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 اٌظفؾخ |  ة

 
كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده محمد بف عبد اهلل رسكؿ اهلل المجتبى كمنارة العمـ .. الحمد هلل أكالن كآخران 

.. عممان كنكران كبشرل .. كاليادم إلى طريؽ اهلل .. لطبلبيا 
 ىذه بعد مسيرة عمـ حافمة بالصعكبات، لكنيا الدكتكراهنشكر اهلل عمى عظيـ امتنانو عمينا أف كفقنا إلنجاز رسالة 

كأىميا  (مصر )صقمت معارفنا كمداركنا، ثـ الشكرلفمسطيف كممة الحؽ النابض كالجرح النازؼ في ذاكرة األمة، كلػ 
الطيبيف الرائعيف عمى حسف معاممتيـ ككـر ضيافتيـ، ككذا الشكر ألساتذتي في جامعة القاىرة الغراء قمعة العمماء 
كمنارة السالكيف دركب العمـ، كأخص بالذكر أساتذتي في كمية اإلعبلـ كقسـ الصحافة كؿ باسمو كلقبو، كالشكر 

 عمى فيض عمميا، ككريـ نجوى كامل/ د.أالجزيؿ كالعرفاف العميـ ألستاذتي كأمي مف بعد أمي المشرفة عمى رسالتي
: طبائعيا، كحسف عشرتيا، كرفيع أخبلقيا، كصبرىا كتمطفياعمى حتي رأت دراستي النكر، كأقكؿ ليا 

 أسػتاذتي الفاضمية ىذا الثناءي لكػػـ   فػيضي الينابيًع كالتكجيًو تسقينا
 أبدم احترامي لمٍف بالعمـً سيرني  لػكالؾ ما عٌمٍت األفػكاري كادينا

 يامىف   بذلت الجيدى كي لمكعًي تيرسينا.. ميما أقكؿي فمف أكفيؾ حقكـ
: كال أنسى أف أتقدـ بالشكر لكككبة المجد أساتذتي الكراـ الذيف شرفكني بمناقشة ىذا البحث، كىـ 

ليمى عبد المجيد   عميدة كمية اإلعالم بجامعة األىرام الكندية       رئيسًا / د .أ
جامعة القاىرة   مشرفًا – نجوى كامل عبد الرحيم  استاذ الصحافة بكمية اإلعالم / د .أ
 جامعة حموان      منااشاً – سحر فاروق  صادق  استاذ االعالم بكمية اآلداب / د .أ

عسي أف نستفيد مف عمميـ الكثير، كأف تككف مبلحظاتيـ نكران نيتدل بو في قادـ أيامنا العممية فميـ مني الشكر 
نبيؿ .، زمبلئي األعزاء كأصدقائي األكفياء دالدكتكراهكالتقدير، ككؿ الحب كاالمتناف لمف ساندني في إنجاز رسالة 

محمد /د.ىاني، كما ال أنسى السند الدائـ أ.مؤمف كد.رائد كد.تحسيف كريحانة قمبي أشرؼ، كد.طمعت كد.مكسى كد.كد
. صبلح أبك حميدة، كحبي كتقديرم لكافة الزمبلء في جامعتي كاألصدقاء خارجيا كي ال أنسى أحدان 

كالشكر مكصكؿ لمزميبلت الصحافيات المكاتي ما بخمف بالكقت مف اجؿ تعبئة استمارة البحث، ككذا الشكر لمف 
ساعدني في كتابة ىذا البحث كطباعتو، كلمف كفر لنا مرجعان نستند عميو في كتابة المادة النظرية، فممجميع ببل 

. استثناء شكرنا كتقديرنا، كأسأؿ اهلل أف يكافئيـ عمى حسف صنيعيـ 
الغالي أداـ اهلل عميو نعمة (أبي)..كال أنسي مف بذؿ مف أجمي الجيد كالعرؽ كالماؿ كالراحة ككؿ الممذات أىمي 

خكاني كأخكاتي الصحة كالعافية  أخكة ال يمكف أف أنسى، كلركح  (محمكد يكسؼ)كألحمد كمحمدكمحمكد كأكـر ك..كا 
أمي التي طافت حكلي في رحمة عمرم تمني نفسيا بيذه المحظة الفارقة مف تاريخي، فيي الذكرل التي عكضني اهلل 

. نجكل كامؿ/ د.عنيا أستاذتي كمشرفتي أ
كأقؼ نياية كبداية كؿ حديث عند ابتسامتي كأممي كأطياؼ سعادتي كركنؽ حياتي كفخر أيامي زكجتي كركح قمبي 

مف " ميد اإلسبلـ كمنة اهلل كمرح كركح الفؤاد " التي لكالىا بعد اهلل ما اقتنصت مف العبل قبسان، كلفمذات كبدم بناتي 
فميـ منيجميعان الحب كالتقدير عمى فيض الحناف ..سيرت أكتب حركؼ رسالتي عمى ترانيـ دعائيـ كأنغاـ ابتساماتيـ 

. كالدعـ كالمساندة خبلؿ سنكات دراستي، كفي إنجاز بحثي ىذا 
 ..فجزاكم اهلل جميعًا عني خيرًا 
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: فهرس محتوٌات الدراسة 
 

 البٌان
رقم 

 الصفحة
 ة شىش ٚرمذ٠ش

 ط فٙشط ِؾز٠ٛبد اٌذساعخ

 د فٙشط عذاٚي اٌذساعخ

 ص ِمذِخ

  :اإلطبس إٌّٙغٟ ٌٍذساعخ: اٌفظً األٚي 

 2 اٌذساعبد اٌغبثمخ:  ٚوًال 

 34 ِشىٍخ اٌذساعخ: صب١ٔبًال 

 39  ١ّ٘خ اٌذساعخ: صبٌضبًال 

 40  ٘ذاف اٌذساعخ: ساثؼبًال 

 40 رغبؤود اٌذساعخ: خبِغبًال 

 42 فشٚع اٌذساعخ: عبدعبًال 

 42 ٔٛع اٌذساعخ: عبثؼبًال 

 43 إٌّٙظ اٌّغزخذَ فٟ اٌذساعخ  ٚاألعٍٛة اٌّغزخذَ: صبِٕبًال 

 45  دٚاد عّغ اٌج١بٔبد- اٌغٛأت اإلعشائ١خ ٌٍذساعخ : ربعؼبًال 

 49 ِغزّغ اٌذساعخ ٚاٌؼ١ٕخ ٚ عب١ٌت اخز١بسٖ: ػبششاًال 

 52 اخزجبسا اٌظذق ٚاٌضجبد: ؽبدٞ ػشش 

 52 اٌّؼبٌغخ اإلؽظبئ١خ ٌٍج١بٔبد: صبٟٔ ػشش

 54 ِظطٍؾبد اٌذساعخ: صبٌش ػشش 

  :ث١ئخ اٌؼًّ اإلػالِٟ، ٚدٚس اإلػالَ ٚرشش٠ؼبرٗ فٟ رؼض٠ض ؽمٛلٙب.. اٌّشأح اٌؼشث١خ : اٌفظً اٌضبٟٔ 

 57  ٚػبع اٌّش ح اٌؼشث١خ ٚلؼب٠ب٘ب ٚدٚس اإلػالَ فٟ اعزشار١غ١خ إٌٙٛع ثؾمٛلٙب: اٌّجؾش األٚي 

 67 دساعخ ؽبٌخ اٌّش ح ٚ ٚػبػٙب فٟ اٌّغبي اإلػالِٟ: اٌّجؾش اٌضبٟٔ

  :ٔظشح رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚسطذ ٌالٔزٙبوبد.. اٌؾش٠بد اٌؼبِخ : اٌفظً اٌضبٌش 

 95 اٌّفَٙٛ ٚ ؽشٚؽبد فىش٠خ ٚٔظشح  فٟ اٌذعزٛس اٌفٍغط١ٕٟ.. اٌؾش٠بد اٌؼبِخ : اٌّجؾش األٚي 

 111 اؤزٙبوبد ٚاٌزؼذ٠بد ػٍٝ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد فٟ األساػٟ اٌفٍغط١ٕ١خ: اٌّجؾش اٌضبٟٔ 

  :ٔزبئظ اٌذساعخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚا١ٌّذا١ٔخ: اٌفظً اٌشاثغ 

 162 ٔزبئظ اٌذاسعخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ  : اٌّجؾش األٚي 

 216 ٔزبئظ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ : اٌّجؾش اٌضبٟٔ 

 252 فشٚع اٌذاسعخ اخزجبس : اٌّجؾش اٌضبٌش 

  :خبرّخ اٌذساعخ

 267 ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌذساعخ

 276 ِمزشؽبد اٌذساعخ

 279 لبئّخ ِظبدس ِٚشاعغ اٌذساعخ

 298 اٌّالؽـــــك
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: فهرس جداول الدراسة  
 

البٌان  الجدول
رقم 

الصفحة 

 : اٌغذاٚي اٌخبطخ ثبٌذساعخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ: أٚالً  

 84 (2014َ)٠ٛػؼ  ُ٘ ٚ ثشص اٌّإعغبد اوػال١ِخ ٚاٌظؾبف١خ اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح   :(1)عذٚي سلُ 

 ٠87ٛػؼ اػذاد اوػال١١ِٓ ٚاوػال١ِبد فٟ  ُ٘ ٚ ثشص اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح    :(2)عذٚي سلُ 

 162اٌظؾف ػ١ٕخ اٌذساعخ ةاٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ لؼب٠ب ٠ٛػؼ ٔٛع   :(3)عذٚي سلُ 

 ٠164ٛػؼ اٌّغّٛع اٌؼبَ ٌزىشاساد لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌخطبة اٌظؾبفٟ    :( /4)عذٚي سلُ 

 165 لحرٌات المتعلقة بشخص االنسان٠ٛػؼ ا  :(ة/4)عذٚي سلُ 

 168 ٠ٛػؼ اٌؾش٠بد اٌّزؼٍمخ ثٕشبؽ اؤغبْ اٌزٞ ٠غٍت ػ١ٍٗ اٌطبثغ اٌفىشٞ :(ط/4)عذٚي سلُ 

 172 ٠ٛػؼ اٌؾش٠بد اٌّزؼٍمخ ثٕشبؽ اؤغبْ اٌزٞ ٠غٍت ػ١ٍٗ اٌطبثغ اٌّبدٞ  :(د/4)عذٚي سلُ 

 173 ٠ٛػؼ اٌؾش٠بد اٌّزؼٍمخ ثٕشبؽ اؤغبْ ػّٓ فئخ  خشٞ :(٘ـ/4)عذٚي سلُ 

 174ٌخطبة اٌظؾبفٟ اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ا١ِٕب ِغ ٔٛػ١خ٠ٛػؼ  :(5)عذٚي سلُ 

 ٠175ٛػؼ ؽج١ؼخ رغط١خ اٌخطبة اٌظؾبفٟ اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ   :(6)عذٚي سلُ 

 ٠176ٛػؼ اٌّظذس األٌٟٚ ٌٍّؼٍِٛبد فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ اٌّؾٍٟ فٟ اٌظؾف ػ١ٕخ اٌذساعخ   :(7)عذٚي سلُ 

  :(8)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ٔٛع ِظذس اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ اٌخطبة 

اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
177 

  :(9)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ّٔؾ ؽؼٛس ِظبدس اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ 

اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
179 

  :(10)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ وضبفخ اعزخذاَ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ 

اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
183 

 ( :11)عذٚي سلُ 
اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ اٌخطبة اٌّغزخذِخ فٟ رٛظ١ف آ١ٌخ اي٠ٛػؼ 

اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
186 

  :(12)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ارغب٘بد اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص 

ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
188 

  :(13)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ّٔؾ رٛاعذ األؽش اٌّشعؼ١خ فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ 

اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
189 

  :(14)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ٔٛع اٌمٜٛ اٌشئ١غ١خ اٌفبػٍخ فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ 

اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
191 

  :( /15)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اٌغّبد اٌخبطخ ثبٌمٜٛ اٌشئ١غ١خ اٌفبػٍخ فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ 

ثجبلٟ اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
193 

 ٠194ٛػؼ ٔٛع اٌغّبد اٌخبطخ ثبٌمٜٛ اٌشئ١غ١خ اٌفبػٍخ فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي  :(ة/15)عذٚي سلُ 

  :( /16)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ رىشاساد األدٚاس اٌخبطخ ثبٌمٜٛ اٌشئ١غ١خ اٌفبػٍخ فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد 

ثبورظبي ِمبسٔخ ثجبلٟ اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
198 

 :(ة/16)سلُ عذٚي 
٠ٛػؼ األدٚاس إٌّغٛثخ ٌٍمٜٛ اٌشئ١غ١خ اٌفبػٍخ فٟ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِمبسٔخ 

ثجبلٟ اٌخطبة اٌّؾٍٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ طؾف اٌذساعخ 
214 

: اٌغذاٚي اٌخبطخ ثبٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ : صب١ٔبً  

 ٠216ٛػؼ  ثشص اٌغّبد اٌشخظ١خ ٚاٌؼبِخ اٌزٟ رزظف ثٙب اٌمبئّبد ثبورظبي ػ١ٕخ اٌذساعخ   :(17)عذٚي سلُ 

 ٠218ٛػؼ  ثشص اٌغّبد ا١ٌّٕٙخ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ػ١ٕخ اٌذساعخ   :(18)عذٚي سلُ 

 ٠220ٛػؼ رظٛساد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌؾغُ رٕبٌٚٙٓ لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ خطبثٙٓ اٌظؾبفٟ   :(19)عذٚي سلُ 
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 220ٌىزبثخ فٟ ِغبي لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ٌذٜ  فشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ػذِٗ ي خجشح ٚعٛد٠ٛػؼ   :(20)عذٚي سلُ 

 ٠220ٛػؼ ؽظٛي افشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ دٚساد فٟ ِغبي لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ  :( 21)عذٚي سلُ 

  :(22)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ِغبود اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ شبسوذ ف١ٙب اٌمبئّبد ثبورظبي ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚاٌخبطخ 

ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 
221 

  :(23)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ  ُ٘ لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ اٌزٟ رؼّٕٙب اٌخطبة اٌظؾبفٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌمبئّبد 

ثبورظبي ػ١ٕخ اٌذساعخ 
222 

(: 24)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ِغزٜٛ ِؼشفخ افشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌٍزظ١ٕفبد اٌضالصخ اٌخبطخ ثّٛػٛػبد ٚلؼب٠ب 

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 
223 

 ٠226ٛػؼ دٚافغ افشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌٍىزبثخ فٟ ِغبي لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ (: 25)عذٚي سلُ 

 ٠227ٛػؼ ِغزٛٞ سػب افشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٓ ؽغُ لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ عٍّخ خطبثٙٓ (: 26)عذٚي سلُ 

 ٠227ٛػؼ  ُ٘ اٌفْٕٛ اٌظؾبف١خ اٌزٟ ٠غزخذِٙب افشاد اٌؼ١ٕخ فٟ اٌىزبثخ ٌمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ (: 27)عذٚي سلُ 

(: 28)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اٌّظبدس اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي لؼب٠ب اٌؾش٠بد 

اٌؼبِخ 
228 

(: 29)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ دسعخ صمخ ِفشداد اٌؼ١ٕخ ثبٌّظبدس األعبع١خ اٌزٟ ٠ؼزّذْ ػ١ٍٙب ٌؼشع اٌّؼٍِٛبد 

اٌخبطخ ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 
229 

(: 30)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ٚعٛد رأص١ش ٌالٔزّبء اٌفىشٞ ٚاٌغ١بعٟ ػٍٝ ؽج١ؼخ رٕبٚي لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ 

ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
230 

(: 31)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ دسعخ رأص١ش اؤزّبء اٌفىشٞ ٚاٌغ١بعٟ ػٍٝ ؽج١ؼخ رٕبٚي لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ 

ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
230 

(: 32)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ٚعٛد رأص١ش ٌٍطبثغ اٌفىشٞ ٚاٌغ١بعٟ ٌٍظؾ١فخ ػٍٝ ؽج١ؼخ رٕبٚي لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 

ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
230 

(: 33)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ دسعخ رأص١ش اٌطبثغ اٌفىشٞ ٚاٌغ١بعٟ ٌٍظؾ١فخ ػٍٝ ؽج١ؼخ رٕبٚي لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 

ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
231 

(: 34)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اٌغٙخ اٌزٟ  وضش ِب ٠ؼجش ػٕٙب اٌخطبة اٌظؾبفٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ 

ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
231 

(: 35)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ؽم١مخ ٚعٛد رٛع١ٗ ٌّفشداد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ غ١ش سغجزُٙ ٌّؼبٌغخ ِٛػٛػبد خبطخ 

ثبٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ لجً سؤعبء اٌؼًّ ، ِٓ ٚعٙخ ٔظش٘ٓ 
231 

(: 36)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ دسعخ رأص١ش ِغّٛػخ ِٓ اٌؼمجبد ػٍٝ ؽغُ اٌخطبة اٌظؾبفٟ اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد 

اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
232 

(: 37)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ دسعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ػٍٝ اٌخطبة اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

ػ١ٕخ اٌذساعخ 
233 

(: 38)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ دسعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌّخزٍفخ ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد 

ثبورظبي ٚاٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 
234 

(: 39)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ  ُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠ّىٓ  ْ رإصش ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌخطبة اٌخبص ثمؼب٠ب 

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
235 

(: 40)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ  ُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اإلداس٠خ اٌزٟ ٠ّىٓ  ْ رإصش ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌخطبة اٌخبص ثمؼب٠ب 

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
236 

(: 41)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ  ُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌخبسع١خ اٌزٟ ٠ّىٓ  ْ رإصش ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌخطبة ٚاٌخبص 

ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
238 

(: 42)عذٚي سلُ 
ٚاوعزّبػ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ  ْ رإصش ػٍٝ ؽج١ؼخ  (اٌزار١خ)٠ٛػؼ  ُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌشخظ١خ 

اٌخطبة اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
239 

( 43)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ  ُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌّغزّؼ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ  ْ رإصش ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌخطبة اٌخبص 

ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
240 

(: 44)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ  ُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؼشف١خ اٌزٟ ٠ّىٓ  ْ رإصش ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌخطبة اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد 

اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
241 

(: 45)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ِغًّ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ ؽج١ؼخ اٌخطبة اٌخبص ثمؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

ػ١ٕخ اٌذساعخ 
243 

 ٠243ٛػؼ ٚعٛد ِؼٛلبد ٚرؾذ٠بد رٛاعٗ افشاد اٌؼ١ٕخ  صٕبء ػٍّٙٓ ِٓ ػذِٗ (: 46)عذٚي سلُ 

(: 47)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ٚعٛد اػزمبد ٌذٜ ِفشداد اٌؼ١ٕخ ثأْ ٘زٖ اٌّؼٛلبد  ٚ ثؼؼٙب ِشرجؾ ثٕٛػٙٓ اوعزّبػٟ 

ِٓ ػذِٗ  (وٛٔٙب اِش ح)
244 
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(: 48)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ٚعٛد اػزمبد ٌذٜ ِفشداد اٌؼ١ٕخ ثأْ ؽشِبٔٙٓ ِٓ فشص اٌزشلٟ فٟ اٌؼًّ ثغجت ٔٛػُٙ 

ِٓ ػذِٗ  (وٛٔٙب اِش ح)اوعزّبػٟ 
244 

(: 49)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ شؼٛس ِفشداد اٌؼ١ٕخ ثٛعٛد فشٚق  ٚ ر١ّض ث١ٓ اإلٔبس ٚاٌزوٛس اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّإعغخ 

اٌظؾبف١خ ِٓ لجً اوداسح 
244 

(: 50)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ؽج١ؼخ ٚشىً اٌز١١ّض ث١ٓ اٌمبئّبد ثبورظبي ٚصِالئٙٓ اٌزوٛس فٟ اٌّإعغخ اٌظؾبف١خ 

اٌزٟ ٠ؼٍّٓ ثٙب رجؼبًال ٌٍٕٛع اوعزّبػٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش٘ٓ 
245 

(: 51)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ؽج١ؼخ ِب ٠ؾممٗ ِغبي اٌىزبثخ فٟ لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ِٓ ٚعٙخ 

ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
246 

(: 52)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اعزغبثبد اٌمبئّبد ثبورظبي ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ رأص١ش إٌٛع اوعزّبػٟ ػٍٝ ػاللبرٙٓ 

ثبٌّؾ١ؾ إٌّٟٙ اٌؼبَ 
247 

(: 53)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اعزغبثبد افشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ شىً ػاللزٙٓ ثضِالئٙٓ فٟ اٌّإعغخ اٌظؾبف١خ اٌزٟ 

٠ؼٍّٓ ثٙب 
248 

 ٠248ٛػؼ اعزغبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ ؽج١ؼخ ٚشىً ػاللزٙٓ ِغ سئ١غٙٓ فٟ اٌؼًّ (: 54)عذٚي سلُ 

(: 55)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ  ْ ص٠بدح ٚطٛي اٌّش ح اٌٟ ِٕبطت ل١بد٠خ اػال١ِخ ع١غبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ  ٚػبع 

اٌظؾبف١بد فٟ اٌّإعغبد اوػال١ِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساعخ 
249 

(: 56)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ؽذٚد رٛافك اٌؼًّ اٌظؾبفٟ اٌؾبٌٟ ِغ اٌزٛلؼبد اٌّغجمخ ٌٍمبئّبد ثبورظبي ػ١ٕخ 

اٌذساعخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش٘ٓ 
249 

(: 57)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ِمزشؽبد اٌمبئّبد ثبورظبي ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌزط٠ٛش اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي 

فٟ اٌظؾبفخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٔؾٛ لؼب٠ب اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 
250 

: اٌغذاٚي اٌخبطخ ثبخزجبساد فشٚع اٌذساعخ : صبٌضبً  

(: 58)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبثغ األ٠ذ٠ٌٛٛعٟ ٌٍظؾ١فخ ِٚؼّْٛ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد 

ثبورظبي 
253 

(: 59)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اٌؼاللخ ث١ٓ دسعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌذاخ١ٍخ ٚؽج١ؼخ رأص١ش٘ب ػٍٝ اٌخطبة 

اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي 
254 

(: 60)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس اٌؼاللخ ث١ٓ دسعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌخبسع١خ ٚؽج١ؼخ رأص١ش٘ب ػٍٝ 

اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي 
255 

 :(61)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس اٌؼاللخ ث١ٓ دسعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌشخظ١خ اوعزّبػ١خ ٚؽج١ؼخ رأص١ش٘ب 

ػٍٝ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي 
256 

  :(62)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس اٌؼاللخ ث١ٓ دسعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌّغزّؼ١خ ٚؽج١ؼخ رأص١ش٘ب ػٍٝ 

اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي 
257 

  :(63)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس اٌؼاللخ ث١ٓ دسعخ رأص١ش اٌؼٛاًِ ٚاٌؼغٛؽ اٌّؼشف١خ ٚؽج١ؼخ رأص١ش٘ب ػٍٝ اٌخطبة 

اٌظؾبفٟ ٌٍمبئّبد ثبورظبي 
258 

  :(64)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ ِؼبًِ اسرجبؽ عج١شِبْ ٌذساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ ِغزٜٛ ِؼشفخ اٌمبئّبد ثبورظبي ثمؼب٠ب 

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٚغزٜٛ اٌشػب ػٓ ٚدسعخ رٕبٌٚٙٓ ٌٙزٖ اٌمؼب٠ب 
259 

  :(65 )عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌذساعخ رأص١ش ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ِغ سئ١ظ اٌؼًّ ػٍٝ دسعخ اٌز١١ّض ث١ٓ 

اٌمبئّبد ثبورظبي ٚصِالئٙٓ ِٓ اٌزوٛس 
260 

  :(66 )عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ِؼّْٛ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٚاٌزخظض اٌؼٍّٟ ٌٍمبئّبد 

ثبورظبي 
261 

  :(67 )عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ِؼّْٛ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٚاؤزّبء اٌغ١بعٟ ٌٍمبئّبد 

ثبورظبي 
262 

 ٠263ٛػؼ اخزجبس ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ِؼّْٛ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٚعٕٛاد اٌخجشح ٌٍمبئّبد ثبورظبي   :(68)عذٚي سلُ 

  :(69)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ِؼّْٛ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٚؽج١ؼخ اٌؼًّ فٟ اٌظؾ١فخ ٌٍمبئّبد 

ثبورظبي 
264 

  :(70)عذٚي سلُ 
٠ٛػؼ اخزجبس ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ِؼّْٛ اٌخطبة اٌظؾبفٟ ٚٔظبَ اٌؼًّ فٟ اٌظؾ١فخ ٌٍمبئّبد 

ثبورظبي 
265 
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: مقدمة 
إف مكضكع الحريات العامة عبر التاريخ الطكيؿ لئلنسانية؛ كفي مختمؼ المجتمعات البشرية؛ ميما 

تباينت نظميا االجتماعية؛ كتباعدت معتقداتيا الدينية؛ كاختمفت سبؿ عيش اإلنساف فييا؛ لو تاريخ حافؿ، 
إذ بيف انتقاؿ اإلنساف مف نظاـ الرؽ كالعبكدية التي سادت اإلنسانية أحقابا طكيمة مف الدىر؛ إلى الثكرة 

التحررية الكبرل التي جاء بيا اإلسبلـ لتحرير اإلنساف؛ إلى أجكاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
ممحمة خالدة مف التضحيات الجسيمة التي كمفت اإلنسانية أركاح المبلييف مف أبنائيا، كمف الكفاح الشاؽ 

الذم تحممو اإلنساف بكؿ صبر كشجاعة كالذم خاضو في شكؿ حركب كثكرات كتمردات لتكسير كؿ 
القيكد التي كبمتو أحقابا طكيمة مف الدىر ليسترد حقكقو، حقا بعد حؽ، كحرياتو جميعيا مستيدفا انتصار 

" . التحرر لمفرد كالحرية لمشعب : " المبدأ القائؿ 
كما مف مكضكع أثار الجدؿ العميؽ، كاختمفت فيو الرأم، كتعددت فيو المكاقؼ، كتفرؽ المفكركف 

كالباحثكف فيو مثمما كاف مكضكع الحريات العامة، كما ذلؾ إال ألف اإلنساف كالذم يعتبر بحؽ أثمف ما 
في الكجكد، كأغمى ما في الككف، لـ يشغمو شيء في الكجكد مثمما شغمو ىذا المكضكع، فالحريات العامة 

كاجبة الكجكد في كؿ مجتمع بشرم، كضركرة حتمية كالماء كاليكاء كال يتصكر مجتمع أساسو األخكة 
كالمحبة كالسبلـ كدعامتو العدالة االقتصادية كاالجتماعية بدكف أف يككف كافة أفراده متمتعيف بحرياتيـ 

العامة جميعيا، فبل يمكف إىدار حقكؽ الفرد كحرمانو مف حرياتو األساسية، كالكاجب احتراميا لو كانساف 
. في أم مجتمع ميما كانت األسباب كالدكاعي 

إف اليزات العنيفة التي تشيدىا مجتمعات مختمفة إنما سببيا المباشر كغير المباشر إىدار أنظمتيا 
لتمؾ الحقكؽ، كعدـ تمتع المكاطف بحرياتو العامة، كحرمانو مف حقكقو األساسية كاإلنسانية، كىي تأتي 

استمرارا لتمؾ الممحمة التي بدأىا اإلنساف منذ مئات السنيف لتكسير كؿ القيكد التي كبمتو حينان مف الدىر 
ليس باليسير، كحرمتو مف تمتعو بحرياتو العامة كاممة غير منقكصة، تمؾ الممحمة التي أصبحت تراثان 

لئلنسانية جمعاء، يحؽ لكؿ مجتمع انعدمت فيو الحريات العامة أف يغترؼ منيا مبادئو النضالية، 
.  كيستميـ منيا سبؿ انتصاره ضد كؿ  متسمط 

إف كؿ األنظمة السياسية عمى اختبلؼ ألكانيا، كمشاربيا، كأشكاليا سكاء كانت نظما ثيكقراطية، أك 
ديمقراطية، أك عسكرية، أك باسـ أنصار طبقة مف الطبقات؛ كميا رفعت شعار الحريات العامة كباسميا 

جاءت إلى السمطة، كمف أجؿ تحقيقيا بنت الركيزة األساسية في تدعيـ كجكدىا، إال أف بعض تمؾ 
األنظمة سرعاف ما يتجمى أف ذلؾ الشعار الذم رفعتو إنما اختير المتصاص غضب الشعب، أك لمضرب 

. عمى الكتر الحساس لئلنساف، أك لبلستحكاذ كالييمنة عمى السمطة كاغتصابيا مف مصدرىا الشرعي 
كمف اجؿ ذلؾ فانو ال سبيؿ لصكف الحريات العامة، إال إيماف  الشعكب، كيقظتيا، كحرصيا الدائـ 
عمى أف تسكد في مجتمعاتيا، كاستعدادىا في الكقت المناسب لمبذؿ كالتضحية ميما عظـ البذؿ، كميما 
ف أكثر ما يميزه عف  كانت قيمة التضحية، إذ قيمة اإلنساف الحقيقية تتمثؿ فيما يتمتع بو مف حرية، كا 
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غيره مف مخمكقات اهلل في ىذا الككف الفسيح ىك كجكده داخؿ مجتمع منظـ يتمتع فيو كؿ فرد بحرياتو 
.  العامة

تعد الكتابة لقضايا الحقكؽ كالحريات العامة تحديان كبيران لمكثير مف الميتميف كعمى ىذا األساس 
بالشأف القانكني كالحقكقي، كىي بدرجة أكبر تمثؿ تحديان لئلعبلمييف كالصحافييف، كالقائمات باالتصاؿ 
عمى كجو التحديد، فطبيعة مكضكعات الحريات العامة معقدة كشائكة، تحتاج المعرفة كاإلدراؾ لجكانبيا، 
كاالنطبلؽ الكاعي بشجاعة لرصد كافة التجاكزات المعمنة كغير المعمنة لمقتضياتيا، كما أنيا تحتاج دعمان 

مف المؤسسات الرسمية كغير الرسمية، كمنظمات المجتمع المدني، كالمدافعيف عف الحريات كالحقكؽ 
حكؿ العالـ لرفد التجربة الكطنية، مف أجؿ تعزيز بناء ديمقراطي صحيح لمدكلة تأخذ في حسبانيا 
مقتضيات المصمحة المجتمعية كتدافع عف المكاطف بصرؼ النظر عف انتماءاتو كتككينو الفكرم، 

 .فالحريات العامة بناء فكرم قبؿ أف يككف كاقعان نممسو عمى األرض 
كفي ىذا االطار دخمت الصحافيات كاإلعبلميات العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية طكر 
التحدم كالتنافس في تناكؿ قضايا الحريات العامة، كبرزت الكثير مف التحديات التي كاجيتيف في عمميف 
نتيجة تعرضيف ليذا الجانب الشائؾ في العبلقة بيف اإلنساف كمجتمعو، كما يفترض مف كجكد مؤسسات 
حككمية تتعدم عمى حقكقو كحرياتو بشكؿ يكمي كدائـ، بقصد أك بدكف قصد، مما خمؽ مجمكعة مف 
التساؤالت عف قدرتيف في عرض ىذه القضايا كطبيعة تناكليف ليا، كما طرح تساؤالت عف قدراتيف 

الفردية في العمؿ الصحافي عمكمان، كعميو برز التشكيؾ في قدراتيف المينية عمى ىذه المنافسة لشغؿ ىذا 
المكقع اإلعبلمي، خصكصان في ظؿ كجكد نسبة ال بأس بيا مف النساء البلئي يعممف في مياـ إدارية، 

ككجكد عدد كبير نسبيان مف اإلعبلميات الخريجات بشيادات أكاديمية مف الجامعات الفمسطينية كالعربية، 
كأخريات ذكات خبرة طكيمة، اال اف المياـ التي تعطى ليف ال تمنحيف صبلحيات اتخاذ القرارات، خاصة 

ما يتعمؽ باألداء الميني في المؤسسات اإلعبلمية كالصحافية الفمسطينية، فمعظـ القرارات اإلدارية 
كالمينية مركزة بيد الرجؿ، كمع زيادة الضغكط داخؿ المؤسسات الصحافية عمى الصحافييف عمكمان 
كالصحافيات خصكصان مف حيث التقييد في طرح المكضكعات الحساسة ذات التأثير االجتماعي 

كالسياسي كالميني برز التحدم األكبر ليف، كخضف ىذه التجربة التي أضفت بعدان ىامان في شراكة المرأة 
.  الرجؿ في العمؿ اإلعبلمي عمكمان كالصحافي عمى كجو الخصكص 

كمع اإلنجاز الذم حققتو اإلعبلميات الفمسطينيات في مجاؿ الصحافة كالنشر، باتت القائمات 
 ىذا اليدؼ لـ يتحقؽ لو ما أراد مريدكه، فمـ ترتؽ  أفباالتصاؿ ىدفان مفترضان لمكثير مف الدراسات، إال

الدراسات حكؿ القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية  إلى المستكم المطمكب مف بحث دكر القائمات 
باالتصاؿ في المؤسسات الصحافية، كظمت الدراسات التي تناكلت القائمات باالتصاؿ تبحث عمى 

استحياء في قضايا المرأة تحديدان، ككأنيا تريد إثبات أف عمميا الصحافي يتمحكر في ىذا الجانب دكف 
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التفات منيف إلى القضايا االجتماعية كالسياسية كالمينية كىي األساس المحرؾ لممحيط المجتمعي، ككأف 
 .المكضكعات األخرل ىي تخصص ذككرم فقط، مما استدعي كجكد دراسة تبحث في ىذا الجانب 

العكامؿ المؤثرة عمى كفي اطار السياؽ البحثي، كما تريد الدراسة الكصكؿ اليو مف تحديد أبرز 
الخطاب الصحافي لمقائمات باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية، كدكر ىذه العكامؿ في تناكليف لقضايا 
الحريات العامة، تبرز مجمكع ىذه العكامؿ لتشكؿ عائقان كمانعان ميمان في كجو الباحثيف أك الصحافييف 

الذيف يطرقكف ىذا الجانب الشائؾ، كالمسار الخطر الذم يؤثر عمى كاقع التجربة، مما يدفع بالسؤاؿ عف 
حدكد دكر كؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ في التأثير عمى قدرة الصحافييف عمكمان، كالقائمات باالتصاؿ 

. خصكصان ؛ لمكتابة عف قضايا الحريات العامة في الصحافة الفمسطينية 
كتتمثؿ العكامؿ المؤثرة عمى الخطاب الصحافي لمقائمات باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية كالمحددة 

، إلى جانب العكامؿ (المينية كاالدارية )ضمف نطاؽ ىذه الدراسة بمجمكعة العكامؿ كالضغكط الداخمية 
الذاتية )، كالعكامؿ كالضغكط الشخصية (العكامؿ السياسية كتشريعات الصحافة )كالضغكط الخارجية 

، كما كتتضمف العكامؿ كالضغكط المجتمعية، كأخيران العكامؿ المعرفية الخاصة بقضايا الحريات (كاالسرية
العامة، كتبرز أىمية ىذه العكامؿ تبعان لممكضكع الذم تتناكلو الدراسة، حيث أف قضايا الحريات العامة 

مف المكضكعات التي تثير اىتمامان اعبلميان عاليان في المنطقة العربية كالمحيط االقميمي، كما كتزيد درجة 
األىمية كاالىتماـ في المجتمع الفمسطيني الذم يعاني مف االنقساـ كانتياؾ الحريات السياسية 

كاالجتماعية كتعطيؿ لبعض قكانيف الحريات أك تجاكزىف، أك الحالة المزرية التي يعيشيا المجتمع 
– فتح  )الصحافي نتيجة التجاذبات السياسية بيف الكتمتيف األكبر في نقابة الصحافييف الفمسطينييف 

كالتي كاف آخرىا تعطيؿ االنتخابات العامة لمنقابة في غزة الختيار أعضاء األمانة العامة لنقابة  (حماس
ـ، كىي مف المكضكعات التي تحمؿ في طياتيا جكانب التميز لمف 2010الصحافييف الفمسطينييف عاـ 

 .يخكض غمارىا مف الصحافييف 
كالدراسة في ىذا السياؽ تطرح تساؤالن ىامان في تأثير النكع االجتماعي عمى تناكؿ القائمات باالتصاؿ 
ليذه القضايا، كحجـ تأثيره عمى معالجات الخطاب الخاص بيف لكثير مف القضايا اليامة كعمى رأسيا 
قضايا الحريات العامة، في ظؿ الضغكط كالعكامؿ المؤثرة عمى األداء العاـ لمقائمات باالتصاؿ في 

المؤسسات الصحافية الفمسطينية، كىنا يتبادر إلى األذىاف الفكرة القائمة بأف طرؽ التعامؿ مع اإلعبلميات 
كالصحافيات في المؤسسات االعبلمية ال تختمؼ عف حالة التعامؿ مع المرأة نفسيا في كسائؿ االعبلـ، 
حيث اإلقرار الدائـ مف الباحثيف بكجكد التيميش كالتقصير اتجاه المرأة كقضاياىا كخصكصان اإلعبلميات 

. منيف، إلى جانب التمييز القائـ عمى النكع االجتماعي 
كيعترؼ المقرر الخاص األسبؽ لؤلمـ المتحدة كالمعني بحرية التعبير؛ بعدـ حصكؿ المرأة عمى 

حقكقيا في جانب الحريات العامة، كيمخص المشيد بقكلو أف المدل الفعمي الذم يمكف لممرأة فيو ممارسة 
حقكقيا في الرأم كالتعبير كالمعمكمات بدكف تمييز، كالدرجة التي تتمتع فييا المرأة بالفعؿ بحؽ المشاركة 
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في الحياة العامة، مف األمكر المحكرية في قضايا تحقيؽ المساكاة لممرأة في الحصكؿ عمى الحقكؽ، 
كتساكم الفرص، كالتمتع بالحقكؽ كالمساكاة في المعاممة، كيبيف أف المشكمة ال تكمف في أسمكب تفصيؿ 

معايير حقكؽ اإلنساف الدكلية، بؿ في التفسيرات المحدكدة كالتقميدية كتطبيؽ قانكف حقكؽ اإلنساف، كيؤكد 
عمى أنو مف غير المقبكؿ أف تظؿ المرأة معتمدة عمى الرجؿ في تمثيؿ كجيات نظرىا كحماية مصالحيا، 

كما أنو ليس مف المقبكؿ أف يستمر اإلقصاء الدائـ لممرأة مف عمميات صنع القرار التي ال تؤثر فييا 
 .  (1)فقط، بؿ في المجتمع بأسره 

إف اإلعبلـ المحمي كالدكلي يميؿ إلى معاممة الرجاؿ كالنساء بطريقة مختمفة لمغاية، كبأنماط متباينة 
بحيث يككف الرجاؿ أكثر ظيكرنا كىيمنة في كسائؿ اإلعبلـ، كتسكد الصكر النمطية الخاصة بالنكع 

االجتماعي في ىذه الكسائؿ كالمؤسسات، األمر الذم يعزز قمة ظيكر المرأة في ساحة اإلعبلـ األمر 
الذم يؤثر عمى نجاحيا السياسي، كاالجتماعي، كطمس كتيميش أدكارىا المختمفة، مما يعني كجكد عدد 
أقؿ مف القصص اإلخبارية التي تركز عمى القيادات كالنخب النسكية الرائدة في المجاالت المختمفة، كىك 

ما يمنع مف كصكؿ المرأة إلى مراكز صنع القرار، ككضع السياسات في المؤسسات المختمفة، كعمى 
رأسيا المؤسسات اإلعبلمية كالصحافية، كلعؿ قمة الدعـ الذم تتمقاه النساء في ىذه المؤسسات كغيرىا ىك 
ما يسيـ في بطء تقدـ المرأة، فحاالت دعـ كتعزيز قيادة المرأة في مؤسساتيف خصكصان اإلعبلمية منيا 

أقؿ مف أف تذكر، كما أف عكامؿ التكيؼ الثقافية التي تخصصيف لحمؿ مسؤكلية أكبر في المياـ األسرية 
 .(  2)تقؼ في طريؽ مشاركتيف الكاممة 

كما يزداد االعتراؼ بأف لئلعبلـ دكر رئيس يمكف أف يمعبو في مشاركة المرأة في شتى جكانب الحياة 
االنسانية مف عدمو، كما يظيره التصريح الذم أصدره االتحاد البرلماني الدكلي منتصؼ العقد السابؽ، 

بأف اإلعبلـ يمكف أف يساعد عمى غرس فكرة اعتبار مشاركة المرأة في الحياة السياسية جزءنا أساسينا مف 
الديمقراطية في أذىاف الجميكر، كما يمكف أف يحرص عمى تجنب رسـ صكر سمبية لممرأة، أك صكرو 
تقمؿ مف شأنيا كتصميميا كقدرتيا عمى المشاركة في السياسة، ميركزان عمى أىمية دكر المرأة في الحياة 
االقتصادية كاالجتماعية كفي عممية التنمية بكجوو عاـ، كىك ما تكشؼ عنو المحاكالت المتكررة كالجيكد 

الكبيرة التي تبذليا مؤسسات محمية كدكلية، كعمى رأسيا مؤسسات األمـ المتحدة في محاكلة لتمكيف المرأة 
 .مف حقكقيا كافة 
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كعمى الرغـ مف ذلؾ نبلحظ ازدياد كتفاقـ حالة التمييز بناءن عمى النكع االجتماعي بسبب كجكد 
كتطكر كسائط اإلعبلـ الحديثة كفقان لمشركع رصد اإلعبلـ العالمي، الذم أظير أف الرجاؿ في العاـ 

مف مكضكعات األخبار، حيث تستمر األخبار في رسـ صكرة لعالـ تفكؽ % 79ـ كانكا يمثمكف 2010
فيو أعداد الرجاؿ أعداد النساء في جميع الفئات الكظيفية تقريبنا، ك تظير الفركؽ األكبر في األعماؿ 
المينية، غير أف قطاع اإلعبلـ شيد تحسنان في بعض األكجو، مع زيادة عدد المػيراًسبلت في مجاالت 

أكثر مف الرجاؿ % 6المكضكعات الصعبة، مثؿ األمف كالسياسة كاالقتصاد، كقد كًجدى أف المراًسبلت كيٌف 
 .( 1)في احتماؿ أف تككف مكضكعات قصصيف اإلخبارية عف النساء 

كعمى الصعيد الفمسطيني تحاكؿ الدراسات كالبرامج المنفذة مف خبلؿ المؤسسات المحمية كالدكلية 
الميتمة بدعـ كتمكيف المرأة ؛ قراءة كتحميؿ الكاقع االعبلمي الفمسطيني مف منظكر النكع االجتماعي كفيـ 
السمككيات كاألنماط المختمفة في التعامؿ معو مف جانبيف؛ األكؿ يتمثؿ بشكؿ كحضكر المرأة في كسائؿ 
االعبلـ الفمسطيني كاظيار انجازاتيا كدكرىا في المجتمع، باإلضافة إلى تحميؿ تغطية كسائؿ االعبلـ 

 .لقضايا المرأة 
في الفترة الكاقعة ما بيف " أكراد " ككفقان الستطبلع رأم أجراه مركز العالـ العربي لمبحكث كالتنمية 

مكاطف فمسطيني مف الضفة الغربية كقطاع غزة،  (1000)ـ عمى عينة قكاميا 2014 نكفمبر 14-16
أربع كرش في الضفة الغربية ) كرشات عمؿ 8صحافي كصحافية، إلى جانب اجراء  (200)اضافة إلى 

صحافي كصحافية، كشؼ االستطبلع أف ظيكر كتكاجد المرأة  (87)، شارؾ فييا (كمثميا في قطاع غزة
في كسائؿ االعبلـ الفمسطينية كاف متكاضعان، إلى جانب أف كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية ال تقدـ نماذجان 
إيجابية عف المساكاة بيف الجنسيف بما فيو الكفاية، كأف ىذا االعتقاد يسكد عمى نحك أكبر في أكساط 

الصحافييف، كأظير أف تمثيؿ النساء في مكاقع صنع القرار في كسائؿ االعبلـ الفمسطينية ضعيؼ جدا، 
كأف ظركؼ عمميف مف حيث الركاتب كتبكأ المناصب القيادية كصنع القرار بحاجة إلى مجمكعة مف 
السياسات االعبلمية اليادفة كالنمكذجية، كما أف ظركؼ عمميف ليست مرنة بما يتناسب كاحتياجاتيف 

ككنيـ يقمف بدكر مجتمعي كبير تجاه األسرة، كىذا ما يجب النظر إليو مف زاكية ال تزيد مف الفجكة بيف 
الذككر كاالناث، كىك ما يتطمب كجكد دراسات أكثر عمقان كتطكير نماذج كأدلة تدريبية كتعميمية تزيد مف 

  .(2)الحساسية لمنكع االجتماعي في أكساط خريجي االعبلـ كالعمـك االنسانية 

                                                 
1
 - Global Media Monitoring Project, report highlights the : “ Who makes the news ” ,( 2010), 

Availableon : (http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/highlights_en.pdf - 

August 23, 2014) 
، "اإلعبلـ الفمسطيني كقضايا النكع االجتماعي " ، استطبلع رأم حكؿ "أكراد"مركز العالـ العربي لمبحكث كالتنمية - 2

 :ـ، متاح عمى 2014 ديسمبر 8األلمانية، راـ اهلل، " دكتشة فيمي " بالتعاكف مع مؤسسة 
(http://awrad.org/ar_page.php?id=n5gXQEpU4Da9683082AQpqM5RZ3zJ - 5/1/2015ـ) 

http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/highlights_en.pdf
http://awrad.org/ar_page.php?id=n5gXQEpU4Da9683082AQpqM5RZ3zJ
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إف متطمبات صناعة الفارؽ الرئيس في دمج المرأة االعبلمية في المجاؿ العاـ لممينة ، يتطمب دراسة 
كاعية لطبيعة التحديات التي تكاجييا عمى صعيد النكع االجتماعي، اضافة الى خمؽ كاقع جديد 

لئلعبلميات يتميز بكجكد نخب اعبلمية نسكية قادرة عمى صناعة التغيير، مف خبلؿ دمج اإلعبلميات 
الفمسطينيات ببرامج تدريب ىادفة مخطط ليا ترتقي بالكاقع الميني ليف أسكة بالرجؿ، الى جانب قضايا 

خاصة النكع االجتماعي النكع االجتماعي ك كيفية تغطيتيا اعبلميا،ن ككيفية التعامؿ بحساسية مع مكضكع 
لمعامبلت كالعامميف في اإلعبلـ المرئي ك المسمكع، يضاؼ الى ذلؾ إنتاج مكاد تمفزيكنية تعكس نتائج 
ىذا التدريب تبث عمى المحطات التمفزيكنية لتعميؽ التكاصؿ بيف أفراد المجتمع لتقبؿ الطرح الجديد في 
مشاركة المرأة االعبلمية لمرجؿ، كعميو يصبح لزامان عمى الجمعيات كالمراكز النسكية الناشطة في مجاؿ 
النكع االجتماعي تعزيز القيادة النسكية اإلعبلمية، مف خبلؿ التشبيؾ مع المؤسسات اإلعبلمية لتشكيؿ 

نكاة شبكة اعبلمية يككف فييا النساء كالرجاؿ جنبان الى جنب لخمؽ كاقع إعبلمي جديد يقكد الى قبكؿ فكرة 
اندماج المرأة في العمؿ اإلعبلمي، تمييدان لقيادة حراؾ مجتمعي يفيد في نقؿ التجربة في قطاعات 

. مجتمعية أخرم 
 

قاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى أربعة فصكؿ، كفي ىذا اإلطار ، كضمف النظرة المكضكعية لمدراسة 
يحمؿ كؿ فصؿ مجمكعة مف المفاصؿ الرئيسية عمى ىيئة مباحث تبحث في عناكيف الفصكؿ الرئيسية، 

: كفصكؿ الدراسة ىي 
. كيتضمف االطار المنيجي لمدراسة : الفصؿ األكؿ 
بيئة العمؿ اإلعبلمي، كدكر اإلعبلـ كتشريعاتو في تعزيز حقكقيا .. المرأة العربية : الفصؿ الثاني 
نظرة تحميمية لمقكانيف كرصد لبلنتياكات .. اإلعبلـ كالحريات العامة : الفصؿ الثالث 
النتائج الخاصة بالدراسة التحميمية كالميدانية  : الفصؿ الرابع 

. كاستعرضت خاتمة الدراسة مناقشة نتائج الدراسة، كالمقترحات التي ترفعيا الدراسة 
  



 
 
 
 
 

اإلطار :الفصل األول 
للدراسة واإلجرائً المنهجً 
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: الدراسات السابقة : أوالًال 
بعد مسح التراث العممي الخاص بمكضكع الدراسة، رصد الباحث مجمكعة مف الدراسات السابقة المتعمقة 

: بمكضكع الدراسة، قسميا الباحث إلىمحكريف اثنيف 
دراسات خاصة بالعكامؿ المؤثرة عمى أداء القائمات باالتصاؿ في المؤسسات اإلعبلمية، : المحكر األكؿ 

. ككاقعيف الميني 
. دراسات خاصة باإلعبلـ كالحريات العامة : المحكر الثاني 

الدراسات الخاصة بالعوامل المؤثرة على أداء القائم باالتصال : المحور األول 
: فً المؤسسات اإلعالمٌة، والواقع المهنً

كاىتمت الدراسة في ىذا الجانب بتكضيح مدل اىتماـ الدراسات السابقة بتأثير العكامؿ المختمفة في بيئة 
العمؿ اإلعبلمي عمكمان عمى األداء العاـ لمقيادات النسائية اإلعبلمية، كالقائمات باالتصاؿ في المؤسسات 
اإلعبلمية كالصحافية، كيفيد ذلؾ في معرفة أىـ ىذه العكامؿ كالمؤثرات لبلسترشاد بيا في كضع تحديد 

دقيؽ لمجمؿ العكامؿ الداخمية كالخارجية كغيرىا مف العكامؿ كالضغكط التي تؤثر في األداء العاـ 
لمقائمات باالتصاؿ في المؤسسات الصحافية،إلى جانب دراسة الكاقع الميني الذم تعيشو القائمات 

باالتصاؿ في المؤسسات اإلعبلمية، كقياس درجة تمثيميا فييا، باإلضافة إلى التعرؼ عمى تأثير النكع 
االجتماعي في بيئة العمؿ الميني عمى أدكار القائمات باالتصاؿ ككظائفيف في ىذه المؤسسات، كتأثير 

ذلؾ عمى ترقي القائمات باالتصاؿ في السمـ الكظيفي أسكة بزمبلئيف الذككر، كالتعرؼ عمى أىـ 
المعكقات التي تقؼ حائبلن في طريؽ ترقييف كانتقاليف إلى الكظائؼ القيادية في المؤسسات 

 :كمف ىذه الدراسات اإلعبلمية،
التركٌبة الدٌمغرافٌة، : 21بناء صورة الصحافٌٌن الكٌنٌٌن فً القرن : دراسة بعنوان  -1

والرضا الوظٌفً، والتأثٌرات على القٌم اإلخبارٌة والحكم الذاتً، ومعاٌٌر التدرٌب فً 

مجال الصحافة
(1) : 

، في الفترة التي شيدت صناعة 21سعت ىذه الدراسة جاىدة لفيـ أكضاع الصحافة الكينية في القرف اؿ
ـ، 1999اإلعبلـ في الببلد نمكا غير مسبكؽ في الفترة الماضية منذ إعادة إدخاؿ السياسة التعددية في 

كقد تكسعت كسائؿ اإلعبلـ الكينية بشكؿ كبير مما أدل إلى إنشاء العديد مف المؤسسات االعبلمية 
الجديدة، كبرامج الصحافة كاالتصاؿ، مما أدل إلى منافسة شرسة عمى حصة كؿ منيا في سكؽ اإلعبلـ، 

كاستخدمت ىذه الدراسة الكصفية منيج المسح االعبلمي، كتطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية مف 

                                                 
1  - Jackson Kioko. Ireri, Constructing a portrait of Kenyan journalists in the 21st century: 
Demographics, job satisfaction, influences on news values and autonomy, and standards of 
journalism training, United States, Indiana University, Department of Journalism, Ph.D. 
thesis, (2015).  


