود مع غزة. 15/7/2014في تاريخ 

غزة بمساحة أكبر لمصور المؤيدة لمنشاط سمح رؤساء تحرير صحيفة معاريؼ خبلؿ العدواف عمى 
الجيش اإلسرائيمي، لكف ىذه الصور لف تكف معارضة لمعدواف، بؿ مؤيده لو وتحرضو عمى إستخداـ 
قوة أكبر لرشاقة عسكرية أكبر، ىذا النوع مف الصور يؤيد الجيش ويعزز منطقة في الذىاب إلى 

 ضرب غزة.الحرب ويؤكد عميو فالجند أخذوا مواقعيـ اليجومية ل

 تـ نشر صورة لسحب الغبار والدخاف فوؽ غزة. 16/7/2014في تاريخ 

حجبت معاريؼ عف الجميور اإلسرائيمي الحقيقة المريرة والمناظر الرىيبة في غزة، واكتفت بنشر 
الصور لسحب الغبار والدخاف فوؽ غزة بمواد يحررىا يحررىا الناطؽ بإسـ الجيش اإلسرائيمي، توافقت 

نسجمت مع اإلنفصاؿ الفكري واالخبلقي اإلسرائيمي، وسعت كي ال تقـو بدورىا وكي تشكؿ معاريؼ وا
 أبواقًا إعبلمية لمحكومة اإلسرائيمية ورؤيتيا الحربية الضيقة.

أثبتت ىذه الصحيفة اف كمب الحراسة الديموقراطية تستطيع أف يتحوؿ بسيولة إلى جرو لحماية حكومة 
لى كمب قوي وجريء لحممة الدعاية اإلسرائيمية في عدوانيا عمى غزة.إسرائيؿ والجيش اإلسرائيمي و   ا 

 تـ نشر صورة لمنازؿ إسرائيمييف متضررة مف قصؼ المقاومة. 17/7/2014في تاريخ 

معاريؼ تقوـ بشيطنة الطرؼ اآلخر والتحريض ضده، حاولت معاريؼ التركيز عمى قدرات الصاروخية 
طرارىـ إلى لممقاومة، وتيديدىا لؤلمف اإلسرائي مي وعمى معاناة األمف اإلسرائيمي مف ىذه الصواريخ، وا 
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التواجد في المبلجئ والتحصينات، وخارج المناطؽ المئيولة خوفًا مف اإلستيداؼ، كما سعت معاريؼ 
إلى تشتيت اإلنتباه عف القضية األساسية وىي قصؼ غزة، واإلىتماـ بقضايا تيـ الرأي العاـ 

 وج لو.اإلسرائيمي وتخدمو وتر 

تـ نشر صورة لصواريخ المقاومة وىي تضرب تؿ أبيب وفي مقابميا صورة  18/7/2014في تاريخ 
 ىادئة لمدينة غزة.

معاريؼ تقدـ إسرائيؿ عمى أنيا ضحية، ويعتبر إطبلؽ الصواريخ نحو مدنيا يعكس ثقافة الكراىية 
الحر عمى التخمص لمف يروج  لمعالـ الحر، وتحاوؿ معاريؼ تسويط إسرائيؿ عمى أنيا تساعد العالـ

لثقافة الكراىية باإلشارة إلى  حركة حماس، تمؾ ىي الوظيفة المقدسة التي تروج ليا الدولة العبرية 
بالنيابة عف ذلؾ العالـ الذي يسمي نفسو حرًا وديموقراطيًا وعمى الرغـ مف القوة العسكرية التي تمتمكيا 

 إسرائيؿ إال أنو يوجد ىدوء في غزة.

الفمسطيني في معاريؼ عمى أنو المختؿ بالنظاـ واإلرىابي والمطموب وعضو في التنظيـ يقدـ 
والفمسطينيوف ىـ السكاف المحميوف الذيف يسكنوف في المناطؽ وىـ نشطاء التنظيـ أو ميندسو 
التفجيرات أو ميندسو العمميات اإلرىابية، عمى الرغـ مف ما تنشره كاف لو قصب السبؽ في اإلستعماؿ 

عبير المخرب واإلرىابي، وصورت ما يجري ىو مواجية بيف جبيتيف متكافئتيف مف حيث العدد كت
 والعدة.

كؿ ىذه المعاني تعني أف ىناؾ صوتًا مييمنًا واحدًا إلى حد كبير معني بإبقاء الفمسطينييف في صورة 
األمر يدؿ عمى أف نموذجية ال تتغير رغـ كؿ التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية، إف ىذا 

الصورة النموذجية المرسومة لمفمسطينييف ىي صورة مريحة لموعي اإلسرائيمي ولآليدلوجيا المسيطرة 
ولذلؾ ال تراجع ىذه الصورة وال تنتقد، حيث يتحوؿ الفمسطينيوف جميعًا إلى صورة واحدة كريية وشريرة 

 وال يمكف الوثوؽ بو.

جنود قتمي وكتب عمييا بالخط العريض الفمسطينيوف  نشرت صورة لثبلثة 20/7/2014في تاريخ 
 خرجوا مف األنفاؽ وأطمقوا الرصاص القاتؿ. معاريؼ تحرض

بدأت الصورة التي نشرتيا معاريؼ في فترة العدواف اإلسرائيمي عمى غزة كأنيا شعارات يقصد منيا 
تعبئة السياسية، وتقوـ بإعطاء التعبئة والتجنيد إلى أقصى الحدود وىذه الصورة تمثؿ قدرًا كبيرًا مف ال
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معمومات كاممة عف الجنود القتمى لكي تكسب التعاطؼ العالمي لصالحيا، وأف مف قتؿ الجنود ىـ 
اإلرىابيوف الذيف يخرجوف مف األنفاؽ ويجب قتميـ، وعندما يستخدـ كممة اإلرىاب فيو مصطمح واسع 

 وفضفاض وغامض، يراد منو تجريـ الشعب الفمسطيني كمو.

 تـ نشر صورة ألحياء مدمرة في غزة. 21/7/2014تاريخ  في

معاريؼ إما التجنيد أو التجند وعمى الرغـ مف الحقيقة المرة والمناظر الرىيبة في غزة إال أنيا إكتفت 
بنشر صور المباني المدمرة وكأنيا قواعد عسكرية ويجب قصفيا، فخبلؿ العدواف عمى غزة لـ يكف 

ف كاف ذكر ليـ فتصورىـ بأنيـ مطموبيف ويجب قتميـ.ىناؾ ذكر لؤلحياء واألموا  ت، وا 

 تـ نشر صورة لجنازة جنود في حيفا. 22/7/2014في تاريخ 

إنتيجت معاريؼ إسموب التباكي أماـ الرأي العاـ اإلسرائيمي لكسب عواطفو وتأييده، وىو أسموب يعزز 
عف الدولة اإلسرائيمية وتحصؿ الصورة التي تحث ىذه الصحيفة عمى رسميا وطبعيا في عقوؿ الناس 

مف ىذه الصورة أسطورة تتردد عمى كؿ لساف في الغرب وأف مثؿ ىذه الصورة تساعد عمى التنكيؿ 
بالشعب الفمسطيني، وركزت معاريؼ نشاطيا عمى الرأي العاـ بأنيا تعرؼ حساسية الغرب بالنسبة 

 لييود مف جراء النازية.لمييود وتحرص عمى تذكيره بعقدة الذنب الكامنة في ذبح وقتؿ ا

إال اف معاريؼ استخدمت اسموب التضميؿ والكذب فمـ تنشر كيؼ قتؿ ىذا الجندي ولماذا قتؿ وماذا 
كاف يعمؿ، فقد تركز بأنو يقوـ بواجبو الوطني وىو يحارب اإلرىاب، ولـ ينشر أف ىذا الجندي قتؿ 

 العديد مف المدنييف الفمسطينييف األبرياء.

تـ نشر صورة لطائرة إسرائيمية بعد سقوط صاروخ مف المقاومة عمى بيت  23/7/2014في تاريخ 
 بالقرب مف مطار المد.

إىتمت معاريؼ بأسموب الدعاية لصالحيا بعد أف قررت شركات الطيراف االجنبية تجميد طيرانيا إلى 
رىا وال إسرائيؿ فقد صورت أنو يوجد حصار جوي عمى إسرائيؿ، فيي أسيمت العالـ كمو بأنو يحاص

تزاؿ معاريؼ مف خبلؿ نشرىا الصور إلصاؽ اإلرىاب بالشعب الفمسطيني وىو إسموب مف أساليب 
التشنيع الذي إستخدمو وأف المقاومة تيدؼ إلى تدمير غسرائيؿ، ومف حؽ إسرائيؿ الدفاع عف نفسيا 

 وقتؿ الفمسطينييف وتخمؽ لنفسيا المبررات لقتؿ الفمسطينييف.
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 تـ نشر صورة بني غانتس وىو يصافح أحد ضباط الجيش. 24/7/2014في تاريخ 

أظيرت معاريؼ تأييدًا مطمقًا لمعدواف عمى غزة، كما أظيرت انيا مؤيدة بشكؿ كبير ومتعاوف لمحكومة 
اإلسرائيمية برئاسة نتنياىو وقادة الحرب، كما خمقت مناخًا مف التأييد الكامؿ لمعدواف وعدالتو ومدى 

يؼ الخط المؤيد لمعدواف عمى غزة قدمت مف خبلليا تغطية وطنية مجندة شرعيتو وقد أنجزت معار 
ومتششدة، وقد عالجت العدواف كأنو ىدؼ وطني يحظى بموافقة الجميع، ولـ تكتفي معاريؼ بالتحيز 
الواضح لصالح إسرائيؿ بؿ أنيا لجأت إلى طريقة الدعاية المباشرة لقوة الردع التي يمتمكيا الجيش، لـ 

ر لمعاريؼ ذا إتجاه واحد فقط بؿ ركز في عدة إتجاىات لتستقر صورة الجيش في الرأي يكف التزوي
 العالمي وأماـ الخصـ وأنو جيش نظامي أخبلقي.

 تـ نشر صورة لسبعة جنود قتمى. 27/7/2014في تاريخ 

إىتمت معاريؼ بعممية التكرار مف خبلؿ نشر صورة الجنود القتمى وىي تستيدؼ الخصـ لحممة تشنيع 
ولقصد تمميع الذات ألف الجنود القتمى يدافعوف عف بيوتيـ وأنيـ يقاتموف في وطنيـ فأف صورة اإلرىاب 

 القاتؿ الممتصقة بالفمسطيني سيحصؿ مف أفعالو أو مظاىر سموكو مسألة غير قابمة لمنقاش أو الفيـ.

حرؾ ببطئ وأنيا إف فكرة التكرار أسموب دعائي ناجح تستخدمو معاريؼ فيـ يصورو أف الجميور يت
تحتاج دائمًا لبعض الوقت حتى تبلحظ شيئًا ما، وعند تكرارىـ الصورة لعشرات المرات سيتذكرىا 
الجميور، وأف التكرار أصبح سمة معاريؼ في إطار الدعاية وخاصة في الموضوعات التي تيمو 

ا مف وسيمة إعبلمية إال وتخدـ أىدافو في موضوع القتمى مكررة ليبًل ونيارًا بمناسبة وبدوف مناسبة وم
تستمع أوترى أو تقرأ عف الجنود القتمى، ورغـ أف الشعب الفمسطيني قتؿ منو اآلالؼ لكنيـ دخموا في 
طي النسياف بما ال تزاؿ معاريؼ تنشر صور قتبلىـ فيي صور جذابة لؤلوروبييف الذيف عاشوا ويبلت 

 الحربيف العالميتيف األولى والثانية.

 تـ نشر صورة دخاف كثيؼ لمنازؿ في غزة. 28/7/2014في تاريخ 

عمى الرغـ مف قصؼ جيش اإلحتبلؿ لمنازؿ المواطنيف فوؽ رؤوسيـ إال أف معاريؼ سبقت الجيش 
لقصفو لغزة، ولـ يكف أي ذكر لممدنييف الذيف يسكنوف المنازؿ التي يقصفيا جيش اإلحتبلؿ واكتفت 

الناطؽ بإسـ الجيش اإلسرائيمي، واستمرت  بتصوير السحب الداخانية فوؽ غزة، وبصور يحررىا
معاريؼ بتداوؿ األىداؼ التي رسمتيا الحكومة اإلسرائيمية وقيادة الجيش خبلؿ العدواف عمى غزة، 



 
 

141 
 

وتعاممت مع ىذه األىداؼ بصياغات إحتفالية، وتصوير األىداؼ عمى أنيا مضمونة التحقيؽ وىناؾ 
نشر الصور بيف الرقابة العسكرية والجيش ورؤساء التحرير إتفاقًا ضمنيًا عمى الطريقة التي يجري فييا 

ولكف في الحقيقة المنازؿ التي تقصؼ مف قبؿ جيش اإلحتبلؿ ىي لموطنيف عزؿ وأبرياء سكانيا 
 األطفاؿ والشيوخ والنساء وتقصؼ وتدمر فوؽ رؤوسيـ وال أحد يحرؾ ساكنًا وكأف شيئًا لـ يحدث.

 لجيب عسكري مدمر.تـ نشرة صورة  29/7/2014في تاريخ 

تواصؿ معاريؼ ىجوميا عمى حماس مف خبلؿ التركيز الواضح والمتعمد عمى نشر صور تخص 
النشاط العسكري لممقاومة، وأف ىجوميا الذي ال يعرؼ الرحمة ضد إسرائيؿ وال تكتفي معاريؼ بنفي 

ة اإلسرائيمية التي ال الدمار اليائؿ الذي أنزلتو طائرات اإلحتبلؿ في غزة بؿ ذىبت إلى ترويج الدعاي
يمكف ألي عقؿ بشري أف يستوعبيا إال العقؿ اإلسرائيمي المختؿ والمغيب، وتبرر معاريؼ بأف قصفيا 

 لمناطؽ في غزة ألنيا تستخدميا لضرب صواريخيا إلى إسرائيؿ ويجب تدميرىا.

ـ وتزييؼ حقيقة إف معاريؼ عممت عمى تأليؼ الرأي العاـ اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف وتشويو صورتي
وعدالة قضيتيـ في سياسة تـ صياغتيا بعناية فائقة مف قبؿ المسئوليف وسياسييف وأكادمييف 

 إسرائيمييف.

 تـ نشر صورة لرئيس الحكومة بنياميف نتنياىو وقائد الجيش. 30/7/2014في تاريخ 

الية الرسمية التي تظير معاريؼ في الصورة أف جمسات الحكومة مصيرية وتاريخية مف الطريقة اإلحتف
أعمنت فييا قرارات الحكومة فقد قررت الحكومة الخروج إلى حرب شاممة عمى غزة ليس فقط حماس، 
ولـ تأخذ معاريؼ في الحسباف آلية وطريقة إتخاذ القرار في جمسة الحكومة أو في قيادة أركاف الجيش 

ر ولـ تخض كثيرًا في مداوالت اإلسرائيمي، في ىذه المرحمة مف الحرب وأثناء عممية إتخاذ القرا
الحكومة بؿ جرى التركيز فقط عمى القرارات الصادرة عف الحكومة ووضعت في إطار أناني يوحي 
لممشاىديف والقراء بأف ىذه القرارات إستندت إلى خطط عممية جاىزة لمتنفيذ، حتى القرارات الصادرة عف 

 أو صراحة، بؿ تـ الترويج ليا.الحكومة لـ يتيح التعرض ليا بالنقد والتحميؿ ضمنًا 

عمى الرغـ مف الفشؿ الذي حظي بو رئيس الحكومة وقيادتو إال أف معاريؼ قامت برسـ صورة ليـ 
 ونشرىا عمى أنيـ قادة وأساطير ويجب أف تدرس.
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 تـ نشر صورة ثبلثة جنود وكتب عمييا قتموا بإنييار منزؿ مفخخ. 31/7/2014في تاريخ 

مفيوـ ضبط النفس حيث حرست ىذه الصحيفة منذ إندالع عدوانيا عمى  عممت معاريؼ عمى تسويؽ
غزة عمى اإلدعاء أف األجيزة األمنية والجيش إستخدموا سياسة ضبط النفس في مواجية العدواف، 
وعمى الرغـ مف وجود قتمى في صفوؼ الجيش إال أنيـ صابريف مع أف ذلؾ يتناقض بشكؿ كبير مع 

، قتمت المدنييف ودمرت البيوت والمدارس الحقائؽ عمى األرض منذ بدا ية عدوانيا إلى ىذا اليـو
والمساجد والجامعات والمستشفيات والمبلعب، فكيؼ لو كانت إسرائيؿ لـ تمتـز بسياسة ضبط النفس 
 لحولت غزة إلى أشباح، وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى العنصرية واإلستخفاؼ بالدـ الفمسطيني.

تـ نشر صورة لعائمة الجندي الذي إختفى في أحدى األنفاؽ في غزة قبؿ  3/8/2014في تاريخ 
 التأكد مف خبر مقتمو.

أخذت معاريؼ ىذه الصورة لمتحريض المتعمد الذي ال يفتقر ألي قدر مف الموضوعية، واستخدمت 
ار عمى إسموب التباكي أماـ العالـ لكي يتعاطؼ معيا وفي إشارتيا إلى قياـ الفمسطينييف بإطبلؽ الن

 جيشيا األخبلقي وخطفيا لجنودىا.

قضية الضابط اإلسرائيمي الذي جرت محاولة ألسره مف  قبؿ مقاتمي المقاومة الفمسطينية خبلؿ  
المعركة التي وقعت في رفح ضمف عدواف "الجرؼ الصامد" اإلسرائيمي عمى غزة، إال أف ىناؾ 

ط محاولة أسره، إال أنيا إعتمدت عمى اإلجراء محاوالت مستميتو بذلتيا قوات الجيش اإلسرائيمي إلحبا
العسكري اإلسرائيمي الذي يعني بإختصار استخداـ كؿ ما في حيازة القوات اإلسرائيمية مف النيراف، أيًا 
كاف نوعيا، وبأقصى الكثافة، لمحيمولة دوف قرار الخاطفيف حتى لو اقتضى األمر إلصابة الجندي 

 الخطؼ وىذا ما جرى بالفعؿ ليذا الجندي  الذي قتؿ بنيراف جيشو.اإلسرائيمي الذي يتعرض لمحاولة 

 تـ نشر صورة لمرئيس التركي رجب آردوغاف. 4/8/2014في تاريخ 

نشرت ىذه الصورة مع إقتباس مف ضابط مف الجيش، يقوؿ التخوؼ اإلسرائيمي مف أف تتحوؿ تركيا 
تحدث عف الموقؼ التركي وتحالفيا إلى مصدر إسبلمي متطرؼ في المنطقة، عمميًا بدأت معاريؼ ت

مع قطر وحماس، والقمؽ لدى الجيش بسبب تحالفيما ألنيـ يدعموف اإلرىاب وىـ مف يمولوا حماس 
باألمواؿ كي تقوـ ببناء األنفاؽ وتصنيع الصواريخ وأف تركيا تدعـ اإلرىاب وىذا ما يخوؼ إسرائيؿ 
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وطائراتيا وتأتي لممحاربة إلى جانب الجيش ضد وكأف إسرائيؿ تريد مف تركيا بأف تقوـ بتجييز جيشيا 
 غزة.

إال أف معاريؼ إعتمدت عمى مصادر الحكومة والجيش في عدوانيا عمى غزة وأف معاريؼ لـ تعتمد 
 عمى الرواية الرسمية اإلسرائيمية في نقؿ األحداث فحسب تفسيرىا بما يحـر مصالحيا وأىدافيا.

 إسرائيمييف عمى الحدود مع غزة.تـ نشر صورة لجنود  5/8/2014في تاريخ 

إعتمدت معاريؼ عمى نشر صورىا ومعموماتيا مف الجيش، في الواقع كؿ ما يستطيع أف يسمعو أو 
يشاىده اإلسرائيمييف في فترة ىذا العدواف ىو عبارة عف معمومات تتوسط فييا الدعاية اإلسرائيمية 

ـ مف أف الجيش اإلسرائيمي قتؿ اآلالؼ وتمخيص ميمات الجيش، وصور المدنيوف في غزة، وعمى الرغ
ودمر أحياء كاممة ولـ ينشر أي مف صور القتمى والدمار وسمعنا في إسرائيؿ اليتافات نفسيا أعطوا 

 الفرصة لمجيش كي يحصد وينتصر.

 تـ نشر صورة لمجموعة مف الجمود وىـ يحتفموف. 6/8/2014في تاريخ 

وض إلى القاىرة، معاريؼ تريد إيصاؿ رسالة أواًل المفاوضات في ىذا اليوـ توجو الوفد اإلسرائيمي المفا
لوحدىا والحرب لوحدىا، ثانيًا الجيش حقؽ نصر سياسي بالنسبة إلسرائيؿ وأنجز األىداؼ ولـ يكف 

عادة قوة الردع اإلسرائيمية.  لديو النية إلسقاط سمطة حماس في غزة بؿ يريد إضعافيا وا 

لمرئيس األمريكي باراؾ اوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيمية تـ نشر صورة  10/8/2014في تاريخ 
 بنياميف نتنياىو.

عمى الرغـ مف أف الصحافة العالمية تداولت الخبلفات بأنو يوجد خبلؼ بيف الحكومة األمريكية 
والحكومة اإلسرائيمية إال أف معاريؼ صورت ىذا الخبلؼ بأنو خبلؼ عائمي، وأف اوباما قمؽ بالنسبة 

ؿ ألنيا تخسر الرأي العاـ العالمي وليس قمؽ بقتؿ أطفاؿ غزة، والفمسطينييف بالنسبة ألوباما إلسرائي
 العدو األوؿ فيي مف مولت العدواف بالماؿ والسبلح.

 تـ نشر صورة الشييد محمد أبو خضير مف القدس. 12/8/2014في تاريخ 
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اريؼ تتباىى بالقتمة الذيف قتموه بعد مرور أكثر مف شير عمى مقتؿ الطفؿ محمد أبو خضير إال أف مع
خراجيـ القداحة وحرقو.  وتردد أقواليـ عمى رأسو وا 

حيث تصور معاريؼ أف الدـ الفمسطيني رخيص ومستباح قتمو وال أحد يقمؽ بو ألنو عبارة عف إرىابي 
 ومخؿ بالنظاـ، وأف العنؼ الييودي ضد الفمسطينييف ىو رد فعؿ عمى العنؼ الفمسطيني ضد الييود.

 تـ نشر صورة لوزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف. 13/8/2014في تاريخ 

إف عنصرية ليبرماف الحاقدة والكارىة لمفمسطينييف تساوي عنصرية معاريؼ، ليبرماف يدعوا إلى قتؿ 
قادة حماس والقضاء عمييـ، مشيرًا أف سيطرت حماس عمى غزة وباقي الجيات المؤيدة ليا تزيد مف 

ىـ في الصراع مع إسرائيؿ، وتجرىـ إلى مغامرات خطيرة قد تحوؿ الحدود الشمالية لدولة إسرائيؿ حوافز 
إألى نقطة غمياف حاسمة، كما طالب بتدمير البنية التحتية لغزة، ومعاريؼ تصؼ مواقؼ ليبرماف 

نصري بالنظر  بالخطورة المستقبمية عمى أمف المنطقة والعالـ، فإف معاريؼ تعبر عف التيار الع
 المتطرؼ.

وتعتبر مواقؼ ليبرماف التي تبنتيا معاريؼ ليست بالجديدة ومف بعض مواقؼ العنصرية المتطرفة 
 لمشعب الفمسطيني وقادتو.

مف مواقفو السابقة في حياة الرئيس الفمسطيني الراحؿ الشييد ياسر عرفات، إف بقاء عرفات حيًا يعتبر 
واقترح بأف تقوـ طائرة بإسقاط قنبمة وزنيا طنيف عمى  مف أكبر المؤشرات عمى ضعؼ وعجز إسرائيؿ،

المنطقة التي يعيش فييا عرفات لتيدميا عمى رأس مف فييا وبذلؾ يتـ تدمير مسيرة السبلـ، ومف 
 مواقفو الحاقدة عمى قائد حركة حماس إسماعيؿ ىنية يجب قتمو وعميو أف يذىب إلى الجنة كما يتمنى.

لتبقى إسرائيؿ دولة ييودية ومف تطرقو لئلقتراحات السياسية التي  1948ومف مواقفو ترحيؿ فمسطينييف 
 تطرح لحؿ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني، قاؿ ليبرماف ليس ىناؾ حؿ عالمي لمشكمة األقميات.

تـ نشر صورة آلالؼ المتظاىريف اإلسرائيمييف المؤيدوف لمحكومة  15/8/2014في تاريخ 
 ة.والمتضامنوف مع سكاف غبلؼ غز 

إتجيت معاريؼ إلى التضميؿ اإلعبلمي وصناعة الكذب وقمب الحقائؽ وعندما تنشر صور 
لممتظاىريف المتضامنييف مع غبلؼ غزة فيذه الصورة مثيرة وخطيرة تشمؿ الجميور بأف ىناؾ عمميات 
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ر أي كيماوية وبيولوجية يتعرضوف ليا وىذه العمميات ىي مجرد إستنتاج ال عبلقة لو بالواقع، ولـ يذك
شيء مف عمميات القتؿ الجماعية التي يتعرض ليا المدنيوف في غزة وال عف قصؼ أحياء سكنية 
كاممة فوؽ رؤوس ساكنييا، وتريد معاريؼ صياغة وتحديد توجيات الرأي العاـ لصالحيا والتعاطؼ 

ار معيا، مف أخطر الوسائؿ والحروب التي تستيدؼ عقوؿ البشر، حيث تبدأ بالتشويش لصرؼ األنظ
 عف جرائـ البشعة التي ترتكبيا الحكومة والجيش في غزة.

 تـ نشر صورة محمد ضيؼ القائد العاـ لكتائب عز الديف القساـ. 23/8/2014في تاريخ 

حيث تـ نشر صور لمنزلو الذي وقعت عميو مئات األطناف مف المتفجرات، ومعاريؼ تروج بأف محمد 
ش، حيث حمموا بأف محمد ضيؼ لـ ينجى بسبب وقوع ضيؼ قد قتؿ وىذا ما تريده الحكومة والجي

مئات األطناف مف المتفجرات عمى منزلو، حيث أطمع معاريؼ عمى محمد ضيؼ بأنو "إبف الموت" 
 ألنو نجى مف خمس محاوالت إغتياؿ مف الجيش اإلسرائيمي.

اف مف إف معاريؼ لـ تعطي أي تفاصيؿ عف عائمة محمد ضيؼ التي قتمت جراء إلقاء مئات األطن
المتفجرات عمى منزلو، وركزت أف الجيش البطؿ حقؽ نصرًا بإغتياؿ القائد محمد ضيؼ، في الحقيقة 

 إف كؿ المعمومات التي تحدثت بأنو قد قتؿ كانت كاذبة ومضممة.

تـ نشر صورة حافمة تنقؿ اإلسرائيمييف مف منطقة الجنوب إلى منطقة  26/8/2014في تاريخ 
 الشماؿ.

اريؼ إلى نشر ىذه الصور وقد وضعت ليا عنوانًا ىروب اإلسرائيمييف مف منطقة وصؿ األمر في مع
الجنوب بسبب صورايخ اإلرىاب التي تسقط عمييـ وأف حماس مسؤولة عف ىذه الواريخ وتصور 
معاريؼ أف اإلسرائيمييف لـ تعتاد عمى النزوح والتشريد واليروب ألف ىذه الصفات مف سمات الشعب 

ف ىذه الصورة تمنع التعاطؼ مع الضحية، فالقاتؿ اإلرىابي لنف يتحوؿ إلى ضحية الفمسطيني، كما أ
 أو مف الصعب عميو أف يكوف ضحية.

 تـ نشر صورة رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو. 27/8/2014في تاريخ 



 
 

146 
 

في ىذا اليـو كانت المساعي لوقؼ إطبلؽ النار لكف معاريؼ تحرص كما يحرص نتنياىو أنو ال يريد 
إطبلؽ النار حتى يياجـ غزة، لكف ىذه الصورة نشرت في حالة مف الكئابة بسبب وقؼ إطبلؽ  وقؼ

 النار، معاريؼ التي سبقت الحكومة ال تريد وقؼ إطبلؽ النار بؿ تريد تدمير غزة بالكامؿ.

 تـ نشر صورة نتنياىو ويعموف وغانتس. 28/7/2014في تاريخ 

ف الحكومة وتنشر ما تقوـ الحكومة بنشره وتروج ليا وفي معاريؼ في وقؼ العدواف عمى غزة تدافع ع
نياية الحرب إختمؼ موقفيا وتراجع ألف نتنياىو ويعموف لـ يعود باليدوء إلى الجنوب، وبرر نتنياىو 
ويعموف عف فشميـ في غزة والتقوا فقط بالدفاع عف بعضيـ البعض لكف نتنياىو إكتفا بعبارة واحدة 

إف ىؤالء القتمة ومجرميف الحرب ويجب محاكمتيـ في محاكـ عادلة  "حماس تمقت ضربة قاسية"،
 بسبب المجازر التي إرتكبوىا بحؽ المدنييف األبرياء في مدينة غزة الصامدة أماـ ىذا العدواف الوحشي.
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة: 6.9

 العدواف عمى غزة.يديعوت أحرونوت ومعاريؼ تحرض وتسبؽ الحكومة في مواقفيا في  -

في كبل الصحيفتيف كاف التركيز عمى التيـ المنسوبة لمفمسطينييف بأنيـ إرىابيوف ومخموف بالنظاـ  -
 وتصوير العدواف اإلسرائيمي عمى أنو ضروري مف أجؿ األمف واألماف لمواطني إسرائيؿ.

ينة غزة، وكاف تبلشت يديعوت أحرونوت ومعاريؼ المجازر والدمار الذي ألحقو الجيش في مد -
التركيز عمى الجنود القتمى وتعرض المدنييف اإلسرائيمييف لمقصؼ، واإلىتماـ بالنشاط اإلسرائيمي وكأنو 

 روتيف.

في كثير مف الحاالت كاف يحدث تطابؽ تاـ أو شبو تاـ في الصورة المنشورة في الصحيفتيف، ثـ  -
اصة صور المدنييف اإلسرائيمييف بأنيـ التعمد إلى إستخداـ إسموب التكرار في نشر بعض الصور وخ

ضحايا اإلرىاب، والتركيز عمى نشر صور لمجنود القتمى بمباس مدني لكي تكسب تعاطؼ العالـ 
 لصالحيا.

يديعوت أحرونوت ومعاريؼ تحرض عمى قتؿ المدنييف في غزة وتتبني أىداؼ الحكومة والجيش،  -
غزة ونزع سبلحيا وتدمير المشروع الوطني  ومنيا تدمير البنية التحتية لفصائؿ المقاومة في

عادة اإلعتبار والييبة لنظرية الردع اإلسرائيمية.  الفمسطيني، وا 

تنوعت مضاميف الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي في كؿ مف الصحيفتيف، فكانت 
 أبرز وأغمب مضاميف الصور التي نشرت عف: )الترتيب حسب الكـ(

 ت أحرونوت.          _ صحيفة يديعو 1
 _ مقتؿ جنود إسرائيمييف.                    2
 _ نشاط عسكري إسرائيمي.               3
 _ تضرر مدنييف إسرائيمييف.             4
 _ صور مف الحياة العامة.        5
 _ نشاط عسكري فمسطيني.6
 _ دمار بسبب القصؼ اإلسرائيمي.7
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 ._ مقتؿ مدنييف فمسطينييف8
 _ تضرر مدنييف فمسطينييف.         9

 _ مظاىرات مؤيدة لمحكومة اإلسرائيمية.10
 _ مواضيع أخرى لـ تذكر.11

 
وكذلؾ األمر في صحيفة معاريؼ حيث تنوعت المضاميف لمصور الخاصة بالعدواف اإلسرائيمي وكاف 

 أبرزىا: )الترتيب حسب الكـ(
 _ مقتؿ جنود إسرائيمييف.  1
 سرائيمي.    _ نشاط عسكري إ2
 _ تضرر مدنييف إسرائيمييف.       3
 _ شخصيات دبموماسية.      4
 _ دمار بسبب القصؼ اإلسرائيمي.   5
 _ دمار بسبب قصؼ المقاومة.   6
 _ تضرر مدنييف فمسطينييف. 7
 _ نشاط عسكري إسرائيمي. 8
 _ مقتؿ مدنييف فمسطينييف.9

 _ مظاىرات مؤيدة لمحكومة اإلسرائيمية.10
 _ مواضيع أخرى لـ تذكر.11
 
أظيرت الدراسة أف السبب وراء عدـ تغيير القوانيف المنظمة لعمؿ الصحافة يرجع إلى عدـ تغيير  -

الظروؼ التي تمر بيا إسرائيؿ عمى المستوى األمني، وعدـ وجود رغبة حقيقة لدى وسائؿ اإلعبلـ في 
 الصحافة اإلسرائيمية بعد قياـ دولة إسرائيؿ.التخمص مف سطوة الرقابة العسكرية وىيمنتيا التي رافقت 

تدؿ مضاميف الصور الصحفية المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عمى تأييدىا لمعدواف  -
بشكؿ كبير، وسعييا لتشويو صورة المقاومة عف طريؽ نشر صور إحتشادات المدنييف اإلسرائيمييف في 

عرض ليا المدنييف، وتدؿ عمى تركيز يديعوت أحرونوت عمى المبلجئ، إضافة إلى اإلنتياكات التي يت



 
 

149 
 

توجيو رسالو لمقراء مفادىا أف الشعب الفمسطيني يتعرض لمقتؿ، والشيء نفسو تقريبًا في صحيفة 
معاريؼ التي أيدت العدواف عمى غزة فمـ تنشر صور الجنود القتمى بمباسيـ العسكري ألنيا سعت إلى 

 تبييض صورة الجيش.

صورة الصحفية التي تعرضيا تمؾ الصحيفتيف بألواف ممفتو لمجميور وتـ التركيز عمى كانت ال -
الصور الممونة ويعتبر الموف األحمر واألسود ىما األلواف الرئيسية في فترة العدواف، وىذا ليس عبثًا 

" Human Interest Storyألف ىذه األلواف ترمز إلى الدـ والحداد، وتـ إستخداـ ُأسموب معروؼ "
 أي البعد اإلنساني إلستقطاب الجميور.

عمى الرغـ مف آالؼ المنازؿ التي كانت موجودة سابقًا ولـ يتمكف أصحابيا مف التعرؼ عمييا بعد  -
تدميرىا وتسويتيا باألرض، خراب ودمار ىائؿ واسع لمبنية التحتية، ويديعوت أحرونوت ومعاريؼ 

 ضاف.تصور ىذه الجرائـ بأنيا تعرضت إلى زلزاؿ وفي

كما إستنتجت الدراسة غياب دور الصحافة التحقيقية في التغطية الصحفية لمحروب اإلسرائيمية عمى  -
، والحروب اإلسرائيمية عمى غزة، في المقابؿ اإلعتماد عمى تمقيف الناطقيف العسكرييف  وجو العمـو

يمييف عمى لمصحافييف ورؤية الجيش لمجرى األمور عمى األرض، وىذا يضع موضوعية اإلسرائ
المحؾ، خصوصًا عند األخذ بعيف اإلعتبار أف لعب دور تنويري وتثقيفي ىو مف أحد أبرز مزايا 

 العمؿ اإلعبلمي في العصر الحديث.

إف وظيفة الرقابة العسكرية إتجاه الصحيفتيف، بدا ىامشيًا ومحدودًا، فأسر التحرير في الصحؼ  -
لتزاـ الصحفييف أنفسيـ بمعاييرىـ الذاتية الخاصة أثناء قامت بيذا الدور بشكؿ فاعؿ باإلضافة إلى إ

تغطيتيـ لمعدواف، باإلضافة أف العامميف في الصحيفتيف ىـ محرريف وصحافييف ومصوروف ييود وىذه 
 التغطية تعكس وجية نظرىـ وتنسجـ مع القراء الييود.

ر المجازر والجرائـ إف كبل الصحيفتيف تكمبلف بعضيما البعض، عف طريؽ اإلمتناع عف نشر صو  -
التي إرتكبيا جيش اإلحتبلؿ في قطاع غزة، وعدـ إعطاء أي تفاصيؿ عف الفمسطينييف الذيف يسقطوف 
جراء العنؼ اإلسرائيمي باإلضافة إلى إعطاء تفاصيؿ مكثفة عف المدنييف اإلسرائيمييف وعف الجنود 

 القتمى.
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سرائيمية تستخدـ الصورة الصحفية مف أجؿ عودة إلى فرضية الدراسة التي أثبتت بأف الصحافة اإل -
التضميؿ والخداع واإلبياـ ومساعدة رؤية الحكومة ومجندة لخدمة أىداؼ الجيش والمؤسسة العسكرية 

 وأنيا ال تمتـز بأخبلقيات العمؿ اإلعبلمي.

 

 توصيات الدراسة: 6.10

 توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات:

ر المنشورة في يديعوت أحرونوت ومعاريؼ حوؿ العدواف _ عدـ النظر إلى األخبار والصو 1
دراجيا ضمف إطار الدعاية  اإلسرائيمي عمى غزة عمى أنيا أخبار وصور موضوعية وغير منحازة، وا 

 اإلعبلمية المنحازة إلى الرواية اإلسرائيمية.

النظر لمعدواف  _ التحري الدقيؽ لؤلخبار والصور المنشورة حوؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، وعدـ2
 مف منظور الصحيفتيف، وتكويف نظرة شاممة وعميقة حوؿ العدواف.

_ يوصي الباحث الصحؼ العربية في األراضي المحتمة، وأراضي السمطة الوطنية الفمسطينية بعدـ 3
النقؿ الحرفي عف الصحافة اإلسرائيمية؛ ألنيا صحؼ غير حيادية ومتميزة، وىدفيا تحريض الجيش 

 ييف وشيطنة الطرؼ اآلخر.لقتؿ المدن

_ يوصي الباحث القارئ العربي وىو يطالع الترجمة العربية لصحيفة يديعوت أحرونوت ومعاريؼ، 4
أف يكوف متيقظًا لما يقرأه، ألنيا صحيفة تدس السـ بالعسؿ، فيي غير حيادية بؿ ىي منحازة لرؤية 

 ىـ.الحكومة اإلسرائيمية، التي تعج بالعداء لمفمسطينييف وقضايا

_ يوصي الباحث القراء والمتابعيف ليديعوت أحرونوت ومعاريؼ بأف الجنود القتمى ىـ مجرموف َوُقِتموا 5
ألنيـ َقتموا آالؼ المدنييف وأف الصور التي نشرتيا ىاتيف الصحيفتيف تـ إستخداميا لكسب التأييد 

 والتعاطؼ العالمي ولتبرير عدوانيا عمى غزة.
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http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8

-D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%-%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89

%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9

-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.

html 

. 30/10/2014كلوب، عرابً، قراءة فً حرب إسرابٌل على قطاع غزة، ( 2

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/30/346375.html. 

3 )desguide.com ،فن اإلخراج الصحفً والتصوٌر الصحفً، مجلة فنٌة علمٌة ،

2/3/2012 .de.com/blog/desnewshttp://desgui/ 

Media images of war  

صور االعالم عن الحرب ، ماٌكل جرٌفٌٌن أستاذ مشارك فً دراسات االعالم فً كلٌة ( 4

 ماكالٌستر ، ومحرر االتصاالت للموسوعة العالمٌة لالتصاالت ، ونشراته الحدٌثة، تتضمن

http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.abahe.co.uk/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/30/346375.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/30/346375.html
http://desguide.com/blog/desnews/
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راق، وفً الصحافة ،النظرٌة "التصوٌر االمرٌكً" الحرب على االرهاب، فً أفغنستان والع

 والتطبٌق والنقد

-http://teaching.thenoiseofthestreet.net/dms259fall12/wp

dfwar.p-images-content/uploads/2012/09/media 

دراسة عن تؤثٌر الصور على مستهلكً االخبار ، تبحث هذه الدراسة تؤثٌر الصور على  (5

، االفراد فٌما ٌتعلق بالندماج والعواطف ومفهومهم عن الحرب ، كتبها مجموعة من الباحثٌن وهم

 هبً كوب، دوغالس هول، دونالد برستٌون بول،  

http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/05B/paper.pdf. 
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 المالحق: 

 : نص المبادرة المصرٌة لوقف إطالق النار( 1ملحق رقم )

 م15/7/2014

 أطلقت مصر، مبادرة تهدف للوصول إلى تهدبة بٌن الفصابل الفلسطٌنٌة وإسرابٌل ووقف العدوان

 اإلسرابٌلً على قطاع غزة.

 ورد فً بٌان من الخارجٌة المصرٌة:نص المبادرة المصرٌة بحسب ما 

إستكماالً للجهود المكثفة واإلتصاالت المستمرة التً تجرٌها مصر على أعلى مستوى على مدار 

تها تجاه األسبوعٌن الماضٌٌن مع مختلف األطراف المعنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة، وإنطالقاً من مسبولٌ

أشقابها الفلسطٌنٌٌن وحقنا لدمابهم والحٌلولة دون تصاعد أعداد الشهداء والمصابٌن جراء اإلعتداءات 

اإلسرابٌلٌة، فقد أطلقت مصر مبادرة تطالب بوقف فوري إلطالق النار، وذلك فً ظل إتصاالت 

ٌة، بما ٌإدي إلى وقف تجرٌها مع الجانب اإلسرابٌلً والقٌادة الفلسطٌنٌة وسابر الفصابل الفلسطٌن

كافة األعمال العدابٌة براً وبحراً وجواً ووضع حد لنزٌف الدم الفلسطٌنً وتخفٌف معاناة الشعب 

 الفلسطٌنً فً األراضً المحتلة.

وتإمن مصر أن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة األعمال العدابٌة سوف ٌسهم دون شك فً تهٌبة 

إطار زمنً محدد وعلى أساس المرجعٌات والمبادئ الدولٌة  المناخ إلستبناف مفاوضات جادة، وفق

المتفق علٌها، وتقود إلى تحقٌق تطلعات الشعب الفلسطٌنً فً إقامة دولته المستقلة على حدود عام 

وعاصمتها القدس الشرقٌة، وهً الضمانة الوحٌدة إلستدامة األمن واإلستقرار لكافة شعوب  1967

 المنطقة.

سبولٌة التارٌخٌة لمصر وإٌماناً منها بؤهمٌة تحقٌق السالم فً المنطقة وحرصاً _ إنطالقاً من الم1

على أرواح األبرٌاء وحقنا للدماء، تدعو مصر كل من إسرابٌل والفصابل الفلسطٌنٌة إلى وقف فوري 

إلطالق النار، نظراً ألن تصعٌد المواقف والعنف المضاد وما سٌسفر عنه من ضحاٌا لن ٌكون فً 

 من الطرفٌن ومن هذا المنطلق ٌلتزم الطرفان خالل فترة وقف إطالق النار باآلتً: صالح أي

على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، مع  Hostilitiesتقوم إسرابٌل بوقف جمٌع األعمال العدابٌة  -أ

 التؤكٌد على عدم تنفٌذ أي عملٌات إجتٌاح بري لقطاع غزة أو إستهداف المدنٌٌن.

من  Hostilitiesصابل الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة بإٌقاف جمٌع األعمال العدابٌة تقوم كافة الف -ب

قطاع غزة تجاه إسرابٌل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت األرض مع التؤكٌد على إٌقاف إطالق الصوارٌخ 

 بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنٌٌن.

اص والبضابع عبر المعابر الحدودٌة فً ضوء استقرار فتح المعابر وتسهٌل حركة عبور األشخ -جـ

 األوضاع األمنٌة على األرض.

 أما باقً القضاٌا بما فً ذلك موضوع األمن سٌتم بحثها مع الطرفٌن. -د
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 _ أسلوب تنفٌذ المبادرة: 2

ن ساعة من إعال 12بدء تنفٌذ إتفاق التهدبة بٌن الطرفٌن، على أن ٌتم إٌقاف إطالق النار خالل  -أ

 المبادرة المصرٌة وقبول الطرفٌن بها دون شروط مسبقة.

ٌتم إستقبال وفود رفٌعة المستوى من الحكومة اإلسرابٌلٌة والفصابل الفلسطٌنٌة فً القاهرة خالل  -ب

ساعة منذ بدء تنفٌذ المبادرة إلستكمال مباحثات تثبٌت وقف إطالق النار وإستكمال إجراءات بناء  48

على أن تتم المباحثات مع الطرفٌن كل على حدة )طبقاً لتفاهمات تثبٌت التهدبة  الثقة بٌن الطرفٌن،

 (.2012بالقاهرة عام 

ٌلتزم الطرفان بعدم القٌام بؤي أعمال من شؤنها التؤثٌر بالسلب على تنفٌذ التفاهمات، وتحصل  -جـ

ها ومراجعة أي من مصر على ضمانات من الطرفٌن باإللتزام بما ٌتم اإلتفاق علٌه، ومتابعة تنفٌذ

الطرفٌن حال القٌام بؤي أعمال تعرقل استقرارها. فلسطٌن اآلن،  نص المبادرة المصرٌة لوقف 

 . 1(15/7/2014إطالق النار، )فلسطٌن اآلن: 

 

 غزة.. شروط المبادرة المصرٌة لوقف إطالق النار

 م26/8/2014

األمد، حسب ما أعلنت السلطات  توصل الطرفان الفلسطٌنً واإلسرابٌلً إلتفاق حول هدنة طوٌلة

 المصرٌة وربٌس السلطة الفلسطٌنٌة، محمود عباس.

وجاء فً بٌان صادر عن الخارجٌة المصرٌة أنه حفاظاً على أرواح األبرٌاء وحقناً للدماء، واستناداً 

، دعت مصر الطرفٌن اإلسرابٌلً والفلسطٌنً 2012وتفاهمات القاهرة  2014إلى المبادرة المصرٌة 

ى وقف إطالق النار الشامل والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بٌن قطاع غزة وإسرابٌل بما ٌحقق إل

سرعة إدخال المساعدات اإلنسانٌة واإلغاثٌة ومستلزمات إعادة اإلعمار، والصٌد البحري إنطالقاً من 

األخرى خالل أمٌال بحرٌة، وإستمرار المفاوضات غٌر المباشرة بٌن الطرفٌن بشؤن الموضوعات  6

شهر من بدء تثبٌت وقف إطالق النار، وفً ضوء قبول الطرفٌن الفلسطٌنً واإلسرابٌلً بما ورد 

لبدء سرٌان وقف  26/8/2014بتوقٌت القاهرة ٌوم  19:00بالدعوة المصرٌة، فقد تحددت ساعة 

 إطالق النار.

 الفلسطٌنً محمود عباس ٌشكر السٌسً:الرئٌس 

                                                           
1
، 15/7/2014( فلسطٌن اآلن، المبادرة المصرٌة لوقف إطالق النار،  

-http://paltimes.net/details/news/70015/%D9%86%D8%B5
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1.html-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82. 

http://paltimes.net/details/news/70015/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
http://paltimes.net/details/news/70015/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
http://paltimes.net/details/news/70015/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
http://paltimes.net/details/news/70015/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
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فلسطٌنً محمود عباس فً تصرٌح صحافً قبٌل إجتماع للقادة الفلسطٌنٌة: ومن جهته، قال الربٌس ال

تعلن موافقة القٌادة الفلسطٌنٌة على دعوة مصر الشقٌقة لوقف إطالق النار شامل ودابم من الساعة 

 بتوقٌت غرٌنٌتش(  16:00بالتوقٌت المحلً ) 19:00

زامن من أجل تلبٌة مطالب وأضاف الربٌس الفلسطٌنً محمود عباس: نؤمل أن ٌتم ذلك بالت

وإحتٌاجات أهلنا فً غزة، وتوفٌر كل مستلزماتهم الغذابٌة والطبٌة، واإلنطالق لبدء إعمار كل ما 

 دمره العدوان.

وناشد الربٌس الفلسطٌنً محمود عباس المجتمع الدولً واألمم المتحدة توفٌر هذه المواد فً أقصى 

 سرعة ممكنة.

عباس الربٌس عبد الفتاح السٌسً والقٌادة على الجهد الذي بذلوه  وشكر الربٌس الفلسطٌنً محمود

 لوقف العدوان على غزة وقتل األطفال والتدمٌر الممنهج لقطاع غزة.

 حماس: إنتصار المقاومة

أما حركة حماس فاعتبرت أن هذا اإلتفاق إنتصار للمقاومة، فٌما أعلنت إسرابٌل موافقتها على ةقف 

 د" فً غزة.إطالق النار "غٌر محدو

وقال سامً أبو زهري، المتحدث بإسم حركة "حماس" فً مإتمر صحافً عقده فً مستشفى الشفاء 

فً غزة: استطعنا أن ننجز ما عجزت عنه جٌوش العرب مجتمعة، الٌوم نهنا شعبنا الفلسطٌنً بهذا 

 اإلنتصار الكبٌر، ونهنا أمتنا العربٌة بهذا اإلنتصار.

 إحتفالت كبٌرة فً غزة:

إثر اإلعالن، احتفل آالف الفلسطٌنٌٌن فً قطاع غزة بإتفاق وقف إطالق النار مع إسرابٌل، و

وصدحت تكبٌرات المساجد، وأطلقت العٌارات النارٌة فً الهواء فرحاً، مع بدء دخول اإلتفاق حٌز 

 التنفٌذ.

 ساعة: 48إتصالت مكثفة منذ 

وصل إلى وقف إلطالق النار مع إسرابٌل وكان مسإولون مصرٌون وفلسطٌنٌون أعلنوا، أنه تم الت

 "ثابت وطوٌل األمد" فً قطاع غزة.

وإن اإلتصاالت التً تجرٌها القٌادة الفلسطٌنٌة وربٌس الوفد الفلسطٌنً لمفاوضات التهدبة مع 

 إسرابٌل، نضجت من أجل اإلعالن عن وقف إطالق نار ثابت وطوٌل األمد فً قطاع غزة.

 مم المتحدةبانكً مون األمٌن العام لأل

قال مون إننا نؤمل أن ٌكون وقف إطالق النار فً غزة مقدم لعملٌة سٌاسٌة، وأضاف أن غزة ٌجب أن 

 . 1تعود تحت حكومة فلسطٌنٌة شرعٌة واحدة تلتزم بتعهدات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

                                                           
1
and-http://www.alarabiya.net/ar/arab-، 26/8/2014( العربٌة، الشروط المصرٌة لوقف إطالق النار، 
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 أسئلة المقابالت:

 كٌف ٌتم إخراج الصفحة األولى فً الجرٌدة. (1

 ة إلعطاء الصورة الصحفٌة مكانة فً الصفحة األولى.ما هً األُسس المتبع (2

 ما هً المدارس المستخدمة والدارجة للصحف إلخراج الصفحة األولى. (3

 كٌف تستخدم الصورة الصحفٌة فً الحروب. (4

 كٌف ٌتم إستخدام األلوان فً الصورة الصحفٌة عند نشرها، وما أهمٌة األلوان للصورة. (5

 أي العام.كٌف تإثر الصورة الصحفٌة على الر (6

 ما أهمٌة الصورة فً الصحافة. (7

 ما اإلٌجابٌات والسلبٌات للصورة الصحفٌة. (8

 كٌف تستخدم صحٌفتً ٌدٌعوت أحرونوت ومعارٌف الصورة الصحفٌة فً الحروب. (9
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نسبة الصور الصحفٌة المنشورة فً صحٌفتً ٌدٌعوت أحرونوت ومعارٌف من (: 2ملحق رقم )

 :لحجم والمضمونحٌث النوع واللون وا

 

 عدد الصور وتوزٌع نوعها حسب نوع الصورة )صحفٌة، غٌر صحفٌة(

 

 

 

 توزٌع الصورة فً الصحف حسب اللون
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 توزٌع الصورة فً الصحف حسب موقعها

 

 

 توزٌع الصورة فً الصحف حسب حجمها
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 توزٌع الصورة فً الصحف حسب المضمون

 

 

 توزٌع الصورة فً الصحف حسب المضمون
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 توزٌع الصورة فً الصحف حسب المضمون
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المنشورة فً صحٌفتً ٌدٌعوت أحرونوت ومعارٌف والصور التً لم  الصور( 3ملحق رقم )

 تنشرها:

 من بعض الصور التً نشرتها صحٌفة ٌدٌعوت أحرونوت خالل العدوان اإلسرائٌلً على غزة:  (1

 

 

 ? عابدون الى البٌت ؟חוזרים הביתה 

 جندي جٌش الدفاع اإلسرابٌلً على حدود القطاع أمس.

  و روتٌنٌاً أ عادٌاً  باً تقرٌبا أصبح شٌ כמעט שגרה
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 وصف الصورة: دخان ٌتصاعد فً سماء غزة بعد غارة جوٌة إسرابٌلٌة )قصف إسرابٌلً(، 

 نطلق النار ونتقفى األثر.
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 ساعة إضافٌة من الهدنة  24تفاق على إ: فً منتصف اللٌلة الماضٌة

 إتفاق. لىتمدٌد الهدنة فً الطرٌق إ

 

 

 صفارة إنذار فً قسم الخدج 
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جبر أرجاء المعمورة، طاقم قسم الخدج فً مشفى شناٌدر فً بٌتح تكفا أمثل هذا المشهد لن ٌتكرر فً 

األطفال الخدج، . دي الطاقم ٌتواجد البطون األكثر نعومة فً إسرابٌلأٌبٌن  ،ى الساللمإلعلى التوجه 

 خ من غزة. طالق الصوارٌإعقاب أنذار الصفارات فً إهكذا كان ٌبدو المشهد البارحة خالل 

 

 

 

 

 : دفعوا حٌاتهم الثمن. שילמו בחייהם

 جٌش الدفاع اإلسرابٌلً  ثنٌن من ضباطإ: ל"שני קציני צה

 :  ثالثة جنودשלושה חיילים

 : ومواطنואזרח

 .من القتال نهاٌة االسبوع :  قتلوا فًנהרגו בסוף שבוע של לחימה

نفاق مشاة فً البحث وراء األ: مقاتلو الל בחיפוש אחר מנהרות בעזה אתמול "לוחמי נח

 .مس فً غزةأ
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 : صٌادو األنفاق ציידי המנהרות

 كشف جٌش الدفاع מנהרות ועשרות פירי מנהרות 13ל חשף בעזה "צה :

 نفاق أخرى  أى العشرات من أسس إلفً غزة باإلضافة  نفقاً  13اإلسرابٌلً عن وجود 

 פיצוץ חדר אוכל  –פיגוע דרך המנהרות  –חמאס תיכנן מגה : גורמים בכירים

خططت حماس لتنفٌذ  جهات قٌادٌة  -על יושביו או חטיפת עשרות ילדים מקיבוץ 

و خطف أتفجٌر غرفة طعام على راس جالسٌها  –نفاق هجوم إرهابً ضخم عن طرٌق األ

 عشرات األوالد من الكٌبوتس

 مس توسٌع العملٌة البرٌة. أ: قرر אמש הוחלט להרחיב את הפעולה הקרקעית 

 

 

 :  تصعٌد למההס

تفاقٌة وقف إنهٌار إ  -חמאס שיגר מטחים כבדים למרכז ולירושלים : הפסקת אש קרסה

 .طالق النار: حماس تطلق صوارٌخ ثقٌلة على المركز والقدسإ
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 ة هً األمٌالقبة الحدٌد

 

لىأسماء الجنود القت  
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 بنً غانتس ٌزور أحد الجرحى.

 

 سقوط أول قتٌل إسرابٌلً 

زة وقتل غب لثالثة أوالد، تطوع فً توزٌع الطعام للجنود على حدود أعاما"  33" درور حنٌن

 .شظاٌا قذٌفة صاروخٌة .حرب ونار بال توقفب
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 5מליון ישראלים תחת איום הרקטות מרצועת עזה 5

 غزة الصوارٌخ من قطاع تحت تهدٌدملٌون إسرابٌلً  

 : القبة الذهبٌةכיפת הזהב

غلب الصوارٌخ التً قد أعتراض إو نظام القبة الحدٌدٌة التً نجحت فً نجم العملٌة حتى اآلن ه

طلقت، وتوفر اإلحساس باألمان على الجبهة الداخلٌة وتوفر القدرة على التحمل لصانعً القرار أ

 .المترددٌن فً كٌفٌة المضً قدماً 

 :עורף ואורך נשימה 

مبانً سكن المواطنٌن، المخابا العسكرٌة لدى حماس تختبا تحت  –: المشاكل הבעיות

 ستخبارات غٌر دقٌقة. إستخبارات حول مكان وجود صوارٌخ بعٌدة المدى هً واإل

 .لصاروخً القبة الحدٌدٌة ًطالق لٌلإالتعلٌق على الصورة: 
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ى زٌخرون ٌعكوف إلرجاء إسرابٌل، الصوارٌخ وصلت أصاروخ  على  100كثر من أطالق إ

 50اشرة لبٌت فً كفر عزة، تواجدت العابلة فً اٌالت، نحو ومنطقة المفاعل فً دٌمونا، إصابة مب

 قتلوا فً القصف على غزة  شخصاً 

 العناوٌن الجانبٌة:

 صراع غزة

 سوف ٌؤخذ وقت 

 إسرابٌل تنتصر

 

 

 . 23خرٌن سمح بنشرهم، عدد الشهداء فً الحرب آقتلى  8أسماء  
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 وقف إطالق النار )هدنة(
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 صور التً نشرتها صحٌفة معارٌف خالل العدوان اإلسرائٌلً على غزة: من بعض ال (2

 

 نتظار محمد ضٌف إفً 
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 خرج المخربون من األنفاق وأطلقوا ناراً قاتلة.

 

 

 : حصار جويמצור אווירי
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صور من المجازر التً إرتكبها جٌش اإلحتالل فً قطاع غزة ولم تنشر فً صحٌفتً  (3

 رٌف:ٌدٌعوت أحرونوت ومعا
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