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 شكر وتقدیر

  

ُ أُي عبارِة شكٍر حجمَ ما قدمه لي والداَي العزیزان، فلم یأِت  نجاحي إال بفضِل اهللا  ال تتسع

  . أوًال ثم دعمهما ودعائهما وتشجیعهما الدائم

ودفعني . اإلجتهاد والتمیز إلى، الذي طالما حفزني عطا اهللا الرمحینمشرفي الرائع الدكتور 

لك مني كل اإلمتنان .. .روفي، فتحملني كثیرًا ظاء رسالتي بالوقِت المحدد، فأخرني عملي و إلنه

  ..والتقدیر

  ..إلى كلیة اإلعالم في جامعة الشرق األوسط التي أضافت إليَ الكثیر، بأساتذتها وكوادرها

ر أبو دیس لكم كل الشكر والتقدی–إلى الكادر االعالمي وكلیة األداب في جامعة القدس 

...  

  .. إلى إخوٍة وأصدقاء ساعدوني إلتمام رسالتي، أو اكتفوا بالدعاِء لي 

  

  ..لكم مني جمیعًا كل الشكر والتقدیر
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  اإلهداء

  

إلى كِل من سلَك درَب اإلعالم لغایاٍت نبیلة، وسعى إلى نقِل الحقیقة، وانطلق یعمل بدافِع 

  ..مسؤولیتِه اإلجتماعیة تجاه مجتمعِه وُأمتهِ 

مٍة نالت ضعفاء، فسقَط شهیدًا قبَل أن  سعى كِل صحفيإلى  ا، ومظَل إلى معلومة خفیت عنَ

  ..یبلِغنا رسالته

السوري الذین قدموا وال والشعب العربي  الفلسطیني ، تضحیات أبناء الشعب العربيإلى 

  ...بیل زالوا یقدمون الغالي والنفیس في سبیل الكرامة ، والحق ، والحریة ، أهدهم هذا العمل الن
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  2013/2014جامعة الشرق األوسط / كلیة اإلعالم

لألزمة الراهنة في القُطر ، )الفوتوغرافیة( صحفیةالالصور  دالالت عنالدراسة  تحدث هذهت

، ویدیعوت رنة بین صحیفتي القدس الفلسطینیة، وذلك في دراسة تحلیلیة مقاالسوريالعربي 

، والصراع الدائر فیها منذ مارس آذار لمعرفة مضامین األزمة السوریة  ؛"اإلسرائیلیة"أحرونوت 

ین عامي ختار الباحث عینة الدراسة بالمدة الزمنیة ما ب، وقد إ2014أبریل \حتى نیسان 2011

 ؛ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي المقارن للدراسة م، ولقد ا2014أبریل \نیسان - 2013

 صحیفتینطیة التي تكرسها هاتین الكما تسعى إلى معرفة حجم التغ. لتحقیق أهداف الدراسة

 أحداثبما یحدث من  اومدى اهتمامهم تغطیتهمابة تحدید نسو .سوريلقضایا الحراك الشعبي ال

  . السوریةفي الساحة 
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ن ال ، تصالالتطور السریع في وسائل اال ، وذلك بسببعالم الیوم أصبح كأنه قریة صغیرةوإ

وبذلك وجد اإلنسان المعاصر ضالته في الحصول على األخبار معتمدًا على الصحف بما تغطیه 

  . من صور وأحداث 

ور الصحافة المكتوبة في أهمیتها في دراستنا لألزمة السوریة وما أصبحت لهذه وتبرز لنا د

الحفاظ على أمن الكیان األزمة من تأثیر على المنطقة إقلیمیًا ودولیًا بدرجات متفاوتة ، وال سیما 

جر المسموم في قلب ، والخنمة في منطقة الشرق األوسطوهي حلیفة الغرب الدائ" إسرائیل"المزعوم 

  . الم العربيالع

، وعالقتهما لصورة في دورهما إلیصال المعلومةوترجع أهمیة المضمون الصحفي المرافق ل

ث في دراسته على ثالث نظریات ، وقد اعتمد الباحدة القائمین باالتصال وأولویاتهمالقویة ألجن

رتیب ، ونظریة تبریةواألطر الخ -حارس البوابة اإلعالمیة –تصال النظریة القائم با: وهي

الباحث عن سرد التطور  ، ثم تكلملتي تعتمد جمیعها على القائم باالتصال، وا)األجندة(األولویات 

عن ، ثم تحدث الباحث )المقروءة(ائص الصحافة المطبوعة ، ومن ثم تحدث عن خصللصحیفتین

 )الفوتوغرافیة(، ثم تطرق في دراسته عن الصورة الصحفیة كل مؤسسةالسیاسات اإلعالمیة ل

صورة المنشورة في ، إضافًة للمضامین الجوهریة التي ُأرفقت مع الهمیتها، تاریخها، وأنواعهاأ

صحفي، وأهمیة الصورة في ، كما سلطت الضوء على منظومة اإلخراج الصحیفتي الدراسة

كما وتم التركیز في الدراسة على مضامین الخطاب الصحفي الموجه نحو األزمة . اإلخراج

انس والتعارض في المقارنة ، وبیان التجودالالتهما الفوتوغرافیة والنصیةیفتین السوریة بین الصح

  .بینهما
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، أن صحیفة القدس الفلسطینیة في تغطیتها لنتائج التي توصلت إلیها الدراسةومن أهم ا

عد اإلنساني في تغطیتها ، وعلى القات الفلسطینیة السوریة المتینةعلى العال ركزت لألزمة السوریة ُ ب

فكانت تهتم بإبراز األزمة في سوریة من " اإلسرائیلیة"، بینما صحیفة یدیعوت أحرونوت زمةلأل

عدها األمني ُ   . حرصًا على أمن حدودها الشمالیة  ؛ب
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Abstract 
The Journalistic photo and the text of the Portyal Syrian Crisis in the 

Palestinian Al-Quds Newspaper and Israeli Yediout 

Ahranout Newspaper 
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Dr. Attallah Ar-Rahamin 

Media Faculty / Middle East University 2013/2014 
 

This study tackles the indications of the newspaper photos of the 

current crisis in Syrian Arab Republic through an analytical study 

comparing between the Palestinian Al-Quds newspaper and the Israeli 

Yedioth Ahronoth newspaper to investigate the significations of the Syrian 

crisis since March 2011till April 2014. 

The researcher has selected the study sample through the period 

extending from 2013 to April 2014. The researcher has also adopted the 

comparative descriptive analytical approach to attain the study goals. The 

study attempts to identify the coverage scale these two newspapers 

dedicate to cover the Syrian popular movement and to measure the rate 
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of such coverage, and to determine how far these two newspapers are 

interested in the occurring events in Syria. 

Due to rapid development of communications, the world has almost 

become a small village, and so modern people have found their quest in 

obtaining news through the newspapers that cover occurring events in all 

over the world. The study highlights the important role played by printed 

media in covering the Syrian crisis and its international and regional 

impacts, especially safekeeping the security of the so-called "Israel", being 

the lasting ally of the West in the Middle East and the poisoned dagger 

stabbed in the heart of the Arab World. 

The study points out that the significance of the press content 

companying the press photo lies in their role in delivering the message, 

and in their close relation to the agendas and priorities of communicators. 

The researcher has elaborated the study relying on three theories: 

Communicator theory, Gatekeeping theory, Frame Analysis theory and 

Prioritization theory; all these theories depends mainly on the 

Communicator. Then, the researcher discussed the requirement for 

journalists development and characteristics of printed press. The 

researcher has also discussed the media policies of each institution, and 
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addressed the issue of press photo in terms of its significance, history and 

types, along to the core content accompanying the photos published in the 

studied newspapers. The study has also spot light on press production 

system and the importance of image and photo in production. The study 

has also focused on the contents of press speech of the two newspapers 

toward the Syrian crisis and their photo and text indications, showing 

aspects of agreement and disagreement between the two newspapers. 

The most important conclusions the study concluded to: the Palestinian 
Al-Quds newspaper covered the Syrian crisis from the perspective of 
highlighting the good relationships existing between Palestine and Syria 
and focused on the humanitarian dimension of the crisis; while the Israeli 
Yedioth Ahranoth newspaper focused on the security dimension, reflecting 
its worries about "Israel's" northern boarders.
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  مقدمة الدراسة: الفصل األول

  :تمهید1-

رحلة متطورة من ، كما یعیش مالمسائل والتناقضات والقضایایحمل عالمنا الیوم في فضائه الكثیر من 

المي بوسائطه التفاعلیة المتعددة، حیث أخذت تغزو كل بیت وكل رأٍي عام أو مرفٍق عالتقدم التقني اإل

عالمیة الجماهیریة ثابتًا نة األقدم من بین تلك الوسائل اإلة المه، وما یزال عالم الصحافة المطبوعحیوي

فالصحافة بوجه العموم التي تعتمد على الكلمة المطبوعة جمهور قرائه،  على خاصیته في التأثیر على

نها قادرة والصورة الصحفیة المعبرة یكون تأثیرها أعمق وأدق في نقل الحدث المبني على المعلومة أل

ل معین مع إمكانیة ، وتبني الفكرة بشكتفكیر في األحداث من خالل التأمللى العقل القارئ إعلى إطالق 

غني موضوع النقاش بالنص المكتوب والصورة ااالستشهاد  ُ خضاعه للنقد والتعقیب، مما ی كما  لمعبرة، وإ

في الیوم الذي لى كونها تصدر ل الخبر وقراءة الصورة تكون أكبر، وذلك عائد إأن فرصة الصحیفة بتحلی

یلي الحدث مما یعطي فرصة لجمع المعلومات وتحلیلها وعرضها في صفحات الجریدة بتسلسل منطقي 

  .من الفهم واالستیعاب تمكن القارئ

صحیفة  ، نجد أن الصحافة الفلسطینیة الحكومیة  بوجٍه عام ،خاصةً في ضوء ما تقدم

، "یدیعوت أحرونوت "، ممثلًة بصحیفة "ائیلیةاإلسر "مقارنًة بالصحافة  ،القدس المكتوبة ومثیالتها

عرضت ، حیث )2014\4\30-م 2013\1\1(الواقعة  التي تناولت األزمة السوریة في الفترة

، تناولوا تلك األزمة بشكٍل یعكس وجهة "إسرائیلیین"ُكتاٍب مقاالٍت تحلیلیة ل "اإلسرائیلیة" الصحف

لت األخبار عن ، ونقحیادلتزمت جانب السطینیة ابینما الصحف الفل". ئیلیةاإلسرا"نظر حكومتهم 

  . یجاباً وجهة نظرها سلبًا أو إ ولم تبدِ الوكاالت األجنبیة، 
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فقد وضحت ، "اإلسرائیلیة"الصحف الفلسطینیة وأما بالنسبة للصورة الصحفیة التي تناولتها 

ة علقت بتحلیالتها ، بینما الثانیي حین أن األولى لم تعلق على ذلك، فصور معاناة الشعب السوري

  .لمرفقة سلبًا تجاه النظام السوريوصورها ا

یمثل وجهة النظر ختیار تلك الصحیفتین القدس ویدیعوت أحرونوت قد ویرى الباحث، أن ا

والمقارنة بینهما لى المقاربة وهذا یؤدي في المحصلة النهائیة إ ،ةالرسمی" سرائیلیةاإل"الفلسطینیة و

ى عدة معاییر منها التحلیل، والتفسیر، والربط واالستنتاج، تزم الباحث إل، ولهذا البصورٍة موضوعیة

  . دي إلى المقارنة الحقیقة والتامةلى الموضوعیة الحقیقیة التي تؤ حتى یتوصل إ

التفسیر والتحلیل في االعتماد على  ،ن تحدید عدة نقاط یمكن إتباعها، یمكوفي ضوء ما سبق

  :والمقارنة

  .لیلي لمضمون ما جاء بتلك الصحفنهج الوصفي التحعتماد على الماال) أ

دى فعالیتها في التأثیر على ، ومتوغرافیة المنشورة في تلك الصحفالفو توضیح الصورة ) ب

  . السیاسات التحریریة للصحیفتین

في كال  كتابة الموضوعات المتعلقة بالصورتوضیح األسباب الظاهرة والكامنة التي تتعلق ب) ت

  .لصحیفتینا

 :مشكلة الدراسة -2

بــدرجات مختلفــة، كمــا أن رؤیــة " إســرائیل"الــدموي فــي ســوریة علــى فلســطین، والصــراع  یــؤثر       

ا الصـــراع ، فـــإن طبیعـــة التغطیـــة الصـــحفیة لهـــذالشـــعبین للصـــراع، قـــد تكـــون مختلفـــة أیضـــا، وبالتـــالي
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طیـة علـى فـي التغوعلیه تسعى هذه الدراسة لرصد االخـتالف والتجـانس . ستكون مختلفة هي األخرى

  .  خلفیة االختالف في الرؤیة والمصلحة

إلــى تســعى هــذه الدراســة إلــى معرفــة التبــاین بــین مواقــف الصــحیفتین تجــاه األزمــة الســوریة، 

جانــب تســلیط الضــوء علــى إبــراز اهتمامــات صــحیفتي القــدس ویــدیعوت أحرونــوت بتتبعهمــا لألحــداث 

على الوضع الداخلي فـي سـوریة الـذي یـؤثر بـدوره الدامیة في سوریة، من منطلق أن فلسطین تخشى 

على ما یقارب بدوره النصف ملیـون الجـئ فلسـطیني مـوزٍع علـى معظـم محافظـات العاصـمة دمشـق، 

بما في ذلك اإلدخال اإلجباري لالجئین في األزمة بین فكیي الصراع، وتداركًا لمنـع تـدهور العالقـات 

القــدس تركــز علــى النــواحي اإلنســانیة واإلیجابیــة فــي  اإلیجابیــة بــین فلســطین وســوریة، إذ أن صــحیفة

ــا یتعلــق باألزمــة الســوریة بصــورٍة شــبه منتظمــة، دون أن تخضــع سیاســة نفســها لــرؤى تبــرز  عــرض م

التحیــز، وتــؤثر علــى جــوهر العالقــات بــین البلــدین، حیــث كانــت التغطیــة فــي صــحیفة القــدس متوازنــة 

، فعقــب خســارتها 1973ل مــن كانــت علیــه بعــد حصــاد حالهــا حــا" إســرائیل"بینمــا . إلــى أبعــد الحــدود

إبــان فتــرة حــرب حزیــران مــع الــدول العربیــة، وهــي تأخــذ موقــف المترقــب الحــذر، وتتتبــع مــا یجــري فــي 

الــوطن العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط مــن تغیــراٍت رادیكالیــة فــي الفكــر والكیــان، فكــان للوضــع فــي 

بصــحفها إلــى تســلیط الضــوء علــى األحــداث فــي " رائیلإســ"ســوریة طابعــًا ذا أهمیــة مطلقــة، إذ بــادرت 

ســوریة مــن منطلــق النــواحي األمنیــة، فكــان لصــحیفة یــدیعوت أحرونــوت أجنــداتها فــي إبــراز النــواحي 

العســكریة التــي یتمتــع فیهــا النظــام والمعارضــة والــدعم الملحــوظ دولیــًا لكــال الطــرفین وتحدیــدًا األســد، 

د مــن جهــة، ومــن جهــة علــى مــا تخشــاه حكومــة الكیــان مــن فكــان لهــا طابعهــا التحریضــي علــى األســ

، وأن تتحـــــول إلـــــى بـــــؤرة تجمـــــع أعـــــداء الكیـــــان  انتشـــــار الترســـــانة الكیماویـــــة وتفـــــوق ســـــوریة عســـــكریًا

وعلیــه یمكــن تحدیــد مشــكلة الدراســة بنــاًء . ، وحــدودها الشــمالیة"إســرائیل"وتضــرب عمــق " اإلســرائیلي"

  .وأجنداتها لدى الصحیفتین  یةوالنص, على دالالت الصور الفوتوغرافیة
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  : أهداف الدراسة-3

  :تهدف هذه الدراسة إلى

المضامین والموضوعات التي عكستها الصورة الصحفیة، والتي حظیت التعرف إلى  -1

، لدى تناولهما "اإلسرائیلیة " باهتمام صحیفتي القدس الفلسطینیة، ویدیعوت أحرونوت 

 لألزمة السوریة؟ 

تي اعتمدت علیها صحیفتا القدس الفلسطینیة، ویدیعوت أحرونوت المصادر الالتعرف إلى  -2

 في تغطیة األزمة السوریة ؟" اإلسرائیلیة "

موقف ُكتاب صحیفتي القدس، ویدیعوت أحرونوت فیما یتعلق بصورة التغطیة  التعرف إلى -3

 الصحفیة لألزمة السوریة ؟

یدیعوت أحرونوت لدى الصحفیة المستخدمة في صحیفتي  القدس، و  األنواع التعرف إلى -4

 تناولهما للقضایا المتعلقة باألزمة السوریة ؟

نوع الصور المرافقة للتغطیة اإلخباریة الصحفیة المنشورة في صحیفتي القدس      التعرف إلى -5

 حول األزمة السوریة ؟ " اإلسرائیلیة"الفلسطینیة، ویدیعوت أحرونوت 

المستخدمة في تغطیة األزمة السوریة  في  "الغرافیكیة"العناصر الطبوغرافیة و التعرف إلى -6

 الصور والرسوم، واإلطارات، واأللوان، والعناوین ؟ : الصحیفتین من حیث

  :أهمیة الدراسة  -4

  : تستمد الدراسة أهمیتها في كونها ستلقي الضوء على أبرز المحاور اآلتیة

دول الشرق األوسط، من خالل صورة األزمة السیاسیة السوریة في ظل التغیرات العربیة في : أوالً 

  . ممثلًة بالقدس، ویدیعوت أحرونوت" اإلسرائیلیة"الصحف الفلسطینیة، و
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المقارنة التي تقدمها هذه الدراسة، ما بین موقفي الصحیفتین تجاه األزمة السوریة واتسامها : ثانیاً 

  . ف، والتحلیلبالموضوعیة الحیادیة، أو التحیز، وهذا یمنح الدراسة أهمیًة من ناحیة الوص

یمكن أن تكون هذه الدراسة مرجعیًة یمكن االعتماد علیها في دراساٍت أخرى في هذا  المجال : ثالثاً 

  .من ناحیة منهجیتها بالوصف، والتحلیل والحكم والنتیجة

مقارنة الصورة المرفقة للموضوع الخبري في كال الصحیفتین، وهذا یساعدنا في تحدید أهم : رابعاً 

  .التي نبني من خاللها نموذجًا نحلل فیه واقع الخبر، والصورة في كلتا الصحیفتینالمؤشرات 

  :أسئلة الدراسة-5

  : ئلة الدراسة على المحاور التالیةتتركز أس

اهتمام صحیفتي حظیت بالتي ، و وعات التي عكستها الصورة الصحفیةالمضامین والموضما  - 1

  ؟ا لألزمة السوریةم، لدى تناوله"ائیلیة اإلسر " ویدیعوت أحرونوت ، القدس الفلسطینیة

 في تغطیة األزمة السوریة ؟ ینصحیفتالالمصادر التي اعتمدت علیها  ما -2

 فیما یتعلق بصورة التغطیة الصحفیة لألزمة السوریة ؟ نصحیفتیالموقف ُكتاب  ما - 3

مة لقة باألز لدى تناولهما للقضایا المتع تخدمة في الصحیفتیناألشكال الصحفیة المس ما - 4

 ؟السوریة

حول األزمة  شورة في الصحیفتیننوع الصور المرافقة للتغطیة اإلخباریة الصحفیة المن ما - 5

 السوریة ؟ 

المستخدمة في تغطیة األزمة السوریة  في " الغرافیكیة"ما هي العناصر الطبوغرافیة و - 6

  اوین ؟ طارات، واأللوان، والعنالصور والرسوم، واإل: فتین من حیثالصحی
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  : حدود الدراسة -6

  :تشمل حدود الدراسة ما یلي

ویقصد فیها المكان الذي تصدر فیه صحیفتي القدس الفلسطینیة ویدیعوت  :الحدود المكانیة -

الیومیتین في فلسطین المحتلة اللتان قامتا بنشر صور تغطي " اإلسرائیلیة "أحرونوت  

  .م2014\4\30لى م إ2013\1\1من لفترة المحددة أحداث األزمة السوریة في حدود ا

ددة خالل الدراسة مدة زمنیة مح ویقصد فیها اإلطار الزمني الذي تغطي فیه: الحدود الزمانیة -

 ، وهي الفترة التي تأزمت فیهام2014\4\30لى م إ2013\1\1فترة السنة واألربعة شهور 

في صورها وتغطیتها  األحداث في الجمهوریة العربیة السوریة، وتناولتها الصحیفتان بكثافة

  . اإلخباریة

یكرس المجال الموضوعي للدراسة في تغطیة األزمة السوریة إخباریاً مرفقًا  :الحدود التطبیقیة -

دمها الباحث خالل ستخابالصور، وتمثل هذه التغطیة في كافة فئات تحلیل المضمون التي 

 .لیها أعاله المذكور في الحد الزمنيالفترة المشار إ

  :الدراسة  تمحددا-7  

  :تشمل محددات الدراسة ما یلي   
  
تعمیم نتائج تحلیل المضمون على صحیفة القدس الفلسطینیة باعتبارها ال تختلف في  إمكانیة) أ

یم نتائج تحلیل المضمون لصحیفة الممكن تعمكما من ، وریةرائها واتجاهاتها نحو األزمة السآ

 .ختالف في وجهات النظر بین صحیفتي الدراسةلتباین واالعلى الرغم من ا، یعوت أحرونوتید
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 ،"اإلسرائیلیة"رونوت ال تصدر أیام السبت من كل أسبوع كسائر الصحف صحیفة یدیعوت أح) ب

سبوع أیام في األ 5تم تحدید عینة مكونة من  وقد لى األعیاد الدینیة الیهودیة، كماة إضافإ

 .أیام األحد حتى الخمیس للصحیفتین لتشمل

 :الدراسة مصطلحات-8

  :وتشمل مصطلحات الدراسة ما یتضمن األتي

ماد على عتلیه،، حیث االوتعني اإلرشاد إلى الشيء، والتسدید إ :Sign language داللة لغةً -1

اآلبادي ( ".فیه علم الدلیلدل علیه داللة، أي سدر إلیه، والدلیل المقصود " :ما یقوله الفیروز آبادي

ن البستاني أن بستاني ما قاله الفیروز آباديوأید ال ).100ص، 1998یعقوب،  الداللة ، حیث بیَ

  ).120، ص 1980البستاني، .( فهو الدلیل، أي دل علیه هي اإلرشاد والتسدید ومنها الداللة

هي السند : عتمد الباحث ورجح ما استند إلیه آبادي، والبستاني حیث أن الداللةوقد ا  

ا یرید فیها المؤلف، أو الباحث اإلشارة إلیه في دراسته، رشاد والتصویب والسداد نحو شيء مواإل

  .والمطلعین علیها باه نحوه لقراءةولفت االنت

هي محاولة للكشف عن داللة مظاهر السلوك المختلفة، : SIGNIFICATIONSالدالالت -2

اشتمل لتبین ما  ؛لى عقله الباطن، والنفوذ إوهدفها معرفة العوامل الخفیة التي تتحكم في المریض

وعلم النفس الجمعي بدوره یبحث عن داللة السلوك والعالقة بین . علیه من بواعث، ودوافع مكبوتة

 . لیه، سواء كانت عضویة، أم ذهنیةواألسباب المؤدیة إ الحدث

وأما في علم االجتماع فیراد بالفهم، الوقوف على الداللة الحقیقیة للسلوك واألعمال     

وأما في علم اللغة . ظاهر الطبیعة ثقافة إال إن دلت على أشیاء معینةالجمعیة، والتي ال تصبح م
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وهو علم من علوم اللغة الحدیثة وقد أسماه . وعلم النفس اللغوي تعد الداللة بابًا من أبوابها الهامة

ن لم یتضمن هذا العلم عندهم نفس  الذي " الموضوع"اللغویون العرب القدامى بعلم المعاني، وإ

وفي العلوم اللغویة، تدرس . الحدیث" المنطق"علوم الحدیثة، وهو أیضًا أحد علوم تضمنه في ال

التي  - في اللغة، وأحیانا في غیر اللغة الطبیعیة " المعاني"أو علم الداللة، قضیة " الدالالت"

یستخدمها البشر في الكالم والكتابة من منظومات االتصال، والتواصل الرمزیة مثل عالمات 

). 254- 253،ص2004حجاب،(الخ...ى الطرق أو عالمات تمییز األشیاء أو األلواناإلرشاد عل

الفكرة، أو اللغة المشتركة :  Indicative Frameworkكما ویقصد بالداللة أو اإلطار الداللي 

  ).24، ص 2013الفار، . ( بین المرسل والمستقبل

: " صفة، یقول الفیروز آبادييء وتماثله في النوع والشلكل اوهي تعني ش: الصورة لغة ً  -3

وأما . )427،ص1998آبادي یعقوب،.(الُصورة بالضم هي الشكل، وتستخدم بمعنى النوع والصفة

 .)354ص،1980البستاني،.(الُصورة وهي بالضم هي شكل الشيء وتماثله الوافي" :البستاني فقال

المعلومات والتي یمكن ألي تعتبر الصورة الفوتوغرافیة وسیلة ولغة عالمیة لنقل : الصور الصحفیة

: وتتمیز الصورة المطبوعة الثابتة بخاصیة فریدة وهي. فرد مهما اختلفت لغته، وثقافته أن یفهمها

قدرتها على عزل لحظات من الزمن وتجمید الحركة بكل انطباعاتها الظاهرة، وكثیرا ما تترجم 

ح له فرصة التأمل والتعمق الصورة أعماق فكر األشخاص مما یجسد الحدث أمام القارئ، ویتی

  ).135، ص 2003علي، (.والتفاعل مع الصورة وما یحیط فیها، أو یصطحبها من تعلیق

الواقع بمنظور عیني تلتقطه كامیرات الصحفیین،  فهي تعبیر یجسدكما یرى الباحث و   

وما تدور بهذا  ،والمصورین ألرض الحدث، وهي بمثابة الناطق للنص المكتوب عن حادثةٍ ما

  .المكان من وقائع
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أزم : وهي تعني الشدة، واأللم، یقول الفیروز آبادي: Crisis The language ofاألزمة لغة -4

أما ). 1118، ص 1998آبادي یعقوب، .( البعیر أي رفع رأسه من األلم فیه، واألزمة أي األلم

ُشد فیه، ن: " البستاني، فیعرف األزمة بأنها قول أزمت بالخیط الثوب الشدة ومنها الزمام، وهو ما ی

 ) .263، ص 1980البستاني ،. ( أي شددته

، وقابلیة استمراره وقد نظمةستقرار نظام من األال هي الفترة التي تشكل تحدٍ : Crisis األزمة -

البلد في  أو یتعمقیكون النظام حكومة بلد ما، أو بنیة السالم العالمي، فقد تتغیر الحكومة 

  ). 177، ص 2004بیلي، ( .ن القوى الدولیة، أو قد تندلع الحربالفوضى، وقد یتغیر میزا

حدوث خلل خطیر ومفاجئ في "بأنها  : وبحسب تعریف دائرة معارف العلوم االجتماعیة  

النقطة الحرجة واللحظة المناسبة التي یتحدد "، ویعرف ولیم كوانت بكونها "العالقات بین شیئین

لذروة في توتر العالقات في مرحلة ا: "وناثان روبرت بأنهابینما عرفها ج، "عندها مصیر تطور ما

ذي الموقف ال" ، وعلیه یرى العماري المفهوم بأنه "قلیمیة أو محلیة وطنیة أو إستراتیجیة، بنیة إ

  ). 7، ص1999خضور، (تتضارب فیه العوامل المتعارضة

جي المتوتر ضمن إقلیم والخار  وبالتالي فاألزمة كما یرى الباحث هي تجسید للوضع الداخلي ،  

ول جبهات المعارضة محلیا ، أو وسط دولي محدد مع دولة أو دول أخرى في ظل ازدیاد دخمعین

 .قلیمالمتضاربة ومصالحها تجاه هذا اإل ، حیث تتولد عنه مطامع القوىوعالمیا

من هي أحداث بدأت شرارتها في مدینة درعا حینما قام األ: Syrian crisis األزمة السوریة-5

سقاط النظام على جدار مدرستهم وإ , طفالً أثر كتابتهم شعارات تنادي بالحریة 15السوري باعتقال 

دور في تعزیز " الفیس بوك"م، حیث كان لمواقع التواصل االجتماعي 2011\شباط\26بتاریخ 

م 2011ذار للعام آ \مارس\15غضب الشارع السوري، فاستجاب لها مجموعة من الناشطین في 
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لى مدن درعا وحمص ودمشق التي نددت باالستبداد وسعت المظاهرات االحتجاجیة لتصل إحیث ت

طفال وترویعهم  لكنها قوبلت من قبل األمن هالي األوكبت الحریات إثر اعتقال أ, والفساد, والقمع

لى ما هي علیه اآلن، وال زالت إلى أن توسعت الدائرة  فیما بعد، والقتل إ السوري باالعتقاالت،

ه الدول المجاورة تشهدوالذي زاد من وتیرة هذه األحداث ما ) سقاط النظامالشعب یرید إ: (ناديت

تمیزت سوریة بتعدد أطراف الصراع  و بالربیع العربي،  لسوریة من ثورات واحتجاجات عرفت الحقاً 

 ).جرائيالتعریف إ.(والمعارضین جنبیة بین المؤیدین للنظاماألوتشعب القوى المحلیة و 

 شاملة صحیفة یومیة سیاسیة فلسطینیة: Jerusalem newspaperصحیفة القدس  -6

م كأول صحیفة 1968) نوفمبر(صدرت في الثامن من تشرین الثاني م 1951تأسست عام

صدرت في مدینة القدس ، )36، ص2013الفطافطة، (1967 فلسطینیة تصدر بعد حرب

، 1974قهوجي ، ( محمود أبو الزلف  ولوصاحبها ومحررها المسئ م،1967عام د الالمحتلة بع

 ).256ص 

آخر (تعني " إسرائیلیة"وهي صحیفة : אחרונות ידיעות עיתוןصحیفة یدیعوت أحرونوت  -7

م، وعلى الرغم من أنها 1948وهي صحیفة یومیة سیاسیة مسائیة صدرت عام ) األنباء

ل إن رئیس تحریرها ب ؛صحیفة ذات صبغة تجاریة مستقلة إال أنها ذات میول یمینیة متطرفة

یعتبر من أكثر الصحافیین الصهاینة عداءً  للعرب ویتبنى هذا " هرتسل روزنبلوم "السابق 

عضاء عصابة شتیرن ، حیث كان المذكور من أموقف في افتتاحیات الصحیفة دائماال

ا تعتمد ونظرًا لطبیعة الصحیفة التجاریة جعله. ، وال یزال یؤمن بأفكارها، ویعمل بوحیهاهابیةر اإل

، كما أنها ذات انتشار واسع داخل أوساط الكیان عالناتفي دخلها أساسا على اإل

 ى مقاالت تحلیلیةوتحتوي الصحیفة عل )174،ص1987،السعدي والهور".( سرائیلياإل"

بمعلومات مختصرة وهي ذات لغة متوسطة وعناوین ملونة، وكان قد ترأسها موشیه فاردي منذ 
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ون موزس حتى عاما، إلى أن ترأسها من بعده أرن 67لعمر حتى سن من ا 14أن كان في سن 

  ).60،62،ص2005جمال،(الوقت الحالي

وهي تعمل  معظم خطاباتها وهي من أكثر الصحف التي تعتمد على لغة العداء للعرب في  

مبدأ التمییز العنصري حیث  على إعالء الجنس الیهودي عن غیره عرقیا وقومیا  وترتكز على

 ،2005جمال،(% 12،05لى ربع مرات بنسبة تصل إكتابة صحفیة بواقع أ 19ى لوصلت إ

وهي تابعة ألجندات سیاسیة غالبًا " إسرائیل" دولة "وهي تؤمن بشكل مكثف بیهودیة  )60،62ص

 .ما تكون متطرفة كما یرى الباحث

ن األشباه القیام بعملیة التناظر، أو التقابل بی :Comparative study الدراسة المقارنة -8

الشكلي أو الخارجي، وهو  :ا مستویاتوله. والنظائر بتعبیر ابن خلدون، والمقارنة بین خاصیاتها

توى الداخلي أو المسافات واألعداد، وهناك المس األلوانكاألحجام مقارنة األشكال الخارجیة 

المكونة للظاهرة  بمعنى أنها تتناول البنیات األساسیة المتعلق بمقارنة خواص الظواهر، الجوهري 

- 183ص،2010عامر،.(أي أنها مطلب رئیسي في التحلیل العلمي ألي ظاهرة، والتعمق فیها

184(  

هي طریقة لمعالجة الموضوعات ذات  هج المقارن أو الدراسة المقارنة المن ویرى الباحث أن  

حث والدراسة، وهو الطابع المقارن ببیان أوجه االختالف، وأوجه التشابه بین جزئي الموضوع قید الب

ة بینهما ألنه یسمح بالمقارنة بین المتغیرین المراد المقارن ؛ما یجعل من هذا المنهج مناسبًا للدراسة

  .من ناحیٍة كمیة وكیفیة
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  

كما ویتناول  حث في هذه الدراسة،طار النظري الذي اعتمده البایتناول هذا الفصل اإل       

التي أو الدراسات قٌة بتحلیل مضمون الصورة الصحفیة، واألجنبیة التي لها عالالدراسات العربیة، 

  . ، أو حتى الدراسات الشبیهة منهجیاً لها عالقٌة باألزمة السوریة

  نظریات الدراسة: المبحث األول  

  (Agenda-Setting Theory) )األجندة( نظریة ترتیب األولویات -1

الفكرة األـساسیة في هذه النظریة، أن هناك عالقة وثیقة بین الطریقة التي تعرض فیها و 

أي التي تتضمن الصحف واإلذاعة والتلفزیون  ؛وسائل اإلعالم اإلخباریة أو الصحافة بشكل عام

الموضوعات في أثناء حملة انتخابیة، وبین ترتیب أهمیة هذه الموضوعات كما یراها هؤالء الذین 

  ).365، ص1995دیفلیر،روكیتش، .   (عون األخباریتاب

وباألعم فمن المفترض أن هناك عالقة إیجابیة بین ترتیب أولویات الوسیلة اإلعالمیة 

برازها والتركیز علیها شكال  وأولویات اهتمامات الجمهور، ومدى اهتمام الصحیفة بقضایا معینة وإ

مقدمة اهتمامات الجمهور نتیجة لقراءته  ومضمونًا تتوقع الصحیفة أن تكون تلك القضایا في

  .الصحیفة، وهكذا بالنسبة لباقي وسائل اإلعالم

وبحوث األجندة بشكل عام تقوم ببحث العالقة المرتبطة بین الترتیب الناتج لمفردات         

المحتوى من خالل التحلیل، والترتیب الذي یقدمه الجمهور من وجهة نظره من خالل اإلجراءات 

جیة للمسح، وبناًء على نتائج هذه العالقة التي تأكدت ایجابیتها في معظم الدراسات تقریبًا، المنه
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انتهى الرأي إلى تأثیر وسائل اإلعالم على بناء أجندة الجمهور بالقضایا والموضوعات 

  ).177، ص1993عبد الحمید، .(المطروحة

الجمهور، هذه العالقة لیست إال أن العالقة بین أولویات الوسیلة اإلعالمیة، وأولویات 

منعزلة عن الواقع االجتماعي، وال عن المتغیرات األخرى، وهذه المتغیرات تؤثر على الوضع 

  . النهائي لألجندة سواًء للوسیلة أم للجمهور

ومن المتغیرات الهامة في هذا المجال، درجة تجانس المجتمع وعالقته بتفضیل وسیلة معینة        

ل، أو شكل من أشكاله، أیضًا الخبرة المشتركة بالقضایا المطروحة بین الوسیلة من وسائل االتصا

  ). (Philip Palmgreen.Peter Clarke.1977.Pp.435.والجمهور

ویعد كل من ماكومبس، ودونالد شاو من الرواد األوائل لهذه النظریة التي تقول بوجود 

ل من طرف الجمهور والسیاسیین، فوسائل عالقة بین النظام الهرمي للمعنى المعطى لنفس المشاك

العالق، .( االتصال تحدد في هذه الحالة جدولة األحداث، وتقوم بترتیب المشاكل على شكل هرم

، حیث أن المبدأ األساسي لهذه النظریة هو وجود عالقة وثیقة بین طریقة عرض )85، ص2010

جهة نظر متابعي األخبار وأن وسائل اإلعالم، وبین ترتیب اهتمامات هذه الموضوعات، من و 

تكون هناك عالقة إیجابیة بین ترتیب أولویات الوسیلة اإلعالمیة واهتمامات الجمهور 

  ).310، ص2010حجاب، .(ورغباتهم

أن الوظیفة األساسیة لوسائل االتصال  : وتقوم هذه النظریة في األساس على فرضیة مؤداها      

یة ال تكمن في القول للجمهور كیف یجب أن یفكر وذلك لعدم سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئ

بل فیما یجب أن یفكر وما الذي ینبغي أن یعرف وأن یشعر فیه  وهي بهذا  ؛فاعلیة ذلك دائماً 

تفترض وجود اختیارات معینة، ومحدودة یتم التركیز علیها بشدة مع التحكم في طبیعتها ومحتواها 
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عالم الیوم تقتضي إبراز مواضیع أو شخصیات دون أخرى  على اعتبار أن كثرة األحداث في

 العالق،(.1972نطلقت هذه النظریة خالل عام ا. تماشیًا مع التوجهات اإلعالمیة للوسائل المختلفة

  .)85ص ،2010

العوامل التي تؤثر في وضع األجندة سواًء على مستوى  Mc Combsوقد حدد ماكومبس       

):                                                                       (PhilipPalmgreen.Peter Clarke.1977.Pp.435االتصال  الفرد أم على مستوى وسائل

هناك حاجة للفرد إلى التوجه السیاسي، والتكیف مع الظروف المحیطة، : على مستوى الفرد -

ل، ثم اتجاهات الفرد ومعدل المناقشات الشخصیة، ومستوى التعرض لوسائل االتصا

  . المسبقة

هناك حاجة لفهم طبیعة النظام السیاسي، وطبیعة القضایا : على مستوى وسائل االتصال -

  . المطروحة، ومستوى تغطیة وسائل االتصال، ثم نوع هذه الوسائل

قیام : تؤثر على شروط وضع األجندة، والتي من أهمها - وبال شك  -وهذه المتغیرات 

عملیات انتقاء واختیار مستمر للمضمون الذي تقدمه، أیضًا حاجات ورغبات وسائل االتصال ب

  . الجمهور، والتي تلعب دورًا واضحًا في وضع األجندة

وبالنسبة لعامل نوع الوسیلة، فإن معظم البحوث التي أجریت في إطار نظریة األجندة، أیدت تفوق  

  .  الصحافة على التلیفزیون في وضع األجندة

  لدر ترتیب األولویات یقسم كوب   : وضع األجندة إلى نوعین –وإ

األجندة المنتظمة، وتصنف إلى مجموعات عامة من االختالفات السیاسیة التي تقع في مدى : أوال

  . الشرعیة والتي تتعلق باستحواذ اهتمام الجمهور
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عة من األجندة المؤسساتیة، ویضعها أصحاب القرار في مؤسسة ما وهي عبارة عن مجمو : ثانیا

الموضوعات المبرمجة لسبب جاد وفعال، وتلعب وسائل اإلعالم دور هام في تصعید مجموعة من 

  ).57، ص 2014الشریف، . ( قضایا األولویات

تبرز فیها وسائل  العملیة التي : "نظریة ترتیب األولویات بأنها "ستیفن باتروسون"ف ر عوقد 

ستحق ردود الحكومة والجمهور من خالل إثارة على أنها قضایا مهمة، وتعالم قضایا معینة اإل

ن الفرد الذي یعتمد على وسیلة " لتنبیههم لتلك القضایا بحیث تصبح ذات أولویة ضمن أجندتهم وإ

إعالمیة ما یتعرض لها سوف یكیف إدراكه وفقًا لألهمیة المنسوبة لقضایا تلك الوسیلة 

مام الممنوح لها في تلك الوسیلة وموضوعاتها، وبشكل یتوافق واتجاه عرضها، وحجم االهت

  ).  332، ص2012المزاهرة، (

هي إحدى نظریات اإلعالم التي تبحث في تأثیر وسائل  نظریة ترتیب األولویاتإن   

والجماهیر التي تتعرض لهذه  ،االتصال، حیث تهتم بدراسة العالقات التبادلیة بین وسائل اإلعالم

واالجتماعیة یة وأولویة بعض القضایا السیاسیة، د أهمالوسائل، وقدرة تلك الوسائل على تحدی

وتؤكد هذه النظریة وجود عالقة ارتباط . التي تهم كل قطاعات المجتمعو واالقتصادیة وغیرها 

إیجابي بین بروز قضیة ما في وسائل اإلعالم وبروزها لدى الرأي العام من خالل تركیز هذه 

همالها لمو  ضوعات أخرى، مما یؤثر على الرأي العام بالتركیز الوسائل على موضوعات بعینها وإ

على الموضوعات المطروحة في وسائل اإلعالم، وبذلك لم تعد وسائل اإلعالم أداة لنقل المعلومات 

فقط بل أصبحت إحدى العوامل الرئیسة التي تؤثر في أفكار الجمهور واتجاهاته وسلوكه من خالل 

ن طریق انتقاء قصص إخباریة معینة، طبقًا ألهمیتها عطرحها لقائمة من القضایا التي ترتبها 

همال قصص أخرى،  ألن وسائل اإلعالم  ؛وبذلك یعتقد الجمهور أن قضیة ما قضیة مهمةوإ
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أن وظیفة اإلعالم : ترتیب األولویات على رؤیة مفادهالذلك تقوم نظریة و . تتناولها باستمرار

رأي العام من خالل التركیز على قضایا معینة باختالف وسائله هي العمل على تشكیل اتجاهات ال

، 2007العبد،(وتهمیش قضایا أخرى مع مراعاة الدور الفاعل للعوامل والمتغیرات الوسیطة

  ).328ص

  :االنتقادات الموجهة لنظریة ترتیب األولویات

من والتي یمكن أن تأثر ، لطبیعة التراكمیة لوسائل اإلعالمنظریة ترتیب األولویة أغفلت ا -أ 

  .خاللها

غیاب األسس النظریة التي ركزت علیها نظریة األجندة كونها اهتمت على مواضیع وقضایا  - ب 

  .حص المواضیع التي تهم عامة الناسمتخصصة بدال من ف

لم تحدد نظریة ترتیب األولویات مصدر التأثیر على الجمهور بوضوح نظرا لوجود عدد من  -ج 

  .جماعة، والمجتمعندات المركبة مثل الفرد والاألج

إن تنافس وسائل اإلعالم سیطرح أجندات متناقضة تطرح بدائل مختلفة أمام الجمهور مما  - د 

وتشكیل قناعات إحدى األجندات أو حتى الخروج بقناعات ه حریة االختیار بین تلك البدائل، یتیح ل

   .خاصة لم ترد في أي أجندة

ة تكمن في كیفیة معرفة أي األجندات تأثر في الفرد إذ وعلى ذلك فالمشكلة بالنسبة لهذه النظری    

                            . عرفنا أن األجندة األكثر إقناعا هي المخاطبة للعقل بالحجج والبراهین

2014/courses/document/_.docx?cidReq -3ouargla.dz/201-http://elearn.univ  

  ).تنظریة ترتیب األولویا \المحاضرة التاسعة(
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وعلیه یرى الباحث أن هذه النظریة هي الداعم لموضوع دراسته، فالباحث هنا یحاول إثبات 

اهتمامات الصحافة اإلسرائیلیة ومقارنتها بالفلسطینیة من حیث إبراز الصور الصحفیة، والتغطیة 

 النصیة المرفقة لما یحدث على الساحة السوریة، وذلك عن طریق المقارنة الكمیة لعدد الصور

  .المنشورة

  نظریة األطر الخبریة -2

وتستخدم هذه النظریة لقیاس، وتحلیل مضمون الرسالة اإلعالمیة المنقولة في الخطاب        

اإلعالمي حول حدث معین، أو قضیة معینة، حیث أن مفهوم اإلطار له داللة إعالمیة، ویسهم في 

. لعام حول الموضوعات المختلفةالتعرف على دور وسائل اإلعالم في تشكیل اتجاهات الرأي ا

وتتیح هذه النظریة قیاس المضمون اإلعالمي، وتقدم تفسیراً لدور وسائل اإلعالم في بناء األفكار، 

إن هذه النظریة تركز على جانب محدد . واالتجاهات إزاء القضایا المطروحة في وسائل اإلعالم

  ). Entman1991(من الوسیلة اإلعالمیة، وتغفل الجوانب األخرى 

بأنه تحدید جوانب معینة من الواقع یتعلق : اإلطار Entman 1993حیث یعرف اینتمان 

بحدث ما، أو قضیة، وجعلها أكثر بروزًا في النص اإلعالمي، فاألطر اإلعالمیة تسهم في بناء 

أطر الجمهور فیما یتعلق بالموضوع، أو القضیة التي یتم إبرازها في المحتوى اإلعالمي 

)Robert.Entman ,1993,P85 .( ویعني ذلك كما أشار إینتمان إلى أن األطر الخبریة تنقسم

  : إلى نوعین

یتعلق بإطار المعالجة اإلعالمیة والتي یتمیز فیه النص اإلعالمي والخبري  : النوع األول

یشیر إلى األطر التي یتبناها الجمهور ویكونها تجاه الحدث أو القضیة : بینما النوع الثاني

  . طروحة في وسائل اإلعالمالم
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وقد أجریت الدراسات التي اهتمت بقیاس أطر المعالجة اإلعالمیة للقضایا المختلفة بوسائل       

اإلعالم  واعتمدت هذه الدراسات على التحلیل الكیفي، والكمي للمضمون اإلعالمي، وأشارت إلى 

تتبناها وسائل اإلعالم وتقدم منها  أن هناك مجموعة من العوامل تكمن وراء األطر اإلعالمیة التي

التوجه األیدیولوجي للوسیلة، وأیضا طبیعة المعالجة اإلعالمیة للقضیة، أو الحدث بمعنى هل تتم 

  . Kevin M Carrage, ( Pp.1-31 1991.( في إطار إیجابي أم سلبي

 وقد أجریت كثیر من الدراسات التي اعتنت بدراسة تأثیر األطر اإلعالمیة لألحداث

والقضایا المختلفة على بناء أطر الجمهور نحو هذه القضایا، وكانت أهم نتائجها تشیر إلى مدى 

أهمیة تأثیر األطر اإلعالمیة في بناء، وتشكیل الرأي العام إزاء القضایا، والسیاسات المطروحة 

.لقضایاداخل هذه األطر المشار إلیها التي تنعكس على األطر التي یكونها الجمهور بشأن هذه ا

  )Dietram Scheufele ,1999 ،Pp.103-122 .(     

وتطرح النظریة نماذج تفسیریة یتم توظیفها في التحلیل الكیفي لتمثیل الجوانب والسمات 

البارزة الواردة في الرسالة اإلعالمیة، أي تحدید أطر التغطیة الخبریة للقضایا، واألحداث المختلفة، 

  : ومن أبرز هذه النماذج ما یأتي

  : Robert Entmanنموذج روبرت انتمان : أوال 

  : وقد وضع روبرت انتمان أربعة وظائف أساسیة لألطر اإلعالمیة تتمثل في

  . تعرف األطر للمشكلة أو القضیة، واألسباب الكامنة وراءها - 1

  . تقوم األطر بتشخیص األسباب، وتحدید القوى الفاعلة في القضیة أو الحدث - 2

  . إلى التقییمات األخالقیة للقضیة أو الحدث تشیر األطر - 3
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 -Robert Entman,1993,Pp.51.(تقترح األطر اإلعالمیة حلوًال للقضیة ومحاولة عالجها - 4

85(.            

حیث تبرز أهمیة هذا النموذج في الدراسة في أنه یستخدم لتحدید القوى الفاعلة في 

اسة، والتعرف على طبیعة األدوار المنسوبة إلیهم ومدى القضایا، أو األحداث الدولیة المعنیة بالدر 

  . عینة الدراسة" اإلسرائیلیة"انعكاسها على صورتهم في وسائل اإلعالم، والصحافة الفلسطینیة، و

 .Pan & Kosicki:)Zhongdang Pan, & Gerald Mنموذج بان وكویسكي : ثانیًا 

Kosicki, 1993, Pp. 55 – 57(.      

  : ویسكي نموذجا یتضمن مجموعة من األدوات لتحلیل األطر الخبریة، وتتمثل فيوقد قدم بان وك

الذي یشیر إلى تسلسل العناصر : Syntactical Structureالبناء التركیبي للقصة اإلخباریة  - 1

والفقرات داخل القصة الخبریة، وكذلك االستراتیجیات التي یتبعها القائم باالتصال في بناء الحدث 

  . ، والمصادر اإلخباریة التي توظف في النص الخبرياإلخباري

: thematic Structureالمتضمنة في النص الخبري ) الفكرة المحوریة ( األفكار الرئیسیة  - 2

حیث تتضمن األفكار الرئیسیة السمات الرئیسیة، للموضوع والفكرة المحوریة التي یدور حولها 

  . النص الخبري

التي تساعد في تدعیم الفكرة المحوریة للحدث أو  Phetroical Structureالنتائج الضمنیة  - 3

  . القضیة التي تركز علیها وسائل اإلعالم

وترجع أهمیة هذا النموذج، إلى كون أن الباحثین رصدا األفكار الرئیسیة، والجوهریة للفكرة   

ففي كال . ة بالدراسةالمحوریة التي یتضمنها النص فیما یتعلق بالقضایا، واألحداث الدولیة المعنی
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الصحیفتین القدس ویدیعوت أحرونوت تم التركیز على الملف السوري بأبعاده األمنیة وتأثیره 

الجوهري في لهیب وتوتر منطقة الشرق األوسط وخصوصا فلسطین بأبعاده اإلنسانیة المقلقة أمنیًا، 

ا على حدود الجبهة الشمالیة بأبعاده األمنیة السیاسیة والعسكریة، وكلیهم" اإلسرائیلي"والكیان 

صدارتهما الخبریة في التغطیة الصحفیة لألوضاع في  لفلسطین المحتلة في صحیفتي العینة وإ

  . سوریة

 Lyenger & Simon:)Pp365-383 ،1993،Simonنموذج لینجر وسیمون : ثالثاً 

Shanto Lyengar & Adam .(  

  : نوعین هما ویتناول هذا النموذج تصنیفًا لألطر الخبریة ویتضمن

  . Episodic Frameاإلطار المحدد المرتبط بأحداث محددة   - 1

  . Thematic Frameاإلطار العام أو المجرد  - 2

فاإلطار المحدد، یصف األحداث والقضایا المثارة من خالل وقائع، وأحداث معینة، ومن   

م المنسوبة من المنظمات الحقوقیة، واإلنسانیة الت:( أمثلة ذلك َ ي تناقلتها الوكاالت والصحف التُه

صابة المئات من المدنیین  الدولیة، ومواقع المعارضة السوریة االلكترونیة، وهي عن مقتل وإ

السوریین نتیجة الستخدام األسد للسالح الكیماوي في مناطق الغوطة الشرقیة، والغربیة بریف 

ة الدراسة، والتي أثارت دمشق، والتي ركزت علیها صحیفتي القدس، ویدیعوت أحرونوت وهي عین

جدًال واسعًا في الصحیفتین برؤى سیاسة تحریریة متجانسة في المضمون، مختلفًة في العرض، 

  ). والتغطیة وغیر ذلك
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ویقدم اإلطار العام أو المجرد القضایا، أو األحداث المثارة في سیاق عام ومجرد، ومثال ذلك               

المتبعة في منطقة الشرق األوسط، ودور روسیا والصین في " ئیلیةاإلسرا"السیاسة األمریكیة، و( 

دفع عملیة التسویة في التعامل مع األزمة السوریة دبلوماسیًا تجاه أي نشاٍط أمریكي أوروبي 

  ).عسكریًا تجاه سوریة " إسرائیلي"

حداث الدولیة وقد اهتمت الدراسة، بهذا النموذج برصد األطر العامة والمجردة للقضایا، واأل      

المعنیة بالدراسة األزمة السوریة والملف السوري، باإلضافة إلى األطر المحددة التي تخص وقائع 

وأحداثًا محددة والتي تتعلق باألحداث الدولیة وردات الفعل اإلقلیمیة والدولیة خالل فترة الدراسة، 

مقًا، وتخصصًا باإلشارة إلى تجاه مختلف النواحي المتعلقة بالوضع في سوریة، حیث كانت أكثر ع

  . دقة المعالجة اإلعالمیة للقضایا، واألحداث المتأصلة باألزمة السوریة

 ,Maxwell E. Mccomb Et A1(:النموذج الذي طرحه ماكسویل ماكومبس وآخرون: رابعا

1997, Pp.706-707(     .  

ات البارزة لدى الجماهیر وقُدم فیه تفسیرًا لكیفیة بناء الصور النمطیة عن الشعوب، والشخصی  

بوصف ذلك یمثل التأثیر األهم لوسائل اإلعالم في اآلونة األخیرة، ویشیر ماكومبس، وآخرون في 

" Substantive Attributesسمات موضوعیة "هذا النموذج إلى أن الرسالة اإلعالمیة تتضمن 

افها وأسباب الموقف وهي تلك التي تتعلق بالمعلومات المجردة حول القضیة وشخصیاتها، وأطر 

أي كیفیة تناول  ؛"Affective Attributesالسمات العاطفیة " المشكل فیها، وبدائل حلولها و

األطراف، والشخصیات الواردة ضمن سیاق القضیة بشكل مواٍت، أو غیر مواٍت وبكلمة أخرى تقدم 

  .األطراف، والشخصیات بصورة إیجابیة أو سلبیة
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مًا من الناحیة النظریة، حیث وظفه الباحث في رصد كل من السمات ویعد هذا النموذج مه      

الموضوعیة والعاطفیة الواردة في التغطیة الصحفیة النصیة، والفوتوغرافیة المرفقة لصحیفتي القدس 

  . ویدیعوت أحرونوت في معالجة األزمة السوریة في فترة الدراسة

للصور الفوتوغرافیة للرؤساء، والزعماء  وسوف یطبق الباحث هذا النموذج للرصد الدقیق     

والقادة والشخصیات البارزة في الموضوع السوري، وذلك كما وردت في التغطیة الصحفیة لصحیفتي 

القدس ویدیعوت أحرونوت بصورة متجانسة، أو متباینة، بما یخدم منهج الدراسة المقارن للصحیفتین 

الباحث، بانتقاء جانب محدد من جوانب القضیة  في تعاملهما مع األزمة السوریة، وعلیه سیقوم 

  .والتركیز علیه دون الجوانب األخرى

  Theory - Based contactنظریة القائم باالتصال  -3

جاءت هذه النظریة من رحم النظریات االتصالیة المتعلقة بالقائمین باالتصال والتي انبثقت 

" كرت لیون"مساوي األصل األمریكي الجنسیة من الدراسات، واألبحاث التي أجراها عالم النفس الن

  ).294، ص 1978رشتي، .( حیث وضع نظریة القائم باالتصال

ویعتبر التزام القائم باالتصال بسیاسات أصحاب الملكیة، والقائمین علیها داخل المؤسسة        

قائم باالتصال اإلعالمیة ضرورة الستمرار المؤسسة، واستقرارها في المجتمع، وبذلك یتأثر عمل ال

بالسیاسات والتوجیهات الخارجیة التي تصدر عن مشرعین، أو مسئولین عن العمل أو المهنة، 

وتحدد ما یجب وما ال یجب عمله، وذلك ألهداف المؤسسات اإلعالمیة في المجتمع، والتي تضمن 

  ) . 116-115، ص 1997عبد الحمید، . ( ضبط العملیة اإلعالمیة من وجهة نظر السلطة
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نظریة حارس البوابة اإلعالمیة تعتبر من أفضل الدراسات المنهجیة في مجال القائم  إن     

باالتصال  على طول الرحلة اإلعالمیة التي تقطعها المادة الصحفیة حتى تصل إلى الجمهور 

یتم فیها اتخاذ قرارات بما یدخل وما یخرج، وكلما طالت رحلة ) بوابات(المستهدف، وتوجد نقاط 

مادة اإلخباریة حتى تظهر في الوسیلة، وتزداد المواقع التي تُصبح فیها سلطة فرد أو عدة أفراد ال

في تقریر ما إذا كانت الرسالة ستنقل بنفس الشكل، أو المحتوى أو بعد إدخال تعدیالت علیها 

عدة ویصبح نفوذ من یدیرون هذه البوابات لهم أهمیة كبیرة في انتقال المعلومات، ولقد أجریت 

دراسات على هذه النظریة، واعتبرت إضافات جدیدة للقائم باالتصال، حیث قدمت هذه الدراسات 

تحلیال وظیفیًا ألسالیب التحكم في غرف األخبار، واإلدراك، والقیم المؤثرة على انتقائهم وتقدیمهم 

قد أشارت ، ول"وایت"و" ستارك"، و"برید كارتر "لألخبار، ومن أشهر العلماء في هذا المجال 

دراستهم اإلضافیة إلى أن الرسالة اإلعالمیة تمر بمراحل عدیدة، وهي تنتقل من المصدر حتى 

تصل إلى المتلقي، وتشبه هذه المراحل السلسلة المكونة من عدة حلقات، وفقًا لنظریة المعلومات، 

كیرت (العالم  ومن الحقائق األساسیة التي أشار إلیها. فاالتصال هو مجرد سلسلة متصلة الحلقات

أن هناك في كل حلقة بطول السلسلة فردًا ما یتمتع بالحق في أن یقرر ما إذا كانت الرسالة ) لیون

التي تلقاها سیمررها كما هي إلى الحلقات التالیة، أم سیضیف علیها أو یحذف منها، أو یلغیها 

ي سلسلة االتصال، بحیث تمامًا، ومفهوم حراسة البوابة یعني السیطرة على مكان ما استراتیجي ف

یصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فیما سیمر من بوابته، وكیف سیمر، حتى یصل إلى 

یعني فهم المؤثرات، أو العوامل " البوابة "إلى أن فهم وظیفة " لیون"الجمهور المستهدف، وقد أشار 

تؤثر على حارس البوابة  التي تتحكم في القرارات التي یصدرها حارس البوابة والعوامل التي

معاییر المجتمع وقیمه، وتقالیده ومعاییر ذاتیة تشمل التنشئة االجتماعیة والتعلیم : اإلعالمیة هي

واالتجاهات والمیول، واالنتماءات والجماعات المرجعیة، ومعاییر مهنیة تشمل سیاسة الوسیلة 
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الشریف، .( ومعاییر الجمهور اإلعالمیة، ومصادر األخبار المتاحة، وعالقات العمل وضغوطه،

  ). 43- 41، ص 2014

وقد أورد مكاوي والسید مجموعة من العوامل التي تؤثر على حارس البوابة اإلعالمیة، 

  : والتي قسمت إلى أربعة عوامل أساسیة، وهي

  . معاییر المجتمع وقیمه وتقالیده - 1

واالتجاهات، والمیول، واالنتماءات  عوامل التنشئة االجتماعیة، والتعلیم،: معاییر ذاتیة وتشمل - 2

  . والجماعات المرجعیة

سیاسة الوسیلة اإلعالمیة، ومصادر األخبار المتاحة، وعالقات العمل : معاییر مهنیة وتشمل - 3

  . وضغوطه

  . معاییر الجمهور - 4

، ص 1998مكاوي والسید، . ( معاییر النظم السیاسیة وتعتبر األهم اآلن في الوطن العربي - 5

177.(  

علومات إلى الجمهور في عملیة انسیاب الم اإلعالمیة ویمكن تلخیص دور حارس البوابة  

  :بأمرین هما

وقد تكون . االعتبارات الشخصیة لحارس البوابة في منع، أو إدخال ما یشاء من مواد إعالمیة. 1

  . فتلك االعتبارات الشخصیة سیاسة مقصودة من خاللها إحداث تغییر بالجمهور المستهد

ذلك قد حرم الجمهور من مواد الحارس وبقراره السماح لمواد إعالمیة بالمرور فإنه یكون ب. 2

  . أخرى

إذ أن وسائل اإلعالم قد تلجأ إلى حجب الحقیقة، أو المواد اإلعالمیة ألسباب خاصة بالمجتمع 

  ). 19، ص 2006الهاشمي، . ( وبنیانه وأسباب تتعلق بسیاسة، ومنهج الوسیلة اإلعالمیة
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في " ولتر جیبر"وفي سیاق نظریة حارس البوابة اإلعالمیة،  فقد لخص الباحث األمریكي        

نتائج األبحاث األساسیة التي ُأجریت على حراس ) األخبار هي ما یجعلها الصحفیون أخباراً (مقالته 

یومیة بوالیة  جریدة16م بعمل دراسة عن محرري األنباء الخارجیة في 1956البوابة كما قام سنة 

  ). 43، ص 2006العبد اهللا، . ( وسكونسن  تستقبل أنباء وكالة أسوشیتد برس فقط

  :عالقة النظریات المستخدمة بموضوع الدراسة 

إن لكل نظریة من النظریات المستخدمة أعاله، اتصاًال ذا صلة وطیدة بموضوع الدراسة 

ت، وقد اختارت في تغطیتها األحداث حیث یرى الباحث أن الصحیفتین القدس، ویدیعوت أحرونو 

قد اعتمدت في أجنداتها على  نجد صحیفة القدسالجاریة في سوریة بأبعاٍد ورؤى مختلفة، إذ 

الجوانب اإلنسانیة للحدث السوري في الدرجة األولى، وهذا تجلى في كل ما عرضته الصحیفة 

بالمدنیین السوریین والفلسطینیین، بصورها الفوتوغرافیة والصحفیة عن الدمار واألضرار التي لحقت 

واألبعاد اإلنسانیة إزاء ذلك، وفي جملة خطابات ألقالم غالبیة كتابها، تاله في الدرجة الثانیة 

الحفاظ على لغة الخطاب اإلعالمي، والصحفي الموزون، في عرض ما یتعلق بأطراف الصراع، 

، )2جنیف(تفاقات التسویة الدولیة إلى جانب الحیاد في تناول موضوع بشار األسد، والسلطة وا

مرفقًة ذلك بالصور االیجابیة للنظام ووجهات نظر طرفي الصراع، وفي ثنایا ذلك وذاك في الدرجة 

بینما في . الثالثة عرضت ما یتعلق بالسالح الكیماوي والتهم الموجهة للنظام حیال الموضوع 

ة، والعسكریة للصراع الدائر في اعتمدت على الجوانب األمنی صحیفة یدیعوت أحرونوت، فقد

سوریة، واألبعاد السیاسیة جراء ذلك في الدرجة األولى، على غرار صحیفة القدس، وفي جملة أقالم 

كتابها، مرفقًة بالصور الفوتوغرافیة لألسلحة والمعدات الحربیة الموجودة على األرض السوریة تاله 

المحرض ضد النظام السوري  واألسد، والتحیز  في الدرجة الثانیة لغة الخطاب اإلعالمي والصحفي
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" اإلسرائیلي"، والضربات التي وجهها الجیش )التحیز لطرٍف دون أخر(مع قوى المعارضة، 

كما ) 2جنیف (لألهداف التابعة للنظام في العمق السوري، واالستهتار باتفاقات التسویة الدولیة 

الفوتوغرافیة للشخصیات الثالثة الذین لهم نفس ووازنت الصحیفة عرضها في الدرجة الثالثة الصور 

، وأنشطة االستعداد ألي مواجهة مرتقبة على )األسد، وبوتین، ونصر اهللا(المصالح المشتركة 

الشمالي لفلسطین مع سوریة، واالستعدادات للهجوم األمریكي المرتقب على " اإلسرائیلي"الجانب 

منظومة السالح الكیماوي الذي استخدمه األسد  النظام، بینما في الجانب اإلنساني ركزت على

وبطریقٍة ملتویة باعتمادها على التقاریر األمریكیة، ووكاالت األنباء العالمیة ضد المدنیین السوریین 

ً للنظام، مرفقة ذلك بالصور البشعة لمشاهد الحادثة من جثٍث لضحایا مغطاةٌ باألبیض، وهذا  تشویه

واستخدامها في تدعیم موضوع ) األجندة(ى نظریة ترتیب األولویات ما أوعز الباحث باالعتماد عل

  .دراسته

أما نظریة األطر الخبریة، إن الدراسة تعتمد على دالالت الصورة الصحفیة في التعامل مع 

ألنها تركز على جانب محدد  ؛مضمون الخطاب اإلعالمي في الصحیفتین واعتمد الباحث علیها

في ) الفوتوغرافیة(الدراسة تم التركیز على جانب الصورة الصحفیة  غافلة الجوانب األخرى، وفي

الدراسة المقارنة للصحیفتین، والتي بنا علیها الباحث إطاره التحلیلي للمواضیع المرافقة لهذه الصور 

رابطًا إیاها بدالالتها على واقع التحلیل الخاص المستوحى من ما ورد مع الصور من مضامین كما 

ّضح أعاله یبرز ذلك هو منشور لل ذكر بالتفصیل (جمهور والقراء في الصحیفتین، ولعل ما وُ

وهذه النظریة كان من المناسب إدراجها في الدراسة، كون أن الدراسة هي دراسة محددة ). سابقاً 

  ).وهي الصورة(ومحصورة بموضوٍع واحد 

ف على ما تمرره فكما ذكر الباحث سابقا، أن هناك من یق: أما نظریة القائم باالتصال

القائم  –وسائل اإلعالم واالتصال، فیتحكم بما یصدر ویدخل ویخرج، ویتدفق من معلومات 
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، وعلیه فإن هذه الدراسة بمعالجتها الصورة الصحفیة بما یجري على الساحة السوریة في -باالتصال

علیا، وتمر عبر الصحیفتین، فإن السیاسات التحریریة التي تتبعها هذه الصحف  تكون تحت رقابة 

، وهي وزارة اإلعالم وصوًال للجهاز التحریري "الحكومة والقیادة"بواباٍت من أعلى السلطة 

للصحیفتین، وهذا تجلى بما یصدر عبر صحیفتي الدراسة، إذ نجد أن صحیفة القدس قد ركزت 

كونها تندرج  على ما یدعم السیاسات المتبعة للحكومة الفلسطینیة ممثلًة بالسلطة ومنظمة التحریر

تحت سقف خدماتها ومصالحها في التعامل اإلعالمي الصحفي بالملف السوري  بینما نجد صحیفة 

یدیعوت اعتمدت هي األخرى التعامل فیما یرد عن ما یجري في سوریة بما یتفق مع الجهاز 

الصحیفتین  الممثل من القیادة العسكریة في التعامل مع الملف السوري، وكال" اإلسرائیلي"الرقابي 

وقیادتها السیاسیة، ) الحكومة(ال تمر أي رسالة إعالمیة دون أن تكون عبر ممرات أعلى الهرم 

ومن ثم السیاسات التحریریة لهذه الصحف، وصوًال بشكلها النهائي بما یتفق مع هؤالء القائمین على 

  .االتصال، بتناول أي خبر یتم تداوله عبر الصحیفة بما یتناسب مع مواقفهم
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  المبحث الثاني

  

  الصورة الصحفیة أهمیتها وتطورها

على الرغم من تنامي البحوث الصحفیة وتزایدها اعتبارا من نهایة القرن العشرین، إال أننا ال        

االهتمام بقیمة الصورة  زیادةیمكن أن نسجل اعترافنا بارتباط هذا التزاید في كم هذه البحوث في 

 .عملیات الصحفیة وأهدافها، وكذلك في العملیات المعرفیة للقارئالصحفیة وتأثیراتها في ال

وتنوع أهدافها بما یتفق مع تمام بنوعیة بحوث الصورة الصحفیة، وهو ما ینعكس على االه       

على  مع تأثیر المستحدثات التكنولوجیة، وبصفة خاصة النظم الرقمیةثیرات، ویتفق أیضا أهذه الت

، وتوظیفها من جانب القائم باالتصال في عملیات التصویر ،تكوینهابناء الصورة الصحفیة و 

ث في بحو  شحاً بل یمكن أن نسجل على الرغم من التزاید الكمي  والتحریر والنشر الصحفي،

، وتعبیرها عن السیاسة التحریریة للنظم والمؤسسات الصحفیةالكشف عن أهمیة الصورة الصحفیة، 

دراك إ، وتدعیم األداة األساسیة في جذب االنتباهلقارئ بوصفها ودورها في العملیات المعرفیة ل

هنا في بحثنا هو الحال كما  ،)7، ص 2004عبد الحمید، بهنسي، (القارئ للنصوص اللفظیة 

ألحداث األزمة السوریة  ضمن دراسة تحلیلیة لرؤى ذي یتناول موضوع الصورة الصحفیة  ال

ا في تغطیة ما م، ودوره"اإلسرائیلیة "حرونوت أت یدیعو و ومنظور صحیفتي القدس الفلسطینیة 

بوصفها األداة الرئیسیة في "یجري على الساحة السوریة وتزوید القراء بما یتعلق بوتیرة هذه األحداث 

جذب االنتباه، وتدعیم إدراك القارئ للنصوص اللفظیة، وتقدیم معان إضافیة تعزز قیمة هذه 

باإلضافة إلى تدعیم "لما یجري على الساحة السوریة ، المرافقة للصورة الصحفیة   "النصوص
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بما تضیفه من معان تتعدد بتعدد المثیرات التي  الصورة في هذه العملیةعملیة التذكر لزیادة قیمة 

 .) 7ص ،2004 بهنسي، ،عبد الحمید(  ."تحتوي علیها الصورة الصحفیة

اإلسالمي والدولي بین مؤیٍد ومعارض ، تباینت آراء الشارع العربي و السوريوفي النزاع        

عالم وخصوصا وسائل اإلعالم، فكما تبین لنا جلیًا عبر وسائل اإل. لمعارضة السوریةوا للحكومة

ونبض " عالم الجدید المتعدد الوسائط باإل"االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت، والذي عرف والتواصل 

، الذي رأوا  43الحاكم منذ أكثر من  والسخط تجاه النظامعن حالة الغضب، الحراك السوري  عامًا

، فیه محطمًا آلرائهم  سالمیین، وبكونه نظامٌ دیكتاتوري ظالمٌ  ،وفاسدوتطلعاتهم كقومیین عرب وإ

" یة سرائیلإ"أمریكیة أوروبیة وومستبد  بینما الجانب اآلخر من یرى أن الحراك الحاصل هو مؤامرةٌ 

علمًا أن  ،كها اقتصادیًا وسیاسیًا وعسكریاً نهاإ ضعافها و ها وإ بامتیاز إللحاق الضرر بسوریة ومقدرات

أمانًا وقوة داعمة ، واألكثر من الناحیة االقتصادیةالجمهوریة العربیة السوریة األكثر اكتفاًء ذاتیًا 

ل، و قلیمستراتیجیة على الناحیة السیادیة لحركات التحرر الوطنیة لمناطق ودول اإلوإ  حاقها بركب إ

وأن زوال  ،)العراق، لیبیا، مصر، تونس، الیمن والسودان ( ول العربیة األخرى مثل ن الدنظیراتها م

، كما حصل لمزیٍد من الفوضى وعدم االستقرارال إلن یجر المنطقة بأسرها  النظام القائم في سوریة

ي، أو أساٍس طائفحد التقسیم الجغرافي للبلد على ا السالف ذكرهم، والتي ربما تصل إلى خواتهأمع 

سالمي ، ودخول جبهات من جماعات متطرفة بأسماء دینیة إسالمیة ال تمس الدین اإلعرقي

 "وهي اختصار ما یعرف" داعش"و" جبهة النصرة"ن في الحنیف بأي صلة كما هو الحال اآل

  .وغیرها" في العراق والشام  سالمیةبتنظیم الدولة اإل

فیة ورؤى كل من الصحیفتین المنشورة حول ومن هنا قام الباحث بتحلیل الصورة الصح      

لرؤیة إن كان هناك تقارٌب في  ؛"سرائیلیة اإل"في كل من الصحافة الفلسطینیة  واألزمة السوریة 
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ویدیعوت أحرونوت من ما ما بین صحیفتي القدس، یضاح المواقف بین كٍل منهما، وإ المضامین 

  .على الساحة السوریة یجري

  الصحافة أهمیة الصورة في :أوال 

لى صعوبة نقل الصور وطبعها إذا ما تم إیعود سبب تأخر الصحافة المصورة في الظهور 

ء والفنانین في شتى افرت جهود العلماضومع ذلك فقد ت. س ذلك بسهولة نقل األخبار وطبعهاقیا

وقد بدأت . ن السبل لطبع الصور ونقلها بسرعةكتشاف أحسأنحاء العالم، وعلى مر السنین ال

تدرج ثم بطریقة ) الزنكغراف(المعدني ، ثم بالحفر الصور ونشرها في الحفر على الخشبعة طبا

، وكان هذا هو المیالد الحقیقي للصحافة ریق نقل الصورة عن أصلها مباشرةً أي عن ط ؛الظل

 آلیة تامة باستخدامنتاجها بطریقة وهي الصور التي یتم إ. كما نعرفها الیوم )الفوتوغرافیة(المصورة 

العاكسة  كونها بمثابة المرآةآالت التصویر، وآالت الطبع والتحمیض، وتتسم بتدرج الظل لطبیعیة 

المراد نقلها على قدرات ، وتعتمد الدقة في مدى هذه الصور عن الوقائع للمشاهد وفقًا لطبیعتها

 .هیر ومستلزمات اإلنتاج المستخدمةوالتظالمصورین، وعلى إمكانات آالت التصویر، 

        .)108، ص2012حسن،ال(

، فعندما یرید المخرج أن یبرز فیة مادة ال یمكن االستغناء عنهاكما أن الصورة الفوتوغرا

، وكذلك هذا الموضوع، لیلفت إلیه نظر القارئ موضوعا مهما في صفحة معینة یستخدم الصورة مع

، فإن استخدام الصورة كل یومًا معینًا لصفحتها األولى عندما ترید الصحیفة أن تتبع نظامًا إخراجی

الصحافة  لنتصور أن. النظام بما یدفع الملل عن القارئیساعدها على التنویع داخل نطاق هذا 

، ماذا سیكون من غیر الصور التي تمأل صفحاتها والمجالت تصدرالیوم والمتمثلة بالصحف، 

ث عن التشویق واإلثارة، القارئ یبحال شك في أن و  عل القارئ مع هذه الصحف والمجالت،مدى تفا



31  
 

 

في الوصف فكم من ، وحتى إذا نجح الكالم ن یقدم خالل الوصف في الكالم فقطوهذا ال یمكن أ

همیة الصورة الفوتوغرافیة أهنا یبرز دور و . مجریات األحداثالقارئ عن  الصفحات نحتاج إلعطاء

   ).72، ص2011 الصقر،( .ة في لحظات وبعدها تبدأ التفاصیلثارة ممكننها تجعل اإلأل

والصحافة الیوم ال تهتم  .م نحو زیادة عدد الصور لمواضیعهافعالم الصحافة یتجه الیو 

ك الهاوي، والمحترف في بملتقط الصورة بقدر اهتمامها بالصورة نفسها ففي بعض األحیان یشتر 

وال یهم ، وهنا تؤخذ الصورة الجیدة..  عرضیاً  اً أو حادث ،، كأن یكون تحطم طائرةتصویر حدثا ما

وال نقصد هنا عدم االهتمام بملتقط الصورة من . تقطها سواء كان محترفاً أم هاویاً من الذي ال

ومعبرة بنجاح تصبح هي محور الحدیث  ،الناحیة العملیة بل القصد أن الصورة عندما تكون جاهزة

لمكان المناسب ي افال بد أن توضع فوألهمیة الصورة وقیمتها الخبریة،  ومن ثم یأتي من صورها 

 .ضمن موضوع أو غالفا لمجلة دوریة كأن تكون صفحة كاملة منها أو صورةوالحجم المناسب، 

تنشر عداد التي ألحصائیات مبیعاتها تجد أن اإالصحف والمجالت عندما تقوم بإعداد  أن ونالحظ

لبحث عن وهذا ما یجعلها دائمة ا. أو سبق صحفي مصور هي األكثر انتشاراً فیها صور مثیرة، 

فنجاح الصحف . ثارة والتشویق لتغطیة صفحاتهاحداث التي تحتوي على عنصر اإلالجدید من األ

ألن التصویر الصحفي  ؛على نوع الصور المقدمة للقارئ ولىوالمجالت الخبریة یعتمد بالدرجة األ

  ). 37-36،ص 1992،عزیزة.(یعني روایة قصة كاملة بدون كالم الیوم

وال تُعد على تصاعد دور الصورة في حیاتنا  ،مؤشرات ال تحصىمن المؤكد أن هناك 

الكتب وعلى و اصلة من الصور في الصحف والمجالت، ومتو فنحن نشهد هجماٍت متتالیة، . یومیةال

وألن . ، وذلك بصورة ال مثیل لها في التاریخإضافًة إلى الكمبیوتر والتلفاز، األلبسة في اإلعالنات

ا الدماغ مباشرةً للعالم لوحید في جسم اإلنسان الذي تتعرض فیه خالیة العین هي المكان ایشبك
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فإن . لمشاهد لحظة المشاهدة، فإن النظر بخالف الحواس األربع األخرى یتأثر بموقف االخارجي

 ینزعون إلى سماع ما یریدون سماعهكتشافات في مجال تأثیر اإلعالم هو أن المتلقین من أهم اال

الصورة تفرض نفسها في واقع وألن . قاریر اإلخباریة وفق وجهات نظرهمالت ویعیدون تأویل مضامین

األمین، ( . ُشحنة الفاعلیة فیها ، فقوتها تكمن في أي تعلیق كالمي ال یستطیع تجزئةمباشر

  . )67-66، ص2007

مكمًال للمادة المكتوبة في أصبحت الصور منذ مطلع القرن العشرین عنصرًا أساسیًا ولقد 

فلم تعد . همیتها في اإلعالم وتشویق القارئ، والترویج للصحیفةبعد أن اتضحت أالصحف، 

هي و ، وذلك في عصر سادته لغة بصریة جدیدة ،الحدیثة تستطیع أن تصدر بدون صورالصحف 

ائل بل أصبح على الصحیفة أن تتجاوب مع عنصر المنافسة بینها وبین وس ؛ازالسینما والتلف

فیها هاتان الوسیلتان ، وأن تخاطب جمهورها باللغة التي تخاطب تلفةاالتصال الجماهیریة المخ

أو ع أن یقتنع بمجرد وصف لفظي لحادث، كما أن القارئ الحدیث أصبح ال یستطی. اإلعالمیتان

نما یرغب بأن یرى ذلك بعینهموقف من المواقف و  ، وما عیون القراء في العصر الحدیث إال تلك إ

التصویر والتي یوجهها المصورون الصحفیون كل یوم اللتقاط األخبار العدسات المركبة في آالت 

نشورة في الصحیفة ویحدد حجم الصورة الم. یلوعرضها على القراء في أسرع وقت وبأدق التفاص

  : عدة عوامل منها

  . أهمیة الموضوع الذي تخصه الصورة  -أ

  . عدد الصورة المنشورة في الصفحة األولى  - ب

  ) . 97-96، ص 2006، المتولي.( لصورة ذاتهادرجة وضوح ا - ت
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  : ل إلىوتقسم الصورة الصحفیة من حیث الشك

الرسوم الساخرة  -الرسوم البیانیة والتوضیحیة  -الخرائط  -األشكال المرسومة  -الصورة 

  ). الكاریكاتیر(

  : سم الصورة من حیث المدلول العام إلىكما وتق

  . موضوع كاملالصورة الخبریة المستقلة بنفسها ك -1

  . الصورة المتصلة بموضوع أحد الموضوعات الخبریة -2

  .الصورة التي تمثل شخصیة هي محور الموضوع -3

 ).73، ص2011الصقر، . ( الصورة الجمالیة ذات الهدف الفني -4

  معاییر انتقاء الصورة الصحفیة : ثانیاً 

تصر على جمع إلى أن رؤیة الصحفیین لدورهم ال تق J.Singerتشیر دراسة جان سنجر -  1

ع التغییر، ومن هنا تبدو الحاجة وصن ،المعلومات ونشرها، بل تتعداه إلى صیاغة الوجدان والفكر

دراك الدور الذي ینبغي القیام فیهو  ،لى صحافة إبداعیة تعتمد على المصداقیةإ ن أ، ویرى الباحثون إ

المؤسسات الصحفیة،  فیهأن تقوم هناك تأثیرات خارجیة عدیدة تؤثر على هذا الدور الذي ینبغي 

والقضائي على طریقة  ،وتتمثل بالتأثیرات الحكومیة بمستویاتها المتعددة، وتأثیرات النظام التشریعي

وكذلك تأثیر القیم والتقالید . تأثیر المساهمین في هذه المؤسساتو  ،اختیار المضمون الصحفي

ي وند دراسة حول العوامل المؤثرة فوقد أجرى كیني ریم .رسات التي تشكل الصحفي اجتماعیاً والمما

                                                             
قیل عنه انه من الكتاب األكثر نفوذا في العالم . وناقد ورسام, يومسرح, كاتب, روائي, م وهو حكواتي1926ولد في لندن عام : جون برجر

وله من المؤلفات , لبفي قریة فرنسیة صغیرة في جبال األیعیش برجر ویعمل ) . التصویر والفن(من دراساته . خالل الخمسین عام األخیرة
  ). م1994دمشق (وصدر في " ةطرق في الرؤی", )م1990دمشق(صدرت في " وجهات في النظر: "والمختارات بالعربیة

(WWW.BIDAYAT MAG.COM\NODE\266) 
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ومدى وجود إطار أیدیولوجي یحكم هذا االختیار، وقام بتحلیل  اختیار الصور الصحفیة في الصین

الصور المنشورة في تسع صحف صینیة ذات أنماط متعددة التمویل، حیث أجرى مقابالت مع 

یة إلى أن التغطیة الصحفمجموعة من رؤساء التحریر والمصورین الصحفیین، وأشارت النتائج 

، تدعم نظریة الحزب المسیطر بدرجة كبیرة، وال توجد صور المصورة أیدیولوجیة في األساس

تستهدف مجموعات عرقیة معینة في الصین، كما أشارت النتائج إلى أن الصحف الصینیة تنشر 

ربت معها في صورًا ذات مضامین سیاسیة متعددة بدرجة اقل من الصحف األمریكیة، ولكنها تقا

ن االتجاهات الداعمة عیة، كما أشارت إلى أنسبة نشر الصور ذات الصبغة اإلنسانیة واالجتما

عبد .(حف ذات التمویل التجاري المستقلال من قبل الصإوتأییدها  ،لالقتصاد الحر لم یتم دعمها

 ). 33-32ص :2004,الحمید، محمد، بهنسي، السید

 :العسكریة عملیاتفي تغطیة ال استخدام الصورة الصحفیة :اً ثالث

 )میدوریماشى( م، وفي ضاحیة1945أغسطس  16صباح في الساعة الثامنة والربع من 

 "شو غنكو شیمبون"، كان ماتسو شیفى المصور الصحفي الیاباني لصحیفة أطراف هیروشیماعلى 

یبًا من منزله، من الشي ء یقذفه قر فطاره حین شعر فجأة بضغط هائل إالیومیة الیابانیة یتناول 

أفاق وجد أن كل شيء حوله قد تحطم، وبعد ساعة من هروبه مع  ماحینو ، وعلى أثره فقد وعیه

، ولمدة تصویر صغیرة متجهًا صوب المدینة لةأحد الحقول عاد إلى منزله، وأخذ آلى زوجته إ

لقاء القنبلة ن إلوحیدة التي التقطت بعد قلیل مساعتین صور بالفیلم الوحید الذي كان لدیه الصور ا

، وأنه التقط في ذلك الیوم أفظع مذكراته أن ما شاهده كان رهیباً  النوویة على المدینة  وذكر في

، خمس صور فقط ق ألسنة النیران للقنبلة الرهیبةضیئت عن طریأالصور في حیاته المهنیة حیث 

یة، وفي شهر یولیو األخرى أتلفتها اإلشعاعات الذر ن الصور أإذ  بقیت من الفیلم الذي صوره
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ألركان العامة في هیروشیما، وطلب منه تسلیم صوره ، دعا المصور الیاباني للمثول أمام ام1946

  ).116-112: 1998فتحي العریبي (.سة األركان سوف تصدم الرأي العامنها حسب رأي رئاأل

جیل وتعكس قصة هذه الصور الدور المهم الذي لعبته الصورة الصحفیة لیس فقط في تس

الحروب، ولكن أیضا بالتأثیر في الرأي العام، فاالتهامات التي وجهت للنازیین والفاشیین والمتعلقة 

بغزو بولندا وأثیوبیا أثناء الحرب العالمیة الثانیة كانت مقنعة للعدید من المتشككین من خالل 

  )2001،161صالح،درویش،. (الصور المنشورة والتي عكست وحشیة الغزو

ریكي البریطاني للعراق إسهامات كبیرة ألمجال الصور الصحفیة خالل الغزو اكما شهد م

 8، وكان یوم تل المئات من المدنیین العراقیین، وقن الصحفیین في إظهار بشاعة الغزوللمصوری

مریكي ، ففي خالل تغطیته للغزو األامیًا في تاریخ الصحافة العالمیةم یومًا د2003أبریل 

ابوك بوكالة رویتر لألنباء قي المصور الصحفي األوكراني تاریس بروتسل البریطاني للعراق

، إلعالمیون ببغدادمریكیة البریطانیة لفندق فلسطین الذي یستخدمه األ، بعد قصف القوات امصرعه

، وجولیو أیوب مراسل قناة الجزیرة القطریةخرین هم طارق آكما شهد ذلك الیوم مصرع ثالثة 

فوكس "، وكریستیان لیبیج محرر صحیفة سبانیةالیومیة اإل" الموندو"صحیفة أنجوینا بارادو مراسل 

، وبذلك صورین ومراسلین لرویتر والجزیرةصیب أربعة مأ، كما میونیخ التي تصدر في" سبوعیةاأل

 21شخصًا خالل  12 لىذین لقوا مصرعهم خالل هذه الحرب إوصل عدد المصورین والمراسلین ال

عادة تقییم الموقف ن وهو ما دفع وسائل اإلعالم إلى إالعدید من المصابی لى جانبإ، یوماً  فقط

لى القائمة الطویلة للمصورین والمراسلین الذین لقوا وانضم هؤالء إ .العتبارات سالمة العاملین لدیها

برس  لذلك أن وكالة اسوشیتد مثاالً اع في مختلف أنحاء العالم، و مصرعهم في تغطیة أحداث الصر 

مصرعه في مقدیشیو بالصومال  المصور الصحفي هانز كروس لقيم أن 1993عام  تقد أعلن
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أنه رقم ستون من و استهدفتها مروحیتان تابعتان لألمم المتحدة مناطق  حین هرع مع زمالئه لتصویر

 Editor and) .یها الذین لقوا مصرعهم خالل تغطیتهم لألحداث في حوالي خمسین عاماً مراسل

publisher:1993:11)  

لى اهتمام ر إحداث یشیین والصحفیین ضحایا تغطیة األمن المصور  ولعل هذا العدد الكبیر

هم النتائج التي أسفرت عن تزاوج أالصحف بتصاعد ثقافة الصورة الصحفیة والتي تعد من 

  .)34-32ص :1999عبد الرحمن، ( تكنولوجیا المعلومات واالتصال

تسجیل الصور سرع الحواس في أالبصر التي تعد  لما لقدرة المرئیات من التأثیر في حاسة

وبما تمتلكه الصورة من قدرة على التأثیر في اتجاهات الرأي العام وعلى . الذهنیة لدى الجمهور

عدة صور منشورة في الصحیفة  ، فعلى سبیل المثال استطاعتقائمین على اتخاذ القرار السیاسيال

أثار فقد رض عبر شوارع مقدیشیو بالصومال على األ ریكي الذي قتل وسحبألمریكیة للجندي ااألم

لى ممارسة الضغوط على الحكومة مریكي إمریكي دفعت الرأي العام األمناقشات في الكونغرس األ

رارات بالخروج العاجل من لى اتخاذ القمریكیة لالنسحاب، وهو ما دفع حكومة كلینتون إاأل

رة الصحفیة الفعالة على التأثیر في القرار السیاسي ، وأثار تساؤًال هامًا حول قدرة الصو الصومال

 .)189ص ،2000 ،عجوة(تحت ضغوط الرأي العام

وهو نفس الدور المؤثر الذي أدته الصورة الصحفیة من قبل في حرب فیتنام عندما 

مریكي ضد حكومته وعي الرأي العام الدولي ضد الحرب، وأثارت الرأي العام األقامت بتعمیق 

 . )183: 1998العریبي (. مریكیة المتواصلةفي نشر صور الخسائر البشریة األعندما بدأت 

بحت له قواعد وأسالیب في التعبیر، واكتشفت صأ، و وتطور فن التصویر الفوتوغرافي  

نسان عن الطبیعیة بطریقة قد تعجز حواس اإلمكانیات آله التصویر في تسجیل أو تكبیر المناظر إ
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فیها كأس  ، كتصویر لحظة تتكسرالمثال تجمید الحوادث السریعةیل فأمكن على سب. إدراكها

، لذلك تركیب آلة تصویر فوق المیكروسكوب، أو تصویر خلیة نباتیة بزجاجي بفعل طلقة ناریة

صبحت تؤدي دورا في االتصال ال وتوغرافیة مكانها بین الفنون، وأدوات التعبیر وأاحتلت الصورة الف

، 1981علم الدین، ( .أحیاناً لفاظ بل ربما كان أكثر تعبیرا من األأهمیة عن دور الكالم، یقل 

  ).18-17ص

خدام الصور في السیاقات العسكریة، فإن ستردنا أن نقدم خلفیة تاریخیة على اذا ما أإ و 

عها بالقوة العسكریة رتبطت منذ اختراا، یرى أن الصورة الفوتوغرافیة قد )Virilio ( بول فیرلیو

هتمام بالصورة منذ الحرب العالمیة األولى وقد بدأ اال. تخدامها كسالح أیضاً ساوباالستخبار بل ب

لقد  ذاً إ .خذ صور لوضع قوات العدو ودفاعاتهأل ؛عندما كان یتم وضع مصورین في بالون

تحكمت المؤسسة العسكریة في الصور الفوتوغرافیة عن طریق تقیید توافر أجهزة البث الفضائي، 

ه إلى أن بث الصور الرقمیة في حرب الخلیج ساعد على خلق ما وكان هذا التحلیل ه و الذي نبَ

یتم في إحالل الوجود الظاهري لمشاهد (Media Scope) یسمى بجٍو إعالمي أو مشهد إعالمي

ولقد تم استخدام الكامیرات الصغیرة . الحرب محل الصور الحقیقیة للحرب ببشاعتها ومأساویتها

وكذلك صور التجسس الملتقطة جوًا من ابل الذكیة وصواریخ كروز ات القناللتقاط صور لمقدم

مع مقاومة  .نساني للحربطائرة من دون طیار، بینما غابت مشاهد القتلى والجرحى أي البعد اإل

وهو أحد مصوري عصر ما بعد  "دوغالس كیلنر"ویكمل. تحدة ألي حل سلمي للنزاعالوالیات الم

إذ یرى أن صورًا قلیلة للقتلى سواء من المدنیین أو العسكریین، تحلیل بودریار السابق،  الحداثة

وسواء أكانوا من قوات التحالف أم العراقیین، تم نشرها إبان حرب الخلیج  وبذلك فإن الصور لم 

تقدم معرفة باآلثار المادیة للنزاع أو خبرة القتال، مدعمة بذلك تآمر منظم للهیمنة على الرأي 

. الغربیة من خالل التوسع في التعتیم اإلعالمي المنظم وحمالت الدعایةالعام من قبل الدول 
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هي صورة جندي عراقي " الحرب النظیفة"ة التي تحدت فكرة وهناك واحدة من الصور الشهیر 

متفحم ومتدٍل من مركبة عسكریة في أعقاب مذبحة القوات العراقیة المنسحبة على طریق البصرة 

كانت هذه الصورة التي التقطها المصور البریطاني كینیث جاریكي ولقد  1991فبرایر \في شباط 

، ولكنها 1991مارس \آذار 3متوفرة لدى الصحف البریطانیة واألمریكیة منذ یوم األحد في 

وقد اعتمد جیم غاننز . الوجه الحقیقي للحرب" تحت عنوان  نُشرت فقط في صحیفة االوبزرفر

نشرها لسبب عدم انسجامها مع النشر العام، إذ من  رئیس تحریر مجلة الیف األمریكیة عدم

 وهو ما رآه كیلنر مظهرًا من مظاهر المقاومة المترسبة في. الممكن أن تسبب صدمة لألطفال

سواء " االیقونیة"لمشتغلین في اإلعالم في الغرب ألي صورة تتحدى مفهوم ل واعي النشاط  الال

سماعیل، إ.(الهتلریةأو أیقونة الدكتاتوریة ) ابل الذكیةصور صواریخ كروز والقن(كانت أیقونة القوة 

  . )81،ص2008

  :لفوتوغرافیة في مجاالت اإلعالمالصورة ااستخدام : رابعاً 

طبیعة الفن الصحفي الحدیث التي تعبر خیر ل، عصر حضارة الصورة نتبر القرن العشرییع  

وأصبحت , من أهمیة الصورفالفن الصحفي الحدیث قد  .عبیر عن روح حضارة القرن العشرینت

تلعب  –، وهي هنا التي تهمنا من كل المواد المصورة في الجریدة أو المجلة الصور الفوتوغرافیة

، وتسوده لعصر الذي سمي بعصر حضارة الصورةدورًا هاما في تحقیق أهداف الصحافة في ذلك ا

، 1981، علم الدین .(م التكنولوجي في وسائل االتصاللغة بصریة جدیدة نشأت نتیجة للتقد

  .)15ص

مماثلة والمشابهة والنسخ، بل على أساس یضا تقوم على أساس الألم تعد الصور و 

، فقد أصبح ممكنًا تركیب إمكانات التزییف، والتزویر للصور قائمة، مما جعل التركیب والتهجین
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، وأصبح ممكنًا وضع صور خاصة بأشخاص على أجساد وأشخاص آخرینوجوه ألشخاص 

ألشخاص بشكٍل ، وكذلك تصویر بعض اأزمنة أخرى غیر التي یعیشون فیهاین في أماكن و معین

الل التلیفونات الجوالة ، أو تداولها من خنترنتووضع صورهم على بعض مواقع اإل غیر الئق

لم الصور لعا أصبحهكذا أخالقیة للعب بالصور وتحریفها،  ، وهنا تولد أیضا إمكانات الالمحمولة

الحس األخالقي  اه الكبیرة، والعامل الحاسم هنا، مثلما تكون له مزاییوبه القاتلةالمتطورة ع

غابة تهیمن وهي ، هذا العالم أشبه بغابة من الصور ، ومن دونهما یصبحوااللتزام بالقیم اإلنسانیة

هذا عالم الصور . ، وتنتجها ویبتز فیها بني البشرعلیها وحوش ال أخالقیة تتحكم في الصور

توحشة، صور من ، والصور الملمكتملة  والصور المهجنة، الصور الجدیدة والصور الفاسدةغیر ا

اص للواقع، بل ، لیس هناك تمثیل خهناك من واقعیة إال واقعیة الصورولیست  صور من صور

لقبر الخاص بالتصویر الفوتوغرافي، كما یقول لقد أسهم ذلك كله في حفر اتحلیق لواقٍع خاص و 

ن كان بعضهم اآلخر  ر الصورةبعض مفكري عص ، ما زالوا یقولون إن "روبنز"من أمثال وإ

إقامة العالقات الخاصة بین الفرد، أو األفراد الصور الفوتوغرافیة ستظل تقدم أسلوبها الممیز في 

أیضا بالمعنى الوجداني  ، ولكنوالعالم، من خالل الصورة، وذلك لیس بالمعنى المعرفي فقط

ن معاني الصور تظل كثیرة قي والسیاسي واإلنسانيوالجمالي، واألخال ، مثل معاني الكلمات، وإ

عتز ونخاف ونشعر باألمل والتفاؤل، وهكذا نحب ون -كما قال جون برجر –فنحن من خاللها 

ب ، ومثل هذه االنفعاالت یصعاألخالقیة والسیاسیة واإلنسانیة أو غایتهاتكون للصور أهدافها، 

افیة، واألمر األقرب ، بل یسهل ذلك من خالل الصور الفوتوغر الرقمیة تجسیدها من خالل الصور

 ،صارم بین هذین النوعین من الصور لى الصواب هو القول بعدم وجود تعارض ثنائي قطبيإ

ستخدام الماسح یمكن إحداث التكامل الخاص بینهما كا، كما أنه فلكٍل استخداماته ولكٍل مجاالته

، ثم نقلها ق العادیةفوتوغرافیة جرى التقاطها من قبل بالطرائ في نسخ صور Scannerالضوئي 
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إلى صدیق نترنت رسالها من خالل اإلإ، ثم إلى ملف معین في الكمبیوتر Scannerمن خالل 

ولعل هذا هو بعض ما یفعله المصورون  في مكان بعید، أو إلى أماكن للعمل أو الدراسة،

لى صحفهم إا یرسلون صورًا فوتوغرافیة التقطوها الصحافیون في كثیر من أماكن العالم عندم

أیضا إرسال الصور ، وبالطبع هناك ى بعیدة عنهم بمسافات طویلة جداً ماكن أخر أالموجودة في 

، وما یجري توصیلها باألقمار الصناعیة ، أو عن طریق كامیرات الفیدیو التيعن طریق الهاتف

رسالها أو تبادلهاالصور و  شابه ذلك من الطرائق المألوفة اآلن في التقاط ، 2005عبد الحمید، (.إ

  .)396- 393ص 

وهو یوم   م2013\9\25وفي الحدث السوري، نشرت صحیفة یدیعوت أحرونوت بتاریخ 

إذا كان هناك من یبحث عن : حیث جاء في العنوان الفرعي فیه، وبخلفیٍة ملونة باألحمر) األربعاء(

والعنوان الرئیسي كان مجزئًا من حیث اللون، فكان . حقیقة جرائم األسد علیه النظر في الصور

الجزء األول العلوي غیر ملون أي أبیض، بینما الجزء الثاني منه وهو السفلي فكان ملون باألحمر، 

: وكما أوردت الصحیفةلجنة في ظل الصور المرعبة، : والعنوان كما هو منشور في الصحیفة

ة، وألعمال القتل التي نفذت على أیدي رجاالت األسد في آالفًا من الصور المرعبة للقضایا الصعب

السویسریة ستقوم الیوم "مونترو"سوریة تثیر ضجًة في أنحاء العالم في الوقت الذي في مدینة 

  .لجنة تقصي الحقائق بین ممثلي المعارضة السوریة 

مجزرة ولعل صورة بشار األسد التي نشرتها صحیفة یدیعوت أحرونوت في إشارٍة ألحداث   

م  والتي 2013أغسطس  \آب22الغوطة الشرقیة التي ارتكبها بالسالح الكیماوي والمنشور بتاریخ 

    .ركبت بطریقة كمبیوتریة إلى جانب صور للضحایا أكبر مثال على ذلك
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المختصة بالشؤون " وانتقاًال من رأي الصحیفة، إلى المقال الذي اندرج أسفله، كتبت سمیدار بیري 

لجنة تقصي الحقائق : مقالها بهذا الخصوص، وجاء فیه" صحیفة یدیعوت أحرونوت العربیة في 

بین سلطات النظام الحاكم في دمشق، وبین ممثلي المعارضة السوریة، ستعقد في خارج البالد 

السویسریة على أرضیة الضجة العالمیة من نشر آالف الللللصور " مونتروا"الیوم في مدینة 

وقد استشهدت بیري بكالم أحد ایا القتل التي نفذها نظام سلطة األسد، المرعبة التي تظهر قض

إذا كان هناك من یبحث عن الحقیقة الواضحة لجرائم : فقالت أعضاء المعارضة السوریة في ذلك

وعبرت ". علیه فقط النظر إلى الصور" األسد قال هیثم المالح أحد رجاالت المعارضة الذي قال 

وأضافت .  -سترون فیها الكثیر –ضمن جملة اعتراضیة أظهرت رؤیتها بیري بناًء على كالمه 

ألف صورة، ُصورت بأیدي  55أحد الكبار من نظام األسد الذي هرب من سوریة، سرب : " بیري

والصور أرسلت لرجال كبار في . ضباط شرطة، وسجانین في السجون ومراكز االعتقال في الدولة

فذت، حیث أن في الصور القاسیة والمؤلمة النظام السوري، وذلك من أجل إثبا ت بأن الجریمة ُن

ورأت بیري في ". ُشوهد معتقلین میتین، بعد أن شوهدوا بأیدي رجال الجیش والشرطة السوریة 

في غالبیة الصور هناك صور ألطفاٍل مروا في ظروف قاسیة حتى الموت، سجناء : الصور قائلة

في إحدى الصور . ساحة السجن أو في بیوتهم جوعوا، والعشرات أطلق علیهم الرصاص في

، وهي تطلب الرحمة لإلبقاء على حیاته وفي . التي ظهرت هناك ید لسجیٍن سوري وهي تنقط دمًا

الصور التي هُربت ظهر حاالت قتل وتعذیب قاسیة ألطفال مدرسٍة أساسیة في مدینة درعا التي 

عبرت بیري عن شرارة  وقدطة األسد، تقع في جنوب سوریة التي بدأت فیها المظاهرات ضد سل

األطفال صوروا بعض الكتابات على ": انطالق أزمة سوریة الحالیة بحدیثها عن بوادر األزمة قائلةً 

ن أهالیهم ناشدوا "جدران مباني السكان وكتبوا فیها أن قوات األمن قاموا بخطفهم من الشارع ، وإ

قیت إلى الشارع بعد أن مروا بحاالت تعذیب األسد اإلبقاء على حیاتهم، لكن جثث األطفال أل
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: قائلة -جرائم سلطة األسد-أكملت بیري كالمها عن الصور المؤلمة لما عبرته  ثم. وتنكیٍل قاسیة

- الصور هُربت من قبل سجانین ووصلت إلى الصحف الغربیة قبل أیام من عقد مؤتمر جنیف "

ن لجنة حقوق اإلنسان األمریكیة تدخلت أمس ".   2 بالصور، وأرسلت تقریرًا عن وسائل وإ

التعذیب، والقتل الذي تقشعر له األبدان آلالف المعتقلین في سوریة، ویشیر التقریر إلى أعمال 

سلطات األسد كما أن منظمات حقوق اإلنسان تدعي بأن التقریر عن التعذیب، والقتل ألحد عشر 

، ومؤلم، وأنه یوجد هناك أكثر بك وتابعت بیري ". مما أوجده التقریر"ثیر ألف معتقل هو حاد جدًا

یران وحتى سوریة تجاه مؤتمر  - روسیا–المقال ببیان مواقف الدول اإلقلیمیة الوالیات المتحدة  وإ

الرئیس األمریكي باراك أوباما تحدث أمس مع الرئیس : المتعلق بالملف السوري للتسویة 2جنیف 

یري وزیر الخارجیة األمریكي وصل أمس إلى جون ك. الروسي فالدیمیر بوتین فیما یخص اللجنة

السوید، والبعثة الرسمیة السوریة برئاسة ولید المعلم وزیر الخارجیة السوري وصلوا أمس إلى 

  . مطار أثینا في طریقهم إلى اللجنة

متحدثین رسمیین في إیران ألغیت مشاركتهم في المؤتمر بمبادرة من بان كي مون أعلنوا   

، وقد اتهمت إیران "بأن المؤتمر سیفشل، بسبب غیابهم المشاركة فیه " دعوه ردًا على ذلك ما ی

الوالیات المتحدة بالضغط على األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون لرفض اشتراكهم في 

  .اللجنة

في هذا المقال الخبري أرفقت صورةٌ فوتوغرافیة للرئیس السوري بشار األسد مركبة بجانب   

بي األمریكیة، .سي بطریقة كمبیوتریة متقنة نقلتها یدیعوت أحرونوت عن وكالة إيالعنوان الرئی

، إلبراز " لجنة من أجل الصور المرعبة" ورویترز البریطانیة لتكون مالصقة للعنوان الرئیسي 

الصحیفة جرم األسد، وأعماله تجاه المدنیین السوریین، حیث تتضمن حیثیات الصورة األسد وهو 
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، وتعبیرات وجهه وحركات یدیه التي تفضي إلى ضرورة تنفیذ األوامر دون تردد، یلقي خطاباً 

صور : عاكسًة في ذلك ظلم األسد وجبروته تجاه من یعارضه وعبرت الصحیفة أعلى صورة األسد

  . األسبوع .بشار األسد. أرسلت لكبار في النظام السوري لتثبت بأن الجریمة نفذت

ة أخرى لشخٍص سوري عاٍر بشكٍل كامل، حیث كانت الصورة كما وأرفقت صورةٌ فوتوغرافی  

مضللة لحساسیة المشهد للقراء، والمشاهد، حیث عبرت الصحیفة أن هذه الصورة هي من ضمن 

  .الصور التي ُسربت عن المجازر التي ارتكبها األسد دون بیان مكان الحدث، وأین وقع في سوریة

تجریم النظام السوري، وتضلیل صورة بشار " ائیلياإلسر "ویرى الباحث أن من مصلحة الكیان   

ظهارها بالسوء، وكان لصحیفة یدیعوت أحرونوت دورها البارز في ذلك، ولعل هذه  األسد للعالم، وإ

الصورة قد تكون من ضمن الصور المفبركة التي تسعى إدارة الصحیفة، والقائمین علیها نشرها 

ة األسد بأفعاله اإلجرامیة كما تود أن توصل، وربما قد ألهدافها السیاسیة البحتة تجاه تشویه صور 

تكون الصورة المنشورة هي فعًال مسربة وحقیقیة، وفي كال االتجاهین كان الهدف من وراء هذه 

  .، مستغلًة الفتنة والصراع الدائر في سوریة"تجریم األسد إلسقاطه"الصورة هو 

ة ومباشرة في االقتراب ثر الوسائل شفافیأن التصویر الفوتوغرافي هو أك -2یقول جون برجرو   

، ومن التركیز وتوغرافي من قیود الفنون الجمیلة، وقد كانت تلك فترة تحرر التصویر الفمن الواقع

، أو حتى خصائصه المؤلمة جمالیات الواقعلى التركیز على أهمیة أهمیة جمالیات الصورة إعلى 

یمكن استخدامه بطریقة  هیري أو العام الذيأو المنفرة  وأصبحت الكامیرا هي الوسیط الجما

ور والصمحلها االستخدام الخاص للكامیرات، لكن هذه الفترة سرعان ما انقضت وحل  .دیمقراطیة

                                                             
 السابق في ذكره تم 2
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لمانیا هو أول من استخدم الصور أ، وقد كان الحزب النازي في الدعائیة في عالم البروباجندا

  .نیل من أعدائه والتحقیر من شأنهموفي اله، الدعایة السیاسیة الخاصة لمبادئالفوتوغرافیة في 

في كتابها عن  S.Sontagكما تقول سوزان سونتاج  –إن الصور الفوتوغرافیة 

، وهي القوة المثالیة الكامیرا هي خبرات جرى التقاطها وتجسیدها في صور: "التصویر الفوتوغرافي 

 ، بعدم1843عام "فویرباخ "كتب ،  وقد "كتساب المعلومات للوعي خالل سعیه المحموم الخاص ال

نا أصبحنا نفضل الصورة على الشيء، النسخة على نإ:" سنوات قلیلة من اختراع الكامیرا، یقول

، مؤكدًا بذلك القوة المتزایدة التي أصبحت "األصل، التمثیل على الواقع، والمظهر على الوجود

  ) .404-403، ص2005، عبد الحمید( .صورة من خاللها على حیاة اإلنسانتهیمن ال

  الصورة واإلخراج الصحفي: اً سابع

بدایًة ال بد من الوقوف على مفهوم أن التصمیم یتضمن تخطیطًا مبدئیًا لصفحات الصحیفة    

إذ یتحدد من خالله الشكل الذي تكون علیه قبل البدء في عملیة اإلخراج الصحفي، وعلیه فإن 

ج فهو یسبق عملیة التوظیف التي تشكل المرحلة التصمیم هو المرحلة األولى في عملیة اإلخرا

الثانیة في اإلخراج الصحفي، ویهدف التصمیم إلى التعبیر عن شيء مفهوم وواضح، وذلك من 

خالل تشكیل المادة بالصورة المنسقة التي تشجع على القراءة، فتجعلها سهلة في متابعتها، ومریحة 

قاربة في مضمونها، ویعني اإلخراج كمفهومه للعین في مظهرها  ومترابطة في موضوعاتها ومت

ُشیر  ظهور الصحیفة وخروجها من حیز المؤسسة الضیق إلى القُراء بعالمهم الواسع، كما ی

كمصطلح إلى كل العملیات الفنیة التي تساعد على خروج الصحیفة، ویخطئ من یظن أن اإلخراج 

جاسم، . ( وفة، أو معدة مسبقاً الصحفي یتطلب نماذج محددة  وأشكاًال جامدة وتصمیمات معر 

  ). 71، ص 2012
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وعند دراسة اإلخراج الصحفي تتحدد النظرة إلى الصحیفة في زاویة أنها مطبوع أي جسم   

مادي یتكون من مجموعة صفحات تظهر علیها السطور، والعناوین، والعالمات، والفواصل، 

  . الخ... والصور والرسوم واأللوان 

في مجملها یطلق علیها تسمیة الوحدات الطبوغرافیة، وهي تعني  وهذه العناصر واألشكال  

العلم والفن اللذین یتصالن إلنتاج العناصر المستخدمة في بناء جسم الصحیفة، ویتم التعامل مع 

هذه العناصر بتحریكه على سطح الورق األبیض للصفحات طبقًا لرؤیة واضحة، ووصوًال لتحقیق 

ة وضوابط صحفیة فإننا بذلك ندیر عملیة اإلخراج الصحفي الذي أهداف معینة ووفق أسالیب فنی

هو في جوهره تصمیم فني یقوم على أسس محددة لخدمة الرسالة اإلعالمیة للصحیفة والتعبیر عن 

ألن الذي یمیز صحیفة عن أخرى هو التعامل مع العناصر ؛ سیاستها وشخصیتها التحریریة

  ).21، ص 2012الحسن، .( الطبوغرافیة

تعتبر الصور، من العناصر األساسیة لبناء الصفحة، وهي من عناصر البناء المهمة في و   

اإلخراج الصحفي، وتشمل كافة األشكال المصورة والخرائط والرسم البیاني والتوضیحي والكاریكاتیر، 

ومن . م1851وقد بدأت الصور بالحفر على الخشب، ثم بطریقة التجزئة لسرعة اإلنجاز وذلك سنة 

تبعها طریقة الحفر على المعدن باألبیض واألسود، وأصبحت الصورة بعد تطور حفرها في ثم 

، فبینما كان )127، ص 2012الحسن، . ( مطلع القرن العشرین عنصرًا مكمًال للمادة المكتوبة

أسلوب العمل التقلیدي في اإلخراج یقتضي إنجاز مجموعة من العملیات المتتابعة التي تستغرق 

الجمع، توضیب، مونتاج : " هودًا كبیرًا، من حیث معالجة المتن، والصور على عدة مراحلوقتًا ومج

وأصبح أداء هذه العملیات في ظل ما توفره أجهزة التجهیز اإللكتروني للصفحات من إمكانیات "  

سریعة وعالیة الجودة، أصبحت مهمة ممتعة للمخرج الصحفي الذي یرغب في أدائها باستمتاع دون 
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وقد تمثل هذا التطور وفي هذا المجال ظهور العدید من الشركات التي أنتجت نهایات  .ملل

للعرض المرئي، ویمكن استخدامها في تجهیز اإلعالنات، والصفحات الكاملة دون صور، أو رسوم 

وبظهور النشر المكتبي بدأ العصر    .ًا لصعوبة معالجة الصور والرسومفي بادئ األمر نظر 

جمع الحروف، واإلنتاج المطبعي، وكل ما أخضع عملیة التحكم في تكنولوجیا  الجدید في مجال

تجمیع الصفحة، معالجة الصور، (النشر لتكون في ید المصمم، ولتكون نطاق واحد یتكون من  

  : ، وقد ساعد على هذا التطور عدة عناصر وهي)تنفیذ الصفحة بالكامل 

 .الطباعة الملونة

 .برةاالعتماد على الصورة المع )1

 .اتجاه المجالت إلى البساطة )2

عد عن التداخل  )3 ُ التوسع في استخدام البیاض وتقلیل األعمدة ، واستخدام الكتل المستطیلة ، والب

 . في الموضوعات

 .تجهیز الصور المصاحبة للموضوعاتهتمام بزیادة اال )4

 ). 133-132، ص 2008شفیق، . ( االستفادة من األشكال الجاهزة عن طریق الحاسب )5

ولقد ارتبط استخدام الصحف للصور في الماضي باإلبداع الفردي ومهارة المصورین، ویبدو   

أن الصحف ربما ستكون بصدد استخدام أكثر فعالیة للصور في المستقبل، وهي ستكون في حاجة 

ماسة ألشخاص یتمیزون باإلدراك البصري في مواقع المسئولیة، وذلك حتى یكون لهیئة تحریر 

س أكبر بقیمة الصورة، وفي المقابل یجب أن یكون لدى المصورین إحساس أكبر الصحیفة إحسا

بالقیمة الخبریة في الصور التي یلتقطونها، ولكي یتحقق ذلك فال بد أن یكون هناك اتصال جید 

وال شك أن أهم وسیلة لتحسین شكل الصحف ومحتواها هي  .بین األقسام التحریریة والمصورین
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توغرافیة بفعالیة أكبر، فالصور یمكن أن تجذب القراء إلى الجریدة، وتساعد في استخدام الصورة الفو 

دعم موقف الصحیفة في المنافسة مع التلفاز ووسائل اإلعالم األخرى التي تتنافس من أجل 

وكذلك فإن الصور الجیدة یمكن عن طریقها أن نوصل المعلومات إلى القراء . استحواذ وقت القارئ

اللبان، . ( متون القصص الخبریة التي تحتوي على المزید من المعلومات بحیث تجذبهم إلى

  ) .  150، ص 2008

وتتكون عملیة اإلخراج الصحفي من تصمیم صفحات الجریدة وتبویبها، وتوزیع المادة علیها   

وذلك حسب أسس تحریریة، وجمالیة یعرفها المختصون، ویمكن القول إن لإلخراج الصحفي أربعة 

  : يأهداف وه

 .تسهیل قراءة الصحیفة - 1

 . اء والموضوعات مقومة حسب أهمیتهاعرض األنب- 2

 . العمل على أن تبدو الصفحة جذابة في نظر القارئ - 3

صحیفته  لىصحیفته بحیث یسعى القارئ یومیًا إعقد صلة تعارف وألفة بین القارئ و  - 4

 .ویمیزها عن غیرها في یسر

ه األهداف األربعة یؤدي إلى تحقیق أهم هدف ألي وال شك في أن حسن االستهداء بهذ  

  ) . 81، ص 2002حداد، .( مطبوع یسعى إلى النجاح وهو ارتفاع التوزیع

  :أنواع الصور الصحفیة

لصحف ، فهناك أكثر من نوع للصور الصحفیة التي تنشر في اوحول تصنیف الصور  

 زاویة الشكل الفني: من زاویتین هماإلى هذه األنواع  ، ویمكن النظروالمجالت والمطبوعات األخرى
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 )Form(الداللة  ، وزاویة المضمون، أو )Content( . ویرى علم الدین )أن ) 39: 1981

  : تحدیدها بثالثة أنواع رئیسیة هي الصور من حیث الشكل الفني یمكن

، أو الموضوع  وتؤدي وهي صورة واحدة تنشر بمفردها مع الخبر: )Single(الصور المفردة  )1

خبار الرسمیة والتحقیقات الصحفیة، وقد تكون ، وتستعمل بكثرة في الصحف مع األظیفتهاو 

  . الخ.... أو...لة من السیارات أو ، أو صورة لقافرة لمكان، أو صو صورة شخصیة

موضوع واحد  من وهي عبارة عن مجموعة من الصور تدور حول : )Seices(سلسلة الصور )2

، ویستعمل هذا النوع )طویلة(على فترات زمنیة متباعدة ا ، ویتم التقاطهوجهات نظر مختلفة

باري " في مصر، ومجلة " المصور"، و "آخر ساعة " بكثرة في المجالت المصورة مثل مجلة 

وقفتا عن الصدور ألسباب األمریكیتان اللتان ت" لوك " و" الیف " ، ومجلتي الفرنسیة" ماتش 

لصور التي تمثل إحدى جوالت وزیر الصحة أثناء ومن األمثلة على ذلك مجموعة ا. اقتصادیة

 .ألحد المستشفیات التابعة للوزارةتفقده 

وهي عبارة عن مجموعة من الصور تدور حول : Sequnce)(صور المشهد المتعاقب  )3

ومن ). قصیرة (موضوع واحد، ومن وجهة نظر واحدة، ویتم التقاطها على فترات زمنیة متقاربة 

الصور تبین انفعاالت أحد المسئولین أثناء إلقائه لخطاٍب ما أو أمثلة ذلك، مجموعة من 

، 2002نجادات، .( مجموعة من الصور التي تبین ظاهرة كسوف الشمس، أو خسوف القمر

 ). 210ص 

فیصنفها الصاوي  Significanceأو الداللة   Contentأما الصور من حیث المضمونو   

  : آلتیةا إلى األنواع) م1981(، وعلم الدین )م1965(

وهي تلك الصور التي تنشر بمفردها على : News Picturesالصور اإلخباریة المستقلة  -

، لكنها تروي بما یصإالصفحة بحیث ال تمت  احبها من عناوین لى موضوعات الصفحة نهائیًا
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، كما توضع في ما تكون هذه الصور ذات حجم كبیر وغالباً  اًث مهمة،دأحأو وتعلیقات وأخبارً 

عه  أو قد تبین نتیجة وقد تستخدم هذه الصور لبیان الحدث أثناء وقو  ،الصفحة نظرًا ألهمیتها صدر

ختیار هذا النوع من اویحكم عملیة . ها قد تكون لشخصیة هي محور الحدث، كما أنوقوع الحدث

، ومن لعناصر اإلخباریة أو عدم توافرهاختیار الخبر من حیث توافر القیم أو ااالصور معاییر 

 . ن الصحف المنافسة قد تنشرهانظرًا أل ؛الصعب تأجیل نشر هذا النوع من الصور

حد الموضوعات وهي الصور التي تتصل بمضمون أ: Feature picturesصور الموضوعات  -

برزهالخبریة على الصفحة، ویختلف حجمها با ُ  ،من تفصیالت من حیث الكم والقیمة ختالف ما ی

بكلمات تساعد على  ، وتكون مصحوبةواحد، وأحیانًا تجاوره كما یجمعها مع موضوعها حیز

أو یهدف هذا النوع من الصور إلى نقل، أو توصیل تفاصیل عن أحداث، و . توضیح مضمونها

باریة وهذا النوع من الصور على عكس الصور اإلخ ع أقل سرعة وأخف للنشاط اإلنساني،وقائ

ألنها في الغالب ال ترتبط بوقت أو بحدث إخباري  سبوعًا أو شهرًا ،یمكن تأجیل نشره یومًا أو أ

، وتتفاوت )211-210، ص 2002نجادات، ( .وعها الصحفيعاجل بل ترتبط فقط بموض

الموضوعات التي تعبر عنها هذه الصورة من جریدة إلى أخرى، بل من صفحة إلى صفحة أخرى 

واالقتصادیة واالجتماعیة  في الجریدة نفسها، وتشمل موضوعات هذه الصور الموضوعات السیاسیة

وتبرز أهمیة الصور الموضوعیة في أوقات األزمات عند نشوب . والثقافیة والریاضیة وغیرها

، أو في أوقات الكوارث الطبیعیة كالزالزل واألعاصیر، إذ ینشد القارئ أن تطالعه  الحروب مثًال

ومن هنا فإن . ووقائع المعارك جریدته بآثار ما خلفته هذه الكوارث أو استعدادات الجیوش للحروب،

الصور الموضوعیة تعد أكثر الصور أهمیة في الصحیفة لما تبرزه من تفاصیل عدیدة حول 

 ). 158-157، ص 2008اللبان، (.الموضوعات التي تصاحبها
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ر لموضوعات یغلب علیها الطابع وهي صو : ت اإلخباریة ذات الطابع اإلنسانيصور الموضوعا -

، وهذه الزاویة اإلخباریة رغم بساطتها فإنها هامة ، ولكنها ال زاویة إخباریة بسیطةي، وفیها نساناإل

 . )211، ص2002نجادات، .( ن هذه الواقعة اإلخباریة البسیطةتصلح للنشر بعد مرور زم

وتكون عادةً على عمود واحد، إال إذا تناولت : الصور التي تمثل شخصیة هي محور الموضوع

تكون على عمودین، وهذه الصور أیضا تصاحب موضوعها حیث یكون، أكثر من شخص فإنها 

وقد تصغر هذه الصورة، فتكون على نصف عمود في حالة الموضوعات القصیرة، وعندئٍذ تدمج 

في سطور المتن، ومن هذا القبیل صورة مراسل الصحیفة الذي بعث بالموضوع، وصور كاتب 

أما صحف المدن الكبرى، فیغلب على . إلقلیمیةالمقال، أو العمود، وهما تشیعان في الصحف ا

والصور ). 211-209ص 2002نجادات، .(صورها الطابع اإلخباري ذو الصبغة العامة

الشخصیة هي التي تمثل شخصیة محور الموضوع، وتروي تفاصیل هذه الصورة مالمح شخصیة 

خصیة الصحفیة بالحركة ما، سواًء أكانت هذه الشخصیة مهمة أم ال، وینبغي أن تتمتع الصورة الش

والحیویة، فإن تصویر شخصیة ما یتطلب أن نسعى اللتقاط هذه الصورة في أثناء قیام هذه 

 ). 157-156ص  2008اللبان، . ( الشخصیة بحركة أو انفعال

وهي غالبا صور ذات معاٍن إخباریة، كما أنها ال تتضمن أي أبعاد یمكن أن : الصور الجمالیة -

نما تتم االلوحدات التحریریة المنشورةتستخدم في خدمة ا إلحداث لمسات جمالیة ستفادة منها ، وإ

، وهي الرسوم التي تصاحب بعض الموضوعات )36، ص1998العسكر، (على الصفحات

الطویلة، والقصص والقصائد الشعریة والحوادث، وتنشر عادةً حین ال تتوافر الصور الفوتوغرافیة 

حینئٍذ تلجأ الصحف إلى رسامیها لعمل بعض الرسومات التي تمتاز التي تعبر عن الحدث للقراء، و 

بتجسید المعنى المصاحب لها، بل وتتعدى هذا إلى شحذ خیال القارئ لیذهب إلى تخیل هذا 
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وتنشر بعض الصحف الصور الجمالیة ) 213، ص2002نجادات، (الموضوع، وكیفیة حدوثه 

 فقط على براعة المصور الفنیة أو الجمالیة، كعرض لنوع من اإلبداع الفني للمصورین، وتعتمد

ختیاره لتكوینات معینة، وتوظیفه للغة الشكل في الصورة ، وال تتضمن أیة قیمة خبریة، وذلك في ا

وهي ال تُنشر عادة في الصفحات التي یغلب علیها المادة الخبریة إال عندما تعز الصور اإلخباریة، 

ما لم تكن هذه ). 158، ص2008اللبان، . ( میل الصفحةویستخدمها المخرج الصحفي عندئٍذ لتج

، 1998العسكر، .(اكتشافات أو مزادات أو غیر ذلكالصور الجمالیة مرتبطة بتقاریر عن 

سبوعیة تتوافر لها فرصة نشر الصور الجمالیة بصورة أفضل فال شك أن الصحیفة األ. )36ص

لصحیفة فسحًة من الوقت للتفكیر في سبوعي تعطي ا، فدوریة الصدور األمن الصحیفة الیومیة

التقاط مثل هذه الصور التي تتطلب براعًة خاصة من المصورین، وبالتالي تتطلب تفكیرًا في 

ة ال تتوافر في غیرها من التوصل إلى التكوین الفني المالئم الذي یعطي لهذه الصور قیمٌة جمالی

 ). 158، ص2008اللبان، .(الصور

من أنواع الصور الخطیة، وهي الرسوم التي تحاول أن تقدم بعض الوقائع وهي : الرسوم الساخرة -

بغیة حشد الرأي  بطریقة ساخرة تتسم بالمبالغة، وذلك إلثارة القُراء تجاه أنماط سائدة من السلوك

وهي مجموعة من ) 40- 39، ص1998العسكر، .( تخاذ قرار معین بالرفض أو القبولالعام ال

رافة، وبالقدرة على جذب انتباه القارئ ونقل الفكرة إلیه، والتعبیر عن وجهة الرسوم التي تتمیز بالط

، 2008اللبان، . ( نظر معینة بالرسم، مثلما یعبر الكاتب عن وجهة نظره بالحروف والكلمات

ظرًا لقدرتها الكبیرة على وال تزال الرسوم الساخرة من أكثر المواد الصحفیة المقروءة، ن). 210ص

%) 40(ا دعا حوالي ه نحو المشكالت العدیدة التي یواجهها المجتمع، ولعل ذلك هو منتباجذب اال

، وتعد الرسوم )215، ص2002نجادات، .(إلى نشر هذا النوع من الرسوم ریكیةمن الصحف األم

الساخرة ركنًا أساسیًا في صفحة الرأي في الجریدة، إلى جانب نشرها في صفحات أخرى، وهي 
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اللبان، (  ).Cartoon( ، والكارتون )Caricature( الكاریكاتور : ساسیین هماتنقسم إلى نوعین أ

  ). 210، ص2008

وهي الرسوم التي تساعد على إیضاح المعلومات ): الخرائط الجغرافیة ( الصور التوضیحیة  -

المتضمنة في المواد الصحفیة المنشورة بطرق تمكن الصحف من أداء رسالتها المعتمدة على 

، وفي )41، ص1998العسكر، ( اء بأبسط الوسائلصول موادها الصحفیة إلى عامة القر ضرورة و 

ه األهمیة، بل لم یكن الماضي البعید، في أوائل عهد الصحافة، لم تكن لهذا النوع من الرسوم هذ

بوغرافیة قد تطور بعد  وكذلك العلوم اإلحصائیة، وبالتالي كانت أحد یلتفت إلیه، فلم یكن علم الط

فیة واإلحصائیة من خالل حف األوروبیة األولى تضطر إلى تقدیم المعلومات الجغراالص

الخرائط ’وتتعدد أنواع الرسوم التوضیحیة، ومن أهمها ). 217، ص2008اللبان، (الكلمات

جغرافیة وهي من العناصر قلیلة الجغرافیة، والجداول اإلحصائیة والرسوم البیانیة، والخرائط ال

، إال أن وجودها یصبح ضروریا في بعض األحیان، وخاصة حین ستخدام في الاال صحافة عمومًا

ماكنها تتناول األخبار، أو الموضوعات المنشورة ، مناطق جغرافیة ال یسهل على القارئ معرفة أ

شتباكات ومناطق الصراع الدولیة واإلقلیمیة من أكثر الموضوعات وتعد الحروب واال. الصحیحة

لى جانب هذه )221، ص2002نجادات، ( .ستخدام الخرائطیعًا للصحف على اتشج ، وإ

قتصادیة لبیان توزیع بعض الثروات موضوعات االالموضوعات تستخدم الخرائط أحیانا مع بعض ال

الطبیعیة، كما أن قیمة خرائط الطقس في توضیح التنبؤات الجویة واضحة للغایة، لدرجة أن بعض 

و في العالم، وتقوم الخرائط بدور أساسي في هذه الصحف العالمیة تخصص صفحة كاملة للج

لى تلوینها ، باإلضافة إالصفحة  وتتفنن هذه الصحف في إعطائها مساحات كبیرة

وتقوم الرسوم التوضیحیة على استخدام الخطوط ، )221-220، ص2008اللبان، (.وتجسیمها

أو المعقدة، كتحدید المواقع، إلیضاح المعلومات المطولة  ؛الیدویة مصحوبًة بعدد قلیل من الكلمات
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لى الخرائط حیة التي تنقسم إأو التعبیر عن األرقام والمؤشرات المختلفة، وتعمل الرسوم التوضی

قتصادیة والعسكریة قدرًا من اد الجادة كاألخبار السیاسیة واالوالرسوم البیانیة على إكساب المو 

، كما تؤدي الرسوم علیها الرسوم الحیویة المنبعثة من الخلفیات واإلیضاحات التي تشتمل

 : لى جانب ما تعبر عنه من مضامین مستقلة إلىالتوضیحیة إ

التدخل في صورة الظل من خالل عمل الرسام على إحداث آثار توضیحیة في صورة الظل  )1

المتوافرة، بهدف توضیح بعض المعاني المتضمنة فیها من خالل استخدام األسهم، أو 

ى أشخاص أو أحداث أو مواقع، إضافًة إلى كتابة بعض المعلومات اإلشارات التي تشیر إل

 .التي تستهدف تحدید بعض المواقع ذات العالقة بالحدث الرئیس المتضمن في الصورة

توضیح ما وراء صورة الظل، ویقصد بذلك عمل الرسام على توضیح ما قد تعجز صور الظل  )2

لرسوم للداللة على مواقع خنادق عن توضیحه كاألحداث الحربیة، حیث یمكن استخدام ا

 .الجنود، ومخازن األسلحة ومخابئ الطائرات

، ویحدث هذا حینما یتعذر الحصول علیها، كأن یمنع التصویر في الحلول محل صورة الظل )3

أماكن معینة كخطوط المواجهة الحربیة، أو دور القضاء، أو في حال األحداث المفاجئة التي 

 .لتقاط الصور لهاال؛ رسال المصورینإل؛ ال یمكن التنبؤ بحدوثها

، ویتحقق ذلك من خالل قیام الرسام بتوضیح بعض المعاني لصور الظالتضافر مع  )4

المنشورة من أعداد كبیرة من  ، كأن تتكون صورة الظلالمتضمنة في الصور المنشورة

األشخاص  بینما یصعب تحدید أسمائهم وبحیث یمكن من خالل إرفاق رسم توضیحي 

- 41، ص1998العسكر، . (أسماء األشخاص علیه عبر وضع أرقام تمیز كًال منهم تحدید

للمقارنة بین المعلومات اإلحصائیة، وعلى ) Tables(، وتستخدم الجداول اإلحصائیة)43

نطاق واسع، حیث أن هناك بعض األخبار التي تحتوي على أرقام إحصائیة كثیرة، كاألخبار 
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االنتخابات  الموازنة العامة التقاریر السنویة، أرقام الجریمة  المتعلقة بالسوق المالي، نتائج

لذلك فإن الطریقة الفضلى في  ؛على مدار عدة سنوات، ونتائج المباریات الریاضیة  وغیرها

نجادات، . (معالجة مثل هذه األخبار وتبسیطها تكون باللجوء إلى الجداول اإلحصائیة

 ) .222، ص2002

الرسوم البیانیة، واإلحصائیة، وتفید هذه الرسوم في : أهم الرسوم التوضیحیة ومن: الرسوم البیانیة -

على فهم القارئ إذا  العدید من األرقام التي قد تصعبالموضوعات االقتصادیة التي تحتوي على 

ما وضعت داخل المتن، وهنا یأتي دور الرسوم البیانیة في توضیح هذه األرقام لیسهل على القارئ 

أن المزاوجة بین الخارطة أو ) 1982:73( Reheویذكر ) 223، ص8200اللبان، ( .استیعابها

الرسم البیاني أو الجدول اإلحصائي من جهة، والصورة الفوتوغرافیة من جهة ثانیة في موضوع ما 

إلیها تؤدي إلى تسهیل مهمة القارئ في الحصول على المعلومة، وتوضح القصة اإلخباریة وتجلب 

، كما وتقوم الرسوم البیانیة بتحقیق عدة )225، ص2002نجادات، . (أفضل نتباه بصورةاال

 : وظائف، من أهمها

ألعداد الكبیرة إذا وان الیسیر على القارئ فهم األرقام، فم ،تسهل فهم األعداد واألرقام الكبیرة ) 1

 . أو رسم مما لو وضعت في شكل فقرة من النصوضعت في جدول، 

 .ت المعقدةتبسط الرسوم العملیا) 2

 . توضح للقارئ تتابع األحداث) 3

 . ، وتعین له مواقعها وحدودهاتحدد الخرائط للقارئ األماكن المختلفة) 4

، وذلك عن طریق المقارنة بین الناس اول كیف تترابط األشیاء مع بعضهاتوضح الرسوم والجد) 5

 . الخ.....ام واألرق
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 . القارئ لقراءة الموضوع تجذب انتباه) 6

حیث یسهل للقارئ . البساطة والوضوح، والدقة: ال بد أن یتسم الرسم بعدة سمات من أهمهاو   

  ). 143، ص2003علي، . ( إدراكه وفهمه

تحیط بمادة مطبوعة  ، أضالعها فواصلما تكون مساحات منتظمة الشكل وهي غالباً : اإلطارات -

بوغرافیة المهمة في الصحیفة الط على عمود، أو أكثر وتفصلها عن سائر المواد، وهي من الوحدات

، )246، ص2008اللبان، (  ، وهي مكونة من أربعة أسطر تتصل بعضها ببعض عمودیًا وأفقیًا

تى ال تشوش على بحیث تحصر طاقة العین بداخلها، وعادةً ما تكون خطوط اإلطار رفیعة ح

ع من جدول موحد لتقاء أربع قطونحصل علیها با) 126، ص2006المتولي، ( .المادة الكالمیة

ن مادة الشكل لتتالقى أطرافها جمیعًا، وهي من الوحدات الهامة في الصحیفة، وأثبتت الدراسات أ

ألنها تجذب ؛ هتمامًا من القراء یفوق ما تلقاه الموضوعات الرئیسیة الهامةاإلطارات كثیرًا ما تلقى ا

لى البیانات واألنباء الهامة أو یر إ، بكونها تشألنها ارتبطت بذهنه على مر السنین؛ انتباه القارئ

 ). 80، ص 2009الصقر، ( .الموضوعات الغریبة

حتى  ةبوغرافیي یجب توافرها في هذا العنصر الطولى التیعتبر الوضوح هو السمة األ: العناوین -

بوغرافیة في بناء الصفحة مع حقق األهداف والوظائف المعنیة فیه، فالعناوین تسهم من الناحیة الطی

ر حجم وشكل العناوین وما یتصل فیها لعناصر األخرى، والمخرج الناجح هو الذي یحسن اختیاا

  ، )124، ص2011البطل، ( . بوغرافیة مختلفةمن استخدامات ط

، ویتواجد على الصفحة األولى، ویلون عادةً باللون األحمر في  والعنوان العریض هو األكثر شیوعًا

 ).112، ص2006النادي،.(ر ذلك في الحاالت العادیةم تكرااألحداث الهامة، ویفضل عد
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ونقصد فیها تلك المناطق غیر السوداء التي تستخدم في إخراج الصفحات  فاأللوان : األلوان -

األخرى لها قدرات عالیة على جذب انتباه القراء للوحدات التي تتضمنها من خالل درجة تباین 

العناصر المطبعیة غیر الملونة  إضافة إلى ما تحدثه العناصر التي تستخدم فیها هذه األلوان مع 

قدرة الموجات الضوئیة المختلفة : األلوان من تأثیرات بصریة متعددة على القراء، ومن هذه التأثیرات

المنبعثة من كل لون على حدة إلى الوصول إلى شبكة العین بشكل مختلف عن طریق الموجات 

جات، والـتأثیرات النفسیة القویة التي تحدثها األلوان حیث تعطي األخرى تبعًا لألطوال المختلفة للمو 

أبعادًا تنسجم مع المادة المطبوعة، وأمزجة وأحاسیس القراء المتلقین لهذه 

  ). 138-137،ص2012غنیم،.(األلوان

اللون : یمكن القول بأن الصحیفة التي تطبع بالحبر األسود، تتكون فیها وحدة من ثالثة ألوان هي

واللون األسود وتمثله العناوین والحروف الثقیلة والصور التي تطبع . ض ویمثله فراغ الصفحةاألبی

  ).75، ص2009الصقر،.( بطریقة تدرج الظل، فهذه یغلب السواد فیها على البیاض

ویرى الباحث أن ذلك ورد كثیرًا في صحیفة القدس الفلسطینیة في معظم إصدارتها   

خراجها الصحفي ع ن الحدث السوري، على عكس صحیفة یدیعوت أحرونوت الصحفیة، وإ

التي غلب على إصدارتها الصحفیة العناوین والحروف الثقیلة، والصور الملونة، وكان " اإلسرائیلیة"

اللون األحمر هو البارز في إصدارتها لجذب انتباه القراء، وكسب أكبر قدر ممكن من التوزیع، 

برازه في التحلیل واإلطار النظري " كما أشرنا سابقاً " رباحالذي تسعى الصحیفة من وراءه لكسب األ وإ

أما اللون الرمادي وتمثله ." أعاله على عكس صحیفة القدس ذات الطابع العادي الغیر الملون

، 2009الصقر، (".مجموعات السطور والرسوم والخرائط التي یغلب فیها البیاض على السواد

حیفتین ونجد أن هذا األمر قد ورد كثیرًا في إصدارات ، ففي تتبع الباحث في كلتا الص)75ص
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صحیفة القدس حیث كانت معظم سطورها ورسومها والخرائط المختصة بما نشرته عن األزمة 

 . لى ذلك قطة یدیعوت أحرونوت التي لم تتطرق إالسوریة ذا لون رمادي، على عكس صحیف

ي طبع أغلب إصدارات صحیفة فعلى سبیل المثال یستخدم اللون األحمر كلون إضافي ف  

یدیعوت أحرونوت، ففي تغطیتها الحدث السوري خالل عینة الدراسة، كانت دواعي الصحیفة من 

وراء ذلك الرفع من أرقام التوزیع إلصدارتها، وتحقیق أكبر قدر ممكن من األرباح، حیث أن اللون 

ورد ذلك في الصحیفة في  جذاب ومثیر، وعلیه یرفع من نسبة القراء، وتحقیق أكبر عائد، وقد

المانشیتات الهامة  والعناوین الفرعیة، وفي واجهات الصفحة األولى كوسیلة إلبراز الخبر الهام، 

على العكس تماما من صحیفة القدس حیث المانشیتات والعناوین السوداء غیر الملونة، واستخدامها 

فلسطینیین، والسوریین ومآسیهم في اإلطارات التي تضم أخبارًا مهمة محلیا كموضوع الالجئین ال

كما وورد في صحیفة القدس بروز . سوریة على الصفحة األولى كوسیلة إلبراز هذا الخبر الهام

اللون األزرق إلى جانب األحمر في طباعة صحفها وبنفس االتجاهات التي ذكرناها، لكن بصورٍة 

وذلك إلثارة انتباه القراء نحو هذا أقل ونادرة، وكانت على شكل خلفیة للنصوص المرافقة للصورة 

الحدث ولكن في صحیفة یدیعوت أحرونوت فقد وجدناه باللون األصفر، وخصوصًا في تغطیتها 

التقاریر األمریكیة عن استخدام األسد للسالح الكیماوي وكان ذلك في المتن أكثر منه في 

  . النصوص المرافقة للصور

  ةسائل اإلعالم المقروءة والصحافخصائص و: 

 -المتصل فیه -ءة بإمكانیة حفظها ونقلها بسهولة، وأنها توفر للقارئتمتاز الوسائل المقرو 

یمكن  وبذلك. ، والسیطرة على عملیات التعرض للرسالةنتقائیةفرصة للسیطرة على العملیات اال

یمكنه أن ، و قال الذي یعجبه لیقرأه من المجلة، ویمكنه أن یعید قراءة فقرة منهللقارئ أن یختار الم
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أما و  ة هي حاسة البصر،ویستخدم المتلقي حاسة واحد ل المجلة ویعید قراءتها مرة أخرى،یقف

، وقد وسائل المقروءة غیر معروف للمتصل، وهو جمهور متنافرالسلبیات فأهمها أن جمهور ال

 ، وقد تكون متخصصةحالة في الجرائد والمجالت العامةتكون الرسائل غیر متخصصة كما هي ال

، أو كما في الصحافة المتخصصة والكتب، تمویل من منظمات، أو  وأما التمویل فقد یكون حكومیًا

 –على حسابه الخاص –، أو یقوم بالتمویل أفراد كما یحدث حینما یطبع شخص مؤسسات كبیرة

ت وتخضع عملیة نشر الرسائل المقروءة لقوانین تنظمها، إذ تقوم قوانین النشر والمطبوعا. كتابًا له

ردودًا أو  –الُكتاب والصحفیون  –أما الرجع فیها فهو بطيء إذ یتلقى المتصلون . بهذه المهمة

. استجابات من القراء عن طریق البرید العادي، أو االلكتروني أو االتصاالت الهاتفیة بعد فترة

على  ویلعب المغربل دورًا هامًا في تحدید ما ینشر، أو ال ینشر في الصحافة، ویلعب الرقیب

المطبوعات في العدید من الدول العربیة دورًا هامًا في إجازة ما ینشر أو ما یتم منعه أو الحذف 

  ). 24، ص  2010أبو أصبع، .(منه

تشیر معظم الدراسات التي قام فیها الباحثون والمهتمون بتاریخ ونشأة الصحافة : صحیفة القدس

, م حیث نشأة الصحف الفلسطینیة1876نت عام الفلسطینیة إلى أن بدایة الصحافة الفلسطینیة كا

وكانت في ذلك الوقت تحت إشراف , حیث كان صدور صحیفة القدس الشریف في هذا العام

الحكومة العثمانیة، وتصدر في اللغتین العربیة والتركیة، وكان یحرر القسم العربي فیها الشیخ علي 

وكانت الصحیفة الرسمیة األولى باسم ,  كمالأما القسم التركي فكان یحرره عبد السالم , الریماوي

وكان صاحب امتیازها محمود أبو ) 256، ص1974القهوجي، .( الحكومة وتصدر بصفة شهریة

الزلف، ورئیس مجلس اإلدارة زیاد أبو الزلف، ورئیس التحریر ولید أبو الزلف، وهي تعد أوسع 

، صدرت في ا لبدایة بست صفحات من القطع العادي، الصحف الفلسطینیة انتشارًا، وأكثرها توزیعًا

صفحة،  32و 24صفحة، وتتراوح اآلن ما بین  16ثم أصبحت ثماني صفحات، ثم أصبحت 
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، ولها مراسلون في معظم المدن  150وتمتلك مطبعة خاصة، ویعمل فیها أكثر من  شخصًا

أكثر توازنًا الفلسطینیة  وكانت مقربة من النظام األردني حتى منتصف الثمانینات، ثم أصبحت 

وقربًا من المواقف الفلسطینیة وهي الصحیفة الیومیة الفلسطینیة الوحیدة التي ال تزال تصدر من 

ألف 40وتوزع القدس حسب ناشریها حوالي ". اإلسرائیلیة "مدینة القدس، وتخضع للرقابة العسكریة 

ویقولون أن مستوى نسخة، إال أن المطلعین على خفایا الصحافة الفلسطینیة یشككون بالرقم، 

، . ألف نسخة 20توزیعها ال یتجاوز سقف ال ومع ذلك فهي تظل أكثر الصحف الفلسطینیة توزیعًا

من حجم  50وهي تعتمد بشكل أساسي على اإلعالن الذي یشكل في بعض أعدادها ما یتجاوز ال

  ).36، ص2013الفطافطة، . ( الصحیفة

واخر القرن التاسع عشر ، حیث كانت تغطي إن صحیفة القدس عاصرت العهد العثماني خالل أ

في البدایة األحداث المحلیة في مدینة القدس ، وبقیة المناطق الخاضعة في ذاك الوقت للسلطة 

م ، ركزت حینها الصحیفة 1916ثم عاصرت االنتداب البریطاني منذ بدایته عام .العثمانیة 

تهم على العرب والفلسطینیین في مختلف تغطیتها الصحفیة على االنتهاكات البریطانیة، واعتداءا

المناطق الفلسطینیة، خصوصا ما یتعلق بالقرارات المصیریة للشعب الفلسطیني مثل وعد آرثر 

م الثالثاء في 1930 \یونیو\17بلفور للیهود بوطن قومي لهم في فلسطین التاریخیة ، وفي تاریخ 

، غطت صحیفة القدس إعدام الفلسط 9تمام الساعة  ینیین الثالث محمد جمجوم، فؤاد صباحًا

حجازي، وعطا الزیر بسبب معارضتهم لالنتداب البریطاني والصهاینة والذي كان الحدث األبرز في 

م والتي عرفت بالثورة الكبرى، علما أن صحیفة القدس 1936تاریخه، وتغطیتها ألحداث ثورة عام 

تعد القدس . للونین األبیض واألسودفي حینه كانت تصدر بغیر ألوان مما یعبر عن أنها كانت با

صحیفة یومیة سیاسیة ناطقة بالعربیة، وتعد األكثر توزیعا في فلسطین، حیث حصلت على نسبة 



60  
 

 

من ثقة الجمهور الفلسطیني، وال توجد صلة بین هذه الصحیفة، وصحیفة القدس العربي التي % 43

  )م2012/ 11/3القُدس بتاریخ .( تنشر في لندن

دس، تعد الصحیفة الفلسطینیة الوحیدة المقربة للحكم األردني، خالل فترة والیة إن صحیفة القُ 

المملكة األردنیة الهاشمیة لفلسطین، قبل نهایة فك االرتباط عقب تسلم الحكم الذاتي للسلطة 

  . الفلسطینیة خالل بدایات التسعینیات من القرن العشرین 

، والذي خلف 2006تي فتح وحماس أواخر عام وعقب االقتتال الداخلي الفلسطیني ما بین حرك

عشرات الضحایا من كال الطرفین في الضفة الغربیة وقطاع غزة ، حیث كانت صحیفة القدس تتبع 

وبعد مضي قرابة  2007أجندات السلطة الفلسطینیة ممثلًة  بحركة فتح حالیا ، خالل بدایة عام 

، ومن ثم محلیا  بعقوبات دولیة عقب فوزها  الشهرین سقطت حكومة حماس وتم إقالتها دولیًا

باالنتخابات الرئاسیة مطلع ذاك العام ، وسیطرة سلطة حماس على قطاع غزة، في حینه أغلقت 

السلطة التنفیذیة لحركة حماس مقر صحیفة القدس في القطاع، ومن وقته والصحیفة ال تصدر منذ 

  ).38-37، ص 2013الفطافطة ، .( ثمان سنوات أي منذ االنقسام

نذ أواسط السبعینات، على م" سرائیلإ" في  كثر رواجاً وهي الصحیفة األ: وأما یدیعوت احرونوت

ووصل . تصریح بذلك حتى أواسط الثمانیناتلم تكن مستعدة لل" معاریف"الرغم من أن منافستها 

أیام األسبوع في ) 350000( لى م تقریبا إ2004حتى أواخر العام " أحرونوتیدیعوت " توزیع 

في نهایة ) سخة تقریباً ن 600000( من نسبة قراء الصحف، والى% 43,7ة على مستحوذ العادیة

وهذا الرواج الواسع ناجم عن نجاح أصحاب الصحیفة ومحرریها في %. 54,8، بنسبة قراء األسبوع

عالنیة في تصمیم مریح وخفیفدمج تشكیلة واسعة من ممیزات صحاف سهل التداول وصارخ ، یة وإ

  .)60ص ،2005،أمل ،جمال.( ت نفسهفي الوق
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 اإلسرائیلي" الیمین"لى مواقف صحیفة یدیعوت أحرونوت الواسعة االنتشار إوتمیل 

  ). حزاب التي تشترك معه في المواقفالمتمثل في حزب اللیكود واأل"(

الیهودیة ) موزیس(كیتها ألسرة أخذت صحیفة یدیعوت أحرونوت والتي تعود ملولقد 

 حدى الشركات الثالث التي تدیر بث القناةوهي إ ،"إبیشت"من أسهم شركة % 24 شكنازیة تحتلاال

دور (كوابل التلفزیونیة من أسهم شركة ال% 30لى ، إضافًة إ"اإلسرائیلي"الثانیة للتلفزیون 

 . )72، ص2004الرفوع،).(هلشادوت

أسلوبها ویتمیز ، مقاالت تحلیلیة ومواضیع ترفیهیة، على حد سواء وتحتوي الصحیفة على      

، لكنها في "صحیفة صفراء " وهي لیست . لونة، وعناوین مةولغة متوسط ،بمعلومات مختصرة

، فقد رسمت لنفسها صورة شعبیة تخاطب طبقات واسعة من الوقت ذاته، لیست صحیفة نخبویة

ثارة االنفعال، األمرالشعب بواسطة نمط عناوینها البارز الموجه لخلق االنطباع الحاد و  الذي ثبتت  إ

الصحیفة  ، محرر"دوف یودكوبسكي " المرة تلو األخرى، وقد اعتاد  ه في استطالعات كاشفةنجاح

حي فقیر في جنوب  -" هتكفا " یضا الغاسلة في حي أ: " م، القول1989 -1986في السنوات 

م  1989ا للصحیفة منذ لقد عین موشیه فاردي محرر " یجب أن تعرف ماذا كتب هنا  -بیب تل أ

م، وحافظ على شعبیة الصحیفة، وما 2004الى أواخر 1999، ومن ثم من العام م1996وحتى 

دارتهافصلت الصحیفة منذ مستهل طریقها بین ملكیتها و ولقد . ضمن استمرار رواجها مر الذي ، األإ

خرى أ، وتبعتها صحف أصحابهاراء دون تدخالت مباشرة من مكنها من توفیر تعددیة أوسع من اآل

ة ال یمكن أن یكون مطلقا دار عتبار أن الفصل بین الملكیة واإلخذ بعین االسلوب  مع األذا األفي ه

صحاب ، لعب محررو الصحیفة دورا قویا في وضع حدود واضحة ألأو تاما، وفي هذا المجال

ولكن عدم وجود الفصل التام بین . لق بالتدخل في مضامین جمیع الشؤونالملك في كل ما یتع

" حرونوت أیدیعوت " نتقائیة لفضیحة حرب المخابرات بین التحریر تمثل في التغطیة االالملكیة و 
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إلى استقالة  التي أدت في حینههي ، و م1996سنة عالم ومعاریف منذ تفجرها في وسائل اإل

لك على ، وذم1999-1996لون شیلو بین السنوات یأوتعیین المحرر المحرر موشیه فاردي، 

ي سبقه في المنصب دوف یود على مكالمات تلفونیة للمحرر الذ التجسسخلفیة اتهام فاردي ب

وقد . عوفر نمرودي" معاریف " ملكیة في رنون موزس وصاحب الأ، وعلى مكالمات بین كوفسكي

، 2005،أمل ،جمال.( م1998محكمة في شهر كانون الثاني أدین فاردي بهذه التهم في ال

 .)61-60ص

ن مؤسسیها هم نحوم كومروف لفترة قصیرة ثم انتقلت ترجع أهمیة یدیعوت أحرونوت إ

الملكیة لعائلة موزس اإلعالمیة، وساعدت األرباح المتحصلة من التوزیع على شراء الصحیفة 

ألسهم كثیرة في القناة الثانیة في التلفزیون اإلسرائیلي، وساعد  على تحقیق نسبة التوزیع المرتفعة 

یة، تمیز اإلخراج الفني للصحیفة، حیث كانت أول من للصحیفة باإلضافة لألسباب الموضوع

  )2006،109أنور،.(استخدم االلون في الطباعة

أنشأت بموجبها محكمة خاصة " إسرائیل"الرقابة العسكریة والصحافة في  وهناك اتفاقیة بین

للنظر في الشكاوي المتعلقة بأمور الرقابة ویمارس رؤساء التحریر في الصحف الكبرى الرقابة 

، معلومات كثیرة تتعلق بشؤون األمنالذاتیة على ما ینشر في صحفهم على أساس إطالعهم على 

وغالبًا ما تتناول  ،"اإلسرائیلیة "سئولین في الدولة خصوصا من خالل اجتماعاتهم الدوریة مع الم

سكریة تمارس المؤسسة الع. قلة منها موضوع الرقابة العسكریةخاصة المست" اإلسرائیلیة "الصحافة 

شموئیل  \م، ویقول د1948إقامة الدولة عام منذ " سرائیلإ"الرقابة على الصحافة في " یلیة سرائاإل"

قتصادیة األمن العسكري إال أن الشؤون اال یفترض أن تقتصر الرقابة العسكریة على: " سیجیف
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، 2004فوع الر .("تخضع هي األخرى للرقابة العسكریة " إسرائیل " والسیاسیة المتعلقة بأمن 

  .)76ص

الثالث " سرائیلیةاإل"حدى الصحف لباحث أن صحیفة یدیعوت أحرونوت باعتبارها إیرى او 

منیة والسیاسیة لما یصدر منها بما یتعلق بالناحیة األبما " سرائیلیة اإل"المستقلة تقع تحت الرقابة 

م ، حیث 2011م قامت بتغطیته عما یجري على الساحة السوریة منذ تفجرها في آذار مارس عا

مني وبما ینسجم مع اإلطار األ، ما یصدر منها من تحلیالت ومقاالت، وصور صحفیةتتحكم ب

أو صورة دون أن یكون بإذن ورقابة ر أي حدث، ، فال یم"اإلسرائیلیة "اإلقلیمي للحكومة والسیاسي و 

  . "بینیت الكا" السیاسیة واألمنیة مسبقة بالنشر من قبل مجلس الوزراء المصغر للشؤون 

 أنموذجًا القدس  ،الصحافة المطبوعة والمقروءة(لسیاسات التحریریة لالتصال في اإلعالما

 ): أحرونوت ویدیعوت

دات عدیدة  بشكٍل عام، تعتمد الدول العربیة في سیاساتها اإلعالمیة على عناصر ومفر 

ف والتماسك تختلف من منطقة ألخرى، ومن دولة ألخرى، حسب النظام السیاسي، وحسب الظرو 

   ).188، ص2010عبد الكافي، ( سب الزمان والقیادة جتماعي  وحسب قوة الدولة وحاال

دینة رام اهللا في جلسته المنعقدة بم) 39\3(وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم 

زارة اإلعالم إلى تسعى و : وجاء فیها) 1(بنوده المادة رقم  ، قرر من جملةم2004\8\29بتاریخ 

، لتوضیح سعیه نحو الفلسطیني عبر الوسیلة اإلعالمیةنساني والحضاري لإلنسان راز البعد اإلإب

كما تسعى الوزارة إلى ترویج رغبة الشعب الفلسطیني  لعدل واالستقرار والسالم والرخاء،عالم یسوده ا

) 3(دة اوضمن الم. اء حضارة إنسانیة حرة ودیمقراطیةفي المساهمة مع باقي شعوب العالم في بن

ر لتطویر مستواها المهني عب ؛ووسائل اإلعالم المرئي والمسموعالتأكید على مساعدة الصحف، 

 ،2010، عبد الكافي. ( ا بین فترٍة وأخرى، وتوصیف تقییمي لهتقدیم استشارات لهیئات تحریرها
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ة المعادی" سرائیلیةاإل"عالمیة أن السیاسات اإل، وعلى النقیض من ذلك نرى )248-246ص 

یؤدي اإلعالم التي من خالل الصحافة واإلذاعة والدعایة والمؤثرات الدینیة للعرب، تبرز 

ظهار دورًا متقنًا  فیها "سرائیلياإل" بصورٍة مثالیة، ویخلط " سرائیلياإل"في تشویه صورة العربي وإ

مییز بین على الت ، ویصم اآلذان حتى ال یعود المتلقي قادراً األوراق، ویسدل غشاوة على العیون

ن ، توجیهها عبر دوائر حكومیة مختصة یتم" سرائیلياإل"السیاسة العامة لإلعالم  القاتل والضحیة، وإ

  :نبین مهمین من النشاطات الرسمیةبجا" سرائیلیةاإل"عالمیة حیث تتداخل السیاسة اإل

  

زارة عالم في و على جمع مهام وزارة اإل" سرائیلإ"حیث درجت : السیاسات الخارجیة:األول 

  .الخارجیة

" سرائیلياإل"عالم دائرة الحرب النفسیة في وزارة اإل، حیث تشرف "سرائیلیةاإل"أجهزة األمن : والثاني

، وزعزعة ثقته بنفسه وأمته زرع الیأس في نفس اإلنسان العربيلى المنطقة العربیة بهدف الموجه إ

ضد العرب  وتحقیق سیاسة  ، فضال عن شن حرب نفسیة متواصلة، ومستقبلهاوتاریخها وحاضرها

 الصحافة  حیث" سرائیلياإل"من أبرز وسائل اإلعالم و  الهدامة في المنطقة العربیة،" ئیلإسرا"

ركت الصهیونیة قد أدول، "إسرائیل"عالم والدعایة في تحتل مركز الصدارة بین وسائل اإل نجدها

علیها  إلى استغاللها والسیطرة ، ودورها في تكوین وتوجیه الرأي العام فعمدتخطورة هذه الوسیلة

-257، ص2010عبد الكافي، (التي تخدم مصالحها ، وتوجیهها الوجهةفي أماكن كثیرة من العالم

یرى الباحث أن صحیفة القدس الفلسطینیة تتماشى مع البنود العامة لألنظمة  ، وعلیه)259

، بالتنظیم م2004للعام ى قرار مجلس الوزراء والموضحة بمقتض عالمیة للسلطة الفلسطینیةاإل

عالم األخرى القدس حالها في ذلك حال وسائل اإلالهیكلي والوظیفي لما یصدر عن صحیفة 

عدم التدخل في الشؤون  فيوالتي ترتكز في سیاستها  ، والعامة التابعة للسلطة الوطنیةالمطبوعة



65  
 

 

الموجودة في هذه  لتغیراتالداخلیة للمناطق المجاورة  والتعامل بموضوعیة وحیاد بمجریات ا

، وتغطیة الحدث بما یتالءم مع المصلحة العلیا للشعب الفلسطیني كما وجدنا في قضیة المناطق

، وهذا ما رأى فیه الباحث التزام الصحیفة التوازن المعتدل في نقل جئین والمدنیین الفلسطینیینالال

عكس تماما في صحیفة على الو . یجري في سوریة بمختلف االتجاهات المضامین والصور عن ما

رقابة التابع للجیش یدیعوت أحرونوت العبریة التي تتبع في سیاستها التحریریة سیاسة نظام ال

، فكان في تغطیة كافة القضایا الخارجیة وخصوصا قضایا المنطقة العربیة" اإلسرائیلیة"والحكومة 

مع من حیث تعاملها  السوریةصورة ما یجري على الجبهة لیدیعوت أحرونوت دورًا بارزًا في تشویه 

، كما في سیاسة تناولها الملف السوري كملٍف أمني حساس، قد یتدهور ویشتعل في أي لحظة

ظهاره بأبشع صورة الحدث والصورة بمعظم مقاالتها ساه مت على تشویه صورة النظام السوري، وإ

إظهار ظیم والبارز في ، وكان لُكتاب الصحیفة الدور العطراف الخارجیةلى جانب مؤیدیه من األإ

التي یمشون علیها بما " سرائیلیةاإل"ذلك في أكثر من موضع، وهذا ینسجم مع السیاسة اإلعالمیة 

ك زرع الیأس في والهدف في ذل للحكومة بما یتعلق بالملف السوري،یتوافق مع السیاسة الخارجیة 

" إسرائیل"كله ضمن سیاسة  وهذا، نفس مؤیدي النظام، وزعزعة ثقتهم بقائدهم األسد، ومستقبله

  .ثارة الفوضى والفتنإ ، و الهادفة إلى هدم المنطقة العربیة

  عالمي والصحفي والصورة الصحفیة أغسطس للخطاب اإل\تحلیل عینة من شهر آب

 )م 2013\أغسطس  \22عینة  (،لسطینیة ویدیعوت أحرونوت العبریةلصحیفتي القدس الف

 :أنموذجاً 

  ). یفتي الدراسة التجانس والتعارض في صح(
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نفة الذكر في األ ختیار علیهاالل ما جسدته العینة التي وقع االیرى الباحث مما أحصاه، وخ  

كلتا الصحیفتین، أن الصور الصحفیة المتعلقة بما یجري على الساحة السوریة واقعٌة تحت رقابة 

لمسلحة، وعلیه فإن عسكریة من طرفي النزاع سواًء من قبل النظام الحاكم، أو قوى المعارضة ا

التعتیم اإلعالمي على الصور الصحفیة المتعلقة باألزمة السوریة هو سید الموقف على وسائل 

" اإلسرائیلیة " اإلعالم في سوریة، وقد تجلى ذلك بصورة ملحوظة في صحیفة یدیعوت أحرونوت 

قیة بالسالح الكیماوي رتكاب مجزرة الغوطة الشر د السوري المتعلق باتهام األسد بابما یختص بالمشه

التابعة  من قبل جیش نظامه معتمدةً في ذلك على تقاریر قوات المعارضة السوریة، ومواقع االنترنت

ریكیة التي تتحدث عن استخدام السالح الكیماوي لها التي أكدت الحدث ، إلى جانب التقاریر األم

من المختصة في الشؤون  في سوریة، حیث أفردت الصحیفة ضمن أحد مقاالتها الذي كتبه كل

یوسي "، ومراسل یدیعوت أحرونوت "سمیدار بیري"العربیة ومراسلة یدیعوت أحرونوت في واشنطن 

في واشنطن  والتي أظهرت صورًا لمئات األطفال والنساء، وكبار السن، والذین كانوا " یهوشع 

في شمال العاصمة " بجیوتا"ضحایا مكان استخدام السالح الكیماوي في سلسلة مناطق ما یعرف 

حتى عقارب الساعة "الخبر بعنوان " یدیعوت أحرونوت"فتتحت صحیفة االسوریة دمشق، حیث 

األسد ضد أبناء شعبه وصلت في  المجازر التي یقوم فیها: معقبًة على الحدث بالحدیث"  أوقفته

 طن من السالح" 1400"ستخدام إلى خطوٍة جدیدة با) م2013\8\21األربعاء (  األمس

؟، ؟ حیط یغمض عینیه عما یجري في سوریةإلى متى یبقى العالم الم: معبرةً بسؤال .الكیماوي

م، والذي صادف یوم الخمیس، وكان 2013\8\22وقد عبر المقال المنشور في الصحیفة بتاریخ 

ریكیة، یدعي عن المقترحات األم" دمستي مارتن "ریكي ل األمبعد فترة قصیرة ، أعلن الجنرا: " فیه

ریكي باراك أوباما أن من الصعب ، اآلن یرى الرئیس األمفیه أنه ال أحد یستطیع تقدیم مصلحتنا

وقد أضاف . من أعمال قام فیها األسد في سوریةسوریة جدًا أن یرى حًال لوقف ما یحصل في 
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رجال المعارضة : یضاً أ 2013أغسطس\آب22الكاتبان بیري ویهوشع في مقالهما المنشور في

أن في ساعات الصباح الباكر ُأطلقت صواریخ تحمل ) م2013\8\21(أقروا أمسالسوریین 

تجاه ستة مناطق الموجودات في المنطقة  رؤوس كیماویة من جبال قاسیون في سوریة

ن وأثناء في شمال العاصمة السوریة دمشق، مئات األطفال والنساء وكبار الس" جیوتا"وأسمائهن 

فترة قصیرة، وأثناء فحصهم الطبي ظهرت علیهم عالمات  ماكنهم، أو بعدنومهم قتلوا في أ

في : وأضاف المقالاستنشاق الغاز الكیماوي، بدون أن یظهر على أجسادهم أي عالمات ظاهرة 

ظهرت صور أطفال وكبار السن التابعة للمعارضة السوریة والتي أقناة الجزیرة، ومواقع االنترنت 

عبر مقال بیري ویهوشع أن عدد الضحایا الناجم عن  وقدالذین تلقوا عالج في نفس المنطقة، 

استخدام السالح الغیر التقلیدي هو أقل بكثیر من األخبار التي وصلت في ذات الیوم، حیث غلب 

السوریة صفة  على طابع الصور التي وصلت من الجزیرة القطریة والمواقع التابعة للمعارضة

ر ُكتاب المقال عن صعوبة عمل فحص واضح للصور ، وقد عب"نسانیة اإل الفظیعة والبشعة وغیر"

طاقم مراقبي األمم المتحدة، وهو خبیر في السالح غیر التقلیدي  والذي : ، المقال أضافورةالمنش

لفحص  ؛كان متواجدًا باألمس في مكان لیس ببعید، ُسمح لهم من قبل رجال سلطة األسد

موشیه بوغي یعالون " اإلسرائیلي"الدفاع  المنطقة للتأكد من استخدام سالح ممنوع، وأما وزیر

في . ما حصل في الشرق األوسط" جاك هایكل"فقد أدان باألمس مع سكرتیر الدفاع األمریكي 

خیرة وما جرى حتى الیوم، من استخدام السالح الكیماوي على ید قوات األسد لیس ألیام األا

، وأن هذا خطأ ألن األسد لیس من بالمرة األولى وهناك خبراء یدعون أن األسد یقف وراء ذلك

تهم من قبل الجهات األخرى ُ وفي هذه اللحظة، تتجه ، مصلحته قتل المزید من األبریاء وأنه ی

مریكیة، فالرئیس أوباما صرح بأنه ال یجوز استخدام السالح األنظار صوب الوالیات المتحدة األ

سالح الكیماوي هو تجاوز للخطوط ستخدام األسد للوقال أن اسوریة الكیماوي في الصراع داخل 
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الحمراء، وحتى األمس لم نسمع أي كلمة من البیت األبیض بهذا الخصوص، وحتى هذه اللحظة 

لم ننجح في الحقیقة وبجهٍد شخصي من التأكید على التقاریر التي تتحدث عن السالح 

ل فرنسا في األمس، ُسمع أن هنالك قلق عالمي من قب: وأضافت بیري ویهوشع. الكیماوي

وقد استعرضت . كتفاء بالتقاریر، أو اال وبریطانیا ونداء لألمم المتحدة بفتح تحقیق لما جرى

تقاریر عن ، قبور بالدخان : الصحیفة إلى جانب صورٍة للرئیس السوري بشار األسد، وكان بعنوان

ت تدعي أنها ُقصف –م  في حلب 2013\أبریل\13استخدام السالح الكیماوي في سوریة  في 

ویدعي  –م بالقرب من حلب 2013\مارس\19في. أشخاص ُقتلوا 3بالكیماوي، على األقل 

وكانت العناوین التي شخص ُقتل،  31تقریبًا . المتمردون أن الجیش أطلق علیهم سالح كیماوي

صور لضحایا السالح الكیماوي، وصورة  3ترأست الخبر والمقال بإطاراٍت وخلفیات حمراء، یعلوها 

في داللٍة للصحیفة لجذب انتباه القُراء من أبناء " حافظ األسد بشار"للرئیس السوري باألسفل 

، وقد "إسرائیل" وتشویقه لمعرفة الحدث وعما یجري على الجبهة الشمالیة ل " اإلسرائیلي"المجتمع 

غلب على طابع الخبر، والمقال عنصر االتهام والتحریض على النظام واألسد، والتحیز مع قوى 

، بینما "اإلسرائیلیة " عارضة ووسائل اإلعالم الداعمة لها  والمیل للجهات المتقاربة مع الرؤى الم

نرى في صحیفة القدس بما یتعلق في ذات السیاق للمشهد ذاته اعتمادها الكلي على الوكاالت 

) ارضةوالمع –قوات النظام (الصراع األجنبیة لكن بنوٍع من الحیادیة معبرةً عن وجهات نظر طرفي 

تجاه المجزرة ،  حیث الغیاب الملحوظ للمصورین الصحفیین ضمن بیئة إعالمیة حرةٌ سوریة في 

المعارضة السوریة تتهم النظام  أن: ونزیهة، حیث بدأت الصحیفة الخبر بعنواٍن فرعي مفاده

صابة اآلال: بینما كان العنوان الرئیسيستخدام األسلحة الكیماویة، ودمشق تنفي با ف مقتل وإ

مستلهمًة الخبر بعنوان آخر بإطاٍر وخلفیة رمادیة ملونة بریف دمشق في قصف جوي وصاروخي، 

" السارین " بأن حصیلة القتلى المرتفعة قد تكون نتیجة نوع معدل من غاز : خبراء قول: یتضمن
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ویندرج أسفله مضمون الموضوع المرفق لصورة لضحایا مجزرة الغوطة الشرقیة بدمشق السام، 

سقط مئات القتلى وأصیب آالف المدنیین معظمهم من األطفال  –وكاالت –دمشق : فیها وكان

والنساء، في مجزرة ارتكبت فجر أمس في مدن ریف دمشق، وبث ناشطون سوریون صورًا على 

اویة في نتیجة استخدام النظام السوري أسلحة كیم اإلنترنت لمئات من القتلى قالوا أنهم سقطوا

المعارضة، األمر الذي نفته  تي یسیطر علیها مقاتلون في الغوطة الشرقیة العین ترما، وعربی

دمشق بقوة، وقالت أن هذه األنباء لیس لها أساس من الصحة، في وقت دعت دول غربیة، 

لى مكان المجزرة للتحقق من ألمم المتحدة الموجودین في سوریة إلى التوجه إوعربیة محققي ا

الحدث في سردها اتهامات قوى المعارضة السوریة المسلحة النظام  الصحیفة عقبت على .الوقائع

رتكاب السوریة النظام با وقد اتهمت المعارضة: السوري حول مجزرة الغوطة الشرقیة وجاء فیه

. قتیال نتیجة استخدام السالح الكیمیائي 1360المجزرة، وقالت أنه راح ضحیتها أكثر من 

وأعلن المرصد السوري : فحة الرئیسیة لصحیفة القُدسوأضاف الخبر الذي ترأس واجهة الص

مواطنًا بینهم نساء وأطفال ومقاتلین من الكتائب 136تم توثیق مقتل " لحقوق اإلنسان أنه 

میة الشام في معظالمقاتلة استشهدوا نتیجة القصف العنیف من قبل القوات النظامیة لمناطق 

وأفادت لجان التنسیق السوریة في بیان لها أن . ةبالغوطة الغربیة، ومدن وبلدات الغوطة الشرقی

هناك مئات اإلصابات، وسط توقعات بتزاید أعداد القتلى جراء النقص في الكوادر الطبیة 

وقد استشهدت صحیفة القُدس أیضًا بالمصادر التي نقلتها عن بعض المحللین . واألدویة

هم للنظام، ومسؤولیته عن استخدامهم السالح العسكریین، والقیادیین التابعین لقوى المعارضة اتهامات

واستشف بعض المحللین العسكریین : المحظور بقتل المدنیین وارتكاب المجازر بالنص األتي

وجود إشاراٍت الى وقوع هجوم بأسلحة محظورة، مؤكدین في الوقت نفسه أن ال إمكان للجزم 

تالف الوطني لقوى المعارضة، ئكما أكد اال . خذ عینات على األرض بذلك من دون تحقیق وأ
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شخص ُقتلوا في "  1300أكثر من "والثورة السوریة في مؤتمر صحافي عقدة في إسطنبول أن 

المجتمع الدولي  "صبرة"ئتالف جورج واتهم القیادي في اال  قامت به قوات النظام،"هجوم كیمیائي "

ة الرحمة على كل هذه ما یجري یطلق رصاص"بأنه شریك النظام في قتل السوریین، وأكد أن 

لى عقد مشیرًا في ذلك السعي إ "یجعل الحدیث عنها نوعًا من العبثالجهود السیاسیة السلمیة و 

وقد اختتمت . 2-مؤتمر دولي إلیجاد حل سلمي لألزمة السوریة أطلق علیه اسم جنیف 

كیماوي، وجاء الصحیفة الخبر بنفي الحكومة السوریة على لسان جیشها النظامي استخدام السالح ال

، معتبرًا أن التقاری: "فیه ر حول هذا الموضوع ونفى الجیش أن یكون استخدم سالحًا كیمیائیًا

" هزائم " وتهدف إلى التغطیة على سوریة ضد " الحملة اإلعالمیة القذرة" في إطار تندرج 

طرفي  یرى الباحث أن صحیفة القُدس عبرت عن وجهات نظر: ، وبالتالي"المجموعات المسلحة 

ببیان االتهامات المتبادلة بینهما حول المجازر المرتكبة بحق المدنیین السوریین، سوریة الصراع في 

كما نرى في هذا الخبر الصحفي المنشور في الصحیفة، وكان یغلب على خطابها طابع الحیادیة 

اإلنساني دون إبداء أي تحیٍز ألي طرف من أطراف الصراع مما یجري في سوریا، وكان الطابع 

الغالب على خطابها، كسائر ما تنشره من أحداث إقلیمیة ودولیة لمختلف الصراعات، وهذا یتماشى 

مع سیاساتها التحریریة التي تخدم المؤسسة اإلعالمیة التابعة لها، والجهة الممولة تحت سقف 

برت عن التي عمنظمة التحریر الفلسطینیة، وحركة فتح، على غرار صحیفة یدیعوت أحرونوت  

بلسان ُكتابها حیث التحیز الملحوظ للمجموعات المسلحة في " اإلسرائیلیة"وجهة نظر الحكومة 

سوریة  وقوى المعارضة المناهضة للنظام السوري، فكان ُجل خطاباتها الصحفیة یتماشى مع 

عارضة فعبرت عن وجهة نظر الم السیاسیة" سرائیلیةاإل"التي تنسجم مع الرؤى سیاساتها التحریریة 

" ائیلیةسر اإل"كون صحیفة یدیعوت أحرونوت السوریة  ووحشیة النظام السوري، وهذا كله یعود إلى 

لفنا سابقًا كما أس"  سرائیلياإل"تحت الرقابة العسكریة للكیان خرى واقعٌة كسائر الصحف العبریة األ
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الصحفیة عن ، على عكس صحیفة القُدس الفلسطینیة عبرت بخطاباتها تخدم أجندات الحكومة

الحیادیة والموضوعیة تجاه ما یحصل على الجبهة السوریة، فأظهرت وجهات النظر لقوى 

ستخدام السالح الكیماوي تجاه المدنیین، خاتمة نظام السوري واتهاماتها النظام باالمعارضة تجاه ال

لكیماوي،  وأنه الخبر كما بهذا المثال أعاله نفي النظام السوري على لسان جیشه استخدام السالح ا

نیت فیهالعبه قذ المجموعات المسلحة من قبل قوات نظامه، فوفقت صحیفة  رة إلخفاء الهزائم التي مُ

القدس التوازن في الخطاب ونقلت للقارئ الخبر كما یجري على الساحة السوریة، على العكس تماما 

النظام السوري، وعلى  من صحیفة یدیعوت أحرونوت التي قاربت بخطابها سیاستها التحریضیة ضد

رأسه الرئیس السوري بشار األسد، وهذا ظهر تماما بدعمها الملحوظ للمعارضة السوریة 

والمجموعات المسلحة حیث استعرض ُكتابها مجزرة الغوطة الشرقیة، وكأن األسد قتل بدٍم بارد 

حین، وقد رافقت إلخفاء عدم مقدرته استهداف المسل؛ ستخدامه السالح الكیماوي هناكیین باالمدن

كتاباتهم صور للرئیس السوري بشار األسد وصوٍر لعدد كبیر من الضحایا تیقنًا منهم لقرائهم 

بإظهار صورة النظام وتشویهها لدیهم  وتكوین انطباع سيء عن نظام بشار األسد وجیشه تجاه 

غم من عرضها شعبه والمدنیین، وأنه من استخدم السالح الكیماوي وكأنه، من المسلمات على الر 

واعتمادها في ذات السیاق على ما ورد على لسان الوالیات سوریة لوجهات النظر لقوى الصراع في 

النسجامها مع مبادئ حكومة الكیان ، وعلى الرغم من الفارق  ؛المتحدة، وبریطانیا تجاه الحدث

ولهما لألزمة الملحوظ ما بین صحیفة القُدس الفلسطینیة، ویدیعوت أحرونوت العبریة، في تنا

، وخطابیًا، إال أننا نرى توافقًا ملحوظًا شیئًا ما بمنطلق عرض الصور،  عالمیًا السوریة صحفیًا وإ

حیث تجانست ذات الصورة ما بین الصحیفتین لرجٍل مدني سوري یحمل جثًة لطفلٍة على یدیه 

أخرى راقدةً على  لى جانب جثة طفلةٍ إكانت ضحیًة للغازات السامة في الغوطة الشرقیة في دمشق 

 \أغسطس \آب21، وكان ذلك الحدث یوم األربعاء بتاریخ رض في نفس المكان في ذات الصورةاأل
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م، وقامت الصحیفتین بنشرهما الخمیس عبر صفحاتها  نقًال عن وكالة رویترز البریطانیة 2013

  .م2013\أغسطس \آب22في تاریخ  

فیة المنشورة في كلتا الصحیفتین حول هذا وبالعودة إلى طبیعة الصورة الفوتوغرافیة الصح

الحدث، ونرى في صحیفة القدس صورة الرجل المسن وهو یكاد یبكي ویصرخ من وهل الصدمة لما 

رآه حیث العیون الخائفة، وعلى یدیه الطفلة بشعرها المنساب، وعینیها المغمضتین میتًة دون وجود 

سوداء، إلى جانب أعلى رأس طفلةٍ  أخرى أي عالمات ظاهرة على جسدها العاري ذو الشامة ال

ملقاة في المكان نفسه، وطبیعة المكان أشبه بغرفٍة ضمن منزل كامل، یتواجد فیه برمیل أزرق كبیر 

أسفل الرجل وبعض إمدادات خطوط المیاه، إلى جانب سلٍة وردیة، وخط میاهٍ  آخر ممدد على 

د نفس الصورة بحجٍم أقل إلى جانب صوٍر أرضیة المكان، بینما في صحیفة یدیعوت أحرونوت، نج

أخرى  الصورة قد عبرت عن الرجل وهو ینظر بعیٍن فیها الحسرة والحزن الشدید على الطفلة الذابلة 

في یدیه ورأسها الممدد لألسفل، بینما بقیة الصور األخرى المنشورة تظهر فیها جثث لضحایا 

ورتین مضللتین للضحایا، الصورة عبرت عن الكیماوي وعددهم كثر دون وضوح للرقم، وكلتا الص

امرأة سوریٍة بزٍي شرعي وهي تبكي وتبحث عن أحد أقربائها من بین هذه الجثث، ویبدو من أنها قد 

، وبرفقة المرأة رجلین أحدهما على یمینها ماسكًا بیدها الیمنى، واآلخر  وجدته فاقتربت منه باكیًة

وجه قریبها، من بین كثیر من الضحایا المكفنون باللباس یقابلها وهو یزیل ثوب الكفن األبیض عن 

األبیض، حیث الجثث مالصقة لبعضها البعض وبشكلٍ أفقي، وحیث المشهد المروع الذي تقشعر 

له األبدان، وصورةٌ ثالثة لحفرٍة ترابیٍة عریضة ُحفرت للدفن الجماعي كان یرقد فیها عددًا كبیرًا من 

زءًا منهم ملفوٌف بالثوب األبیض، وآخرین بثیابهم الخاصة، وجمیعهم قتلى الكیماوي من المدنیین ج

بصورٍة أفقیة، یغمر قسمًا منهم التراب، وفي ذات الصورة یوجد رجل یرقب المشهد بذهول، وهو في 

داخل هذه الحفرة، مشرفًا كما یبدو على عملیة الدفن، وصورةٌ أخرى رابعة للرئیس األسد أسفل 
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لتظهر الصحیفة  ؛ذات اللون األزرق الداكن، وهو مبتسماً  فرحًا بوجٍه ضاحك الصفحة یرتدي البذلة

في ذلك التناقض الملحوظ بالحدث السوري، ونرى أن المستهدف هو المدنیین، وأن األسد هو 

عد، . حاكمٌ  مجرم ُ على عكس صحیفة القدس في ذات التاریخ والحدث التي لم تُظهر للقراء هذا الب

جل المسن والطفلة، وكلتا الصحیفتین ترأس الحدث فیهما الصفحات الرئیسیة، واكتفت بصورة الر 

أنظر الملحق . فالقدس وضعته بالصفحة األولى، ویدیعوت أحرونوت وضعته بالصفحة الثانیة

  ).3(رقم

لى جانب انسجام الصحیفتین بنقل كل ما یتع   لق بالحدث السوري باعتمادهما على وإ

   جنبیةالوكاالت األ

" اإلسرائیلیة " وفي ضوء نظرٍة موضوعیٍة فاحصة لما تطرقت إلیه الصحافة  ٍة عامةوبصور   

لى تلك األزمة من بشكٍل عام تطرقوا إ" إلسرائیلیینا"فیما یتعلق في األزمة السوریة، نرى بأن الُكتاب 

أزمة  دون النظر إلى السبق الصحفي الذي ینشر هذه األزمة بأنها" اإلسرائیلیة"وجهة نظر الحكومة 

إنسانیة تتعلق بالشعب السوري، والمواطن السوري، ولهذا حاولت هذه الدراسة أن تحدد المحاور 

، حیث سیتم "اإلسرائیلیة"في الصحف " رائیلییناإلس"التي جاءت لتعبر عن وجهة نظر الُكتاب 

تلخیص تلك المحاور، مستشهدین بآراء البعض منهم بهدف منهجیة البحث العلمي ، وتتمثل 

 :لمحاور بأبرز النقاط اآلتیة ا

العدائیة تجاه النظام " اإلسرائیلیة " عبروا عن وجهة نظر الحكومة قد " اإلسرائیلیین"إن الُكتاب ) أ

  . السوري بقیادة بشار األسد
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بنظامها الحاكم لبعض سوریة والقلق من امتالك لت كتاباتهم بالتعبیر عن المخاوف، تمث) ب

، ولهذا جاءت كتاباتهم في المستقبل" اإلسرائیلي"األمن  تي تهدداألسلحة اإلستراتیجیة ال

  . "إسرائیل "تصبح قوةً رادعة تهدد لكي ال  ؛ تتضمن التحریض لضرب الجمهوریة السوریة

، واإلقلیمي من أي حترازیة في الحفاظ على وضعها األمنيعلى األسالیب اال" إسرائیل "عتمد ت) ت

وتصاعد ، م2011مارس \من آذار 16راهنة منذ انطالقتها في ، وفي األزمة السوریة التهدید

متخوفًة من ضربٍة " إسرائیل"، كانت ، واقترابها من الحدودوتیرة الصراع على الجبهة الشمالیة

اف المتصارعة هناك في بادئ األمر، أو حتى من األطر  ،مرتقبة من النظام السوري تجاهها

من ردة فعل النظام السوري، وبصورة مقصودة رة هذا الشعور بصورة مقصودة ومباش وتنامي

عسكریًا تجاه " اإلسرائیلي "، وخصوصا بعد الضربات التي وجهتها حكومة الكیان التوجیه

هدفت الجیش السوري استة عسكریة في العمق السوري و ستراتیجیض األهداف لمواقع  إبع

التي وردت كثیرًا  و  ةفي سوری"ى الفوض"، وبفعل تنامي وتیرة التابع للنظام، وقواعده العسكریة

  .على وجه الخصوص، والصحافة اإلسرائیلیة في معظم وسائل اإلعالمكمصطلح دارج 

نجد أن مجمل الكتابات حول مفهوم " اإلسرائیلیة" في نظرٍة فاحصة لما جاء في الصحف و  - ث

ُشكل خطرًا  كان، "التحالف السوري اإلیراني وحزب اهللا اللبناني" "  إسرائیل  "على بحد ذاته ی

نما تبلور جلیوهذا لیس ولید العصر   . ًا مع ما یجري على األرض السوریة، وتفاقم األزمة، وإ

في صحیفة یدیعوت أحرونوت العبریة لم تأِت " اإلسرائیلیین"عطفًا على ما سبق، فإن الُكتاب   

بداء األسباب الموضوع یة ذات العالقة كتاباتهم بصورٍة موضوعیة تتسم بالوصف والتحلیل، وإ

هآریتس (المباشرة في األزمة السوریة، كسائر حال الصحف اإلسرائیلیة المركزیة األخرى 

 مایو أیار 16وعلى سبیل المثال ما ورد في إصدار صحیفة یدیعوت أحرونوت بتاریخ ). ومعاریف

بترد، أنت  إذا: إسرائیل تحذر األسد ":م، والذي كان بعنوان فرعي مضلل باألسود وكان فیه2013\
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ویندرج أسفله عنوان عریض باألسفل، وبخلفیة حمراء یحوي كلمٍة واحدة، ، "تخاطر بسقوط سلطتك

، وجاء "یهددونه:" لجذب انتباه القُراء تحمل عنصر التحریض الواضح تجاه الرئیس السوري مفادها

إقناع فالدیمیر إن رئیس الدولة بنیامین نتنیاهو انطلق في زیارة قصیرة لروسیا من أجل " :فیه

، أما في هضبة الجوالن "بوتین بعدم بیع أنظمة الدفاع الجوي لألسد، ولكنه ُأجیب بالسلب

وهو أعلى قمة جبٍل في الجوالن، فقد سقطت كما یبدو قذیفتان تائهتان، وأغلقت ) حرمون(

كومة ستلهموا بعنوان مقالهم وجهة نظر الحأن ُكتاب هذا المقال ا وجدنا. األماكن السیاحیة

المسبق المناهض للنظام السوري، وللرئیس بشار األسد، وقد أضاف كل من إیتمار " اإلسرائیلیة"

الصحیفة بمقالهم، تناولهم الحدث  مراسلو أیخنار، واورالي أزوالي  وسمیدار بیري، وجوال بانو

على  تحذیر شدید اللهجة للرئیس بشار األسد، إذا رددت" إسرائیل"باألمس أرسلت : " بالقول

لحزب اهللا، سوریة اإلسرائیلیة ضد إرسالیات األسلحة المتطورة الموجهة من قبل "الهجمات 

" أطراف إرهابیة " \" المنظمات اإلرهابیة " ما عبرت عنه الصحیفة بلسان كتابها هؤالء " وبواسطة 

 یر ُأرسلالتحذ" : وأضاف ُكتاب المقال ". تخاطر في ضربة إسرائیلیة مؤلمة، بل بإسقاط سلطتك 

كبیر لمجلة نیویورك تایمز یوم األربعاء مساًء ، وأكد على ذلك " إسرائیلي"ول بواسطة مسئ

متنعت حتى اآلن من التدخل في ا" إسرائیل"ت الشخصیة الكبیرة أن ، وأشار "إسرائیلیون"سیاسیون 

بشكل " إسرائیل" الحرب األهلیة، وستستمر في نفس السیاسة  طالما لم یقم األسد بمهاجمة 

یران حسب (مباشر أو بشكٍل التفافي  عبر األطراف الخارجیة المساندة في إشارٍة لحزب اهللا وإ

ستستمر في سیاستها فیما یتعلق في محاولة " إسرائیل"وأكدت هذه الشخصیة الكبیرة أن . )قوله

 وقد وصل التحذیر بعد ساعات من. منع تقویة حزب اهللا بوسائل نقل السالح الذكي والمتطور

، ولم تتسبب بأي )حرمون(تفجیر راجمات الصواریخ التي وصلت قذائفها إلى هضبة الجوالن 

  . أضراٍر أو إصابات، ولكنها تسببت في إغالق المناطق السیاحیة
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، هدف قصف راجمات الصواریخ السوریة، هي تقدیرات الموقف: وأضاف المقال 

في " إسرائیل"بة ضد هللا من توجیه ضر والرسالة الشدیدة اللهجة من أجل منع األسد أو حزب ا

  .هضبة الجوالن

فالدیمیر نتنیاهو، ل" اإلسرائیلي" اء الكیان ر ز تتم المقال بالزیارة التي قام فیها رئیس و وقد ُأخ

الروسیة الصنع   S 300بوتین في ُعقر داره للحیلولة من تزوید روسیا النظام السوري ب صواریخ  

ستقرار السیاسي من توجیهها ضدهم ، وخصوصًا في ظل عدم اال وذلك تحسبًا من الكیان أمنیاً 

، كیان الشمالیة من الجبهة السوریة، والتي باءت في النهایة بالفشلواألمني الذي تشهده حدود ال

بطیارٍة خاصة ألحد رجال األعمال، في طریقه إلى  بعد أیام قلیلة سافر بنیامین نتنیاهو: وجاء فیه

بهدف إقناعه بعدم تزوید  الذي یقع على شاطئ البحر األسود؛ صيلى منزله الشخبوتین، إ

بوتین عدم تسلیم  ، وطلب نتنیاهو محاولة إقناعS 300بأنظمة دفاع جویة من طراز سوریة 

  . خرجت بالسلبیةو  األسلحة لسوریة، أو حزب اهللا

وبیري  ي،ایخنار، أزوال: مثال السابق ألحد مقاالت الصحیفة، نجد أن الُكتابومن خالل ال

وبانو، في مقالهم هذا والمنشور عبر یدیعوت أحرونوت ضمن صفحاتها الداخلیة والتي احتلت 

تخشاها حكومة الكیان اإلسرائیلي، من  ، قد أوضحوا فیه المخاطر التيالخمیس)12(حة رقم صف

 هم على طول حدود الجبهة الشمالیة، والدعمألسلحة متطورة تهدد أمنهم وكیان سوریةمتالك ا

، والذي لصواریخ الروسیة الصنعسلحة وا، فقد استعرض المقال مخاطر األالروسي للنظام السوري

أن یأخذ  ، دون"إسرائیل" األمن اإلقلیمي لدولة ، وهذا بحد ذاته یهدد السوريقدمته روسیا للنظام 

والدم السوري  ،لها الحقیقي والموضوعي واإلنسانيعتبار األزمة السوریة بشكالمقال بُكتابه بعین اال

، من "اإلسرائیلي" وعز اهتمام الجانب ، بل أف القائمبناء الشعب والصراع العنیأالذي ینزف بحق 

، والخشیة من استخدام هذا السالح ضدها في وقت قریب فوق الجهات المعارضة لها عسكریاً عدم ت



77  
 

 

، ابع على التواليرف دخول عامه الر الجبهة السوریة من نزاٍع عنیف على مشا هخصوصًا ما تشهد

بل وبقیة الصحف  ،هذا المقال حاله كحال معظم وغالبیة المقاالت في یدیعوت أحرونوت

ما  ةُجل اهتمامه بما یجري في سوری كان والذي ةالمتتبعة والمترقبة للحدث في سوری" اإلسرائیلیة"

، والمترقب "نالكیا"لتي تتخوف منها حكومة نشطة العسكریة ایتعلق بالنواحي العسكریة  واأل

 متطورة  وفتاكة تهدد أمن الكیان، في وقت لیس ببعید، للحیلولة من امتالك منظومة ترسانة أسلحة

ثبت أن اآلراء، هذا ا جهة نظر واألفكار التي مررت في تلك الصحیفة تعبر عن و لمقال بحد ذاته، یُ

ستراتیجیتها الخارجیة،" سرائیلیة اإل"الُكتاب المماثل للحكومة  د رافق هذا المنشور صورةً وق وإ

یة  على شواطئ البحر ریكیة بحر األمریكیة، لمدمرة أم) (IBCفوتوغرافیة نقلتها الصحیفة عن وكالة 

مریكي، وكانت الصورة قد ، من األسطول األةقتراب ضربة مرتقبة لسوریاألحمر، في إشارٍة ال

والبحریة من أجهزة رادار ورشاشات أظهرت الباخرة األمریكیة المزودة بكافة المستلزمات العسكریة 

عد أمیال ضمن أجهزة تقنیة تكنولوجیة بأفخم  ُ ناریة عبر أجهزة الكونترول وأجهزة رقابة عن ب

یعلو المقال أیضًا صورةٌ للرئیس . الصناعات یقابلها میناءٌ بحري ضخم على سواحل البحر األحمر

وكأن إدارة من یقف على الصحیفة تود  السوري بشار األسد وهو مبتسمًا على أعلى یمین الصفحة،

، بل "إسرائیل"أن تبرز للقراء لها أن األسد ال یكترث بتهدیدات من حوله سواءً الوالیات المتحدة، أو 

یران وحزب اهللا له والصورة الفوتوغرافیة للباخرة والمدمرة . هو مسیطر بدعم روسیا والصین وإ

  . ها  والتي تجاوزت أكثر من نصف صفحةاألمریكیة غطت ما یعادل غالبیة الحدث بحجم

في منطقة الشرق " اإلسرائیلي"ن النظام السوري یهدد األمن وهناك بعض الُكتاب من رأى أ  

م من ناحیٍة األوسط، بتحالفه مع النظام اإلیراني من ناحیة، ومساعدته لحزب اهللا اللبناني كتنظی

للطیران الحربي " اإلسرائیلي" حادثة الهجوم لیه ُكتاب یدیعوت أحرونوت في أخرى  وهذا ما أشار إ

مرورًا بحزب اهللا، وحسب ما  سوریة لىیران إالذي استهدف إرسالیة الصواریخ التي وصلت من إ
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م، والتي 2013\أیار مایو\5نشرته الصحیفة في أحد إصداراتها والذي كان یوم األحد بتاریخ ال

بالحدیث عن الصمت إعالمیًا " إسرائیل"تزام حول هذه الحادثة الغلب على طابع الحدث المنشور 

عتمدت الصحیفة  في ذلك ممثًال بكاتبها یوسي یهوشع مراسل الصحیفة في قیامها بالهجوم  وقد ا

عن الهجوم  كما تحدثنا أعاله، " إسرائیل"م األجنبیة عن مسؤولیة واشنطن عما تناقلته وسائل اإلعال

" إسرائیل"أن من حق : أوباما یقول: فة الرئیسیة بالقولوقد بدأ المقال والذي ترأس واجهة الصحی

ریكي صورةً للرئیس على الفرعي لتصریح الرئیس األموقد رافق هذا العنوان الدفاع عن نفسها، 

یسار زاویة العنوان، وكان بخلفیة حمراء إلثارة انتباه القارئ، وقد تال هذا العنوان الفرعي، عنوان 

، 16ف من طراز ا" إسرائیلیة"ئرٍة حربیة نشیت، یعلوه صورةً لطاآخر عریض أو ما یعرف بالما

وكان العنوان یترأس وسط الصفحة ضمن إطاٍر ملوٌن باألحمر، والعنوان مطبوعٌ باألحمر في داللٍة 

ألهمیة ما یرد بالخبر، وقد بدأ الحدیث عن الحدث باإلجابة الغیر المباشرة عن هدف الضربة الذي 

ء مرور هذا الخبر أن یوصلوا للقُراء أن اعلنیًا  وكأنهم یهدفون من یقف ور " لإسرائی"لم تعلن عنه 

تفعل ما تشاء، وبما تراه مناسبًا حتى على مستوى اإلعالم المقروء القابع تحت سیادتها، " إسرائیل"

 من النار ولهیٌب  ف الضربة ؟ حدث صباح یوم الجمعة انفجارهد: والخبر یتضمن كما هو منشور

صناع القرار في . فوق لبنان" اإلسرائیلیة" دمشق بعد وقٍت قلیل من وجود الطائرات في مطار 

الصواریخ المطورة التي كانت في طریقها  ضربت أماكن" إسرائیل"لون أن الوالیات المتحدة یقو 

وأرفق الحدث بمالحظٍة . تحافظ على الصمت" إسرائیل"إلى حزب اهللا من النظام السوري، بینما 

بدى أي رأي تجاه هذا : مالحظة"الرئیس السوري عن ذات الحدث  حملت صمت  ُ األسد لم ی

كإیحاء من الصحیفة عن الحرب المبطنة  أو الحرب من وراء الستار، التي یود ".  الموضوع 

لتهم ، وكأنه یرید أن یعیدنا الكاتب یهوشع إیصالها للقارئ، صمٌت قابله صمت ومن تحتها نیراٌن تُ

وقد تضمنت ). م1918- 1914(الباردة إبان الحرب العالمیة األولى عام لى سیاسة الحرب إ
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عبر الكمبیوتر أعلى یمین الصفحة، وعالمات وجهه تبعث  لصفحة صورة أوباما بشكل مصغرا

للجدیة في التعامل مع ما یجري في سوریة وفق ما وازنته الصحیفة في ذلك، وكأن الصحیفة تود 

ضعت إخط أحمر، وعلى س" ائیلإسر "أن توصل لجمهور قراءها أن  لى وریة أن تفهم ذلك والصورة وُ

" لینسجم مع ما تود الصحیفة إرساله للقراء والمشاهدین  ؛جانب العنوان الفرعي الملون باألحمر

  .  "الدفاع عن نفسها " إسرائیل"أن من حق : أوباما یقول

تمتلك أسلحًة بأنها  یةوهناك من الُكتاب، من الئم الوضع العراقي السابق في اتهام سور 

 ، وهذا بحد ذاته یمنح فرصًة للغرب في دعم أو توجیهكیمیائیة وبیولوجیة، وهي تهدد السلم العالمي

، إال أن في األزمة السوریة كان لها ضربة عسكریة تجاه النظام السوري، على غرار التجربة العراقیة

ٌ آخر فالوالیات المتحدة األمریكیة ال ترغب في ال ة كما حدث لها في ل سوریحدخول في و طابع

قبل، وفي ذات الوقت في حال توجیه الضربة، فهي ال تهدف إلى قتل األسد، على العراق من 

م، وأدى في النهایة إلى التسبب في مقتل الرئیس العراقي 2003غرار ما حدث في العراق في 

نما ضربه لردعه في سبیل الضغط علیه بعدم اس تخدام السالح الكیماوي السابق صدام حسین وإ

خرى أألهداف الكیماوي ستخدامه الممكن أن تصل إلى ا ضد المدنیین السوریین والمخاوف التي من

، وكذلك )یدها في الشرق األوسط" لسرائیإ"في اإلشارة منها إلى (إقلیمیة واسعة في المستقبل 

" سرائیل إ" ، وت المتحدةحة التي تدعمها الوالیاللدخول في مفاوضاٍت مع قوى المعارضة المسل

، كما في التجربة العراقیة" ومعقد شیئًا ما ولیس ظاهر العیان، وواضحمختلف "سوریة فالوضع في 

ستعداد للعملیة أُتم اال: الدلیل یقول: وهذا المقال اإلخباري الذي ترأسه عنوان فرعي، جاء فیه

مفاده موجه بالدرجة األولى ، وترأس الخبر عنواٌن عریض وسط الصفحة العسكریة األمریكیة

كل ما یجب أن تعرفه : " والصهیوني وحمل العنوان" اإلسرائیلي" والمجتمع" اإلسرائیلي " للمواطن 

ئلة الغیر الواضحة بما یتعلق ، وقد تتضمن مجموعة من االفتراضات واألس"بخصوص الضربة 
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التعرف " اإلسرائیلیة"خلیة لداحترازیة التي یجب على  المواطن العادي والجبهة اباإلجراءات اال

لماذا مستودعات ر األمریكان التفجیر في سوریا؟ ولماذا قر : علیها، وتفهمها، وتتمثل بالتالي

وكیف سنتجهز بأجهزة  أن تهاجم ؟" إسرائیل" وماذا على ، السالح الكیماوي تُركت خارج النطاق؟

  الواقیات في حالة حصول صواریخ ؟ 

، مقالهم یخنار، وسمیدار بیري، ورؤفین فایس، ودانیال بیتنيوقد كتب كل من إیتمار أ

، وكانت أیضًا على في الصحیفة في هذا االتجاه م2013\8أغسطس\آب29المنشور في تاریخ 

ضیة في ، تم اإلجابة علیها بصورٍة افترالكیانشاكلة أسئلة غیر معلومة وواضحة للجبهة الداخلیة ل

ریاح الحرب المتوقعة تجاه سوریا، ونظامها الحاكم،  جة، ضمن مو ظل فهم الوضع وترقب الحدث

نماذج من هذه األسئلة، واالفتراضات ، ونذكر في هذا الصدد الفي هذه الحرب" إسرائیل"ومكان 

ا تقریبًا عنواٌن آخر داخل ، یتوسطهة ملونٌة باألحمر، وكانت فیها األسئلالتي وردت في مقالهم

، جاهزون للهجوم وكانت بعنوان كلها إلثارة القارئو المتن، وضمن إطاٍر ملون باألحمر 

: االفتراض ُأجیب؟ ةكیف ولماذا وبالذات الوالیات المتحدة تهدد بضرب سوری: واالفتراضات تمثلت

شراك الجیش لتدخل في الصراع الدموي في سوریاالوالیات المتحدة لم ترغب كثیرًا في ا ، وإ

ولكن  ًا كیف ستنتهي،معروفلم یكن ، والتي انستانفٍة طویلة مثل العراق وأفغاألمریكي بمجاز 

الرئیس األمریكي باراك أوباما أعلن أن استخدام السالح الكیماوي من جانب سلطة الرئیس 

عبر عتراضیة ت، ضمن جملة ا، وأن الهجوملحمراءالسوري بشار األسد سیكون تخطي للخطوط ا

 ً سبوع الماضي لم ي أطراف دمشق في األة الكیماویة فالضرب -، عن وجهة نظر الُكتاب مباشرة

  .كما جاء في الصحیفة –تبقي لهم أي ذریعة 

بعد حرب سنتان ونصف ضد لماذا خاطر األسد في هجوم كیماوي : المقال كذلك أضاف

نما و دم فیها األسد السالح الكیماوي هذه لیست المرة األولى التي یستخ: ُأجیبو ؟ المتمردین إ
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شر  هذه المرة، والفرق هو أن "الخامسة" ، ونقص للعالج ت للعالم صور مریرة ألطفاٍل قتلىُن

ذًا بالتأكید یتضح وبدون أي شك، دد الضحایا كان كبیرًا بشكٍل خاص، وعالمناسبالطبي  ، أن وإ

وضمن جملٍة عطى التعلیمات باإلطالق والتنفیذ، ولیس أحٌد من مقربیه، األسد هو الذي أ

متى . كما وصفها الُكتاب –بات تجریٍم للجریمة ضد اإلنسانیة هذا الشيء یُستخدم إث –اعتراضیة 

، وحسب ن وینتظرون تعلیمات أوباما، والبریطاني جاهزوسیبدأ الهجوم؟ الجیش األمریكي

  . مفترض أن تصل هذا الیوم في اللیل، أن التعلیمات من الوسائل اإلعالم األمریكیةالتقاریر في 

تراضیًا بناًء على متابعة الحدث مما یجري دولیًا تجاه وُأجیب اف؟؟ الهدف هو إسقاط األسد

بس فیه بأنهم ال ینوون كما یبدو الاألزمة والصراع في سوریا،  ، األمیریكان أوضحوا بما ال ُل

ملیة الكیماویة الوحشیة والمحرمة، ومع نما لمعاقبته على العإ ، و اط سلطة الرئیس السوريإسق

جباره للتضغط على األسداألمریكیة جاءت للإن الهجمة  ذلك، وجه في فتح مفاوضاٍت مع ، وإ

  . المعارضة

تقاریر باألمس ال نافیاً سم وزارة الخارجیة األمریكیة تساءل الناطق با؟ أین األسد اآلن

" ، ووصف هذه اإلعالنات بأنها عائلته ومقربیه هربوا إلى طهران بناءأ، أن األسد و التي حسبت

ستخدام معروف أن األسد موجوٌد في سوریة، ویساعد في ا ما هو، وك"أكاذیب إسرائیلیة رخیصة 

ى أن الخطاب ، نر في هذا االفتراض .نفاق األرضیة التي تربط بین قصره، وشقق اختفاءهاأل 

، كما أنه یستهدف النظام یشوه الحقائق عما یجري في سوریا سلوبًا تحریضیاً ینتهج أ" اإلسرائیلي"

، وترقب ما یصدره تجریم النظام واألسد، ولفت أنظار العالم نحوه بغرض السوري بصورٍة مبالغ فیها

؛ إل، ولفت انتباه التقارب السوري للنظام مع من أفعال، وتتبع آثاره وأماكن تحركاته براز إیران دولیًا

ة یدیعوت ، كما تود صحیفة واحدة تربطهم المصالح المشتركة، واإلجرام ذاتهأنهما وجهان لعمل

  .ا إیصاله للقارئ  والعالمأحرونوت بكتابه
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ُ و  لى األماكن المتوقع في إشارٍة إ؟ وماذا سیتم تفجیره: تتم المقال باالفتراضین التالیینخی

ستراتیجیة المرتقبة، ، واإلریًا كما هو مخطط من قبل الطیران، والجیش األمیركياستهدافها عسك

لبنتاغون سربوا لوسائل ، واةأن أطراف في الحكومة األمریكی: اإلجابة بالمحور التاليوتمت 

، ومعظمهن قواعد وم 50-35یشمل ما بین  االتصاالت، أن بنك األهداف في سوریة راكز هدفًا

، وحسب اإلعالنات ضرب عدد من رموز السلطة الحاكمة، ومن الممكن أیضًا للجیش السوري

ا في إصابة بیئیة ال یتسببو  یتضح أن األمریكیین قرروا عدم تفجیر مخازن السالح الكیماوي حتى

على  أن تضع یدهاو رهابیة إطرافًا أهذا األمر  تتدخل في، أن من الممكن، وأیضًا بسبب أن صعبة

  . السالح الغیر التقلیدي

 ُ ال یسمح للشك  وبإیجاز الجواب افتراضیا بما ال؟ نشر الجیش األمریكي في سوریةهل سی

لیس إبقاء سوریة في دوامة الفوضى فحسب (سابقًا سلفنا أألن من مصلحة الوالیات المتحدة كما 

نما المعقد، وعلى غرار ما حدث لها في العراق  سوریةعدم الغوص في مستنقع وحل ) وإ

نهاك یفسح ، وخصوصًا أن الوضع السوري ربما بما ال قواها العسكریة واإلستراتیجیة وأفغانستان، وإ

الداعمة  )الدول(األطرافع مصالح أو غیر مباشر م ،مجاال للشك أن یدخلها في اصطدام مباشرٍ 

، وحزب اهللا النوویة غیر سهلة یرانیة ذات القدراتسالمیة اإلة ونظامها أمثال الجمهوریة اإللسوری

التي یتعاون معها النظام  لى جانب بعض الجماعات األخرىإ، اني ذو القدرات القتالیة الهائلةاللبن

والذي سوف ربما وسط، د في منطقة الشرق األالوحی ة، وال ننسى مصالح روسیا في سوریالسوري

دخل ال ُ لى مستنقٍع مباشٍر معها، فتتحول األزمة هنا إأو غیر والیات المتحدة في احتكاٍك مباشر، ی

ة عالمیة یمهد لحرب لى خندٍق یحوي داخله أزمإ ةمتشعب القوى والمصالح  وحینئٍذ تتحول سوری

- 1914(ألولى من مجریات الحربین العالمیتین اجها تكون أقسى وأكثر ألمًا نتائ، عالمیة ثالثة

، وتكون آثارها وخیمة في ظل قد تمتد لفترات طویلةوالتي ) م1945-1939(، والثانیة )م1918
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أنه كان یعلو هذا المقال الخبري  علماً  .وجي للمنظومة العسكریة في العالموالتكنول ،التطور التقني

ُأطلقت األسلحة  تحدة الموجودین في المكان الذي فیهملمراقبي األمم الصورةً فوتوغرافیة 

وكانت  ،في الصحیفة"  أمس"قبل نشرها كصورة عبر المقال كحدٍث الكیمیائیة بالقرب من دمشق 

ي رسمي وهم محصنین بز حیث أظهرت الصورة المراقبین، . لتها من وكالة رویترز البریطانیةقد نق

  .دون بكمامات، وبعضهم مزو واقي من األشعة الكیماویة

إن طبیعة الصورة والتي احتلت نصف الصفحة ضمت خمس أشخاٍص من المراقبین، 

اثنان منهم بكماماٍت واقیة مع خوٍذ على الرأس، تغطي جمیعها رأسهم بالكامل، إلى جانب صدورهم 

التي یكسوها اللباس المحصن، إلى جانب كفوف طویلة في الیدین تصل أقصى الذراع  الشخصین 

وألخذ العینات، وعلى عمود الصفحة من  ؛هما كما یبدو زجاجتین لفحص المواد الكیماویةبحوزت

جهة الیسار صورة لألسد، وهو یتطلع وبعیوٍن شامخة، ووجٍه غاضب لمجریات الوضع بصورة 

مركبة كمبیوتریة رصینة أعلى زاویة الصفحة، وأسفل األسد هناك صورةً للعلم العربي السوري وهو 

ذات العمود صورةٌ ألوباما بنظراته الثاقبة للوضع اإلقلیمي، وكأن الصحیفة تود من  یرفرف وعلى

ذلك إبراز الحرب الدبلوماسیة التي في طریقها للحرب العسكریة بین الجانبین، بشكٍل یالصق 

ذكر  ُ الصور البشعة التي اتهم األسد بارتكابها بحق المدنیین ، والصورتین على یسار الصفحة،  وی

صوٍر ألحداٍث  6ذات العینة نشرت القُدس صورة واحدة، یقابلها في یدیعوت أحرونوت  أن في

  .وشخصیات تم ذكرها

عن االضطهاد " رائیلیةساإل"وهم قلة من كتب في بعض الصحف ، وهناك من الُكتاب

 یخلو نساني الذي یتعرض له المدنیین السوریین على ید جیش النظام والذي كان الإلا والظلم غیر

، "اإلسرائیلیة"في تتبعنا للصحافة ونقصد هنا المعارضة على النظام ن التحیز لجهٍة دون أخرى، م

ضئیل في ذلك حالها حال هذه الصحف، حیزها ودورها ال" یدیعوت أحرونوت "حیث كان لصحیفة 
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 ن، وأالسوري، وحریته وكرامته، والتي عبر عنها الُكتاب، وحقوق اإلنسان حیث غیاب الدیمقراطیة

، وكرد فعل من قبل النظام بیت أركان حكمه، حتى یتسنى له تثالنظام السوري یتذرع بقتل شعبه

سكات األفواهبتطبیق عامًا كحكٍم  43منذ أكثر من ، التي عودها علیهم النظام ه سیاسة الردع  وإ

 معارضةبدعمهم ال" الكیان اإلسرائیلي"، حیث أظهر المقال المنشور الدعم الذي قدمته حكومة علوي

نسانیًا واال ، بتقدیم المساعدات الطبیة والصحیة بجمیع معها، والتنسیق معهملتقاء السوریة لوجستیًا وإ

، م2013حدث في هذا الصدد في شباط  وكان أول ،الدولي اإلنسانيأشكالها تحت ذرائع القانون 

لصحیفة بتاریخ ، ما ورد في اد اندالع األزمة في سوریة بعامین، وخیر مثاٍل على ذلكأي بع

: للمرة األولى: إلیه بسهٍم بخلفیة حمراء ملونة م ضمن عنوان فرعي مشارٌ 2013\شباط فبرایر\17

قلوا للعالج في جرحى سوری "  إسرائیل" حیث كان الحدث األول الذي تقوم فیه " إسرائیل" ون ُن

، وعولجوا في ةیجرحوا في سور : ، والذي ترأس العنوان التاليعلى حدودها الشمالیة مع سوریة

، في حین أن الجزء الثاني منه كان ملون ل من العنوان كان غیر ملون، إن الشق األو صفد

، تهدف وت أحرونوت كصحیفة تابلوید نصفیةإلثارة جذب القارئ التي التزمت فیها یدیع ؛باألحمر

لطابع وإلبراز ا على وجه الخصوص من جهة" سرائیليالمجتمع اإل"لى كسب الجمهور نحوها وإ

من جهٍة أخرى، وقد كتب كل من اإلنساني لحكومة الكیان مع ما یجري على الساحة السوریة دولیًا 

یتمار أیخنار، وبنیامین طوبیاس یوسي یهوشع كشف جیش : المقال وجاء فیه، وجوال بانو، وإ

 جرحى" اإلسرائیلیة"دود باألمس سبع مواطنین سوریین بالقرب من الح" اإلسرائیلي"الدفاع 

وقد . لتلقي العالج" إسرائیل"فد داخل ، حیث تم نقلهم للمرة األولى لمستشفى زئیف في صینزفون

" سرائیلییناإل"للمستشفى وبداخله أحد األطباء  ُأرفق المقال بصورٍة فوتوغرافیة للقسم الداخلي

حث أن ه البا، والذي یرى فیار صورة السوریین الجرحى إطالقاً ، دون إظهالمشرفین على الجرحى

، حیث أن الجرحى هم مصابون من طلقات الكیان هي التي تقف وراء ذلكلحكومة  الدواعي األمنیة
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" سرائیلإل"یة الموضوع على الجبهة الداخلیة ، ولحساسعلى تخوم الحدود الشمالیةالجیش النظامي 

   .لم توجد أي صورٍة للجرحى السوریین إقلیمیًا وخارجیاً 

ما یجري فوتوغرافیة العدائیة التي تشوه ما یجري في سوریا، والتي توعز وأظهرت الصورة ال        

لى النظام، وحكومة األسد، دون التعمق بالموضوع بأبعاده اإلنسانیة والحقوقیة، أو بصورة مقصودة إ

حتى تحدید متغیراته بصورٍة منطقیٍة عقالنیة تتصف بالحیاد، وهذا یتناقض مع مبادئ الصحافة 

إلى جانب، أن الصحیفة تركز على األبعاد األمنیة، واألنشطة العسكریة والترسانة وأخالقیاتها، 

الحربیة الموجودة في األرض السوریة، والتي تشكل خطرًا یهدد أمن الكیان، واستقراره، وبتتبعنا 

خبري یتحدث ختیار علیها، لم نجد أي مقال والنصف العام التي وقع االللصحیفة على مدار العام 

عن مآسي الشعب السوري، أو ضحایاه من المدنیین، وكأنهم ال یشكلون أهمیًة أو حیزًا في مجریات 

لتجریم النظام السوري الحاكم،  یدیعوت أحرونوت قد ذكرتها بعناوین؛ ما یحصل في سوریة، وكانت

لقصیر المنشورة في وتشویه صورة األسد ومعاونیه بما یخدم مصالح الكیان وحكومته، ولعل حادثة ا

الجیش السوري، أكبر مثاٍل على ذلك  ) ثنیناال(م لیوم 2013\أیار مایو\20الصحیفة بتاریخ 

" األزمة السوریة"، وكان بعنوان فرعي یتقدمه مصطلح وحزب اهللا یقاتلون سویًة ضد المتمردین

حمة السوریة باللغة العبریة، وبخلفیة حمراء ملونة مرفقًة بالعلم الوطني السوري، في دال لٍة لبیان الُل

اللبنانیة للنظام السوري مع حزب اهللا اللبناني في مواجهة المعارضة المسلحة في البلدة والتي عبرت 

یتمار " المتمردین"عنه الصحیفة بمصطلح  وترأس العنوان الرئیس للمقال الذي كتبه یوسي یهوشع، وإ

ریكیة لحسن نصر اهللا زعیم األم )(IBعن وكالة أیخنار، صورةً فوتوغرافیة نقلتها یدیعوت أحرونوت 

الشریك تنظیم حزب اهللا اللبناني، حیث أشارت الصحیفة لذلك بخلفیة حمراء ملونة أسفل الصورة 

والتي كانت أعلى الیمین وصورةٌ للرئیس السوري بشار األسد حیث أشارت نصر اهللا : الطبیعي

والتي كانت أعلى األسد : نصرٌ سریعلصورة الصحیفة لذلك بخلفیٍة حمراء ملونة كذلك أسفل ا



86  
 

 

یفة الخاص، وكتابها وجاء فیه بتعبیر الصح" إخوٌة في السالح ": الیسار، وكان یتوسطهما العنوان

األسد وحزب اهللا یتعاونان في المعارك على بلدة القصیر، المستخدمة كممر : بنقاط أساسیة

دخلت إلى  S300إرسالیة صواریخ : أكد أنلتهریب المتمردین، واحتلوها، والتلفزیون الروسي 

وقد ذكر سنمنع بكل اإلمكانیات تدفق السالح المتطور إلى حزب اهللا، : وقال  نتنیاهو. دمشق

نصرٌ سریع، في خالل األشهر األخیرة : األسد یعرض: كاتبي المقال الحدث على النحو اآلتي

هللا السیطرة على بلدة القصیر استطاعت القوات السوریة بمساعدة مباشرة من مقاتلي حزب ا

الموجودة بالقرب من الحدود الشمالیة الشرقیة للبنان، وكانت تعتبر ممرًا استراتیجي یمر عبره 

وكانت معركة القصیر قد : وأضاف المقال. السالح إلى جیش المتمردین من لبنان الى سوریا

قدر عدد القتلى  اعتبرت من المعارك الهامة، وكانت من المعارك القاسیة جدًا منذ ُ بدء القتال، وی

بالمئات على الرغم من أن حزب اهللا لم یتلفظ عن دوره في المعارك، مصادر أمنیة معلوماتیة 

على األغلب أن هنالك تقریر أن قائد . غربیة أشارت على دور حزب اهللا المركزي في هذه البلدة

وقد جاء كذلك في هذه المدینة، حتالل ُقتل أثناء ا" فادي الجازوري" كبیر من حزب اهللا هو 

برئاسة رئیس وزرائها بنیامین نتنیاهو، وكان فیه تصورات " اإلسرائیلیة " المقال ردة فعل الحكومة 

الحكومة المترقب لما یجري على الساحة السوریة بأبعاد سیاسیة عسكریة أمنیة بدرجٍة أولى كما 

سبوعیة أشار نتنیاهو أن الشرق كومة األافتتاح جلسة الح في: أسلفنا أعاله، وجاء فیه اآلتي

تعمل وبشكل " دولة إسرائیل" ن األوسط یمر بإحدى الفترات الحساسة جدًا منذ عشرات السنین، وأ

ومن أجل وقف ". دولة إسرائیل"ول وضروري وموزون من أجل تأمین المصالح العلیا لمسئ

: وأضاف المقال. األطراف اإلرهابیةوالمنع بكل اإلمكانیات تدفق السالح المتطور لحزب اهللا ، و 

التلفزیون الروسي أعلن باألمس بث تقریر على عكس كل التقاریر واإلعالنات السابقة أنه تم 

والمقال الخبري فند ادعاءات . لى سوریةإ S 300تمریر بطاریة أولى من منظومة الدفاع الجوي 



87  
 

 

النظام السوري من روسیا عبر  S300ومخاوفه من وصول منظومة صواریخ " اإلسرائیلي" الجانب 

بتناوله الخبر الذي بثته والمنقول عن الحكومة الروسیة بنفي التلفزیون ، التقاریر المنشورة حول ذلك

لى تغییر أدى إ مما. سم الحكومة الروسیة للتقاریردث عبر إعالنه اإلعالمي الناطق باالروسي الح

النظر بهذا الموضوع، لیعیدوا من جدید " ابینیتالك" وجهة نظر الحكومة، ومجلس وزرائها المصغر 

الكیان بضرورة بلورة نظرتهم تجاه النظام السوري برئاسة بشار األسد من مصدر قلٍق وخوف على 

وفي خضم  .لى تفضیل بقاءه، دون التدخل بما یجري على الساحة السوریةإسقاط حكم األسد، إ

حسب " إسرائیل"ن التقاریر السابقة التي كانت نتنیاهو طلب باألمس التخلي ع: ذلك أورد المقال

هذه التقاریر تُفضل حكم األسد على المتمردین السوریین، وخالل جلسة وزراء اللیكود، تطرق 

منه والذي قال أن " إسرائیلي"قتبس رجل أمن اللندنیة التي ا) مجلة التایم(في نتنیاهو لتصریح 

الُكتاب یهوشع وأیخنار، في تنسیب نشر هذه ویرى . تفضل األسد على المتمردین" إسرائیل"

في تحلیلهما " سرائیلیة اإل" ا انعكاس لوجهة نظر الحكومة ، أنه"إسرائیلي"المعلومات لرجل أمن 

تحافظ على عدم التدخل في الحرب " إسرائیل"وأضاف نتنیاهو أن : وأورد المقال أیضاً  .الحدث

بعدم التدخل بما یجري في سوریة بعد " كیان ال"وفي إشارٍة تبرز مصلحة . األهلیة في سوریة

الطیران الحربي للكیان، والتي تم فیها قیاس ضبط ردة فعل  ي قام فیهاالضربات المحدودة الت

نف ذكرها، إرسالیة الصواریخ األالنظام، وتهدیدات األسد على الرد في الوقت المناسب على هجوم 

الطمأنینة شیئًا ما " إسرائیل "، وأوعزت للقیادة الداخلیة لوالتي لم یقم النظام في النهایة بالرد علیها

المقال عقب . بالحفاظ على أمنها وسیادتها في المستقبل القریب من الجبهة الشمالیة لحدود الكیان

سم الجیش الناطق با: وجاء فیه"  سرائیلياإل" قتباس بشهادة أحد قیادیي الجیش على اال

غیر " التایم"قتباس الذي ُأعلن عنه باألمس في مجلة یتعلق باالبما ) یؤاف بولي" (ئیلياإلسرا"

أوصلت لألسد أنه ال یوجد لدیها نیًة " إسرائیل"تضح أن ، واأمین، وجاء من أجل تهدئة األنفس
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ام السوري وهذا یتماشى بما أوردناه أعاله بزوال مخاوف الكیان من النظللمس برموز نظامه، 

الذي وضعته حكومة الكیان سلطة األسد، بهجماتها المحددة على  ختبارواألسد، والناجم عن اال

بعض معاقل الجیش النظامي، وعدم الرد على الرغم من بعض تصریحاته بأنه سیرد في الوقت 

نصبت بطاریة  نشرت أن سوریة) ساندي تایمز(انیة الجریدة البریط: وأضاف المقال. المناسب

تجاه تل رة من وزن نصف طن بامل رؤوس متفجالقادرة على ح" تشرین"صواریخ من طراز 

غیر  أن الصورایخ الطویلة المدى لسوریةدعت ا" إسرائیل"بیرة في أبیب، ولكن جهات أمنیة ك

جه إ، وأن استخدام ا"إسرائیل"موجهة إلى  لى السكان الذین لصواریخ من قبل نظام األسد وُ

علق بأن بقاء األسد هو مصلحٌة لحكومة عاله، بما یتوهذا یفسر ما أوردناه أیدعمون المتمردین، 

الكیان، وبالتالي زوال وتیرة الخوف والرعب التي كانت تنتابهم منذ بدایة األزمة، ولكن تبقى 

ستعداد ألي طارئ على طول الحدود الشمالیة، یان على الرغم من ذلك في جبهة االمصلحة الك

في : ، والذي ُعرض فیه"سرائیلیة اإل"ومة ع السوري للحكواختتم المقال بالتناقض الملحوظ بالموضو 

فیما یختص بالموضوع السوري هاجم ) عوزي النداوا(فتتاح الجلسة الحكومیة، وزیر السیاحة ا

هاجمت هي كذلك ) تسیفي لیفني(، وأیضًا وزیرة العدل "إسرائیل"ولین في ثرة كبار المسئبشدة ثر 

أن یغلقوا أفواههم، " إسرائیل"بار الدولة في من المفضل لك: " الثرثرة في المشهد السوري، وقالت

بما " إسرائیل " لى النقطة األولى أن لیعیدونا مجددًا إ". نحن لسنا من أحباء الجمهور السوري

ته على الجبهة الشمالیة في حدودها مع سوریا، مني والسیاسي ال تثق بأحد مما رأیتعلق بمجالها األ

كما وأرفق المقال بصورٍة . هي قائمة تغیراٍت طارئةجبهة ألي وأن عنصر االستعداد على ال

فوتوغرافیة توسطت الصفحة للدمار الذي نجم عن حادثة القصیر، یجاورها خارطًة لموقع البلدة 

 ".إسرائیل"بصورٍة عامة، بما في ذلك سوریة جغرافیًا من بین المدن السوریة والدول المجاورة ل
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السوري أعلى الصفحة من زاویة الیسار بجانب تعبیر  وقد تضمن المقال صورةً للعلم العربي  

باللغة العبریة، وكانت أقل من ربع الصفحة، وصورتین، على یسار الصفحة صورة " األزمة السوریة"

لزعیم تنظیم حزب اهللا في الجنوب اللبناني حسن نصر اهللا، وكان فیها مرتدیًا لباسه األسود بعمامته 

وأعوانها من الغرب وتحدیدًا " إسرائیل"یملؤه الوعید والتهدید والحقد على السوداء، وتعبیر الوجه التي 

الوالیات المتحدة، وحركاته التي عبرت عما یجیش في خطابه، حیث یده التي بأصابعها تشیر إلى 

وموسادها بما یجري في سوریة، وعلى یمین الصفحة صورة بشار األسد الرئیس " إسرائیل"ضلوع 

بمالمحه التي جاءت هذه المرة  بمالمح المترقب والصامت لما یجري في بالده  السوري في المقابل

وكانت الصحیفة قد جمعت ما بین الشخصیتین لتظهر للقراء مصالح الطرفین وتحالفهما سیاسیًا . 

، وكما وضح عنوان هذا المقال، وقد وضعت یدیعوت أحرونوت الصورتین مقابل بعضهما  وعسكریًا

بینهما، وفي وسط الصفحة كذلك صورةٌ ثالثة جمعت "  إخوة في السالح"عنوان البعض متوسطًة ال

الدمار الذي لحق بممتلكات المدنیین السوریین في بلدة القصیر وضمت منازل : بشقیها األول

مهدمة بصورة كاملة وجزئیة، وكأن زلزاًال أصاب المكان، وبعض المدنیین یتفقدون منازلهم 

مشار إلیها " القصیر"خریطة لموقع البلدة : والثاني. یین المتضرر من الصراعومقتنیاتهم، وأحد المدن

بنقطة حمراء  یعلوها من الشمال حمص، ومن الشمال الغربي على الساحل الالذقیة، الخریطة 

أظهرت قرب بلدة القصیر التي شهدت حصارا خانقا ناجم عن االشتباك ما بین النظام وحزب اهللا 

رضة المسلحة من جهة أخرى، قربها من الحدود السوریة الشمالیة الشرقیة مع من جهة وقوات المعا

حیث أن بلدة القصیر تعد ذا موقع استراتیجي . لبنان وهذا ما تود صحیفة یدیعوت أحرونوت إبرازه

هام وبقربه من الحدود جعله أكثر أهمیًة للنظام السوري والمعارضة، والتي قام النظام بالسیطرة 

یرها من قوى المعارضة المسلحة بعد حصد المئات من الضحایا من كافة األطراف، علیها بتحر 
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الخریطة أظهرت المناطق المجاورة للبلدة ولسوریة بشكل عام، من . وبدعم ومساعدة من حزب اهللا

 . ، واألردن"إسرائیل"الشرق لبنان، ومن الجنوب 

أصدرته صحیفة یدیعوت أحرونوت  لى ما یتعلق بالرئیس السوري بشار األسد، فماوبالعودة إ  

 أیار\ 24في هذا الصدد متعدد المواقف واالتجاهات، ولعل المقال الخبري والذي صدر في تاریخ 

م كفیل بذلك، المقال الخبري الذي عرضته الصحیفة الجتماع عدد من القیادیین 2013\مایو

 بینهم فیما یتعلق باألسد كرئیسى ، وهذا االجتماع ضم حوارًا جر "اإلسرائیلي"لعسكریین في الجیش ا

ورؤیة القیادة العسكریة له بما یتماشى وینعكس مع مصالحها األمنیة والسیاسیة قبل ومنذ وخالل 

بالصحیفة عنوان " إریاال رنیغل هوفمان"ري للكاتبة األزمة في سوریا، وقد حمل المقال الخب

تحتاج أن " إسرائیل "هل : وجاء فیه ،"سد من یعلماأل: "عریض بخلفیة سوداء، والعنوان" مانشیت"

تتأمل لسقوط الرئیس السوري، أم بقاؤه مفضل على قدوم المتمردین؟ وكیف ستتأثر الحدود 

  الشمالیة من تغیر السلطات والحكم في دمشق؟ 

سد أربع أمنیین كبار، الذین تعاقبوا سنوات بعد بشار األ: یل الكاتبة هوفمانوُأجیب بتحل

، والتي أیضًا أرئیل شارون أجاب علیها بالسكوت على األقل ولو على المسألةحاولوا أن یجیبوا 

  . بنصف دقیقة

، وكان "اإلسرائیلي"كریة عملت في الجیش واستعرضت الكاتبة آراء أربع شخصیات عس

، فیما یتعلق ، وجیشه الحربي منذ سنوات كثیرةلهم دورًا حافًال على الصعید األمني لحكومة الكیان

خبرتهم ب، مستشهدةً ظرتهم الثاقبة لشخصیة بشار األسدفي ظل نو ، وقدیمًا وحدیثاً السوري بالمشهد 

، ولسلطته ونظامه في سوریة، ولألسد كشخصیٍة عسكریة على الصعید األمني والسیاسي لألوضاع
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یجة التي ، وصوًال للنتذات حیٍز مهم في القرار الدولي، واللعبة السیاسیة المدعوم إقلیمیًا ودولیًا لدولٍ 

  . "إسرائیل"و الخیار األفضل ألمن توصلوا لها بأن بقاء األسد ه

" اإلسرائیلیة "ستخبارات وهو رئیس اال) أوري ساجي( ومنهم ،وهذه الشخصیات بأقوالها

، والجنرال في جیش االالموسا قبل سنتین أخبروني  :هوفمان اآلن حیث عقبت الكاتبةحتیاط د سابقًا

"  سقوط النظام "باراك قال أن الموضوع السوري فقط أسابیع، وبعدها یكون  یهوداأن وزیر الدفاع 

ین  تفاق سالم مع السوریعلى الرغم من أنه كان یؤید ا" اجيس"حتیاط في جیش اال وأن الجنرال

حتیاط ، والجنرال في اال"جادي آیزنغوت " ین فیه الجنرال ، من المشاركیتذكر نقاش طویل وممتع

" فضلوا" أن معظم المشتركین في النقاش سابقًا : "ساجي"وآخرین، حیث یقول  "دلین عاموس ی" 

ألن حسب تقدیراتهم بأن  ؛)عما یجري في سوریة، والحكم بمصیر األسدالسكوت ( السكوت ألشهر

  " ساجي"األسد ذاهب وسینقلب كل شيء، ولكن 

  

   :اآلتیةهذا التقدیر سریع ومستعجل لألسباب  اعتبر

  . على الجیش السوري األسد یسیطر) أ

  . یسیطر على األجهزة األمنیة) ب

  . مفاصل وقوى السلطةیسیطر على ) ت

  .وحسب تقدیره أن األسد سیبقى . إن الطائفة السنیة لم تخرج ضده) ث

من التأیید الروسي الصیني اإلیراني   أن األسد مستفید" ساجي"وادعى : وأضاف المقال

  . وهذا ما یحدث . ینذا ما سیصعب الوضع على المتمردوه

" ساجي" ، یعتقد ى معهم اللقاء ضمن برنامٍج حواريوبعكس من جر : وأضافت هوفمان

  . "اإلسرائیلیة"یخدم المصالح " كلما كان قاتل وفظیع " أن بقاء األسد 
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هذا عنواٌن  –وضمن جملٍة اعتراضیة مفادها " إلسرائیل"ما هو الجید " ساجي" حسب رأي 

  ."إسرائیل" حدود السوریة ال تخدم إن الفوضى على ال –ي واضح للجانب السور 

فضل بقاء األسد لرأي األول لهذه الشخصیة األمنیة، فإن اوبناًء علیه ُ ألمن "فهو الجید ، ی

  . وحدودها الشمالیة" إسرائیل

ماذا  " )سرائیلياإل"ال والعقید في جیش االحتیاط الجنر ( جیورا آیالند : والشخصیة الثانیة

كیف ستتصرف : وفمان الجزئیة الثانیة من المقال، عارضًة فیههكذا افتتحت هبدالوا ؟ سنحصل 

التمرد الكبیر ، مع بدایة األمس، وأیضًا لیس قبل سنتین؟ هذا السؤال لم یلد بمع األسد" إسرائیل"

األمني الوطني ما بین الذي كان یترأس المجلس " آیالند"، وحسب في الموضوع السوري

حیث روت ، آرئیل شارون" سرائیلياإل"التي كانت عند رئیس الوزراء  "نیرونا" .م2003-2005

 ، هل هدفنا"یة كبیرة جدا ال أستطیع تسمیتهاقال شخص. ما هو هدفنا"  الحدث بتفاصیله بالقول 

، أم هل هو جزء إیران، ویتعاون مع حزب اهللا؟ هل ألنه یؤید لماذا": آیالند "أبلغ ". إسقاط األسد 

  . -سيء للیهود –وضمن جملة اعتراضیة : الشر ؟ وهل سنختم بكلمتین من خلق

لنصف دقیقة، ) تعبیر الصحیفة وكاتبها للشخصیة الكبیرة جدا حسب(لي شارون نظر 

أن یصعد للحكم إسالمیین متشددین، رجال القاعدة،  إما: ؟  وهو أجابوماذا سنحصل بدال عنه

لبه األول ، سیطالبنا بطم هناك سلطة دیمقراطیة معتدلةیقا، أو سوهذا الذي ال نریده على حدودنا

عتراف بشرعیته من الخارج  منا أعیدوا لي الجوالن، وبكلمات أخرى، أن األسد یطالب من العالم اال

ومع هذا یقول . " "اإلسرائیلي" هو األفضل للجانب  ، هذاالداخليویطالب من الداخل التأیید 

، هؤالء الذین أیدوا اتفاق سالم مع سوریةوباألخص أولئك  كانت هناك أصوات أخرى"  آیالند"

یران وحزب اهللاألطراف قالوا إن سالم كهذا سیغرس إسفی " هذا األمر المرجح ل. ن بین سوریة وإ

، أن هنالك فرصٌة دفینة "رأیه"مع ثمن التنازل عن هضبة الجوالن، وحسب  ، أیضاً "إسرائیل
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عن التنازل " إسرائیل" ، ومن دون أن تضطر وحزب اهللا ور ما بین إیران ودمشقالمح النقسام

  ".سقوط األسد هو الذي سیتسبب في هذا الموضوع " عن هضبة الجوالن 

  :وهياألمل في سقوط األسد في ثالث أسباب كما ورد بالمقال " آیالند" وقد أوعز 

فسخ بدون ربطه بمسألة من سیأتي مكانه، تسقوط األسد تتعلق بالتهدید اإلیراني،  .1

 . االتحاد بین دمشق وطهران

تود أن توضحه أن  الذي" إسرائیل" الموقف لدولة السبب الثاني الذي یتعلق في تقدیر  .2

مواطن سوري، قسم 100.000مباالة لمذبحة  ال نستطیع أن نسمح ألنفسنا باال نحن

 . كبیر منهم بريء، وحتى أن نحن ال نستطیع التدخل بالموضوع بشكل عملي

". ، بعد سقوطه لألسد من ماذا سیكون في سوریةاإلنضمام للخوف  أنا أرفض"  .3

تتأمل في سقوط األسد، باألسباب التي ذكرها " آیالند"وبالمحصلة، فإن الشخصیة األمنیة 

طار، وأن األسد بجبروته في زوال، وأنه یجب أن یعاقب على أعاله  مبدیًا تفاؤله بهذا اإل

  . مجازره بحق شعبه

بیرتان في الجیش یدلین وهما شخصیتان عسكریتان كمقال الثالث بینما استعرض ال

رجح، أما ، وعلیه فإن بقاء األسد هو األقد ضعفوا بأن المتمردینفي أن األول ، "اإلسرائیلي"

أیضا للموقف ، و لو أن األسد ذهب قبل عام ونصف، لبقي عشرات اآلالف أحیاء، فرأى اآلخر

  . عملهابعد المذبحة التي  ، ومشكلتي أن أیدهاألخالقي في نظره

  : واختتم المقال باآلراء الموجزة لألربع شخصیات حول بشار األسد بإیجاز

 ). یوجد تأیید له ( ساجي  -

 ).المتمردین ضعفوا (هلیفي  -
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 ).منزعج تكتیكیا (آیالند  -

 ).امكانیة البقاء لآلخرین( یدلین  -

ات أسفل الصفحة، والتي تعد من الصفحات وقد أرفق المقال بصوٍر فوتوغرافیة لهذه الشخصی  

، وفي زاویة الصفحة على الیمین كان 12الداخلیة لصحیفة یدیعوت أحرونوت، واحتلت الصفحة 

 ، وعلى الصفحةثارة انتباه القارئٌن باألحمر؛ إلنف ذكرها ملو ي جیورا آیالند عن سقوط األسد األرأ

حمر على زاویة الیسار ، وملونة باألیضاً طه أو رأي عاموس یدلین المناهض لألسد، والمؤید لسق 13

صورةً فوتوغرافیة الحتجاجات عارمة مناهضة  13ویعلوا الصفحة . لجذب انتباه القارئ للصحیفة؛

." مظاهرٍة ضد األسد في شمال سوریاسفلها كما ورد في الصحیفة  ، واندرج ألسلطة بشار األسد

  ". ضال على السلطة الداخلیة جزء كبیر من التنظیمات السوریة تشترك في الن

وكانت الصور الفوتوغرافیة المنشورة في هذا المقال، قد احتوت على صور الشخصیات   

أعاله، األولى لساجي وكان فیها مبتسمًا ابتسامًة یانعة تخفي هواجسه، واألخر هلیفي ذو الشعر 

جسده، ومالمح القلق التي األبیض الشائب  والذي یرتدي نظارةً في عینیه، وقمیصًا أزرقًا یغطي 

تغلب مالمح وجهه وآیالند الذي نرى في عینیه ترقبه للحدث السوري، وتكشیرة وجهه التي یغلب 

  . علیها التریث في إبداء القرار، واألخر لیدلین المتشاءم بمالمحه وجهه من النظام، واألسد

ة وضمت جموعًا في الصحیفة، المظاهرة التي احتلت نصف الصفح 13بینما في الصفحة   

من المعتصمین المناهضین لألسد والنظام، بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم منددین بسلطته، حارقین 

صورة الرئیس بشار األسد، والتي كانت بید أحد المحتجین والمتظاهرین، حیث مالمح الغضب 

سان والخوف من سلطته، والعدم الراضي من سیاسته في بالدهم، إلى جانب حملهم لمجسم إلن
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وضعوا علیه صورة األسد، وهو یلبس اللباس األحمر في إشارة منهم لضرورة إعدامه، حیث هذا 

  . اللباس یوضع لشخص حكم علیه باإلعدام، وكان العلم العربي السوري هو الموحد لهذه المظاهرة

ما یتعلق بموضوع موقف الصحافة ، یرى الباحث في مجریات وبناًء على ما سبق

، أن الرأي ت تجاه الرئیس السوري بشار األسدممثًال في صحیفة یدیعوت أحرونو  "سرائیلیةاإل"

ُطالب ویؤید سقوط األسد،  قد" اإلسرائیلي" في بدایة األزمة، بدأ یتریث تغیر من بعد ما كان ی

  : اآلتیةلى النقاط التحولیة الصمت  وأخیرًا، أصبح على مراحل، لیصل إلتزام بویطالب باال

  .األسد تأیید سقوط) أ

  . ار دون تدخل، كما أوردناه اعالهالتریث والسكوت والترقب واالنتظ) ب

  . "سرائیليإلا" بقاء األسد مصلحٌة للجانب ) ت

في أكثر " اإلسرائیلیة" حرونوت المماثل آلراء الحكومة وهذا تلقائیًا ما عبره ُكتاب یدیعوت أ

التي عبرت فیه " هوفمان" في مقال الكاتبة ،  ولعل ما أوردناه لتحلیل والصورةفي ا من موضٍع ورد

  .خصیات األمنیة الكبیرة في الكیان، أكبر شاهد على ذلكعن أراء الش

اإلسرائیلیة "ویرى الباحث وعلى غرار صحیفة یدیعوت أحرونوت كممثل لمعظم الصحافة  

السوري هتمامات والمضامین والمحاور وحتى الصور في تغطیة المشهد المركزیة ذات نفس اال" 

ان على طول حدود ، والحیلولة من تكون قوٍة رادعة للكیلب علیها الطابع األمني والسیاسيالتي غ

، نرى النقیض في ذلك في الصحافة الفلسطینیة ضمن نفس الحیز الجغرافي في جبهتها الشمالیة

ن كانت ةالرؤى الحیادیة بما یتعلق بمجریات ما یحدث في سوری حیث التزام المنطقة  قد أظهرت  وإ

من النظام  في بعض تغطیتها الخبریة المرفقة بالصور الفوتوغرافیة والصحفیة المجازر المرتكبة

، وشعبها ةلحقته الجماعات المسلحة بسوریأفي المقابل الدمار الذي  متناولةً  السوري تجاه المدنیین

مع أجندات الحكومة فلم ترتكز تغطیة الصحافة الفلسطینیة المنساقة  وبقوات النظام من الجیش
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نما راعت حساسیة الوضع الجاري إ و  ،"اإلسرائیلیة"رى كما في الصحافة على التحیز لفئٍة دون أخ

، وبعض عض ایجابیات الرئیس السوري األسد، بل أنها في بعض األحیان أظهرت بةفي سوری

لدولیة واإلقلیمیة م اعالة الحدث وفق ما تناولته وسائل اإلاجتماعاته ومؤتمراته  وقامت على تغطی

اسم منظمة صحیفة القُدس الفلسطینیة الناطقة بحیث كان ل ، وتحدیدًا المقروءة منها والعالمیة

حالها في ذلك حال الصحف و ، والوحید للشعب الفلسطیني ، الممثل الشرعي التحریر الفلسطینیة

نستطیع تعمیمها على  وبالتالي ال للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، وحركة فتح الفلسطینیة التابعة

الصحف الفلسطینیة الحزبیة األخرى  والتي تعبر عن وجهة نظر حزبها الداعم لها بالدرجة األولى 

ولكن تساوت الصحافة الفلسطینیة بصورٍة عامة في   ةختالف المواقف تجاه األزمة في سوریوال

جئین في المخیمات لحقت المدنیین الفلسطینیین من الالقد تغطیة ما یتعلق باألضرار التي 

والمدنیین السوریین بصورٍة شبه منتظمة  معتمدةً على ما تناقلته الوكاالت ، الفلسطینیة السوریة

لصحیفة القُدس حیث كان ات الصحیفة عداداحتلت معظم صدارة إ، وكانت قد إلعالمیة المختلفةا

  . وبعض مقاالتها الكتابیة لُكتابها، كتاباتهم في هذا الصدد، بأخبارها

  القدس، وصحیفة ٍة فاحصة الصحف الفلسطینیة عامةً تتبعنا بنظر فلو  وبناء علیه 

لیه مع وزراء في و یادیي الشعب الفلسطیني ومسئنها عرضت اجتماعات بعض قإ بل و  خاصًة 

، في الجهاز التحریريسیاسة القائمین علیها  علىإن صحیفة القُدس تعتمد . الحكومة السوریة

ات اإلیجابیة للقیادة ، بعدم خلق توتر یشحن العالقلسلطة الفلسطینیةالمنساق مع سیاسة ا

ینجم مستقبال على لى ترقب الحذر مما یعزى إ ، وهذاالفلسطینیة، مع النظام السوري برئاسة األسد

، وتر واالضطراب خارجیًا مع النظام، بحیث ما یضع هذه السلطة بعالقات من التالساحة السوریة

وقد عرضت الصحیفة . ، وربما سیبقى مسیطرًا مستقبالً ةعلى الوضع في سوری الذي ال زال یسیطر

خبر صحفي ، كات الداعمة لسلطة األسد، والمظاهر ةفي هذا السیاق االنتخابات الجاریة في سوری
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في غالبیة األمر  كما  والمحلیة ، ضمن ملفات صفحات الصحیفة الداخلیةمرفٍق بصوٍر فوتوغرافیة

وازنت فیها ما بین المظاهرات الداعمة لألسد في  ألخبار المنشورة بصوٍر قدأرفقت بعض اأنها 

 "اإلسرائیلي"خالل فترة الهجوم  خصوصاً و حكومًة وشعبًا في فلسطین،  ة، والداعمة لسوریةسوری

، وخالل فترة استعدادات الوالیات المتحدة م2013عض معاقل الجیش النظامي في المحدد على ب

المختلفة  عالم على حسب ما تناقلته وسائل اإلوهذا ، لى سوریة ونظامها لردعهعلهجومها المرتقب 

ر في محیط ریف دمشق لیاته الحربیة مجاز مه وجیشه وارتكاب األسد بنظاوالتقاریر التي سربت با

عي التي نسبت الرتكابه المجزرة ، والدواحدیدًا ما جرى في الغوطة الشرقیة، وتبحق المدنیین

الحقوقیة،  من المواقع التابعة للمعارضة والمنظمات ح الكیماوي بأدلة وبراهینستخدام السالبا

  .كمنظمة حقوق اإلنسان

دسونجد أن  ي التغطیة على الوكاالت ، قد اعتمدت ف، في إصداراتها اإلخباریةصحیفة الُق

الجانب ، حیث أبرزت الوكاالت العالمیة رفقتها في صوٍر فوتوغرافیة نقلتها عنأ، كما و األجنبیة

بمعاناة الشعب السوري والفلسطیني في المخیمات الفلسطینیة السوریة، اإلنساني الذي یخص 

المخیمات،  وبالذات األخبار الصحفیة والصور التي تناولت مآسي ما یتعرض له المدنیون في

، وأوعزت ار الجانب العدائي للنظام السوري، وألي طرفدون إظه وخصوصًا مخیم الیرموك

، والحرب األهلیة الداخلیة م2011ة منذ انطالقتها في مارس األزمة الداخلیة في سوری الصحیفة

ن نقلت الحدث وصوره و كالسبب في ذل كر من یستهدف الالجئین والمخیمات، رفقته بذأ، حتى وإ

دس، حیث كما عرضنا سابقا كاالت األجنبیة في تناولها ، والو عالمتنقل الحدث من وسائل اإل الُق

  . الحدث

وفیما یتعلق بالصور الفوتوغرافیة والصحفیة المنشورة في صحیفة القدس، والتي مثلت 

الزوایا اإلنسانیة بالدرجة األولى، ووازنت في عرضها للحدث السوري ما بین موضوع الالجئین 
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الفلسطینیین السوریین في المخیمات في سوریة، والدعم الفلسطیني شعبًا وحكومة وسلطة للشعب 

سوري في محنته من أي هجومٍ عسكري خارجي، إلى جانب تسلیط الضوء على الدعم العربي ال

حمة  العربي واإلقلیمي للنظام السوري، كما وحاولت الصحیفة أیضا إبراز بنود اإلخوة واالتفاق في الُل

السوریة ما بین طرفي الصراع وكان ذلك كله كما هو منشور بالصور في الصحیفة على النحو 

  : اآلتي

 ا یتعلق بالالجئین الفلسطینیین والسوریین في المخیمات الفلسطینیة السوریةفیم : 

والذي ترأس "  محلیات"ویة ملفها م نشرت صحیفة القدس في زا2013\3\4في تاریخ   

لالجئین ) ب.ف.أ(من الصحیفة صورةٌ فوتوغرافیة نقلتها عن وكالة  3صدارات الصفحة إ

: اندرج أسفل الصفحة العنوان الذي مفاده بتعبیر الصحیفةالفلسطینیین ومعاناتهم في سوریة، و 

الجئان فلسطینیان على مشانق المعارضین السوریین في مخیم الیرموك بعد اتهامهما  –دمشق 

صدار احتلت زاویة الصفحة الیمنى من اإلحیث ضمت الصورة التي . بالتعاون مع النظام السوري

من على جذوع شجرتین مقابلتین لبعضهما البعض في صورة الشخصین الفلسطینیین اللذان شنقا 

لیهم دون أبداء أي مشاعر لى مرأى سكان المخیم حیث ینظرون إمكان شعبي یكتظ بالسكان، وع

نحوهم، الحدث حصل ما بین حي سكني في المخیم في ساحٍة وسط منزلین، وكان المشنوقین 

یقاربه داللة على أسلوب اإلعدام الذي تم  یرتدیان أغطیة النوم، وتم اختیارها باللون األحمر وما

ذكر أن الجیش  ُ تنفیذه بحقهم من قبل المعارضة في مشهٍد تقشعر له األبدان خاٍل من اإلنسانیة،  ی

ات الحر قد سیطر على مخیم الیرموك بشكل كامل بعدما أحكموا السیطرة علیه في أعقاب لجوء قو 

م الثانیة لألزمة  2012وات النظام في أواخر السنة  شتباكهم مع قالمعارضة المسلحة للمخیم بعد ا

  .في سوریة
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المنشور في الصحیفة " الملف السوري"م، االثنین،  ضمن ما یعرف ب2013\3\4في تاریخ   

، اندرج أسفل )ب.ف.أ(توسطت أعلى الصفحة صورة فوتوغرافیة صحفیة نقلتها القُدس عن وكالة 

وعقبت لى قریتهم قادمین من لبنان  لدى عودتهم إالجئون سوریون  \بوس جدیدة یا: الصورة

بعض السوریین یعودون : الصحیفة على الصورة بحدیثها الذي اندرج أسفل الصورة وترأس عنوان

زدحمت نقطة تفتیش ا -رویترز– سوریة–الجدیدة : وجاء فیهلى الخارج، إلى بالدهم بعد الفرار إ

ففي الوقت الذي یفر فیه . في كال االتجاهین أمسعلى الحدود السوریة اللبنانیة بحركة المرور 

ة الكثیر من السوریین من بالدهم هربًا من القتال بین المعارضین المسلحین والقوات الحكومی

وقد ضمت لى لبنان یقولون اآلن أنهم یفضلون العودة، أصبح بعض الذین غادروا بالدهم إ

اراتهم وممتلكاتهم التي عادوا فیها موضوعًة یالصورة، عددًا من الالجئین السوریین بحافالتهم وس

. حدى الحافالت، وهم واقفون أمام مبنى الجمارك السوري ونقطة التفتیش في بلدة یابوسفوق إ

لیها رأوا األمرین في لبنان التي لجئوا إلى بالدهم بعدما عبرت عن حنین الالجئین بالعودة إ الصورة

سوریة تتطلع إلى األمن الذي تتفاءل فیه في  ورة المرأةحیث ص. نتیجة اشتداد الصراع في بالدهم

لیه، وأن ال منفذ لهم إال سوریة موطنهم بالدها  ولرجال سوریین آخرین في حیرٍة لما وصلوا إ

  . من الصحیفة 21وأصلهم  وكانت الصفحة 

م الخمیس، نشرت الصحیفة صورةً لخارطة تظهر تشتت السوریین 2013\3\7وفي تاریخ   

صراع الموجود في بالدهم، مظهرةً أعدادهم الذي قارب الملیون منذ اندالع األزمة في سوریة بفعل ال

بسنتین، وقد ضمت الخریطة تصنیف أعداد السوریین الالجئین بالمناطق المجاورة لسوریة وكانت 

، العراق )329.823(، لبنان )185.205(تركیا : ضمن دائرة بنیة ملونة على النحو اآلتي

وكانت ). 8.262(، وشمال أفریقیا )43.665( ، مصر )324.543(، األردن )105.326(

الدائرة تكبر وتصغر بناءً على كبر وصغر أعداد الالجئین في المنطقة، وهذه األعداد كانت تمثل 
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م، وهي أعداد غیر نهائیة تم تسجیلهم بدقة لدى 2013آذار مارس  6-1فقط شهر واحد من 

ن الالجئین، وقد ضمتها الخریطة بشكل كامل وفق ما نشرته مفوضیة األمم المتحدة لشؤو 

الصحیفة، إلظهار البعد اإلنساني الذي وصل إلیه السوریون بفعل األزمة الداخلیة التي تعیشها 

وقد أشارت الخریطة إلى مخیم الزعتري الوحید باألردن الذي ضم الالجئین السوریین . بالدهم

  . حدیدًا لهمالمذكور عددهم في السابق، وأنشئ ت

م األحد، وضمن إطار ملون باألحمر أعلى یمین الصفحة الرئیسیة  2014\3\2وفي تاریخ   

حیث أرادت صحیفة القدس إبراز أهمیة ما بداخل هذا اإلطار للقراء، وللمجتمع الفلسطیني تحدیدًا 

وذلك  ،شهیدًا قضوا جوعا في مخیم الیرموك 122: إحصائیة: وجذب انتباهه، وكان یحتوي على

إلظهار معاناة الشعب الفلسطیني الالجئ في سوریة منذ اندالع األزمة لیواجه لجوًء وحرماناً وقتال 

أال وهو االقتتال السوري والصراع الدموي الذي طال مخیمهم " اإلسرائیلي"أخر من عدو جدید غیر 

ار، وجاء فیه بفعل االشتباك الدائر بین النظام السوري، والمعارضة المسلحة ووضعوه في حص

الجئًا فلسطینیا قضوا ) 122(إن "مجموعة العمل من أجل فلسطینیي سوریة " قالت –دمشق :

بسبب نقص التغذیة والعنایة الطبیة جراء الحصار المشدد المفروض على مخیم الیرموك جنوب 

إن ) صفا(وفي ذات السیاق، قالت المجموعة في بیان وصل وكالة . العاصمة السوریة دمشق

الي مخیم الیرموك اشتكوا من تأخر تنفیذ بنود المصالحة، إضافةً إلى قلة كمیة المساعدات أه

التي دخلت إلى المخیم  وطالب األهالي معاملتهم بالمناطق المجاورة حیث تم إدخال كمیات كبیرة 

  . من المساعدات وتوزیعها داخل تلك المناطق، إضافًة إلى السماح ألهلها بالعودة إلیها

عد اإلنساني لما یعانیه الالجئ الفلسطینيوكا   ُ في سوریة هو الطابع الغالب على  ن الب

التي یعانیها أبناء المجتمع الفلسطیني الالجئ الذي ال  رات صحیفة القُدس، إلظهار المأساةصداإ
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، ولفت یضاً وري، ولجذب انتباه القراء العرب أدور له مما یجري في سوریة كمواطن فلسطیني س

  .لفلسطیني في الشتات غایة اإلطارلعالم لما یعانیه انظار اأ

م، األربعاء، نشرت الصحیفة صورةً فوتوغرافیة ترأست واجهة الصفحة 2014\3\19وفي   

ونروا اإلنسانیة التي تقدمها منظمة االالرئیسیة لصحیفة القُدس مثلت الصورة المساعدات العینیة و 

ئین الفلسطینیین المتضررین في مخیم الیرموك جنوب التابعة لألمم المتحدة لغوث وتشغیل الالج

الجئون یتزودون بالمواد الغذائیة في  –دمشق سوریة، واندرج في أسفل الصورة كما هو منشور 

صورة حافلة وقد نقلتها الصحیفة عن وكالة رویترز البریطانیة  وضمت المخیم الیرموك، 

الرسمي للمنظمة وهو یشرف على توزیع  اسالمساعدات التابعة لالونروا، وأحد موظفیها باللب

المساعدات عقب وصولها المخیم على الالجئین، كما وضمت عددًا من الالجئین الفلسطینیین 

السوریین المتعطشین لهذه المساعدات، واحتوت على مسن وشابین، أحدهما یحمل صندوق 

زته كیسًا من سن الذي بحو المساعدات العینیة على كتفة مساندًا العجوز المسن الذي معه، والم

عد تلقیهم لى منزلهم بعیة بیده الیمنى یهرولون للعودة إطبی الخبز في یده الیسرى، ومشروباٍت 

مرأة تنتظر دورها في أخذ حصتها من المساعدات، وعددًا أخر بلغ حصصهم من المساعدات، وا

قد و . غیر منظمكما في الصورة ثالث الجئین فوق الحافلة للحصول على المساعدات بشكل 

الناجم عن  وك من دماٍر كبیر بالمباني لیها مخیم الیرمعرضت الصورة الحالة التي وصل إ

یومًا على  215الحصار وشدة االقتتال  بعدما منعت هذه المساعدات الدخول للمخیم أكثر من 

  .التوالي من قبل الجهات المسلحة

رات صحیفة القدس تحت سقف م الموافق الخمیس، ضمن منشو  2014\2\27وفي تاریخ   

، نشرت الصحیفة صورةً القت نشرًا كبیرًا عبر الصحافة في مختلف أنحاء 3ص" محلیات"ملف 
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، وكانت الصورة تبرز معاناة "األونروا "العالم، التقطتها وكالة الغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 

م الیرموك، وقد ضمت اآلالف من الالجئین الفلسطینیین المحاصرین بفعل الصراع السوري في مخی

الالجئین في انتظار تقدیم المساعدات العینیة والغذائیة واإلنسانیة المرسلة لهم من المنظمات 

صورة التقطتها وكالة  –دمشق : وجاء فیها) ب.ف.أ(الحقوقیة، وقد نشرتها الصحیفة نقال عن 

ر فیها آالف الالجئین في الغوث في شهر كانون الثاني، ووزعتها على الصحافة أمس، ویظه

  .مخیم الیرموك أثناء انتظارهم لتلقي مساعدات غذائیة

م األربعاء، نُشرت صورة فوتوغرافیة لسیارات الصلیب األحمر 2014\4\23وفي تاریخ   

الموجهة لالجئین في طریقها على تخوم الحدود اللبنانیة السوریة نحو المتضررین بتشردهم بفعل 

قافلة من سیارات الصلیب األحمر تتجه نحو قریة –طفیل : رج أسفل الصورةالصراع السوري، واند

). ب.ف.أ(نقال عن وكالة . بعد دخول مجموعة من الالجئینسوریة طفیل اللبنانیة المحاذیة ل

سیاراتٍ مزودة بالمساعدات الطبیة والغذائیة للصلیب األحمر تسیر في طریق  7الصورة ضمت 

والسیارات األربع بیضاء اللون في واجهة الطریق . ق ضیقةمعرجات سهلي ضمن زاویة طری

وقد نشرتها صحیفة القدس ضمن ملف . سیارات سوداء وراءها في آخر الطریق 3األمامیة، و

  . 21في ص " عربي"

 الدعم الفلسطیني للشعب العربي السوري ضد أي عدواٍن ومؤامرة خارجیة :  

لقُدس الفلسطینیة ضمن إصدارات صفحتها م االثنین، نشرت صحیفة ا2013\5\6في تاریخ   

الثانیة صورتین في هذا الصدد، صورةً فوتوغرافیة ألبناء الشعب الفلسطیني في الداخل الرافض ، 

دین للغارة الصهیونیة  على سوریة، وجاء أسفل الصورة كما نشرته الصحیفة على " اإلسرائیلیة"والمُ

األخضر یتظاهرون ضد الغارة اإلسرائیلیة  فلسطینیون من داخل الخط -حیفا: یسار الصفحة 

ن الصورة قد ضمت جموعًا من المتظاهرین الذین ). ب.ف.أ(نقًال عن وكالة . على سوریة وإ
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یحملون العلم العربي السوري في أحد الشوارع الرئیسیة في حیفا  وشعارات الهتاف المنددة بالسیاسة 

ات وشعارات مدوٌن علیها بالثالث لغات ضد الشعب السوري، حیث حملوا یافط" اإلسرائیلیة"

، وقد ضمت المظاهرة رجال وشباب، )ضد المؤامرةسوریة مع (: العربیة، واإلنجلیزیة، والعبریة

ونساء وشیوخ ومن مختلف األعراق واألدیان ضد ما هو مخطط لسوریة وشعبها، وفي ذات 

بیرة الذي صرح بإدانته الشدیدة الصفحة في زاویة الیمین، صورةً  ألحد الشخصیات الفلسطینیة الك

والصورة هي لمنیب رشید المصري رئیس التجمع الوطني  سوریة على " اإلسرائیلي"للعدوان 

الفلسطیني للشخصیات المستقلة  والذي كان حینها في مدینة غزة بالمحافظات الجنوبیة، وترأس 

" إسرائیل"مرفوض، وسوریة العدوان على : المصري من غزة": المصري"العنوان أعلى صورة 

على سوریة هو اعتداءٌ على دولٍة عربیة " اإلسرائیلي"العدوان :واصفًا الحدث تتمادى في صلفها، 

هو " إسرائیل"بعیدًا عن موقفنا مما یحصل في سوریا، إال أن ما قامت فیه : "ذات سیادة، وأضاف

" وقال المصري ". طقة ككل جریمة بحق دولة عربیة نخشى أن یكون مقدمًة النفجار بركان في المن

الحالیة تسعى إلى تفجیر األوضاع في المنطقة " اإلسرائیلیة"أن هذا العدوان دلیل على أن الحكومة 

 ".كي تبعد األنظار عن عدوانها وعدوان مستوطنیها بحق الشعب الفلسطیني

حد ، نشرت صحیفة القُدس صورة مظاهرة أل3م األربعاء، في صفحة 2013\5\8وفي تاریخ   

" سرائیلياإل"ب قطاع غزة للتندید بالعدوان األحزاب الفلسطینیة والتي نظمت مظاهرة عارمة في جنو 

أنصار الجبهة الشعبیة  –غزة : على سوریة وشعبها، وقد اندرج أسفل الصورة كما هو منشور

 وقد احتوت الصورة على جموعٍ . على سوریة" سرائیلیةاإل"اهرون في خان یونس ضد الغارات یتظ

وریة أـرضًا لن تمر جریمة العدو الصهیوني وستبقى س: للمتظاهرین حاملین شعارات مكتوٌب علیها

لى جانب إ. الجهاد من فلسطین وبیت المقدس أین فتاوى: وأخرى. نكساروشعبًا عصیًة على اال

نصر اهللا الداعم لسوریة  حمل المتظاهرین لصور زعیم تنظیم حزب اهللا اللبناني السید حسن
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، حاملین أیضا العلم الحزبي للجبهة الشعبیة وأعالم الجمهوریة العربیة السوریة، والعلم ظامهاون

  . وكان معظم وُجل المتظاهرین كما أظهرت الصورة من الفتیة والشباب الذكور. الفلسطیني

وضمن وجهة نظر الصحیفة، فإن الباحث رأى أن صحیفة القُدس تحاول بإصداراتها بما   

ة، ونظامها الحاكم، وخصوصا عقب دخول سوریة االنتخابات الرئاسیة فهي تحاول أن یتعلق بسوری

تكون ذات مظهٍر داعٍم ومؤید لألسد شخصیة وحاكمًا للشعب العربي السوري بإظهار مالمح الدعم 

یضًا، لكن صحیفة القُدس تعمل جلیًا على إبراز كیانه كما ورد أعاله، وما وراءه أوالتأـیید الشعبي ل

صر اإلنسانیة في شخصیة األـسد بتعامله، ووقوفه إلى جانب شعبه بما تشهده البالد من صعاب عن

حیفة قد نشرت في تاریخ األول من في ظل اشتداد النزاع المسلح، حیث كانت الص

جراء انتخابات رئاسیة في البالد، دخول االنتخابات صورةً خالل فترة إعالن إ م،2014مایو\یارأ

لتنفیذ على األرض السوریة في حزیران، للرئیس األسد وهو محتضنًا لطفلة سوریة ال الرئاسیة حیز ا

تتجاوز الست سنوات من العمر وعالمات الرأفة والعطف، والحزن بادیًة على وجهه وهي بین 

 18لى جانب هذه الصورة عنوانًا جاء فیه مقتل وجهه، علمًا أن الصحیفة قد نشرت إذراعیة مقبلًة 

، بینهم مدنیًا سور  أطفال في قصف للطیران السوري على مدرسٍة في حلب، لنرى هنا مقصد  10یًا

الرسالة التي تود صحیفة القُدس إبرازها للقراء ما بین سیاسة األسد، وجیشه في استهداف المدنیین، 

عر الخاصة لألسد  سد بأطفال بالده، لنالحظ التناقض ما بین المشابین عطف ورأفة األ وما

ُرى على ارض الواقع من استهداف جیشه للمدنیین  والتي طفة مع أوالمتعا طفال البلد وما بین ما ی

وترأست وسط ) ب.ف.أ(أسفل الصورة كما هو منشور بالصحیفة نقال عن . راح ضحیتها األطفال

الرئیس بشار األسد یعانق طفلة خالل لقائه مع أهالي ضحایا األحداث في \دمشق الصفحة 

  . بالده
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 : السوري والعربي واإلقلیمي لسوریة شعبها ونظامها الدعم 

  : فیما یتعلق بدعم الشعب العربي السوري للنظام السوري، وبشار األسد داخل سوریة وخارجها) أ

، صورةً )ب.ف.أ(م األحد، نشرت صحیفة القُدس نقًال عن وكالة2013\2\3في تاریخ   

داعمة لسلطة األسد، وجاء في أسفل الصورة  فوتوغرافیة للجالیة السوریة في فرنسا في مظاهرات

أفراد من الجالیة السوریة في فرنسا یتظاهرون دعمًا للرئیس - باریس: كما هو منشور بالصحیفة

والذین یحملون تضمنت الصورة بعض المواطنین السوریین في فرنسا  وقد. السوري بشار األسد

، وكانت بید أحد الفتیات السوریات لى جانب صورٍة للرئیس بشار األسداألعالم السوریة، إ

م في بروكسل حیث التأیید السوري في 2013\9\9وأخرى بتاریخ ". كلنا معك"یافطةٌ مدوٌن علیها 

متظاهرون دعمًا للرئیس السوري بشار األسد في العاصمة  –بروكسل : الخارج لألسد، وجاء فیها

یدي المتظاهرین، ویافطات بصورة حیث صور األسد ترفرف في أ). ب.ف.أ(نقال عن . البلجیكیة

  ". كلنا معك "األسد المدون علیها 

عبر صحیفة "  عربي"، ضمن ما یعرف بملف 15م، األحد ص2013\3\10وفي تاریخ   

، صورةً فوتوغرافیة لمواطنین سوریین مؤیدین للرئیس السوري بشار األسد )ب.ف.أ(القُدس نقًال عن 

على زاویة الیسار من الصفحة من األعلى  وجاء في أسفل  من األزمة التي یعیشها بالدهم وكانت

مواطنون سوریون یشاركون في مظاهرة مؤیدة للرئیس بشار  –حلب  –حي الحمدانیة : الصورة 

السوریین المرددین واحتوت الصورة على مظاهر البهجة التي تلوح باألفق للمتظاهرین األسد، 

وقد جمعت المظاهرة صورةً للرئیس السوري األسد بزیه بشار األسد رئیسًا للبالد، شعارات داعمة 

هنیئًا لسوریة بقائدها العظیم، وكانت الصورة التي بحوزتهم تحوي مظاهر : العسكري مدوٌن علیها
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البهجة لشخصیة الرئیس مبتسمًا الصورة كانت بید متظاهٍر ومتظاهرة من أبناء الشعب السوري في 

  )4(أنظر الملحق رقم .تلك البلدة 

نشرت " عربي ودولي"، وضمن ما یعرف بالملف 23م، االثنین ص 2013\4\8في تاریخ   

بناء الشعب العربي السوري، حیث كانت ةً لمظاهرة حاشدة ضمت المئات من أصحیفة القُدس صور 

األعالم السوریة الطاغیة على الصورة بشكل كبیر، وسط علو األیادي للمتظاهرین  وقد ضمت 

یدي للرئیس السوري بشار األسد وفي أ لسوري المؤید والمساند والداعممختلف فئات الشعب ا

المتظاهرین صورٌ للرئیس، وقد شملت المظاهرة على الشباب والرجال، والنساء واألطفال، وكانت 

المظاهرة من وراءها ساحٌل بحري كبیر، حیث كانت المظاهرة في مدینة طرطوس السیاحیة على 

): ب.ف.أ(الصورة كما نُشر في الصحیفة  والمنقولة عن وكالة  الساحل السوري، وجاء أسفل

  .سوریون یتظاهرون دعمًا للرئیس بشار األسد –طرطوس 

، نشرت الصحیفة صورةً فوتوغرافیة نقلتها عن 20م الخمیس، ص2013\9\5في تاریخ   

الصورة   بشار األسدویترز البریطانیة، لمظاهرٍة نسویه سوریة في العاصمة دمشق تؤید وكالة ر 

ضمت نسوةٌ سوریات بمختلف األعمار والطبقات ، في أیدیهن صور للرئیس األسد  وأعالٍم سوریة، 

جزءًا منهن ارتدین قمصانًا مخصصة لمثل هذه التظاهرات، حیث كان مطبوعًا علیها صورةً للرئیس 

. األسد سوریات یتظاهرن دعمًا للرئیس بشار:السوري بشار حافظ األسد، وجاء أسفل الصورة 

  . وكانت الصورة أعلى وسط الصفحة

ة سوریة في ، نشرت صحیفة القُدس صورةً المرأ20ص م الخمیس، 2013\9\12في تاریخ   

، ومظاهر الدعم والتأیید لسلطته العلم السوري الذي یتوسطه صورة  دمشق ترفع بشار األسد مبتسمًا

، ومن خلفها سیارات تجول الشارع والعلم بادیًة على وجهها، في یدیها أساوٍر مطرزة بالعلم السوري
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لى جانب بعض الشباب السوریین المنظمون السوري یرفرف من خارج نوافذها، إ العربي

بوقفةٍ رسمیة على رصیف الشارع، وفي داخل السیارات، إلحیاء مناسبٍة عظیمة في تاریخ قائد 

ضیة ي انطلقت من مدینة الجالء الریاالبالد بشار األسد بمناسبة عید میالده الثامن واألربعون، والت

 \دمشق: لى شارع الثورة في مركز المدینة، وترأس أسفل الصورةالواقعة في حي المزة الراقي إ

. سوریة تحمل علم بالدها مع صورة الرئیس بشار األسد خالل مسیرة بمناسبة عید میالد األسد

  ) .ب.ف.أ(وكانت مصدر الصورة نقال عن 

، وكانت أعلى وسط الصفحة، نشرت صحیفة 23ربعاء، ص م األ2013\9\18وفي تاریخ   

بالصحیفة، مظاهرةً حاشدة أمام البرلمان السوري " عربي"ضمن ملف )  ب.أ(القدس نقال عن وكالة 

في دمشق دعمًا وتأیید للرئیس بشار األسد، الصورة حالها حال سابقاتها ضمت حشودًا من 

، وضمت فئات المجتمع السوري كافًة ومظاهر البهجة والتأیید المتظاهرین السوریین المؤیدین لألسد

الغالبُة على وجوههم، واألعالم السوریة ترفرف في المكان، وصور الرئیس األسد، ضمن الصورة 

فتاة محجبة تحمل العلم العربي السوري، وبقلبه صور األسد  وأخر شاٌب سوري في یدیه یافطًة 

سوریون یتظاهرون دعمًا للرئیس بشار األسد أمام مقر  -قدمش: للرئیس األسد، أسفل الصورة

  .البرلمان

فیما یتعلق بدعم الرئیس األسد بدخوله االنتخابات الرئاسیة عقب اشتداد األزمة  والمطالبة ) ب

بإسقاطه، ودخوله حیز المنافسة واستجابًة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات على الرغم من تحذیرات 

  : حدةالغرب واألمم المت

، نشرت صحیفة القُدس صورة فوتوغرافیة نقلتها 14م، الثالثاء ص2014\4\29في تاریخ   

سوریون  –دمشق : عن وكالة رویترز، ترأست أعلى وسط الصفحة، وجاء فیها كما هو منشور
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ضمت الصورة نسوةٌ سوریات، وبعض  وقد. یحتفلون بترشح بشار األسد لوالیة رئاسیة جدیدة

وبجانبه  ، ومن بین الرجال السوریین أحد أعضاء الجیش النظامي بزیه العسكري،الشباب السوریین

بشار، ومن خلفها جماهیرٌ من الشعب السوري المؤید لترشحه لوالیة ثالثة امرأة سوریة تحمل صورة 

  . على التوالي

، نشرت القُدس "عربي ودولي" ، ضمن ملف 20م، األربعاء ص 2014\4\30في تاریخ   

سد بدخوله االنتخابات الرئاسیة  الصورة ة، صورةً لمظاهرات عارمة داعمة بشار األیالفلسطین

ضمت المئات واآلالف من أبناء الشعب العربي السوري بمختلف فئاتهم وأعمارهم  حاملین العلمین 

 العربي السوري، والعلم الفلسطیني إشارةً  للحریة من جهة، ودعم القیادة السوریة للقضیة الفلسطینیة

من جهٍة أخرى، إلى جانب صور لألسد، وكانت المظاهرة ضمن وسط شعبي وسط حلب، وجاء 

وكانت صحیفة . سوریون یتظاهرون دعمًا لترشح الرئیس بشار األسد لوالیٍة جدیدة-حلب: فیها

  .القدس قد نقلتها عن رویترز البریطانیة

  فیما یتعلق بالدعم العربي للنظام السوري ، والشعب السوري : 

 15م ص2013\5\23في تاریخ  " عربي ودولي"فقد أفردت صحیفة القدس، ضمن ملف   

مظاهرة  –عمان : صورةً لمظاهرٍة أردنیة تأییدًا للنظام السوري بقیادة األسد، وجاء في أسفل الصورة 

وقد ضمت ". أصدقاء سوریا"تأیید للنظام السوري أمام فندق المریدیان الذي یستضیف مؤتمر 

ًا من المتظاهرین رافعین العلم السوري الموحد، كما وتظهر الصورة أحد المحتجین على الصورة عدد

الجیش الحر والمعارض الذي تأسس خالل األزمة في سوریة، حیث قام بالدعس على العلم الذي 

لى أسسه الجیش الحر، أو المعارضة، وداسه بقدمه، واآلخرین من وراءه یحملون العلم السوري، إ

  . ردنيالبعض منهم للعلم األجانب رفع 
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االثنین، انتفض الشارع المصري منددًا بالمؤامرة المحاكة  24م، ص2013\9\2وفي تاریخ   

ن المصریین مما هو مخطط حیث أظهرت الصورة غضب المتظاهری وشعبها من الغربسوریة ل

وري، وأمة عربیة ضد التدخل األجنبي في الشأن الس: "للجمهوریة السوریة مرددین شعارات جاء فیها

، وضمت )التیار الشعبي المصري(واحدة، وكالهما بإشراف منسق المظاهرة كما بدا بالصورة 

، المظاهرة نسوةٌ، ورجال، وشباب في مشاعٍر تبعث للغضب مما یجري على الساحة ال سوریة دولیًا

یتظاهرون  مصریون –القاهرة ) : ب.ف.أ(سفل الصورة كما هو منشور بالصحیفة نقال عن وجاء أ

  .ضد العدوان المبیت على سوریة

على سوریة  "سرائیلیةاإل"مظاهرة تونسیة منددة بالغارات ل 2013\5\7خرى بتاریخ وصورةٌ أ  

  .في ذات السیاق

 وفیما یتعلق بدعم الشعب األمریكي ضد الضربة األمریكیة المرتقبة ضد سوریة : 

تها الرئیسیة صورةً فوتوغرافیة عن فقد نشرت صحیفة القُدس الفلسطینیة على واجهة صفح  

، )ب.ف.أ(م، وكانت أعلى یسار الصفحة، نقلتها عن وكالة 2013\أیلول سبتمبر\8ذلك في تاریخ 

أمیركیون یتظاهرون أمام البیت  –واشنطن : وهي تعادل ربع الصفحة، وكانت في أسفل الصورة

عددًا من : في الصورة وجاء . األبیض احتجاجًا على نیة الحكومة شن عدوان على سوریة

المواطنین األمریكیین أمام البیت األبیض وعلى مشارف أسواره وفي أیدیهم یافطاٍت مدون علیها 

، وعالمات NO WAR IN SYRIA، وأخرى HANDS OFF SYRIA: باللغة اإلنجلیزیة

  . االستنكار بادیةً  على وجوههم

  تها صحیفة القدس التي تظهر الصراع التي نشر " الفوتوغرافیة"وفیما یتعلق بالصور الصحفیة

 : ، والجیش النظامي، فتمثلت بالتالي"المعارضة"المحتدم ما بین الجیش الحر 
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م، نشرت صحیفة القُدس صورةً في مدینة حلب السوریة نقًال عن 2013\1\8في تاریخ   

ع للجیش رویترز البریطانیة، لعناصر من المعارضة السوریة مسلحین یطلقون النار باتجاه مواق

النظامي، الصورة أظهرت ثالث سوریین اثنان منهما مسلحین، وأحدهما یوجه بندقیته تجاه مواقع 

صدارات الصحیفة  وجاء أسفل هذه الصورة كما من إ 20امي، وكان ذلك الثالثاء ص للجیش النظ

  . تجاه مواقع الجیش النظامير جیش سوریة الحر یطلقون النار باعناص –حلب : نُشر

، نقال عن رویترز، نشرت صحیفة القدس 21ربعاء، صم األ2013\8\28تاریخ  وفي  

صورةً  تظهر عناصر من قوى المعارضة المسلحین یسحبون جثة أحد رجال الجیش النظامي 

السوري، في مشهٍد یبرز فیه حقد طرفي الصراع بعضهما على البعض، الصورة ضمت ست أفراد 

ش السوري النظامي بعد قتله فراد الجیمون بسحب جثة أحد أوهم یقو " عارضةالم" من الجیش الحر 

شتباك الدائر بینهما، حیث تظهر نظراتهم المترقبة له، الخالیة من العطف وروح القتال في اال

برزت الحقد الدفین الذي توالى منذ بدایة شرارة األزمة في سوریة منذ ثالث ألربع أالشریف، والتي 

راع یحاوالن كل منهما بسط جبروته وسیطرته على أرض المیدان سنوات، والتي جعلت طرفي الص

على حساب دمار سوریة بخیراتها، وجمالها، وبناها التحتیة، وعلى حساب الدم السوري في النهایة، 

حیث عبرت الصورة أیضا عن الدمار في المكان، الناجم عن شدة الصراع بین الطرفین، وجاء في 

. الجیش السوري الحر یسحبون جثة أحد الجنود النظامیینعناصر من –حلب : أسفل الصورة

  .على وسط الصفحةوكانت الصورة أ

صورةً  بحجم یوازي ، توسطت صحیفة القدس 14م، األربعاء ص 2014\1\1في تاریخ   

شتباك الدامي ما بین المعارضة السوریة المسلحة، والجیش النظامي  حیث النصف صفحة لال

سلحة م مدججون بقذائف اآلر بي جي  واألالحر وهسوریة راد جیش أبرزت الصورة عددا من أف



111  
 

 

لى بٍة مزودةٌ بسالح رشاش، وبحوزته إالرشاشة، وبنادق القنص، في الصورة یتواجد أحدهم على مرك

جانب ذلك بندقیة مرصوصة بزیه العسكري على ظهره، وأحد المدنیین یلوذ بالفرار من االشتباكات، 

أخر من المسلحین من المعارضة وبعض المدنیین السوریین القاطنین في  كما وتظهر الصورة عدداً 

المنطقة المؤیدین لهم  في حوار مع عناصر الجیش الحر، وقد نقلتها الصحیفة عن رویترز، وجاء 

  . أنصار جیش سوریة الحر خالل التصدي للقوات النظامیة أمس –حماة : فیها

م 2013\7\18، 2013\6\18م، 2013\2\14خرى في ذات السیاق في تواریخ وأ  

  2013\9\18م، 2013\9\16م، 2013\9\11م، 2013\8\15م، 2013\8\14

م، ولم یقم الباحث بذكرها لتكرار حیثیات المشهد، 2014\4\6م، 2014\2\27م، 2013\10\10

  . والمضمون الناجم عن الصورة

  حمة السوریة ما بین طرفي الصراع التي تبر ز إخوة الدم السوري، فتجلى وفیما یتعلق بإبراز الُل

 : باالتي

، نشرت صحیفة القُدس صورة صحفیة فوتوغرافیة 21م، الثالثاء، ص2014\2\18في تاریخ   

عن وكالة رویترز، الصورة أظهرت عضوین من طرفي الصراع السوري یصافحان بعضهما 

فراد الجیش الحر أوجهیهما، والصورة قد أظهرت أحد  البعض، ومظاهر البسمة والتفاهم بادیًة على

بزیه المدني وسالحه المتوسط على خصره، وعمامته السوداء یؤدي السالم بالید لشقیقه السوري من 

الجیش النظامي بزیه العسكري، وذلك بعد التوصل التفاق لوقف إطالق النار بینهما، والصورة تعد 

موي بینهما، وتعد من نادرة في المشهد السوري، بعد مرور ثالث  سنوات ونیف من الصراع الد

ُشاهد في الصورة كذلك، عددًا من أفراد  أكثر الصور الفوتوغرافیة إیجابیًة واألولى في هذا السیاق، وی

الجیش السوري النظامي وبعض المدنیین السوریین والصحفیین، وجاء أسفل الصورة كما نشرته 
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میًا بعد التوصل إلى اتفاق أحد أفراد الجیش الحر یصافح جندیًا نظا–دمشق : الصحیفة للقراء

  .وكانت في أعلى وسط الصفحة. طالق النار في إحدى ضواحي العاصمة السوریةلوقف إ

م، الموافق  2014\12\1بتاریخ  )3(وفي مقابلةٍ صحفیة أجراها الباحث مع عالء الریماوي  

تین بعرضه ثنین في مدینة رام اهللا، وفیما یتعلق بالموضوع السوري وكیف قامت الصحیفیوم اال

إن سیاسة : " بناءً  على سیاستهما التحریریة، وكادرها الصحفي  وضمن متابعته للصحیفتین،  قال

دسالتحریر في الملفات السیاسیة في  غیر متوازنة، حیث تغلب رأي النظام القائم على  صحیفة الُق

 : الحقیقة، وركزت في محاورها على متغیرین

، وكانت الصحیفة تتجه نحو دعم الثورة في التغطیة الصحفیة )ري النظام السو ( القضیة السوریة  -

والصور؛ لعدم الوضوح، وكانت تتجه صوب تأیید النظام السوري، ودعمه، وتشویه التیار اإلسالمي 

  ".كمنهج ولیس تیار النظام 

 .اعتمدت الصحیفة في أخبارها وصورها الفوتوغرافیة على ما نقلته من الوكاالت العالمیة -

یدیعوت أحرونوت ركزت على مرحلتین : " ، قالصحیفة یدیعوت أحرونوتفیما یتعلق في و 

 :أساسیتین وهما

 .والتوجسدعم المعارضة بشكل مطلق ، وتجریم النظام  -

عد الجرائم، ونسبها للنظام بقوة - ُ كما وقسمت الصحیفة المعارضة في سوریة إلى .  التركیز على ب

استخدمته ) داعش(بصورة إستراتیجیة بنسبها لإلخوان المسلمین، تشویه المعارضة : ثالث أنواع

لإلسالم، والجیش الحر، وعرضته " اإلرهابي "الصحیفة لحرق صورة اإلسالم بنسبها حالة التطرف 

                                                             
 یعد أنھ كما التركیة، األناضول وكالة في اإلسرائیلي الشأن ومراسل اإلسرائیلیة للدراسات القدس مركز مدیر وھو :الریماوي عالء -

 ً  .اإلسرائیلیة الشؤون في خبیر وھو فلسطینیة، محلیة صحف عدة في ائیلیةاإلسر الشؤون في محررا
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بأخذها " إسرائیل"بكونه التیار الذي یخدم الرؤى األمریكیة، تیار معتدل، وربطته بعالقاته مع 

 . رائیلیة مع المیدان، أمثال نتنیاهو ولیبرمان وغیرهماتصریحات واضحة لشخصیات إس

عد اإلنساني أضاف الریماوي   ُ بإنشاء مستشفى میداني على " إسرائیل"قامت : " وفیما یتعلق بالب

نسانیة، حیث بمقتضى القانون الدولي یمنع على أي حكومة دودها الشمالیة مع سوریة لنواٍح إح

عد القانون على تسویق الحالة اإلنسانیة بما " إسرائیل"إغالق الحدود وقت الحرب، إال أن  ُ ضمن ب

یتماشى مع مصالحها السیاسیة، مستشهدًا الریماوي بحدیث نتنیاهو في تصریحاته في هیئة األمم 

"   علیكم بالمقارنة بین من یقوم بمعالجة الجرحى، والظالم اآلتي من الشمال" : المتحدة

ات بالحرب على قطاع غزة، وهذا نقیض للضرر اآلتي من واستخدمه نتنیاهو في أربع مؤتمر 

  . الشمال، وداعش المؤیدة لإلخوان المسلمین

ذات متغیرات غیر واضحة فهي صحیفة القدس : " وعقب الریماوي على الصحیفتین بالقول  

نما بسلوك النظام الحاكم،  ى كما وتقوم عل فالصحیفة تتردد ما بین الجانبین،لیست مرتبطة بأمن، وإ

الفوتوغرافیة  الصورةخوان المسلمین في سوریة، وتدمج تشویهي للصور، وذات رأٍي ناقد لإلانتقاء 

 "سرائیلیةاإل"فهي تتبنى مواقف الحكومة  صحیفة یدیعوت أحرونوتبینما . من خالل حرب اإلقلیم

ي ارخةٌ فالصورة الفوتوغرافیة ص: بأقالم كتابها، ورؤساء التحریر، وتكون موجهة بثالث اتجاهات

وتعكس هذا التجریم، وتبرره على سلوك السلطة الوطنیة الفلسطینیة تجاه قطاع  تجریم النظام، 

أما یدیعوت أحرونوت، فإنها تستهدف الحركات اإلسالمیة والنظام السوري، ومن ثم توجهت . غزة

ورة النظام نحو تفضیل النظام، فالصحیفة ببعدها األمني على الرغم من أنها تؤید فكرة تشویه ص

السوري وتجریمه، تلوح باألفق بمنع المعارضة من السیطرة والنفوذ، في حین توجهت الصحیفة نحو 

ستراتیجي من خلف الستار ًا دائم" إسرائیل"فهدف . تفضیل بقاء الدم السوري ینزف كمبدأ أساسي وإ
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العدو مشترك ما  ختیارها العدو، أنوتعتمد في ا. تكوین عدو في كل مرحلة؛ لجذب اهتمام الناس

، وهذا )حزب اهللا(إیران ولبنان : عدوین هما" إسرائیل "بین دول الحلفاء، ففي الملف السوري خلقت 

في منطقة المحور الشرق أوسطي، وبناًء على ذلك تعدهما عدوین " إسرائیل"المحور حارب 

، فهي تستخدمه بشار، وحمایتهفي  إیران لها ید في سوریة متمثلة: وأضاف الریماوي. حقیقیین

لها أبعاد بتعاملها " إسرائیل " كما أن . لكسب المنطقة ضمن محورها؛ ألنها مرتبطة ببوابة العراق

مع فئة محددة من المعارضة السوریة متمثال باإلخوان والتیارات الجهادیة المنبثقة عنها، والنظام 

ُ  بینما صحیفة القدس. السوري وعالقته المتینة بإیران إیران، : عدین أساسیین كعدوینتتعامل مع ب

عد الهادئ، بحیث تكون أكثر وفقًا  ُ ، فهي ال تجرم إیران وتنتهج الب فتغطي الصحیفة خبرًا باردًا عادیًا

المعارضة أما . إال أن  الملف السوري أكثر وضوحاً . في التعامل مع الملف اإلیراني من السوري

  .ةلصحیفبراز الموقف في افكانت أكثر وضوحاً  في إ

لیست صاحبة قضیة فیما یتعلق بالملف  صحیفة القدسأن : ورأى الریماوي في الصحیفتین  

ففي  فهي صحیفة صاحبة قضیةیدیعوت أحرونوت السوري، فهي ناقلة، غیر صانعة للخبر، بینما 

ستراتیجیة النظام السوري في تعامله مع أزمة بالده، وتقوم على إظهار تناولها الحدث السوري تتبع إ

ستراتیجیة النظام السوري كما هي، كما أن للكتاب الیساریین لهم فتتبع إ صحیفة القدسأما . جزهع

بصمة في الصحیفة، الذین هم في توجههم أكثر كرهًا لإلخوان المسلمین، وأكثر قربًا للنظام 

كما وال . هانتقائیة، وأقل خفوتًا في الرأي في تحدید وجهتینما الصورة المنشورة لدیها فهي اب. السوري

  . تتیح صراحة مطلقة إلبداء الرأي الصارخ ضد النظام السوري، واألسد

في تعاملهما صحیفة القدس ویدیعوت أحرونوت في متابعة : " واختتم الریماوي حدیثه بالقول  

تتبع منظومة فكریة في  یدیعوت أحرونوتفي الملف السوري في التغطیة الصحفیة، نجد أن 
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السوریة، بآراء كتابها، وحدیث الرأي الذي یتبعه أصحاب المقاالت في التعامل مع األزمة 

  . الصحیفة

وهي ثقافیة حیث تربط الحدث . ومعالجتها للحدث السوري بزوایا أمنیة, وخطاباتها أمنیة  

، حیث العنصریة والتحریض في التعامل "اإلسرائیلي"اإلقلیمي لسوریة، ضمن الحس الوطني القومي 

یدیعوت أحرونوت تحاول في تعاملها الصحفي مع الحدث السوري أن تظهر  كما أن. الصحفي

فال یوجد مبنى وطني متوافق للصحیفة باتجاه المعارضة أو . بدائرة الوسطیة، ولكنها عكس ذلك

أضعاف التغطیة تجاه الملف  7، في أنها تستند في قراراتها صحیفة القدسوتمتاز عن . النظام

فهي تعتمد على النسخ، والنقل عن  القدسویه الحالة السوریة، أما السوري، على الرغم من تش

سلوب التشویه المحوري بما یتماشى مع الوضع القائم ت مع نوع من التوجیه، فهي تعتمد أالوكاال

وامتدت حتى  14:45المقابلة الصحفیة استمرت ما یقارب الساعة إال ربعًا أي . ولیس بإسهاب

  .في مكان عام 15:30الساعة 

علمًا ، أن ما عبر عنه الریماوي یعبر عن وجهة نظره الشخصیة لألزمة الجاریة في سوریة ، وال 

  .تمس نتائج الدراسة التي توصل إلیها الباحث 

    دس، ویدیعوت أحرونوت من اتفاقیة جنیف الخاصة بالتسویة السوریة موقف صحیفتي الُق

 : للنزاع في سوریة

النظام (حلولٍ للنزاع القائم في سوریة بین طرفي الصراع  لم تضف اتفاقیة جنیف أي بوادر  

كته ، بسبب تعنت الطرفین، حیث قوى المعارضة المسلحة الرافضة لوجود األسد ومشار )والمعارضة 

یراني لألسد بضرورة وجوده في اتفاقات التسویة والنظام الذي یؤكد في الحلول، والدعم الروسي اإل

ي هذا الخالف القائم بین الطرفین، لم تنجح االتفاقیة الدولیة ف ضرورة وجود األسد، وفي ظالل
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ذكر أن الصحیفتین في إ. السوریةرض بسط دخولها حیز التنفیذ على األ ُ اراتهما ضمن العینة صدی

. 1، ولم نجد أي حدیث أو منشور عبر الصحیفتین التفاقیة جنیف 2التفاقیة جنیف ا لم تتطرق إلى

  . 2ء فقط على موقف الصحیفتین تجاه جنیف فالباحث هنا سیسلط الضو 

صداراتها تجاه، فقد سلطت صحیفة القُدس في إفیما یتعلق في صحیفة القدس في هذا اال  

الفروف وكیري یبحثان الوضع في سوریة عبر : م، منشورها بعنوان2013\10\31بتاریخ 

سیرجي الفروف نظیره یة الروسي ، حیث ناقش وزیر الخارج)أ.ب.د( -موسكو: وجاء فیه الهاتف،

لى الدولي الذي یهدف إ" 2جنیف "مؤتمرمریكي جون كیري عن الوضع السوري، واالستعداد لاأل

ین تحدثا بشكٍل الجانب. دفع الحكومة السوریة، وجماعات المعارضة لالجتماع إلجراء محادثات سالم

" ة مؤخرًا إن مؤتمروقال ممثل للحكومة السوری. نساني في األزمة السوریةخاص عن الجانب اإل

مم المتحدة لدیها فقط السلطة لتحدید تشرین الثاني المقبل، غیر أن األ 23، سیعقد في "2جنیف 

  . الموعد، وما زالت جماعات معارضة رئیسیة سوریة ترفض المشاركة، وفقًا للوكالة الروسیة

والمنشور !" يوالمصیر السور "  2جنیف " : وضمن مقال للكاتب عبد المنعم سعید، بعنوان  

، 2ومؤتمر جنیف 1ؤتمر جنیف الفارق بین م: م، وجاء فیه2014\2\2في " مقاالت"ضمن قائمة 

تقوم  ول كانت القضیة مماثلة لقضایا دول الربیع العربي األخرى  وهي تشكیل حكومة انتقالیةفي األ

یدة عملها على أمل طراف المختلفة للصراع، وبعدما تبدأ الدولة الجدبوضع دستور تتفاوض علیه األ

ول شاهد على أن طرفي كان واضحًا أن انعقاد المؤتمر األ. أن تكون أكثر دیمقراطیة من سابقتها

لخلق  الصراع ال یستطیعان االنتصار في الحرب  وكان الحدیث عن حكومة انتقالیة هو السبیل

لعمل على تشكیل كان الهدف هو ا" 2جنیف "لى نتیجة بعدها  في أرضیة ما وسط یمكن التوصل إ

حكومة انتقالیة تمثل كل األطیاف وتستطیع أن تأخذ بید الجمیع لكي یسهموا في بناء سوریة 
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، قد یحاول، " 2جنیف " وهذا الهدف ال یزال باقیًا وأختتم الكاتب بالقول، وببساطة، فإن. الجدیدة

ها سوف یكون لكل ومن الجائز أن ینجح في أن یضمد بعضًا من الجراح السوریة البسیطة، وبعد

بشار لدیه من الشجاعة الحل الناجح الوحید الذي یحل المسألة من جذورها أن یجد . حادٍث حدیث

لى إدارة سوریة، واستمراره في اإلدارة یعني آالما طاحنة تحتاج إعتراف بأنه فشل في ما یكفي لال

  . من الصحیفة 19وكان ذلك ص. لعالجها" جنیف"أكثر من 

صدارها یفة عنوانین ترأسا واجهة مقدمات إ، نشرت الصح15یخ، وضمن ص وفي ذات التار   

ما لم یعتذر 2-في جنیف " مباشرةً " دمشق رفضت طلب واشنطن التفاوض : هذا، األول بعنوان

أن الرئیس بشار األسد لن یكون " حیث كان كیري قد صرح في مدینة مونترو السویسریة كیري، 

ن غیر الوارد ومن المستحیل تصور أن یستعید الرجل الذي قاد الرد م. جزءًا من أي حكومة انتقالیة

شتراط وري كا، حیث أشار ولید المعلم وزیر الخارجیة الس"الوحشي على شعبه الشرعیة لیحكم 

: والثاني بعنوان". التفاوض المباشر"اعتذار كیري عن تصریحه الستئناف  2للمشاركة بجنیف 

أنهى ) ب.ف.أ: (وجاء فیه.في جمع طرفي النزاع السوري سوى لم تنتج" 2جنیف " مفاوضات 

  . النظام والمعارضة السوریان عشرة أیام من المباحثات في سویسرا من دون نتائج تُذكر

  2لى جانب حدیثها عن مؤتمر جنیف صحیفة یدیعوت أحرونوت، قد عرضت إ في حین أن  

مریكي تجاه أن من الضروري عدم ألضد شعبه، معتمدةً أقوال كیري ا عرضها جرائم بشار األسد

لى جانب حدوث األزمة في سوریة، ووقوفها إ مشاركة األسد باتفاقات التسویة كونه السبب في

لجنة " : تصریحات المعارضة، كما ورد في اعتماد الكاتبة بیري، في مقالها المنشور عبر الصحیفة

األسد  واستخدامه األسلحة هرت فیه جرم ظوالتي عرضناه سابقا، أ، "في ظل مؤتمر جنیف 

زمة في بالده، والتسریبات الفوتوغرافیة للصور عن المشاهد المروعة الكیماویة في تعامله مع األ
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عضاء المعارضة تبة ما تحدث عنه هیثم المالك أحد أللمدنیین السوریین، والتي اعتمدت فیه الكا

سد في في إشارة لجرم األ" كل شيء ون فیهایكفیني أن ینظر الى الصور، تشاهد" السوریة بالقول 

جراه مقالها عن االتصال الهاتفي الذي أوقد تحدثت في .  تعامله مع المدنیین والجهات المسلحة

اوباما مع بوتین بما یتعلق بالمؤتمر واالستعدادات المنبثقة عنه، وعن تأخر ولید المعلم وزیر 

ما وتحدثت عن طریقهم للمؤتمر، ك الخارجیة السوري في مطار آتونا وهو على رأس وفده في

لغاء دعوتها من بان كي مون  یران بعدماالستنكار الشدید إل دعوتها للمشاركة بالمؤتمر، بل وإ

مین العام لألمم المتحدة وجاء في تصریح إیران بناء على ذلك على لسان متحدثیها قبل یومٍ من األ

یران ، وقد عرضت بیري اتهامات إ" یابهااالجتماع من المتوقع أنه سیفشل بسبب غ: " عقده

  . شراكها بالمؤتمرت المتحدة بممارسة الضغوط على األمم المتحدة وأمینها العام لتعطیل إللوالیا

 25عالن عن موعده في لتسویة في الصراع السوري، وتم اإلل 2وقد عقد مؤتمر جنیف   

  .ن كي مونمم المتحدة بام، وذلك بإقرار من األمین العام لأل 2013وفمبر ن

وقد أقر . 1لجنیف " م2012یونیو حزیران \30التنفیذ الكامل لبیان جنیف الصادر في   

م في مدینة مونتروا السویسریة، 2013كانون الثاني 22للتسویة في سوریة بتاریخ  2مؤتمر جنیف 

   .م2014\1\22وُعقد بتاریخ 

studies.aljazeera.net/.../2013.htm) (معركة -تقدیر الموقف–تمركز الجزیرة للدراسا

  . 2جنیف 
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 : م، والتي صیغت مجددًا بالتعامل مع األزمة السوریة1949بنود اتفاقیات جنیف عام * 

  :أربع اتفاقیات أساسیة تتألف اتفاقیات جنیف من

   :ربع تتألف االتفاقیات األ 

لحة الداخلة في االتفاقیة األولى والثانیة، وتتعلقان بمعاملة جرحى ومرضى وغرقى القوات المس -

 . الحرب البریة والبحریة

 . االتفاقیة الثالثة، وهي مخصصة لمعاملة أسرى الحرب -

،ص 2008الخضر، .(االتفاقیة الرابعة، وتُعنى بحمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب -

195 .( 

انت له ، وك2شارك السید ولید المعلم وزیر الخارجیة في مؤتمر جنیف : موقف الحكومة السوریة

وقف إراقة الدماء، ویقضي على  ر من المواقف والتصریحات التي دعاالكثی ُ فیها إلى حل سلمي ی

وقد . ویوقف التدخل الخارجي في الشأن السوري ار في البناء االقتصادیة،اإلرهاب ویضع حد للدم

وقد تقدم . أدار المفاوضات الوسیط الدولي األخضر اإلبراهیمي بین الوفدین الحكومي والمعارض

وفد الحكومة السوري بمقترح یدین قرار الوالیات المتحدة بتسلیح المجموعات اإلرهابیة وطالب كافة 

 ،2الدول التي تزود اإلرهابیین بالسالح بأن تكف عن ذلك موضحًا أن ذلك یعرض مؤتمر جنیف 

ضحًا حجم المعاناة فتتاحیة للمؤتمر مو االفتتح كلمته في الجلسة قد ا" المعلم " الجدیر بالذكر أن

مدعوم من دول كبرى خارجیة، ودول التي یتعرض لها الشعب العربي السوري جراء اإلرهاب ال

  ).  7-6، ص2شهریة األرض، عدد . ( قلیمیةإ
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، 2مر جنیف نتیجة للضغوط الدولیة فلم تدعى المعارضة الداخلیة لحضور مؤت: موقف المعارضة

المعارض كممثل وحید للمعارضة السوریة، وهذا یبین مدى ئتالف الوطني وتم االكتفاء بوفد اال

ألنه طرف أحادي، وأما رئیس االئتالف الوطني أحمد  ؛هشاشة التمثیل، وفقدانه الحس الوطني

ننا ال حیات األسد إلى حكومة انتقالیة وإ من أجل اتفاقیة جنیف یجب نقل صال: " الجربا فقد قال

ني أدعو، 1نوافق بشكل كامل على مقررات جنیف لى نقل صالحیات األسد كاملة، بما فیها إ وإ

  ".الصالحیات التنفیذیة، كاألمن والجیش، وهذا یساعد في بناء سوریة الجدید

  : ولقد أكدت المعارضة مطالبها بنقطتین أساسیتین

  . تنحیة بشار األسد، ومحاكمته مع رموز حكمه: األولى

ص ،2شهریة األرض،عدد.( 2ر جنیف إلى نسف مؤتمتشكیل حكومة انتقالیة، وهذا ما أدى : ثانیاً 

9 -11  .(  

بالكیان سوریة موعات اإلرهابیة بأغلب المعطیات تشیر إلى ارتباط المج ":إسرائیل"موقف 

و لعل قیام إسرائیل ( حیث تلقى أكثر من سبعمائة إرهابي عالجهم في مشافي الكیان , "إلسرائیليا"

الشمالیة خیر مثال على ذلك و قد ورد في صحیفة یدیعوت باستقبال عدد من الجرحى على الحدود 

والتي ")  جرحوا في سوریة و عولجوا في صفد"م بعنوان 2013\2\17أحرونوت عینة الدراسة في 

  .ذكر في السابق

من األزمة " اإلسرائیلي" جاء في صحیفة یدیعوت أحرونوت وهي توضح موقف الكیان و   

تدور على الحدود الشمالیة تحافظ إسرائیل على هدوء غیر في الجبهة التي : " السوریة فقالت

  ". عادي
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وبرز لنا موقف آخر للكیان اإلسرائیلي بقصفه للقوافل التي تحاول نقل السالح النوعي إلى   

م أن الهجوم 2013\1\31حزب اهللا في لبنان، حیث أوردت صحیفة یدیعوت أحرونوت بتاریخ 

  .لى حزب اهللاریخ الموجهة من إیران عبر سوریة إالیة الصواالجوي للطائرات اإلسرائیلیة على إرس

بعد " اإلسرائیلي "إلسقاط األسد قد اختفت من القاموس "ثم تالحظ أن الدعوات اإلسرائیلیة   

، فقد نشرت صحیفة یدیعوت أحرونوت بتاریخ "بضعة  أـشهر من انطالقة األزمة السوریة 

بعض القیادات اإلسرائیلیة خلصوا في النهایة أن  م، قولها أن اجتماع ُعقد، حضره2013\5\24

التطورات المهمة في األشهر األخیرة من عام "ولكن . األسد هو مصلحة للجانب اإلسرائیلي

م والتي أسفرت عن سیطرة لبعض المنظمات اإلرهابیة المتمثلة بوالئها الحدودیة في الجوالن 2014

یشبه ما حصل في واشنطن والعواصم األوروبیة  المحتل، قد غیرت من الموقف اإلسرائیلي فیما

لقتال بین األطراف ستمرار ال بین األسد، والقاعدة فهي تفضل اعندما تُخیر إسرائی"، و"األخرى

، وهذا "ذا استمرت المعضلة واألزمة السوریة فنالحظ أن إسرائیل تفضل بقاء األسد، وإ "المتصارعة

 عن تصریحات لبعض القادة اإلسرائیلیین كما تبین وفق ما أوردته صحیفة یدیعوت أحرونوت نقالً 

  ).22-  21، ص 2عتماد على شهریة األرض، عدد باال. ( سةسابقا في الدرا

 

 أقل الخیارات سوءاً " وعصر " 2جنیف " سوریة و: "  

لن یحقق  2لیس في األمر نبوءة أن نتكهن بأن مؤتمر جنیف : )4(وني كوردسمان یقول أنط  

وتواصل جنوحها إلى مزید  ارضة ستظل معارضةفاألسد لن یتنحى، والمع. لمعلنةأیًا من أهدافه ا

الدول الخارجیة متباعدة في أهدافها كحالها قبل المؤتمر، وعلى الضد من  من التطرف، وستكون

                                                             
 .في واشنطن  –أستاذ كرسي اإلستراتیجیة في مركز الدراسات اإلستراتیجیة والدولیة  :وني كوردسمان انط 
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وستواصل الدول الخلیجیة . لقة بمساندة األسد بإخالص متزایدیران مصالحها المتعذلك، ستتابع إ

إلسالمیة ، تمویل الفصائل اتحدةمارات العربیة المالكویت والسعودیة وقطر واإلالرئیسیة، وهي 

، مثل القاعدة وتنظیم دولة دم الحركات المتطرفة الخطرة فعال، ولن تعالسنیة التي تؤمن العنف

لبنان  لى، مزیدا من األموال والمتطوعین وسیستمر تمدد العنف إ)داعش(اإلسالم في العراق والشام 

، أو "أي حوار خیر من عدم الحوار"ربما یعود القول المأثور . رجحق بل سیتوسع على األوالعرا

ن كانت هناك" حل المشكالت بالحوار خیر من حلها بالحرب" أوقات یؤدي فیها  ببعض المنافع، وإ

والتنازالت نسانیة یتم التوصل إلى بعض التعهدات اإل ربما. لى مزید من العداءمزید من الفهم إ

سد لن یتوقف عن عرقلة تمریر المساعدات أو حتى قطعها بما یخدم مزیة، لكن نظام األالر 

نسانیة في زد على ذلك أن هول المأساة اإل. همصلحته الخاصة وكذلك یفعل معظم معارضی

من سكانها نازحین أو الجئین، ستظل تمثل مشكالت داخلیة % 20سوریة، وقد أصبح أكثر من 

في استطاعتها التعامل  ة حربیة، وتسبب مشكالت في دول مجاورة لیسعصیة على الحل في منطق

ن أثمر إ .ضافیةمع تحدیات إ عالنًا یسهل هذا المزیج من الضغوط بالمثل التكهن بفشل المؤتمر، وإ

ة یسیرا كما سیجعل انتقاد الوالیات المتحد. ، من نوٍع ما كحال كثیر من مثل هذه المؤتمراتأو اتفاقاً 

مریكیین الذین لن یفوتوا الفرصة ما تقدم، سیكون هناك وفرة من األ لىإ ضافةإ. لى القیادةالفتقارها ا

وهذا عمل مباح في أي دیمقراطیة وفي . دارة اوباماخ الحزبي المشحون الیوم النتقاد إفي هذا المنا

شهریة المستقبل (.خفاقفیه أعظم النجاحات بأنه إنظام حكم یمكن للمعارضة أن تصف 

  ). 215،ص2014،العربي
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  " 2- جنیف"تعقیدات األزمة السوریة في : حلول صعبة

عمق  2الدولي واإلقلیمي حول مؤتمر جنیف، أنه على عكس الجدل 5أحمد رأت صافیناز  

اؤالت حول جوانب متعددة تس ت، وأثار الخالفات التي تحیط بأطراف األزمة السوریة داخلیًا وخارجیاً 

، أم ال، ذا كانت دول، مثل إیران ستشارك فیهالمشاركة، وما إ ، من أهمها األطرافمتعلقة فیه

 –یكیة مر األ" التفاهمات "انقسامًا واضحا ووطبیعة وشكل تمثیل المعارضة السوریة التي تعاني 

تزداد أهمیة التساؤالت في هذا  .بعد المبادرة الروسیة بتفكیك الترسانة الكیمیائیةالروسیة المشتركة، و 

قلیمیة للقضایا المحوریة ذات االهتمام النووي اإلیراني سیجعل الحالة اإلالتفاق ، ألن االتوقیت

قضایا قلیمیة التي تعیشها الالغرب والوالیات المتحدة مختلفة عن الحالة اإلالمشترك بین إیران و 

في ینایر 2-مما رأته واشنطن دفعة قویة تجاه توفیر أرضیة صالحة لعقد جنیف نفسها بعد االتفاق، 

یة مع مبعوث األمم المتحدة، األخضر الروس –مریكیة ثم، بدأت االتصاالت األ ومن. لمقبلا

م 2013مبر براهیمي، الذي قام بجوالت مكوكیة للدول المعنیة باألزمة خالل شهري نوفمبر ودیساإل

إطار عام لمناقشة األفكار التي بإمكانها أوال ضمان نجاح عقد المؤتمر،  لتنسیق المواقف عبر

ي ضوء مستوى محدد من یران والسعودیة، فحضور كافة األطراف المعارضة والنظام، أو إ ثانیاً و 

، 195مجلة السیاسات الدولیة، عدد .( التي یمكن أن یقدمها كل طرف للطرف اآلخر التنازالت

  ).130ص 

  

                                                             
 . باحثة مصریة في مركز األهرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة : أحمد  صافیناز محمد 
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  المبحث الرابع

  الدراسات السابقة

فتي القدس، ویدیعوت أحرونوت نظرًا لحداثة موضوع الدراسة الذي یتناول تغطیة صحی

، والخطابیة، فإن الباحث لم یعثر "الفوتوغرافیة"ألحداث األزمة السوریة الراهنة بالصور الصحفیة 

على دراسات تتصل اتصاًال مباشرًا بالموضوع، واعتمد الباحث على هذه الدراسات لتقاربها منهجیًا 

  .وأسلوبیاً 

ى دراسات عربیة وأجنبیة، مرتبًة ترتیبًا زمنیًا من قام الباحث بتقسیم الدراسات السابقة إل

  :األقدم إلى األحدث على النحو التالي

  :الدراسات العربیة  - والً أ

لغة الخطاب اإلعالمي اإلسرائیلي، عملیة السور الواقي " ).2006عوض، ( دراسة  .1

  ".أنموذجاً 

، وركز على "اإلسرائیلیة "یعد هذا الكتاب الذي تطرق إلى مراحل تطور الصحافة 

أساسیات الخطاب اإلعالمي الصهیوني، ونقاط التقائه مع الصحافة العربیة في فلسطین 

المحتلة خالل العهود العثمانیة، والبریطانیة التي مرت فیها فلسطین، والتعریف بأهم هذه 

، وقد استفاد الباحث منها في تدعیم إطاره )یدیعوت أحرونوت، هآریتس، ومعاریف( الصحف 

  .ري، في التحلیل الخطابي للخطاب اإلعالمي اإلسرائیلي، وعلى رأسها الصحف المكتوبةالنظ
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دراسة : الصورة الصحفیة في الصحافة األردنیة الیومیة" ).2011عالونة ،(دراسة  .2

 ". الغد " و" الدستور " تحلیلیة مقارنة لصحیفتي 

األردنیة الیومیة  لى التعرف على مدى األهمیة التي تولیها الصحفهدفت الدراسة إ

ستخدام الصور، با، والموضوعات التي تعالجها الصور الصحفیة ومصادر هذه للصورة الصحفیة

  .شوائیة من صحیفتي الدستور والغدمنهج تحلیل المضمون لعینة ع

  : لیها الدراسةنتائج التي توصلت إومن أبرز ال

لى ولى والثانیة عرتبتین األالریاضیة والثقافیة الماحتلت الصور التي عالجت الموضوعات   - أ

 .التوالي بین الموضوعات جمیعها

صور % 41.6شرها الصحف األردنیة صور موضوعیة،من الصور التي تن% 58.4  -  ب

 . شخصیة

دها المصورون العاملون ردنیة یزو ور الصحفیة التي تنشرها الصحف األمن الص% 52  -  ت

 . لدیها

 . یة تحمل قیماً  ایجابیةنیة الیومردمن الصور الصحفیة في الصحف األ% 66,9  -  ث

دراسته المتعلقة بالصورة الصحفیة، كما نها في صلب وقد اختار الباحث هذه الدراسة، أل

تخذه الباحث في ، وهو ذاته المنهج الذي اج المقارن ولكونها دراسة تحلیلیةنها تقوم على المنهأ

  .دراسته
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تماعیة ألزمة نزوح السوریین اآلثار االقتصادیة واالج :بعنوان) 2012الوزني، (دراسة  .3

  .على االقتصاد الوطني األردني 

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء بشكل تحلیلي وكمي على اآلثار االقتصادیة 

واالجتماعیة ألزمة الالجئین السوریین على االقتصاد األردني، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج 

وریة من ناحیتین األول یتعلق بتأثیر ما حدث من حراك كان أهمها أن األردن تأثر باألزمة الس

شعبي في سوریة على االقتصاد الوطني، والثانیة تأثر االقتصاد الوطني بتبعات وأعباء هجرة 

العدید من الالجئین السوریین إلى األردن بشكل جماعي وبتدفق غیر معهود أدى إلى زیادة سكان 

ب أعباء كبرى على االقتصاد الوطني خاصة في مجال مما رت% 3األردن في اقل من عام بنسبة 

طة بهذا البنیة التحتیة والخدمات، ناهیك عن الضغوط السیاسیة واآلثار االجتماعیة األخرى المرتب

ل ذات التدفق الجماعي، كما تبین أن األردن قد تصدى بأجهزته كافة الستقبا النوع من الهجرات

منظمات الدولیة، ولعل الخبرات األردنیة الكبیرة التي اكتسبتها ال الالجئین بكفاءة عالیة شهدت فیها

األجهزة العسكریة واألمنیة جراء مساهمتها العدید من بعثات األمن والسالم حول العالم كانت الرافعة 

كما .  الكفاءةمعها على أعلى مستویات الحقیقیة الستیعاب التدفقات الكبرى واستقبالها والتعامل 

أن عبء أزمة الالجئین السوریین على االقتصاد  الوطني ال یقل سنویا عن نصف  بینت الدراسة

من % 3ملیون دوالر أمریكي، وهو مبلغ یشكل نحو  191ملیار دینار أردین، أي ما یقرب من 

من إجمالي النفقات الجاریة % 1الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، وهو أیضا یصل إلى ما یقرب من 

بل أنه یشكل نحو . من إجمالي اإلیرادات المحلیة للبالد% 11ما یزید عن  للحكومة ویستنزف

  .من العجز المالي الكلي المتوقع  للحكومة المركزیة والوحدات المستقلة سویاً % 61
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اعتمد الباحث على هذه الدراسة ألنها تختص بالبعد اإلنساني الذي كان ضمن تحلیالت الدراسة، 

باحث منها في تدعیم إطاره ستفاد الرب منهجیًا من الدراسة، وقد اتقا، ولكونها توالمشهد السوري

  . النظري

عرب بین صحیفتي ال ة النزاع المسلح الداخلي في سوریةصور ) 2013.بدر(دراسة .4

  .، دراسة تحلیلیةالقطریة وهآریتس اإلسرائیلیة

حیث وریة سالصحفیة للنزاع المسلح في  في دراسته، تحلیل كمیة وعدد الصور الباحثقام 

ثبتت دراسته أن معظم الصور المنشورة بالصحیفتین كانت تعكس عدوانیة الجیش السوري تجاه أ

وكلیهما ضمن  ،لصور التي تشوه المعارضة السوریة، في حین كانت تقلل عرض االشعب السوري

ما والعرب القطریة له "سرائیلیةاإل"أنه اثبت أن الصحیفتین هآرتس  ، كماأجندات سیاسیة خاصة

، كما اثبت منذ وقت طویلسوریة ام الحاكم في تقریبا نفس الرؤى التي تعكس مدى كرههم للنظ

، حیث أظهرت النتیجة أن هنالك فرق بة عرض الصحیفتین لالزمة السوریةالتفاوت الملحوظ بنس

من مجمل الصور %4.42مضاعف نجده في صحیفة العرب القطریة التي بلغت ما نسبته 

ین لم یتجاوز في صحیفة هآرتس ، في حباألزمة السوریة والنزاع المسلح ةالصحفیة المتعلق

في حین كان حجم الصورة  .أكثر اهتمامها بالناحیة الكیفیة حیث كان% 1.9ما نسبته  "رائیلیةاإلس"

، والتي %6لى نما التي حجمها ربع صفحة لم یصل إبی%0.45لدى هآرتس قد بلغ نصف صفحة 

السوریة  زمة، وهذا یبین تركیز هآرتس الملحوظ باأل%93.72یقارب  من ربع صفحة بلغ ماأقل 

لى التقارب الملحوظ كذلك بین الصحیفتین بما لكن الدراسة خلصت إ، على غرار العرب القطریة

د السیاسات الصحفیة یتعلق بمجاالت لون الصورة وترتیب الصورة داخل الصفحة وهذا ما یؤك

كما أنها . السوریة والتي توصل إلیها الباحثزمة ة تجاه تعاطیهم باألالقطری" سرائیلیةاإل"المتقاربة 

  : وتهدف هذه الدراسة إلى .م2013تعد من الدراسات النادرة في هذا المجال خالل العام 
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في كل سوریة معرفة اتجاهات الصور الصحفیة المنشورة حول النزاع المسلح الداخلي في   - أ

واضیع التي تركز علیها كلٌ  ، عن طریق تحدید الم"یلیةاإلسرائ"عرب القطریة وهآریتس من ال

 . منها

 . اخلي في سوریةمعرفة دالالت الصور الصحفیة المنشورة حول النزاع المسلح الد  -  ب

 .السوریة عن طریق المقارنة بینهمازمة حدید الصحیفة األكثر اهتماما باألت  -  ت

  : وكانت النتائج التي خلصت إلیها الدراسة

بالنزاع المسلح الداخلي في سوریة عالمیا إباالهتمام  "سرائیلیةواإل"لقطریة فتین امیل الصحی  - أ

في حین  ،ارضة السوریة ضد الحكومة السوریةلى جانب المعوتتفقان في الوقوف إعالمیًا إ

كیفا بشكل  خرى تهتم، فإن األ"اإلسرائیلیة"مًا أكثر من نظیرتها أن الصحافة القطریة تهتم ك

 . اكبر

ر صورة نمطیة عن الحكومة السوریة ظهابشكل كبیر في إ" اإلسرائیلیة"فة صحااهتمت ال  -  ب

الذي لحق بسوریة من قوات ظهار القتلى من المدنیین والدمار والتركیز على إ ،وقیادتها

وقیاداتها،  لى تلمیع صورة المعارضة السوریةحافة القطریة إفي حین سعت الص. الحكومة

كبر على نشر صور المظاهرات الشكل األوركزت ب ،وعدم نشر أي شيء یشیبها

 .تجاجات المؤیدة للمعارضة السوریةواالح

ولعل هذه الدراسة، هي في صلب ما بصدد أن یتحدث عنه الباحث في دراسته، كونها 

سلوب تحلیل المضمون ، وأنها تقوم على استخدم المنهج المقارن، كما أضمن نطاق األزمة السوریة

ضمن دراسته التي أجراها، كما وطور الباحث على اإلطار التحلیلي الذي الذي اعتمد علیه الباحث 
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في بصورٍة تامة ضمن لم تستخدمه هذه الدراسة في قراءة البعد النظري، مضیفًا في ذلك التحلیل الكی

  .جاوزت عینة هذه الدراسة بثالث أضعاف فترة زمنیة محددة

  جنبیة الدراسات األ: ثانیا ً 

                ، الالجئون العراقیون بین الرفض والتجاهل)2008هاربر، (دراسة  -1

Study (Harper, 2008),Iraqi refugees between rejection and Foes. 

، والخصائص التي جزة عن أعداد الالجئین العراقیین، عرضت لمحة مو هذه الدراسة

ستعرضت اآلثار كما ایزون فیها واحتیاجاتهم من الحمایة، والمساعدات في بلدان اللجوء، یتم

 .استمراریة حركات العودة المسجلة النسبیة التي یخلفها هؤالء الالجئون في دول الجوار ومدى

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة، كونها تنساق مع موضوع الالجئین الفلسطینیین والسوریین 

والقبول والتجاهل في المتضررین من موضوع األزمة الجاریة في سوریة، وجعلتهم ما بین الرفض 

داخل الدول والمناطق التي لجئوا إلیها قسرًا بفعل األحداث الدامیة في سوریة، كما أن هذه 

الدراسة اعتمدت أعداد الالجئین العراقیین والمساعدات المقدمة لهم، وهذا ینسجم مع أعداد 

قدمة لهم من األونروا الالجئین السوریین والفلسطینیین والحرمان الذي عایشوه، والمساعدات الم

والجهات الدولیة المانحة، وهذا ساهم في إثراء الجانب المعرفي والنظري ضمن البعد اإلنساني 

  .لألزمة السوریة، وتجلى كثیرًا في صحیفة القدس ضمن الدراسة
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مون للتغطیة المصورة لحرب تحلیل مض: صور الحرب) 2009نیكولیف،( دراسة  -2

 .كوسوفو

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

in Kosovo. 

هي تحلیل مضمون التغطیة الصحفیة المصورة للحرب في كوسوفو التي  ،هذه الدراسة

والیات المتحدة والتقریر خبار الجالت األمریكیة الثالثة الرئیسیة، التایمز و ونیوزویك  وأتناولتها الم

  .العالمي

لبانیة رب في كوسوفو بدعم من الحكومة األهلیة بین السكان الصكوسوفو حربا أیجسد الصراع في 

، حیث تمحورت ذي تولد عنه منظمة إرهابیة قومیةوالیوغسالفیة  ممثال بجیش تحریر كوسوفو ال

مریكیة تروي هذه الحروب بصدق ؟ هل وسائل اإلعالم األ: سة على اإلجابة عن السؤال التاليالدرا

( ة للحرب مع تحیز واضح ضد الصرب ؟طیة بشكل متوازن للصور الصحفیوهل كانت التغ

  .)2009الكسندر نیكولیف، 

تأثیر نظریة تحدید األجندة على : اإلنترنت والسیاسة في الصین"، )2011یونجوان، (دراسة  - 3

  . الرأي العام في التغطیة اإلعالمیة وسیاسة الحكومة

The Internet and politics in China: The agenda-setting influence of 

onlinepublic opinion on media coverage and government policy. 

تعد جمهوریة الصین المتحدة، أكثر البلدان استخدامًا للشبكة العنكبوتیة ووسائل االتصال 

نترنت في بالدها، التكنولوجیة  والنقالة، والحكومة الصینیة بدورها تستخدم أشد أنواع الرقابة على اإل
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وقد استفاد كثیرًا الباحث من هذه الدراسة لكونها أوال، سلطت الضوء على نظریة ترتیب األولویات 

الصورة "التي اعتمدها الباحث في دراسته، كما واشتملت هذه الدراسة على مادٍة وافیة عن موضوع 

دراسته، وعلیه فقد ساهمت هذه وهو الموضوع الذي ركز علیه الباحث في "  الفوتوغرافیة "الصحفیة 

الدراسة السابقة على تدعیم ُأطر دراسة الباحث النظریة بشكل كبیر، مما ساهم في دعم أوجه 

  .الدراسة النظریة بشكٍل ملحوظ

  : حدود استفادة الباحث من الدراسات السابقة 

  :الدراسات العربیة : أوال 

ن صحیفتي یة الصورة الصحفیة بیوكان مضمونها یتحدث عن مدى أهمدراسة عالونة، ) أ

ج المقارن لدراسة الصورة كیفیة الوصول للمنه، ، ولقد استفاد الباحث منها الدستور والغد األردنیة

  .ور المنشورة، إال أن الدراسة لم تكن تحتوي على تحلیل كافي لمضمون الصالصحفیة

، والعرب "اإلسرائیلیة " تس ، ومضمونها الحدیث عن األزمة السوریة من خالل هآریدراسة بدر) ب

  :ولقد استفاد الباحث منها ما یأتي " القطریة " 

أن الصور المنشورة في معظم الصور الصحفیة عن األزمة السوریة كانت تعكس عدوانیة كبیرة ) 1

  .للجیش السوري متهمًة إیاه بالقاتل

ء الصورة على مضمون مرافق توا، قد استفاد منها الباحث لضرورة احأن الدراسة اإلعالمیة لبدر )2

  .تحتوي على المضمون والصورة معا فهي دراسة ناقصة وأن أي دراسة ال لها
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من ، ویفهم رز نمطیة واحدة عن النظام السوري، ورئیسه بشارإن الصحیفة اإلسرائیلیة كانت تب) 3

برازهما قتلة لشعبهم صرت على الصورة ، اقتغیر أن هذه الدراسة. دالالتها تجریم الرئیس ونظامه، وإ

  .الصحفیة الفوتوغرافیة دون النظر لتحلیل المضمون الخطابي للصحیفتین

، وكان مضمونها عن اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للنازحین السوریین، وأثر دراسة الوزني) ت

ذلك على االقتصاد األردني، واستفاد الباحث منها أن دعم دراسته بالحدیث عن البعد اإلنساني 

سي الالجئین السوریین الذین زاد عددهم ملیونین ونصف ملیون الجئ، واألثر السلبي على لمآ

  .الدول المضیفة

  :الدراسات األجنبیة : ثانیاً 

وكان مضمونها الحدیث عن الصورة ومضمونها للحرب في كوسوفو من : دراسة نیكولیف .1

الیات المتحدة، وقد خالل ثالث مجالت أمریكیة نیویورك تایمز، ونیوز ویك، وأنباء الو 

استفاد الباحث منها أن التغطیة الصحفیة للحدث ینبغي أن تتصف بصدق معلوماتها، وأال 

 . الشرف، وأخالقیات اإلعالم ق تكون متحیزة لطرف دون آخر لما فیه من تجاوز مواثی

وتتحدث عن وضع الالجئین العراقیین وأعدادهم، ومآسیهم، واآلثار السلبیة : دراسة هآربر .2

على وجودهم في الدول المضیفة، واستفاد منها الباحث في تدعیم إطاره النظري فیما یتعلق 

عد اإلنساني وربط ذلك بموضوع الالجئین الفلسطینیین والسوریین في األزمة السوریة ُ  . بالب

تتحدث عن الرقابة الشدیدة على وسائل اإلنترنت من قبل الحكومة : دراسة یونجوان .3

فاد الباحث منها في تدعیم نظریة ترتیب األولویات التي اعتمدت علیها الصینیة، وقد است

حیث تواجدت في هذه " الفوتوغرافیة"دراسته، إلى جانب إثراء موضوع الصورة الصحفیة 

  .الدراسة بكثرة
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  الفصل الثالث

  )جراءات الطریقة واإل( منهجیة الدراسة 

ع الدراسة وعینتها، واألداة یتضمن هذا الفصل المنهج المعتمد في الدراسة، ومجتم

جراءات  المستخدمة فیها، وصدق األداة وثبات األداة، ومتغیرات الدراسة، والمعالجة اإلحصائیة، وإ

  .الدراسة تطبیق الدراسة وصعوبات الدراسة التي واجهها الباحث خالل فترة العمل بهذه الدراسة

  :منهج الدراسة -1

بهدف ن بشقیة الكمي والكیفي، یل المضمو تحل الوصفي واسلوب منهجالستخدم الباحث ا

، والدولة العبریة من بعض القضایا والموضوعات من خالل المادة فلسطینتوضیح مواقف دولتي 

قارن لى المنهج الماولته الصحیفتان، باإلضافة إالصحفیة المرفقة مع الصورة الصحفیة لما تن

  .للصحیفتین

عملیة تستهدف إدراك األشیاء والظاهرات بأنه ) Analysis" (التحلیل " یشیر اصطالح 

صائص التي ، ومعرفة الخاألشیاء والظاهرات بعضها عن بعض عن طریق فصل عناصر تلك

" بینما اصطالح . طبیعة العالقات التي ترتبط بینها، فضال عن معرفة تمتاز فیها هذه العناصر

من عبارات  ما یقوله الفردلى كل في علوم االتصال فیشیر إ )Content"(المضمون أو المحتوى 

حها أهدافاً  ، واألحكام التي یقتر تقدم واالستنتاجات التي یخرج فیها، والمعلومات التي أو ما یكتبه

ًا مهماً  في عملیة البحث لیؤدي دور "تحلیل المضمون " سلوبم أویستخد. اتصالیة مع اآلخرین

لى استخدامها كطریقة للتعرف على ما ود للتعرف على االتجاهات واآلراء، إضافةً  إولتق العلمي

ذاعة وتلف ، زیون من وظائف تحقیقاً  ألهدافهاتؤدیه وسائل اإلعالم المختلفة من صحف ومجالت وإ

بین " المقارنة "، ومن أهم المجاالت التي یستخدم فیها راض ما یمكن أن تفعله في الجمهوروافت
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كامل (. عاتها، اتجاهاتها، أهدافهاكالصحف مثال، من حیث موضو وسائل اإلعالم الجماهیري 

  ).org).www.ahewarالحوار المتمدن  –عالمي ومنهج تحلیل المضمون القیم، المحتوى اإل

أسلوب یستخدم في تحلیل "وقد عرفه أحمد بدر بأنه : Content Analysis تحلیل المضمون

". فالم وبرامج التلفزیونمحتوى المادة التي تقدمها وسائل اإلعالم كالصحف والمجالت والكتب واأل

وذلك بالوصف الموضوعي المنظم الكمي والكیفي للمحتوى الظاهر للوسیلة اإلعالمیة، كما عرفه 

وهو " بأنه مقدمة منهجیة تقوم على تحلیل المضمون" في كتابه تحلیل المضمون"كلوز بندروف "

التوصل إلى استدالالت  أحد األسالیب البحثیة التي تستخدم في تحلیل المواد اإلعالمیة بهدف

  )63، ص2009مشاقبة، . (واستنتاجات صحیحة ومطابقة في حالة إعادة البحث أو التحلیل

هو أحد األسالیب  ":، أن تحلیل المضمون)Berelson )1952-1971 ویرى بیرلسون  

إلعالمیة وصفًا البحثیة التي تستخدم في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون الصریح للمادة ا

" :نتحلیل المضمو ) 2000(محمد عبد الحمید ، بینما أورد الدكتور "، وكمیًا وعیًا منتظماً موض

، والعالقات مجموعة الخطوات المنهجیة التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى

المنظم للسمات الظاهرة في هذا  الموضوعيو  المرتبطة بهذه المعاني من خالل البحث الكمي

 ). 43- 42، ص 2011أبو خلیل، ( ".المحتوى

ثالثة مفاهیمٍ  أساسیة، االنتظام والموضوعیة "  Kerlingerكیرلنجر "كما وتضمن تعریف 

  ) 206-205، ص 1989ویمر ودومینیك، : ( والكمیة وتتضمن هذه المفاهیم على النحو اآلتي 

ضمن  وهذا یعني أن تحلیل المضمون یتم): Systematic(تحلیل المضمون المنتظم  -

 . قواعدٍ  تطبیقیة واضحة ومنسقة، وكل عنصر فیه یجب أن یأخذ فرصًة متساویة
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أي أن اآلراء الشخصیة للباحث، وتحیزاته ): Objective( تحلیل المضمون الموضوعي -

یجب أال تدخل في النتائج، ویجب أن تكون نتائج التحلیل التي تم التوصل إلیها نفسها عندما 

 . ماد علیها في دراسته الخاصةیقوم باحٌث آخر باالعت

إن الهدف الرئیسي من تحلیل المضمون هو التمثیل ): (Quantitveتحلیل المضمون الكمي  -

الدقیق للرسائل االتصالیة، والحساب الكمي هامٌ في تحقیق ذلك الهدف، ویسمح للباحثین أن 

، كما أن الحساب الكمي له أه میته في إعطاء یلخصوا نتائجهم ویكتبوها بشكٍل دقیق جدًا

 .الباحثین أدواٍت إحصائیة إضافیة یعتمدون علیها في التفسیر والتحلیل

ستخدم الباحث المنهج المقارن، والذي یستخدم عند الموازنة أو المضاهاة بین حالتین كما ا

، ص 2011مزاهرة، .( مختلفتین جوهریًا أو أكثر، وتحدثان في السیاق الطبیعي، والمقارنة بینهما

وبناًء على ذلك، قام الباحث بتحلیل مضامین النصوص الصحفیة المرافقة للصورة   ).129

الفوتوغرافیة، ومواضیع الصورة الصحفیة في كل من صحیفتي القُدس، ویدیعوت أحرونوت، 

  .ص النتائج، ثم المقارنة بینهماواستخال

  : مجتمع الدراسة  – 2

نشورة في صحیفتي القدس الصور المالنصوص و یتمثل مجتمع الدراسة من جمیع 

الفلسطینیة، ویدیعوت أحرونوت العبریة ذات العالقة باألزمة الراهنة في الجمهوریة العربیة السوریة 

  : واختار الباحث كلتا الصحیفتین لألسباب التالیة

وألنها أول صحیفة ،  ألنها أكثر انتشاراً لقد تم اختیار صحیفة القُدس : صحیفة  القدس -

، كما أن أسلوبها یمتاز صت زاویة منفردة عن الحدث السوري، وقد خصفلسطینیة رسمیة
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لعربي السوري في األزمة ، ووقوفها مع الشعب امة السوریةبنشر الصور المتعلقة باألز 

 . الداخلیة

ختیار صحیفة یدیعوت لقد تم ا):  אחרונות ידיעות(صحیفة یدیعوت أحرونوت  -

، كما ي صدرت في ثالثینات القرن الماضيلتأحرونوت كونها أولى الصحف اإلسرائیلیة ا

، ولكونها نشرت أحداث األزمة في سوریة ببعدها "اإلسرائیلي"انتشارًا في الوسط  أنها أكثر

األمني حالها في ذلك حال الصحف اإلسرائیلیة األخرى في تغطیتها ألحداث الحراك العربي 

، وما یدور على الجانب األمني نب كونها تركز علىفي المنطقة المجاورة إلسرائیل إلى جا

الدموي واقترابه من حدود شتداد الصراع وخصوصًا مع ا ،طول حدود الجبهة الشمالیة للكیان

الل عهد النظام طالق النار الذي تم توقیعه مع الجمهوریة السوریة خالجوالن، وخط وقف إ

  . امًا مع سوریةع 43م، والخوف من تفجر الهدوء الذي استمر ما یقارب 1973السابق عام 

 :عینة الدراسة – 3

، یستثنى من ذلك أیام "القدس ویدیعوت أحرونوت " تم اختیار عینة من الصحیفتین 

من خمس أیام لضمان نفس البعد اسبوعًا مكونًا الجمعة والسبت لكال الصحیفتین، فیتكون بذلك 

, الخمس في تمثیل العینةام الصدور عطاء فرص متساویة لجمیع أییام وبعضها، وإ الزمني بین األ

  .عدد 100كما وبلغت العینة السنة وأربعة شهور بما یمثل 

) العمدیة" (العینة القصدیة " إن نوع العینة التي استخدمها الباحث في هذه الدراسة تسمى 

"Purposive Sample"ختیارها لیعمم نتائج هذه العینة التي یقصد فیها الباحث باتلك " ، وهي

، وهي إحدى أنواع العینات الغیر االحتمالیة )165، ص 2001محجوب،" (لكلالعینة على ا
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"Non – Propability Samples"  ًأو أفرادًا تنطبق علیهم المعاییر التي  ، والتي تتضمن مواد

  . یریدها الباحث

  :استخدم الباحث في دراسته فئات تحلیل المضمون التي ترتكز على األمور التالیة

هوم الجوهري في تحلیل المضمون، ویقصد فیها التصنیفات الرئیسیة الفئات وهي المف

والفرعیة للمادة التي یتم تحلیلها، ویتم تحدید فئات تحلیل المضمون بناءًا على أهداف البحث 

  )2011،259عبد العزیز،. (وتساؤالته

  فئات التحلیل

من الصور الصحفیة  (288)اسم الصحیفة وهما صحیفتا القدس الفلسطینیة وكان لها : أوالً  -

من الصور الصحفیة  (157)وصحیفة یدیعوت أحرونوت اإلسرائیلیة كان لها . الفوتوغرافیة

  .الفوتوغرافیة

  :عنوان الخبر والمقاالت: ثانیاً  -

تحقیق ) 3(تقریر صحفي و) 46(مقاًل و) 19(خبرًا و) 250(تحتوي على : صحیفة القدس -

 .حدیث صحفي) 0(صحفي و

) 3(تقریر صحفي و) 6(مقاًل و) 45(خبرًا و) 0(تحتوي على : تأحرونو  صحیفة یدیعوت -

 .حدیث صحفي) 1(تحقیق صحفي و

حاالت الفوضى والنزاع الجاري ما بین النظام الشوري والمعارضة : فئة الموضوع: ثالثاً  -

فاصلة المطالبات بتنحي الرئیس بشار األسد عن السلطة في الجمهوریة العربیة السوریة 

للتسویة السوریة فاصلة تضارب  2لحل األزمة دولیا اتفاقیة جنیف فاصلة مبادرات 

الدور الروسي الصیني : وریةالمصالح ما بین القوة العظمى واإلقلیمیة تجاه الوضع في س
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سرائیل ) حزب اهللا(اإلیراني اللبناني  الداعم للنظام فاصله وردود فعل الوالیات المتحدة وإ

لمتشددة مثل جبهة النصرة وداعش وغیرهما فاصلة  وردود فعل التنظیمات اإلسالمیة ا

  .واآلثار السیاسیة الناجمة عن تفاقم األزمة إنسانیًا وامنیًا تجاه فلسطین فاصله و إسرائیل

  .فئة المصدر مندوب فاصلة مراسلین فاصلة وكاالت فاصلة مصادر متعددة: رابعاً  -

  .أولى أخیرة داخلیة: فئة موقع المادة: خامساً  -

  .صور رسوم عناوین أرضیات: فئة العناصر الطبوغرافیة: سادساً  -

وقد تناولت الصور واألخبار والمقاالت والتحقیقات والتقاریر : القضایا والموضوعات: سابعاً  -

  :واألحادیث على النحو التالي

ت المتعلقة في جنداور في صحیفة القدس الفلسطینیة األحیث تناولت الص: األزمة السوریة -1

أما یدیعوت تناولت البعد األمني . ینیعلى الفلسطین اإلنساني ومدى تأثیره سوریة من البعد

 .للفوضى الجاریة في سوریة وتخوفها على تخوم الحدود الشمالیة لها مع سوریا

رئیس الوزراء  - الرئیس السوري بشار األسد: الشخصیات التي ظهرت في الفنون الصحفیة -2

وزیر الخارجیة اإلسرائیلي  -ائیلي موشیة یعالونوزیر اإلسر  –اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو

مبعوث األمم المتحدة لسوریة األخضر  -وزیر الخارجیة السوري ولید المعلم -لیبرمان

 - الرئیس األمریكي باراك أوباما -رئیس المعارضة أحمد الجربا وجورج صبرة -اإلبراهیمي

وزیر  -سي فالدیمیر بوتینالرئیس الرو  - رئیس تنظیم حزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا

 .الخارجیة الروسي سیرجي الفروف

 - تنظیم الدولة اإلسالمیة في بالد الشام والعراق داعش: الحركات اإلسالمیة في سوریة -3

 .حركة أحرار الشام -كتائب المجاهدین -جبهة النصرة
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  : أدوات الدراسة – 4

حیث قام ل المضمون، تحلی  في جمع وتصمیم المعلومات على استمارةاعتمد الباحث 

الباحث بتصمیم كشاف خاص بتحلیل مضمون الصور الصحفیة في صحیفتي القدس ویدیعوت 

ضافًة لجوانٍب من التحلیل الكیفي إ. هداف الدراسة وتساؤالتهاا یخدم أحرونوت بشكٍل كمي ، بمأ

ت التساؤال جابة على، لتسهیل اإللتعزیز نتائج الدراسة بما یتعلق بالفحوى الخطابیة للمضمون

ًا  سلوب الكتابي ولتعویض الفجوة التي قد تصیب التحلیل الكمي المَجرد نظر بدالالتها في األ

یدیولوجي والثقافي بین القائمین باالتصال في كلتا الصحیفتین، وكي یساعد لالختالف الفكري واأل

كیفي في هذه الدراسة یضًا في تحلیل نتائج الدراسة، مع مراعاة الموضوعیة في التحلیل الحث أالبا

 .الحساسة

  : صدق األداة  – 5

للتأكد من صدق االستمارة الخاصة بتحلیل المضمون، فقد تم تحدید فئات تحلیل المضمون 

تحدید دقیق، من خالل جدول استمارة تحلیل المضمون للصورة الصحفیة، وعددها وكمیة نشرها 

خرى  لبیان نقاط ركزت علیها صحیفة دون أوانب التي كثر الج، ونسب تكرارها  وألدى الصحیفتین

  .التشابه واالختالف والمشترك بینها ضمن نطاق عینة الدراسة

  :ثبات األداة  -6

وهو أن تعطي إمكانیة تكرار التحلیل والحصول على نتائج )  (Reliabilityویقصد بالثبات 

المادة على فترات زمنیة  ثابتة في كل مره أو ما یقاربها بحیث یطبق اختبار الثبات بتحلیل نفس

ذا سوف تتغیر نتائج ها، وما إمتباعدة، وبیان نتائجها في كل مرة مع نتائجها في المرات السابقة ل
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واالتساق بین  التحلیل من تحلیل آلخر وقد تم تطبیق إجراء اختبار معامل الثبات لبیان نسبة التوافق

  القائمین بالتحلي

 :المعالجة اإلحصائیة – 7

حصاء ستخدم الباحث وسائل اإلالوصول إلى نتائج الدراسة والتحقق منها، اأجل من 

 : وتتمثل في SPSSالخاصة بتحلیل المضمون  وهي 

 .الجداول التكراریة البسیطة حیث یرى فیها الباحث أكثر تحقیقًا لنتائج الدراسة -

   :جراءات الدراسةإ –8

 :ليالباحث كما ی إجراءات الدراسة التي قام فیهاكانت 

ر الصحفیة ألحداث األزمة لصو ل المضمون للصحیفتین بتغطیتها لتصمیم كشاف تحلی -1

 .السوریة

لقدس ویدیعوت أحرونوت ضمن الفترة الزمنیة اختار الباحث عینة قصدیة من صحیفتي ا -2

 .ام التي لم تصدر فیها إحدى الصحفیالسبت، واألیام الجمعة و التي حددت، مع اختزال أ

ینة المختارة من أعداد الصحیفتین، من خالل م اختبار الثبات الكمي للعت: إجراءات الثبات -3

صحیفة األولى والثانیة لكل عادة توزیع الصور لمعرفة مدى االتساق بین الصور في الإ

الصور والعبارات في العدد الواحد، بین  ) االتساق الداخلي(جانب تفسیرلى إ. منهما

 .واالتساق بین األعداد

 .مقارن للعینة في كل من الصحیفتین، والتحلیل اللمضمونإجراء تحلیل ا -4
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  .جداول لتفریغ نتائج الدراسةتصمیم  -5

 .تحلیل نتائج الدراسة، وتفسیرها -6

 .إخراج الرسالة بشكلها النهائي -7

  : وتمثلت المشاكل والمعوقات التي واجهت الباحث خالل إجراءات الدراسة، ما یلي

ربیة الخاضعة ت العبریة في أراضي الضفة الغعدم توفر أرشیف صحیفة یدیعوت أحرونو  -

راضي المحتلة عام ول إلى األ، مما اضطر الباحث لتقدیم تصریح للدخللسیادة الفلسطینیة

، والذي استغرق ما یقارب الشهر تقریبا "سرائیلياإل"–االرتباط الفلسطیني م لدى 1948

م 2014\مایو أیار\25م منذ تقدیمه في 2014\نیسان\27لیصبح في متناول الید في 

لى ي إكیلو مترًا بشكل شبه یوم 55وقطع مسافٍة تتجاوز ال" سرائیلیة اإل"،واجتیاز الحواجز 

لتحلیل األعداد في " تل أبیب "لى مدینة وصوًال إ" الجامعة العبریة"ة حیث القدس الغربی

بة بیت مكت"العامة الخاص بالدوریات في كبرى المكتبات " سرائیلي اإل"األرشیف القومي 

حیث " اإلسرائیلیة"مقابل وزارة الدفاع و " سرائیلي اإل"لواقعة بجانب المتحف الثقافي ا" رییال أ

 .للداخلین من العربالرقابة الشدیدة 

ت فترة دخول التصریح حیز التنفیذ، وتعطیل الدخول عیاد الیهودیة التي صادفإضافة إلى األ -

، وهدر جزء مدة الحصول على األرشیف في إطالةراضي المحتلة مما ساهم من والى األ

 .صریحكبیر من الوقت المتاح بالت

ریة من منحنى إطار الصور الصحفیة، ولغة زمة السو صة باأل، والخاقلة الدراسات المماثلة -

 .المضمون الخطابي
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  الفصل الرابع

  عرض ومناقشة نتائج الدراسة

جراء تحلیل للمضمون لعینٍة إتم سئلتها، اف الدراسة واإلجابة على أمن أجل تحقیق أهد  

، )2014- 4-30-2013\1\1(للفترة الواقعة " یدیعوت أحرونوت " و " القدس " من صحیفتي 

  : ومن ثم تحلیل نتائجها، وفیما یلي عرٌض للنتائج التي توصل لها الباحث

  : ما یتعلق بتحلیل المضمون في صحیفتي القدس ویدیعوت أحرونوت: القسم األول

دس ضمن عینة " األزمة السوریة"لمستخدمة في عرض یة االفنون الصحف -1 في صحیفة الُق

  :الدراسة

دس - أ   )1(جدول رقم  صحیفة الُق

 النسبة التكرار فئة الفن الصحفي 

 %78.61 250 األخبار     

 %14.46  46 تقاریر      

 % 5.97 19  مقاالت      

 % 0.94  3  تحقیق صحفي   

 % 0.00  0 حدیث صحفي   

 % 100 318 المجموع    
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صحیفة القُدس في الفنون الصحفیة المستخدمة في تغطیة األزمة ) 1(یمثل الجدول رقم   

، وتلتها التقاریر %)78.61( السوریة، حیث حازت األخبار على المرتبة األولى فكانت بنسبة 

المرتبة الثالثة،  في%) 5.97( في المرتبة الثانیة ، وجاءت المقاالت بنسبة %) 14.46( بنسبة 

  . بینما كان نصیب فئتي التحقیق والحدیث الصحفي في المرتبة األخیرة

في صحیفة یدیعوت أحرونوت " األزمة السوریة "الفنون الصحفیة المستخدمة في عرض  -2

  ": اإلسرائیلیة"

  )2(جدول رقم " اإلسرائیلیة"صحیفة یدیعوت أحرونوت  -ب

 ةالنسب التكرار فئة الفن الصحفي 

 %81.81 45  مقاالت      

 %10.90   6 تقاریر      

 % 5.45   3 تحقیق صحفي    

 %1.81   1  حدیث صحفي   

 % 0.00   0 األخبار      

 % 100  55 المجموع    

صحیفة یدیعوت أحرونوت في الفنون الصحفیة المستخدمة في تغطیة ) 2(یمثل الجدول رقم   

  ، وتلتها التقاریر وكانت بنسبة %)81.81( ت المقاالت على نسبة األزمة السوریة، حیث حاز 
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، بینما كان نصیب %)5.45( وجاءت التحقیقات الصحفیة في المرتبة الثالثة بنسبة %) 10.90( 

                     .الحدیث الصحفي واألخبار أن جاءت في المرتبة األخیرة

والمرافقة للصورة الصحفیة " زمة السوریة األ "العناصر الطبوغرافیة التي تضمنتها مواضیع  -3

دس ضمن عینة الدراسة " الفوتوغرافیة"   ): عدا الجمعة والسبت(في صحیفة الُق

  ) 3(جدول رقم                                            

 النسبة التكرار العناصر الطبوغرافیة  

 %38.67 275 عناوین      

 %38.39 273 ألوان        

 %22.64           161 صور        

 % 0.28   2  )كاریكاتوریة وخرائط(رسوم    

 % 0.00   0 أرضیات      

 % 100  711 المجموع    

التوزیع، والتكرار النسبي للعناصر الطبوغرافیة المستخدمة في )  3 (یمثل الجدول رقم   

 ، حیث جاءت العناوین بنسبة "قدسلا"عرض المواضیع المتعلقة باألزمة السوریة داخل صحیفة 

وكانت في الثانیة بفارٍق %) 38.39( وكانت في المرتبة األولى، وتلتها األلوان بنسبة %) 38.67(
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، بینما جاءت كل من %)22.64( بسیط، في حین جاءت الصور في المرتبة الثالثة بنسبة 

  .الرسوم، واألرضیات في المرتبة الدنیا

والمرافقة للصورة الصحفیة " األزمة السوریة"ة التي تضمنتها مواضیع العناصر الطبوغرافی -4

  ): الجمعة والسبت(في صحیفة یدیعوت أحرونوت ضمن عینة الدراسة عدا " الفوتوغرافیة "

  )4(جدول رقم 

 النسبة التكرار العناصر الطبوغرافیة  

 %48.03 220 ألوان        

 %36.02 165 صور        

 %12.88            59  عناوین      

 % 3.05 14            )كاریكاتوریة وخرائط(رسوم    

 % 0.00   0 أرضیات      

 % 100 458 المجموع    

  

التوزیع، والتكرار النسبي للعناصر الطبوغرافیة المستخدمة في عرض ) 4(یمثل الجدول رقم   

حیث جاءت األلوان بنسبة " یعوت أحرونوتید" المواضیع المتعلقة باألزمة السوریة داخل صحیفة 

وكانت في المرتبة %) 36.02( وكانت في المرتبة األولى، وتلتها الصور بنسبة %) 48.03(
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وجاءت في المرتبة الثالثة، بینما جاءت الرسوم %) 12.88( الثانیة، وأما العناوین فكانت بنسبة 

  .نصیب األرضیات بالمرتبة األخیرة، وكانت %)3.05( في الصحیفة بالمرتبة الرابعة بنسبة 

  : المواضیع التي طرحتها صحیفة القدس عینة الدراسة ذات العالقة باألزمة السوریة -5

دس - أ   )5(جدول رقم :  صحیفة الُق

 النسبة التكرار فئة الموضوع       

 %49.04 179 ردود فعل       

 %26.85 98 شؤون محلیة فلسطینیة سوریة 

 %12.6            46  مبادرات      

 %6.30 23            آثار اقتصادیة   

 %3.01 11 إدانات       

 %2.19  8 احتجاجات       

 % 100 365 المجموع                
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  توزیع الصورة في الصحف حسب فئة موضوع الصورة 

رحتها صحیفة القدس عن األزمة السوریة، وكانت المواضیع التي ط) 5(یمثل لنا الجدول رقم   

، فجاءت النسبة لفئة )2014- 2013( نسبة المواضیع التي تناولتها الصحیفة خالل عینة الدراسة 

، وكانت النسبة العلیا، بینما جاءت فئة الشؤون المحلیة الفلسطینیة %)49.04( ردود الفعل 

%) 12.6(ثانیة، في حین كانت المبادرات بنسبة وكانت في المرتبة ال%) 26.85(  السوریة بنسبة

وكان نصیبها المرتبة %) 6.30( وكانت في المرتبة الثالثة، وأما اآلثار االقتصادیة فجاءت بنسبة 

  .الرابعة، أما اإلدانات واالحتجاجات فكانتا بالمرتبة األخیرة

عالقة باألزمة المواضیع التي طرحتها صحیفة یدیعوت أحرونوت عینة الدراسة ذات ال -6

  : السوریة 

  )6(صحیفة یدیعوت أحرونوت جدول رقم  -ب

 النسبة التكرار فئة الموضوع       

 %43.48 40 ردود فعل       

 %9.78  9 مبادرات      
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 %19.57            18   إدانات       

 % 25 23            آثار اقتصادیة   

 %2.17  2 ریةداخلیة متعلقة بسو "سرائیلیةإ"شؤون 

 %100 92 المجموع                

عن األزمة " اإلسرائیلیة"المواضیع التي طرحتها یدیعوت أحرونوت ) 6(یمثل لنا الجدول رقم    

وهي في المرتبة ) 43.48%(السوریة وكانت نسبة ردود الفعل التي تناولتها الصحیفة تساوي 

جاءت وحازت على المرتبة الثانیة، بینما %) 25( ي األولى، وكانت نسبة اآلثار االقتصادیة تساو 

في المرتبة الثالثة، في حین جاءت المبادرات، والشؤون اإلسرائیلیة %) 19.57(  اإلدانات بنسبة

  .الداخلیة المتعلقة بسوریة في المرتبة األخیرة

  

  توزیع الصورة في الصحف حسب فئة موضوع الصورة
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دس الفلسطینیة حول األزمة السوریة مص -7   : ادر المعلومات التي استقت منها صحیفة الُق

دس الفلسطینیة - أ   )7(جدول رقم :  صحیفة الُق

 النسبة التكرار فئة المصدر       

 %73.72 216 وكاالت أنباء      

 %9.90 29 متعدد المصادر  

 %9.55           28 ُكتاب       

 %4.78 14            " یةإسرائیل"مصادر 

 %1.37  4 بدون مصدر   

 %0.68  2 مراسلین

 % 100 293 المجموع                
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 توزیع الصورة في الصحف حسب فئة مصدر الصورة  

دس الحدیث عن مصادر المعلومات التي استقت منها صحیفة القُ ) 7(یوضح لنا الجدول رقم       

حیث یبین لنا الجدول أن نسبة ) 2013/1/1 -2014/4/30(أخبارها حول األزمة السوریة من 

، وجاءت في المرتبة األولى، وتلتها فئة %) 73.72( األخبار المستقاة من وكاالت األنباء كانت 

 فكانت في المرتبة%) 9(المصادر المتعددة، وفئة الُكتاب ، فكانتا بنسب متقاربة، وهي حوالي 

، وجاءت في المرتبة %)4.78" ( إسرائیلیة "الثانیة، بینما جاءت فئة األخبار المستقاة من مصادر 

  .فكانتا في المرتبة األخیرة" مراسلین " "بدون مصدر"الثالثة، أما فئتي 
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  "اإلسرائیلیة "صحیفة یدیعوت أحرونوت  -ب

  )8(جدول رقم 

 النسبة التكرار فئة المصدر       

 %35.36 29 اب   ُكت       

 %29.27 24 وكاالت أنباء  

 %24.39           20            مراسلین    

 %9.75   8           " إسرائیلیة"مصادر 

 %1.22  1 متعدد المصادر   

 %0.00  0 بدون مصدر

 % 100 82 المجموع                

من یدیعوت أحرونوت حول األزمة السوریة   مصادر المعلومات المستقاة) 8(یوضح لنا الجدول رقم 

وتلتها فئة %) 35.36( فتشیر اإلحصائیة إلى حصول فئة الُكتاب على المرتبة األولى بنسبة 

فحازت على المرتبة " المراسلین"، وأما فئة %)29.27(وكاالت األنباء فكانت مرتبتها الثانیة بنسبة 

المحلیة بنسبة " اإلسرائیلیة"الرابعة فئة المصادر  وتلتها في المرتبة%) 24.39( الثالثة وبنسبة 

لم " یدیعوت أحرونوت"، وجاءت في المرتبة األخیرة فئة المصادر، ونالحظ أن صحیفة %)9.75(

    .كما یتضح في الجدول" دون مصدر"تلجأ إلى كتابة أي معلومة 
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دس في التوزیع التكراري والنسبي لأللوان الموزعة على مضمون ما نشرته صحیفة  -8 الُق

تغطیة األزمة في سوریة والصورة الصحفیة المرفقة للمضامین، وكانت ما بین الملونة 

  :والغیر الملونة على النحو التالي

  )9(جدول رقم 

دس  - أ                                            صحیفة الُق

دس  النسبة التكرار  صحیفة الُق

 %14.15  45 ملونة    

 %85.84 273 غیر ملونة  

 %100 318 المجموع

الحدیث عن التوزیع التكراري، والنسبي لأللوان الموزعة على ) 9(یوضح لنا الجدول رقم   

مضامین ما نشرته القُدس حول األزمة السوریة، وبالنظر إلى الجدول أعاله، لم تركز الصحیفة 

حوز على السواد األعظم على األلوان في تغطیتها للمضامین، فكانت المضامین غیر الملونة ت

  %).14.15(وتلتها فئة المضامین الملونة وبنسبة %)  85.84( بنسبة 
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  )10(جدول رقم 

  صحیفة یدیعوت أحرونوت -ب

 النسبة التكرار نوع الصحیفة

 %35.45   78 ملونة    

 %64.54 142 غیر ملونة  

 %100 220 المجموع

راري، والنسبي لأللوان الظاهرة على مضمون ما التوزیع التك) 10(یوضح لنا الجدول رقم   

المتعلقة باألزمة السوریة، وجدنا الجدول أعاله تظهر فیه نسبة " یدیعوت أحرونوت"نشرته صحیفة 

  %).35.45( مقابل %) 64.54( المضامین غیر الملونة أعلى من الملونة وبنسبة 
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المنشورة ما بین صحیفتي  "الفوتوغرافیة"لق بالصور الصحفیة ما یتع: القسم الثاني

دس ویدیعوت أحرونوت    :               الُق

  )1(جدول رقم 

التوزیع التكراري والنسبي لعدد الصور المنشورة في كل من صحیفتي القدس ویدیعوت أحرونوت 

  م2014نیسان- 2013للعام 

  

أعاله، مجموع الصور المنشورة في كل من صحیفة القُدس، ویدیعوت ) 1(یمثل الجدول         

) 445( ، حیث بلغ مجموع الصور في كلیهما )(2013-2014أحرونوت، وذلك خالل عامي 

، وأما في صحیفة یدیعوت أحرونوت %)64.72(صورة  وكانت موزعة في صحیفة القُدس بنسبة 

  %).35.28( كانت بنسبة   ف

  

  

 النسبة التكرار الصحیفة نوع

ُدس  %64.72 288 الق

 %35.28 157 أحرونوت یدیعوت

 %100 445 المجموع
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  )2(جدول رقم 

- 2013التوزیع التكراري والنسبي لنوع الصور المنشورة في صحیفة القدس للعام 

  :م2014نیسان

  

               

٥٤
١٠٣

265

32

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

صورة صحفیة صورة غیر صحفیة

یدیعوت 
احرنون

  
  )صحفیة، غیر صحفیة(الصورة في الصحف حسب نوع الصورة توزیع 

عن التوزیع التكراري، والنسبي لنوع الصور المنشورة عن صحیفة ) 2(یمثل الجدول رقم 

، وتلتها في %)89.23( ، فكانت نسبة التكرار للصور الصحفیة )2013-2014( القدس عامي

  %).10.77( النسبة الصور غیر الصحفیة، وكانت بنسبة 

 النسبة التكرار نوع الصورة

 %89.23 265 صحفیة

 %10.77 32 غیر صحفیة

 %100 297 المجموع
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  )3(جدول رقم 

- 2013التوزیع التكراري والنسبي لنوع الصور المنشورة في صحیفة یدیعوت احرونوت للعام 

  م 2014نیسان 

 النسبة التكرار نوع الصورة

 %34.39 54 صحفیة

 %65.61 103 غیر صحفیة

 %100 157 المجموع

ي صحیفة یدیعوت التوزیع التكراري، والنسبي عن نوع الصور المنشورة ف) 3(یمثل الجدول   

، %)33.12( ، فكانت نسبة التكرار للصور الصحفیة قلیلة )2013-2014( أحرونوت عامي 

  .وهي األعلى%) 66.88( بینما الصور غیر الصحفیة فكانت بنسبة 

  عالقة الصور بما یجري من نزاع على الساحة السوریة
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  )4(جدول رقم 

والمنشورة في كٍل سوریة ذات العالقة بالنزاع في  التوزیع التكراري والنسبي لعدد الصور المنشورة

دس ویدیعوت أحرونوت عام    م2014نیسان -2013من صحیفتي الُق

 النسبة التكرار نوع الصورة 

دس  %100 288 الُق

 %100 157 یدیعوت احرونوت

 %100 445 المجموع

ت إصداراتها أن كل من صحیفتي القدس ویدیعوت أحرونوت قد اشتمل) 4(یمثل الجدول رقم   

  %. 100الفوتوغرافیة للصور على موضوع األزمة السوریة بنسبة 

  )5(جدول رقم  صحیفة القدسداللة الصورة الفوتوغرافیة في 

 النسبة التكرار داللة الصورة

 %42 120 صور خبریة مستقلة

 %50 144 صور متصلة بموضوع الدراسة
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 %7 19 صور شخصیات

 %1 5 صور جمالیة

 %100 288 المجموع

دالالت الصورة وفق ما تم عرضه في صحیفتي القدس ویدیعوت  ، حیث )  5( یمثل الجدول رقم 

تالها الصور المتصلة %  63و % 42كانت في المرتبة األولى الصور الخبریة المستقلة بنسبة 

وصور الشخصیات ذات العالقة باألزمة السوریة بنسبة %  21و% 50بموضوع الدراسة بنسبة 

إال أن الصحیفتین لم تتطرقا إلى الفنون الجمالیة في عرض الصور المتعلقة بسوریة % 15و % 7

  . وهو الحد األدنى % 1فكانت بنسبة 

  

  )6(یدیعوت أحرونوت جدول رقم صحیفة داللة الصورة الفوتوغرافیة في 

 النسبة التكرار داللة الصورة

 %63 98 صور خبریة مستقلة

 %21 33 سةصور متصلة بموضوع الدرا

 %15 24 صور شخصیات
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 %1 2 صور جمالیة

 %100 157 المجموع

     

والعناصر  –اإلطارات –اللون (اإلخراج الصحفي للصورة الصحفیة ذات العالقة بأحداث سوریة 

  ) .الطبوغرافیة

  

  )7(جدول رقم       

العالقة باألزمة  بوغرافیة الملونة ذاتسبي للصور واإلطارات والعناصر الطالتوزیع التكراري والن

دس ویدیعوت أحرونوت للعام  نیسان -2013السوریة والمنشورة في كٍل من صحیفتي الُق

  م2014

 النسبة التكرار نوع الصورة

دس  %36.59 45 الُق

 %63.41 78 یدیعوت احرونوت

 %100 123 المجموع
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قة باألزمة التوزیع التكراري، والنسبي لكافة العناصر ذات العال 5)(یمثل الجدول رقم 

السوریة المنشورة في صحیفتي القدس، ویدیعوت أحرونوت، فكانت نسبة األلوان للعناصر في 

، بینما تجد النسبة كانت أعلى في صحیفة یدیعوت أحرونوت %)36.59(     صحیفة القدس  

  %).63.41( وكانت

  

  )8(جدول رقم 

السوریة والمنشورة في صحیفة  التوزیع التكراري والنسبي لحجم الصور ذات العالقة باألزمة

  م2014نیسان - 2013القدس للعام 

 النسبة التكرار حجم الصورة

 %00.00 0 صفحة كاملة

 %1.03 3 نصف صفحة

 %9.62 28 ربع صفحة

 %89.34 260 أقل من ربع

 %100 291 المجموع
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یدیعوت صحیفة  

 

القدس صحیفة  

  توزیع الصورة في الصحف حسب حجم الصورة  

ُظهر الجدول رقم    " التوزیع التكراري، والنسبي لحجم الصور الصحفیة) 6(ومن ناحیة الحجم ی

ذات العالقة باألزمة في سوریة المنشورة في صحیفة القدس عینة الدراسة، حیث لم " الفوتوغرافیة

، وبنسبة  كانت ثالث صوٍر بحجم نصف صفحةتنشر أي صورٍة بحجم صفحة كاملة، بینما 

، %)9.62( صورٍة وبنسبة  28، وأما الصور التي بلغ حجمها ربع صفحة فكانت  %) 1.03(

فیما كانت الصور األقل من ربع صفحة لها نصیب السواد األعظم في الصحیفة بنسبة 

)89.34 .(%  



162  
 

 

  )9(جدول رقم 

لعالقة باألزمة السوریة والمنشورة في صحیفة التوزیع التكراري والنسبي لحجم الصور ذات ا

  م 2014نیسان - 2013یدیعوت أحرونوت للعام 

 النسبة التكرار حجم الصورة

 %4 6 صفحة كاملة

 %16.67 25 نصف صفحة

 %14.67 22 ربع صفحة

 %64.67 97 أقل من ربع

 %100 150 المجموع

  

اري، والنسبي لحجم الصور الصحفیة التوزیع التكر ) 7(ومن ناحیة الحجم یظهر الجدول رقم   

ذات العالقة باألزمة السوریة المنشورة في صحیفة یدیعوت أحرونوت، وهي عینة " الفوتوغرافیة"

، بینما كانت خمس وعشرون %)4(الدراسة، حیث نشرت ست صوٍر بحجم صفحة كاملة وبنسبة 

صفحة فكان عددها  ، وأما الصور التي بحجم ربع%)16.67( صورة بحجم نصف صفحة وبنسبة 

، وأما الصور التي كانت أقل من ربع صفحة سبع %)14.67(اثنان وعشرون صورة وبنسبة 

  . وكانت لها أعلى نسبة منشورة%) 64.67(وتسعون صورة بنسبة 
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  )10(جدول رقم 

داخل الصفحة والمنشورة  ةالتوزیع التكراري والنسبي لموقع الصور ذات العالقة باألزمة في سوری

دس للعام في صح   م2014نیسان - 2013یفة الُق

 النسبة التكرار مكان الصورة

 %95.17 276 أعلى الصفحة

 %2.41 7 وسط الصفحة

 %2.41 7 أسفل الصفحة

 %00.00 0 صفحة كاملة

 %100 290 المجموع
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وزیع التكراري، والنسبي لمواقع الصور المتعلقة باألزمة السوریة الت) 8(یوضح الجدول رقم   

داخل الصفحة في صحیفة القدس، حیث كانت أعلى نسبة للصور المنشورة أعلى الصفحة 

، أما الصور المنشورة وسط وأسفل الصفحة فكان عددها سبع صوٍر في %)95.17(وبنسبة

خدم صحیفة القدس الصور ذات الصفحة لكلیهما  في حین لم تست%) 2.41(الحالتین وبنسبة 

  .الكاملة إطالقاً 

      

  )11(جدول رقم   

داخل الصفحة والمنشورة سوریة التوزیع التكراري والنسبي لموقع الصور ذات العالقة باألزمة في 

  م 2014نیسان - م2013في صحیفة یدیعوت احرونوت للعام 

 النسبة التكرار مكان الصورة

 %43.62 65 أعلى الصفحة

 %28.18 42 وسط الصفحة

 %24.16 36 أسفل الصفحة

 4.02% 6 صفحة كاملة

 %100 149 المجموع
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التوزیع التكراري، والنسبي لمواقع الصور المتعلقة باألزمة السوریة ) 9(یوضح الجدول رقم   

داخل الصفحة في صحیفة یدیعوت أحرونوت، حیث كانت الصور المنشورة في أعلى الصفحة 

، وأما الصور المنشورة في وسط الصفحة فكانت لها المرتبة الثانیة %)43.62(تساوي أعلى نسبة و 

وأما الصور المنشورة في أسفل الصفحة فحازت على المرتبة الثالثة بنسبة %) 28.18(بنسبة

  %). 4.02( ، بینما كان النصیب األدنى للصور في الصفحة الكاملة بنسبة %)24.16(

  )12(الجدول رقم 

داخل الصحیفة  ةالتكراري والنسبي لمكان الصور ذات العالقة باألزمة في سوریالتوزیع 

دس للعام    م2014نیسان -2013والمنشورة في صحیفة الُق

 النسبة التكرار مكان الصورة

 %6.64 19 الصفحة األولى

 %0.69 2 الصفحة الخلفیة

 %1.04 3 الصفحة الثانیة

 %1.39 4 الصفحة الثالثة

 %90.20 258 صفحات داخلیة

 %100 286 المجموع
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  توزیع الصورة في الصحف حسب موقع الصورة  من حیث رقمها واهمیتها

التوزیع التكراري، والنسبي لمكان الصور ذات العالقة باألزمة ) 10(یوضح الجدول رقم  

الصور المنشورة في  ، حیث بلغ عدد)2013-2014( السوریة في صحیفة القدس بین عامي 

، وأما الصور المنشورة في الصفحة األولى في %)90.20( الصفحات الداخلیة أعلى نسبة وكانت 

، وأما الصور المنشورة في الصفحة الثالثة فكانت في المرتبة %)6.64( المرتبة الثانیة بنسبة      

وكانت %) 1.04( ونسبتها وأما الصور المنشورة في الصفحة الثانیة %) 1.39( الثالثة بنسبة 

بالمرتبة الرابعة، وكان نصیب الصور في الصفحة الخلفیة ضئیًال ال یتعدى األعشار بنسبة 

)0.69 .(% 
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  )13(الجدول 

داخل الصحیفة  ةالتوزیع التكراري والنسبي لمكان الصور ذات العالقة باألزمة في سوری

  م2014یسان ن-2013والمنشورة في صحیفة یدیعوت أحرونوت للعام 

 النسبة  التكرار مكان الصورة

 %6.08 9 الصفحة األولى

 %0.67 1 الصفحة الخلفیة

 %12.16 18 الصفحة الثانیة

 %4.05 6 الصفحة الثالثة

 %77.02 114 صفحات داخلیة

 %100 148 المجموع

زمة التوزیع التكراري، والنسبي لمكان الصورة ذات العالقة باأل) 13(یوضح الجدول رقم   

، حیث بلغ عدد الصور )2013-2014( السوریة في صحیفة یدیعوت أحرونوت بین عامي 

 ، وأما الصور المنشورة في%)77.02( المنشورة في الصفحات الداخلیة أعلى نسبة، وكانت 

ي وهي في المرتبة الثانیة، أما الصور المنشورة ف%) 12.16( الصفحة الثانیة فكانت نسبتها

وكانت بالمرتبة الثالثة، وأما الصور المنشورة في )  6.08%(فكانت نسبتهاالصفحة األولى، 

وأما الصور المنشورة في الصفحات الخلفیة ذات %)  4.05(  صفحة الثالثة، فكانت بنسبةال
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، ومن المالحظ أنها تتقارب مع نسبة %)0.67(   الواجهة الرئیسیة  فكان عددها قلیًال بنسبة 

  . ة في صحیفة القدسالصور الخلفیة المنشور 

  )14(الجدول رقم 

والمنشورة في صحیفة سوریة التوزیع التكراري والنسبي لمواضیع الصور ذات العالقة باألزمة في 

دس للعام    م2014نیسان  –م 2013الُق

   

 النسبة التكرار موضوع الصورة

 %8.23 28 دمار بسبب الحكومة

 %2.94 10 دمار بسبب المعارضة

 %7.05 24 یر محدوددمار بسبب غ

 %9.41 32 ضرر بمدنیین بسبب الحكومة

 %4.11 14 ضرر بمدنین بسبب المعارضة

 %00.00 0 ضرر بمدنین بسبب غیر محدد

 %1.76 6 ضرر بالحكومة
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 %1.47 5 ضرر بالمعارضة

 %3.23 11 نشاط عسكري للحكومة

 %13.23 45 نشاط عسكري للمعارضة

 %4.41 15 نشاط ایجابي للحكومة

 %0.88 3 نشاط ایجابي للمعارضة

 %1.47 5 نشاط سلبي للحكومة

 %4.41 15 نشاط سلبي للمعارضة

 %0.58 2 جهود دبلوماسیة محایدة

 %0.29 1 جهود دبلوماسیة مؤیدة للحكومة

 %0.29 1 جهود دبلوماسیة مؤیدة للمعارضة

 %0.29 1 جهود دبلوماسیة مجهولة التوجه

 %0.29 1 یدةصور شخصیة لشخصیات محا

 %3.82 13 صور شخصیة لشخصیات مؤیدة للحكومة

 %2.05 7 صور شخصیة لشخصیات مؤیدة للمعرضة
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 %0.29 1 صور شخصیة لشخصیات مجهولة التوجه

 %3.52 12 احتشاد مدنیین مؤید للحكومة

 %1.17 4 احتشاد مدنیین مؤید للمعارضة

 %10.88 37 نشاط عسكري لقوات دولیة

 %10.88 37 و معدات عسكریة دولیةصور ألسلحة 

 %2.94 10 صور لخرائط متعلقة بأماكن توزیع الكیماوي في سوریا

 %1:47 5 مساعدات للمدنیین

، أمورًا كثیرة تم اسة موضوع الصورة في صحیفة القدسوالمتعلقة بدر ) 14(الجدول رقم 

  : صل إلیها بناًء على ما ورد أعاله،  وكان كاآلتيالتو 

وأما ، %)23.8( ، فكانت األعلى نسبةً  تعلق بالدمار الذي سببته الحكومة فهوفأما ما ی

، أما الدمار بسبب  المعارضة فكانت نسبته %)7.05( الدمار بسبب غیر محدد فكانت نسبته 

  %). 2.94(األدنى وكانت 

  : أما فیما یتعلق بالضرر، فكان على النحو التالي

، أما الضرر للمدنیین بسبب %)9.41( مة نسبته الضرر على المدنیین الناجم من الحكو 

. ، في حین لم نرى أي صورة لضرر على المدنیین بسبب غیر محدد%)4.11( المعارضة فنسبته 
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، على أن الضرر على %)1.76( أما الضرر الناجم بالحكومة بشكل مباشر فكانت نسبته 

  %).1.47( المعارضة فكان بنسبة   

كري، فحسب الجدول أعاله، كان النشاط للمعارضة له نصیب وفیما یتعلق بالنشاط العس

، وأما %)3.23(، وأما النشاط العسكري المتعلق بالحكومة فكان بنسبة %)13.23(األسد بنسبة 

، بینما النشاط اإلیجابي للمعارضة فنسبته ضئیلة، وهي %)4.41(النشاط اإلیجابي للحكومة فنسبته

، وبینما كان النشاط السلبي %)4.41(للمعارضة بنسبة  ، بینما نرى نشاطًا سلبیاً %)00.88(

، وأما النشاط العسكري بالقوات الدولیة فكان له النسبة %)1.47( المتعلق بالحكومة ضئیًال بنسبة 

  ).10.88(العلیا وهي 

وأما فیما یتعلق بالجهود الدبلوماسیة المؤیدة للحكومة والمعارضة لها، والمجهولة التوجه، 

  %). 00.29(، فكانت لها نفس النسبة وهي والمحایدة

  : أما الصور المنشورة في صحیفة القدس من الشخصیات ، فكانت كاآلتي

الصور للشخصیات المؤیدة للحكومة تتصدر إصدارات الصحیفة الفوتوغرافیة، 

، ولكن الصور %)2.05(، وتلتها صور لشخصیات مؤیدة للمعارضة وهي بنسبة %)3.82(وبنسبة

  %). 00.29(المجهولة التوجه فكانت نسبتها ضئیلة وهي للشخصیات 

، ولكن %)3.52(وأما فیما یتعلق باالحتشاد المدني المؤید للحكومة فقد كان بنسبة 

، وأما فیما یتعلق %)1.17(االحتشاد المدني المؤید للمعارضة فكانت نسبته هي القلیلة وهي 

  :ئط فكانت على النحو اآلتيالمتعلقة باألسلحة والخرا" الفوتوغرافیة"بالصور 
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فالصور المتعلقة باألسلحة والمعدات العسكریة فكان لها النصیب األكبر وهي 

  %). 2.94(، وتلتها الخرائط وكانت بنسبة أقل وهي %)10.88(

وأما فیما یتعلق بالمساعدات اإلنسانیة، فقد كانت المساعدات للمدنیین قلیلة كما ورد في الصحیفة، 

  %). 1.47(وهي تساوي 

  

  )15(الجدول رقم 

والمنشورة سوریة التوزیع التكراري والنسبي لمواضیع الصور ذات العالقة باألزمة في 
  م2014نیسان  –م 2013في صحیفة یدیعوت أحرونوت للعام 

   

 النسبة التكرار موضوع الصورة

 %00.96 2 دمار بسبب الحكومة

 %00.96 2 دمار بسبب المعارضة

 %00.96 2 محدوددمار بسبب غیر 

 %5.28 11 ضرر بمدنیین بسبب الحكومة

 %00.48 1 ضرر بمدنین بسبب المعارضة

 %00.00 0 ضرر بمدنین بسبب غیر محدد
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 %00.00 0 ضرر بالحكومة

 %00.00 0 ضرر بالمعارضة

 %2.40 5 نشاط عسكري للحكومة

 %00.48 1 نشاط عسكري للمعارضة

 %00.00 0 نشاط ایجابي للحكومة

 %00.00 0 نشاط ایجابي للمعارضة

 1.92% 4 نشاط سلبي للحكومة

 %00.00 0 نشاط سلبي للمعارضة

 %00.00 0 جهود دبلوماسیة محایدة

 %4.80 10 جهود دبلوماسیة مؤیدة للحكومة

 %00.48 1 جهود دبلوماسیة مؤیدة للمعارضة

 %00.00 0 جهود دبلوماسیة مجهولة التوجه

 %00.00 0 حایدةصور شخصیة لشخصیات م

 %4.80 10 صور شخصیة لشخصیات مؤیدة للحكومة
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 %11.05 23 صور شخصیة لشخصیات مؤیدة للمعارضة

 %00.00 0 صور شخصیة لشخصیات مجهولة التوجه

 %00.48 1 احتشاد مدنیین مؤید للحكومة

 %00.48 1 احتشاد مدنیین مؤید للمعارضة

 %29.32 61 نشاط عسكري لقوات دولیة

 %29.32 61 ألسلحة و معدات عسكریة دولیة صور

 %5.76 12 صور لخرائط متعلقة بأماكن توزیع الكیماوي في سوریا

 %00.48 1 مساعدات للمدنیین

المتعلق بدراسة موضوع الصورة في صحیفة یدیعوت أحرونوت ) 15(یمثل الجدول رقم 

  : أمورًا كثیرة، كاآلتي

لحكومة، وغیر المحدد السبب، فكانت نسبته واحدة فأما الدمار الذي سببته المعارضة وا

، وأما النشاط في العملیات العسكریة فقد كان النشاط المتعلق بالحكومة ذا نسبة %)00.96(وهي

، ولم تظهر أي %)00.48(، وأما النشاط العسكري للمعارضة فكانت نسبته %)2.40(عالیة وهي 

، بینما النشاط العسكري للقوات الدولیة فأحتل نشاطات إیجابیة سواء كان للحكومة أو المعارضة

، وفیما یتعلق بالجهود، فقد كانت الجهود الدبلوماسیة المؤیدة %)29.32(النسبة العلیا بنسبة
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وأما الجهود الدبلوماسیة المؤیدة للمعارضة فكانت بنسبة %) 4.80(للحكومة عالیة النسبة وهي

  . ة التوجه لم تظهر في صور الصحیفة، بینما الجهود الدبلوماسیة المجهول)00.48(

وأما ما یتعلق بالصور الشخصیة المنشورة في الصحیفة، فكانت نسبة الصور الشخصیة 

، وأما الصور للشخصیات %)11.05(للشخصیات المؤیدة للمعارضة هي النسبة العالیة، وهي 

ایدة في األزمة بینما لم نجد أیة صورة لشخصیات مح%) 4.80(المؤیدة للحكومة فكانت بنسبة 

  . السوریة، وكذلك لشخصیات مجهولة التوجه

أما فیما یتعلق بموضوع الضرر الواقع على المدنیین، فكان الضرر للمدنیین بسبب 

، وكانت الضرر النازل على المدنیین بسبب المعارضة بنسبة %)5.28(الحكومة أعلى نسبة وهي 

المعارضة، ولم تظهر أي صورة فوتوغرافیة ، بینما لم یلحق أي ضرر بالحكومة وال ب%)00.48(

  .لضرر غیر محدد

وأما ما یتعلق باحتشاد المدنیین سواًء المؤید للحكومة، أو المعارضة فكان بنسبة متساویة وهي  

00.48).(%  

 . ، وهي نسبة ضئیلة%)00.48( أما المساعدات للمدنیین فكانت بنسبة 

  التحلیل خالل للباحث رؤیة 

ترة االنتخابات هتمام باألزمة السوریة ببعدها اإلیجابي خالل فزاد االفي صحیفة القدس  -

، وأصبح نشر صور النزاع في سوریة یتجه نحو التركیز على الرئیس الرئاسیة السوریة

السوري بشار األسد  وتوخت الصحیفة في ذلك تركیزها على لقاءات قیادیي منظمة التحریر 

الهدف من ذلك عدم نزع العالقات الثنائیة بین البلدین مع الرئاسة السوریة  بحیث كان یرمي 
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قلیمیًا بما في ذلك حماس، في ظل المواقف الدولیة الساخطة ضد النظام السوري د ولیًا وإ

 . م2013أغسطس \وكان ذلك في آب

في كال الصحیفتین كان التركیز على التهم المنسوبة للنظام واألسد فیما یتعلق بجرائم ریف  -

 .مص وتحریرها من الجماعات المسلحةطة الشرقیة ، وحصار حدمشق  والغو 

الوصول ، والذي من غیر السهولة فیه اتفقتا على الوضع السوري المعقد، والمتشعب القوى -

لتسویة في سوریة بین ل 2اقات جنیف إلى حلول في الوقت القریب، وهذا تجلى بفشل اتف

والذي توصل فیه العربي التي سبقته،  ، والمختلف كلیًا عن بقیة دول الربیعطرفي الصراع

، صینیًا، إیراُكتاب الصحیفتین إ ، ولبنانیًا لى الدعم الدولي واإلقلیمي للنظام السوري روسیًا نیًا

 . ممثال بحزب اهللا

في كثیر من الحاالت كان یحدث هناك تطابقٌ تام أو شبه تام في الصور المنشورة في  -

 . ) )4(ورة رقم مثال ذلك ملحق الص(      .الصحیفتین
  

  اإلجابة على تساؤالت الدراسة 

ما هي المضامین والموضوعات التي عكستها الصورة الصحفیة ، وحظیت بإهتمام صحیفتي  -1

  لدى تناولهما األزمة السوریة ؟ " اإلسرائیلیة" القدس الفلسطینیة ، ویدیعوت أحرونوت 

ور بشكل یظهر علیه الحیاد وجدنا صحیفة القدس قد تحدثت عن مضامین األحداث، والص

في تناول الصراع بین الطرفین ، ولكننا وجدنا السیاق یخرج عن حیاده، ولكن بصورة غیر مباشرة، 

وقد وجدنا صحیفة . وكان یعبر عن رأي الُكتاب في الصحیفة، ال عن سیاستها التحریریة العامة

الفلسطینیین السوریین بنزعٍة  القدس قد ركزت في المضمون والصورة المرفقة على قضیة الالجئین

إنسانیة غالبة، وقد ركزت على معاناتهم في مخیمات اللجوء من جراء األزمة السوریة، مع 
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المالحظة أن الصور المنشورة في الصحیفة كانت تجمع بین الرئیس السوري بشار األسد، وأبرز 

عن السلطة الوطنیة المسئولین السوریین من جهة، وبعض قیادات منظمة التحریر الممثلین 

  %. 35الفلسطینیة من جهٍة أخرى وبلغت زهاء 

أما صحیفة یدیعوت أحرونوت، حیث تحیزت في صورها ومضامینها إلى جانب المعارضة المسلحة 

، ونجد الصحیفة لم %41، وفي ذات الوقت كانت محرضة على نظام األسد بنسبة % 59بنسبة 

ألنها أوًال جاثمة على األرض الفلسطینیة من جهة وثانیًا تتطرق إلى موضوع الالجئین الفلسطینیین 

أیدیها " إسرائیل" خارجة دومًا عن التزامها بقوانین المجتمع الدولي، وثالثًا فإن " إسرائیل" ألن 

ن ذكرت صحیفة . عامًا مضت بما تخللها من مجازر بحقهم 67ملطخةً بدماء الفلسطینیین عبر  وإ

نساني في األزمة السوریة فقد كان هدفها تجریم النظام السوري أمام یدیعوت أحرونوت الجانب اإل

ونالحظ أن الصحیفة قد ركزت في األزمة السوریة على البعد األمني بتخوفها من . المجتمع الدولي

وجود تفوق عسكري علیها في منطقة الشرق األوسط ، وبالتالي فهي تركز على ضرورة نزع أسلحة 

ام، وخاصة السالح الكیماوي، وذلك لخطورته الشدیدة على أمنها، وقد كان الدمار الشامل من النظ

" إسرائیل"م، لتبقى   2003من تدمیر النظام العراقي برئاسة صدام عام" اإلسرائیلي" هذا الهدف 

  . القوة الوحیدة  والشرطي في المنطقة

وت أحرونوت ما هي المصادر التي اعتمدت علیها صحیفتي القدس الفلسطینیة، ویدیع -2

  في تغطیة األزمة السوریة؟ " اإلسرائیلیة"

اعتمدت صحیفة القدس على وكاالت األنباء العالمیة في تغطیة األزمة السوریة، حیث كانت 

الفرنسیة، أو ) أ ب(معظم مصادر الصورة الصحفیة منقولةً  إما عن وكالة رویترز البریطانیة، أو 
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وبعض المصادر المحلیة . انیة، واألسوشیتد برس األمریكیةاأللم) د ب أ(األمریكیة، و ) ب.ف.أ( 

  . مثل وكالة وفا غطت المحاور المرتبطة باألزمة السوریة

أما صحیفة یدیعوت أحرونوت، فاعتمدت بمصادرها على ذات المصادر المذكورة أعاله عدا 

  . أسوشیتد برس ، في حین كان لها مصادرها المحلیة ومصوریها

ب صحیفتي القدس، ویدیعوت أحرونوت فیما یتعلق بصورة التغطیة الصحفیة ما موقف ُكتا – 3

  لألزمة السوریة؟ 

لقد كان موقف ُكتاب صحیفة القدس مؤیدًا للشعب العربي السوري في طلبه للحریة، 

والكرامة، منتقدًا نزیف الدم السوري المتواصل الناجم عن النزاع بین طرفي الصراع، ففي بعض 

ض الُكتاب یلقون اللوم على النظام وطریقته في معالجة األزمة، وكان ُكتاب األحیان كان بع

الصحیفة في الغالب متألمون على ما یحدث لالجئین الفلسطینیین السوریین، وال یعبرون بالضرورة 

  .عن السیاسة التحریریة للصحیفة

م كعادتهم  یقفون ضد النظام ال ُ عربي السوري أما موقف ُكتاب صحیفة یدیعوت أحرونوت فه

م ینظرون للنظام واألسد  ُ بمواقفه في التصدي والصمود ضد الهیمنة الصهیونیة في المنطقة، فه

كمجرم حرب ومصاص دماء، ودیكتاتوري، ویحرضون العالم ضده، ومتحیزون في معظم األحیان 

  .لطرف المعارضة

ها تعبر عن في حین نجد أن الُكتاب في الصحیفة تعبر وجهات نظرهم على الرغم من أن

  " . اإلسرائیلیة" حدیث رأي ووجهة نظر خاصة بهم، إال أنها تتماشى مع أراء الحكومة 
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ما األنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفتي القدس ویدیعوت أحرونوت لدى تناولهما  -4

  للقضایا المتعلقة باألزمة السوریة؟ 

ناوین العادیة في الغالب، وفي صحیفة القدس، فقد كانت أشكالها الصحفیة تتنوع ما بین الع

مناقشة األزمة السوریة، في حین تُبقي العناوین البارزة، والمانشیتات فیما یتعلق بالالجئین 

الفلسطینیین المتضررین من األزمة، وأما فیما یتعلق بالصور المستخدمة، فقد كانت ملونة بنسبة 

ت قلیلة من حیث االستخدام وكانت أحیانا فقد كان) الرسوم المظلة(، وأما ما یتعلق بالخرائط %100

تبرزها فیما یتعلق بأماكن توزیع الالجئین في الجمهوریة العربیة السوریة وأعدادهم والنازحین منهم 

بفعل األزمة، وكانت من جانب آخر تعرض الخرائط المتعلقة بأماكن وجود السالح الكیماوي، 

د كانت قلیلة وتظهر األسد بأنه غیر مبالي لما یحدث ومناطق تفكیكه، وأما الرسوم الكاریكاتوریة فق

  .في بالده وشعبه

أما صحیفة یدیعوت أحرونوت فقد كانت أشكالها الصحفیة فیما یتعلق بالعناوین تعرضها 

بألوان ملفتة للقارئ للفت انتباهه، ومعظم محاورها تحریضیة، ومعظم عناوینها عریضة 

فكانت تظهر األسلحة وتفاصیلها التي بحوزة النظام، والتي  ، وأما فیما یتعلق بالصور،)مانشیتات(

یران لألسد وحزب اهللا، والمظاهرات المنددة باألسد، وتظهر الضحایا وذلك  في طریقها من روسیا وإ

 \، وأما الرسوم الساخرة %100للتباكي الكاذب على أفعال النظام وكانت الصور ملونة بنسبة 

شیئًا ما، وتبرز في الغالب وجه األسد بالشكل القبیح المنفر، وأما  الكاریكاتوریة فقد كانت قلیلة

فكانت قلیلة وتظهر أماكن تواجد السالح الكیماوي في سوریة، والمناطق " الرسوم المظللة" الخرائط 

واألمریكي لمواقع هذه الترسانة، بغایة تدمیرها كما فعلت " اإلسرائیلي"المقترحة الستهداف الطیران 

  . الكثیر من المواقع السوریة التابعة للنظام في قصفها
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ما هو نوع الصور المرافقة للتغطیة اإلخباریة الصحفیة المنشورة في صحیفتي القدس  -5

  حول األزمة السوریة؟ " اإلسرائیلیة"الفلسطینیة ویدیعوت أحرونوت 

یة، لقد استخدمت صحیفة القدس الصورة الفوتوغرافیة المقتبسة من الوكاالت العالم

والفلسطینیة وكانت بنسبة كبیرة، كما اتضح من الجداول الموضوعة في نتائج الدراسة، وفي حین 

  . نجد أن الصور غیر الصحفیة كانت نادرة جداً 

وأما صحیفة یدیعوت أحرونوت فوجدنا أن معظم صورها كانت صحفیة منقولة عن الوكاالت 

ذلك في الجداول اإلحصائیة في نتائج الدراسة،  العالمیة لألنباء، وكانت بنسبة كبیرة، كما أظهرت

  .في حین وجدنا أن الندرة في الصور غیر الصحفیة

ما هي العناصر الطبوغرافیة المستخدمة في تغطیة األزمة السوریة في الصحیفتین من  -6

  الصور والرسوم، واإلطارات، واأللوان، والعناوین ؟ : حیث

جدنا صحیفة القدس تركز على الصور بشكٍل كبیر، أما من حیث العناصر الطبوغرافیة، فو 

إال نادرًا فكانت ال ترفق الصور بالنصوص المتعلقة باألزمة السوریة، وأما الرسوم فكانت متنوعة ما 

بین الخرائط والكاریكاتیر، وبشكٍل قلیل، وكانت اإلطارات تظهر بشكل كبیر وعلى واجهة الصفحة 

ث، وأما بالنسبة لأللوان فكانت عادیة وغیر ملفتة للنظر، وتظهر للداللة على أهمیة الحد ؛الرئیسیة

" الملف السوري "الواقع السوري كما هو في حین وجدنا العناوین مجموعة في صفحةٍ  واحدة ضمن 

  . في غالبیة إصداراتها المحلیة ولم تكن ملونة

، حیث من المعلوم وأما یدیعوت أحرونوت، فقد كانت تنوع ما بین كافة العناصر الطبوغرافیة

هدفها كسب أكبر عدد من القراء وزیادة مبیعاتها، فنوعت ) تابلوید( أن الصحیفة هي صحیفة 
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بإصداراتها الصحفیة ما بین الصور بشكل كبیر، وبأحجام مختلفة ملفتة لالنتباه، وأحیانًا تغطي 

یة، وكانت اإلطارات نادرة الصفحة بكاملها أما الرسوم فكانت تركز على الخرائط والرسوم الكاریكاتور 

بألوان زاهیة ) النص(االستخدام، وفي بعض نصوصها ومضامینها الصحفیة فكانت تلون المتن 

  .كاألصفر، ناهیك عن العناوین ذات األلوان البراقة وخاصة األحمر، وكان یستخدم بكثرة فیها
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  :لى نتائج الدراسةرؤیة الباحث ع - 1

  :یة إلى الرؤیة التالیةلقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة العلم

إضافة , و التقنیة الرقمیة للصورة الفوتوغرافیة, إن ما أضافته الثورة التقنیة العلمیة للحاسوب: أوالً 

یعوت أحرونوت و ید, الفلسطینیة إلى عالم اإلنترنت قد ساعد كثیرا في تزوید كال الصحیفتین القدس

  . في تغطیة أحداث األزمة السوریة" اإلسرائیلیة"

زمة السوریة بخطاب یمتاز بالحیادیة س قد عبرت عن وجهة نظرها حول األإن صحیفة القد: ثانیاً 

وكانت رؤیتها تتماشى مع سیاستها التحریریة المنبثقة عن , دون التحیز لطرف من أطراف الصراع

و حركة فتح حول األزمة السوریة على العكس من ذلك فقد كان منظمة التحریر الفلسطینیة 

جموعات المعارضة الخطاب في صحیفة یدیعوت أحرونوت التي یمتاز بالتحیز الملحوظ لم

و أجنداتها حول األزمة " اإلسرائیلیة " و هذا ما ینسجم مع سیاسة الحكومة  المسلحة السوریة

  .السوریة

طینیة موفقة في حفاظها على التوازن في خطابها حول األزمة كانت صحیفة القدس الفلس: ثالثاً 

وعلى العكس تماما امتازت , یجري على الساحة الساخنة السوریةنقلت الخبر للقارئ كما و , لسوریةا

 النظام السوري برئاسة بشار األسدبخطابها المليء بالتحریض ضد " یدیعوت أحرونوت" صحیفة 

ون األسلوب التحریضي المشوه للحقائق بغرض تجریم النظام فكان خطاب ُكتاب الصحیفة ینتهج

  . السوري و قیادته أمام العالم
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ألنه یهدد األمن  ؛إن ُكتاب صحیفة یدیعوت أحرونوت قد ركزوا على عدائهم للنظام السوري: رابعاً 

 إقلیمیانظام مع إیران وحزب اهللا كما أن تحالف ال. على طول الحدود الشمالیة للكیان" اإلسرائیلي"

  . جعل الكتاب الصحفیین یركزن على خطر هذا التحالف على أمن الكیان, وروسیا و الصین دولیا 

أظهرت بوضوح المضمون العدائي , الصحفیة في صحیفة یدیعوت أحرونوتإن الصورة : خامساً 

. عالمبغرض تجریم النظام السوري ورئیسه في عیون ال, لسوري بنشرها صورُا مضللة للقارئللنظام ا

  . وهذا یتناقض مع مبادئ اإلعالم الصحفي و أخالقیاته

و ما یمتلكه , ونوت تركز على األنشطة العسكریةوجد الباحث أن صحیفة یدیعوت أحر : سادساً 

و خاصة السالح الكیماوي بما فیه من خطر مستقبلي متوقع , لنظام من ترسانة األسلحة الحربیةا

  .ظةفي أي لح" اإلسرائیلي"الكیان على 

 فكان, تجاه األسد قد تغیر" عوت أحرونوتیدی"یرى الباحث أن موقف الصحیفة اإلسرائیلیة : سابعاً 

ومن ثم تحول الموقف إلى المطالبة ببقاء نظام األسد لما فیه من , في البدایة یطالب بإسقاط الرئیس

  . اعشماعات المتشددة إسالمیا أمثال دخوفا من وصول الج ؛مصلحة للجانب اإلسرائیلي

خرجت عن إال أنها , ادیتها في تغطیة األزمة السوریةلقد حافظت صحیفة القدس على حی: ثامناً 

ظام نلوقفها من المجازر التي ارتكبها او ذلك كما برز لنا من م, حیادیتها في بعض األحیان

استخدامه أو ب السوري بحق المدنین خاصة في إلقاء البرامیل المتفجرة على المدن و القرى السوریة

لكننا وجدنا صحیفة القدس الفلسطینیة و , الغوطة الشرقیة و الغربیة خاصة فيو , األسلحة الكیماویة

راعت الحساسیة للنظام السوري فقامت بتغطیة بعض المؤتمرات للرئیس السوري وهذه اإلیجابیة 

ي سوریة یمات الشتات الفلسطینیة فللصحیفة جاءت لتراعي خصوصیة الوجود الفلسطیني في مخ

  .من خالل الصور
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  نتائج الدراسة  - 2 

من خالل المالحظات على الجداول التي تم عرضها وتحلیلها ، توصلت الدراسة إلى النتائج 

  : اآلتیة 

لقد تمیزت صحیفة القدس برؤیتها الخاصة لألزمة السوریة بحیادیة واضحة، ولكن صحیفة  :أوالً 

  . طرف لجماعات المعارضة السوریة المسلحةیدیعوت أحرونوت كانت تمتاز بالتحیز المت

خوفًا  ؛لقد ركز ُكتاب صحیفة یدیعوت أحرونوت على عدائهم للنظام السوري في كتاباتهم :ثانیاً 

وخاصة بعد مشاركة حزب اهللا مع إیران للنظام في الصراع والعملیات " اإلسرائیلي"على األمن 

في خوفها من النظام السوري وما یملكه من " لیةاإلسرائی"القتالیة، مما یعكس وجهة نظر الحكومة 

  . ترسانة لألسلحة الكیماویة الخطرة على أمن الكیان

لقد ركزت صحیفة یدیعوت أحرونوت على الصور المضللة المنشورة، خاصة في الصفحات  :اً ثالث

مع وذلك لتضلیل القارئ وتشویه النظام، ولیس كموقف إنساني  ؛األولى وفي الواجهة الرئیسیة

  . الضحایا المدنیین السوریین

، "اإلسرائیلیة"امتاز موقف صحیفة یدیعوت أحرونوت بالتلون، والتغیر حسب المصلحة  :اً رابع

وأمنها، ففي البدایة كانت الصحیفة تنادي بإسقاط األسد، ولكنها أخیرًا قد تبدل موقفها، فطالبت 

  ".داعش"ة إلى حدودها الشمالیة وخاصًة خوفًا من وصول الجماعات المتطرف ؛بإبقاء األسد ونظامه

إن الدراسة تبین أهمیة الصحافة في توصیل األحداث للقارئ المعاصر الذي یرید  :خامسًا 

الوصول إلى المعلومة السریعة سواًء عبر الصحف أو مواقع اإلنترنت هروبًا من قراءة الكتب 

  .المطولة
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لالهتمام إعالمیًا باألزمة السوریة، حیث أن " یةاإلسرائیل"تمیل الصحیفتین الفلسطینیة و :سادساً 

  .صحیفة القدس تهتم كمًا أكثر من صحیفة یدیعوت أحرونوت، فإن األخرى تهتم كیفًا بشكٍل أكبر

  :توصیات الدراسة -3

  : خلص الباحث إلى مجموعة من التوصیات، وهي

وت أحرونوت یوصي الباحث القارئ العربي، وهو یطالع الترجمة العربیة لصحیفة یدیع .1

ألنها صحیفة تدس السم بالعسل، فهي غیر  ؛أن یكون متیقظًا وحذرًا لما یقرأه" اإلسرائیلیة"

التي تعج بالعداء للعرب " اإلسرائیلیة"حیادیة بل هي منحازة للرؤیة الموافقة للحكومة 

 . وقضایاهم

ض النزاع یوصي الباحث الذین یعملون بتغطیة األزمة السوریة أن یصوروا الحدث في أر  .2

بصورة نزیهة وموضوعیة بعیدة عن األهواء، والتعصب األعمى المقیت، كما یوصي 

الباحث المصورین الفوتوغرافیین في أرض المعركة بأن تكون صورهم الملتقطة تمثل الواقع 

 . دون أي فبركة

یوصي الباحث الصحف التي تغطي أحداث األزمة السوریة بااللتزام بالحیادیة في عرضها  .3

 . صور لما فیه من توافق ألخالقیات مهنة الصحافة واإلعالملل

یوصي الباحث الصحف العربیة في األراضي المحتلة، وأراضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة  .4

ألنها صحف غیر حیادیة، وهدفها بث  ؛"اإلسرائیلیة"بعدم النقل الحرفي عن الصحافة 

 . قةوتقویة الصراع الداخلي في األراضي السوریة الشقی

، یوصي الباحث الجامعات والكلیات في العالم العربي، أن یضیفوا إلى برامج الدراسة  .5 أخیرًا

، لیكون متطلب إجباري في مرحلة "اإلسرائیلیة" مساق إعالمي مختص بالشؤون الصحفیة 



186  
 

 

لما فیه من فائدة عظمى للطالب، والباحث،  –البكالوریوس  –الدراسة الجامعیة األولى 

ربي لكي یواكب النهضة اإلعالمیة المتطورة، وخاصًة بعد االنتشار الكبیر والمثقف الع

وانتشار وسائل التواصل االجتماعي، وكثرة المدونین عن  –اإلنترنت  –للشبكة العنكبوتیة 

  . الربیع العربي، وحراكه الیوم
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  :المالحق

  :سیاسي للجمهوریة العربیة السوریةالتاریخ الجیو ) 1(ملحق رقم

 -أفریقیا –أسیا " ثالث نها جسرًا یربط القارات الذات موقع استراتیجي متمیز ، كو  ةتعد سوری  

ض هذا ال"أوروبا ن قبل البادیة لى جانب غزوها مموقع سوریة لحركات شعوب مختلفة ، إ، عرَ

بتعقد سوریة تتمیز . ، واللذان خلفا ورائهما تنوع ثقافي اجتماعي استثنائي والدروز المتنقلین

ریموند (ر على تعزیز تجاربها مع العالم ات وجبال أثتضاریسها جغرافیاً  من صحارى وسهول وواح

  ). 60، ص2011هینبوش ، 

مركزا متوسطا للمواصالت الجویة بین جنوب وجنوب شرق أوروبا والشرق  ةتعتبر سوری  

وروبا ریة والجویة ، تتجه من جنوب شرق أاألقصى إذ تسیطر على معظم طرق المواصالت الب

جزءا من الساحل الشرقي سوریة وتحتل . لك نحو الخلیج العربي وروسیا نحو باكستان والهند وكذ

ردن وفلسطین ، وغربا رطوس ، وشرقا العراق ، وجنوبا األللبحر المتوسط ویحدها شماال جبال ط

رول ب البتط ، وترجع أهمیتها اإلستراتیجیة إلى كونها منطقة تمر بأراضیها أنابیلبنان والبحر المتوس

متنفس الطبیعي لكل من لى أنها هي ولبنان تعتبر بمثابة الذلك باإلضافة إالقادمة من العراق ، 

 ) .197م ، ص 2004الجوهري ، . (العراق واألردن والبحر المتوسط 

ولى عام إبان فترة الحرب العالمیة األستعمار العثماني ة عبر الزمن لالوقد خضعت سوری  

، حیث كان إعدام )60، ص2011،  ریموند هینبوش( م خالل القرن العشرین 1918-م 1914

علن السوریون الثورة م هو النقطة الحاسمة ، إذ أ1916مایو \أیار 6زعماء الحركة الوطنیة في 

ولى بین جیوش طار الحرب العالمیة األإباالتفاق مع الشریف حسین والحلفاء ، وجرت معارك في 

ك في قیادتها عسكریون ألمان تي شار ، والجیوش التركیة ال) الجماعات العربیة (الحلفاء ساندتها 
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، معركة میسلون التي وضعت )77، ص2009محفوض ، .(تراك عن سوریةلى دحر األأدت إ

نتداب الفرنسي على أثرها قسم اال.نتداب الفرنسي على سوریة نهایًة لحكم فیصل ، وفرضت اال

، ص 1983الكیالي ، (دمشق وحلب وبالد العلویین وجبل الدروز: لى أربع دول سوریة الحالیة إ

من براثن  ةحتالل الفرنسي بنضال الشعب المستمر لتحریر سوریوتمیز عهد اال) . 295-296

م ، حیث تكبد فیها 1921ستعمار األجنبي ، وقامت خالله ثورات في جبل العلویین عام اال

اشا األطرش خرى في حلب في ذات العام ، وثورة ثالثة بقیادة سلطان بأالفرنسیون خسائر فادحة ، و 

  .م وتسمى الثورة السوریة الكبرى ألنها شملت مناطق سوریة كثیرة 1927- 1925

عادة توحید حلب ودمشق والالذقیة ، كما إلى إ ةاضطرت الثورات الحكومة الفرنسیة في سوری  

یابي تتمثل جراء انتخابات ، ونشر دستور للبالد ،وجرت االنتخابات وتشكل مجلس نإوافقت على 

بعد . االستقالل  ةجراء مفاوضات مع فرنسا بشأن عقد معاهدة تعطي سوریتلة الوطنیة إلفیه الك

م وافقت فرنسا على عقد معاهدة مع الوطنیین  1936توسع رقعة االضطرابات والمظاهرات عام 

لمان وخالل فترة الحرب العالمیة الثانیة هزم األ. عاما  25، ومدة المعاهدة  ةتتضمن استقالل سوری

هزیمة فرنسا لتمد ) طالیالمانیا وایأ(المحور  واستغلت دول.سا ، وسیطروا على مستعمراتها فرن

وحلفائها فقررت لى الشرق ، فاستخدمت المطارات السوریة ، وأثار ذلك مخاوف بریطانیا نفوذها إ

 م ، ومعها قوات فرنسا الحرة1941عام سوریة لمان واحتلت بریطانیا من أیدي األسوریة انتزاع 

، . لكي یضمن تأییدهم ومساندتهم له " دیجول"ستقالل بقیادة الجنرال التي وعدت السوریین باال

عالن على إلغاء االنتداب وإ " كاترو"سي جبار القائد الفرنإفاستبشر المواطنون خیرا  ونجحوا في 

  ) .226، ص1996الموسوعة العربیة العالمیة ، .( موحدة  ةاستقالل سوری
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م وبعد 1942جمهوریة العربیة السوریة الشیخ تاج الدین الحسني ، وفي عام تولى رئاسة ال  

كان شكري لجمهوریة و وفاته أجریت انتخابات أخرى أسفرت عن تولي شكري القوتلي رئاسة ا

م إلى 1946في الفترة الواقعة من سوریة القوتلي أول رئیس جمهوریة بعد االستقالل إذ حكم 

  ) .55-49،ص2006نبهان ، .( م 1949

م  1949مارس عام  30لعدة انقالبات عسكریة بقیادة حسني الزعیم في  وقد تعرضت سوریة  

م ، وانقالب آخر بقیادة الزعیم 1949أغسطس من عام  15ثم آخر بقیادة سامي الحناوي في 

م ، ثم تبعها انقالب فیصل 1949دیسمبر عام  19فوزي سلو، والعقید أدیب الشیشكلي في 

فبرایر  22مع مصر في سوریة م ، وقد توحدت 1954فبرایر عام  5شیشكلي في األتاسي ضد ال

نقالب العسكري بقیادة عبد الكریم م أثر اال1961سبتمبر عام  28ا في ، وانفصلت عنهم1958

  ) .49، ص 2006نبهان ، . ( النجالوي وتبعه انقالبات عسكریة أخرى 

رئاسة الجمهوریة حتى انقالب لى االنقالبات بتسلم ناظم القدسي عادت سوریة إ  

  . م ، واستالم حزب البعث السلطة 1963آذار \مارس\8

) 1966-1963" (أمین الحافظ"وكان أول رئیس للدولة من ضباط حزب البعث ، الفریق   

وقد شهدت تلك الفترة تفجر الصراعات على السلطة بین البعثیین ، واستمرت حتى بعد تسلم نور 

امًا ع 22وقد ُسجن األتاسي قرابة . لیصبح أول رئیس مدني من البعثیین  الدین األتاسي الحكم ،

، 2006نبهان،.( فراج عنه بأربعة أشهر في باریس، وتوفي بعد اإل"حافظ األسد"في عهد الرئیس 

  )56-55ص

لد السید بشار األسد في      یة بدمشق م في دمشق ، فقد درس في معهد الحر 1965\9\11وُ

م دورة المظلیین عام 1982عدادیة وجزءًا من الدراسة الثانویة التي أنهاها عام واإلالدراسة االبتدائیة 
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التي تعد واحدة " الالبیك"، بعد انتهاء دراسته في مدرسة ) 393، ص2005الدغیدي ، (م 1980

، 2002أبو عیشة،.(ارس العاصمة، انتقل بشار األسد إلى جامعة دمشق لیدرس الطبمن أهم مد

عمله في الطب عام  ، وزاولالعسكري" تشرین"یون في مستشفى طب الع، تخصص في )41ص

م 1994جراحة العیون وعاد عام م لمتابعة التخصص في 1992لى بریطانیا عام م، سافر إ1988

لمًا أنه اضطر بعد أقل من سنتین إلى قطع دراسته هناك ع، )393، ص2005الدغیدي ، . (

األسد ، وبسرعة اتخذ قراره االنتقال إلى العمل السیاسي  وفاة شقیقه باسلإثر سوریة لى والعودة إ

 ."كیروقت طویٍل للتف"لى من دون حاجٍة إ

  احرنوت ویدیعوت الفلسطینیة القدس صحیفتيل الصورة مضمون تحلیل كشاف): 2( رقم ملحق
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