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 ذ يف غيبيما قضاء  اهلل, ولـ يفارقاني فيو, والمذ يف  تمنيت لو حضرا م       ّ              روح والد ي الحبيبيف ال إلى                َ   َ                            ُ               ّ

ف جاء متأخرا ..معي ما تمن                      ً   ياه.. وا 

 طو الجدي, الذي لو الفضؿ األكبر دائما , وحرصو عمى أف أكوف كما  زوجي الرائع د. إلى                         ً                                  
ً            ً                                                  يميؽ بي, وكاف مثاال  أمامي دائما  لمطبيب الخموؽ المتفاني, العاشؽ لمعمـ, الراغب في                   

, وخمؽ, وثقة, وطيبة. ٍ                     االستزادة, الداعـ لي في كؿ مسارات العمر, بديف                                              

 ني طويبل  إلىماليما وأنا في ىائج البحث, عدي, المذيف سامحاو  ة القمب, أمؿحب     ّ ابني   إلى                               ً       
ُ                        والقراءة, واالستزادة, وكنت  أرقب  في عينييما فرحة اإلنجاز, وس ح ب االفتخار, وموارس األمؿ.  ُ                            ُ      ُ                          

  الكراـ الغوالي, مخيمي" النصيرات" الشامخ, حارتي القديمة, مصاطب انتظار  أىميإلى
                                                                         ِ  العائديف مف رحمة البحث عف الوطف والكرامة بيف قضباف زنازيف, وأنفاؽ المقاومة  الغوالي 
 العنيدة.

  إلى جميوري العريض الذي كـ لو ح لي عمى مدارج الجوائز والتكريمات, وبايعني عمى طير                                                    ّ                            
 الكممة, وبياض اليد, وصدؽ االنتماء..

  لى كؿ  مف جعؿ مف دقائؽ العمر مسرحا  إلثبات الذات في و ّ                            ً                   وا   طف الشرفاء..       

 أهدي هذا اجلهد

                                                 سائلة اهلل عز وجل أن أكىن دائما  عند حسه الظه بي.. 
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ّ                                           الحمد هلل والشكر هلل أوال , رب  البرايا عدد خمقو, وزنة عرشو, ومداد كمماتو القائؿ في محكـ                     ً    

ّ               ً      رب أوزعني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمت عمي  وعمى والدي  وأف أعمؿ صالحا  ترضاتنزيمو"             ّ فمو , "(1)ه                                     
ٍ             ّ                 عمى ما وىبني مف نعـ  ال تحصى, وأيدني بيدي  مف عممو, فقد ر لي أف أنيؿ مف                  ً  الشكر والحمد كثيرا                       ٍ                  

شكري وامتناني أرفعو في فسحة الدنيا ألستاذي ومشرفي ف المعرفة قدر جيدي, وسعة عقمي, ثـ معي
     ّ               ا مكن ني مف أف أجتاز الفاضؿ د. أيمف خميس أبو نقيرة, الذي ىيأ لي مف وقتو وعممو وتجربتو م

ً     ً                الكثير مف الطبلسـ في البحث العممي الذي لو قوانينو ومساربو, وكاف مثاال  طيبا  لميد البيضاء,                                                                    
  .ؿ ممتنة لو ما حييت كما يميؽ بووسأظ والتفاني مف أجؿ الخير والسعي إليو..

 وشكري البالغ أسوقو إلى عضوي لجنة المناقشة كؿ مف: 
 حفظو اهلل. -     ً        ً مناقشا  داخميا   -عبد الحميد عيسىالدكتور الفاضؿ/ طمعت 

 حفظو اهلل. -     ً        ً مناقشا  خارجيا   -والدكتور الفاضؿ/ أحمد محمد المغاري
سباغ تجربتيما الكبيرة عمى  دوف تحيز, رشادي, وا  ّ           لتفضميما بقبوؿ مناقشتي, وا  والشكر                                                               

لمسيد شكري العظيـ  كذلؾلتفضمو بالتدقيؽ المغوي لمرسالة, و  عوض الحشاش لكؿ مف السيد      ٌ موصوؿ  
خراجيا بالشكؿ الجميؿ الذي بيف أيديكـ.. ىاني الصوص وال أنسى األخ                                                                   لجيده الواضح في تنسيقيا وا 

 الدكتور مشير عامر أستاذ المغة اإلنجميزية لتفضمو بترجمة ممخص الرسالة وعنوانيا.
أستاذ -الخالؽ العؼوال يفوتني في ىذا المقاـ أف أتقدـ بغزير الشكر مف األستاذ الدكتور عبد 

  األدب العربي بالجامعة اإلسبلمية, عمى مناقشتو لي في خطة الدراسة.
ُ      ليـ وتعممت  منيـذت   ِ مم   ُ ت  تذة قسـ الصحافة واإلعبلـ الذيف ألساوكذلؾ  أبجديات الصحافة           

الطريؽ نحو التحصيؿ واالستنباط واالىتداء بلتي وزمبلئي الحقة, وكانوا مشاعؿ تنير لي ولزمي
ٍ          ات  حسنة, أ.لمخرج  حشيش, د. أميف وافي,  حسف أبو د جواد الدلو, د. طمعت عيسى, د.  

 د. أحمد الترؾ, د. مشير عامر..
ٍ                   ُ   صديقاتي المواتي ارتبطت معيف بذكريات  ثمينة, ومواقؼ ال ت نسىوال أنسى أف أشكر  فميف  ,                                  
أسكبو عمى مدارج الفخار أما عظيـ الثناء ف              ٍ         ُ     منو لي مف تناغـ  حمو ال ي نسى, الشكر الرقيؽ عمى ما شك

ّ                                                                  بالجامعة اإلسبلمية التي توج ت مسيرتي العممية والعممية بإكميؿ التميز كوني واحدة مف طالباتيا..                          
ُ    فشكرا  لكـ جميعا  عمى أف كنتـ في طريقي الذي ازداف بكـ وش ر ؼ..  َ                                        ً          ً     

ؿ..      ً                                    ّ                                  وأخيرا  اسمحوا لي أف أتقدـ بالشكر لكؿ مف قد ـ لي في ىذا العمر وردة.. وكأس حنظ
ّ  داعية  اهلل أف أكوف وفقت  بما اجتيدت.. فإف أصبت فمف اهلل جؿ  ,                              ْ ألني لوال ىذه وتمؾ .... لما كنت                                   ْ                 ً    

ياكـ لما يحبو و ف أخطأت  فمني.. ىداني اهلل وا  ْ                                    وعبل.. وا   الباحثة                           يرضاه.                
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 ملخص الرسالة
 واقع الصحافة األدبية في الصحف الفمسطينية اليومية

 دراسة تحميمية وميدانية
 الباحثة/ كفاح الغصينإعداد 

أثناء المدة في ؼ واقع الصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية,            ّ الدراسة تعر   استيدفت
جراء دراسة تحميمية لممحتوى والشكؿ الذي ق د مت  فيو 31/12/2013ـ وحتى 1/1/2013مف  ْ      ـ, وا    ّ ُ                                             

تصاؿ في تمؾ الصحؼ, والحصوؿ ؼ آراء القائميف باال ّ ر  تعة, و الصحافة األدبية في صحؼ الدراس
 ى إجابات تفسيرية لنتائج تحميؿ الجداوؿ بالدراسة.عم

 مسح أسموبو  وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية, واستخدمت منيج الدراسات المسحية,
ت الدراسة الذي تـ في إطارىما توظيؼ أسموب المقارنة المنيجية, وتـ جمع بيانا الممارسة أساليب

 بوساطة استمارة تحميؿ المضموف, والمقابمة المقننة.

واختارت الباحثة الصحؼ اليومية الفمسطينية )القدس, واألياـ, والحياة الجديدة( عينة لمدراسة, 
بحيث تـ  ف,ة, مدة الدورة فييا أسبوعابنائية دائري عمديةعينة  وتـ اختيار أعداد الصحؼ عف طريؽ

ـ, ومف ثـ ترؾ 2013مف كؿ صحيفة في األسبوع األوؿ مف شير يناير لعاـ  العدد األوؿ اختيار
 تصاؿ بطريقة العينة العمدية.الذي يميو, واختيار القائميف باالأسبوع وأخذ األسبوع 

تندرج جميعيا  أف الصحافة األدبية في صحؼ الدراسةوكاف مف أىـ نتائج الدراسة التحميمية 
 يا, وأنو ال يوجد بيا صفحات أدبية خاصة, وأف المساحة التيتحت مسمى الصفحات الثقافية في

 الدراسة. ُ ّ  م د ةليا اكممف عمـو مساحة الصحؼ ب %(4.37)                                شغمتيا الصحافة األدبية لـ تتعد  

ْ                                                                          وبي نت  النتائج أف الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة تتوزع ما بيف فنوف أدبية خالصة,   ّ   
بيف الصحافة الخبرية التي تحتوى عمى  والنقد, والمقالة, وما, والمسرح, والقصة, والخاطرة, كالشعر

عمييا الصحافة  تغمبحديث, والمقاؿ, وأف صحيفة القدس والتقرير, وال, مضاميف أدبية كالخبر
 الخبرية.

فف القدس  ً               ا  لدى الصحؼ تبلهعام  ً ا  اتجاىمقالة األدبية بوصفو توصمت النتائج إلى تفوؽ فف ال
                          ً                                                حيف جاء ترتيب السيرة متاخرا , وكذلؾ فف الكتابة لممسرح الذي افتقرت لو صحيفة الخاطرة, فالنقد, في 

جتماعية, فالوجدانية, وتضاؤؿ الموضوعات األدبية الوطنية بتميز, فاال    ً                      تماما , واستحواذ الموضوعات 
 الدينية في صحؼ الدراسة. األدبية المغوية, وشبو غياب لمموضوعات
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لممعمومة عف سواه مف المصادر, وأف ىناؾ   ً ا  مصدر بوصفو ب أظيرت النتائج بروز الكاتكما 
, وأف االنقساـ الفمسطيني عمؿ عمى 48لممواد األدبية مف الضفة الغربية والقدس, وكذلؾ عرب   ً ا  تحيز 

                                                                  ً                  عدـ تفاعؿ قطاع غزة مع المشيد الخاص بالصحافة األدبية, الذي جاء معدوما  في صحيفة الحياة 
ً  الجديدة, وضئيبل    باقي الصحؼ.في     ً جدا               

ْ                                                                           أك دت  الدراسة الميدانية ضرورة وجود أكثر مف محرر, ووجود شبكة مراسميف مختصة, كما    ّ 
دبي واالمتياز المغوي والخمؽ ىؿ الذوؽ األأدبية واختيارىـ مف ألزيادة العامميف في الشؤوف ا ارتأت

 ,والمعاىد ,والمدارس ,الرفيع, مع زيادة عدد الصفحات وتنشيط المراسميف, والقياـ بزيارات لممنشآت
       ً تشجيعا   ة,والمالي ,الجوائز العينيةوالمؤسسات, وتخصيص  ,والمنتديات ,والندوات ,والجامعات

 .لممبدعيف وتكثيرا ليـ

ٍ               وخمصت الدراسة إلى توصيات  عدة مف أبرزىا ضرورة إدراج صفحات أدبية خاصة باألدب,                         
دبية ضمف الصفحات الثقافية, األ                                 ً                ضمف الصحؼ الفمسطينية اليومية, عوضا  عف نشر المواد 

ىؿ الذوؽ أوف األدبية, واختيارىـ مف ؤ زيادة العامميف في الشو  ىتماـ بالفنوف األدبية المختمفة,واال
جانب , إلى األدبي, واالمتياز المغوي, والخمؽ الرفيع, مع زيادة عدد الصفحات وتنشيط المراسميف

صة المتخصصة, كالكتابة لفف المسرح, والعمؿ بالصحافة المتخص ضرورة إيجاد مبلحؽ خاصة تعنى
 .عمى إبراز ثقافة قراءة النص المسرحي وتذوقو, وتقييمو
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Abstract 

 
The Reality of Literary Journalism in the Palestinian Daily Newspapers 

A Field Analytical Study 

 
By: Kifah Salamah Al-Ghussein 

 

The study aimed to identify the reality of literary journalism in the 

Palestinian daily newspapers, during the period from 01 January 2013 to 31 

December 2013 by conducting  an analytical study of the content and form in 

which literary journalism was presented in the study's newspapers. It also 

aimed to know the views of the communicators in these newspapers and 

obtain interpretive answers to the results of the analysis of the study tables. 

This is a descriptive study which used the survey approach and the 

survey of practice methods within which the systematic comparison method 

was employed. The study data were collected by using a content analysis 

questionnaire and the rated interview. 

The researcher selected the Palestinian daily newspaper chose (Al-Quds, 

Al-Ayyam, Al-Hayat Al-Jadeedah) as the study sample through a purposive, 

constructive and circular sampling of the newspapers' issues every other 

week. That is, the first issue of every newspaper in the first week of January 

2013, and then the second week was left out, and then the third week was 

selected, and so on. The selection of the communicators was conducted by 

using the purposive sampling method. 

One of the most important results of this analytical study is that literary 

journalism in the study's newspapers falls under the name of the cultural 

pages, and it has no special literary pages, and that the space that is covered 

by literary journalism does not exceed (4.37%) of the total space of all 

newspapers across the study's entire period. 

The study findings show that literary journalism in the newspapers 

comes in purely literary forms such as poetry, thought, story, theater, 

criticism, and the article, and in news reporting which contains literary 

contents such as the news story, the report, interview and the article. The 

study reveals that Al-Quds newspaper predominantly uses news reporting. 

The study found that the literary article form is the dominant form as a 

general trend in the newspapers, followed by the art of the thought, and then 

the criticism. The biography ranked quite late, as well as the art of writing for 

the theater which was totally missing in Al-Quds newspaper. The literary 

topics of nationalistic nature was completely dominant in the newspaper, 
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followed by social topics, and emotional ones. Linguistic topics were 

dwindling and there was a semi-absence of the literary religious topics. 

The results also showed the emergence of the writer as a source of 

information above other sources, and that there is a bias for literary materials 

from the West Bank and Jerusalem, as well as the 48 Arab Palestinians. 

Further, Palestinian division led to lack of interaction in the Gaza Strip with 

the literary journalism scene, which was non-existent in Al-Hayat Al-

Jadeedah newspaper and too small in the rest of the newspapers. 

The field study emphasized the need to have more than one editor, and 

the presence of a network of specialized reporters. The study also felt the 

need to increase the number of those working in literary affairs and to choose 

them based on the literary appreciation, linguistic excellence and high 

character, in addition to the need to increasing the number of pages, 

activating reporters, paying visits to facilities, schools, colleges, universities, 

seminars, forums, and institutions. The study recommends the allocation of 

in-kind and financial prizes to encourage and increase the number of creative 

literary people. 

The study reached several recommendations, the most important of 

which is the necessity to include special literary pages in the Palestinian daily 

newspapers, instead of publishing literary material within the cultural pages. 

The study also recommends paying attention to various arts and increasing 

the number of those working in literary affairs, and to choose them based on 

the literary appreciation, linguistic excellence and high character, in addition 

to the need to increasing the number of pages, activating reporters, and the 

need to allocate special supplements dealing with specialized journalism, 

such as writing to the art of theater, and to highlight the culture of reading, 

appreciating and evaluating the theatrical text. 
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المحتويات قائمة  

 

 رقم الصفحة الموضوع

  أ آية قرآنية

  ب اإلىداء

  ت شكر وعرفاف

  ث الممخص بالمغة العربية

  ح Abstractالممخص بالمغة اإلنجميزية 

  د قائمة المحتويات

  س قائمة الجداوؿ

  ش قائمة المبلحؽ

 1 المقدمة

 الفصل األول
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 4 أىـ الدراسات السابقة :   ً أوال     

 18 االستدالؿ عمى المشكمة :     ً ثانيا     

 25 مشكمة الدراسة  :     ً ثالثا     

 25 أىمية الدراسة :     ً رابعا     

 25 أىداؼ الدراسة :     ً خامسا     

 26 تساؤالت الدراسة :     ً سادسا     

 27 اإلطار النظري لمدراسة :  ً عا  ساب   

 29 نوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا :     ً ثامنا     

 32 مجتمع الدراسة وعينتيا :     ً تاسعا     
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 رقم الصفحة الموضوع

 34 إجراءات الصدؽ والثبات :     ً عاشرا     

 38 المفاىيـ اإلجرائية لمدراسة :عشر اديح   

 40 صعوبات الدراسة :عشر ثاني   

 40 تقسيـ الدراسة :عشر ثالث   

 الفصل الثاني
 المتخصصــةاألدبية الصحافـــة 

 42 المبحث األول: مدخل إلى الصحافة المتخصصة في فمسطين   

 42 تمييد      

 42 مفيـو الصحافة المتخصصة  ً   أوال :       

 45 مستويات الصحافة المتخصصة    ً   ثانيا :       

 46 الصحافة المتخصصة في فمسطيف    ً   ثالثا :       

 49 م والنشأةالمبحث الثاني: الصحافة األدبية ... المفيو    

 49 األدب وفنونو  ً   أوال :       

 56 مفيـو الصحافة األدبية.    ً    ثانيا :        

 57 نشأة الصحافة األدبية وتطورىا    ً   ثالثا :       

 62 المبحث الثالث: الصحافة األدبية في فمسطين   

 62 الصحافة األدبية في فمسطيف في العيد العثماني   ً   أوال :       

 72 ـ1948 -ـ 1918الصحافة األدبية الفمسطينية في عيد االنتداب  -   ً نيا  ثا      

 79 ـ1967ـ حتى عاـ 1948الصحافة األدبية الفمسطينية مف عاـ     ً   ثالثا :       
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 مقدمة:
في ظؿ تطور اإلعبلـ واالتصاؿ, خاصة في مجاؿ التقدـ التقني الكبير الذي شيدتو وسائؿ 

د اليومية, باتت القنوات اإلعبلمية تنقؿ وتنشر االتصاؿ التكنولوجية, وتأثيرىا القوي في حياة الفر 
                                                   ً      ً                            الكثير مف المعمومات واآلراء واألفكار, التي أصبحت جزءا  رئيسا  مف ثقافة الفرد في المجتمع.

بيف تمؾ القنوات اإلعبلمية المؤثرة, وذات الفاعمية المباشرة                          ً وتعد الصحؼ األوسع انتشارا  
يحدث  وال يمكف لممرء مف دوف الصحافة الفاعمة, أف يعي ماعمى مجمؿ الحياة الثقافية في المجتمع, 

ّ                          حولو مف أحداث أو مف متغيرات في العالـ, وعف طريقيا يمكنو تعر ؼ ثقافة أي أمة, إذ أصبحت                                                            
 .(1)الصحافة بذلؾ خير وسيمة تتيح لنا معرفة ثقافات الشعوب والتعبير عف كينوناتيا 

ما في الوجداف العربي ومكنونات الشخصية الثقافية                                     ّ ولما كاف األدب يحتؿ مكانة بارزة وال سي  
لما ترصده مف مضاميف سامية وما تجود بو  العربية, وىو صورة األمة وانعكاس تحضرىا وانتكاستيا,

, أو دليؿ عمى انحطاط منسوبيا وضحالة العصر, فقد استأثر (2)                             ً مف نتاجات لقرائح نخبوية غالبا  
, حيث ازدىرت الصفحات األدبية بموضوعاتيا المختمفة باىتماـ الصحؼ في العديد مف الدوؿ

أو حسب الجو                         ً               ً                                وبأشكاليا المنوعة أحيانا , وتراخت أحيانا  أخرى وفؽ ظروؼ خاصة بكؿ مطبوعة,
                                                             ّ                             العاـ السائد, أو وفؽ متغيرات ما, ومعيا ازدىرت أسماء ألدباء وكت اب ونقاد كاف ليـ دور كبير في 

 اء لـ تواكب المشيد في تمؾ الصفحات األدبية.إثراء المشيد األدبي, وغابت أسم

ويمكف القوؿ إف إشكالية معقدة نشأت في التفريؽ بيف الثقافة واألدب في التطبيؽ الصحفي, 
األحياف إلى  إذ لوحظ  خمط كبير لدى القائميف عمى الموضوعات الثقافية والذيف يستندوف في أغمب

لثقافية مما حدا ببعضيـ إلى اعتبارىما وجييف لداللة إدراج المواضيع األدبية بكثرة في الصفحات ا
 . (3)واحدة, وىذا ما أساء لؤلدب

ٍ            في فمسطيف بدور فاعؿ وساطع  في البناء  -كما األدب بأشكالو كافة -قامت الصحافة                         
الفكري, واالجتماعي, والسياسي لممجتمع الفمسطيني فكؿ منيا ساعد في انتشار اآلخر وتطوره, 

تى أنواعو عمى مضاميف الصحؼ الفمسطينية في السابؽ أدى إلى انتشار الصحؼ, فسيطرة األدب بش
ً          وزيادة توزيعيا لشغؼ المواطنيف بقراءة اإلنتاج األدبي ليؤالء الكتاب, سواء كاف شعرا  أـ مقاال , وزيادة          ً                                                                            

                                                           

 .18ـ( ص 1997) القاىرة: عالـ الكتب, 1ط, مسفيةفأصول التربية الثقافية والمرسي محمد منير,  (1)
 .49ـ( ص1984) دمشؽ: دار الفكر, 1, طمشكالت الحضارة مشكالت الثقافةي, نب بف مالؾ( 2)
ـ( 2007)الكويت: منشورات وزارة اإلعبلـ,  2, طالمجالت الثقافية ميمة اإلصالح وسؤال المعرفةجمانة حداد,  (3)

 .44ص
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ريحة الوعي الناجـ عف اإلقباؿ المتزايد عمى قراءة الصحؼ وزيادة أعداد المتعمميف أدى إلى تعمؽ ش
نتاجيـ الفكري.                                                                 واسعة وناشئة مف الشعب الفمسطيني باألدب واألدباء وا 

كما أف أغمب رؤساء التحرير وأصحاب الصحؼ والمجبلت كانوا أدباء, أمثاؿ: الشيخ 
, وتمتيـ أجياؿ مف األدباء (1)الشاعر عمي الػػريماوي, والقػاص خميؿ بيدس, واألديب خميؿ السكاكيني

 سيا أمثاؿ محمود درويش, سميح القاسـ, توفيؽ زياد .سارت عمى الوتيرة نف

ومع تزايد مخرجات ثورة االتصاؿ وتقدـ التكنولوجيا, وتعدد وسائؿ االتصاؿ والتمقي تأثرت 
صفحات أدبية ضمف تمؾ الصحؼ,  الصحافة األدبية وتراوحت ما بيف مطبوعة أدبية متخصصة أو

واقع الصحافة األدبية  في الصحافة اليومية        ً                                   وانطبلقا  مما سبؽ فقد وجدت الباحثة أف دراسة
الفمسطينية ضرورة تممييا الحاجة العممية والثقافية واالجتماعية واإلعبلمية لممجتمع الفمسطيني, مف 

تساعد المينييف العامميف  أجؿ االرتقاء والعناية بمضموف ىذه الصفحات وتقديـ نظرة تقويمية وعممية
المنجزات العممية والتطورات التقنية لخدمة ىذا المجاؿ الميـ عمى  في تطوير عمميـ واالستفادة مف

 أكمؿ وجو.

 

                                                           

, 6, العددمجمة البحوث اإلعالمية", 1918-1876( جواد الدلو, "الصحافة األدبية الفمسطينية في العيد العثماني 1)
 17ـ ( ص1999أكتوبر )القاىرة: جامعة األزىر, 
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 .مشكمة الدراسة -     ً ثالثا  
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 الدراسات السابقة:أىم  -   ً أول  
حاولت الطالبة البحث عف أىـ الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بموضوع دراستيا والتي مف 
الممكف االستفادة منيا, وقسمت الدراسات إلى قسميف, وىما القسـ األوؿ: دراسات الصحافة الثقافية 

 الثاني: دراسات الصحافة األدبية المتخصصة. التي تتناوؿ جوانب أدبية, والقسـ

 دراسات الصحافة الثقافية التي تتناول جوانب أدبية: -القسم األول 

دراسة بعنوان: "المجالت الثقافية ودورىا في إثراء األدب في دولة الكويت: مجمة العربي  -1
 .(1)      ً نموذجا "

ّ                                   سعت الدراسة إلى تعر ؼ دور المجبلت الثقافية في إثراء األد ب, مف خبلؿ تحميؿ مجمة                   
            ً    ٌ  ّ                                                          بوصفيا نموذجا , وت عد  الدراسة مف الدراسات الوصفية, حيث استخدمت المنيج المسحي,  العربي

 مستخدمة أداة تحميؿ المضموف, وأداة المقابمة العشوائية لعينة مف األدباء والمثقفيف.

 ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ما يأتي:
 موضوعات ثقافية منوعة, وىناؾ نصيب واضح لؤلدب في أعداد الدراسة كافة.تحتوي المجمة عمى  -
اىتمت المجمة بالفنوف األدبية المنوعة وقامت بنشر المواد األدبية المختمفة, وكاف ىناؾ تركيز عمى  -

 الشعر, والقصة, واألدب الغربي المترجـ.
بللو بعرض خبرات اآلخريف في تركز المجمة عمى فف اليوميات بصورة كبيرة, حيث تقوـ مف خ -

 قالب أدبي.
اعتمدت المجمة عمى األلواف بوصفيا عنصر إبراز, وعمى الرسوـ التعبيرية المرافقة لممواد األدبية  -

 بصورة كبيرة, كما كاف ىناؾ وجود لمرسـو الشخصية اليدوية.
دراسة  -الجزائردراسة بعنوان: "دور الصحف اليومية في تسميط الضوء عمى الثقافة واألدب في  -2

 .(2)مقارنة

سعت الدراسة إلى الوقوؼ عمى دور الصحؼ اليومية في تسميط الضوء عمى الثقافة واألدب 
               ّ                                                                       في الجزائر, وتعد  الدراسة مف الدراسات الوصفية التي استخدمت المنيج المسحي, واعتمدت أداة 

 ائرييف.مفردة مف طبلب الجامعات, والمثقفيف الجز  200االستبانة عمى عينة مف 
                                                           

رسالة                                                                                             ً   ( عايض فبلح الدرويش, "المجبلت الثقافية ودورىا في إثراء األدب في دولة الكويت: مجمة العربي نموذجا ", 1)
 ـ(.2014) الكويت: جامعة الكويت, كمية اآلداب, ماجستير غير منشورة

دراسة مقارنة",  -محمد وافي غطاسي, "دور الصحؼ اليومية في تسميط الضوء عمى الثقافة واألدب في الجزائر( 2)
 ـ(.2014تصاؿ, )وىراف: جامعة وىراف, قسـ اإلعبلـ واال رسالة ماجستير غير منشورة
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 ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ما يأتي:

ركزت الصحؼ اليومية عمى الجانب الثقافي أكثر مف الجانب األدبي, وىناؾ خمط بينيما لدى  -
 عينة الدراسة.

أبرزت الصحؼ اليومية الكثير مف اإلبداعات األدبية والمواىب التي أصبح ليا اسـ بعد ذلؾ,  -
ْ           وشجعت  الكثير مف  األقبلـ عمى نشر قناعاتيـ.     

وأغفمت  ركزت الصحؼ اليومية عمى فنوف أدبية معينة مثؿ الشعر, والقصة القصيرة, والخاطرة, -
 أخرى مثؿ النصوص المسرحية, والرواية الطويمة, وأدب األطفاؿ.

 رصدت الصحؼ اليومية الجزائرية العديد مف القضايا الثقافية والموضوعات التي تيدؼ لتوعية -
                                                         ّ                 الجميور, وعمدت إلى نشر ثقافات أجنبية وأدبيات مترجمة وال سي ما األدب الفرنسي.

 

 .(1)الصفحات الثقافية في الصحف الخميجية بزيادة الوعي الثقافي لمقراء" دراسة بعنوان: "دور -3

ّ                                                               ىدفت الدراسة إلى تعر ؼ دور الصفحات الثقافية في الصحؼ الخميجية بزيادة الوعي الثقافي                     
                          ٌ  ّ                                                          اء في دوؿ الخميج العربي, وت عد  الدراسة مف الدراسات الوصفية, حيث استخدمت المنيج المسحي, لمقر 

مفردة مف المجتمع الخميجي في ثبلث دوؿ ىي:  450مستخدمة أداة االستبانة عمى عينة بواقع 
 مفردة  لمدولة. 150الكويت, والسعودية, والبحريف, بواقع 

 الدراسة ما يأتي:ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا 

ىناؾ حرص مف الجميور عمى متابعة الصفحات الثقافية بالرغـ مف بعض العقبات الموجودة   -
 -تكرار الموضوعات -مصادر الثقافة المتعددة -مثؿ )مساحة الحرية المتوافرة لمصفحات الثقافية

 تدني مستوى الكاتب أو القارئ(. -عدـ جاذبية الصفحات الثقافية
 وظ في القوالب واألشكاؿ الصحفية في الصفحات الثقافية .ىناؾ تنوع ممح -
 الصحؼ الخميجية ال تحقؽ اإلشباع الثقافي لجميور القراء مف الخميجييف. -
تأثر الصفحات الثقافية بظاىرة العولمة الكونية, مما أدى إلى تقميد الصفحات الثقافية الخميجية  -

 لمحتوى الصفحات الثقافية األجنبية.

 

 
                                                           

رسالة راء: دراسة ميدانية", ( ىيا عمى الفيد, "دور الصفحات الثقافية في الصحؼ الخميجية بزيادة الوعي الثقافي لمق1)
, ماجستير غير منشورة   ـ(. 2011) مممكة البحريف: الجامعة األىمية, كمية اآلداب والتربية والعمـو
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 .(1)عنوان: "اتجاىات الصفحات الثقافية في الصحف العراقية"دراسة ب -4

لى                                                                               تيدؼ الدراسة إلى معرفة اتجاىات الصفحات الثقافية في بعض الصحؼ العراقية, وا 
 معرفة األجناس الثقافية واألدبية التي تناولتيا الصفحات الثقافية في صحؼ الدراسة: المدى, الصباح,

سفية والفكرية, وتطرقت ألنواع الفنوف الصحفية المستخدمة في تمؾ االتحاد, وتحديد اتجاىاتيا الفم
الصحؼ الثبلث, وتعد الدراسة مف الدراسات الوصفية, استخدـ الباحث فييا المنيج المسحي, وفي 
إطاره استخدـ أداة تحميؿ المضموف, أما العينة فكانت الصفحات الثقافية المنشورة في الصحؼ 

 ـ.12/2008/ 31ولغاية -ـ 1/1/2008مفالصباح, االتحاد, العراقية الثبلث, المدى, 

 ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ما يأتي:

عدـ التوازف في المواد الثقافية المنشورة في الصفحات الثقافية مع طغياف الموضوعات األدبية:  -
 كالشعر, والقصة, عمى  بقية الموضوعات الثقافية األخرى.

ر مف المواد الثقافية  واألدبية في الصفحات الثقافية لمصحؼ الثبلث مف حيث تبايف مستوى النش -
 رصانة ثيماتيا الثقافية واألدبية والفنية وموضوعيتيا, مع مبلحظة قمة اإلبداع الفني.

األدبي في الصحؼ موضوع الدراسة بالرغـ مما لو مف فائدة بالغة في اطبلع  غياب الريبورتاج -
ثقفيف واألدباء والمفكريف عند قراءتيـ لممشيد الثقافي العراقي ورصدىـ آخر المتمقي عمى آراء الم

 المستجدات الثقافية واألدبية.

ازدحاـ الصفحات الثقافية بالكتابات المحمية, مع قمة اىتماميا بالنصوص المترجمة مف المغات  -
 األجنبية واآلداب العالمية التي تثري ثقافتنا العربية.

 .(2)"الصفحات الثقافية في الصحف السعودية اليومية"دراسة بعنوان:  -5

ّ                                                        ىدفت ىذه الدراسة إلى تعر ؼ الصفحات الثقافية في الصحؼ السعودية اليومية, وتعد ىذه                         
                                                                        ً             الدراسة ضمف الدراسات الوصفية, حيث اعتمد الباحث عمى المنيج المسحي, مستخدما  أداة تحميؿ 

, ومف أىـ النتائج التي  مف الصحؼ السعودية اليومية, المضموف, لعينة وىي الجزيرة, عكاظ, اليـو
 توصمت ليا الدراسة:

                                                           

رسالة ماجستير غير منشورة ( عبد الحكيـ محمود نديـ, "اتجاىات الصفحات الثقافية في الصحؼ العراقية", 1)
 ـ(.2009كمية اإلعبلـ واالتصاؿ,  )الدنمارؾ: األكاديمية العربية المفتوحة,

 رسالة ماجستير غير منشورة ( أحمد بف صالح العمير, "الصفحات الثقافية في الصحؼ السعودية اليومية",2)
 ـ(.2007)الرياض: جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية, كمية الدعوة واإلعبلـ, 
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لـ تستخدـ الصحؼ األشكاؿ التحريرية المناسبة لمصفحات الثقافية, حيث طغى الخبر الصحفي  -
 عمى بقية األشكاؿ الصحفية والفنوف األدبية.

 لمادة الصحفية.ُ                                                               ت كثر الصحؼ مف استخداـ الصور الشخصية لؤلشخاص الذيف يرد ذكرىـ في ا -

ظير بوضوح قصور الصحؼ الثبلث في استخداـ األشكاؿ التيبوغرافية الخاصة بالرسـو التعبيرية  -
 المصاحبة لممواد التحريرية بالرغـ مف األىمية ليذه األشكاؿ.

كاف االتجاه الوطني ىو الغالب عمى نسبة كبيرة مف المواد المدروسة في العينة ككؿ وفي مواد  -
حدة, وكاف ىناؾ حضور بارز لبلتجاه القومي, وتأخر االتجاه اإلسبلمي  كؿ صحيفة عمى
 السياسي الثوري.

ٍ           كانت القوالب األدبية المستخدمة في الصفحات الثقافية مبلئمة لممواد األدبية عمى نحو  عاـ, لكف  -                                                                             
 المبلحظ ىو التفاوت الكبير في إعداد كؿ قالب.

 

 .(1)اليومية في التنمية الثقافية"دراسة بعنوان: "دور الصحافة السعودية  -6

ّ                                                              سعت ىذه الدراسة إلى تعر ؼ دور الصحافة السعودية اليومية في التنمية الثقافية مف خبلؿ ما                        
تنشره عبر صفحاتيا الثقافية سواء الداخمية ضمف العدد اليومي أو المبلحؽ الثقافية المستقمة, وتعد 

              ً                            المسحي, مستخدمة  أداة تحميؿ المضموف مف خبلؿ الدراسة مف الدراسات الوصفية, مستخدمة المنيج 
 إخضاعيا لعينة عشوائية مف الصحؼ السعودية اليومية الثمانية, الببلد, والجزيرة, والرياض, وعكاظ,

, باستخداـ األسبوع الصناعي بواقع     ً                   عددا  مف كؿ صحيفة, وقد  14والمدينة, والندوة, والوطف, واليـو
 ا:توصمت الدراسة إلى نتائج أىمي

 احتؿ الخبر الصحفي المرتبة األولى بيف األشكاؿ الكتابية األخرى وذلؾ خبلؿ سنتي البحث. -

 جاءت القصيدة الشعرية في المرتبة األولى بفارؽ بسيط عف القصة والخاطرة. -

                                                          ً                              احتمت المادة المحمية المرتبة األولى, وجاء الكاتب السعودي أوال , واحتؿ الذكور المرتبة األولى  -
    ً  أيضا .

 ءت صحيفة الجزيرة أكثر الصحؼ نشر لممواد الثقافية بأشكاليا كافة, أما الببلد فاألخيرة.جا -

 
 

                                                           

)الرياض: رسالة ماجستير غير منشورة التنمية الثقافية", ( أحمد بف محمد الزىراني, "دور الصحافة السعودية في 1)
 ـ(.2007جامعة الممؾ سعود, كمية اإلعبلـ, 
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 .(1)                                                     ً حول الصحافة الثقافية في سمطنة ع مان, مجمة نزوى نموذجا " دراسة بعنوان:" -7

ُ                            سعت ىذه الدراسة إلى تعر ؼ الصحافة الثقافية في سمطنة ع ماف مف خبلؿ دراسة مجمة نزوى                               ّ                       
  ً                                                                            ذجا , وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية, مستخدمة المنيج المسحي, وأداة تحميؿ بوصفيا نمو 

                                                     ً                                المضموف, ودراسة حالة متمثمة في مجمة نزوى بوصفيا نموذجا , وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
 منيا:

خير انعداـ التوازف في مضاميف مجمة نزوى, فثبلثة أرباع المجمة تحوي مضاميف أدبية, والربع األ -
 يتوزع عمى المضاميف الفنية والثقافية العامة.

 سيادة الشعر عمى الموضوعات األدبية المنشورة, يميو النقد, فالقصة القصيرة . -
 انتماء أغمب النصوص الشعرية المنشورة لقالب الشعر الحديث. -
ؽ وعروض ىيمنة نمط الدراسات والمقاالت عمى األنماط األخرى, وانحسار الخبر والتقرير والتحقي -

                  ُ                                               الكتب, واقتصار الك تاب عمى أسماء معينة إلحجاـ اآلخريف ألسباب مادية .
 .(2)دراسة بعنوان:" دور مجمة اليالل في تشكيل األنماط الثقافية في المجتمع المصري" -8

ىدفت الدراسة إلى معرفة دور مجمة اليبلؿ في تشكيؿ األنماط الثقافية في المجتمع المصري 
                                                  ً                     في نشأتيا, وتطورىا, ودورىا بوصفيا وسيط اتصاؿ ثقافيا  في مصر في ضوء األثر  مف خبلؿ البحث

األجنبي في المجمة وفنوف التحرير  المعرفي لوسائؿ اإلعبلـ, والتعرؼ عمى المضموف المعرفي
الصحفي في المجمة, ودورىا في تشكيؿ األنماط الثقافية, وقد أجرت الباحثة دراسة وصفية تطبيقية, 

مستخدمة أداتيف: أداة تحميؿ المضموف لجميع أعداد مجمة اليبلؿ الصادرة  المنيج المسحي,واعتمدت 
, وأداة االستبانة, أما العينة فيي عينة عشوائية منتظمة مقدارىا 1996 ٍ   ا لى  1984في الحقبة مف 

 ـ, وتوصمت لنتائج منيا:1996مبحوث مف قراء اليبلؿ خبلؿ شيري فبراير ومارس  300
إيجابية بيف المضموف المعرفي الخارجي لمجمة اليبلؿ وبيف المعارؼ المكونة لدى  ىناؾ عبلقة -

 نفسو. جميور القراء نحو المضموف
إف حجـ االىتماـ الذي أولتو اليبلؿ لممضموف المعرفي األجنبي في التسعينيات, قد أسيـ عمى  -

ٍ                                                            نحو  كبير في تشكيؿ األنماط الثقافية في المجتمع عف الثقافات األجنب  ية.  
    ً                         عاما  وىي مرحمة النضج الفكري.45-36مف القراء ينتموف لفئة العمر بيف  النسبة األكبر -
                          ً      ً                                                    غالبية القراء تولي اىتماما  كبيرا  فيما تنشره عف الثقافات األجنبية األمريكية واألوروبية. -

                                                           

ُ                      ً    ( خميفة بف حمود التوبي, "حوؿ الصحافة الثقافية في سمطنة ع ماف: مجمة نزوى نموذجا " , 1) رسالة ماجستير                                                        
ُ                                                   )ع ماف: جامعة السمطاف قابوس, كمية اآلداب والعمـو االجتمغيرمنشورة  ـ(.2007اعية,  

 رسالة دكتوراة( سناء جبلؿ عبد الرحمف, "دور مجمة اليبلؿ في تشكيؿ األنماط الثقافية في المجتمع المصري", 2)
 ـ( .1999) القاىرة: جامعة القاىرة, كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة والنشر, غير منشورة 
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 ".(1)م: دراسة تاريخية وفنية1953-م1939مجمة الثقافة  دراسة بعنوان:" -9

ّ                                                             اسة إلى تعر ؼ الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي أثرت ىدفت ىذه الدر            
ـ, والفنوف التحريرية واإلبداعية التي اشتممت 1953-ـ1939في نشأة مجمة الثقافة في الحقبة ما بيف 

ي عمييا المجمة والظروؼ السائدة وقتيا والمؤثرة فييا, وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية الت
اعتمدت عمى منيج  المسح, واستخدمت في إطاره أداة تحميؿ المضموف, لجميع أعداد مجمة الثقافة 

   ً                                 عددا , أما الجزء الخاص بدراسة اإلخراج 732ـ, بواقع 5/1/1953 -ـ3/1/1939بيف  ما في الحقبة
 قد اتبعت الباحثة نظاـ عينة الشير الصناعي.

 اآلتي:ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة 

                                                                      ً          عانت مجمة الثقافة منذ نشأتيا في ظروؼ الحرب مف أزمة الورؽ, والرقابة أيضا , واضطرت  -
 لتقميص موادىا التحريرية.

 تميزت المجمة بإفساحيا المجاؿ أماـ النقد المسرحي واإلذاعي والسينمائي. -
جـ مكانة بيف                   ً      ً                                               أسيمت المجمة إسياما  كبيرا  في مجاؿ األدب المقارف, وكاف لؤلدب الغربي المتر  -

 صفحاتيا.
كاف االتجاه لمبحث عف الحقائؽ أو التفكير العممي أحد االتجاىات األساسية التي دعت ليا مجمة  -

 الثقافة, فاىتمت بقضية العمـ والعمماء.

دراسة بعنوان:" دور الصحافة المصرية في التنمية الثقافية: دراسة تطبيقية عمى صفحات  -10
 .(2)م1987-م1982من  خبار, والجميورية, في الحقبةالرأي في صحف األىرام, األ

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد صيغة التنمية الثقافية ووضع تصورات حوؿ دور الصحافة 
الصحافة  الثقافي, ودور الصحافة المصرية في تنمية المجاالت الثقافية لدى المواطف المصري, ودور

الدراسات  ـ, وتعد ىذه الدراسة ضمف1987-ـ1982في تحقيؽ أىداؼ الخطة الخمسية لمتنمية 
عينة الدراسة                                                 ً                          الوصفية, حيث استخدـ الباحث المنيج المسحي مستعينا  بأداة تحميؿ المضموف, أما

فكانت صفحات الرأي في صحؼ األىراـ, واألخبار, والجميورية, كما استخدـ المنيج المقارف, وذلؾ 
 ت الثقافية.لمقارنة حجـ اىتماـ الصحؼ المدروسة بالمجاال

                                                           

رسالة ماجستير غير منشورة, فنية", ـ: دراسة تاريخية و 1953-ـ1939عوض, "مجمة الثقافة  ( عزة عوض1)
 ـ( .1990القاىرة: جامعة القاىرة, كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة, )

( السيد بخيت محمد, "دور الصحافة المصرية في التنمية الثقافية: دراسة تطبيقية عمى صفحات الرأي في صحؼ 2)
) القاىرة: جامعة  ماجستير غير منشورةرسالة  ـ",1987-ـ1982األىراـ, األخبار, والجميورية في الحقبة مف 
 ـ( .1989القاىرة, كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة والنشر, 
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 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا:

تركيز اتجاىات مواد الرأي في مجاالت معينة, مثؿ: الثقافة االجتماعية والسياسية, ويمييا الثقافة  -
 الفنية, والثقافة االقتصادية.

ة المعاصرة, أىمية الثقافة في بناء المجتمع وأىمية المرتكز الثقافي والحضاري في بناء التنمي -
 والدور الكبير الذي تقوـ بو.

 تضاؤؿ االىتماـ بمجاالت الثقافة األدبية في صحؼ الدراسة, وكذلؾ الثقافة العالمية. -
 احتؿ العمود الصحفي المرتبة األولى في نوعية األشكاؿ الصحفية لمواد الرأي. -

 .دراسات الصحافة األدبية المتخصصة -القسم الثاني

"اتجاىات النقد األدبي في الصفحات األدبية في الصحافة المصرية في دراسة بعنوان:  -11
 .(1)                                                    ً العقدين األخيرين من القرن الماضي, صحيفة األىرام نموذجا "

ّ                                                        تعني ىذه الدراسة تعر ؼ اتجاىات النقد األدبي في صحيفة األىراـ خبلؿ المدة مف عاـ                     
نقدية التي سادت الصفحات األدبية ـ, والكشؼ عف االىتمامات األدبية وال2000ـ إلى عاـ 1982

المتعددة خبلؿ تمؾ المدة, وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية, التي اعتمدت عمى منيج المسح, 
وفي إطاره استخدمت أداة تحميؿ المضموف, وتمثمت عينة الدراسة في صحيفة األىراـ, وتوصمت 

 الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

القضايا األدبية الشائكة, وكاف أىميا  فيلممبدعيف والنقاد ليتبادلوا اآلراء فتحت الصحيفة الباب  -
 وىبوطيا. صعود حركة األدب في لمعرفة السبب واإلبداع, طرح قضية النقد

ُ                                                                                        ت عد الحداثة الشعرية أبرز قضية أدبية تناولتيا الصفحات األدبية باألىراـ, وتعددت اتجاىات نقد  -
ف كاف فيـ مصطمح الحداثة تبعا لمميوؿ األد والخمط ما بيف شعر ” الحداثة”                                     بية لكاتب المقاؿ, وا 

                                ً      ً                                           التفعيمة وقصيدة النثر قد ترؾ أثرا  كبيرا  عمى بعض المقاالت, فتحولت الصفحات إلى ساحة 
 معركة اتسمت بالثراء.

متابعة صفحات األىراـ األدبية لؤلحداث السياسية واالقتصادية وغيرىا عف طريؽ نشر القصائد  -
 تتناوليا. التيوعرض األعماؿ األدبية 

                                                           

الصفحات األدبية فى الصحافة المصرية فى  فياتجاىات النقد األدبي ( عماد عبد الراضي عبد الرؤوؼ محمد, "1)
ة: جامعة عيف شمس, كمية اآلداب, ) القاىر غير منشورة  رسالة ماجستيرالقرف الماضي", العقديف األخيريف مف 

 (.ـ2010قسـ المغة العربية,
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فيناؾ مف انتقدوا  فتحت الصفحات األدبية لؤلىراـ األبواب عمى مصراعييا لمنقاد مف رافضي الحداثة, -
أغراض شعر الحداثة, وىناؾ مف رفضوه متعمميف بافتقاد مبدعيو لمموىبة, وىناؾ مف اعترفوا بقصيدة 

 األىراـ حاضنة لمشعر بأنواعو ومدارسو. الشعر الحر, ولكف عمى كؿ األحواؿ كانت

 "(1)دراسة تحميمية دراسة بعنوان:" أدب شكسبير وصحافة مسرح اليواة: -12

ّ                                                          سعت الدراسة إلى تعر ؼ المبلمح الجادة التي رسخيا شكسبير في بدايات األدب المسرحي,                    
ز في أعدادىا التي تايم فاينانشاؿ ومدى تطابقيا مع ما يتـ نشره واإلعبلف عنو في مبلحؽ جريدة

        ً                                                                          تخصص جزءا  منيا لفف المسرح, مف خبلؿ تحميؿ الموضوعات المنشورة ومقارنتيا بمسرح شكسبير 
مف أجؿ التوصؿ إلى إجابة عف تساؤؿ إلى أيف يسير المسرح البريطاني؟, وتنتمي الدراسة لمبحوث 

ينة أعداد مف ممحؽ أداة تحميؿ المضموف, والع الوصفية, التي اعتمدت المنيج المسحي مستخدمة
 ـ, وقد توصمت الدراسة إلى نتائج منيا:2008-2007الفاينانشاؿ في عامي 

ال يسير الممحؽ الخاص بالمسرح التابع لجريدة الفاينانشاؿ تايمز عمى وتيرة واحدة في االنتظاـ,  -
 ففي المناسبات الخاصة واألعياد يستبدؿ الممحؽ بإعبلنات مسرحية وغنائية ودعوات ثقافية.

                                                                                ُ  ىناؾ حداثة في النص المسرحي تتطمب أف يكوف المتابع ليا مف ثقافات خاصة, وتكوف أحيانا   -
 أخرى سطحية, والموضوعات المطروحة بعيدة عف قضايا الشعب.

 ال يوجد لدى القائميف عمى الممحؽ ثقافة تتبلءـ مع ىذا الفف العريؽ وال يقدموف األفضؿ لمقراء. -
التي تبلحؽ العمؿ وتعزز منو وتكشؼ عيوبو مف أجؿ اإلصبلح غياب األقبلـ الناقدة الجادة  -

 واالستفادة.
عدـ وجود منيجية في إثراء األجياؿ الجديدة بأدب وفكر شكسبير المسرحي وال إنصاؼ فنو  -

 العريؽ, وىناؾ تقصير واضح مف القائميف عمى الممحؽ إزاء ذلؾ.
 .(2)م2002-م 1982من عام دراسة بعنوان:" الصحافة األدبية المصرية المتخصصة  -13

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف المضموف الذي قدمتو الصحؼ األدبية المتخصصة في 
ّ                    ـ, وتعر ؼ اآلراء التي تتناوؿ2002-1982الحقبة مف عاـ  الصحافة األدبية, وتحديد موقؼ        

ي الدراسة وتفسيرىا, وتنتم الصحؼ األدبية والفكرية واالجتماعية مف القضايا المثارة في المجتمع
لمدراسات الوصفية, واعتمدت عمى منيج المسح اإلعبلمي والمنيج المقارف مستخدمة أداة تحميؿ 

                                                           

(1) Charles Grand,:" Shakespeare literature and journalism amateurtheater ",England, 

University of Bristol, Faculty of Arts - Department of Theater, 2009. 

رسالة ", 2002-1982دبية المصرية المتخصصة مف عاـ ( ضياء الديف أبو الصفا محمود, "الصحافة األ2)
 ـ(.2007)المنيا: جامعة المنيا, كمية اآلداب, قسـ إعبلـ,ماجستير غير منشورة  
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بداع, وذلؾ مف عاـ  ً                                                     المضموف, أما العينة فكانت كبل  مف مجمة: أخبار األدب, القاىرة, وا  -ـ1982                           
 ـ, ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:2002

دب مف مؤسسة صحفية كبيرة عمى توفير الدعـ المالي البلـز ليا ساعد صدور مجمة أخبار األ -
 الستمراريتيا, وتجنيبيا الوقوع في األزمات.

مف أبرز القضايا التي عالجتيا ىذه الصحؼ سواء عمى المستوى اإلبداعي أـ التحريري القضية  -
الدراسة الحس الفمسطينية وتطوراتيا, وعكست اتجاىات الشعر والقصة في المجبلت األدبية محؿ 

 االجتماعي والسياسي والثقافي.
انفتحت المجبلت األدبية عمى اآلداب األجنبية, وقدمت العديد مف أعماؿ المبدعيف مف مختمؼ  -

 اآلداب                                     ً                                     أنحاء العالـ, إذ  خصصت ألخبار األدب بابا  مف أربع صفحات بعنواف شرؽ وغرب لتمؾ 
 األجنبية.

ً         ً واقع مجتمعيا, فكانت سجبل  توثيقيا   أكدت الدراسة عدـ انفصاؿ ىذه الصحؼ عف -  لقضاياه.                       
 "(1)                                                    ً مجالت األطفال في تمبية احتياجات األطفال الموىوبين أدبيا   بعنوان: "دوردراسة  -14

عمدت ىذه الدراسة إلى معرفة دور مجبلت األطفاؿ في تمبية احتياجات األطفاؿ الموىوبيف 
ّ                                  أدبيا , وتعر ؼ أىـ السمات والخصائص التي تميزىـ عف غيرىـ مف األطفاؿ العادييف, وتعد ىذه      ً      

ً                   الدراسة مف الدراسات الوصفية التي اعتمدت عمى المنيج المسحي, مستخدمة كبل  مف أداة االستبانة                                                                      
الخاصة بعينة األطفاؿ الموىوبيف, وعينة مف المشرفيف, وصحيفة حاؿ طالب موىوب, وكذلؾ أداة 

ـ, ومف أىـ النتائج 2004وماجد الصادرة في عاـ  تحميؿ المضموف, العينة مف مجمتي عبلء الديف
 التي توصمت إلييا:

أظيرت الدراسة أف مف أىـ المصادر التي يعتمد عمييا األطفاؿ الموىوبوف في تمبية احتياجاتيـ  -
المجبلت األدبية  الخاصة, ىي: مجبلت األطفاؿ, ثـ التمفاز, فالكتب, مما يدلؿ عمى أىمية

 لؤلطفاؿ.
 رفة تأتي في سمـ ترتيب الحاجات التي يحصؿ عمييا الموىوب مف قراءة المجمة.الحاجة إلى المع -
 أوضحت الدراسة أف مجبلت األطفاؿ تمد الموىوبيف منيـ بالخياؿ اإليجابي وتعزز اإلبداع. -
                                         ً                          مجبلت األطفاؿ تستقطب األطفاؿ الموىوبيف أدبيا  أكثر مف األطفاؿ العادييف. -

 
                                                           

رسالة                                                                                        ً   ( عماد الديف محمود عبدالعزيز, "دور مجبلت األطفاؿ في تمبية احتياجات األطفاؿ الموىوبيف أدبيا ", 1)
ة عيف شمس, معيد الدراسات العميا لمطفولة, قسـ اإلعبلـ وثقافة الطفؿ, )القاىرة: جامع ماجستير غير منشورة

 ـ(. 2005



                                                                                                            اإلجراءات المنيجية لمدراسة                                                                 الفصل األول        

13 

 .(1)                    ً ع مان الثقافي نموذجا "            ع مان: ممحققدية واألدبية في جريدة الن بعنوان: "المقالةدراسة  -15

ّ                                                                استيدفت الدراسة تعر ؼ المقالة األدبية والنقدية في الممحؽ الثقافي األسبوعي الذي تصدره                    
ُ                  جريدة ع ماف, وذلؾ مف سنة  ـ, وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي 2000-ـ 1985      

ة أداة تحميؿ المضموف, أما العينة فتمثمت في صفحات الممحؽ اعتمدت المنيج المسحي, مستخدم
ُ                                       الثقافي لصحيفة ع ماف, ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا:                 

ركز الممحؽ في مراحمو األولى عمى الشعر القديـ والتراث العربي, ولكف في أواخر الثمانينيات  -
 اتجو التركيز إلى موضوع الحداثة والشعر العربي الحديث.

ىـ الموضوعات التي ركز عمييا الممحؽ المعارؾ األدبية, والجوائز, والمناسبات المحمية مف أ -
 والعالمية.

 ُ                                                    ً                            ك تاب الممحؽ ليـ دور ميـ في جذب كتاب آخريف ناشئيف نظرا  لمكانتيـ وأقبلميـ المشيورة. -
زاد  ىناؾ عبلقة طردية بيف الشخص المسؤوؿ عف الممحؽ والكاتب والمثقؼ, فكمما زادت العبلقة -

 االرتقاء بمستوى الكتابة وقوة الممحؽ.
 .(2)"1918-1876دراسة بعنوان:" الصحافة األدبية الفمسطينية في العيد العثماني -16

ً                                                         ىدفت ىذه الدراسة إلى تعر ؼ مظاىر الحياة األدبية الفمسطينية في العيد العثماني ومدى                         
صحافة األدبية المتخصصة في تمؾ انعكاسيا عمى صحافة ىذا العيد, واألطوار التي مرت بيا ال

وتوصمت إلى  اعتمدت عمى المنيج التاريخي, الحقبة, وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي
 نتائج ميمة منيا:

صدور مجموعة مجبلت أدبية متخصصة, وذلؾ رغبة مف األدباء في إكماؿ الدور الذي أدتو  -
 الجمعيات واألندية نحو الثقافة واألدب.

مجموعة مف المجبلت المتخصصة في ىذا العيد, وتقع في إطار المستوى الثاني مف  صدور -
                    ً                      العصرية, والمنيؿ نظرا  لكونيا مجبلت أسبوعية  الصحافة المتخصصة, مثؿ األصمعي, والنفائس

أو شيرية تتوجو لمقارئ ذي الثقافة المتوسطة الذي ال يكتفي بما يتـ نشره في الصحؼ والمجبلت 
 العامة.

                                                                 ً             رؼ صحافة ىذا العيد المستوى الثالث مف الصحافة األدبية المتخصصة, نظرا  لكونو يصدر لـ تع -
وىو ما يفتقده ذلؾ  عف مراكز أبحاث ودراسات متخصصة ويوجو لمقارئ المثقؼ ثقافة عالية,

                                                           

ُ                   ً   ( راشد بف عمى العموي," المقالة النقدية واألدبية في جريدة ع ماف: ممحؽ ع ماف الثقافي نموذجا ", 1)            ُ رسالة ماجستير                                                         
ُ                                                        )ع ماف: جامعة السمطاف قابوس, كمية اآلداب والعمـو االجتماعية,غير منشورة   ـ(.2003  

 .29صمرجع سابق, ـ", 1918-1876( جواد الدلو, "الصحافة األدبية الفمسطينية في العيد العثماني 2)
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         ً                                                                                 العصر نظرا  لؤلوضاع الثقافية السائدة والمتمثمة بانتشار األمية والجيؿ بيف الناس, وقمة المدارس 
 درة المعاىد العميا.ون

 ".(1)دراسة تحميمية -دراسة بعنوان:" الصحافة األدبية وقضايا المجتمع المصري -17

 وتحميميا, خبلؿ المدة القصة األدبية في الصحؼ اليومية المصرية تيدؼ الدراسة إلى بحث
ة ـ, لمكشؼ عف مدى اىتماميا بقضايا المجتمع المصري االقتصادي1994-ـ1944بيف عامي  ما

واالجتماعية والسياسية, وذلؾ مف خبلؿ ما تـ نشره مف قصص قصيرة  في صحيفة األىراـ خبلؿ مدة 
الدراسة, وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي اعتمدت المنيج المسحي واستخدمت أداة 

 تحميؿ المضموف لتحميؿ القصة األدبية في األىراـ.

 ئج مف أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتا

القصص القصيرة المنشورة ليست ممثمة لمواقع الفعمي لممجتمع المصري, واىتمت أكثر بالطبقة  -
 المتوسطة مف بيف طبقات المجتمع.

 القصص المنشورة ال تأخذ بالحسباف أىمية الريؼ المصري وال البيئة الريفية كالحضر. -
باشرة في الفكرة, وغير مفيومة بالمجمؿ, تميؿ القصص المنشورة لعدـ البساطة في المغة, وال لمم -

 وال توازف في الطرح القصصي بيف مجمؿ الميف.

                                                         ّ                    ىناؾ اىتماـ ضعيؼ بقصص الشباب المبدعيف واالىتماـ األكثر لكت اب القصة  المعروفيف. -
 .(2)م: دراسة تاريخية وفنية1981-م1954دراسة بعنوان:" المجالت األدبية في مصر  -18

ّ                                                           عر ؼ نشأة المجبلت األدبية في الخمسينيات وتطورىا متطرقة لمقضايا سعت الدراسة إلى ت  
التي تناولتيا, واألشكاؿ األدبية في أثناء حقبة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات, مف خبلؿ رصد 
أبواب تمؾ المجبلت, وقد أجرى الباحث دراسة وصفية مقارنة مستخدمة المنيج المسحي, أما األداة 

ـ لغاية 1953مجمة في الحقبة ما بيف  21المضموف, والعينة المجبلت األدبية, وقواميا فكانت تحميؿ 
 ـ,وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج, مف أىميا:1981

نجحت المجبلت في أف تكوف السجؿ الحافظ لتيارات الفكر واألدب والثقافة, فمف خبلليا يمكف  -
ّ                                    تعر ؼ أىـ القضايا الفكرية في أثناء مدة   الدراسة.  

                                                           

رسالة ماجستير غير منشورة ( األمير صحصاح فايز فراج, "الصحافة األدبية وقضايا المجتمع المصري", 1)
 ـ( .1996ة, , قسـ الصحافاإلنسانيةسوىاج: جامعة سوىاج, كمية اآلداب والعمـو )

غير  دكتوراهرسالة ـ: دراسة تاريخية وفنية", 1981-ـ1954( عزة عوض بدر عوض, "المجبلت األدبية في مصر2)
 ـ( .1995)القاىرة: جامعة القاىرة, كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة,  منشورة
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                                                           ً       ً                شيدت معالجة قضايا الشعر الحر في أثناء حقبة السبعينيات تراجعا  ممموسا  في الصراع بيف  -
 أنصار الشعر الحر والعمودي, في الوقت الذي كانت فيو حقبة الخمسينيات والستينيات حقبة

 نشطة في ذلؾ األمر.

 سة.كانت قضايا األصالة والمعاصرة مف أبرز القضايا الفكرية مدة الدرا -

 مف أبرز القضايا االجتماعية التي ظيرت عمى صفحات المجبلت األدبية قضية المرأة. -

م إلى عام 1924دراسة بعنوان : "الصحافة األدبية في المممكة العربية السعودية من عام  -19
 .(1)م"1982

صد تيدؼ ىذه الدراسة إلى تتبع نشأة الصحافة األدبية السعودية والظروؼ التي واجيتيا, ور 
وأبعاده,  مراحؿ تطور الفنوف األدبية المختمفة في الصحافة السعودية, وتحميؿ مبلمح ىذا التطور

لكؿ مف  ـ, والكشؼ عف التأثير المتبادؿ1924وتفسير عواممو وأسبابو منذ توحيد الببلد في عاـ 
منيج المسحي                                                                        ً    األدب والصحافة في أثناء مدة الدراسة, وقد أجرى الباحث دراسة وصفية, مستخدما  ال

ـ, وفؽ 1982-ـ1924الحقبة مف عاـ مجمة, وذلؾ في 15لكؿ الصحؼ والمجبلت األدبية وعددىا 
                                                                              ً             منيجيف مف مناىج البحوث, ىما: المنيج التحميمي المقارف, والمنيج التاريخي, مستخدما  أداة تحميؿ 

 المضموف, وقد توصؿ الباحث إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا:

قاؿ األدبي قد تنوعت واتسعت مجاالتيا وتعددت اتجاىاتيا بوضوح, وعنيت أف موضوعات الم -
 بمتابعة مسيرة الشعر العمودي المعاصر, ورصد الحركات الشعرية في بعض األقطار العربية.

                        ُ                                                            ناؿ األدب المعاصر اىتماـ ك تاب المقالة األدبية, فتناولوا أىداؼ األدب الحديث, والموضوعات  -
 بحث.األدبية بالتحميؿ وال

واضح في تطوير القصيدة        ً                              اىتماما  بفف القصة القصيرة وقامت بدور المجبلت األدبية كانت أكثر -
 الشعرية.

د في الصحافة شعر  يعبر عف اىتماـ الشعراء بأىمية التعميـ والحث  - ٌ                                              اىتـ الشعراء بقضاياىـ, فو ج                  ِ  ُ                         
 عميو باعتباره أساس نيضة الوطف.

                                                           

", رسالة ـ1982إلى 1924( غازي زيف عوض اهلل, "الصحافة األدبية في المممكة العربية السعودية مف عاـ 1)
 ـ( .1988)القاىرة: جامعة القاىرة, قسـ الصحافة واإلعبلـ,  غير منشورة دكتوراه
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-م1939دبية في مصر ودورىا في األدب العربي من عام دراسة بعنوان: "تطور المجالت األ -20
 .(1)"م1952

عممت الدراسة عمى التوصؿ لمعرفة السمات العامة لممجبلت األدبية, وعبلقتيا بروح تمؾ المدة 
ـ( ودورىا في ربط األدب العربي باألدب العالمي, ودورىا في كشؼ المواىب, وتنتمي 1939-1952)

الوصفية, وقد استخدـ الباحث في دراستو منيجيف, وىما: المنيج التاريخي ىذه الدراسة إلى الدراسات 
 مجمة أدبية صدرت في الحقبة 18والمنيج المسحي, أما األداة فكانت أداة تحميؿ المضموف, ممثمة في

وىي: األديب المصري, والثقافة, والرسالة, وروايات األسبوع, والروايات الجديدة,  1952-1939مف 
والشاعر, والعشروف قصة, والفجر الجديد, وقصص الشير, والقصة األولى, والقصة الثانية, والرواية, 

 والكاتب المصري, والكتاب, ومجمتي, والمجمة الجديدة, والميرجاف, والنديـ القصصي.

 ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ما يمي:

لشعور بالمسؤولية, واالنفتاح ا توجد أربع خصائص ميزت تفاعؿ المجبلت مع العصر, وىي: -
 عمى القضايا العامة, وحرية الرأي, والتعايش السممي بيف المجبلت.

تأثرت وظيفة المجبلت ببعض العوامؿ, وىي: نوعية العصر, ونوعية رئيس التحرير والكتاب,  -
 ونوعية المضاميف والقضايا التي تطرحيا, ونوعية القراء, والمدى الزمني لممجمة.

س األدبية التي احتوتيا تمؾ المجبلت بترتيب حجميا وموقعيا عمى صفحات المجمة ٍ        ا ف األجنا -
 وتمتيا السيرة, فالمسرحية. ىي: المقاؿ, فالقصة, ثـ الشعر, فالنقد, وتبعيا أدب الرحبلت,

ٍ      مالت المجبلت في عرض مضمونيا ا لى البساطة والطابع التقميدي عمى نحو  عاـ. -                                   ٍ                             

نتاج في حياة بعض الكتاب الراسخيف, مثؿ: أحمد حسف الزيات, البحث أغزر فترات ا تعد حقبة - ٍ                                                         ال 
 وطو حسيف, ومحمود تيمور. وأحمد أميف,

ٍ                                                                               ا ف المجاالت الرئيسة التي تحركت فييا ىذه المجبلت, ىي: األدب العربي الحديث والقديـ,  -
 واألدب العالمي.

 

                                                           

", 1952إلى  1939( عمي صبلح الديف شمش, "تطور المجبلت األدبية في مصر ودورىا في األب العربي مف 1)
 ـ(.1983عاـ  ) القاىرة: كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة والنشر,دكتوراه غير منشورة  رسالة
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ة في الصحف اليومية مع لفن التحرير الصحفي في الصفحات األدبي بعنوان: "دراسةدراسة  -21
حتى  1976من أكتوبر  الجميورية في الحقبة -األخبار -التطبيق عمى صحف األىرام

 ".(1)م1978أكتوبر عام 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة المضموف الذي تقدمو صفحات األدب في الصحؼ اليومية, 

حتى أكتوبر  1976وبر مف أكت الحقبةالجميورية في  -األخبار -مع التطبيؽ عمى صحؼ األىراـ
التي اعتمدت  ـ وكيفية تقديـ ىذا المضموف, وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية,1978عاـ 

عمى المنيج المسحي, والمنيج المقارف, واستخدمت أداتيف, ىما: أداة تحميؿ المضموف, واالستبانة 
التخطيط لصفحاتيـ, وبياف  عمى صفحات األدب في الصحؼ المصرية لمعرفة كيفية لدراسة القائميف

 , ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:وجيات نظرىـ وما تثيره تمؾ الصفحات

يغمب عمى صفحات األدب في صحؼ الدراسة الطابع الصحفي, حيث السرعة, واالرتباط المباشر  -
 بالحدث.

 فقدت صفحات األدب في الصحؼ اليومية سمة التخصص. -
صفحات األدب عف األدب الحقيقي, بؿ إنو مرتبط بشخصيات معينة تنشر  ال يعبر مضموف -

 عنيـ أكثر مما تنشره ىذه الصفحات مف أدب ليـ أو لغيرىـ.
بمغ ما نشرتو صحيفة األىراـ مف القصائد الشعرية خبلؿ مدة الدراسة ما يقترب إلى نصؼ مجموع  -

مغ ما تـ نشره مف شعر في صحيفة القوالب األدبية التي نشرتيا صفحاتيا األدبية, في حيف ب
                    ً                                                           األخبار نسبة ضئيمة جدا , في حيف أف صحيفة الجميورية لـ تنشر أي قصيدة خبلؿ في أثناء 

 الدراسة.
%( مف مجموع القوالب  في صفحة 7بمغت نسبة ما نشرتو جريدة األخبار مف القصة القصيرة ) -

 رة .األدب, في حيف لـ تنشر األىراـ في صفحة األدب أي قصة قصي

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 
تشابيت الدراسة في انتمائيا لمدراسات الوصفية مع كؿ الدراسات السابقة عدا كؿ مف دراسة جواد  -

الدلو, وعمي صبلح الديف شمش المتيف تنتمياف لممنيج التاريخي, ومع دراسة كؿ مف نجبلء 
في دراساتيـ المنيج  ة عوض, الذيف استخدموامحمود عثماف, وضياء الديف أبو الصفا, وعز 

                                                           

التطبيؽ عمى , "دراسة لفف التحرير الصحفي في الصفحات األدبية في الصحؼ اليومية مع مذكور( مرعي زايد 1)
رسالة ماجستير ", ـ1978حتى أكتوبر عاـ  1976الجميورية في الحقبة مف أكتوبر  -األخبار -صحؼ األىراـ

 ـ( .1980قسـ الصحافة والنشر,)القاىرة: جامعة القاىرة:  كمية اإلعبلـ,  غير منشورة
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                                            ً                                     المقارف, إلى جانب المنيج المسحي, واختمفت أيضا  مع دراسة خالد بف حمود, ودراسة عماد 
    ً  أيضا . الديف عبد العزيز المتيف استخدمتا منيج دراسة الحالة, إلى جانب المنيج المسحي

ىيا الفيد, ونجبلء محمود عثماف,  اختمفت الدراسة مف حيث استخداـ األداة مع كؿ مف دراسة -
, والدراسة األجنبية لمجموعة الباحثيف, حيث استخدمت مذكوروسناء عبد الرحمف, ومرعي زايد 

                                      ً                                               تمؾ الدراسات أداة االستبانة ومعيا أحيانا  أداة تحميؿ المضموف, وتشابيت في األداة مع باقي 
 الدراسات في اختيارىا أداة تحميؿ المضموف.

اسة مع الدراسات السابقة في استخداميا ألداة المقابمة المعمقة مف أجؿ الوصوؿ اختمفت الدر  -
 إلجابات تفيد الدراسة, حيث خمت الدراسات السابقة مف تمؾ األداة.

اختمفت الدراسة مع الدراسات السابقة في أنيا تتبع لنظرية تضبط مسارىا, حيث استخدمت الباحثة  -
باالتصاؿ, في حيف افتقرت الدراسات السابقة إلى استخداـ أي نظريتي ترتيب األولويات, والقائـ 

 نظرية.
وفي , والعينة الزمنية ,وعينة المصادر, مجتمع الدراسة: اختمفت الدراسة مع الدراسات السابقة في -

 ألداتيف, ىما: تحميؿ المضموف والمقابمة المعمقة. استخداميا

 :حدود الستفادة من الدراسات السابقة
فيما يتعمؽ بالمعالجة البحثية لموضوع واقع  استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة تعددت أوجو

 الصفحات األدبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية, وظيرت أبرز مناحي االستفادة فيما يأتي:

ٍ       زيادة االستبصار بمشكمة الدراسة واليدؼ منيا, وبمورة التساؤالت عمى نحو  دقيؽ. -                                                                   
 أدوات التحميؿ ومادتيا. ىج, واألساليب المتبعة في إطارىا, واختيارطريقة استخداـ المنا -
االستزادة مف الموضوعات المطروحة ومف اإلطار المعرفي الذي يزيد دراية الباحثة بموضوعيا  -

 وطريقة تناولو وأبعاده.
حوؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة ومعرفة التنوع الصحفي التطبيقي  االستنارة مف -

 موضوع الدراسة في العديد مف الدوؿ.

 :عمى المشكمة الستدلل :     ً ثانيا  
 المنتظمة وقراءتيا ,الفمسطينية األدبية لمصحافة الشخصية لطالبةا متابعة خبلؿ مف
        ً اىتماما   ىناؾ أف لمست الخاصة, اىتماماتيا مف  ً ا  جزءبوصفيا  اليومية الصحؼ في األدبية لمصفحات

 وتيرة عمى ليس االىتماـ ىذا ولكف ثابتة, صفحات فأفردت ليا األدبية, ةبالصحاف الصحؼ ىذه مف
ىو  مع أف معظـ ما ,والحظت أف الصحؼ جميعيا تطمؽ عمى صفحاتيا األدبية لفظة الثقافية ,واحدة

 منشور فييا أدبي بحت.
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ية األربع استكشافية عمى عينة عمدية مف الصحؼ اليومية الفمسطينوقد أجرت الباحثة دراسة         
ـ, وىو العاـ الذي يمثؿ العينة 3102وىي الحياة الجديدة, األياـ, فمسطيف, القدس, الصادرة في عاـ 

تـ اختيارىا مف  ,الزمنية إلجراء الدراسة. وشممت العينة العمدية خمسة أعداد مف كؿ صحيفة
تحميؿ  مف تمؾ الصحؼ, وتـ تحميميا بأداة  ً ا  عدد 31ـ بمجموع 20/03/3102-ـ 0/0/3102

 وقد كشفت الدراسة االستكشافية عف النتائج اآلتية: ,المضموف
ف صحيفة الحياة الجديدة أنجد في صحؼ الدراسة,  األدبية الموضوعات بالرجوع إلى عدد

,  ً ا  موضوع 18تمتيا صحيفة فمسطيف بواقع  ً  ا ,موضوع 23حيث بمغت  ,حصمت عمى النسبة األعمى
 لكؿ منيما.  ً ا  موضوع16ا إذ بمغت ,س في عدد الموضوعاتاألياـ والقد صحيفتيوتساوت كؿ مف 

 صحيفة الحياة الجديدة:
إذ بمغ  ,في الصحيفة اتععمى النسبة األكبر ضمف فئات الموضو استأثر الموضوع الوجداني  .1

%, أما الموضوع السياسي فبمغت نسبتو 30.43%, تبله الموضوع االجتماعي بنسبة43.48
 د لمموضوع الديني.%, في حيف لـ يكف أي وجو 26.10

%, تبله الشعر 31.64كاف لممقاؿ األدبي النصيب األكبر ضمف القوالب الفنية األدبية بنسبة .2
%, بينما تساوى كؿ مف قالبي النثر والسيرة 13.64%, أما النقد األدبي فسجؿ نسبة27.27بنسبة

 % لكؿ منيا.4.55 ةبنسب      ً                              , وأيضا  تساوى قالبا الرواية والمسرح منيما% لكؿ 9.10 بنسبةاألدبية 
%, 43.48حاز الشكؿ التحريري النص عمى النسبة األعمى ضمف فئة األشكاؿ التحريرية بنسبة  .3

%, في حيف لـ يكف 4.35%, ثـ الحديث 21.74%, فالتقرير بنسبة30.43تبله المقاؿ بنسبة
 أي وجود لكؿ مف شكمي التحقيؽ وعرض الكتب.

.%, فالوكاالت بنسبة 50ى النسبة األعمى التي بمغت لممعمومة عم                          ً استحوذ الكاتب بوصفو مصدرا   .4
 د لممندوبو ج%, ولـ يكف ىناؾ أي و 9.10 بنسبة                              ً %, أما المراسؿ فجاء عطاؤه قميبل  40.91

 لممعمومة.            ً بوصفو مصدرا  

لمموضوعات األدبية في الصحيفة بالنسبة األعمى التي  عموديةاستأثرت العناويف ال .5
% لكؿ 13.65التي بمغت  يانفسبالنسبة ريضة والممتدة %, وتساوت العناويف الع72.73بمغت
 ا, ولـ يكف ىناؾ عناويف أخرى ضمف ىذه الفئة.ممني

ثانيًا وبفارؽ %, أما األرضيات فجاءت 86.36تصدرت الصور فئة العناصر التيبوغرافية بنسبة .6
%, في 4.55بنسبة  اً بسيط اً تيبوغرافي ًا عنصر بوصفيا الرسوـ  وجود%, وكاف 9.10بنسبة كبير 

 . حيف خمْت الصفحة مف األلواف
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شغمت المواد األدبية الواقعة أعمى الصفحة النسبة األكبر مف المواد المنشورة في الصفحات  .7
       ً              %, وأيضا  أسفؿ الصفحة 56.52الثقافية بصحيفة الحياة الجديدة والتي بمغت نسبتيا

 .اتعود لمموضو جأما في وسط الصفحة فمـ يكف ىناؾ و %. 43.48بنسبة

%, تمتيا اإلطارات الفارغة 56.25 جاءت الخطوط في مقدمة عناصر اإلبراز بنسبة .8
 %.12.5%, أما اإلطارات المظممة فحصمت عمى نسبة 31.25بنسبة

 صحيفة فمسطين:
%, 61.11وذلؾ بنسبة  ات,عسي بالنسبة األعمى ضمف فئات الموضو استأثر الموضوع السيا .1

%, بينما 11.11ـ الموضوع االجتماعي بنسبة%, ث22.22تبله الموضوع الوجداني بنسبة 
أخرى ضمف تمؾ ات عموضو %, ولـ يكف ىناؾ 5.56إال بنسبة وجودالموضوع الديني لـ يكف لو 

 الفئة.
بسيط بمغت نسبتو  بوجود%, تبله النثر 84.21إذ بمغت نسبتو ,استحوذ الشعر عمى نصيب األسد .2

,  ً ا  , أو مسرح                   ً األخرى سواء كانت قصة   ألي مف الفنوف وجود%, بينما لـ يكف ىناؾ أي 15.79
          ً  أدبية أيضا .          ً , أو سيرة   ً ا  , أو نقد ً ا  أدبي                  ً أو رواية, أو مقاال  

مـ يكف ىناؾ وجود ال فالتحريرية في الصفحة, الصحفية لـ يكف ىناؾ أي شكؿ مف األشكاؿ  .3
حوذت يؽ, أو الحديث, وكذلؾ لعرض الكتب, فقد استلمخبر, وال لمتقرير, وال لممقاؿ, وال لمتحق

 المادة األدبية عمى النسبة كميا.

 اتعلكاتب نفسو, والذي كاف مصدر الموضو    ً                                         أيضا  لـ يكف ىناؾ أي مصدر لممعمومة باستثناء ا .4
                                                   ً                 , فبل وجود لممراسؿ, وال لممندوب, وال لموكاالت, كذلؾ أيضا  ال يوجد أي منشأ كافة األدبية

, وال يوجد منشأ ال محمي وال عربي وال سوالصحيفة بالمادة بنفالكاتب  تزويدباستثناء  ,لممعمومة
 عالمي.

%, 16.67%, بينما العناويف العريضة بمغت83.3حيث بمغت ,ارتفعت نسبة العناويف العمودية .5
 أما العناويف الممتدة, فبل وجود ليا.

التي  اتعالموضو باستثناء , أعمدة 3وديف أو التي تشغؿ عم اتعلمموضو لـ يكف ىناؾ أي وجود  .6
 %.100وىي التي شكمت كؿ النسبة والتي بمغت ,ً      ً     ا  واحدا  فقطاحتمت عمود

اقتسمت الصور, واألرضيات, النسبة المئوية المكونة لمجمؿ العناصر التيبوغرافية, في الصفحة  .7
ْ  % لكؿ منيما, بينما خمت  50بواقع , واأللواف فييا.الموضوعات األدبية                        مف أي وجود لمرسـو
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%, 53.33فقد شكؿ موقعيا أعمى الصفحة ما نسبتو ,صفحةتنوعت مواقع المادة األدبية في ال .8
 %.20%, أما في وسط الصفحة فبمغت الموضوعات36.67وفي األسفؿ

%, 75.0بالنسبة لعناصر اإلبراز فقد حظيت اإلطارات المظممة عمى النصيب األكبر الذي بمغ  .9
 ة.%, ولـ يكف ىناؾ وجود لئلطارات الفارغة في الصفح25.0يمييا الخطوط بواقع

 صحيفة األيام:

استأثرت فئة الموضوع السياسي عمى النسبة األكبر في قائمة فئات الموضوع في الصحيفة إذ  .1
%, في 18.75إذ بمغت نسبتيا  ,جتماعي بفارؽ كبير%, وتمتيا فئة الموضوع اال81.25غتبم

 وع الوجداني, والديني, وفئة أخرى.حيف لـ تسجؿ أي نسبة لكؿ مف فئة الموض

الشعر بنسبة  , تبله%50حيث بمغت نسبتو القوالب األدبية مقاؿ األدبي بنصؼ استأثر ال .2
إذ  ,%, وتساوت كؿ مف فئة المسرح, والنثر, والنقد األدبي12.5%, فالرواية بنسبة 18.75

%, في حيف تجاىمت الصحيفة موضوعات السيرة األدبية التي لـ 6.25بمغت نسبة كؿ فئة منيا
 تحظ بأي اىتماـ.

 حيث بمغت نسبتو ,فئة األشكاؿ التحريرية استأثر شكؿ المقاؿ عمى النصيب األكبر    ً    أيضا  في .3
%, بينما سجؿ 18.75 %, وبرز شكؿ عرض الكتب بنسبة25 %, تبله شكؿ النص بنسبة25

% مف نسبة األشكاؿ التحريرية, في حيف خمت الصحيفة مف شكؿ 6.25الخبر نسبة قميمة بمغت 
 الصحفي األدبي.التقرير, والتحقيؽ, والحديث 

%, تمتيا 80لممعمومة بنسبة   ً ا  مصدر بوصفو  يفة عمى الكاتب بصورة كبيرة اعتمدت الصح .4
%, أما المندوب فمـ يكف 6.67ضعيفة بمغت  نسبة بالمراسؿ     ً  أخيرا  %, و 13.33 بنسبةالوكاالت 

 لو أي دور في ذلؾ.
ياـ, حيث بمغت نسبتيا العناويف في صحيفة األ اتساعجاءت العناويف العمودية متصدرة فئة  .5

 %.25.0عنواف العريض فكانت نسبتو %, أما ال31.25%, تبلىا العنواف الممتد بنسبة 43.75
%, تبلىا األرضيات 50.0إذ بمغت  ,تصدرت الصور فئة العناصر التيبوغرافية في الصحيفة .6

غت نسبة كؿ فبم ,األلوافالعنصريف التيبوغرافييف الرسـو و %, في حيف تساوى كؿ مف 25.0بواقع 
 %.12.5منيما 

%, بينما تساوى إشغاؿ أسفؿ 62.5شغمت الموضوعات األدبية أعمى الصفحة الثقافية بنسبة .7
 % لكؿ منيما.18.75الصفحة ووسطيا بالموضوعات األدبية بنسبة 

%, تمتيا 66.67كبر ضمف عناصر اإلبراز بنسبةاإلطارات المظممة عمى النصيب األ استحوذت .8
 %, أما الخطوط فمـ يكف ليا أي نصيب مف تمؾ اإلطارات.33.33بنسبة  اإلطارات الفارغة
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%, تمتيا 47.06وذلؾ بنسبة  الصفحة الثقافية عمى مساحة عمودامتدت معظـ المواد األدبية في  .9
 %.23.53أعمدة  بنسبة  3أكثر مف %, ثـ مساحة 29.41أعمدة بنسبة  3مساحة 

 صحيفة القدس:
في صحيفة القدس  اتعالموضو النسبة األعمى ضمف فئة استأثر الموضوع السياسي عمى  .1

%, في حيف 25.0جتماعي بنسبة% فاال31.25 %, تبله الموضوع الوجداني بنسبة43.25بنسبة
 .لمموضوع الديني في الصفحة وجودلـ يكف ىناؾ أي 

%, 46.67دبي عمى النصيب األكبر ضمف فئة القوالب الفنية األدبية بواقعاستحوذ المقاؿ األ .2
                           ً        , أما النقد األدبي فكاف ضعيفا  بواقع %13.33%, تبله النثر بواقع33.33 لشعر بنسبةفا

ْ                                                                 %, في حيف خمت  الصفحة الثقافية مف الموضوعات األدبية التي تعنى بالقصة, والمسرح, 6.67             
 والرواية, والسيرة األدبية.

% لكؿ 23.53 , بنسبة بمغتفي فئة األشكاؿ التحريرية تساوى كؿ مف شكمي المقاؿ, والخبر .3
ث بنسبة %, ثـ الحدي17.65       ً                                       ا, وأيضا  تساوى كؿ مف شكمي النص والتقرير بواقع ممني

لشكؿ التحقيؽ  ذكر %, بينما لـ يكف ىناؾ5.88صؿ عمى نسبة%, أما عرض الكتب فح11.76
 في الصفحة.

%, تبلىا الكاتب 44.44 عمى النسبة األعمى بمغتفي فئة مصدر المعمومة استحوذ المندوب  .4
لـ تعتمد الصحيفة قط عمى %, بينما 16.67                       ً       %, أما المراسؿ فجاء الحقا  بنسبة38.89نسبة ب

 الوكاالت.
المعمومة  %, في حيف تساوى منشأ46.15 بنسبةعمى منشأ المعمومة المحمي  ركزت الصحيفة .5

 % لكؿ منيما.7.69    ً        ً        عربيا  وعالميا  بنسبة 

%, تمتيا العناويف الممتدة  53.33ث بمغتحي ,جاءت العناويف العمودية في الصدارة لتمؾ الفئة .6
 .%6.67%, فالعناويف العريضة بنسبة40.0بواقع

% لكؿ منيا, تبلىا 43.48 بنسبة في العناصر التيبوغرافية الصور واألرضيات  تساوى عنصرا .7
           ْ                         %, بينما خم ت الصفحة مف عنصر الرسوـ.13.48عنصر األلواف الذي ظير بنسبة

% لكؿ منيا, 43.75التي جاءت أعمى الصفحة وأسفميا وذلؾ بنسبة  تساوى موقع المواد األدبية .8
 %.12.5أما وسط الصفحة فكاف نصيبو 

عمى كامؿ النسبة, بينما لـ يكف أي وجود لئلطارات المظممة, أو إبراز عنصر الخطوط  تاستحوذ .9
 الفارغة في الصفحة.
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 المقارنة بين الصحف في النتائج:
أف صحيفة الحياة الجديدة  يتضحالسابقة في فئة الموضوعات بالمقارنة بيف الصحؼ اليومية  .1

 18موضوعًا, تمتيا صحيفة فمسطيف بواقع  23حيث بمغت  ,حصمت عمى النسبة األعمى
موضوعًا  16ا إذ بمغت ,األياـ والقدس في عدد الموضوعات صحيفتيموضوعًا, وتساوت كؿ مف 

 لكؿ منيما.
نسبة عمى أعمى مركز بحصؿ فمسطيف  صحيفة فيدبية في فئة القوالب األيتبيف أف قالب الشعر  .2

األياـ  صحيفةفي  نسبتوالمسرح كانت  قالب ويتضح أف ف األدبية,% مف مجموع الفنو 84.21
 القدس وفمسطيف مف ىذا الفف. صحيفتي%. في حيف خمت كؿ مف 6.25 إذ بمغتىي األعمى 

أيضًا في  %,50حيث بمغ  ,ياـاستأثر المقاؿ األدبي عمى االىتماـ األكبر لدى صحيفة األ .3
في حيف لـ يكف لمقصة القصيرة أي وجود مف خبلؿ %, 31.81لجديدة بواقع صحيفة الحياة ا

 .الصفحات التي خضعت لمدراسة االستكشافية
األياـ  صحيفةو %, تمت23.53سبة في الخبر, حيث بمغالقدس عمى أعمى ن صحيفةحصمت  .4

ْ        %, في حيف خمت  كؿ مف 6.25بنسبة  فمسطيف مف ىذا الشكؿ و  الحياة الجديدة صحيفة            
 التحريري.

% لكؿ منيما, يمييما 50تساوت كؿ مف صحيفتي األياـ وفمسطيف في استخداـ الصور بنسبة  .5
%, أما األرضيات فقد تفوقت صحيفة فمسطيف عمى باقي صحؼ الدراسة 43.51القدس بنسبة 
%, ثـ األياـ بنسبة 43.51صحيفة القدس بنسبة  %, تمتيا50حيث بمغت  ,في استخداميا

 %.9.10%, والحياة الجديدة بنسبة 25
%, تمتيا الحياة الجديدة بنسبة 62.5ياـ بوضع المادة في أعمى الصفحة بنسبة األ صحيفةتميزت  .6

%, أما في أسفؿ 43.51%, أما القدس فجاءت بنسبة 53.33%,ثـ فمسطيف بنسبة 56.52
% وبفارؽ بسيط بينيا وبيف 43.75قدس بنسبة ال صحيفةالصفحة فكانت النسبة األعمى لصالح 

%, واألياـ بنسبة 26.76%, ثـ فمسطيف بواقع43.45صحيفة الحياة الجديدة التي بمغت نسبتيا 
18.75.% 

%, أما اإلطارات المظممة فقد حصمت 100استخدمت صحيفة القدس إطارات الخطوط بنسبة  .7
خص اإلطارات الفارغة فقد حصمت %, أما ما ي75صحيفة فمسطيف عمى أعمى نسبة حيث بمغت 

%, في حيف لـ تستخدـ 31.25%, تمتيا الحياة الجديدة بنسبة 33.33صحيفة األياـ عمى نسبة 
 القدس وفمسطيف تمؾ اإلطارات. كؿ مف صحيفتي
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 مالحظات عمى الدراسة الستكشافية:
االطبلع عمى نتائج مف خبلؿ متابعة الباحثة لمصفحات األدبية بحكـ المتابعة, واالىتماـ, وبعد 

 ي:ي قامت بإجرائيا تبيف ليا ما يأتالدراسة االستكشافية الت

وجود خمط كبير بيف الصفحات الثقافية والصفحات األدبية, حيث إف الصفحات التي قامت الباحثة  -1
 ولكف المواد المنشورة فييا غالبيتيا العظمى أدبية. ,بمسميات ثقافية معنونوبمتابعتيا 

ى المواد األدبية المنشورة في الصفحات التي تـ االطبلع عمييا الطابع السياسي الوطني يغمب عم -2
 الذي يشغؿ باؿ الكاتب, يميو االجتماعي, والوجداني وغيره.

                                                                          ً           ال يوجد في الصفحات أي اىتماـ بالقصة القصيرة, وىناؾ اىتماـ ضعيؼ بالمسرح وأيضا  بالسيرة,  -3
 ألدبي والشعر والنصوص النثرية.في حيف يغمب االىتماـ بالمقاؿ ا

تخمو الصفحات األدبية مف فف التحرير ) التحقيؽ( وىناؾ قمة في التقارير, والحديث, وأكثر الفنوف  -4
        ً                   استخداما  ىي المقاؿ األدبي .

 يظير بوضوح أف الكاتب ىو المتفاعؿ مع الصفحات مباشرة وىو منشأ المعمومة ومصدرىا. -5

اـ الصور المرفقة مع المواد األدبية والدالة عمييا غالبة في الصفحات األدبية         ً          يظير أيضا  أف استخد -6
 في صحؼ الدراسة.

فصحيفة األياـ تفرد مف صفحتيف لثبلث صفحات كؿ ثبلثاء  ,ىناؾ تفاوت بيف اىتماـ الصحؼ -7
)أياـ ثقافية(, بينما تفرد القدس صفحة واحدة كؿ يوـ أحد تحت مسمى)القدس  تحت مسمى

تفرد صفحتيف كؿ يوـ أربعاء مف كؿ أسبوع تحت مسمى ففي(, أما صحيفة الحياة الجديدة الثقا
وما يتـ  ,)الحياة الثقافية(, أما صحيفة فمسطيف فبل توجد بيا صفحة خاصة ال بالثقافة وال باألدب

ـو نشره ىو عبارة عف رسائؿ قراء في زاوية ) بريد القراء( المنبثقة مف صفحة )أسرة ومجتمع( كؿ ي
 خميس مف األسبوع, وما يتـ نشره ىو عبارة عف مشاركات بسيطة, ومحاوالت ليواة .

تفتقر صحيفة فمسطيف حسب الدراسة االستكشافية ألي فف مف فنوف األدب, باستثناء الشعر والنثر,  -8
فيي تخمو مف القصة, المسرح, الرواية, المقاؿ األدبي, النقد, والسيرة, كما تخمو مف األشكاؿ 

                                         ً                        باستثناء النص سواء شعري أو نثري فقط, وأيضا  تفتقد لمصادر المعمومة  ,لتحريرية جميعياا
ً                                                       جميعيا باستثناء الكاتب الذي يزودىا أصبل  بالمادة مف خبلؿ بريد القراء كما أسمفت الباحثة , والتي                                       

                                       ً                             يتـ نشرىا عمى عمود واحد فقط مرفقة غالبا  بصورة لمكاتب, وبعنواف عادي.
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 :الدراسة مشكمة -     ً ثالثا  
اليومية,  واقع الصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية ؼ   ّ تعر  تتحدد مشكمة الدراسة في: 

ة مع التي تركز عمييا تمؾ الصحؼ, وأىـ الفنوف الصحفية المستخدماألدبية ات عالموضو وأنواع 
التغطية في ؼ وجيات نظر المحرريف األدبييف في تمؾ الصحؼ    ّ تعر                       ً  الموضوعات األدبية, أيضا  

 األدبية, وآليات نشر المواد األدبية وكيفية تعامميـ مع تمؾ الموضوعات.الصحفية 

 :الدراسة أىمية-     ً رابعا  
 الدور الكبير الذي يقـو بو األدب في نيضة الشعوب وتثقيفيا, وتيذيب الذوؽ. -1
 مكانة األدب الفمسطيني المتقدمة عبر العصور والتي سجمت ليا تاريخ مشرؼ.  -2
          ّ                                                    ة مف الكت اب والمثقفيف والميتميف في فمسطيف تتابع المشيد األدبي.وجود نسب  -3
وجود منابر نشر إلكترونية بدأت تزاحـ الصحؼ الورقية, وما فييا مف إشكاليات رغـ   -4

 تدفقيا العالمي وسيولة نشرىا.
                                        ً                                          أىمية دراسة الصحافة األدبية كونيا انعكاسا  ألوضاع المجتمع الثقافية والسياسية وغيرىا.  -5

 أىداف الدراسة:  -     ً خامسا  
 أىداف تتعمق بتحميل المضمون: -أ 

 الفمسطينية. اليومية التي تيتـ بيا الصحافة األدبية المواد الوقوؼ عمى .1
 الفمسطينية. اليومية الصحؼ في األدبية الصحافة في المستخدمة الفنوف عمى الضوء إلقاء .2
دبية في الصحؼ الفمسطينية التعرؼ عمى الموضوعات األدبية التي تركز عمييا الصحافة األ .3

 اليومية.
ّ  تعر ؼ .4 األدبية في الصحؼ  المستخدمة في الصحافة التحريرية الفنوف واألشكاؿ الصحفية   

 اليومية الفمسطينية.
ّ                                                                         تعر ؼ المصادر التي تستقي منيا الصحافة األدبية  موادىا لمنشر في الصحؼ اليومية  .5   

 الفمسطينية.
    ّ                                       ى كت اب بذاتيـ في الموضوعات األدبية في الصحؼ معرفة مدى تركيز الصحافة األدبية عم .6

 الفمسطينية اليومية.
معرفة منشأ المعمومة التي تستمد الصحافة األدبية في الصحؼ اليومية الفمسطينية منيا  .7

 األخبار والموضوعات والمواد األدبية.  
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لصحؼ معرفة العناصر التيبوغرافية وعناصر اإلبراز المستخدمة في الصحؼ األدبية في ا .8
 الفمسطينية اليومية.

 .لتوصؿ إلى المساحة التي تحتميا الصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية .9
 أىداف تتعمق بالقائم بالتصال: -ب 

ّ                                                                              تعر ؼ األسس التي يتـ فييا اختيار المواد األدبية لمنشر في الصفحات الثقافية في الصحؼ  .1   
 الفمسطينية اليومية.

 كز عمى نشرىا القائـ باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية اليومية.معرفة الموضوعات التي ير  .2
ّ                                                                           تعر ؼ أسباب بروز فنوف أدبية دوف غيرىا في كؿ صحيفة مف الصحؼ الفمسطينية اليومية. .3    
 التوصؿ إلى أوجو القصور في الصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية. .4
ء الصحافة األدبية في الصحؼ التوصؿ لمقترحات القائـ باالتصاؿ لممساعدة في إثرا .5

 الفمسطينية اليومية.
 تساؤلت الدراسة:-     ً سادسا  

تـ بمورة مشكمة الدراسة في مجموعة مف التساؤالت تتعمؽ بالدراسة التحميمية, وتساؤالت تتعمؽ 
 :تسعى ىذه الدراسة لئلجابة عنيا بالدراسة الميدانية,

تم تقسيميا إلى محورين: األول: يتعمق القسم األول: تساؤلت خاصة بالدراسة التحميمية, و 
 بالمضمون, والثاني: يتعمق بالشكل, كما يأتي:

 تساؤلت تتعمق بمضمون المواد في الصحف األدبية ) ماذا قيل؟(: -أ

 ما القوالب األدبية التي اىتمت بيا الصحافة األدبية في في صحؼ الدراسة؟ .1
 ي صحؼ الدراسة؟ما الموضوعات التي ركزت عمييا الصحافة األدبية ف .2
 ما مصدر المعمومة التي تـ نشرىا في الموضوعات األدبية في صحؼ الدراسة؟ .3
 ما منشأ المعمومة التي زودت بيا الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة؟ .4
                               ّ                                     ما مدى تركيز صحؼ الدراسة عمى كت اب بذاتيـ في الموضوعات األدبية في صحؼ  .5

 الدراسة؟
 الصحافة األدبية ) كيف قيل؟(: تساؤلت خاصة بشكل المواد في  -ب

 ما األشكاؿ التحريرية التي ركزت عمييا الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة؟ .1
 ما أىـ العناصر التيبوغرافية التي استخدمت مع الموضوعات األدبية في صحؼ الدراسة؟ .2
 ما موقع المادة األدبية المنشورة في صحؼ الدراسة؟ .3
 ت األدبية في صحؼ الدراسة؟ما المساحة التي شغمتيا الموضوعا .4



                                                                                                            اإلجراءات المنيجية لمدراسة                                                                 الفصل األول        

27 

القسم الثاني: تساؤلت خاصة بالدراسة الميدانية وتتعمق بالقائم بالتصال في الصحافة األدبية في 
 الصحف اليومية الفمسطينية, وىي:

 ما السبب وراء بروز فنوف أدبية دوف غيرىا في كؿ صحيفة مف الصحؼ الفمسطينية اليومية؟ -1
 لتي تعتمد عمييا الصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية؟ما أىـ المصادر اإلعبلمية ا -2
                                                     ً                          لماذا يتـ التركيز عمى الضفة الغربية والقدس بوصفيا منشأ  لمموضوعات األدبية في صحؼ  -3

 الدراسة؟ وما السبب في ندرة أو غياب قطاع غزة بوصفو منشأ لممادة األدبية في صحؼ الدراسة؟
 ور الشخصية وصور الموضوعات مع المواد األدبية؟ما السبب في كثرة استخداـ الص -4
 لماذا يندر استخداـ الرسـو في الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة؟ -5
ما تفسير ضآلة مساحة الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة بالقياس لمساحة الصحيفة كاممة مدة  -6

 الدراسة؟
 دبية في صحؼ الدراسة؟ما المقترحات التي يقدميا المحرر األدبي لتطوير الصحافة األ -7

 : اإلطار النظري:     ً سابعا  
يتضمف ىذا اإلطار النظريتيف المتيف تعتمد عمييما الدراسة, وىما: نظرية ترتيب األولويات 

 )وضع األجندة(, ونظرية حارس البوابة ) القائـ باالتصاؿ(.

 ترتيب األولويات ) نظرية وضع األجندة(: . أ

المعتدؿ, والتي تشير إلى تأثير وسائؿ اإلعبلـ عمى  أثيرالتتعد نظرية وضع األجندة مف نظريات 
جموعة مف المتغيرات الوسيطة التي  قد تقوى أو تضعؼ مالجميور, إذ يعتمد ىذا التأثير عمى 

ىذا التأثير, ويرى مفيوـ نظرية وضع األجندة الخاص بعبلقة وسائؿ االتصاؿ بالجميور أف 
لتي تتناوليا األخبار, فيي تعطي أىمية خاصة ليذه ىي التي تحدد األولويات ا االتصاؿوسائؿ 

الموضوعات, مما يجعميا تصبح مف األولويات الميمة لدى الجميور, وىكذا فإف الموضوعات 
التي يراىا المحرروف ذات أىمية ىي التي يتـ نشرىا حتى ولو كانت غير ذلؾ, فإف مجرد النشر 

بحيث يراىا الجميور ذات أىمية تفوؽ  في حد ذاتو يعطي أىمية مضاعفة لتمؾ الموضوعات,
 .(1)غيرىا مف الموضوعات

                                           ً                                                وبناء عمى ذلؾ يسيـ استخداـ ىذه النظرية كثيرا  في تشكيؿ الرأي العاـ ورؤيتو لمقضايا التي توجو 
المجتمع, فمف خبلؿ التركيز عمى قضايا معينة وتجاىؿ أخرى تحدد وسائؿ اإلعبلـ أولويات أفراد 

 بالقضايا المتعمقة بقطاعات متنوعة في المجتمع. المجتمع في االىتماـ
                                                           

 .6( ص2009)القاىرة: المكتبة المصرية لمنشر,  1( أحمد زكريا, نظريات اإلعبلـ, ط1)
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وعمى أساس ىذا المفيوـ تساعد نظرية وضع األجندة الجميور عمى التفكير في القضايا التي 
عمى أف مفيوـ ترتيب األولويات يمثؿ العممية  "Patterson"تحددىا وسائؿ اإلعبلـ, بحيث يؤكد 

مى أنيا قضايا ميمة وتستحؽ رد فعؿ السمطة, التي تبرز فييا وسائؿ اإلعبلـ قضايا معينة ع
 .(1)ماداـ الرأي العاـ نحو القضية قد تشكؿ عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ

 الستفادة من النظرية في الدراسة:

الصحافة  قامت الباحثة بتطبيؽ نظرية ترتيب األولويات عمى الدراسة" واقع الصفحات األدبية في
د التي تركز عمييا صحؼ الدراسة, والقوالب األدبية التي تقـو اليومية الفمسطينية" لمعرفة الموا

الصحؼ بتفضيميا عف سواىا ومف ثـ نشرىا, ومعرفة الموضوعات األدبية والقضايا التي تضعيا 
تمؾ الصحؼ في أجندتيا, لبلستفادة مف فيـ ذلؾ الترتيب في تقديـ توصيات الحقة تفيد في 

 ضبط األجندة تمؾ.
 (اإلعالمية ) القائم بالتصال ةالبوابنظرية حارس  - ب

 الجنسية واألمريكي األصؿ النمساوي النفس عالـ اإلعبلمية البوابة حارس نظرية بتطوير قاـ 
 إلى الجميور تصؿ حتى اإلعبلمية المادة تقطعيا التي الرحمة طوؿ عمى أنو يرى إذ لويف, كيرت

 التي طالت المراحؿ وكمما ويخرج, خؿيد بما قرارات اتخاذ فييا يتـ نقاط بوابات توجد المستيدؼ
 أو فرد سمطة فييا مف يصبح التي المواقع تزداد اإلعبلمية الوسيمة في تظير حتى األخبار تقطعيا
 نفوذ ويصبح تعديبلت عمييا, إدخاؿ بعد أو نفسو, الشكؿب ستنتقؿ الرسالة كانت إذا ما أفراد عدة
 .(2)المعمومات قاؿانت في كبيرة أىمية لو البوابات ىذه يديروف مف

 كما سيمررىا المتمقية الرسالة كانت إذا ما يقرر     ً فردا   حمقة كؿ في ىناؾ أف إلى لويف كيرت ويشير
 البوابة ومفيوـ حراسة     ً  تماما , يمغييا أو منيا, يحذؼ أو عمييا, سيزيد أـ ,اآلتية الحمقة إلى ىي
 سمطة لحارس البوابة يصبح بحيث ,االتصاؿ سمسمة في استراتيجي مكاف عمى السيطرة ":ييعن

 إلى الجميور النياية في يصؿ حتى سيمر, وكيؼ بوابتو, خبلؿ مف سيمر بما القرار اتخاذ
 .ؼالمستيد

 أوجو الستفادة من نظرية القائم بالتصال:

الباحثة  استطاعت مف خبلؿ المعرفة بآلية أداء القائـ باالتصاؿ في تعاممو مع الرسالة اإلعبلمية
العوامؿ  الوقوؼ عمىة تعاممو في الصفحات األدبية في الصحؼ اليومية الفمسطينية, و معرفة كيفي

                                                           

(1) Patterson, Steven, Political Behavior Patterson’s Innerve Days Life, New bury park- 

Canada, 1990, p 231. 

 294 ـ( ص 1993 العربية, النيضة دار ) القاىرة: 3ط ,عالماإل لنظريات العممية األسس رشتي, ( جيياف2)
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عمى نشر  لتي تؤثر عمى اختيار المادة األدبية المراد نشرىا, ومعرفة مدى تأثير السياسة التحريريةا
يف جعؿ مف الممكف بناء عمى ىذه المعرفة وضع توصيات لئلفادة منيا لمميتمالمواد األدبية, وىذا 

 في الصحافة األدبية, وتمكف مف فيـ آلية النشر عبر ىذه الصفحات.

 :وأدواتيا ىجيااومن الدراسة نوع -:      ً ثامنا  
 :الدراسة نوع . أ

تدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحوث الوصفية, التي تستيدؼ تصوير وتحميؿ وتقويـ خصائص 
 لحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعةا دراسة مجموعة معينة أو موقؼ معيف يغمب عميو صفة التحديد, أو

معمومات كافية ودقيقة عنيا,  عمى الحصوؿ بيدؼ األحداث, مف مجموعة أو موقؼ, أو ظاىرة
دوف الدخوؿ في أسبابيا او التحكـ فييا. إضافة إلى تقدير عدد مرات تكرار حدوث  ظاىرة معنية, 

 .(1)ومدى ارتباطيا بظاىرة أو مجموعة أخرى مف الظواىر

 :الدراسة اىجمن . ب

 منيج الدراسات المسحية: -1

 لمحصوؿ      ً منظما        ً عمميا             ً لكونو جيدا   الوصفية؛ لمدراسات مبلئمة العممية المناىج أنسب مف يعد
 ويستيدؼ البحث, موضوع مجموعة الظواىر أو الظاىرة عف وأوصاؼ ومعمومات بيانات عمى

 وعف عنيا والكافية نات البلزمةبعد جمع البيا الراىف وضعيا في الظاىرة وتفسير وتحميؿ تسجيؿ
المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرىا وطرؽ  اإلجراءات مف مجموعة خبلؿ مف عناصرىا

 .(2)الحصوؿ عمييا

 تحميؿ وأسموب, الممارسة أساليب مسح أسموب: ىما ,أسموبيف استخداـ سيتـ إطاره وفي
 .المضموف

بوساطة  الوسيمة تقدميا التي اإلعبلمية دةالما دراسة بو ويقصد: المضموف تحميؿ أسموب  -
 تريد ىذه عما الكشؼ بيدؼ لبلتصاؿ الظاىر لممحتوى والمنيجي والموضوعي الكمي الوصؼ
 .(3)لجميورىا تبمغو أف الوسيمة

 الصحافة واقع نحو باالتصاؿ القائميف ومواقؼ أدوار ؼ    ّ لتعر  : الممارسة أساليب مسح أسموب  -
 السياسة وأثر, مواقفيـ تشكيؿ في المؤثرة والعوامؿ, الفمسطينية ةاليومي الصحؼ في األدبية

                                                           

 .131ص ,ـ(2006)القاىرة: عالـ الكتب, 2, طبحوث اإلعالم( سمير حسيف, 1)
 81ص  ـ(1997الكتب,  عالـ )القاىرة: 2ط ,الصحافة بحوث الحميد, عبد ( محمد2)
 217ص  2004) الكتب, عالـ :لقاىرةا2 ( ط ,اإلعالمية الدراسات في العممي البحث الحميد, عبد ( محمد3)
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 األدبية الموضوعاتمحرري  تواجو التي والصعوبات المشكبلت ؼ   ّ تعر  و , عمييـ التحريرية
 .الدراسة صحؼ في فالعاممي

 منيج دراسة العالقات المتبادلة: -6
ؼ    ّ تعر  ؿ عمييا, بيدؼ تـ الحصو  التي الحقائؽ بيف العبلقات دراسة إلى المنيج ىذا يسعى

 الظروؼ لتغيير عممو يمكف لما إلى خبلصات والوصوؿ األسباب التي أدت إلى حدوث الظاىرة
 . (1)اإليجابي االتجاه في بالظاىرة المحيطة والعوامؿ

 :الدراسة أدوات - ج
 اعتمدت الدراسة عمى أداتيف لتحقيؽ أىدافيا, وىما: استمارة تحميؿ المضموف, والمقابمة المعمقة:

 :(*)استمارة تحميل المضمون -1
احثة بإعداد تـ استخداـ استمارة تحميؿ المضموف في جمع البيانات وتحميميا, مف خبلؿ قياـ الب

 .لى فئات الشكؿ وفئات الموضوع ) ماذا قيؿ؟ وكيؼ قيؿ؟(االستمارة وتقسيميا إ
 أداة المقابمة المقننة: -2

 مع عمقةم مقاببلت جراءإ ليا مف خبلؿ  تإجاباأسئمة بيدؼ الحصوؿ عمى بإعداد  الباحثة قامت
 ؼ    ّ لتعر  دبييف في الصفحة الثقافية مف كؿ صحيفة مف صحؼ الدراسة, المحرريف األ مف مجموعة

رأييـ في مدى اىتماـ الصحؼ الفمسطينية في الجانب األدبي, والموضوعات التي ركزت عمييا 
تطوير الصفحات األدبية و  ألدبية,وأوجو قصورىا في تمؾ الموضوعات, واقتراحاتيـ لمموضوعات ا

 في الصحؼ اليومية الفمسطينية.
 :المضمون تحليل إجراءات - د

 فئات التحميل: -1
يختمؼ مف موضوع  نظاـ الفئات ىو النظاـ المستخدـ لتصنيؼ محتوى وسائؿ اإلعبلـ, وىو

لمضموف              ً          بإعدادىا؛ طبقا  لنوعية ا وىي "مجموعة مف التصنيفات أو الفصائؿ يقوـ الباحث, (2)آلخر
المضموف, وتصنيفو بأعمى نسبة ممكنة مف  ومحتواه وىدؼ التحميؿ, لكي يستخدميا في وصؼ ىذا

 .(3)النتائج بأسموب سيؿ وميسور"( راج واستخ الموضوعية والشموؿ, وبما يتيح إمكانية التحميؿ

                                                           

 .81( ص1997) القاىرة: عالـ الكتب,  2, طبحوث الصحافة( محمد عبد الحميد, 1)
 (.2رقـ ) ممحق الدراسةضموف, منظر استمارة تحميؿ الا (*)
طباعة بدوف طبعة) القاىرة: دار قباء لم مناىج البحث في التصال والرأي العام واإلعالم الدولي,( أحمد بدر, 2)

 .46ـ( ص 1988والنشر والتوزيع, 
 .713ـ( ص 1983) القاىرة: عالـ الكتب,  1, طتحميل المضمون( سمير حسيف, 3)
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ة , مستعينراسة                               ً      ً             عمى أف تكوف فئات التحميؿ انعكاسا  صادقا  لتساؤالت الد ةالباحث توحرص
نؼ فئة تص المحتوى الصحفيفي االستكشافية لتحديد الفئات الفرعية, بحيث يكوف لكؿ مادة  بالدراسة

 في إطارىا, وتـ تقسيـ الفئات إلى قسميف رئيسيف, ىما:
 :( ؟ قيل )ماذا المضمون فئات - األول

ة, فئة القضايا, فئة الكاتب, فئة مصدر المعمومالموضوعات و وتضـ فئة الفنوف األدبية, فئة 
 منشأ المعمومة.

 فئات المضمون ) كيف قيل(:  -الثاني

, عناصر الفنوف و وتضـ فئة  األشكاؿ الصحفية, فئة العناصر التيبوغرافية ) الصور, الرسـو
 اإلبراز(, فئة العناويف, فئة موقع المادة عمى الصفحة, فئة المساحة.

 وحدات التحميل: -2

المضموف, وأكثرىا  ابو, وىي أصغر عنصر في تحميؿوحدات التحميؿ ىي الشيء الذي نقـو باحتس
تورد دراسات تحميؿ المضموف عدة وحدات لمتحميؿ, وقد تحددت وحدة التحميؿ و  ,(1)أىمية

بالموضوع, لمعرفة الفكرة الرئيسة داخؿ النص, أو التي تدور حوليا المادة األدبية, وذلؾ حتى 
       ً                                     ة, وأيضا  بروز القضايا الخاصة بالمواد األدبية تتمكف الباحثة مف ترتيب أولويات الصحافة األدبي

                  ً                                                                      محؿ الدراسة, و أيضا  استخدمت الباحثة الوحدة الطبيعية لممادة اإلعبلمية, ووحدة المساحة لقياس 
 الصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية اليومية.

 وحدات العد والقياس: -1
التي تميد  داد استمارة التحميؿ, وىيُ                                                     ت عد مرحمة العد والقياس ىي الغاية النيائية في عممية إع

                                                    ً                                   لعرض البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف التحميؿ إحصائيا , ومف ثـ دراسة العبلقات واالرتباطات 
 لمعد والقياس, كما يأتي: عمى أساس ذلؾ, وتطمبت ىذه الدراسة االعتماد عمى أكثر مف وحدة

 :وحدة العد -3/1
ت الدراسة وحدات التحميؿ ذاتيا, وحدات تحميؿ يقـو وحدات العد ىي التكرار, حيث اعتبر 

وذلؾ برصد كؿ فئة مف فئات التحميؿ حسب ظيورىا داخؿ المفردة )الوحدة الطبيعية  عمييا العد,
                                    ّ                                             ٍ  اإلعبلمية: خبر, تقرير, مقاؿ, ...( ثـ عد  تكرار الرصد لكؿ فئة, ومف ثـ ظيور كؿ فئة بعدد   لممادة

 .بيا مف الصحيفة         ً                  معيف تبعا  لمستويات االىتماـ
 

                                                           

تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العام واإلعالم: األسس النظرية والمناىج ( عاطؼ عدلي العبد عبيد, 1)
 .50ـ( ص 2002القاىرة: دار الفكر العربي, التطبيقية )
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 :وحدة القياس -3/2
اىتماـ الصحؼ  الستخداـ وحدة قياس المساحة بالسنتميتر المربع, لمعرفة مدى ةالباحث تلجأ

 إياىا. بموضوعات الصحافة األدبية, عف طريؽ المساحة التي أعطتيا

 :()التعريفات اإلجرائية لفئات التحميل -2
                           ً                   قي مع موضوع الدراسة, وانطبلقا  مف إجراء الدراسة باالطبلع عمى الدراسات السابقة التي تمت

                                                                              ّ       االستكشافية, والتحميؿ المبدئي لعينة مف صحؼ الدراسة, تـ تحديد فئات التحميؿ, ومف ثـ  وضع 
 تعريفات دقيقة ومحددة لكؿ فئة.

 الدراسة وعينتيا: مجتمع -     ً تاسعا  
 مجتمع الدراسة: - أ

الصادرة في القدس  لفمسطينية اليوميةيتمثؿ مجتمع الدراسة التحميمية مف جميع الصحؼ ا
والضفة الغربية وقطاع غزة, وذلؾ بعد إجراء الدراسة االستكشافية ومراجعة الصحؼ جميعيا خبلؿ 

 عاـ كامؿ, حيث اتضح لمباحثة ما يأتي:

ـ, وتفرد صفحة واحدة 1951صحيفة القدس: تصدر في مدينة القدس المحتمة, وتأسست عاـ  -1
 القدس الثقافي(. كؿ يـو أحد تحت مسمى )

ـ, وتفرد 1995صحيفة األياـ: تصدر في مدينة راـ اهلل بالضفة الغربية المحتمة, وتأسست عاـ  -2
 تحت مسمى )أياـ ثقافية(. مف صفحتيف لثبلث صفحات كؿ يـو ثبلثاء

صحيفة الحياة الجديدة: تصدر في مدينة راـ اهلل بالضفة الغربية المحتمة, وتأسست عاـ  -3
                                 ً                             ا بيف صفحتيف إلى ثبلث صفحات أسبوعيا , وذلؾ يوـ األربعاء طواؿ مدة ـ, وتفرد م1994
 الدراسة.

ـ, وال توجد بيا صفحة خاصة 2006صحيفة فمسطيف: تصدر في مدينة غزة, تأسست عاـ  -4
 بالثقافة أو باألدب, ولكف كتابات في زاوية بريد القراء كؿ خميس ويغمب عمييا صفة اليواة

 ؤلسباب اآلتية:تـ استثناء صحيفة فمسطيف ل

 مدة الدراسة. أف صحيفة فمسطيف ال يوجد بيا صفحة أدبية متخصصة طواؿ –

                                                           

 (.1)*( انظر التعريفات اإلجرائية لفئات التحميؿ, ممحؽ رقـ)
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 المواد المنشورة لدييا عبارة عف كتابات ىواة, وقد ال ترتقي لمنشر. –
األبواب التي تعرض كتابات اليواة تتراوح ما بيف بريد القراء, وأسرة ومجتمع وليس ليا تبويب  –

 الدراسة. مدة أدبي خاص بيا وذلؾ طواؿ

 :مجتمع القائم بالتصال

يتمثؿ مجتمع القائـ باالتصاؿ)المحرر األدبي( المسؤوؿ في الصحافة األدبية في الصحؼ 
 الفمسطينية اليومية.

 :الدراسة عينة -ب

                                       تم اختيار العينة من خالل مستويات  ثالثة:

 الصادرة ليوميةا الفمسطينية الصحؼ مف وىي ثبلث :المصادر( الصحف عينةالمستوى األول ) -
 والحياة الجديدة., واألياـ ,القدس في والمتمثمة غزة, وقطاع الغربية والضفة القدس في

 لغاية ـ1/1/2013 مف الدراسة مجتمع تحديد تـ: (الزمنية العينة)ي المستوى الثان -
 كامؿ, وقد تـ اختيار ىذه المدة لجدة الدراسة وحداثتيا. عاـ لمدة أي ـ,31/12/2013

ة دائرية, مدة الدورة فييا تـ االعتماد عمى عينة عمدية بنائي (:عينة األعداد) الثالث المستوى -
بحيث تـ اختيار العدد األوؿ مف كؿ صحيفة في األسبوع األوؿ مف شير يناير لعاـ  ف,أسبوعا
 :و, فكانت العينة عمى النحو اآلتيـ ترؾ أسبوع وأخذ األسبوع الذي يمي        َ ـ, ومف ث  2013

 والعدد الثاني بعد ترؾ أسبوع وأخذ األسبوع الذي يميو فيكوف  1/1: الثبلثاءصحيفة األيام
بعد ترؾ أسبوع وأخذ األسبوع الذي يميو  29/1وىكذا, والعدد الذي يميو يكوف  15/1الثبلثاء 
 وىكذا ...

 صحيفة القدس: ()  والعدد الثاني بعد ترؾ أسبوع وأخذ األسبوع الذي يميو, فيكوف  6/1األحد
 .وىكذا بعد ترؾ أسبوع وأخذ األسبوع الذي يميو, 3/2, والعدد الذي يميو يكوف 20/1األحد

 والعدد الثاني بعد ترؾ أسبوع وأخذ الذي يميو, يكوف  3/1: الخميس صحيفة الحياة الجديدة
بنقص يوـ عف الموعد المفترض, وذلؾ ألف صدور الصفحة األدبية أصبح يوـ  16/1

                                                           

()  ـ أصبحت صفحة القدس الثقافي تصدر يـو السبت بدال  مف يـو األحد, واستمرت كذلؾ لغاية 6/4/2013بتاريخ                                  ً                                             
 ـ.31/12/2013  تاريخ
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 30/1العدد الذي يميو ىو الدراسة, وبذلؾ يكوف  مدة طواؿ األربعاء بدؿ الخميس واستمر
 (**)وىكذا.

 أعداد الدراسة:يوضح عينة  والجدول اآلتي
 (1جدول )

 عينة أعداد الدراسة
 الصحف

 صحيفة الحياة الجديدة صحيفة القدس صحيفة األيام التاريخ

 30 16 3  20 6 29 15 1 يناير
  27 13  17 3  26 12 فبراير
  27 13  17 3  26 12 مارس
  24 10  20 6  23 9 ابريل
  22 8  18 4  21 7 مايو
  19 5 29 15 1  18 4 يونيو
 31 17 3  27 13 30 16 2 يوليو

  28 14  24 10  27 13 أغسطس
  25 11  21 7  24 10 سبتمبر
  23 9  19 5  22 8 أكتوبر
  20 6 30 16 2  19 5 نوفمبر
  18 4  28 13 31 17 3 ديسمبر

 عدد 26 عدد  26 عدد  27 المجموع

 إجراءات الصدق والثبات: :     ً عاشرا  
 : الصدق إجراءات -1

مف األداة المستخدمة لمقياس,  التأكدويقصد بالصدؽ في التحميؿ صبلحية األسموب, أو 
ً                        ّ                                                      تقيس فعبل  ما ىو مراد قياسو, ومف ثـ  ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج, بحيث يمكف االنتقاؿ منيا إلى         

 .(1)التعميـ
                                                           

ـ, 10/1/2013ـ و3/1/2013صدرت الحياة الثقافية يـو الخميس لمدة عدديف أسبوعيف فقط, وذلؾ بتاريخ  (**)
ـ, واستمر طواؿ مدة 16/1/2013موعد صدورىا وأصبح يـو األربعاء مف كؿ أسبوع , بداية مف  وبعدىا تغير
 ـ.31/12/2013الدراسة لغاية

 .223-222ـ( ص1983)جدة: دار الشروؽ,  1, طتحميل المحتوى في بحوث اإلعالم( محمد عبد الحميد, 1)
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 اآلتية:وقد تـ اختبار الصدؽ الظاىري والداخمي الستمارة الدراسة التحميمية بوساطة اإلجراءات 

                                ّ                                    عرض استمارة تحميؿ المضموف عمى محك ميف في مجالي الصحافة واإلعبلـ, واألدب  - أ
 .(1)العربي

ً      تعريؼ كؿ فئة مف فئات تحميؿ المضموف عمى نحو دقيؽ ال تتيح مجاال  لمتد - ب  اخؿ أو التضارب.                                                          

أخضعت الباحثة استمارة الدراسة التحميمية بعد تصميميا لمتجربة عف طريؽ إجراء دراسة قبمية  - ج
ً                                 %( مف أعداد صحؼ الدراسة, وبناء  عمى نتائج الدراسة تـ تعديؿ بعض 5عمى ما نسبتو )                              

ضافة فئات أخرى.                            الفئات, وا 

 إجراءات الثبات: -2

 بما ,ليا العالية االتساؽ درجة مف لمتأكد المعمومات عجم أداة ثبات عف الثبات اختبار يعبر
 إذا أو متشابية متطابقة نتائج عمى والحصوؿ الدقة, مف عالية بدرجة ظواىر مف تقيسو ما قياس يتيح
 مف مبحوثيف أو, يـنفسأ المبحوثيف مف سواء المعمومات جمع في مرة مف أكثر استخداميا تكرر

 .(2)آخروف باحثوف أو نفسو الباحث أجراىا أو آخريف,
حيث تـ  وثباتيا, النتائج صحة مدى مف لمتأكد االختبار إعادة واستخدمت الباحثة أسموب

 إعادة , بوساطة      ً ( عددا  79البالغة ) الصحؼ أعداد تحميؿ مف االنتياء بعد التحميؿ ثبات اختبار إجراء
عداد التي تـ تحميميا مغت األ   ً      يوما (, وب 65  (بعد وثباتيا, النتائج صحة مدى مف لمتأكد االختبار

ْ                                   %( مف إجمالي العينة, ق سمت  بالتساوي عمى صحؼ الدراسة, بواقع )18.9بنسبة )      ً  ( عددا ,15)    ُ                     5 )
 صحيفة الحياة الجديدة(. 5صحيفة األياـ(, ) 5صحيفة القدس(,)  5أعداد لكؿ مف صحؼ الدراسة, )

 :اآلتيوكانت النتائج عمى  النحو 

 
                                                           

 المضمون:المحكمون لستمارة تحميل ( 1)
 أ. د. جواد الدلو: أستاذ الصحافة في قسـ الصحافة واإلعبلـ بالجامعة اإلسبلمية بغزة.  -
 أ. د. عبد الخالؽ العؼ: أستاذ األدب العربي في قسـ المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة. -
 مية بغزة.د. أحمد عرابي الترؾ: أستاذ مساعد في قسـ الصحافة واإلعبلـ بالجامعة اإلسبل -
 .بغزة اإلسبلمية بالجامعة الصحافة قسـ في مساعد د. طمعت عيسى: أستاذ -
 د. ماجد ترباف: أستاذ مشارؾ في قسـ اإلعبلـ بجامعة األقصى بغزة. -
 د. محمود خموؼ, أستاذ مساعد في قسـ الصحافة بالجامعة األمريكية بجنيف. -
 ة اإلعبلـ بالجامعة األمريكية بالشارقة.د. عبد الرحمف الشامسي, أستاذ مساعد في كمي -

 .310-309مرجع سابؽ, ص ( سمير حسيف,2)
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 صحيفة القدس: -أ

 ن األدبية:الفنو -

, (5قصة)]  , موزعة كاآلتي:   ً فنا   (13إلى )     ً سمفا   خضعت التي الفنوف األدبية مجموع وصؿ
 .[ (1نقد ), (1شعر), ( 2مقالة), (4خاطرة)

مقالة , (2)شعر, (3خاطرة) (,5قصة) ( موزعة كاآلتي:13وفي اإلعادة بمغت الفنوف األدبية )
 .( 1)نقد (, 2)

 وىذا يعني :
 1=1-2التحميميف في فئة الشعر, وىو =  وجود فرؽ بيف  -
 1=3-4وجود فرؽ بيف التحميميف في فئة الخاطرة, وىو= -
 11وجود اتفاؽ بيف التحميميف في الفنوف السبعة األخرى بما مجموعو:   -

 وبالتعويض عف المعادلة اإلحصائية المتعمقة بمعامؿ التوافؽ, وىي:

 
 ية:يكوف معامؿ الثبات في فئة الفنوف األدب

 %48.:=  011 =  معامل الثبات = 

وباتباع األسموب نفسو, والخطوات نفسيا مع الفئات األخرى في صحيفة القدس, كانت النتائج  -
 :يأتيكما 

 %(90.9فئة الموضوعات )

 %(81.8فئة الكاتب )

 %(81.8فئة مصدر المعمومة = )

 %(100= )فئة منشأ المعمومة 

 %(90.9فئة الفنوف الصحفية )

 %(92.7فئة العناصر اليبوغرافية )

 (%100فئة العناويف )

 (% 90.9فئة موقع المادة )
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 %(96.8فئة المساحة )

 وىذا يعني أف معامؿ الثبات في صحيفة القدس ىو:

 
  =معامل الثبات 

               ً                          ثبات معقولة جدا  في دراسات تحميؿ المحتوى.النسبة مف الىذه , وتعد  %91.04ويساوي           

 

 :صحيفة األيام -ب

باتباع األسموب نفسو وبالخطوات نفسيا التي تمت في صحيفة القدس, مع صحيفة األياـ 
 :اآلتييكوف معامؿ الثبات لفئات التحميؿ المختمفة عمى النحو 

 .%(86.7فئة الفنوف األدبية ) 

 .%(91.7فئة الموضوعات )

 .%(91.7ب )فئة الكات

 .%(8333فئة مصدر المعمومة = )

 .%(91.7فئة منشأ المعمومة = )

 .%(100فئة الفنوف الصحفية )

 .%(81.9يبوغرافية )تفئة العناصر ال

 .(%83.3فئة العناويف )

 .(%100فئة موقع المادة )

 .%(85.7فئة المساحة )
 =  وىذا يعني أف معامؿ الثبات في تحميؿ صحيفة األياـ ىو:

 =    :;48% 
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 صحيفة الحياة الجديدة -ج

 :اآلتيمع صحيفة الحياة الجديدة عمى النحو  يانفسالخطوات وباتباع 

 .%(85.7فئة الفنوف األدبية ) 

 .%(91.3فئة الموضوعات )

 .%(82.6فئة الكاتب )

 .%(82.6فئة مصدر المعمومة = )

 .%(100فئة منشأ المعمومة = )

 .%(91.3ية )فئة الفنوف الصحف

 .%(83.2يبوغرافية )تفئة العناصر ال

 .(%100فئة العناويف )

 .(%100فئة موقع المادة )

 .%(88.1فئة المساحة )

 ف معامؿ الثبات في تحميؿ صحيفة الحياة الجديدة=وىذا يعني أ

 %:.14;=  معامل الثبات>  

 ذلؾ يعني أف معامؿ الثبات في الدراسة التحميمية ىو:

 %1409;=  =   معامل الثبات

ً      ً                               وىو ي عد  مستوى  عاليا  مف الثبات في الدراسات اإلعبلمية       ّ  ُ    (1). 
 

 :المفاىيم األساسية لمدراسة:  -عشر حادي
 الصحافة المتخصصة: -

         ً                                          تصدر دوريا  وتحصر اىتماماتيا عمى موضوع واحد مف فروع  التيىي تمؾ الصحيفة أو المجمة 
, ويكوف نشاط ىذه المطبوعة في (2)تجيب لقطاع معيف مف القراء والميتميفتس التيالتخصصات 

                                                           

 222 ص ,سابق مرجع اإلعالم, بحوث في المحتوى تحميل الحميد, عبد ( محمد1)
 .9ـ( ص 2012) القاىرة: دار الحضارة لمنشر, 1, طمدخل إلى الصحافة المتخصصة"شكرية كوكز السراج, ( 2)
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تتخصص بيذا الموضوع المحدد مف  التيجمع التحميبلت واألخبار وكتابة المقاالت والتحقيقات 
أو المقاالت في موضوع                                                   ً            جوانب مختمفة, وقد تحتوي المطبوعة عمى نسبة قميمة جدا  مف األخبار 

ً  عمى تماس مع الشريحة الميتمة بيذا الفرع, كأف تنشر مجمة ىندسية مثبل   ولكنو في الغالب آخر,                                                                
ً       ً                                مقاال  سياسيا  وىذا ال يجعميا مف المجبلت العامة    (1). 

 :الصحافة األدبية -

, األدبية اإلبداعات نشر عمى فتعمؿ األدب, في المتمثؿو       ً واحدا    ً ا  فن تعالج التي الصحؼ في تتمثؿ
 اإلعبلمية بالتغطية تقـو كما والنقد, بالدراسة فتتناوليا وليا,ح مف واآلراء األخبار واستقصاء
القائموف  يكوف أف " شرؼ العزيز عبد " الدكتور اشترط وقد الثقافية الساحة عمى أدبية لنشاطات

البحوث الفنية المتعمقة  عمى ىذه الصحافة مختصيف في ىذا المجاؿ, لكي يستطيعوا التعمؽ في
فحاتيـ عف تصور معيف   ير عف ذواتيـ, وترجمة رغباتيـ فتصدرباألدب, ويستطيعوف التعب

 .(2)رعايتو, وترقيتوو  لؤلدب,

في ىذا البحث, الصفحات التي يطمؽ عمييا ىذا المسمى والتي دبية بالصفحات األ ةعني الباحثوت
مف خبلؿ مجموعة القوالب  دبتقدـ مف خبلؿ صحيفة يومية عامة تتضمف كؿ ما لو عبلقة باأل

 الدالة عميو. ية والفنيةالصحف
 :الصفحات الثقافية -

عف طريؽ عرض , مف الصحيفة اليومية لتقديـ القضايا الثقافية في األدب والفكر ةمساحىي 
أو  ,(3)الفنوف الصحفية المختمفة نصوصيا ومتابعة أخبارىا وتسميط الضوء عمى شخصيتيا عبر

المتفؽ  د معنوي ومادي بالحدودوذات وجو  ,أو أسبوعية ةالحيز المشغوؿ ضمف صحيفة يومي
ّ                             بحيث تكوف كش افة لممواىب والطاقات, وبقدر , (4)عمييا حتضاف العبلمات اما ىي تواصؿ            

 .(5)ا وىناؾ"نوالكفاءات ى

 
                                                           

 .19, ص رجع سابقم ( عيسي الحسف,1)
 .8 ( ص2007والنشر, لمطباعة العصرية )لبناف: صيدا, المطبعة 1ط وفنونو, األدب , فيممحـ أبو ( عمي2)
 (,2000 ) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1, طالمثقفون في الحضارة العربيةمحمد عابد الجابري, ( 3)

 .29ص
,العدد 2007) بغداد: جريدة الصباح,  رىا في تاريخ الثقافة العراقيةودو الصحافة الثقافية , مؤيد داود البصاـ( 4)

 12ص (,735
 .52(, ص2007)الكويت: وزارة اإلعبلـ,  المجالت الثقافية ميمة اإلصالح وسؤال المعرفة حداد, جمانة( 5)
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 صعوبات الدراسة: -عشر ثاني
 النحو اآلتي: عهى عهيها انىقىف ويمكن باندراست، حخصم انصعىباث من مجمىعت انباحثت واجهج

 .في فمسطيفوانخحهيم انصحافت األدبيت  بانبحث حخناول انخي انعهميت ثاندراسا ندرة -1

الصحافة األدبية في فمسطيف, في الحقب  عف تتحدث التي العممية مراجعوال المؤلفات قمة -2
 المختمفة.

الغربية,  الضفة إلى الوصوؿ دوف حاؿ الذي غزة, قطاع عمى المفروض الصييوني الحصار -3
جراء المقاببلت في الدراسة الميدانية وجيا  لوجو مع حيث اإلصدارات الورقية لص                                                      ً          حؼ الدراسة, وا 

 تصاؿ في الصحؼ.باالالقائميف 

 تقسيم الدراسة: -عشر ثالث
 تنقسـ الدراسة إلى أربعة فصوؿ وىي:

االستدالؿ عمى , و ةأىـ الدراسات السابقويشمؿ: لمدراسة,  اإلطار المنيجي يتناوؿالفصل األول: 
اإلطار النظري , و ياتساؤالتو  ىداؼ الدراسةأ, و أىمية الدراسةو  ,وتحديدىا المشكمة
جراءات الصدؽ و  ,تيامجتمع الدراسة وعينو  ,نوع الدراسة ومنيجيا وأدواتياو  ,لمدراسة                ا 
, صعوبات الدراسةو  ,المفاىيـ اإلجرائية لمدراسةو  ,أسموب ووحدات القياسو , والثبات

 .تقسيـ الدراسةو 

: المبحث األوؿ يتحدث ثبلثة مباحث يضـو ,المتخصصةاألدبية فة الصحا فيعرضالفصل الثاني: 
ومستويات الصحافة ونشأتيا, مفيوميا الصحافة المتخصصة, مدخؿ إلى عف 

 المتخصصة, والصحافة المتخصصة في فمسطيف مف حيث نشأتيا, ومستوياتيا.
نونو, والمبحث الثاني: يعرض الصحافة األدبية المفيـو والمنشأ, ويتطرؽ لؤلدب وف

أما المبحث الثالث: فيتحدث عف الصحافة  , ونشأتيا وتطورىا.ومفيوـ الصحافة األدبية
 األدبية في فمسطيف, ويتطرؽ لمنشأة والتطور, وخصائص الصحافة األدبية الفمسطينية.

 ث األوؿ:ثبلث مباحث وىي: المبح ضـويويعرض نتائج الدراسة التحميمية والميدانية  :الفصل الثالث
فئات الشكؿ : بحث الثانيمالو  ,محتوى الموضوعات األدبية في صحؼ الدراسةفئات 

ممخص ألىـ نتائج الدراسة : بحث الثالثم, واللمموضوعات األدبية في صحؼ الدراسة
 والتوصيات.



                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 الصحافة األدبية املتخصصة

 
 ويشتمل عمى ثالثة مباحث: 

 متخصصة في فمسطينمدخل إلى الصحافة ال: المبحث األول

 والنشأةالصحافة األدبية.. المفيوم   ي:المبحث الثان

 الصحافة األدبية في فمسطينث: المبحث الثال
  

 

 

 

 

 

 

 



 الصحافة األدبية المتخصصة                                                                        الفصل الثاني 

42 

 املبحث األول

 يذخم إىل انصحبفت املتخصصت يف فهسطني 

 :تمييد
نما فقط لمصحافة مميزة التخصص ليس سمة  والصحافة ي,البشر  التطور تميز ىو سمة       وا 

 استأنؼ النشاط لو        ً ونتيجة  , لمعمؿ االجتماعي التقسيـ ىذا عف تعبر ىنا نبحثيا التي صيةاالختصا
 . (1) المجتمع في عبلـاإل وسائؿ تطور وازداد الصحفي

 ,الذاتية لدى القارئ تاالحتياجاوجود صحافة متخصصة تمبي  إلىومف ىنا ظيرت الحاجة 
حيث  ,متعددة أنشطةوجود  ,وسيادة التخصص الدقيؽ ,مبدأ تقسيـ العمؿ إقراروزاد االىتماـ بيا بعد 
      ُ              , حيث ت عد أحد مصادر (2)ةسياسي أو أدبية أولدييـ ميوؿ اقتصادية  أشخاصبدأ تقسيـ العمؿ بوجود 

المعرفة, فالصحيفة اليوـ عمييا أف تمبي احتياجات القارئ في المعرفة العامة والخاصة, ومف منطمؽ 
 .(3)في المجتمعذلؾ ظير دور الصحافة المتخصصة 

 

 مفيوم الصحافة المتخصصة ونشأتيا: -   ً أول  
 : مفيوم الصحافة المتخصصة - أ

ٍ        تناوؿ أساتذة اإلعبلـ تعريؼ الصحافة المتخصصة مف زوايا مختمفة ورؤى خاصة بكؿ  منيـ,                                                                        
نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ د عبد العزيز شرؼ الذي يرى أف الصحافة المتخصصة صحافة" 

, ذلؾ أف موضوعيا دراسة المجاالت التي تخصصت فييا, وألف أصوليا متخصصة" بالضرورة
تدخؿ في سياؽ المضموف المتخصص, وألنيا في النياية ثمرة التفكير في اآلثار الفنية واإلنجازات 

 .(4)العممية, والثقافية لتقويميا, وتفسير نواحييا المعرفية

تعنى بجانب واحد  أف الصحافة المتخصصةأما الباحث إبراىيـ محمد عبد المطيؼ فرأى          
                                                                   َ ّ               في اىتمامات الجميور القارئ وتقديـ المعرفة لو في ىذا المجاؿ, وىي مف ث ـ  ليست عامة إال 

                                                           

 9( ص ـ2012)القاىرة: دار الحضارة لمنشر, 1, طمدخل إلى الصحافة المتخصصةشكرية كوكز السراج, ( 1)
)الرياض: دار عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ,  1, ط مدخل الى الصحافة اإلسالمية( سيد محمد الشنقيطي, 2)

 .8( ص1998
 13ـ( ص2012)عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, 1, طلصحافة المتخصصة( إبراىيـ الخصاونة, ا3)
 .37ـ( ص2003), القاىرة: عالـ الكتب,1, طحدة المعرفةالصحافة المتخصصة وو عبد العزيز شرؼ, (4)
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في الوقت نفسو فيو موضوعي, حيث ييدؼ إلى , (1)بالقدر الذي تتسع بو الشريحة المستيدفة
يرتبط بالتخصص المعرفي , و (2)عموماتنشر الوعي والمعرفة والثقافة المستندة إلى الخصائص والم

      ً      ً     ً                                                                            ارتباطا  وثيقا  وفقا  لطبيعة الظواىر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيولوجية والتكنولوجية في 
, والشباب, (3)عصر التقدـ العممي والتكنولوجي والمعموماتية, وقس عمى ىذا فروع السياسة, والعمـو

بحيث يدور كؿ (4)راعة, واإلعبلـ, والرياضة, والفنوف األخرى,والتكنولوجيا, والمرأة, والطب, والز 
نشاطيا حوؿ جمع األخبار والتحميبلت وكتابة المقاالت والتحقيقات التي تدور حوؿ ىذا الفرع, 
وقد توجو الصحيفة المتخصصة نسبة محدودة مف اىتماميا إلى موضوع غير الموضوع الذي 

           ً      ً               وتكتب موضوعا  واحدا  مف بيف عشرات  تخصصت فيو, كأف تكوف مجمة تعنى باألدب
,ىي التي (5)الموضوعات عف السياسة وىذا االستثناء ال ينفي عف الصحيفة اعتبارىا متخصصة

ً        ً          ً      ً                   تغطي مجاالت معينة سواء كاف مجاال  جغرافيا  أو موضوعا  معينا , أو مجاالت التخصص                               
البيئة أو المسنيف أو التعميـ التقميدي: الحكومة والشرطة والمحاكـ واألعماؿ التجارية وأنباء 

وكذلؾ الصحافة , األدبيةباإلضافة إلى الصحافة الدينية والعسكرية واالقتصادية و (6)وغيرىا.
وىي ليست وليدة العصر الحديث كما يعتقد (7)الرياضية والطبية وصحافة األطفاؿ وغيرىا.

افات واالىتمامات وانتشار بعضيـ, ولكف التقدـ العممي والتطور النوعي في السكاف, وتعدد الثق
 .(8)التعميـ أدى إلى نمو دورىا ووظيفتيا حتى أصبحت عمى درجة متقدمة في المياديف كافة

وتنقسـ تمؾ الصحؼ بصفة عامة إلى قسميف رئيسيف, مطبوعات ذات اىتمامات عامة        
ؿ السنوات                                                     ً                 واسعة تستيدؼ التوزيع الجماىيري, ومطبوعات تخاطب جميورا  مف نوع خاص, وخبل

األخيرة تعرض النوع األوؿ منيا لصعوبات متزايدة بسبب المصاعب المالية, وقد فشمت صحؼ 
دورية عديدة ذات توزيع جماىيري عمى امتداد العشريف سنة الماضية, في حيف ازدىرت بصفة 

                                                           

 رسالة ماجستير غير منشورةدراسة فنية وتاريخية",  -مجمة األىراـ االقتصادي إبراىيـ محمد عبد المطيؼ أحمد," (1)
 .132ـ( ص1990)القاىرة: جامعة القاىرة: كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة,

 .69ـ( ص2008)عماف: دار أسامة لمنشر والتوزيع, 1, طوالسياسياإلعالم الدبموماسي ( مجد الياشمي, 2)
 .107ـ( ص 2006)القاىرة: دار النيضة,  1, طالصحافة المتخصصة المطبوعة واإللكترونية"حسنيف شفيؽ, " (3)
 11ـ( ص2002)القاىرة: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية, 1, طالصحافة المتخصصة"صبلح عبد المطيؼ, " (4)
 .14ـ( ص 2010) عماف: دار أسامة لمنشر والتوزيع,  1, طالصحافة المتخصصةلرزاؽ عمي الييتي, عبد ا (5)
 121ـ( ص.2008)القاىرة: مكتبة مدبولي, 1, طضمير الصحافةأحمد موسى قريعي,  (6)
 .48ـ( ص 2000الوي لمنشر والتوزيع, د)عماف: دار مج1, طدراسات في الصحافة واإلعالمتيسير أبو عرجة,  (7)
) القاىرة: دار  1, طفن التحرير الصحفي لموسائل المطبوعة اإللكترونيةليمى عبد المجيد ومحمود عمـ الديف,  (8)

 .55ـ( ص 2008السحاب لمنشر والتوزيع, 
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, وما أكثر الشواىد (1)                                                     ً       عامة تمؾ الدوريات ذات االىتماـ الخاص والتي تخاطب جميورا  بعينو
فالتخصص في الصحافة لو وجو آخر, وقد طرأ في السنوات األخيرة  واألدلة التي تدعـ ىذا القوؿ

تطور ميـ في الصحافة العامة, اليومية واألسبوعية, حيث بدأت الصحؼ والمجبلت في تقديـ 
أبواب وصفحات متخصصة مثؿ صفحات المرأة والفف واألدب واالقتصاد والرياضة والصناعة 

 .(2)لسينما, والمسرح والمذياع والتمفاز.. إلخوالزراعة وا

:  الصحيفة أو المجمة أو الدورية التي تبذؿ أكبر قدر وترى الباحثة أن الصحافة المتخصصة هي
وىي التي  مف اىتماميا لفرع واحد مف الفروع والتخصصات التي ييتـ بيا نوع محدد مف القراء,

ً         ً تغطي مجاالت معينة سواء كاف مجاال  جغرافيا   ويكوف نشاط ىذه المطبوعة           ً      ً  او موضوعا  معينا ,                              
في جمع التحميبلت واألخبار وكتابة المقاالت والتحقيقات التي تتخصص بيذا الموضوع المحدد 

أو المقاالت في                                                       ً           مف جوانب مختمفة, وقد تحتوي المطبوعة عمى نسبة قميمة جدا  مف األخبار
كأف تنشر صحيفة , ة الميتمة بيذا الفرعموضوع آخر ولكنو في الغالب عمى تماس مع الشريح

ً       ً                                        أدبية مثبل  مقاال  سياسيا  وىذا ال يجعميا أف تكوف مف المجبلت العامة      ً         . 

 نشأة الصحافة المتخصصة - ب
تختمؼ تقديرات الباحثيف والدراسات اإلعبلمية حوؿ حجـ الصحؼ والمجبلت المتخصصة, 

ً       ً                          مجاال  متنوعا  يستحيؿ معو التعميـ فيما وقد جاء في تقرير ماكبرايد أف " الصحافة الدورية تعطي     
تأثيرىا, إذا بحثنا في حجميا فإف  ومف ثـيتعمؽ بمحتواىا أو بيئتيا أو حتى بإجراء دقيؽ لجمعيا 

ا,                                                                ً                         الواضح أف الصحافة الدورية تخدـ فئات متعددة مف الناس, وتضـ أنواعا  مف المحتويات ال نياية لي
وذ وتأثير الصحؼ الدورية في كثير مف الببلد قد أصبح يمثؿ ف نفيشير إلى أ وىناؾ مف الدالئؿ ما

ً                                                    وزنا  مقاببل  لمرسائؿ الجماىيرية يساعد عمى تصحيح طابعيا النمطي".       ً   (3) 
وفي ىذا المجاؿ تشير المصادر المتخصصة في تاريخ اإلعبلـ والصحافة إلى أف أوؿ 

"مجمة العمماء", وكاف  ـ تحت اسـ1665ظيرت في فرنسا عاـ قد مطبوعة صحفية متخصصة عرفت 
 .(4)ذلؾ في عصر النيضة

                                                           

)الجزائر: الشركة الوطنية لمنشر 1, ط                                                     ً , أصوات متعددة وعالم واحد, التصال والمجتمع اليوم وغدا  ماكبرايد. شوف (1)
 .164ـ( ص 1981ع, والتوزي

 .3ـ ( ص1993)القاىرة: عالـ الكتب,  2, طالصحافة المتخصصةفاروؽ أبو زيد,  (2)
)عماف: دار المسيرة لمنشر 1, طفي النشأة والتطور والتصال "دراسةوسائل اإلعالم , ( محمود صاحب سمطاف3)

 .156ـ( ص 2012والتوزيع والطباعة, 
 رسالة ماجستير غير منشورةالمتخصص في الجزائر: دراسة فنية وتاريخية",  ( عز الديف أحمد المجود," اإلعبلـ4)

 .121ـ( ص 2012)وىراف: جامعة وىراف , كمية اآلداب والتربية, 
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                              ً         خبار( المصرية التي أفردت أبوابا  مستقمة العربي كانت الريادة لصحيفة ) األوفي الوطف 
                             ً                       ً                                     لؤلدب, والطفؿ, والمرأة, وأبوابا  أخرى مختمفة وجعمت يوما  في األسبوع لكؿ باب, ثـ تبعتيا الصحؼ 

تنوعت األبواب لتصبح مبلحؽ وفي كثير مف األحياف وبيذا ابتدأ التخصص الصحفي, ثـ  األخرى
 .(1)مستقمة عف جسـ الصحيفة

 مستويات الصحافة المتخصصة: -     ً ثانيا  
 مف المناسب ىنا أف نشير إلى ثبلثة مستويات في الصحافة المتخصصة:

 ـ والصحافة : وىذا المستوى موجود في البرامج المتخصصة عمى مستوى اإلعبلالمستوى األول
فيذه  ,, وىو كذلؾ في الصحافة الورقية اليومية العامة والمجبلت األسبوعيةة والتمفازيةاإلذاعي

ف خبلؿ ما تنشره وسائؿ عمى ثقافتو م ؿ                                    ً        الصفحات موجية لمقارئ العاـ الذي غالبا  ما يحص
كالسياسة كافة نشطة اإلنسانية المتعددة مجاالت األات عف مو مف معمو متقد        ّ  اإلعبلـ مم ا
التي تشكؿ لب الثقافة العامة التي يحصؿ عمييا المواطف العادي , لصحة والبرلمافواالقتصاد وا

 (2)أو قراء الصحؼ.

 في الصحافة المتخصصة األسبوعية أو الشيرية, تقدـ مادة متخصصة لمقارئ المستوى الثاني :
 (3)األسبوعية. متوسط الثقافة والذي ال يكتفي بما تنشره الصحؼ العامة اليومية أو

 الصحؼ العممية المتخصصة قد تكوف شيرية أو فصمية أو نصؼ سنوية, وىي توى الثالثالمس :
صحؼ تتابع نشر أحدث األبحاث والدراسات الحديثة التي وصؿ إلييا التقدـ في كؿ تخصص, 
ً     وىذه الصحؼ موجية إلى القارئ المتعمـ والمثقؼ ثقافة تخصصية عالية وقد تكوف بديبل  عف                                                                             

بحيث أصبحت تغطي غالبية النشاطات  ,ه الصحؼ في االنتشارالكتاب, وقد اخذت ىذ
ً     ً                اإلنسانية, فنجد مثبل  صحفا  تتخصص في الطب, وف أو اليندسة, أو القانوف, أو الشؤ                   

 (4)أو الزراعة, أو الفكر, أو األدب, أو الفف, أو اإلعبلـ.’ االقتصادية

فمـ يعد  ,تخصص(ويزداد بمرور الوقت نمو ىذه الصحؼ بحيث دخمت مرحمة ) تخصص ال
نما صارت ىناؾ صحؼ متخصصة في  ً                                                             يكفي مثبل  وجود صحيفة متخصصة في اإلعبلـ, وا         

                                                           

 122ص  المرجع السابق,( 1)
 .15ـ( ص2002) دمشؽ: اإلصدارات الشخصية الخاصة,  1, ط, اإلعالم المتخصص( أديب خضور2)
 .16, ص رجع سابق, م( عبد الرزاؽ الييتي3)
 .6, ص مرجع سابقفاروؽ أبو زيد, ( 4)
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, ورابعة في العبلقات العامة, وىكذا األمر في في اإلذاعة, وثالثة في التمفاز الصحافة وأخرى
 .(1)التخصصات األخرى

 الصحافة المتخصصة في فمسطين -     ً ثالثا  
 طين )بداياتيا(نشأة الصحافة المتخصصة في فمس - أ

مف المعموـ أف الصحافة في فمسطيف بدأت رسميػة مع صدور جريدة " القدس الشريؼ " عاـ 
, ثـ ما لبثت أف تحولت إلى أىميػػة حينما قاـ العديد مف المواطنيف بإصدار صحؼ ومجبلت ,1876

ىذا الحاؿ  وظؿ األمر عمى, صحيفػػة ومجمػػة 241 نحووصؿ عددىا في عيد االنتداب البريطانػي 
 في العيود المختمفة .

                                        ً                                          ولقد تناولت ىذه الصحؼ موضوعات مختمفة وفقا  الىتماماتيا أبرزىا : السياسية واالجتماعية 
كذلؾ ازداد تعدد المغات التي أخذت تصدر , واالقتصادية والزراعية والثقافية والعممية واألدبية وغيرىا

حؼ جديدة عمى امتيازات صدور بالمغة اإلنجميزية, فييا إضافة لمغتيف العربية والعبرية, وحصمت ص
ـ 1936وأنشئ المكتب العربي لمدعاية بقرار مف الحاج أميف الحسيني عاـ  (2)والفرنسية, واأللمانية,

حيث كانت البدايات تخصيص  ,(3)في لندف, وكاف أوؿ مكتب عربي لمدعاية واإلعبلـ في إنجمترا
إذ قامت بعض األقبلـ  ,أف األمر لـ يتوقؼ عند ىذا الحد غير, أبواب أو صفحات ليذه الموضوعات

 .بإصدار مجبلت متخصصة في مجاالت مختمفة

ً                   وىذا يعني أف مفيوـ الصحافة المتخصصة يشمؿ كبل  مف الصحؼ المتخصصة والصفحػػات ,                                           
 (4)والتي يمكف تقسيميا إلى ثبلثة مستويات ىي :, المتخصصة في الصحؼ العامة

 المتخصصة:فمسطينية المستويات الصحافة  - ب

وىي , والمجبلت األسبوعية العامة, الصفحات واألبواب المتخصصة في الصحؼ اليومية العامة -
 لذا فيي تشكؿ جوىر ثقافتو العامة ., العادي القارئ    ً            غالبا  موجية إلى 

                                                           

)القاىرة: دار العالـ  1, طإشكاليات الواقع وآفاق المستقبل -الصحافة المتخصصة( ماجدة عبد المرضي سميماف, 1)
 .59ـ( ص 2010العربي, 

االتحاد  ة والنشر,) قبرص: مؤسسة بياف لمصحاف 1, طالصحافة الفمسطينية وقوانين النتداب( محمد سمماف, 2)
 .54ـ(, ص1998العاـ لمكتاب والصحفييف الفمسطينييف, 

 .117-116ـ( ص 1973)بيروت: دار النيار لمنشر,  1, ط                    ً فمسطين عبر ستين عاما  ( إميؿ الغوري, 3)
 .  5, صمرجع سابق( فاروؽ أبو زيد, 4)
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 المتوسط القارئوىي التي تقدـ مادتيا إلى , الصحؼ األسبوعية أو الشيرية المتخصصة -

الحولية التي تنشر األبحاث والدراسات  سنوية أوالنصؼ الفصمية أو  العممية الشيرية أوالصحؼ  -
 مثقؼ ثقافة عالية . لقارئفي مختمؼ التخصصات وىي موجية  العممية الحديثة

, المستويات الثبلثة مف الصحافة المتخصصة, ولكف ولقد عرفت عيود الصحافة الخمسة
 وؼ وأوضاع كؿ عيد .                  ً             بدرجات مختمفة, وفقا  لطبيعة وظر 

بواب العثماني كانت بداية الصحافة المتخصصة عمى شكؿ صفحات أو أ ففي العيد
 ,والفكاىية ,والزراعية ,واالجتماعية ,والتجارية ,وف األدبيةؤ خصصتيا صحؼ ومجبلت عامة لمش

 .ا بياوىو ما يدؿ عمى مدى اىتمامي, وىو ما جعميا تضع ىذه المجاالت أسفؿ الفتتيا ,والعمرانية

, المستوى األوؿ والثاني مف الصحافة المتخصصة,                                   ً كما عرؼ عيد االنتداب البريطاني أيضا  
,    ً                                نظرا  الزدىار الحياة األدبية والثقافية,                                ً                      غير أف المستوى الثاني شيد ألوانا  أخرى غير األدب واليزؿ

ية واالجتماعية والزراعية وزيادة عدد األحزاب والجمعيات السياسية والدينية والثقاف, وانتشار التعميـ
, "مفة منيا: العماؿ كجريدة "حيفاوىو ما أسيـ في ظيور مجبلت متخصصة في مجاالت مخت, وغيرىا

, والرياضة كجريدة "الحياة ""مجمة االقتصاديات العربية واالقتصاد مثؿ, "والتجارة نحو "المجمة التجارية
لمجمة والطب مثؿ "اة "أنصار الثقافة", قافة نحو مجموالث ,واإلعبلـ مثؿ جريدة "ىنا القدس", الرياضية"

 (1)" وغيرىا ., والزراعة نحو "المجمة الزراعية العربية"الطبية العربية الفمسطينية

أنو لـ يعرؼ المستوى  مف رغـبال, وىذا يعني أف ىذا العيد شيد نشأة الصحافة الرياضية
ات ومراكز أبحاث ودراسات متخصصة    ً                نظرا  لعدـ وجود جامع, الثالث مف الصحافة المتخصصة

 .(2)تصدر صحؼ عممية لجميور متخصص 

ٍ          في كؿ  مف قطاع , لـ يختمؼ حاؿ الصحافػة المتخصصة, وفي العيديف المصري واألردني     
حيث ظمت عند المستوييف األوؿ والثاني وىما : صفحات , غزة والضفة الغربية عف العيد السابؽ

متخصصة في المجاالت السياسية واالقتصادية  وصحؼومجبلت , متخصصة في صحؼ عامة
 سباب السابقةلؤل عني أنيا لـ تصؿ لممستوى الثالثوىذا ي ,بيػػػػة والزراعيػػػة وغيرىػػػاواالجتماعيػػػة واألد

 .(3)نفسيا

                                                           

-م1919نتداب البريطاني عمى فمسطين تاريخ الصحافة العربية الفمسطينية في بداية عيد ال ( يعقوب ييوشع, 1)
 . 406-405ـ( ص1981)حيفا: شركة األبحاث العممية,  1, طم1929

 . 140, 138ـ( ص1933, األمريكانية)بيروت: المطبعة 4", ج  تاريخ الصحافة العربيةي," ز ( فيميب دي طر 2)
 .37-20ـ( ص1987صحافة الوطن المحتل)القدس: دار العودة, ( رضواف أبو عياش, 3)
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, فقد برزت الصحافة المتخصصة عمى المستويات الثبلثة الصييونيأما في ظؿ االحتبلؿ 
فقد ظيػػػػػػػرت الصفحػػػػػات , القيود التي وضعيا االحتبلؿ لتضييؽ الخناؽ عميياالصعوبػػػات و مف  رغـبال

" الميثاؽ"و "" الفجرو "الشعب"و "القدسالمتخصصة في الصحؼ والمجػػبلت العامػػػة نحو : "
بي كما صدرت المجبلت المتخصصة في مجاالت مختمفة يغمب عمييا الطابع األد ,و"األسبوع الجديد

غبلقيا وسجف , وفرض القيود عمييا,    ً                                         نظرا  لتيديد السمطات اإلسرائيمية المستمر لمصحؼ, والثقافي               وا 
" الكاتب " وىي و " الفجر األدبي "و "ف مف المجبلت : "البيادر األدبيومف أمثمة ىذا المو , محررييا

" "الرائدو, ة" ىدى اإلسبلـ " وىي مجمة دينية تصدر عف دائرة األوقاؼ اإلسبلميو, مجمة ثقافية أدبيػة
 ( 1) " األسرة " وغيرىا .و " عالـ الكمبيوتر "و, االقتصادية

د صدرت في أما المجبلت العممية والتي تمثؿ المستوى الثالث مف الصحافة المتخصصة فق
زيت والنجاح  نشاء الجامعات الفمسطينيػػة ومنيػػا : مجمػػػة الجامعة اإلسبلمية وبيرإبعد , ىذه المرحمػػػة

 حـ .وبيت ل

عمى وفي عيد السمطة الوطنية الفمسطينية ظيرت الصحافة المتخصصة بمستوياتيا الثبلثة 
بلت فإضافة لممج, جبلت متخصصة عديدةحيث صدرت صحؼ وم, أوسع مف العيد السابؽ نحو

ة تبحث في صدرت مجبلت في تخصصات دقيقة مثؿ مجمة " البنوؾ " وىي مجمة مصرفي, السابقة
, وتيتـ بأمف المواطنيف وحمايتيـ لتي تصدرىا مديرية الدفاع المدنية " السبلمة " اومجم, ف البنوؾؤو ش

بالجامعة اإلسبلمية,  عبلـافة واإل" صوت الجامعة " التي يصدرىا قسـ الصح وصحيفة, مف األخطار
 .(2)وىي مجمة قانونية وغيرىا  وف الجامعات, ومجمة الحقوؽؤ وتبحث في ش

   ً                                                أيضا  صدور صحؼ عممية غير الصحؼ التي تصدرىا الجامعات  كما شيد ىذا العيد       
, لدراسات في مدينة نابمس وغيرىا مثؿ مجمة " السياسة " التي يصدرىا مركز األبحاث وا, الفمسطينيػة

وحزيراف  1994)مايو(  أيارالواقعة ما بيف  بالمدةولقد بمغ عدد الصحؼ التي صدرت في ىذا العيد 
 (3).( مجمة عامة ومتخصصة49)و صحيفة (16) نحو 1996)يونيو( 

 
 

                                                           

 . 15-12ـ( ص1987)القدس: رابطة الصحفييف العرب,  الصحافة الفمسطينية تحت الحتاللعدناف إدريس,  (1)
 65, ص مرجع سابق( رضواف أبو عياش, 2)
 . 75, ص1996, السمطػػػػة الوطنيػػػػة الفمسطينيػػػػػة, حزيراف )يونيو( معطيات وحقائقوزارة اإلعػػبلـ:  (4)
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 املبحث انثبين

 ةاننشأو انصحبفت األدبيت.. املفهىو 

 األدب وفنونو -   ً أول  
 مفيوم األدب

 -وف الحياةوىو ينتج مف أي شيء فيو, فجميع شؤ األدب روح العصر, ونتاج المجتمع,          
ً      ً     ع منيا فنا  جميبل  مؤثرا , ماتستطيع أف تتناوليا ريشة األديب لتصن -      ّ          ميما جم ت أو صغرت داـ األديب           ً     

نفعاؿ إلى ذلؾ عمى نقؿ ىذا اإلحساس وىذا االيممؾ اإلحساس بيا, والتفاعؿ معيا, ويممؾ القدرة بعد 
 -         ّ                             وىذا ما عب ر عنو تولستوي في تعريفو لمفف¸ اآلخريف, ليشاركوه العاطفة, ويشاطروه التأمؿ واالنفعاؿ

ضرب مف النشاط اإلنساني يبدو في قياـ اإلنساف بإيصاؿ عواطفو إلى بقولو: إنو  -        ٌ     واألدب فرع  منو
وحتى عندما يكوف , (1)اآلخريف بطريقة شعورية إرادية.. فالفف أداة اتصاؿ عاطفي بيف جميع الناس

مف , (2)                ً                                                                 العمؿ األدبي قائما  عمى الفكر يجب أف يتضمف الحرارة القادرة عمى أف تحرؾ وجداف اإلنساف
ب : وجَد لسبة األدب وسبب وجودهعف نشأ يؿوق, (3)ديب التي يعبر بيا عف الحياةخبلؿ ذاتية األ

نسانية تصويرًا صادقًا وأْف يعبر عف العواطؼ البشرية تعبيرًا واحد أصيؿ أف يصّور التجارب اإل
 (4).أميناً 

 الفنون األدبية:

ىذيف القسميف يقسـ الدارسوف األدب إلى قسميف كبيريف ىما الشعر والنثر, وينضوي تحت 
أنماط متعددة تجمعيا السمات العامة لمشعر أو النثر, فمما يدخؿ تحت الشعر: الغنائي والممحمي, 
والمسرحي والتعميمي, ومما يدخؿ تحت النثر: الخطابة والقصة بنوعييا الطويمة والقصيرة, والمسرحية 

ُ     ً                                      التي ت كتب  نثرا , والمقالة, والسيرة الذاتية, والخاطرة    ُ     (5). 

                                                                         ً   اختمؼ الدارسوف في إطبلؽ تسمية محددة عمى ىذه المباحث, فمنيـ مف يسمييا )فنونا (  وقد
جعميا                                   ً        , وآخروف يريدوف ليا أف تكوف أجناسا  وبعضيـ(6)ومنيـ مف يطمؽ عمييا كممة )األنواع(

                                                           

(1) Harbert Read, The meaning of Art.London,P.138 

 .4ـ( ص2006)القاىرة: نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع, 5, طاألدب وفنونو( محمود مندور, 2)
 .254ـ( ص1986)الكويت: مكتبة الفبلح, 1, طفي األدب والنقد والمغة                 ّ          ( محمد إبراىيـ حور  وآخروف, 3)

) القاىرة: معيد البحوث والدراسات  1/ط الجمالي والنفصامفني ال اللتزاموظيفة األدب بين محمد النويحي,  (4)
 .140ـ( ص 1963العربية, 

(5) William J. Severin & James. Tankard: Language of poetried,3th edition 1992. 

 .75ـ( ص٦٩١ٔالسعادة,  )القاىرة: مطبعة1, طالمعاصر العربي األدب فيعوضيف,  ( إبراىيـ6)
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                                                             ُ  ّ           , ويبدو أف كممة )فنوف( ىي التي شاعت, وذلؾ التصاليا بالفف الذي ي عد  األدب أحد (1)      ً  )ألوانا (
وسنعمد في ىذه الدراسة إلى الحديث عف بعض ىذه الفنوف المشيورة, وىي الشعر,  .(2)قساموأ

 لة.والقصة, والمسرحية, والمقا
 :فن الشعر .1

الشعر مف أقدـ الفنوف األدبية التي عرفيا اإلنساف وحاوؿ أف يعبر مف خبللو عف تجاربو          
                    ً                  الصعوبة أف نضع تعريفا  لمشعر فيو ال يقع وأحاسيسو نحو الكوف واألشياء مف حولو, ونجد مف 

ضمف تعريؼ محدد, وليذا فإف كؿ عصر أو حقبة ليا معنى لمشعر تحاوؿ تحديده والتقنيف لو وفؽ 
ال فإف الشعر واحد, وىو في ذاتو أو طبيعتو لـ يتغي ر ,معطيات ذلؾ العصر وتمؾ الحقبة , ولكف (3)                                                 ّ  وا 

ال استحاؿ معنى مبيما  يستعصي عمى  ,عر بغير تحديدىذا الكبلـ يجب أال يؤدي بنا إلى ترؾ الش                      ً             وا 
الفيـ, ويوقع في الحيرة واالضطراب, ولـ يكف الشعر بحاجة كبيرة إلى الصحافة أو االحتكاؾ بالتجربة 
األوروبية مثؿ المقاؿ والرواية والقصة القصيرة, فيو فف عربي راسخ تجدد عمى مدار القروف الماضية 

مرة أخرى كما ىو معروؼ, ومع ذلؾ "قاـ منذ بداية ىذا القرف صراع حاد حتى نيض في ىذا القرف 
 (4)                                      ً                                  ممتد بيف القديـ والجديد, كما يحدث دائما  في مراحؿ التطور الحضارية الكبرى.

ً               كبلـ  موزوف  ومقفى  يدؿ  عمى معنى :قد عرؼ الشعر بأنوو        ٌ وقاؿ بعضيـ: ىو الكبلـ الذي  ,(5)  ٌ      
               ً     ً  ىو كبلـ مفصؿ قطعا  قطعا   :في الشعر يقوؿ ابف خمدوف,و (6)     ً وليا                          ً   قصد إلى وزنو وتقفيتو قصدا  أ

عندىـ  القطعكؿ قطعة, وتسمى كؿ قطعة مف ىذه متساوية في الوزف, متحدة في الحرؼ األخير مف 
, ويسمى جممة الكبلـ إلى آخره قصيدة وكممة, وقافية ويسمى الحرؼ األخير الذي تتفؽ فيو َرِوّيا  بيتًا,

(7),وينفرد كؿ بيت منو بإفادتو في تراكيبو
فأما ما جاء عفو الخاطر مف كبلـ لـ يقصد بو الشعر فبل    

ف كاف موزونا  .(8)                            يقاؿ لو شعر, وا 
 

                                                           

 .53ـ( ص2002)الجزائر: مطبعة وىراف المركزية, 1, طمقدمة في النقد األدبيد الطاىر, ( عمى جوا1)
 وما بعدىا. 9وفنونو. ص كتاب األدب( قدـ الدكتور محمد مندور أدلة قوية لشيوع لفظو )فنوف(, ينظر 2)
 .98, ص مرجع سابق( عز الديف إسماعيؿ, 3)
ـ( 1981)بيروت: دار النيضة العربية,  2, طعر العربي المعاصرالتجاه الوجداني في الش( عبد القادر القط, 4)

 .56ص
 116ـ( ص 2000, ) القاىرة: مطابع الييئة المصرية5, طنقد الشعرقدامة بف جعفر,  (5)
 3( ص1980/ القاىرة: دار التراث, شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك( ابف عقيؿ عبداهلل بف عبدالرحمف العقيمي, 6)
)دمشؽ: دار يعرب لمدراسات والنشر والتوزيع, 1, ط2, مجمد , مقدمة ابن خمدونرحمف محمد بف خمدوفعبد ال( 7)

 .271ـ( ص 2004
 83ـ( ص 1993) بيروت: دار المناىؿ,  2,طالمنيج األسطوري في تفسير الشعر العربي( عبد الفتاح حمد أحمد, 8)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 أنواع الشعر:

 :يأتيصرىا فيما يقع تحت الشعر أنواع متعددة نح

 .الشعر الغنائي -1

 .الشعر الممحمي -2

 .الشعر المسرحي -3

 .(1)الشعر التعميمي -4

وذلؾ الحتوائيا عمى أىـ األسس التي تميز الشعر مع  ,                      ً ىذه األنواع جميعيا شعرا   وتسمى
 .(2)فروؽ بينيا في الشكؿ والمضموف

 :ــةالقصفــن  .2

مترابطة, يتعمؽ القاص في  عمؿ أدبي, يصور حادثة مف حوادث الحياة أو عدة حوادث
تقصييا والنظر إلييا مف جوانب متعددة ليكسبيا قيمة إنسانية خاصة مع االرتباط بزمانيا ومكانيا 
وتسمسؿ الفكرة فييا, وعرض ما يتخمميا مف صراع مادي أو نفسي, وما يكتنفيا مف مصاعب 

 ويعرفيا بعض النقاد بأنيا:, (3)وعقبات, عمى أف يكوف ذلؾ بطريقة مشوقة تنتيي إلى غاية معينة
حكاية مصطنعة, مكتوبة نثرا, تستيدؼ استثارة االىتماـ سواء أكاف  ذلؾ بتطور حوادثيا, أو 

 (4)بتصويرىا لمعادات واألخبلؽ, أو بغرابة أحداثيا.
 : اً ووضع النقاد لكؿ منيا مسمى خاص : لقد تعددت أشكاؿ القصة وتنوعت,األنواع القصصية

 األنواع القصصية حجما. الرواية: ىي أكبر -1

 الحكاية : وىي  وقائع حقيقية أو خيالية ال يمتـز فييا الحاكي قواعد الفف الدقيقة. -2

)وىي حديثة  , في وقت واحد وزماف واحد, يكوف أقؿ مف ساعةاً واحد اً القصة القصيرة:  تمثؿ حدث -3
 العيد في الظيور(.

                                                           

ـ( 1988) القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب,  1, طالمجالت الدبية في مصر تطورىا ودورىا( عمى شمش, 1)
 .213ص

 رسالة ماجستير غير منشورة( محمد عمى قنديؿ, التصوير الفني في الجانب اإلنساني مف شعر فاروؽ جويدة, 2)
 . 82ـ(, ص 2010)القاىرة: جامعة عيف شمس, كمية اآلداب, 

(3) Daniel Kahneman & Amost Versky:The story drama, Vol. 39, No.4, April 1984 

)القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب,  1, طالصوت المنفرد مقالت في القصة القصيرة( فرانؾ اوكونور, 4)
 .143ـ( ص1993
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 ـ عمى رسـ منظر.ألقصوصة: وىي أقصر مف القصة القصيرة وتقو ا -4

القصة: وتتوسط بيف األقصوصة والرواية ويحصر كاتب األقصوصة اتجاىو في ناحية ويسمط  -5
 (1)عمييا خيالو, ويركز فييا جيده, ويصورىا في إيجاز.

 ف أركاف القصة ىي:أالسابقة نستنتج  اتومف التعريف

 الحدث أو األحداث. -1

 الشخصيات. -2

 البيئة. -3

 (2)الحبكة. -4

ف يكفوا في المستقبؿ تمؾ األسواؽ التي ستفتح أيف, فمف يستطيعوا اصثر عدد القوميما يك        
لمقصة, فميست دور النشر وحدىا ىي التي تحتاج إلى القصص, ولكف الصحافة اليومية واألسبوعية 
بأنيارىا الواسعة لف تكؼ عف طمب فيض مف القصص ال تنتيي.. فالقصة إذف مقضي عمييا باف 

يزدحـ عمييا الطمب, وبيذا وحده يقضي عمييا في الوقت عينو باف تبتعد نيائيًا  تكوف صناعة رائجة
 .(3)عف منطقة األدب

 :ةــن المسرحيــف .3

  ّ              ً      ً      ً                                                         تعد  المسرحية جنسا  أدبيا  جديدا  عمى األدب العربي, شأنيا شأف الرواية والقصة القصيرة, فمـ          
ي, ومع ذلؾ استطاع أدباؤنا أف يقدموا مف خبلليا يعرفيا أدبنا إال في الثمث األخير مف القرف الماض

ً                                              أعماال  ناضجة سواء في التراجيديا أو الكوميديا, وسواء , كانت المجبلت (4)بالنثر او بالشعر -    ً أيضا   -    
 -      ً أحيانا   - ُ                                                                         ت قبؿ عمى نشرىا بحماسة حذرة أقؿ مف حماستيا لمقصة, بؿ كانت تصنفيا في فيارسيا

     ً                                                         أحيانا  يعاممونيا معاممة القصة, أو الرواية, وكاف عدد المسرحيات  , وكاف النقاد(5)تحت فئة القصة

                                                           

)القاىرة, جامعة  غير منشورة دكتوراهرسالة ( منير عبدالمجيد أبو الحمد, "صورة الطفؿ في الرواية المصرية", 1)
 23ـ( ص 1994ية الدراسات العربية واإلسبلمية, المنيا, كم

 .25ـ( ص1980)دمشؽ: دار الفكر العربي لمطباعة والنشر,1, طالقصة والرواية( عزيزة مريدف, 2)
 .210( ص2005بدوف طبعة ) القاىرة: دار مصر لمطباعة, فن األدب,توفيؽ الحكيـ,  (3)
 ـ(1989: دار الفكر العربي,القاىرة)  4, طالحديث الفن المسرحي في األدب العربي( محمود حامد شوكت, 4)

 .17ص
) القاىرة: غير منشورة دكتوراهرسالة , "صورة الييودي في المسرح العربي في مصر"فوزي إبراىيـ عبد اليادي, ( 5)

 .63ـ( ص 1990جامعة عيف شمس, كمية اآلداب,
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ُ                                                            المنشورة في المجبلت األدبية قميبل  بحيث ال يقاس بعدد القصص القصيرة أو الطويمة, وكانت الغالبية                               
ف أكبر المجبلت األدبية كالرسالة إت القصيرة ذات الفصؿ الواحد, بؿ العظمى في ىذا العدد لممسرحيا

 .(1)                                   ً       ً فة لـ تنشر مف المسرحيات الطويمة شيئا  كثيرا  والثقا
 :المسرحي الفن نشأة

 والروماف اليوناف وعند الصينييف وعند الينود, عند ,الشعوب جميع عند المسرحي الفف نشأ        
 إلى المعبد عف انفصؿ حيف تطور ثـ بيا, يقوموف التي العبادة ألواف مف  ً ا  جزءبوصفو  المعابد في ظؿ
 أي ء. القدما لممصرييف ذلؾ حدث ماك نفسو المعبد اندثر لما المعبد عف مستقبل فنا فصار الحياة

ذا, (2)عيد الفراعنة  اإلسبلـ بعد لدييـ يوجد أال فأحرى جاىميتيـ في العرب عند المسرح يوجد لـ      وا 
 (3).حيدالتو  يكوف ما وأنقى آصفيك التوحيد ديف إلييـ وأعاد العربية الوثنية عمى تمؾ قضى الذي

 في العصر انتشر الذي الظؿ خياؿ أما الحديث, العصر قبؿ المسرحية العربي أدبنا يعرؼ لـو       
 يتفقوا لـ أف المؤرخيف ركبالذ والجدير .بينيما بيرك فرؽ فيناؾ المسرحية, أصؿ إنو :ويقاؿ ي,كالمممو 
 بقاء إلى مدعاة ذلؾ في بلفيـاخت كاف, و (4)العرب عند المسرح يظير لـ أجميا مف التي األسباب عمى
 ما النقاد فيو ويقوؿ وحيف حيف بيف أطرافو يتجاذب المستطمعوف البحث بساط عمى الموضوع ىذا

 .(5)النظريات جديد مف أف يستخمصوه ليـ يطيب وما سابقة, آراء بو يكرروف

 :نذكر منيا التأخر ليذا وعمل أساب ىناك

 في كاف سواء بو القياـ عمى تساعدىـ ال العبادة افألو  مف         ً  بوصفو جزءا    المسرحي الفف نشأة -1
 عمى قضى اإلسبلـ وألف .المسرحية وجود العرب عند تعذر ولذلؾ اإلسبلـ, في الجاىمية أـ

 .الصافي النقي التوحيد إلى الوثنية وأعادىـ

في  وجد ماك الجاىمي العربي األدب في المسرح وجود عمى فغت لـ ببداوتيا العربية الحياة إف -2
 الحياة  األخرى عف االستقرار عدـ بسبب ذلؾك تختمؼ فيي .مثبل اليوناف عند الجاىمية ىذه شبيو

                                                           

 197, ص مرجع سابق( عمي شمش, 1)
)القاىرة: المؤسسة المصرية العامة  1, ترجمة دريني خشبة,طفي ثالثة آلف سنةتاريخ المسرح ( شمدوف تشيني, 2)

 . 71ـ( ص1963لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر, 
 25ـ( ص 1985 لمطباعة, مصر دار ) القاىرة:2 ط ,المسرحية فن باكثير, أحمد عمي( 3)
)القاىرة: الييئة المصرية 2أحمد المغازي ط , ترجمة دراسات في المسرح والسينما عند العرب( يعقوب لنداو, 4)

 .83ـ( ص 1990العامة لمكتاب,
 .58( ص ـ 1972 لمنشر, العمؿ شركة مطبعة  :) تونس2ط التونسي, المسرح تاريخ ,المنصؼ الديف ( شرؼ5)
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 يستقر لـ وثيقة, وحيث قوية الراقية بالحياة المسرح صمة ألف راج,و  المسرح عندىـ ظير مف عند
 .مسرح ىـدعن يوجد ولـ وثنية في التجسيمية المظاىر تستقر فمـ البدوي

 صدؼ عنو, بؿ يتعمقو, لـ ولكنو بالترجمة اليوناني األدب عرؼ قد اإلسبلمي العربي األدب إف -3
 فييا ما يفطنوا إلى ولـ اليونانية, األدبية الحياة عف الكاممة الصورة إلييـ تنقؿ فمـ بالفمسفة, وعنى
 اإلسبلمي أياـ العصر األدب رواج في بالمسرح يعنوا فمـ مطمقا, والقصة والمسرحية, المسرح مف
 .(1)زدىرالم

 عمى ال يعيف وحجبيا فييا  المرأة زكومر  السياسي, بوضعيا االجتماعية اإلسبلمية الحياة إف -4
ذا المسرحية, وجود  يقمف أف فيحسبيف  ً ا  عرفأما  الفنية, المياديف في رائرحال مقاـ الجواري قامت      وا 
 المسرح يوجد ال ومع ىذا المجتمع, وصورة الحكـ, طابع يتطمبيا التي الفردية المتع يحقؽ بما
 .والجماعات لمجماىير فف بطبيعتو ىو الذي

 (2).التغني إلى يميموف وىـ التمثيؿ أذىانيـ إلى يتبادر ولـ الواقعية, إلى أقرب العربية األمة إف -5

 .األخرى بالثقافات تأثرىـ وعدـ األخرى األمـ عف العربية األمة عزلة -6

مسرحية   لدييـ تكف لـ أو المسرحية عندىـ انتك ما بيـ العرب اتصؿ التي الشعوب إف -7
 (3).متطورة

ولـ  فيو, وفيعيش الذي المجتمع ييميـ وال بالذات, وفيتغن انواك الجاىمية منذ العرب الشعراء إف -8
في  منظومة القديمة المسرحية انتكو  ,بالذاتية يفتخروف كانوا بؿ األخرى, بالثقافات يتأثروا
 .(4)الغالب

 المسرحية: ألوان
 أو الممياة وفف التراجيديا, أو المأساة فف, فقسمي إلى تنقسـ المسرحية أف حالواض مف

 :    ً قائبل   أرسطو وميزىما عرفيما الكوميديا, وقد
واألبطاؿ  اآللية, وأنصاؼ اآللية حياة مف موضوعاتو يستمد نبيؿ جاد فف ىو المأساة فف -1

 .مفجعة نياية المأساة وتنتيي ,نفسيا الطبقات مف شخصياتو يستمد ماك والنببلء,

                                                           

 .7( صـ 1987 الكريـ, عبد مؤسسات )تونس:1, طالدراما كتابة فن إلى مدخل النادي, ( عادؿ1)
 .12, صمرجع سابق ,المنصؼ يفالد شرؼ( 2)
 الدار الثقافة, دار  :المغرب) 1ط,  الحتفالي في المسرح والممكن الكائن حدود برشيد, الكريـ عبد( 3)

 .20ـ( ص1989البيضاء
 .122ص ,مرجع سابق ,باكثير أحمد ( عمي4)
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ينزؿ  بؿ وأفراده, الشعب حياة مف وشخصياتو موضوعاتو يستمد رخسا ضاحؾ فف ىو الممياة فف -2
 .(1)مضحكة أو مرحة نياية الممياة وتنتيي .ولغتيـ وأفرادىا الدىماء حياة إلى ثيرةك أحيانا
ىذه  مف ثيركو  .والكتابة باإلنشاء القسميف ىذيف تناولوا قد العرب دباءاأل أف يتضح ىنا مف
 :في مسرحياتو األدبية الشيرة قمة الحكيـ توفيؽ بمغ وقد العامية, المصرية بالميجة مكتوب المسرحيات

يزيس, أوديب والممؾ وشيرزاد, الكيؼ أىؿ  فصيح فييا أسموب وأسموبو الحكيـ, وسميماف ومحمد,         وا 
 .(2)البياف ناصح المغة

 :المسرحي لمفن عريضة خطوطوىناك 

 :وىي ذلؾ, عمى يشتمؿ أف المسرحي لمفف بد وال المسرحي, لمفف عناصرو  خطوط ىناؾ
 ,لتشخيصا أو الشخصية رسـ, و (3)       ً أسطوريا   وً   ا  أتاريخي أو  ً ا  سياسي أو         ً اجتماعيا  سواء كاف  الموضوع

 عمؿالفي  المنشودة الوحدةالغاية و  يحقؽ النياية في في النص, والذي   ـغتناالم التناقضأو  الصراعو 
الذي  الحوار, يميو واحدة ةحظل يقؼ ال  ً ا  كمتحر  المسرحي الخط يستمر أف ة وىي, ثـ الحرك (4)يفنال

 برىانيا, ويجمو ويقيـ األساسية الفكرة يوضح الذي فيو, (5)يالمسرح التأليؼ عناصر أىـ مفىو 
,                   ً        ً , عمى اف يكوف حوارا  واقعيا  النياية حتى الصاعد الصراع عبء ويحمؿ عنيا, ويفصح الشخصيات

 لـ أو أوتيت سواء يتبلءـ  معيا بما إال ينطقيا فبل المرسومة الشخصية حدود الكاتب يمتـز أفأي 
 .(6)ذاتو عف اإليضاح عمى القدرة تؤت

 ــةن المقالـف .4
وجد فيو األدباء وقد  ,(7)مف أشد األشكاؿ األدبية مرونة وقدرة عمى التكيؼفف المقالة عد  ُ ي          

ً   قالبا  جديدا  ومجاال  ج , فالرافعي     ّ  الكت ابطويمة الفف الذي يتنافس فيو  حقبةوكاف إلى , (8)   ً         ديدا  لمكتابة    ً      ً      
ىيكؿ وسبلمة موسى بنوا و  ميفأحمد أزيات وطو حسيف والعقاد والبشري و والمازني والمنفموطي وال

                                                           

 .17-12ـ( ص1998)القاىرة: دار الكتب الجامعية الحديثة,  2, ط1, مجمد المسرح ,مندور ( محمد1)
-172ـ( ص1991)عماف: عالـ الكتب الحديث, 1, طوالحداثة التراث بين الشعر نف ,النعماني ( عبد العزيز2)

173. 
 .31, صمرجع سابق( عمى أحمد باكثير, 3)
 .175ـ( ص1993) بيروت: دار العمـ لممبلييف,  2, ترجمة جبرا ابراىيـ جبرا, طالمآسي الكبرى( شكسبير, 4)

(5) Amateurtheater ",England, University of Bristol, Faculty of Arts Department of 

Theater, 2009. 

 .126ـ( ص 1999, سمسمة عالـ المعرفة  :الكويت ( 2, ط المسرح في الوطن العربي, عمي الراعي( 6)
 .156, صمرجع سابق( عمى شمش, 7)
 .126( ص 1989رية: دار إقرأ لمنشر والتوزيع, )االسكند 2, طبين األدب والصحافة( فاروؽ خورشيد, 8)
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أدباء مف الرواد عمى أساس ما نشروا مف مقاالت في مجاالت النشر بوصفيـ أمجادىـ الحقيقية 
, وقد استطاع ىؤالء خبلؿ الثبلثينيات أف يصموا بالمقاؿ األدبي إلى ذروتو مف حيث الفكرة, (1)المتاحة

والمحسنات المتكمفة, وكاف لشيوع  حشو والتكرارلودقة التعبير, والمغة السميمة البعيدة عف الثرثرة وا
 .(2)الثقافة العممية أثر كبير في نضوج ىذه الذروة

              ّ               وليما: ظيور كت اب كبار تفرغوا  ً      ً                     وال  كبيرا  في المقالة لسببيف أحالقرف الثامف عشر ت  ّ د  ع  ُ وي  
وكانت النتيجة تنوع الموضوعات التي طرقوىا, فمـ تعد قاصرة عمى  ,  ً      ً       فنا  قائما  بذاتو   ّ    وعد وىالممقالة 

ْ                                          التأمؿ الشخصي واالقتباس مف الكتب, بؿ رنت  ببصرىا نحو المجتمع تحاوؿ عبلج أمراضو بعد                                        
إلييا, وثاني ىذه األسباب ظيور المجبلت األدبية المتخصصة وفسحيا المجاؿ تشخيصيا والتنبيو 

ً   وعد  المقالة شكبل  أليؤالء الكتاب الكبار ومقاالتيـ لمظيور والحديث   .(3)   ً        ً دبيا  متميزا    ّ            
 أنواع المقالت:

نضوي تحت المقالة إلى نوعيف كبيريف ىما: المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية ويقسـ النقاد          
ف الفرؽ الجوىري بيف ىذيف النوعيف الكبيريف ىو لواف متعددة مف المقاالت, ويبدو أىذيف النوعيف أ

أما , (4)إذ تظير ىذه الشخصية واضحة في المقالة الذاتية ,شخصية الكاتب ومدى ظيورىا في مقالتو
الكاتب مف خبلليا  يي حديث عف موقؼ معيف أو لحظة خاصة لشخصية إنسانية يبديمقالة السيرة ف

وىي شائعة منتشرة في المقالة العربية الحديثة, وقد تناوليا , (5)تأثره بيذه الشخصية وانطباعاتو عنيا
         ّ                                         ّ                                        كبار الكت اب  وعالجوا فييا مسائؿ مختمفة ونقموا لمقر اء خبلصة آرائيـ وتجاربيـ, فبل غرو أف تحتؿ 

 .(6)المقالة مكانيا البارز بيف الفنوف األدبية اليوـ

 :الصحافة األدبيةمفيوم  -     ً ثانيا  
الصحافة الثقافية في مصر والببلد العربية في أواخر القرف التاسع عشر, وكاف يطمؽ  ظيرت        
ف كاف األدب بمعناه االصطبلحي لـ يكف ىو المادة الوحيدة في ىذه  عمييا"                                                                               الصحافة األدبية", وا 

موـ والفنوف األخرى, في االقتصاد والتجارة الصحؼ والمجبلت, بؿ كاف يضاؼ إليو كثير مف الع

                                                           

 .132, ص السابق المرجع( 1)
رسالة ماجستير  ( محمود فياض, الصحافة األدبية بمصر وأثرىا في تطور األدب العربي الحديث بيف الحربيف,2)

. قسـ الدراسات األدبية, ) غير منشورة  .287ـ( ص1987القاىرة, جامعة القاىرة, كمية دار العمـو
 .103ـ( ص1997) عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, 1, طأساليب التعبير الدبيإبراىيـ السعافيف وآخروف,  (3)
 .54ـ( ص 2000) دمشؽ: الشيباء لمطباعة والنشر والتوزيع 2, طفن المقالةأديب النابمسي, ( 4)
 .127ـ( ص2012والتوزيع,  ) عماف: دار جرير لمنشر 1, طفن المقالة والخاطرةستار مصطفى باباف, ( 5)
 .49ـ( ص2009)بيروت: دار العمـ لممبلييف, 1ط                ً  , كيف تؤلف كتابا ,( راشد بف حسيف العبد الكريـ6)
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والعمراف واالجتماع والقانوف والجغرافيا, بؿ الطب واليندسة, مما يعني أف كممة الصحافة األدبية كانت 
 ,تعني في ذلؾ الوقت ما يسمى اآلف بالصحافة الثقافية, وكاف يقاؿ في الماضي أف الصحافة األدبية

وف وكانت الصحؼ اليومية متخصصة في شؤ و دينية, ياسية ألثقافية ىي كؿ صحافة غير سأي ا
السياسة, بينما مزجت المجبلت الشيرية ونصؼ الشيرية واألسبوعية بيف شئوف السياسة وغيرىا مف 

وعة والمرئية, وبدأ األدب بنوع خاص يدخؿ ضمف ىذه مالعموـ الطبيعية واالجتماعية والفنوف المس
 (1)مجبلت.الصحؼ وال الموضوعات فيما تنشره

ىذا النوع مف الصحؼ مف أقدـ الصحؼ المتخصصة مثؿ الصحؼ ذات التخصص  ُ   ي عد       
دبية واألسموب العالـ العربي تيتـ باألنشطة األ في     ّ   وال سي ماالديني, إذ كانت الصحافة في بدايتيا 

لمجبلت ىو الصحؼ وا ـنات المفظية, وكاف شعار معظ                                         ّ البميغ الذي يقوـ عمى السجع والبياف والمحس  
األدب, وأنو مع تطور الصحافة تبمور مفيوـ األدب, ونشأت دوريات ومجبلت متخصصة في فنوف 

 (2)األدب مف شعر ونقد وقصة ومسرح وغيرىا..

" أف القدر األكبر مف ثروتنا األدبية إنما :يقوؿ الدكتور شكري فيصؿ االستاذ بجامعة دمشؽ       
وجوده في صفحاتيا.. إنيا ىي التي أعانت عمى ظيوره, نشأ في ىذه الصحافة األدبية وعرؼ 

نتو وأعطتو بعض صوره  ,وشجعت عمى نموه ووىبتو القدرة عمى التأثير ّ                     بؿ لعميا ىي التي كو                    
الكثير مف المفكريف والعمماء أف الصحافة في حقيقتيا ضرب مف ضروب األدب, يرى و  ,(3)ومبلمحو

ً      ً      ً نيا اختطت لنفسيا مجاال  أدبيا  خاصا  إ, حتى وأف الكتابة الصحفية نوع مف اآلداب لدرجة أنيا سميت  ,                    
عف المفاىيـ     ً فضبل  التي استطاعت استيعاب مفردات جديدة , وىي المغة الصحفية باسميا الخاص

 (4)الجديدة. 

 : تطورىاو  الصحافة األدبية نشأة -     ً ثالثا  
ثـ تبعتيا  ,ـ1668" العاـ فقد صدرت صحيفة" اآلداب ,كانت الصحافة اإليطالية ىي السباقة        

صحيفة " عطارد المكتبات" في إنجمترا وصحيفة " األعماؿ األدبية" في ألمانيا ومجمة " الجازيت" 
     َ  ّ ومف ث ـ  , نتظاـ الدوري لمصحؼ في ىذه البمدافة في فرنسا, وكؿ ذلؾ جاء ثمرة االاألدبية األوروبي

 عرفت أوروبا نوعيف مف الصحافة األدبية:

                                                           

 ـ.21/10/1989( تقرير المجمس القومي لمثقافة واإلعبلـ, 1)
 .14, صمرجع سابق( صبلح عبد المطيؼ, 2)
 .5ـ( ص1959ة: مطبوعات معيد الدراسات العربية,, بدوف طبعة ) القاىر الصحافة الدبية( شكري فيصؿ, 3)
 .137, ص مرجع سابق( إبراىيـ الخصاونة, 4)
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                                                                        ً     دبية شعبية موجية لممثقفيف والميتميف بديمة عف الصحؼ العامة والسياسية ىروبا  مف : صحؼ أاألول
حتكار اإجراءات المنع واإلغبلؽ الرسمية, وىذه الصحؼ جاءت لتعبر عف نفسيا في مواجية 

وكانت ىذه الصحؼ تنشر موضوعات خفيفة , السمطات لمصحؼ ومنع المعارض منيا
, وىي واسعة االنتشار الحقبةمف مفكري وفبلسفة تمؾ  ومبسطة ال ترضي أذواؽ المتخصصيف

 .(1)     ً نسبيا  
دباء ريف, وفتحت صفحاتيا لمفبلسفة واألصحؼ ومجبلت متخصصة تنشر لؤلدباء والمفك :الثاني

التوزيع حدودة ميقدموف مف خبلليا نتاجيـ ويشرحوف فييا أفكارىـ, وكانت ىذه الصحؼ 
 .(2)في تقديـ العديد مف كبار مفكري تمؾ الحقبة  يمت ىذه الصحؼواالنتشار الشعبي, وقد أس

حيث ظيرت مجبلت ودوريات أدبية  ,وقد شيدت الصحافة قفزة كبيرة بعد الحرب العالية الثانية
جديدة, مثؿ "اآلداب الحديثة" التي فتحت صفحاتيا لؤلدباء الجدد, وكذلؾ قامت بترجمة آداب 

 .(3)عالمية

كبير عمى تطور فنوف الطباعة  عمى نحورف العشريف مؤثرة كانت القفزة التكنولوجية في الق
الصحافة, مضاميف                               ً     ؿ االتصاؿ واإلعبلـ مما أفرز تطورا  عمىيـ والتصوير, وكذلؾ ثورة وسائمالتصو 

فترفعت العمـو وزادت نسبة , كافة ونشأت الدراسات في مجاالت الحياة العممية واألكاديمية
 .(4)التخصصات العممية ومنيا األدبية

 الصحافة األدبية العربية:

فظير  رف التاسع عشر,دبية والثقافية العربية يقظة جديدة في أواخر القشيدت الساحة األ
اب والمفكريف والمصمحيف, وجاء ظيور الصحافة التي شكمت حاضنة لؤلدب           ّ دباء والكت  العديد مف األ

, وتميزت المقاالت (5)خاص    ٍ نحو  عمى األدباء والكتاب, وتميزت الصحافة باالعتناء باألدب      ْ ورعت  
واعتنى الكتاب بجماليات المغة ورصانة التعبيرات واستخدـ  ,والتحميبلت الصحفية بمغتيا األدبية الراقية

                                                           

(1) James Watson: Art between past and future, 2nd ed. London: Palgrave Macmillan, 

2006                    

ـ( 2010ؤسسة مجدالوي لمطباعة والنشر, ) عماف: م1, طالمسرح األوروبي وتجميات الدراما( عبد الوىاب حسنة, 2)
 .56ص 

 .24, صمرجع سابق( عمي شمش, 3)
 .98-97( ص 2010, بدوف طبعة ) الجزائر: دار زىراف لمنشر, الصحافة المتخصصةعيسي محمود الحسف,  (4)
 .127, ص, مرجع سابق( عبد العزيز شرؼ5)
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  ّ                                                                              الك تاب ضروب األدب مف السجع والطباؽ والجناس في صياغة المقاالت, حتى بدا أي مقاؿ أنو 
 .(1)رفيعة المستوى  - ً ا                        ً          حتى لو كاف المقاؿ عمميا  أو سياسي -مقطوعة أدبية

 ,ـ لصاحبيا إبراىيـ اليازجي1897ظيرت في بدايات الصحافة األدبية صحيفة )البياف( العاـ  -
ـ, وقد أسس األديب والشاعر المبناني خميؿ مطراف )المجمة المصرية( 1898و)الضياء( العاـ 

الكاتب المبناني )الجوانب(, وكذلؾ فعؿ المؤرخ و  ـ1903وكذلؾ أصدر العاـ  ,ـ1900العاـ 
بالروايات  وبفعؿ اىتمامو فقد اعتنت ,ـ مجمة )اليبلؿ(1892فأصدر العاـ  ,جورجي زيداف

خاص, واستمرت اليبلؿ حتى غدت عبلمة  عمى نحومنيا وكذلؾ األدبية التاريخية اإلسبلمية 
تصدر  زالت فأصدرت العديد مف األعماؿ األدبية التي ما ,بارزة لمؤسسة ثقافية أدبية حضارية

. وقد توسعت )اليبلؿ( العربية لتنتج مجموعة مف الدراسات الميمة مثؿ )األلفاظ  حتى اليـو
)تاريخ مصر الحديث( و)تاريخ ممالؾ آسيا وأفريقيا( و)العرب قبؿ و ,العربية والفمسفة العربية(

لصدارة زالت تحتؿ ا اإلسبلـ( و)التمدف اإلسبلمي( وفييا مف الدراسات التي تحولت إلى كتب ما
كتبة العربية, وقد أصدرت اليبلؿ الروايات واألعماؿ األدبية لؤلطفاؿ وكذلؾ الروايات مفي ال

 ,وأصدرت اليبلؿ مجبلت متخصصة في صحافة المرأة ,                  ً         والقصص, وأصدرت كتبا  في الفف
 (2)واألدب. ,والفنوف ,واألطفاؿ

وكانت فييا  ,صحؼ والمجبلتلقد احتؿ األدب مكانة بارزة في الصحافة الشاممة مع ظيور ال  -
المجبلت التي  ىعبلمات بارزة مثؿ محاولة أحمد لطفي السيد بصحيفة )الجريدة( والتي كانت أول

تنشر الرواية العربية المعاصرة بأسموبيا وفنونيا, فقد أصدرت لمكاتب الشاب آنذاؾ محمد حسنيف 
يفة )الشعب( لممصمح ـ, وكذلؾ ظيرت صح1911ىيكؿ رواية )زينب(, وكاف ذلؾ في العاـ 

ـ 1920ـ, واتبعيا الرافعي بصحيفة األخبار العاـ 1913االجتماعي واألديب أميف الرفاعي العاـ 
 .(3)وكاف ليا الفضؿ في تبني المفكر والكاتب الكبير عباس محمود العقاد

فأصدر , وظيرت صحؼ جديدة, وقد اىتمت الصحؼ الشاممة باألدب التاريخي والمعاصر        
ف موقد ظيرت مجموعة  ,شيخ عمى يوسؼ )المؤيد( ومصطفى كامؿ )المواء( وغيرىا مف الصحؼال

ويبلحظ  ,)التمدف(و )اآلداب(و )نزىة األفكار(و )المقتطؼ(و ثؿ )الترقي والتقدـ(مالصحؼ األدبية 
احتوت و  متغيير االجتماعي والتطور األدبي,مف خبلؿ األسماء أنيا كانت مجبلت وصحؼ تسعى ل

, ومحمد حسنيف ىيكؿ, إلى جانب يعقوب صروؼ ,أسماء ميمة مثؿ عباس محمود العقادعمى 

                                                           

 ؼ حمزة.(, لمدكتور عبد المطيأدب المقالة الصحفية( راجع سمسمة )1)
 .159, صمرجع سابق( محمد صاحب سمطاف, 2)
 36, صمرجع سابق( عمي شمش, 3)
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وقد كاف ىؤالء الرواد والمصمحوف رواد النيضة العربية  .وشبمي شميؿ ,ومي زيادة ,سحؽوأديب إ
 (1)الحديثة.

فأصدر الكاتب الكبير طو حسيف مجمة )الكاتب  ,واستمر الحراؾ األدبي والثقافي في مصر
إال أنيا كانت إحدى  ,ولكف ىذه المجمة واجيت ادعاءات كثيرة حوؿ تمويميا ,( ورأس تحريرىاالمصري

 النوافذ األدبية الميمة في زمانيا.

وفي ستينيات وسبعينيات القرف العشريف الماضي نشطت الصحافة العربية في العراؽ وسورية 
 )العربي( التي ال تزاؿ تصدر,مجمة  فقد صدرت في الكويت ,واألردف وفي منطقة الخميج العربي

                                ّ                                                     فكانت وال تزاؿ بوابة أدبية لكؿ الك تاب العرب, وكذلؾ صدرت مجمة )الدوحة( التي جمعت حوليا 
 .(2)في الخميج العربي         ّ   كافة ال سي ما القراء في أرجاء المنطقة العربية

العشريف,  ظيرت الصحافة األدبية في الربع األوؿ مف القرف وفي المممكة العربية السعودية
ـ, وكانت تصدر  12/12/1924وكانت مجمة )أـ القرى( التي صدرت بمكة الكرمة في يوـ الجمعة 

                                                  ّ                            صفحات وأعمنت أف ىدفيا ىو خدمة اإلسبلـ والعرب, ومف كت ابيا محمد سعيد عبد المقصود, 4في 
وت , ومف الصحؼ األخرى جريدة "ص(3)عبدالقدوس األنصاري, عبدالسبلـ عمر, محمد الطيب ساس

                                                                  ً                       الحجاز" وىي أوؿ جريدة تصدر عمى المستوى الشعبي ويعتبر صدورىا امتدادا  لجريدة "بريد الحجاز" 
ـ, ثـ عادت 1946ـ لغاية 1941التي أصدرىا الشيخ محمد صالح, ثـ احتجبت عف الصدور مف 

رز , وتعتبر مف أب(4)لمصدور تحمؿ اسـ "الببلد السعودية", إلى أف تـ دمجيا في صحيفة "عرفات"
                                                                          ّ            المعالـ في تاريخ األدب الحديث في السعودية ألنيا كانت لساف حاؿ الكثير مف الكت اب في العقد 

 .(5)الرابع مف ىذا القرف

                                                           

 .67, ص مرجع سابق( غازي عوض اهلل: 1)
, )القاىرة: جامعة القاىرة, رسالة ماجستير غير منشورة( محمد عارؼ, "دراسات إعبلمية في القوة العربية", 2)

 .93ـ, ص 2007
ـ( 1959, بدوف طبعة)القاىرة: معيد الدراسات العربية,األدبية في قمب الجزيرة العربيةالتيارات ( عبداهلل عبدالجبار, 3)

 .156ص 
)جدة: شركة المدينة المنورة لمطباعة  2,طتطور الصحافة في المممكة العربية السعوديةعثماف حافظ,  (4)

 .125ـ( ص1978والنشر,
 .17, صمرجع سابقغازي عوض اهلل, ( 5)



 الصحافة األدبية المتخصصة                                                                        الفصل الثاني 

61 

                             ً                                          ويقوؿ غازي عوض اهلل في بحثو أيضا  أف الصحافة في السعودية بدأت صحافة أدبية 
ـ مسئولية 1964ات عاـوخاصة في مرحمة الصحافة التي كاف يصدرىا األفراد قبؿ أف تتولى المؤسس

ً           إصدار الصحؼ بدال  عف األفراد               (1). 
ـ, 1906ارتبط مولد الصحافة األدبية في المغرب العربي بنشأة مجمة "الصباح" عاـ في حيف 

نصؼ شيرية  شعار "مجمةالتي اىتمت باألدب الحديث, فكانت تنشر القصة والمسرحية والمقالة تحت 
لصدور أربعة أعواـ, ثـ نشطت الصحافة األدبية في الثمث الثاني أدبية عممية تاريخية", واستمرت في ا

 .(2)مف ىذا القرف
التي بدأت أسبوعية ثـ نصؼ  ,ومف أبرز الصحؼ األدبية في المغرب ىي صحيفة "السعادة"

تحت شعار أنيا مجمة "سياسية أدبية تجارية  1956ثـ يومية, وظمت تصدر في عاـ  أسبوعي
ـ ظيرت مجمة "الينبوع", وأسيمت في الحديث عف التراث األدبي والخط 1939أسبوعية", وفي العاـ 

ـ فكاف شعارىا أنيا مجمة أدبية 1937-ـ1932مف  المدةالعربي, أما مجمة "الغرب" التي صدرت في 
صفحة عمى ورؽ مصقوؿ في حجـ ربع الجريدة, وعالجت  40تصدر كؿ شير أو كؿ شيريف في 

 ت بالفنوف واألدب.           ً                 القصة تأليفا  وترجمة كما اىتم

فقد اىتمت بالشعر  ,ـ1946-ـ1933مف الحقبةأما صحيفة "السبلـ" التي صدرت في 
عبلء الروح العربية في   الحقبةوصدرت "رسالة المغرب" في  ,االحتبلؿ حقبة                                               العربي والتراث المغربي وا 

براز المواىب األدبية, وأظيرت1953-ـ1942مف      ً      كتابا  مثؿ                                                             ـ شيرية, تيتـ باألبحاث األدبية وا 
مغرب في األدب والعمـ واالجتماع", وفتحت الباب لمثقافات "رسالة ال :ف الفاسي, وشعارىامعبدالرح
أما المجبلت األدبية التي ظيرت بعد , (3)حيث نقمت ترجمات أدبية مف المجبلت الفرنسية ,األجنبية

صور األدباء والشعراء ـ, ومجبلت أخرى كانت تعنى بنشر 1957"وعد الحؽ" عاـ  :االستقبلؿ فيي
 (4)صفحة عمى ورؽ فاخر مصقوؿ. 150-100وكانت تصدر في فاس في  ,والموحات الفنية

 

 

 
                                                           

 .20ص , المرجع السابق( 1)
رسالة دكتوراة غير , "الصحافة األدبية وأثرىا في تطور األدب الحديث بالغرب األقصى"( محمد الصادؽ عفيفي, 2)

 .150ـ( ص1968, )جامعة القاىرة, كمية اإلعبلـ,منشورة
 .172, ص مرجع سابق ,محمد الصادؽ عفيفي (3)
 .89, صمرجع سابق( صبلح عبد المطيؼ, 4)
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 املبحث انثبنث

  انصحبفت األدبيت يف فهسطني 

 النشأة والتطور:
 م1918 -م1876في العيد العثماني  الصحافة األدبية في فمسطين -   ً أول  

 :ثمانيمظاىر الحياة األدبية في العيد الع -أ

يحدد عدد مف الدارسيف بداية ىذا القرف نقطة لمبدء في دراسة الحياة األدبية والثقافية في 
داث نيضة في ىذا الميداف, ح                      ّ        ناؾ عوامؿ قد اجتمعت وأد ت إلى إ, ويجمع ىؤالء عمى أف ى(1)فمسطيف

 ومف أىـ ىذه العوامؿ:

روبا في العصر الحديث عبر قنوات االتصاؿ بالثقافة الغربية: وقد تـ االتصاؿ بيف فمسطيف وأو  -1
واندفع  ,ـ1798                 ً                                                        مختمفة توالت تباعا , ومنيا: الحممة التي قادىا نابميوف بونابرت إلى مصر عاـ 

ـ لمدة تسع 1822باشا لفمسطيف عاـ  يعكا في فمسطيف, واحتبلؿ محمد عم بيا حتى بمغ أسوار
, كما سمح محمد عمي سنوات, وما تركو ذلؾ مف أثر في القضاء عمى الحكـ اإلقطاعي

في األماكف المقدسة, فانتشر التعميـ بفضميا, وكاف      ّ   وال سي مالئلرساليات األوروبية بالتوسع, 
 قد ساعد عمى التغمغؿ األوروبي في الشرؽ العربي. ,ـ1869افتتاح قناة السويس عاـ 

ساعد تاسع عشر, و فمسطيف في النصؼ الثاني مف القرف الالطباعة إدخاؿ الطباعة: دخمت  -2
حياء الكتب أانتشارىا عمى نش                                                                     ة الصحافة بمختمؼ ألوانيا وتزويد المدارس بالكتب البلزمة وا 

 القديمة, وطبع الكتب األدبية والعممية.

انتشار التعميـ: مف المعروؼ أف فمسطيف خمت خبلؿ العيد العثماني مف أي نوع مف أنواع التعميـ  -3
األدبية في العالـ العربي,  الحقبمف أحمؾ  الحقبة العربي الحكومي الثانوي والعالي, وكانت تمؾ

ـ تطور التعميـ وانتشرت المدارس الرسمية التي تعمـ بالمغة 1908إال أنو مع والدة الدستور عاـ 
في بعث النيضة األدبية,      ً فاعبل     ً  دورا       ْ وأدت  التركية, والمدارس الطائفية التي تعمـ بالمغة العربية, 

                                               ً              مف سباتيا الطويؿ, واحتبلليا مكانتيا القديمة, سببا  في خمؽ حركة  وكانت يقظة المغة العربية
مف حياة فمسطيف شيدت حركة إرسالية واسعة, نشطت في  الحقبةأف ىذه     ّ   ال سي ماأدبية قديمة, 

 دبية والترجمة.واأل بناء المدارس, وتأسيس الجمعيات العممية

                                                           

دراسة لحياة النقد األدبي الحديث في فمسطين من  -تجاىات األدبية والنقدية في فمسطينال ( قسطندي شوممي, 1)
 .17ـ( ص1990)القدس: دار العودة لمدراسات والنشر, 1, طخالل صحيفة فمسطين
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, تتاح فيو حرية القوؿ والعمؿ والنقد, أىؿ فمسطيف الدستور بداية عيد جديد     عد  انشاء الصحؼ:  -4
وأطمؽ الدستور الحرية في إصدار الصحؼ, فأخذت الصحافة تنتشر في الواليات المختمفة, ومنيا 
فمسطيف, وكانت ىذه البواكير الصحفية ىي الحجر األساس لمحركة األدبية في فمسطيف بعد 

 إعبلف الدستور.

في النيضة األدبية, وال سيما في      ً فاعبل          ً  مت إسياما  ظيور الجمعيات واألندية األدبية: حيث أسي -5
ـ, "جمعية اإلخاء العربي"," 1887صييوف" عاـ  ومنيا: "سوسنةكرة قبؿ إعبلف الدستور اب مدة

 جامعة األدباء", "حمقة األدب".

الترجمة: وتقؼ عمى رأس العوامؿ المباشرة في تطور الحياة األدبية والثقافية والفكرية في فمسطيف,  -6
اقتصرت في بادئ األمر عمى الكتب الدينية, ولكنيا اتسعت فيما بعد, وشممت جميع جوانب و 

 العمـ والمعرفة, وقاـ العديد مف المترجميف بنقؿ روائع االعماؿ األدبية الغربية إلى العربية.

 ت حركة االستشراؽ فيأدبية, وقد بد          ً                    الواضح أيضا  في إحداث النيضة األستشراؽ: كاف لو أثره اال -7
مرافقة بذلؾ حركة التدخؿ االستعماري العربي, وساعدت  ,فمسطيف منذ مطمع القرف التاسع عشر

 في نبش كنز المغة العربية وفي تعميـ طرؽ البحث العممي الصحيح.

دبية التي أشرنا إلييا ت في ذلؾ العيد في الجمعيات األ                                     ّ وال شؾ أف أبرز مظاىر الحياة األدبية تجم  
بضرورة إنشاء  ف الرجاؿ الذيف بمغوا مف الثقافة والعمـ منزلة جعمتيـ يحسوف   ً               آنفا , والتي تؤلؼ م
 .(1)تضافر الجيود إلنياض الببلد مف كبوتياتلمثؿ ىذه الجمعيات 

ْ                                           وبالرجوع إلى المراجع األدبية التي أر خت  لؤلدب الفمسطيني المعاصر, فإننا نجد مجموعة    ّ                                   
    ً                  قويا  حتى خارج فمسطيف.                                 ً       ً كبيرة مف األدباء الذيف حققوا حضورا  أدبيا  

 (2)والشعراء في ذلؾ العيد كانوا عمى مرحمتيف:

 شعراء المرحمة األولى: سميـ اليعقوبي, يوسؼ النبياني, عباس الخماش. -

 شعراء المرحمة الثانية: سميماف الفاروقي, خميؿ السكاكيني, إسعاؼ النشاشيبي. -

                                                           

 ـ( 1988)عماف: دار الجميؿ لمنشر والدراسات الفمسطينية ,  1, طاإلعالم الفمسطيني"( حسيف أبو شنب," 1)
 .29ص 

)القدس: 1(", طمعري فمسطين ) الشيخ سميمان التاجي الفاروقي, حياتو, وديوانو, وشعرهعبداهلل أبو نمر,"  (2)
 .72ـ( ص 1993مطبعة الرسالة المقدسية, 
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ففي سياؽ حديثو عف تطور الشعر مف  أكثر دقة, يعدوليذا فإف ما ذكره د. كامؿ السوافيري, 
 (1)أسماؤىـ: اآلتيةـ ذكر 1918-ـ1860عاـ 

 ـ(.1932-ـ1950الشيخ يوسؼ النبياني) -1

 ـ(.1953-ـ1852الشيخ سعيد الكرمي) -2

 ـ(.1919 -ـ1860الشيخ عمي الريماوي) -3

 ـ(.1946-ـ1880الشيخ سميـ اليعقوبي) -4

 ـ(.1958-ـ1882الشيخ سميـ الفاروقي) -5

 ـ(.1973-ـ1880بيتجالي)سكندر الخوري الإ -6

 وعمى صعيد النثر مف نقد ودراسات أدبية, يمكننا أف نبلحظ أسماء العديد مف األدباء, منيـ:

 ـ(.1949-ـ1874خميؿ بيدس) -

 ـ(.1913 -ـ1864روحي الخالدي) -

 ـ(.1953-ـ1878خميؿ السكاكيني) -

 ـ(.1947-ـ1882حمد إسعاؼ النشاشيبي) -

" إسحؽ موسى الحسيني" إلى مسألة األدب الفمسطيني ويتعرض األديب الفمسطيني المرحـو د.
:" ىؿ ظير في فمسطيف أدب وأدباء؟" وفي معرض إجابتو يقوؿ: ".. اآلتيالمعاصر, فيطرح السؤاؿ 

مب ديب ىو روحي بيؾ ابف محمد ياسيف الخالدي, وقد طأـ باحث 1864ولد ببيت المقدس سنة و 
                                    ً             .. وعرفت الببلد في تاريخيا الحديث عددا  مف الشعراء ستانة, فباريسالعمـ في ببلد الشاـ ثـ في اآل

ّ                                     الشيخ عمي الريماوي, والشيخ أبو اإلقباؿ اليعقوبي اليافي , الذي عرفتو مصر لكثرة  زيارتو ليا,  :منيـ                                                     
 .(2)والشاعر الشاب إبراىيـ طوقاف

وىذه النيضة األدبية شممت مختمؼ مدف فمسطيف, كما يتضح ذلؾ مف خبلؿ استقراء تمؾ 
ـ 27/10/1911 خفي جريدة " فمسطيف" بتاري (3), فعمى سبيؿ المثاؿ كتب حبيب خوري أيوبالحقبة

                                                           

)القاىرة: مطبعة دار المعارؼ  2, طم1960-م1860األدب العربي المعاصر في فمسطين ( كامؿ السوافيري, 1)
 .37, ( ص1975العربية, 

 .145ص - 144ـ( ص1989)العيف: مكتبة المكتبة,  2",طفي األدب العربي الحديثإسحؽ موسى الحسيني, "( 2)
                          ّ         ً                                          ـ, عمؿ في ميداف التربية, وع يف أستاذا  لمغة العربية وآدابيا في دار المعمميف في 1868-ـ1879( عاش ما بيف 3)

 القدس في عيد عميدىا خميؿ طوطح, لو العديد مف المؤلفات األدبية.
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نيضة غزة األدبية" يصؼ تمثيؿ رواية" ىممت" لشكسبير في غزة, كاف قد حضره  ":تحت عنواف
جميور غفير مف األىميف ورجاؿ الحكومة, يقوؿ: " وقاـ القـو وقعدوا عندما ألقيت عمييـ في أثناء 
التمثيؿ الخطب العصرية التي لـ أسمع في غزة مثميا البتة, أما الخطباء فكانوا ) وذلؾ بحسب ترتيب 

المفتي  ,تناوبيـ لمخطابة( فيمي أفندي, المفتي الحسيني, عاصـ أفندي بسيسو, مصطفى أفندي
جدير الشوا رئيس البمدية, وكاتب ىذه السطور, و  ,فنديأابف الحاج سعيد  الحسيني, رشدي أفندي

تقاف حركاتو يعقوب أفندي الطويؿ)ىممت( وفؤاد أفندي مبالذكر ما أتاه مف التفنف في ضروب الت                                                         ثيؿ وا 
ف في غزة اآلف نيضة إالقوؿ  وخبلصةفرح) الممؾ( وشكري أفندي ترزي, وعاصـ رشدي المذكوراف, 

قباال  عظيما  عمى العمـ والتيذيب في المدارس المحم ً      ً                                     أدبية وانتباىا  شديدا  وا  ية ىنا وفي المعاىد العممية              ً      ً        
أنو لـ تكف في فمسطيف في تمؾ األياـ  بعضيـدبي, فقد رأى رغـ ىذا النشاط األب, و (1)في الخارج

 .(2)حركة أدبية, فقد استولت بيروت عمييا, أما بوادر ىذه الحركة فقد ظيرت بعد االحتبلؿ البريطاني

عثماني بدأت تتشكؿ فييا حركة أدبية   ً                             إذا  أف فمسطيف في أواخر العيد ال -ليس ىناؾ مف شؾ
وتمثمت ىذه الحركة في المقاالت النقدية التي  ,لـ تكف معزولة عف محيطيا العربي )الببلد المجاورة (

والمجبلت بأقبلـ نقاد وأدباء كانوا عمى جانب كبير مف الوعي والثقافة  الصحؼظيرت عمى صفحات 
 .(3)والحس النقدي

 دبية(الصحافة األدبي) نشاط الصحافة األ -ب
 نقاط ميمة يجب االنتباه ليا وىي: ىناؾ ثبلث

يف كانوا مف                ّ           ز محررييا او كت ابيا الرئيسبر أو والمجبلت,  معظـ أصحاب الصحؼ: أف النقطة األولى
 األدباء.

     ً  وصحفيا           ً ـ( شاعرا  1876صحيفة صدرت في فمسطيف )القدس الشريؼ/عاـ  ىول              ُ فقد كاف محرر أ   -1
شيرية التي صدرت عاـ ال الغزاؿصحيفة حرر مكاف صاحب و , و يىو الشيخ عمى الريماو 

 .      ً ـ أيضا  1876

"النفائس"  ـ( أسس وترأس تحرير مجمة1949-ـ1874القاص الفمسطيني المشيور خميؿ بيدس ) -2
 ـ.1908األدبية عاـ 

                                                           

 .57, صمرجع سابق"( قسطندي شوممي, 1)
) نيقوسيا: منشورات مؤسسة بيساف لمصحافة والنشر  1", طالصحافة الفمسطينية وقوانين النتداب( محمد سميماف, 2)

 .6ـ( ص1988والتوزيع, 
 .9, صمرجع سابق"( قسطندي شوممي, 3)
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ـ في القدس ورأس تحريرىا, ثـ 1910األديب الكبير خميؿ السكاكيني أسس مجمة "الدستور" عاـ  -3
 ـ.1913            ً         خالدي اعتبارا  مف عاـ جميؿ ال

دباء في ذلؾ الزماف إسيامات كثيرة ومستمرة في الصحؼ والمجبلت ومف ىؤالء: كاف لكبار األ -4
-ـ1890سكندر خوري )إـ(, والشاعر 1947-ـ1882نشاشيبي )أديب العربية محمد إسعاؼ ال

يـ اليعقوبي ) ـ(, الشيخ الشاعر سم1913-ـ1864ـ(, الناقد والمترجـ روحي الخالدي ) 1970
-ً                           ا  بحساف بف ثابت شاعر الرسوؿـ( الذي لقب نفسو ب"حساف فمسطيف" تيمن1941-ـ1880
 .(1)وآخريف -اهلل عميو وسمـ ىصم

ف الغالبية العظمى مف الصحؼ والمجبلت أطمقت عمى نفسيا صفة "األدبية" إلى إ النقطة الثانية:
مدى اىتماـ تمؾ ية... وىذا يدؿ عمى جانب صفات أخرى مثؿ: سياسية, عممية, فكاىية, اجتماع

 (2):مثؿ لو عبلقة بالنقطة السابقة ومف بيف الصحؼ دبي, وىو ماالصحؼ بالجانب األ

 األدبية واالجتماعية. الموضوعاتمجمة تبحث في , ـ, يافا1907"الترقي",  -1

 ـ, القدس, مجمة أدبية اجتماعية.1908األصمعي",  -2

 إخبارية.عممية أدبية  صحيفةـ, 1908"القدس",  -3

 ـ, مجمة فكاىية أدبية.1908"النفائس", حيفا,  -4

 خبارية فكاىية.إسياسية أدبية عممية  صحيفةـ, القدس, 1908"اإلنصاؼ",  -5

 سياسية أدبية عممية زراعية. صحيفةـ, القدس, 1908"النجاح",  -6

السياسية  الموضوعاتجامعة تبحث في مختمؼ  صحيفةـ, القدس ثـ حيفا, 1908"النفير",  -7
 دبية والعممية.واأل

األدبية واالجتماعية والفكاىية  الموضوعاتـ, يافا, مجمة تبحث في 1910"الحرية",  -8
 والقصصية.

 العممية الثقافية. الموضوعات               ُ          ـ, القدس, مجمة ت عني بنشر 1910"الدستور",  -9

 أدبية سياسية إخبارية مصورة. صحيفةـ, يافا, 1911" فمسطيف",  -10

 أدبية اجتماعية. صحيفةافا, ـ, ي1911"األخبار األسبوعية", -11
                                                           

 .59ص-17, صمرجع سابق"( قسطندي شوممي,"1)
)بيروت: مؤسسة الدراسات الفمسطينية واالتحاد  2", طم1948-م1876في فمسطين الصحافة( يوسؼ خوري," 2)

 . 3ـ( ص1986العاـ لمكتاب والصحفييف الفمسطينييف,
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 فكاىية أدبية مستقمة. صحيفةـ, حيفا, 1911"الحمارة القاىرة",  -12

 السياسية.و  جتماعيةتعالج الموضوعات األدبية واال صحيفةـ, القدس, 1912"المنادي", -13

 سياسية ىزلية أدبية. صحيفةـ, حيفا, 1912"العصى لمف عصى", -14

 نتقادية أسبوعية مستقمة.أدبية ا صحيفةـ, حيفا, 1912"أبوشادوؼ",  -15

 سياسية أدبية مستقمة. صحيفةـ, حيفا, 1912"الصاعقة",  -16

 ـ, القدس, مجمة أدبية تاريخية اجتماعية.1913"المنيؿ", -17
يمت سأ)صحافة أدبية(, و تعد : صدور عدد مف المجبلت األدبية المتخصصة والتي النقطة الثالثة

 في إثراء الحركة األدبية.

 الحقبةننا القوؿ أف عدد المجبلت التي اعتنت بالثقافة واىتمت بيا خبلؿ عاـ يمك         ٍ وعمى نحو    
ُ          ـ كانت كثيرة, إال أف أكثرىا شيرة قد ح دد في ثبلث1918 -ـ1908 األصمعي, المنيؿ, ىي: ,                                    

 (1).العصرية النفائسو 

ً                    لكف ىذه المجبلت لـ تستطع أف تعم ر طويبل , باستثناء واحدة تق    ً                   ريبا , ولذا يقوؿ يعقوب                              ّ      
ـ( لتأسيس منابر أدبية, وكذلؾ في 1914ىناؾ عدة محاوالت جرت قبؿ نشوء الحرب )شع: "ييو 
دبية  في               ً                انت تتزود دائما  مف النشاطات األف فمسطيف كداب, لكف دونما نجاح يذكر, ذلؾ ألاالنت حقبة

جو التيار البمداف العريبة المجاورة, وكاف مف الصعوبة بمكاف أف يحاوؿ االدباء المحميوف الوقوؼ في و 
قد جرت عدة رغـ كؿ ىذا فب               ً                                                  اآلتي منيا مجتاحا  األسواؽ األدبية في القدس, وحيفا, ونابمس, ويافا, و 

وىو مف  ,التي شغمت الراي العاـ في الببلد بعد إعبلف الدستور العثماني تكبلمحاوالت لمعالجة المش
, وىذا ما يؤكده المرحوـ د. (2)فوسط في العقد األوؿ مف ىذا القر حداث التي أشغمت الشرؽ األأىـ األ

ظيرت عدة مجبلت, و ـ, وارتفع الكابوس, 1908تور سنة إسحؽ موسى الحسيني: " وجاء الدس
, وقد وصؼ النشاشيبي بأنو أديب فذ ال نظير (3)                             ً           ً      وصاؿ النشاشيبي بقممو ينظـ حينا  وينثر حينا  آخر"

 .(4)لو بيف أدباء عصره"

 عمى المجبلت المشار إلييا: -اـفي ىذا المق –ومف المفيد أف نعرج 

                                                           

 .42, صمرجع سابق( يوسؼ خوري, 1)
 .85, صمرجع سابق( يعقوب ييوشع, 2)
 .174, صمرجع سابق( اسحؽ الحسيني, 3)
 .177, صالمرجع السابق( 4)



 الصحافة األدبية المتخصصة                                                                        الفصل الثاني 

68 

 م.1907اعية, صدرت نصف أسبوعية في يافا عام ممجمة أدبية اجت :الترقيمجمة "  –

صدرت في يافا عاـ , وىي تبحث في الموضوعات األدبية واالجتماعية, يحررىا عادؿ جبر
ـ         ّ             دباء والك تاب في العالر ستة أشير, وقد طمبت مف كبار األوداومت عمى الصدو  ـ,1907
شاركوا في الكتابة إلييا, ودرجت عادة عمى نشر مختارات مف الصحافة العالمية عمى يف أ العربي

 .(1)الصفحتيف الثالثة والرابعة, وخصصت الصفحة الرابعة لؤلدب
 مجمة " األصمعي: –

صدرت في القدس عاـ , اعيةوىي مجمة أدبية اجتم, اهلل العيسى صاحبيا ومحررىا حنا عبد
إال أف , أف الموضوعات التي تناولتيا " األصمعي " ليست أدبية صرفةمف  رغـبالو ,  1908

ولعؿ ذلؾ يرجع , (2)الباحثيف يضعونيا ضمف أبرز المجبلت األدبية التي صدرت في ىذا العيد 
, وكوف معظـ كتابيا مف األدباء وفي مقدمتيـ خميؿ السكاكيني, لغمبة الطابع األدبي عمييا

سعاؼ النشاشيبي ة قريبة المحرر عادؿ جبر محرر مجمة " الترقي " إضاف, نة الصيداويومنا,                  وا 
, وقد قسـ " العيسى " مجمتو إلى ثبلثة أبواب ىي : المباحثاتإلى اىتماـ األدباء العرب بيا , 

                                    ً                     وذلؾ بما ينسجـ مع شعارىا المذكور آنفا  وىي أبواب ليا قيمة , واألخبار والحوادث, والمبلحظات
 كبيرة في ببلدنا .

حيث كانت تصدر أوؿ , الشير                         ً                       وقد صدر منيا أحد عشر عددا  في مدة خمسة شيور ونصؼ
           ً     ستانة مندوبا  عف صدرا بعد سفر " العيسى " إلى اآل    ً              عمما  أف آخر عدديف, ومنتصؼ كؿ شير

 .(3)يافا في الوفد العربي األرثوذكسي

 النفائس: مجمة –

وطبعت  , 1908صدرت في حيفا عاـ , وىي مجمة فكاىية أدبية, صاحبيا ومحررىا خميؿ بيدس
يف مف وقد قاؿ عنيا صاحبيا: "كانت ىذه المجمة ىي الوحيدة في فمسط, في المطبعة الوطنية

, بست عشرة صفحة, وكانت في بداية عيدىا تصدر مرة واحدة في األسبوع(4)نيا أدبية"إحيث 
ر بأربع وعشريف أصبحت تصدر مرتيف في الشي, 1909وابتداء مف األوؿ مف كانوف الثاني 

فصار اسميا  ر,اء مف العدد العاشوقد أضاؼ صاحبيا كممة " العصرية " لمعنواف ابتد, صفحة
 أسس مجمة  ,ويدعى أنيس عيد الخوري   ً                              نظرا  ألف أحد الصحافييف المبنانييف , النفائس العصرية

                                                           

 178, ص مرجع سابقي, اسحؽ الحسين (1)
 .115, صمرجع سابق( محمد سميماف, 2)
 .86, صمرجع سابق( يعقوب ييوشع, 3)
 .96, صمرجع سابق( محمد سميماف, 4)
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 مجمتو, بيدس عمى تغيير اسـ روىو ما أجب, 1910النفائس في بيروت في األوؿ مف آذار عاـ 
إلى مدينة القدس وأصبحت تطبع في مطبعة دار  النفائس العصرية تانتقم 1911وفي عاـ 

حيث احتجبت بسبب  ,1913-1911وظمت تصدر في القدس مف , األيتاـ السورية اإلسبلمية
واستمرت حتى عاـ , 1919ثـ عادت لمصدور في صيؼ عاـ , نشوب الحرب العالمية األولى

 .(1)ـ1924

 حرية:مجمة " ال –

واالجتماعية والفكاىية  , وىي تبحث في الموضوعات األدبيةصاحبيا ومحررىا توفيؽ السميوري
غير أنو مف الراجح , وقد اختمؼ في موعد صدورىا, 1910ا عاـ , صدرت في يافوالقصصية

الصدور حتى إعبلف الحرب  واستمرت في, ـ1910مف حزيراف  )يونيو(  20أنيا صدرت في 
. ولعؿ سبب االختبلؼ حوؿ موعد صدورىا يعود لكوف المجمة المذكورة كانت (2)ىالعالمية األول

إضافة إلى تغيير اسميا مف الصدؽ والحرية , تفيحيث كانت تظير ثـ تخ, غير منتظمة الصدور
 .(3)ريةالحى إل

 مجمة المنيل: –

بوصفيا ـ  1913مف آب ) أغسطس( عاـ  15صدر العدد األوؿ منيا في مدينة القدس في 
وقد , (4)صاحبيا ومحررىا محمد موسى المغربي,                                    ً أدبية وتاريخية واجتماعية تصدر شيريا   مجمة

استمرت بالصدور لمدة سنة , وكانت مجمة أدبية بحؽ, صدر العدد األوؿ منيا بأربعيف صفحة
وقد كانت خبلليا وفية ليويتيا , 1914وبالتحديد حتى بدء الحرب العالمية األولى عاـ , (5)واحدة
ولقد استقطبت ىذه المجمة العديد مف األدباء والكتاب ظيفتيا وأىدافيا التي صدرت مف أجميا, وو 

سعاؼ النشاشيبي, أبرزىـ : الشيخ عمي الريماوي وعارؼ , وخميؿ السكاكيني, وحبيب خوري,                  وا 
وتوفيؽ , وصديؽ شيبوب, وأديب فرحات, وعبد الرحمف القصار, وأميف ظاىر خير اهلل, العارؼ
 ويوسؼ سميماف القرة وغيرىـ ., ونسيـ الحمو, والدكتور توفيؽ كنعاف, الزيبؽ

 

 
                                                           

 .37, صمرجع سابق( كامؿ السوافيري, 1)
 . 188, ص مرجع السابق( أحمد خميؿ العقاد, 2)
 . 70, صمرجع سابق( فيميب دي طرازي, 3)
 . 138, صالمرجع السابق (4)
 ..91, ص90, صمرجع سابق( يعقوب ييوشع, 5)
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 :يمت في الصحافة األدبيةسأأبرز الشخصيات التي  -ج
الفمسطينية في العيد العثماني يقؼ عمى عدد كبير مف األدباء  الصحافةإف الدارس لتاريخ 

 تمرار, ومف أبرز ىذه الشخصيات:يموا في الكتابة إلييا باسسأالذيف عمموا في مجاؿ الصحافة, أو 
 :(1919-1860)الشيخ الشاعر عمي الريماوي  -1

وىي مدينة فمسطينيػػػػة تقع في الشماؿ الغربي مف مدينة  ,قضاء راـ اهلل ,وىو مف مواليد بمدة ريما
ثـ سافر إلى , أحد عمماء عصره ,تمقى تعميمو األولى عمى يد والده الشيخ محمود الريماوي, القدس
 ّ                           لم غػػػة العربيػػة والديف في                                ً عيف بعد عودتو إلى فمسطيف مدرسا  , ر ونيؿ العمـ مف األزىر الشريؼمص
 .(1)حدى مدارس بيت المقدس األميريةإ

" القدس الشريؼ  1876جريدة صدرت بفمسطيف عاـ  ىول                                     ُ ترأس الريماوي تحرير القسـ العربي في أ  
         ً         وأصدر أيضا  في عاـ , نفسو العاـ التي صدرت في الغزاؿ  صحيفة" وكاف صاحب ومحرر 

إلنصاؼ " التي ا وعمؿ وكتب في العديد مف الصحؼ والمجػػبلت منيػا, النجاحصحيفة  1908
لصاحبيا , 1908التي صدرت عاـ  لصاحبيا بندلي إلياس مشحور والنفائس, 1908صدرت عاـ 
  .بيلصاحبيا محمد موسى المغر , 1913" المنيؿ " التي صدرت عاـ و, خميؿ بيدس

 : (1953-1878) األديب خميل السكاكيني: -2

أما دراستو الثانوية فقد نيميا , تمقى تعميمو االبتدائي بمدارس القدس, وىو مف مواليد مدينة القدس
ومجمع المغة , ولجنة المعارؼ,            ً                        وقد كاف عضوا  في جمعية اآلداب الزاىرة, مف مدرسة صييوف
 .(2)العربية في القاىرة 

                                          ً         ً       ً         ً                ـ المدرسػػػة الدستوريػػػة ووضع ليا منياجػػا  تربويػػا  حديثػا  عد فريدا  في تمؾ الحقبة 1909أسس عاـ 
 أدبية إخبارية صحيفةخطيػة بعنواف " الدستور" وىي  صحيفة 1910وصدر عنيا عاـ , مف الزمف

يـ السكاكيني مع غيره مف األدباء في تنشيط الحركة األدبية مف خبلؿ الكتابة في الصحؼ سأو 
" األصمعي " إضافة إلى العديد مف و " النفائس "و " المنيؿ "و لمجبلت أبرزىا : " فمسطيف "وا

 . (3)الصحؼ والمجبلت األدبية في العالـ العربي 

 
                                                           

 . 44, صمرجع سابقكامؿ السوافيري, (1) 
 .279ص -278, صالمرجع السابق 2))
دراسة لحياة النقد األدبي الحديث في فمسطين من  -التجاىات األدبية والنقدية في فمسطين"قسطندي شوممي,  3))

 .87ص ـ(1990لمدراسات والنشر,  )القدس: دار العودة 1", طخالل صحيفة فمسطين
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 (:1913-1864) األديب محمد روحي الخالدي -3

تمقى تعميمو في مدارس القدس ونابمس وطرابمس الشاـ وبيروت , وىو مف مواليد بيت المقدس
وعمؿ في مناصب سياسية , التي حصؿ منيا عمى شيػػادة في اإلدارة والعمػػوـ السياسيػػة ,آلستانةوا

 .(1)وعممية عالية

ونشر العديد مف المقاالت في الصحؼ والمجبلت , ألقى العديد مف المحاضرات وألؼ سبعة كتب
  .( 2)وىو يعد مف رواد النقد األدبي في فمسطيف, العربية واألجنبية

 :(1949-1875القاص خميل بيدس )  -4

ويعده النقاد رائد القصة الحديثة , تمقى تعميمو االبتدائي والعالي فييا, وىو مف مواليد مدينة الناصرة
عاـ النفائس العصرية  ىالتي غير اسميا إل 1908" عاـ أسس مجمة "النفائس, في فمسطيف

ولقد ذاع صيتيا في , عر واألدبتعد مف أشير المجبلت التي عنيت بنشر القصص والشو  ,1909
 .سوريا وفمسطيف

 :(1947-1882األديب محمد إسعاف النشاشيبي ) -5

وبعد أف أكمؿ دراستو االبتدائية فييا حممو , تعمـ القراءة والكتابة في كتاتيبيا, وىو مف مواليد القدس
 ـ عصره البارزيف .ذ بيا عمى أعبل   ِ تمم  , فأمضى بيا أربع سنوات ,والده إلى دار الحكمة في بيروت

ويعد مف ألمع , غير أنو ما لبث أف استقاؿ وتفرغ لمقراءة والكتابػػػة,         ً       ً              عمؿ مدرسا  ومفتشا  لمغة العربية
 وأوسعيـ شيرة ولقد أطمؽ عميو دارسو األدب لقب " أديب العربية, أدباء فمسطيف

ؿ فيو: " وأصدر األديب ويقو , (3)                                  ّ                  ف ىذا المقب حممو عنواف كتاب عنو أل فو د. إسحؽ الحسينيإحتى 
ـ مجمة " النفائس" في بيت المقدس, وعاشت زىاء تسع سنوات, 1908القصصي خميؿ بيدس سنة 

ولـ يخؿ مجمد منيا مف شعر النشاشيبي أو نثره, كما كتب في مجمػػة "المنيؿ" وفي العديد مف 
نيابة , مدة وجيزةإضافة إلى توليو رئاسة تحرير مجمة " األصمعي " , الصحؼ المصرية والسورية
 .(4)عف صاحبيا حنا العيسى

                                                           

 .257ص , مرجع سابؽ,قسطندي شوممي(1) 
 .147ص ـ(1985)دبي: مطابع البياف التجاريػػػة,  1, طفي األدب العربي الحديثإسحؽ موسى الحسيني, ( 2)
 ـ( 1987)القدس: مطبعة المعارؼ,  1, طأديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي"إسحؽ موسى الحسيني," (3)

 159ص 
 . 174, ص المرجع السابق (4)
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 :(1970-1890سكندر الخوري )الشاعر إ -6
, تمقى تعميمو فييا وفي بالقرب مف مدينة بيت لحـ بفمسطيفالواقعة  ,وىو مف مواليد بيت جاال

 الصحؼا أعمدة ؤو ويعد مف الكتاب الذيف مم, عربية        ً   ّ      عمؿ مدرسا  لم غة ال, مدينة الناصرة وبيروت
 .(1)التيـ في العيد العثمانيبمقا

يموا في إثراء الحياة سأ -إضافة لممذكوريف –وىناؾ الكثير مف األدباء والشعراء والمفكريف 
   ً                صحفا  خاصة بيـ لنشر  واأنشأأو , حياة الصحفية في فمسطيفة في المعاوشاركوا بصورة ف, األدبية
وف األدب, ؤ أي الصحافة التي عالجت شألدبية, وبالتالي كاف ليـ باع طويؿ في الصحافة ا, دعواتيـ

ـ(, 1943-ـ1882مف شعر, وقصة, ونقدر, ودراسات أدبية, ومنيـ  األديب الشاعر بولس شحادة )
مثؿ الكاتبة سممى  ,وأصبحنا نجد نساء كاتبات يشاركف في التوجيو األدبي ويكتبف المقالة التوجييية

باألمثمة الكثيرة التي تدؿ عمى عظـ الدور , فتاريخ صحافة فمسطيف حافؿ (2)في الناصرة ,النصر
 . (3)في بعث النيضة ونشر الوعي بيف الجماىير , الػػذي قػػامت ومػػا تػػزاؿ تقػػـو بو الصحافة

 م1948 - م1918 الصحافة األدبية الفمسطينية في عيد النتداب -     ً ثانيا  
 مظاىر الحياة األدبية: -أ

 ت فيأبضة االنتداب البريطاني, بدالولى, ووقوع فمسطيف في قبعد انتياء الحرب العالمية ا         
ميداف الحياة األدبية مرحمة جديدة تميزت بنمو الحركة التجديدية, وشيدت السنوات العشر األولى مف 
عمر االنتداب تجارب أدبية جديدة انعكست في العديد مف الفنوف األدبية وبصورة خاصة في ميداف 

ة في عيد االنتداب قد فتحت يدبالسياسية التي أحاطت بالحركة األ لظروؼالشعر والقصة, وكانت ا
حساس عف مشاعرىـ الوطنية ومقاومتيـ لوعد                                                                                         أذىاف األدباء والشعراء, فراح ىؤالء يعبروف بصدؽ وا 
           ّ                                                                                 بمفور, وانصب ت الحركة النقدية عمى الشعر باعتباره أصؿ األجناس األدبية العربية وأعرقيا, كما تركز 

دباء والمفكريف ايا النقد وأخطرىا, ودارت بيف األـ عمى موضوع المغة التي كانت مف أىـ قضاالىتما
مناقشات حوؿ موضوعات إصبلحية متنوعة كالتعميـ, والبعثات التعميمية, والتمثيؿ, وحرية الصحافة 

 .(4)المرأةوالكتابة, والحقوؽ السياسية, وسفور 
                                                           

 ـ(1974" )القدس: مطبعة المعارؼ, تاريخ الصحافـة العربية في فمسطين في العيد العثماني" يعقوب ييوشع, 1))
 .101ص 

)بيروت: دار اآلفاؽ 2" طحياة األدب الفمسطيني الحديث من أول النيضة حتى النكبة( عبد الرحمف ياغي, "2)
 .340ـ( ص1981الجديدة, 

)القدس:  1", طم1939-م1919جريدة مرآة الشرق  -الصحافة العربية في فمسطينقسطندي شوممي,"  (3)
 . 20ـ( ص1992جمعيػػة الػػدراسات العربية,

دراسة لحياة النقد األدبي الحديث في فمسطين من  -"التجاىات األدبية والنقدية في فمسطين( قسطندي شوممي, 4)
 .65ـ( ص1990قدس: دار العودة لمدراسات والنشر, )ال 1, طخالل جريدة فمسطين"
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اولت تاريخ األدب الفمسطيني في ذلؾ العيد ندرؾ وبالرجوع الى المصادر والمؤلفات التي تن
وحتى في عيد االنتداب  أف قفزات ىائمة حققتيا الحركة األدبية عما كانت عميو في العيد السابؽ,

البداية التي تقع بيف عامي  حقبةذ يمكننا اإلشارة الى إ وأخرى, حقبةشيد ىذا التطور تفاوتا بيف 
المنيجية التي امتدت حتى عاـ  الحقبة ـ,1936تمتد الى عاـ التأصؿ التي  وحقبةـ, 1929مو1919
 .(1)ـ(1948النكبة )

 عام.          عمى نحو  اب أىم المظاىر األدبية في عيد النتد
لى إإضافة  ,العثمانيكانت قد أسست في العيد  األدبية التي والنواديتواصؿ نشاط الجمعيات   -

ؿ في عاالجمعيات األدبية بدور ف تداب "وقامتاالنالتي تـ تأسيسيا في عيد  والنواديالجمعيات 
والتي كاف يطمؽ عمى بعضيا "سوؽ  ,. ومف نشاطاتيا إقامة المسابقات األدبية(2)الحياة األدبية"

ـ"رابطة 1929قامت في مصر عاـ وحينما الشعر,ويتـ توزيع الجوائز عمى الفائزيف في  عكاظ",
لى تأسيس فروع ليا في إ, سعى الكيبلنيكامؿ ديب األستاذ األدب الجديد" وكاف سكرتيرىا األ

رابطة  في يافا يحمؿ اسـ  ً ا  وفرع ,ليا في مدينة القدس      َ مراكز   ـ1933 فأسس في عاـ ,فمسطيف
كما أف ىذه الجمعيات كانت تقوـ بتنظيـ حفبلت التكريـ الكبرى لؤلدباء العرب , فااألدب في يا
براىيـ  ـ,1940محمود العقاد عاـ فمسطيف: عباس االذيف زارو   والشاعر ,نفسو العاـ في المازني          وا 

مطراف. وشاعر القطريف خميؿ  ي,والشاعر المبناني بشارة الخور  ,الجواىري يمحمد ميد عراقيال
 ,يمطراف, الخور  ,رصافيالأمثاؿ:  ,كريـ لعدد كبير مف الشعراء العربأقيمت حفبلت ت كما

عاـ  الكاظميـ.وحفؿ تأبيف 1932عاـ ي قفؿ تأبيف ألمير الشعراء أحمد شو وأقيـ ح والجواىري
 ـ.1937

مستوى  وعمى يف حققوا ألنفسيـ شيرة واسعة عمى مستوى فمسطيف,ينيوز أسماء أدباء فمسطبر  -
أمثاؿ  ,العثمانيالحكـ  حقبةفي  دبياأل نشاطو وبعضيـ كاف قد بدأ ,البمداف العربية المجاورة

 يـبعضو , خريفآو  النشاشيبيحمد اسعاؼ وم سكاكينيالإسكندر الخورى وخميؿ بديس وخميؿ 
وعبد  ,الكرميوعبد الكريـ  ,إبراىيـ طوقاف :ومنيـ االنتداب حقبةخر بدأ حياتو األدبية في اآل
وقد تزامنت نشأتيـ الشعرية مع البدايات  البحريوحسف  ,,ومطمؽ عبد الخالؽ ,محمود يـالرح

 مي,واألديب شاكر الكر  ,يرانياإلؼ الديف والقاص أديب محمود سي, (3)األولى لبلنتداب البريطاني
 .خروفآو  بسيسو في النقد, خموصيوالشيخ 

                                                           

 .61, ص المرجع السابق( 1)
 .67, ص المرجع السابق( 2)
)القاىرة: دار الفجر لمطباعة والنشر  1, طالتجاه الرومانسي في الشعر الفمسطيني المعاصر"نظمي بركة," ( 3)

 .41ـ( ص1995والتوزيع, 
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دب بالحياة الثقافية ظروؼ االتصاؿ بالثقافة واأل    ْ يئت   ُ ى  الصحافة بالحركة األدبية : وقد  اىتماـ -
وكاف  ,(1)..ومف األسباب التي ساعدت عمى ذلؾ انتشار الصحافة والمدارس, واألدبية الغربية

 .اط الحركة األدبية بالصحافة مف العوامؿ التي ساعدت عمى تطورىا وانتشارىاارتب
 :نشاط الصحافة األدبية -ب

نية خبلؿ عيد يدب بصمتو الواضحة والجمية في الصحافة الفمسطف يكوف لؤلأكاف ال بد مف 
فمـ تكتؼ الصحؼ  .   ً نفا  آ وليإت ذلؾ النمو المطرد التي تطرقنا الحركة األدبية شيد فأطالما  ,نتداباال

نتاج أدباء و خبار لؤلبؿ كانت تنقؿ األ, وعات السياسيةوالمجبلت بمعالجة الموض                      حاديث النقاد وا 
في تطوير فنوف   ً ا  أساسي              ً كما كانت عامبل  , والفني األدبياألبواب رحبة لمنشر واإلنتاج  الشعر, وفتحت

ستطاعت الصحؼ أف تصور التطور وا ,لنقدية بصورتيا العامة الشاممةدب وتوسيع مجاؿ الحياة ااأل
ميدانا لمنقد  الصحؼفقد اتخذ النقاد مف صفحات , الفمسطينيةي حياة الفكر والثقافة المتواصؿ ف

 (2).الحقبةولتصوير مظاىر الحياة األدبية في تمؾ  ,دبياأل

 اآلتي:قع الصحافة األدبية في ذلؾ العيد مف خبلؿ اويمكف تتبع و 

 .دباءسيف مف األيب الصحؼ الرئاوكت محرريف العديد مف إ -أ

 في عيد االنتداب ومنيـ خميؿ بديس, اواستمرو  العثمانيدباء الذيف كاف ليـ نشاط في العيد األ -
 .يإسكندر خور  ,النشاشيبيمحمد  ,السكاكينيخميؿ 

ر ينة يافا مجمة الفجفى مد 1935 , أصدر عاـاإليرانيؼ الديف ديب القاص محمود سيألا -
دب نت ىذه المجمة تيتـ بالثقافة واألالسقا, وكا يوزىد ,ياالشتراؾ مع عارؼ العزونب ,األسبوعية

 .والترجمة وعف المغات األجنبية

دب( في أفي تحرير )صفحة  الكرميد الكريـ اشترؾ مع الشاعر عب ,الشاعر إبراىيـ طوقاف -
 يعة مف غالشائ  ً ا  نلواأوعرضا فييا عمى القراء  ,مح                               ُ فمسطيف, واحتوت عمى الطرائؼ والم   صحيفة

 دبيما المعروؼ.أ

ـ. والتي 1919ة الشرؽ( عاـ آ)مر  صحيفةأسس بمدينة القدس  ,ادةديب والشاعر بولس شحاأل -
 كاف منيـ الشاعر المعروؼ عبد الكريـدباء لمكتابة فييا, و ماـ األأفتحت بدورىا المجاؿ 

  (3) س.بوسممى" حينما كاف يدر أالكرمى"
                                                           

 42, ص المرجع السابق( 1)
 .66, صابقالمرجع الس( 2)
 .340ـ( ص1987) دمشؽ: مطابع دار طبلس, 1",ط," أبو سممى: حياتو وشعره( غادة أحمد بيمتو3)
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 الجامعة اإلسبلميةصحيفة ـ.1932صدر في عاـ أ, الفاروقي التاجي الشيخ سميمافالشاعر  -
حمد أ ,الكرميعبد الغنى  ,الخالديأكـر  : سامى السراج,ة في يافا, وكاف مف حممة أقبلمياليوميا

 (1)خميؿ العقاد..

ف ىؤالء أ :ثابتة ىينخرج بنتيجة  الحقبةمف خبلؿ دراستنا لمصحافة الفمسطينية في تمؾ 
 :تيخرى عمى النحو اآلإلى أ حقبة مفً  ا  شيدت تطور  أدبية صحافة         ً جدوا فعبل  و أدباء األ

وىى  ,ى صفات أخرىإلضافة إة" مف الصحؼ حممت مف ضمف صفاتيا كممة "أدبيً  ا  نجد أف كثير  -1
 .العثمانيجدىا أيضا في صحؼ العيد مبلحظة ن

عالجات الصحفية األدبية عما بطريقة الم لؤلماـنيـ قفزوا خطوات واسعة أدباء يسجؿ ليؤالء األ -2
فنوف  وتناوؿ ,داب العالميةفي الترجمات مف اآل  ً ا  حيث نجد توسع, العثمانيكانت عمية في العيد 

ثر أ, التي سميت بالكرميات الكرميحمد شاكر أوقد كاف لكتابات , جديدة مثؿ المسرح والرواية
ترجمات منتقاة , تممت عمية كتاباتوومما اش, كبير في وصوؿ الثقافة في فمسطيف بالثقافة الغربية

,...وغيرىـ مف شعراء تولستوى شمى, وسكارويمد,, أتشيكوؼ موباساف,أمثاؿ: , عالمييف ألدباء
 المغويالنقد مف طورة "وبرز في ىذه المرحمة جيؿ جديد مف النقاد الذيف حاولوا نقؿ   (2)وروائييف"
و أ, اءاب والشعر             ّ و دراسة الكت  أثار األدبية آلة ا, فبذلوا جيدا في دراسالتحميميى طورة إل والبياني

ومف , حديثةو عرض مفاىيـ أدبية أدب عبر العصور المختمفة, دراسة تطور بعض أنواع األ
, اليعقوبيؽ , توفيالمصريعبد الرؤوؼ , , محمد بسيسو, حنا سويدةالسفريىؤالء النقاد : عيسى 
, النشاشيبي, شريؼ الكرميعبد الكريـ  الدباغ,يوسؼ حنا, إبراىيـ  ,يرانياإلمحمود سيؼ الديف 

 ويعقوب العودات, وغيرىـ ... ,الكرميالغنى  عبد ,طوقافإبراىيـ 

دب ودور تاباتيـ التي دارت بيف النقد واألالعديد مف ك طياتوظيرت اآلراء النقدية واضحة في 
 .(3)دبياألديب في صناعة العمؿ األ

دب في بعض لى حد تخصيص صفحة لؤلإدبية وصؿ الصحافة األ ف ىذا التطور باتجاهإ -3
ف فمسطيف التي اشترؾ في تحريرىا الشاعراف طوقا صحيفةفي  دبأصفحة  :الصحؼ مثؿ

لى أف إر عمى صعيد الصحافة األدبية وصؿ ف ىذا التطو إبؿ , كما ذكرنا مف قبؿ يوالكرم
ة كانت الجامعفقد  ,, وىو مف صميـ الصحافة المتخصصة     ً أدبيا                      ً تصدر صحؼ أخرى ممحقا  

                                                           

 .49, ص مرجع سابق,             معر ي فمسطين( عبد اهلل حسف أبو نمر, 1)
 .43, صمرجع سابق( نظمي بركة, 2)
 .174, ص, مرجع سابق( قسطندي شوممي3)
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اب                    ّ طائفة كبيرة مف الكت   حريرهتفي  سبوعيأدبى أصدار ممحؽ إاإلسبلمية الصحيفة الرائدة في 
 .(1)دباء والشعراءواأل

 ,فات أخرى( كانت تحمؿ صفة األدبية مع ص)عيد االنتداب الحقبةمف صحؼ تمؾ ً  ا  ف كثير إ  -ب
مطبوعة بيف صحيفة ومجمة, مثؿ:  50, وقد بمغت دباء في الصحافةتأثير وجود األ مما يشير إلى

 .(2)سوريا الجنوبية, وبيت المقدس, واألقصى, وغيرىا
إلى جانب صفات  -مف الصحؼ والمجبلت التي حممت صفة "األدبية"     ً ىائبل  ً  ا  عددإف ىناؾ  

وف األدبية, ومدى تأثير األدباء ووجودىـ ىتماـ الصحافة في ذلؾ العيد بالشؤ يعكس مدى ا -أخرى
لعمؿ الصحفي, مع التأكيد عمى أف إطبلؽ صفة "األدبية" عمى ىذا العدد الكبير منيا لـ في مجاؿ ا

كما واسعة مف المعالجات األدبية في صحافة ذلؾ العيد, مساحات     ً فعبل  يكف مجرد اسـ فقط, بؿ نجد 
أننا نجد مف خبلؿ الحصر السابؽ لممجبلت والصحؼ أف ىناؾ العديد منيا تخصص في األدب 

أف بد أف نشير إلى  : مجمة "الرياض" ومجمة "الزىور", ومجمة "المنتدى", ولئلنصاؼ... الفقط, مثؿ
 .(3)أدى إلى انصرافيا إلى األبحاث المغوية واألدبية الحقبةتيديد السمطات لمصحؼ في تمؾ 

يقوؿ محمد سميماف: "...., وكاف مف نتائج ىذا التطور اتساع ميداف العمؿ أماـ األدباء الذيف 
موا عمى الكتابة فييا مثؿ: إبراىيـ طوقاف, وعبدالكريـ الكرمي, وعبدالرحيـ محمود, وسيؼ الديف أقب

اإليراني, وأسمى طوبي, وغيرىـ, وصاروا يستخدموف الصحؼ لنشر أفكارىـ وخواطرىـ, ولقد رأينا أف 
إف نظرة  ,وا في الواقع مف كبار أدباء العصر       ّ                                    معظـ الك تاب الذيف كتبوا في صحؼ فمسطينية كان

تظير لنا العديد مف المقاالت األدبية, واألبحاث الكثيرة  الحقبةسريعة عمى بعض صحؼ تمؾ 
 .(4)المشبعة بطابع األدب, باإلضافة إلى القصص والقصائد الشعرية

     ً                                                          ف عددا  ال بأس بو مف المجبلت األدبية قد صدر منذ بداية االنتداب وحتى مف المبلحظ  أ
زمف االنتداب, باإلضافة إلى الصحؼ اليومية واألسبوعية التي كانت تنشر  عاـ النكبة, "فقد صدر في

 ـ1919إنتاج األدباء مف شعر وقصة ونثر, عدد مف المجبلت األدبية المتخصصة بمغ بيف عامي 
 .(5)مجمة, أصدرىا األدباء واألندية الثقافية والمدارس والمعاىد العممية 29ـ نحو 1948و

                                                           

 .49, ص مرجع سابق( عبد اهلل حسف أبو نمر, 1)
عمى أىـ الصحؼ والمجبلت في تمؾ الحقبة وارتباطيا باألدب, انظر: يوسؼ خوري, الصحافة العربية  لبلطبلع( 2)

 .103 , صمرجع سابقـ(, 1948-ـ1876في فمسطيف)
 123, صمرجع سابقالصحافة الفمسطينية وقوانيف االنتداب البريطاني", "( محمد سميماف, 3)
  .133, صالمرجع السابق (4)
ـ( 1984) دمشؽ, ىيئة الموسوعة الفمسطينية, 1, طالثالث, المجمد الموسوعة الفمسطينية( مجموعة مؤلفيف, 5)

 .11ص
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ليو بعض الجيات في تقييميا لصحافة تمؾ المرحمة ونتاجات األدب وىذا ما يؤكد ما ذىبت إ
                               ّ                    نيا قد امتازت بالنضج الفني المعب ر عنو بميبلد عدد مف لثقافة التي نشرت فييا, ووصفيا بأفييا وا

دباء الذيف كانوا ينشروف نتاجيـ في تمؾ الصحؼ, وظيور مجبلت الثقافية, وبروز عدد مف األال
 .(1)مجبلت أدبية

 :(2)اآلتير الموسوعة الفمسطينية  في قسميا العاـ تمؾ المجبلت عمى النحو وتذك

ىا مجمة دار وال   ُ ت أ  مجبلت مدرسية, كان 4نشرة أدبية, مف بينيا  13في العشرينيات صدرت  -
حمد سامح ـ, وكاف يترأسيا أ1927مية العربيةـ, والتي أصبحت مجمة الك1920المعمميف

ـ, وبقيت حتى نياية االنتداب, وصدرت في بيت لحـ 1922ؼ" الخالدي, ومجمة "روضة المعار 
 , عف رابطة الطبلب العرب الذيف نشطوا في الحركة الوطنية.1938مجمة "الغد"

زيت , مدير كمية بير ـ مجمة "صوت الكمية", ورئيس تحريرىا موسى ناصر1948 وصدرت سنة -
 التي أصبحت اليوـ جامعة بيرزيت.

األدبية في العشرينيات بعد "النفائس العصرية", التي توقفت عف الصدور أبرز المجبلت مف كاف  -
ـ مجمة" زىرة الجميؿ", التي أصدرىا جميؿ البحري في حيفا, وبقيت حتى عاـ 1924عاـ 
 صدرت في القدس. قصصيةـ, و"الروايات األىمية", وىي مجمة شيرية 1927

ـ التي كتب 1931 ة, مف بينيا: "األخبلؽ"وفي الثبلثينيات شيدت فمسطيف مولد عدة مجبلت أدبي -
ـ, 1933ومف بينيـ خميؿ بيدس, وعجاج نوييض, "المطرقة" ,دباء المعروفوففييا الشباف واأل

شتى اجتماعية  موضوعاتذكورة م              ّ                       ـ, وقد عالج الك تاب في صفحات المجبلت ال1934"الفجر" 
 .(3)وأدبية وتيذيبية انتقادية

برز عدد مف األدباء الذيف نشروا دبية, وامتازت بالنضج الفني, و األ في األربعينيات نشطت الحركة -
ـ, والمجبلت التي أصدرىا مكتب المطبوعات في 1936نتاجيـ في الصحؼ واإلذاعة الفمسطينيةإ

ـ ألحمد خميؿ العقاد, 1946وصحيفة أو مجمة "الرأي العاـ" ـ, 1945القدس, منيا "الغد" 
                                                  ً     دية والجمعيات الثقافية التي تجاوز عددىا ثبلثيف ناديا  في دبية أصدرتيا األنوظيرت مجبلت أ

"المجمة و ـ,1946ـ, و"المنبر" 1944" الثقافةالمدف والقرى الفمسطينية, ومف بينيا مجمة "أنصار 
 ـ.1947ـ, و" إصبلح القرية العربية" 1945الطبية العربية الفمسطينية" 

                                                           

 .133, صمرجع سابق, الصحافة الفمسطينية وقوانين النتداب البريطاني( محمد سميماف, 1)
 .11, صمرجع سابقالموسوعة الفمسطينية, ( 2)
 .62, ص , مرجع سابق( جواد الدلو3)
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دب إلى جانب وف األمة التي عالجت شؤ الصحؼ العاوىذه المجبلت األدبية باإلضافة إلى 
لكتابة في بداية اف كانت اة األدبية وتنشيط حركتيا, فبعد أشؾ في إثراء الحي خرى, ساىمت والشؤوف أ

 نواع البديعالمتكمفة التي كانت تتضمف مختمؼ أعصر النيضة ترزخ تحت قيود الصناعة المفظية 
ّ                                    المحس نات المفظية, وأصبح لمصحافة لغة خاصةو      (1). 

أف سمطات االنتداب البريطاني  -      ً                                       استنادا  إلى المعمومات المبثوثة في بعض المراجع
ً     االحتبللية كانت معنية فعبل  في  دب في االنتداب بالذات أف تشجع حركة األر مالمتأخرة مف ع الحقبة                      

اسية                ً                ً                                                الصحافة, ليس حبا  في األدب, وال حبا  في الصحافة, ولكف إلبعاد الناس عف االىتمامات السي
المواجيات الدامية  الذي شيد العديد مف ,التي كانت الشغؿ الشاغؿ لمشعب الفمسطيني في ذاؾ العيد

ماـ                             ً   تاحة الفرصة وفتح المجاؿ واسعا  أف إـ, فيـ اعتقدوا أ1936ب وثورة عاـ راالتي توجت بإض
فات في الرأي, يا األدبية والتي تثير في بعض األحياف خبلاألدباء لمكتابة في الصحافة حوؿ القضا

في    ُ                             ً                                               ف ي ميي الرأي العاـ الذي كاف مفعما  بالحس الوطني المتأجج, وليذا قاـ مكتب الصحافة يمكف أ
دبية أسبوعية لمجميور العربي, وقد اجتمع حوؿ ىذه المجبلت حكومة االنتداب بإصدار مجبلت أ
ة, ونالوا أجورىا مف مكتب دبيشروا فييا مقاالتيـ السياسية واألبعض األدباء والصحافييف العرب, ون

 .(2)الصحافة الحكومي

دبي ب البريطاني في إبرراز النشاط األومما يدعـ وجية النظر ىذه حوؿ توجو حكومة االنتدا
عبر الصحافة واإلعبلـ, إنشاؤىا لئلذاعة الفمسطينية, التي عمؿ فييا الشاعراف المشيوراف إبراىيـ 

   ّ                                                وبث ا مف خبلليا العديد مف الموضوعات األدبية, وتـ فييا  طوقاف, وعبد الكريـ الكرمي" أبو سممى",
استضافة كبار األدباء العرب الذيف زاروا فمسطيف, " ومف األدباء الذيف قدموا المحاضرات المتنوعة 
براىيـ عبد القادر المازني, وعبد الحميد العب ادي, والدكتور كـر ممحـ                                                                         ّ                       مف ىذه اإلذاعة أحمد أميف, وا 

 .(3)مف لبناف....

 في الصحافة: المسيمينأبرز األدباء  -ج

         ً                           صدروا صحفا  ومجبلت, أو حرروا فييا, أو        ً                       عيد غنيا  مف حيث األدباء الذيف أىذا ال يعد
ت تشيد ي الكتابة ليا, ويبدو أف ذلؾ راجع إلى أف فمسطيف كانت قد بدأف عمى نحو رئيسيموا أس
ع نشاط صحفي ممحوظ بعد إعبلف واخر الحكـ العثماني, ترافقت مضة أدبية صاعدة في أني

                                                           

 .133, ص, مرجع سابق( محمد سميماف1)
)شفا عمرو: دار المشرؽ لمترجمة والطباعة 1, ط3, جتاريخ الصحافة العربية في فمسطين( يعقوب ييوشع, 2)

 .83ـ( ص 1933والنشر ,
 .215, ص مرجع سابق( قسطندي شوممي, 3)
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يا االنتداب,     ُ       ـ, وف رض عمي1919           ّ                                           الدستور, ولم ا وقعت فمسطيف في قبضة االحتبلؿ اإلنجميزي عاـ 
ً       ُ                          جياال  مف الك تاب والشعراء الذيف كانوا تعطي أ بدأت استقرت قواعدىا, و دبية قدكانت ىذه النيضة األ    

                                ً               عمى اتصاؿ وثيؽ بالرأي العاـ, نظرا  لمدور الوطني بدورىـ يؤمنوف بأىمية الكتابة الصحفية واإلبقاء 
                      ً                                المشحونة والمتأججة دوما , والحافمة بالشيداء واالنتفاضات  الحقبةالذي قاـ بو أولئؾ األدباء في تمؾ 

            ّ                                                                                والثورات, ومث ؿ الجيؿ األوؿ في ذلؾ العيد: إبراىيـ طوقاف, عبد الكريـ الكرمي, عبد الرحيـ محمود, 
سيموا بنصيب أ الحقبة   ً         أيضا  في تمؾ وىناؾ عشرات مف األدباء  الفمسطينييف , (1)مطمؽ عبد الخالؽ

حمد شاكر الكرمي, عبد الغني الكرمي, مصطفى الدباغ, إبراىيـ , أوافر في الصحافة األدبية, ومنيـ:
 .(2)          ّ                                                               الدباغ, حن ا سويدة, فؤاد صروؼ, سعيد العيسى, خموصي بسيسو, إسحؽ موسى الحسيني

ديبات, ومنيف: ات أسماء بعض األيات واألربعينيثينفي الصحافة األدبية في الثبل ظيرتكما        
                                                      ّ                       ماري شحادة زوجة بولس شحادة صاحب "مرآة الشرؽ", سميرة عز اـ, فدوى طوقاف, وقدسية 

 .(3)خورشيد

 م1967م حتى عام 1948الصحافة األدبية من عام  -     ً ثالثا  
 مظاىر الحياة األدبية -أ

يونية في ـ والتي تمثمت بتحقيؽ حمـ الحركة الصي1948اؾ شؾ في أف نكبة عاـ لـ يكف ىن        
ً                         ىائبل  عمى مختمؼ نواحي الحياة  تأثيرارض فمسطيف, سوؼ تؤثر إقامة دولة ييودية عمى أ    

 الفمسطينية: سياسية, اجتماعية, اقتصادية, ثقافية, ومنيا األدبية.

                               ً        تمؾ المرحمة "أدب المقاومة", نظرا  لمروح  دب عمى األدب الفمسطيني فيطمؽ دارسو األوقد أ
 (4)والكفاحية التي كاف يحفؿ بيا.الثورية 

       ُ            ـ نشاط ي ذكر, ويعود 1967ىناؾ مف يقوؿ: "في قطاع غزة لـ يكف لمحركة األدبية قبؿ عاـ 
ً                                  ذلؾ إلى انتشار الصحافة المصرية التي رأى فييا المواطف بديبل  عف الصحافة المحمية, تمؾ الصحافة                                                          

ـ 1965            ّ         ً                                ّ                       تي لـ يجد الك تاب متسعا  ليـ عمى صفحاتيا لكثرة إنتاج الك تاب المصرييف, وفي عاـ ال
دبي, فظيرت أسماء          ً                     باب متنفسا  ليـ لنشر إنتاجيـ األصدرت جريدة "أخبار فمسطيف" فوجد فييا الش

                                                           

 .ا30ـ( ص 1992راء, )القدس: دار اإلس 3, طأعالم الفكر واألدب في فمسطين"( يعقوب العودات, "1)
ـ( 2000) دمشؽ: دار الوثائؽ, 1, طموسوعة أعالم فمسطين في القرن العشرين"( محمد عمر حمادة," 2)

 .198ص
 .11, صمرجع سابق( الموسوعة الفمسطينية, المجمد الثالث, 3)
ـ( 2005لفمسطينية, ) القدس: مؤسسة الدراسات ا 2, طاألدب الفمسطيني المقاوم تحت الحتالل"( غساف كنفاني, "4)

 10ص
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لحؽ, لبد, فوزي العمري, محمد جاد ا ناية, عمى زيف الديف الحسيني, عميأدبية مثؿ: محمد جبلؿ ع
حسف المشيراوي, حسيب القاضي, وخالد اليشيـ, ولـ تصدر سوى مجموعة قصصية واحدة ىي "دـ 

ير دليؿ عمى وجود نشاط لمحركة ىذا الرأي تنقصو الدقة , فخو , (1)عمى الجدار" لمحمد جبلؿ عناية
ي ولى, أعقبو جيؿ شعر األ الحقبة, ىو وجود جيؿ شعري في ـ1967دبية في القطاع قبؿ عاـ األ

دبية, وفي تضيؼ الشعراء في أمسيات ونشاطات أنوادي غزة تس وقد كانتآخر في الفترة الستينية, 
عمر شاىيف  مقالة كتبيا الشاعر الفمسطيني ىاروف ىاشـ رشيد عف القاص والمترجـ الفمسطيني أحمد

دبية براعـ األفي إتاحة الفرصة لم 1948ف ينكر الدور الرائد لصحافة غزة بعد يقوؿ: "ال يمكف ألحد أ
بدائية إمكانياتيا, ومحدودية انتشارىا, فقد  مف رغـبالحضانيا, و أف تتفتح عمى صفحاتيا, وتكبر في أ

                    ّ   عمى يد زىير بشير الري س  صحيفة أخبار فمسطيف                    ّ                          أنعشت تمؾ المرحمة وبث ت الحياة فييا, ويوـ ولدت 
شباب الواعد, وقد كاف أحمد عمر                                                    ً       ومحمد آؿ رضواف, وجاءت بقفزتيا المتطورة, استقطبت عددا  مف ال

ُ  , وتمم ست  الباكرة          ً                                                               شاىيف واحدا  ممف لفتوا نظري آنذاؾ, بمحاوالتو األولى في كتابة القصة وترجماتو    ّ     
 .(2)يوميا بمولد كاتب ومترجـ واعد

ً                        حسف حاال  مما كانت عميو في قطاع ـ فقد كانت أ1948ضفة الغربية بعد نكبة عاـ في الأما        
لموسوعة الفمسطينية: )صدرت الصحؼ في الضفة الغربية في ظروؼ اجتماعية, غزة, فقد جاء في ا

 12ومجمة, منيا  صحيفة 18ـ صدرت 1967ـ و1950وسياسية, واقتصادية جديدة, فبيف عامي 
ات, موزعة بيف القدس وراـ اهلل والخميؿ وبيت لحـ,..., ىذا باإلضافة يفي الستين 6ات, ويفي الخمسين

 لمدةمسائيتاف  صحيفتاففاع" المتيف عاودتا الصدور في القدس بدؿ يافا, وصدرت إلى "فمسطيف" و"الد
, جريدة ومجمة متخصصة11ـ, وفي ىذه المرحمة صدرت 1960"المساء" عاـ و قصيرة ىما" الشعب"

 .(3)نيا كانت قصيرة العمرمنيا السياسية واالقتصادية واألدبية, إال أ

فالصحافة , في الضفة الغربية        ً حسف حاال  ت أدبية كان   ً                           سيسا  عمى ما سبؽ فإف الصحافة األوتأ
ات تولي يفقد أخذت في بداية الخمسين ,الحقبةتعد مف أىـ عوامؿ نيضة األدب وتطوره في ىذه 

ابة التي تميزت بجودة إنتاجيا, الشاألدب بعض العناية, وبدأت تظير نتيجة لذلؾ بعض األقبلـ 
دباء فواجع    ً                           تزعا  مف صميـ حياتيـ, إذ صور األذا األدب منوانو, وجاء ىنتج ىؤالء األدب بجميع ألوأ

                                                           

) راـ اهلل: منشورات  1, طم"1981-م1967القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ( عادؿ األسطة," 1)
 .8ـ( ص 2007اتحاد الكتاب واألدباء الفمسطينييف,

اهلل, صفحة ", صحيفة الحياة الجديدة, راـ بعنوان "احمد عمر شاىين, األديب العائد( ىاروف ىاشـ رشيد, مقاؿ 2)
 ـ.24/11/1996, بتاريخ 458, العدد 10"أدب وفف", ص

 .12, صمرجع سابق, ( الموسوعة الفمسطينية3)
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, كما أنو (1)المأساة, وتشرد أبناء فمسطيف, وظير العديد مف الكتابات النقدية في الصحؼ والمجبلت"
ية جديدة. وكانت ات مجموعة مف العوامؿ التي ساعدت في خمؽ نيضة أدبيظيرت في بداية الستين

لظيور, وبروز الدعوة إلى التجديد, واالطبلع عمى الثقافتيف العربية دبية إلى اعودة الصحافة األ
حداث نيضة أ جديدقد ساعد في خمؽ جيؿ  والغربية,  .(2)دبية وثقافية                        مف األدباء وا 

 في: الحقبةدبية في تمك مصحافة األوتمثمت أىم المنابر ل

اشئيف عمى نشر أعماليـ ساعد العديد مف الكتاب الن الذي (3)ن"فمسطي صحيفةالممحق الدبي في  -1
والتعبير عف مفاىيميـ الجديدة في األدب والنقد, واحتوى عمى مجموعة مف الزوايا النقدية, منيا 

واخر دب فمسطيف في أسبوع", وتحولت في أزاوية خاصة لنقد الممحؽ السابؽ تحت عنواف: "أ
         ّ                  باء والنق اد والشعراء, منيـ دوتناوؿ النقد فييا مجموعة مف األ ات إلى "األدب في أسبوع",يالخمسين

                                                                          ّ     فتح اهلل السموادي, ماجد الخطيب, يوسؼ الخطيب, نزىت سبلمة, حكمت العتيمي, جميؿ عم وش, 
                            ّ                                                محمد عساؼ, خالد نصرة, ناجي عم وش, جبر بمتاجي, أحمد حسف أبو عرقوب, راضي صدوؽ, 

 وعقمة حداد. طاىر مصطفى, حكمت يوسؼ شناعة, محمود سامي,

جريدة "فمسطيف" وصحؼ ومجبلت ألدبية مف خبلؿ االذيف عمموا في الصحافة  ومف أىـ األدباء
 كماؿ ناصر, خالد نصرة, يحيى يخمؼ.أخرى, 

الذي , ـ  في ظؿ الفراغ الثقافي1961صدرت )األفؽ الجديد( في سنة  مجمة األفق الجديد: -2
, بلت ثقافية وأدبيةولـ يكف ىناؾ مج, ردنيالفمسطينية تحت الحكـ الممكي األ كانت تعيشو الحياة

وذلؾ  ,يب األردني الراحؿ عيسى الناعوريبعد توقؼ صدور مجمة )القمـ الجديد( التي أنشأىا األد
دباء والمثقفيف الفمسطينييف ضاض الكتاب واألف صدورىا نتيجة عجزىا المادي وانفبعد عاـ واحد م

باألدب والثقافة والفكر, في ردنييف مف حوليا. فكانت ىنالؾ حاجة ماسة لمجمة ثقافية تعنى واأل
وكمت ميمة وأ, ة الحركة الوطنية الفمسطينيةرىاصات والد                                  مة اتسمت بيقظة اليوية الوطنية وا  مرح
عاميا  ـ( وكانت تصدر في2005مػ1933ميف شنار)التحرير لموجودي الصوفي المؤمف أ مدير
 .(4)نصؼ شيرية     ً مجمة  بوصفيا وؿ األ

ـ "توقفت الصحؼ 1967 -ـ1949بيف عامي  م(:1948الداخل الفمسطيني )المحتل عام  -3
ؼ الحزب الشيوعي الفمسطيني, التي ظمت تصدر في حيفا, باستثناء صح ,العربية عف الصدور

                                                           

 .260, صمرجع سابققسطندي شوممي,  (1)
 .32, صالمرجع السابق( 2)
 .273, ص 272, ص 271, ص المرجع السابق( 3)
 .321, ص مرجع سابق( قسطندي شوممي, 4)
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رض زالت تصدر إلى اليوـ..., ونشر أدباء وشعراء األ "االتحاد" األسبوعية وال صحيفةومنيا 
لعربية وكاف لبعض ىذه الصحؼ حزاب اليسارية بالمغة االمحتمة نتاجيـ في بعض صحؼ األ

 الفضؿ في نشر إنتاج ىؤالء.
باإلضافة إلى مجمتي  ,                 ً      ً         ً ـ التي أصبحت منبرا  أدبيا  وسياسيا  1944حاد" صحيفة "االتوصدرت 
 .(1)"الغد" األدبيتيف, وىما لحزب راكاحو "الجديد"

ّ                             وىكذا نجد أف  المنابر الصحفية األدبية  تمث ى جانب صحيفة "الجديد" إلو ت في مجمتي "الغد"م           
 "االتحاد" التي يحررىا إميؿ حبيبي.

بؿ ـ,مف ق1944": مجمة أسبوعية لمشبيبة, صدرت ىذه المجمة مرتيف في الشير في تموز الغد" -4
ـ, وقد أصدرت في عيد 1947حتى  , وظمت ىذه المجمة تصدر بصورتياالعربدباء جمعية األ

الحزب الشيوعي إصدار ىذه المجمة في شباط نتداب مبلحؽ بالمغة اإلنجميزية واألرمينية, جدد اال
 ".(2)حنا ـ, وكاف محررىا في حينو "أبو1952

          ّ         وؿ فييا حن ا نقارة, محرر المسؤ ـ, وكاف ال1951"الجديد": مجمة ثقافية شيرية, تأسست في حيفا  -
 .(3)"االتحاد" لصحيفة                     ً      ً  وفي البداية كانت ممحقا  شيريا  

ة عاـ د حركة أدبية نشطة في المناطؽ المحتموليذه الصحؼ والمجبلت دور يذكر في إيجا
نا أبو حنا, حبيب قيوجي, عيسى ـ, وعمى صفحاتيا ظيرت أ1948 ّ                              سماء: عصاـ العباسي, ح                      

                                          ّ                  ّ                              لوباني, محمود درويش, سميح القاسـ, توفيؽ زي اد, إميؿ حبيبي, حن ا إبراىيـ, سمماف ناطور, توفيؽ 
ماء األدبية التي عرفت في األوساط الثقافية سى طو, وسالـ جبراف, وغيرىـ مف األفياض, محمد عم

 ـ.1967دبية في المناطؽ المحتمة عاـ وليا دور ميـ في تنشيط الحركة األالعربية, 

 تحت الحتالل  الصحافة األدبية الفمسطينية -     ً رابعا  
بدعيف والمثقفيف صدمة سياسية وثقافية لمكتاب والم 1967شكمت ىزيمة حزيراف عاـ          
مف الزمف  إلى مدةوقد احتاج المبدع الفمسطيني  ,  ً       ً      ً             قعا  ثقافيا  جديدا  بالنسبة ليـفرزت واأينييف, و الفمسط

دبية الفمسطينية الجديدة في ىذه المرحمة مف الكتابة .وتميزت الكتابات األ حتى استوعب الحدث وتمكف
واستميـ الكتاب  ,(4)خصوص الشخصية الوطنية الفمسطينيةبالوضوح السياسي واالجتماعي والمباشرة ب

                                                           

 .12, صمرجع سابقة, ( الموسوعة الفمسطيني1)
 .33, ص , مرجع سابق( عادؿ األسطة2)
 .33, ص, مرجع سابقعادؿ األسطة (3)
 .49ـ( ص 2007)عماف: دار الجميؿ لمدراسات والنشر,  1, طما بعد حزيران, محمود( عائشة 4)
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الصييوني, , الذي تبمور وتشكؿ داخؿ الكياف لوضوح مف أدب المقاومة واالحتجاجالفمسطينيوف ىذا ا
التبلحـ والتبلقح الثقافي بيف أصحاب القمـ والكممة في االراضي  كذلؾ برز بعد اليزيمة أو النكسة,

سرائيمي فة وأدبيات الحزب الشيوعي اإلصحا واضطمعت, (1)سرائيؿإخوانيـ المقيميف في إبيف المحتمة و 
في دفع مسيرة الحركة األدبية والثقافية الفمسطينية في ظؿ  ميـ"االتحاد" و"الغد" و"الجديد" بدور 

بداعات    ا  خبلؿ نشرىا واحتضانيا لنتاجات و  مف, التي أخذت بالتبمور والنضوج الفني, االحتبلؿ
 .(2)ىموـ وطموحات شعبناوتجارب األقبلـ الفمسطينية الممتزمة بقضايا و 

في  صدرت في المناطؽ المحتمة التي  ثقافية الدبية و األ تمجبلال ىولأمجمة )البيادر( وكانت         
 وىدفت إلى, , وىي بمبادرة صاحب االمتياز والمحرر المسؤوؿ الصحفي جاؾ خزمو1976سنة 

وخمؽ , لكتاب الناشئيف الواعيفتنشيط الحركة الثقافية الوطنية في األرض المحتمة وخمؽ جيؿ مف ا
, ونشر الكتب و منتدىأطة أو لقاء بو راأع الكتاب وجمعيـ تحت لواء اتحاد تعاوف وثيؽ بيف جمي

 .(3)الوطنية لمكتاب الفمسطينييف المحمييف والمنفييف ولمكتاب التقدمييف العرب والعالمييف

الكاتب الصحفي المرحـو مرواف  صدرت مجمة )الشراع( لصاحبيا ومؤسسيا ـ1987يار العاـ أوفي 
ات مجمة )الكتاب( لصاحبيا ومؤسسيا الشاعر والصحفي يوائؿ الثمانينأكما صدرت في  ,العسمي

عماؿ األدبية والدراسات واألبحاث كانت تولي األ ,وىي مجمة ثقافية شيرية شاممة, أسعد األسعد
)الحصاد( لصاحبيا حسيف صدرت مجمة  1979وفي مطمع العاـ  ,(4)  ً      ً اما  خاصا  الفكرية اىتم

        ً                     صدرت أيضا  مجمة )العودة( التي  ـ,1982وفي عاـ   .(5)وكانت تصدر نصؼ شيرية, الشيوخي
وسكرتير تحريرىا رضواف , براىيـ قراعيفإدا حوا الطويؿ, ومحررىا المسؤوؿ كانت تشرؼ عمييا ريمون

 .(6)أبو عياش
وفي الواقع  ,ف عمي الخطيب)العيد( لصاحبيا غساصدرت مجمة  1984وفي بدايات العاـ 

أف جميع ىذه المجبلت توقفت منذ زمف بعيد, وغابت وتبلشت عف الساحة الثقافية الفمسطينية بفعؿ 
الجميمة في الزمف  ولـ يتبؽ منيا سوى الذكرى, عوامؿ ذاتية وموضوعية ومصاعب مالية خانقة

ومارست دورىا في البناء  ,نيا أضاءت سماء الوطف وشكمت ظاىرة ثقافية حضاريةإحيث , الجميؿ
وبمورة ثقافة , ونشوء أدب جديد مقاوـ ورافض لممحتؿ, والتشكيؿ الثقافي واألدبي والفني الفمسطيني

                                                           

 .193, صمرجع سابق( يعقوب العودات, 1)
 .116, ص مرجع سابق, محمود ( عائشة2)
 .72, ص مرجع سابقاش, ( رضواف أبو عي3)
 .93, ص , مرجع سابق( محمد سمماف4)
 .87, ص مرجع سابق, محمود( عائشة 5)
 .110, ص مرجع سابق( رضواف أبو عياش, 6)
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وحممت مشعؿ , عبر الصراع اليومي المتواصؿ       ْ وتعززت        ْ تعمقت  , وطنية تقدمية جديدة ضد االحتبلؿ
 .(1)د أف يأتيالتغيير وربط األدب والثقافة بالحياة والمستقبؿ الذي ال ب

 مالمح الحياة الثقافية والصحفية في قطاع غزة بعد الحتالل -     ً خامسا  
       ً  ذلؾ نظرا  و , ؿ حالة خاصة وفريدة ومغايرة عف الضفة الغربية             ّ ف قطاع غزة شك  أال جداؿ          

وقد تركزت اىتمامات الناس آنذاؾ عمى توفير رغيؼ الخبز والبحث  ,دارة المصريةلخضوعو تحت اإل
ذلؾ فقد  مف ـرغبالدب, لكف ألكثر مف البحث عف الثقافة واأيشي االستقرار االقتصادي والمععف 
دبية المصرية التي كانت دبية وثقافية بفضؿ الصحافة الثقافية واألأ   ً          بعضا  مف حياة  السكاف تممس

 .(2)تصؿ القطاع بصورة منتظمة

 ,ة وظيور مبلمح لحركة ثقافيةدبيأنيضة ـ 1948وكاف قطاع غزة شيد بعد نكبة عاـ          
تمخض عنيا صدور عدد مف الصحؼ السيارة, التي غمب عمييا الطابع السياسي, كالشرؽ والرقيب 

ولعؿ صحيفة  ,خبار فمسطيف وغير ذلؾأوغزة والوطف العربي والمواء والصراحة والعودة والتحرر و 
وقد اىتمت بنشر , (3)  ً              مقا  وقيمة ثقافية                               ً    برز الصحؼ الغزية واكثرىا انتشارا  وعأخبار فمسطيف كانت مف أ

دب والفكر الثقافة واأل دبية لمجموعة مف المبدعيف الشباب الميتميف بقضاياأنصوص شعرية ونثرية و 
منيـ : معيف بسيسو وىاروف ىاشـ رشيد ومحمد حسيب القاضي ومحمد جبلؿ عناية ومحمد جاد 

   .الحؽ وفوزي العمري وخالد اليشيـ وغيرىـ الكثير

دبية الفمسطينية مف خبلؿ    ً      ً                              دورا  كبيرا  في تنشيط الحياة الثقافية واأل أدتىذه الصحيفة الرائدة كانت و 
  نتاجياإة ونشر دبية الواعدقامة الندوات المختمفة ومناقشة الكتب الجديدة وتشجيع المواىب األإ

 .(4)دبياأل

الثقافي في قطاع غزة, والضفة  لتمقي بظبلليا عمى الوضع1967وجاءت ىزيمة حزيراف العاـ         
كة الثقافية والفكرية دبي الفمسطيني والحر بداع األاف ليا األثر البالغ عمى مجمؿ اإلالغربية كذلؾ. وك

ت مف ايـ جو مف الصمت والسبات العميؽ . وظؿ ىذا الوضع حتى السبعين        ّ , حيث خي  الفمسطينية
دبية مقاومة ونشطة مف خبلؿ أحركة  خذت بالتبمور واالنتعاشأالقرف العشريف الماضي, حيث 

" و"األالصحؼ والمجبلت والدوريات التي صدرت في تمؾ  سبوع الجديد" الفترة منيا مجمتي "العمـو
                                                           

 م5/10/2014, تاريخ الزيارة 2011يونيو  04السبت شاكر فريد حسف, تاريخ النشر: جريدة الصباح,  ( 1)
 ame=News&file=print&sid=4036http://www.alsbah.net/new1/modules.php?nعمى رابط: 

 38, ص , مرجع سابق( رضواف أبو عياش2)
 142, ص مرجع سابق, محمود( عائشة 3)
 .43, ص مرجع سابق( عادؿ األسطة, 4)

http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=print&sid=4036
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وسط" لجميؿ الشوا, "الشرؽ األلمصحفي زىير الريس, ومجمة "الشروؽ" لمصحفي محمد خاص, و
وسرعاف  ,بصورة غير منتظمةوسواىا مف صحؼ ومجبلت كانت تصدر  ,براىيـ حنظؿو"البشير" إل

دبية أممموس ودور واضح في تأسيس حركة  , ولـ يكف ليا تأثيرعداد قميمةأما احتجبت وتوقفت بعد 
ولذلؾ اتجو الكتاب والمبدعوف الطالعوف مف بؤس المخيمات نحو صحافة الضفة الغربية , في القطاع

و أظـ ىذه الصحؼ كانت يومية ومع, ؾمثؿ القدس والشعب والفجر والطميعة والميثاؽ وغير ذل
نيا خصصت مبلحؽ ثقافية شكمت منابر مفتوحة أال إ ,اختصت بالسياسة والشؤوف المحميةسبوعية أ

 .(1)اب الفمسطينييف مف الضفة الغربية وقطاع غزة          ّ لجميع الكت  

لقطاع دبية الفمسطينية في ادبية الفمسطينية التي عرفتيا الحركة األسماء األىـ األأومف           
 ,وزكي العيمة ,المػو تايو وعبد ,يوبأومحمد  ,غريب عسقبلني :نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 .(2)وغيرىـ ,وتوفيؽ الحاج ,وصبحي حمداف ,ووليد اليميس ,وصالح زقوت

 

 الصحافة األدبية الفمسطينية في ظل السمطة الفمسطينية:  -     ً سادسا  
نية الفمسطينية , وتولييا إدارة الضفة الغربية وقطاع تبدأ ىذه المرحمة مع قدوـ السمطة الوط 
, حيث شيدت ىذه المرحمة طفرة في صدور الصحؼ, حيث  1994مف آيار )مايو(  18غزة في 

                     ً                حوالي أربعة عشر ترخيصا  لدوريات يومية  1995صدر منذ قدـو السمطة وحتى تشريف أوؿ )أكتوبر( 
ور العديػػػػد مف الصحؼ والمجبلت الرسميػػػػػة مثؿ: ( وتوالى بعد ذلؾ صد8) وأسبوعية وشيريػػػة,

"األقصى " و " الساحؿ " و " الرأي " و "الصباح " و " الزيتونػػػة " و " الحيػاة الجديدة " والحزبية مثؿ : 
" الوطف " و " االستقبلؿ " و " الرسالة " و " األمة " و " الببلد " و " الحقيقة " واألىمية مثؿ : 

                                    ً                                      و " األياـ " و " نابمس " وغيرىا , عمما  أف ىذه المرحمة ال تزاؿ تشيد مولد صحؼ "فمسطيف " 
 ومجبلت جديدة . 

ورغـ صدور عدد كبير مف الصحؼ في ىذه المرحمة , إال أف العبلقة بيف الصحافة والسمطة  
د والمعاناة وخنؽ الحريات قلـ تكف عند مستوى آماؿ الصحفييف الذيف ظنوا أف عصر المبلحقة 

, وأف مرحمة جديدة مف الديمقراطية والحرية قد فتحت أماميـ , إذ سرعاف ما تبددت ىذه الظنوف انتيى

                                                           

 .65, ص المرجع السابق (1)
(2 )http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/04/30/259169.html 

 ـ17/9/2014, تاريخ الزيارة 30-04-2012صحيفة دنيا الوطف, الكاتب شاكر فريد حسف, تاريخ النشر:     

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/04/30/259169.html
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وفرض  -الوطف واالستقبلؿ والرسالة  -بسبب إقدـ السمطة عمى إغبلؽ الصحؼ الحزبية المعارضة 
 .(1)فةقيود عمى توزيع بعض الصحؼ , واعتقاؿ بعض الصحفييف والتحقيؽ معيـ عمى خمفيات مختم

ه المرحمة نشطت الحركة األديبة في فمسطيف, بكافة مناحييا, حيث نشط اتحاد الكتاب ذو في ى 
الفمسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وخرجت أصوات عدة أدبية ونقدية وأصوات جيدة, وكتابات 

 .(2)نقدية واكبت الكثير مف األعماؿ, وبرز الصوت النسوي بشكؿ واضح

بية كاف ىناؾ العديد مف الشعراء منيا محمود درويش, فدوى طوقاف, المتوكؿ ففي الضفة الغر 
طو, مراد السوداني, عز الديف المناصرة, حناف عواد, نجبلء شيواف, وسميح القاسـ وىو مف شعراء 

, أما في قطاع غزة فكاف ىناؾ توفيؽ الحاج, عثماف حسيف, خالد جمعة, سميـ النفار, كفاح 48عرب 
 نة الغرة, صباح القبلزيف, عايدة أبو حسنيف, سائد السويركي, سمية السوسي.. الخ.الغصيف, فات

في مجاؿ القصة برز العديد مف األسماء منيا محمود شقير, زكي العيمة, عبداهلل تايو, سماح 
 عبداهلل, باإلضافة إلى كتاب الرواية مثؿ غريب  عسقبلني, و غساف زقطاف, عاطؼ أبو سيؼ.

كاف لو نشاط رديؼ لؤلعماؿ األدبية وبرز العديد مف النقاد مثؿ د. نبيؿ أبوعمى, أما النقد فقد 
 .(3)رجب أبو سرية, د. عبد الخالؽ العؼ.. وغيرىـ

كاف ىناؾ نشاط لممجبلت األدبية مثؿ مجمة مشارؼ, ومجمة الزاوية, وعشتار, باإلضافة 
 الثقافة, او مف المؤسسات الثقافية.لمنشرات األدبية التي تصدر مف ىنا وىناؾ سواء كاف مف وزارة 

                                                           

 27, مرجع سابؽ, ص جواد الدلو (1)
   – ., االنترنتنييمركز المعمومات الوطني الفمسط, السمطة الوطنية الفمسطينية, الييئة العامة لالستعالمات   (2)

See more at: http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81% 

  الموسوعة الفمسطينية, رابط : (3)

http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 



                                                                            

   

 

 

 

 

 

 ثالثالفصل ال
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 ويشتمل عمى اآلتي: 

 المبحث األول: فئات محتوى الموضوعات األدبية في صحف الدراسة.
 المبحث الثاني: فئات الشكل لمموضوعات األدبية في صحف الدراسة.

 الدراسة والتوصيات. المبحث الثالث ممخص ألىم نتائج
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 املبحث األول

 األدبيت يف صحف انذراست. املىضىعبثفئبث حمتىي 

الدراسة في ىذا المبحث اإلجابة عف القسـ األوؿ مف تساؤالت الدراسة, التي تتعمؽ تستيدؼ 
فة بمضموف المادة اإلعبلمية, أو المعاني التي تنقميا تمؾ المادة لقراء صحؼ الدراسة حوؿ الصحا

األدبية, مما يفيد في توصيؼ االختبلفات في مضموف الصحافة األدبية التي يتعرض ليا قراء صحؼ 
الدراسة, باإلضافة لتعرؼ التصنيفات المختمفة لفئات محتوى االتصاؿ, ومف ثـ مقارنة المستويات 

 المختمفة ليذا المضموف في كؿ صحيفة.
 ف الدراسة:  ً                                      أول : أىم الموضوعات األدبية التي طرحتيا صح

قامت الباحثة بحصر جميع المواد األدبية التي نشرتيا صحؼ الدراسة في المدة الزمنية 
 كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي:التي توضح عدد تمؾ الموضوعات وشكميا, كانت النتائج لمدراسة, و 

 (2جدول )
 األدبية التي خضعت لمتحميل في صحف الدراسة الموادعدد 

 الصحيفة            
 

 المواد األدبية عدد
 المجموع صحيفة الحياة الجديدة صحيفة األيــــام صحيفة القـدس

 % تكرار % تكرار % تكرار %  تكرار
 54.36 171 62.50 75 54.29 57 44.32 39 فنون أدبية

 45.37 142 37.50 45 45.71 48 55.68 49 أشكال صحفية
 100 313 100 120 100 105 100 88 المجموع

 313ح مف الجدوؿ السابؽ أف الموضوعات األدبية بمغت في صحؼ الدراسة )يتض
%( مف جممة عدد (54.63( مادة, بنسبة 171توزعت ما بيف فنوف أدبية بمغ عددىا )      ً   موضوعا (,

 %(.(45.37مادة, بنسبة 142)المواد األدبية, ومواد أخذت قالب الشكؿ الصحفي, وبمغت )
فة القدس تغمب عمييا الطابع الصحفي في تناوؿ ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف صحي

(, أما الحياة (45.71%صحيفة األياـ  في (, بينما بمغت(55.68%األدبية إذ بمغت  الموضوعات
 .%((37.50الجديدة فبمغت نسبة الشكؿ الصحفي فييا

أف السبب في تغمب الطابع الصحفي ينجـ عف  في صحيفة القدس المحرر الثقافيويوضح 
نشطة األدبية أكثر مع وجود مراسميف ميدانييف اعميات واألفالتغطية الصحفية لمعمى التركيز 
 , ال لدى الصحيفة بروز الفنوف األدبية في صحيفة األياـالمحرر الثقافي  يرى, في حيف (1)نشيطيف

                                                           

معو عف طريؽ البريد اإللكتروني, بتاريخ شخصية , مقابمة المحرر الثقافي بصحيفة القدس( إبراىيـ عفانة, 1)
 ـ.3/12/2014
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بية سيما المقالة األدبية, والخاطرة, وذلؾ يرجع إلى أف سياسة الصحيفة تحبذ االىتماـ بالفنوف األد
ىتماـ اال في صحيفة الحياة الجديدة يعزو المحرر الثقافيو  ,(1)            ُ             ً    ة, أكثر مما ي كتب عنيا نوعا  ماالخالص

تصاؿ بأف ذلؾ ىو القتناع القائـ باالبالنصوص األدبية أكثر مف الفنوف الصحفية التي تغطى األدب 
أىـ لخدمة األدب, فالمتمقي يميؿ إلى قراءة النصوص األدبية عمى اختبلفيا, أكثر مف مبلحقة أخبار 

 .(2)                                ّ           األدبية, وعروض الكتب, وأخبار الكت اب وتنقبلتيـ الفاعميات
ْ      (, والتي بي نت  أنو 1980دراسة مرعي مدكور) توصمت إليو ىذه النتائج مع ما تختمؼو   يغمب عمى            ّ 

 .(3)فحات األدب في صحؼ الدراسة الطابع الصحفي, حيث السرعة, واالرتباط المباشر بالحدثص

     ً                                     ثانيا : أنواع الفنون األدبية في صحف الدراسة
نوف األدبية التي نشرتيا صحؼ الدراسة في المدة الزمنية قامت الباحثة بحصر جميع الف

 لمدراسة, وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي:
 (0ل )جدو

 توزيع مواد العينة حسب فئة الفنون األدبية

 :يأتيبتحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح لنا ما 

 
                                                           

 ـ.27/11/2014معو عمى الياتؼ, بتاريخ شخصيةمقابمة  ,المحرر الثقافي بصحيفة األيام( غساف زقطاف, 1)
معو عمى الياتؼ, بتاريخ  شخصية , مقابمةالمحرر الثقافي بصحيفة الحياة الجديدة( توفيؽ العيسى, 2)

 ـ.16/11/2014
التطبيؽ عمى ( مرعي زايد مدكور, "دراسة لفف التحرير الصحفي في الصفحات األدبية في الصحؼ اليومية مع 3)

رسالة ماجستير ",  ـ1978حتى أكتوبر عاـ  1976الجميورية في المدة مف أكتوبر  -األخبار -األىراـصحؼ 
 ـ( .1980)القاىرة: جامعة القاىرة:  كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة والنشر, غير منشورة

 الصحيفة
 الفنون األدبية

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس
 % )ك( % )ك( % )ك( % ()ك

 39.17 67 48.00 36 42.11 24 17.96 7 مقالة
 28.64 49 30.67 23 22.81 13 33.33 13 خاطرة

 12.27 21 5.33 4 19.30 11 15.38 6 نقد
 9.93 17 10.67 8 5.26 3 15.38 6 شعر
 7.08 12 2.67 2 7.02 4 15.38 6 قصة
 1.74 3 1.33 1 1.75 1 2.57 1 سيرة
 1.17 2 1.33 1 1.75 1 0 0 مسرح

 100 171 100 75 100 57 100 39 المجموع
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 التجاه العام لمصحف: -1

, تبله فف (%(39.17 ةنسببالفنوف األدبية األخرى,  ولى عمىبالمرتبة األلمقالة حظي فف ا
, تبله فف (%(12.27 ةنسببفي الترتيب الثالث  النقد, بينما جاء فف (%(28.64بنسبة  الخاطرة
فف و  فف السيرة كؿ مف تقارب, في حيف (%(7.08بنسبة  القصة, ثـ فف (%(9.93نسبة الشعر ب
 لمثانية. %1.17بنسبة و  ,لؤلولى (%(1.74  بنسبةالمسرح 

 بالنسبة لمنتائج عمى صعيد كل صحيفة عمى حدة: -2

 صحيفة القدس: - أ

 تإذ بمغ ,في صحيفة القدس عمى النسبة األكبر مف باقي الفنوف األدبية خاطرةحظي فف ال
والقصة فف النقد بينما تساوى كؿ مف , (% 17.96)بنسبةمقالة , تبله فف ال(%(33.33نسبتو
ولـ , (% (2.57 في حيف لـ يحظ فف السيرة إال عمى %(, لكؿ فف, (15.38بنسبة شعر وال

 .الدراسة مدةطواؿ بأي نسبة تذكر فف المسرح يحظ 
 صحيفة األيام: - ب

, تبله فف الخاطرة (%(42.11بة نسبحظي فف المقالة بالنصيب األكبر مف فئة الفنوف األدبية 
, ثـ فف (% (7.02ة فف القصة بنسب ا, تبلى(%(19.30بنسبة النقدتبله فف , (% (22.81بنسبة

مف %(, (1.75تساوى كؿ مف فني السيرة, والمسرح بنسبة        ً   , وأخيرا   (%(5.26بنسبة  شعرال
 الدراسة. مدةنسبة باقي الفنوف األدبية طواؿ 

 صحيفة الحياة الجديدة: - ت

ه فف الخاطرة بنسبة تبلمف باقي الفنوف,  (%(48.00ةنسببجاء فف المقالة في المرتبة األولى 
%(, أما القصة (5.33%(, فالنقد بنسبة (10.67%(, تبلىا فف الشعر بنسبة (30.67

 لكؿ منيما. (%1.330بنسبة  , وتساوى كؿ مف فني السيرة والمسرح(%(2.67نسبةب
 النتائج لفئة الفنون األدبية في صحف الدراسة:وتفسير مناقشة 

 :يأتيضح ما يت (2)عمى نتائج الجدوؿ السابؽ     ً بناء  

ولي بيف صحؼ الدراسة في اىتماميا بفف المقالة صحيفة الحياة الجديدة المرتبة األاحتمت  -1
%(, أما صحيفة القدس فمـ (42.11%(, تمتيا صحيفة األياـ بنسبة (48.00األدبية, بنسبة
 %(.(17.96 تونسبما تسجؿ سوى 

   ً  نظرا   ,تيب الفنوف األدبية بنسب عاليةويمكف القوؿ إف فف المقالة األدبية, وفف الخاطرة تصدرا تر 
 العديد مف األدباء, وحتى متذوقو فف المقالة األدبية يمجأ لمكتابة فيوأف  :لمعديد مف النقاط أىميا



 نتائج الدراسة التحميمية والميدانية                                                                   الفصل الثالث 

91 

                                                ّ                            األدب, لكونيا ال تخضع لمقاييس وقوالب خاصة بيا, وتمك ف الكاتب مف استعراض ثقافتو 
تعطي الكاتب المدى و بر مف كاتب الفف الواحد, األدبية, ووجيات نظره, وخبراتو األدبية بصورة أك

خرى, وتييئ لو دبية األوزاف, أو ضوابط لكتابة الفنوف األالذي يعبر بو عف فكرتو دوف التقيد بأ
 .في صحؼ الدراسة               ٌ      ٌ ولذلؾ ليا وجودا  بارز   ,تناوؿ أي فف منيا والتطرؽ لو كيفما يشاء

والتي أظيرت تركيز مجمة  ,2014))لدرويشوتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة عايض ا
 .(1)لممجبلت الثقافية عمى المقالة األدبية, واىتماميا بالشعر  ً ا  نموذجبوصفيا العربي 

أف التي استنتجت (1988) , وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة غازي زيف عوض اهلل
إذ  في المممكة العربية السعودية, كاف ليا الحظوة في الصحافة األدبية ةاألدبي ةموضوعات المقال

 .)2)وضوحتنوعت واتسعت مجاالتيا وتعددت اتجاىاتيا ب
األجناس األدبية أكثر ف أ(, والتي أوضحت 1983مع دراسة عمى صبلح الديف شمش)تتفؽ كما 

 .(3)ةىي المقال, 1952 -1939األدبية المصرية مف عاـ  وتيا المجبلتالتي ح
%(, تمتيا صحيفة الحياة (33.33مى لدى صحيفة القدس بنسبةحظيت الخاطرة بالنسبة األع -2

%(, في حيف جاءت صحيفة األياـ في المرتبة الثالثة بنسبة (30.67الجديدة بنسبة 
 الدراسة. مدة%(, (22.81

   ً    ّ                                     أيضا  يمك ف كاتبو مف التعبير عف مكنونات النفس   ً ا  فن لكونوفف الخاطرة بويعود االىتماـ 
تي يريد الكتابة فييا بسبلسة, دوف تعقيدات األوزاف الشعرية, ومزالؽ والمشاعر والموضوعات ال

  ّ                          يحب ذ الكتاب التعبير عف طريؽ      َ  ّ ومف ث ـ  العروض التي ال يتقف الكتابة فييا سوى الشعراء, 
 وىذا ما أظيرتو صحؼ الدراسة, وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة خميفة بف حمود التوبي ,الخاطرة

ُ      افية في ع ماف, حوؿ الصحافة الثق(2007) التي أوضحت انتماء أغمب النصوص الشعرية         
ً             المنشورة لقالب الشعر الحديث, وىو ما يسمى أصبل  بفف الخاطرة                                            (4). 

%(, مقارنة بو في صحيفة القدس (19.30حظي النقد بالمرتبة األولى لدى صحيفة األياـ بنسبة  -3
عف  صحيفة الحياة الجديدة,%(, بينما تراجع فف النقد لدى (15.38التي بمغت نسبتو لدييا

 %(.(5.33  ً       خرا  بنسبةالصحيفتيف السابقتيف وجاء متأ

                                                           

 24صمرجع سابق, ( عايض فبلح الدرويش, 1)
 78ص مرجع سابق, ( غازي زيف عوض اهلل, 2)
 181, ص مرجع سابقح الديف شمش, ( عمي صبل3)
 54ص مرجع سابق, ( خميفة بف حمود التوبي, 4)
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امتازت صحيفة القدس عف صحؼ الدراسة األخرى باىتماميا بالشعر, إذ بمغت نسبة القصائد  -4
%( مف القصائد, أما األياـ فجاء (10.67%(, تمتيا صحيفة الحياة الجديدة بواقع(15.38لدييا

 %(, مف مجموع الفنوف األدبية األخرى. (5.26           ً       ترتيبيا الحقا  بنسبة

%(, تمتيا صحيفة (15.38 نسبتيا                      ً                                امتازت صحيفة القدس أيضا  باىتماميا بفف القصة التي بمغت  -5
%( مف باقي (2.67نسبة تسجؿ سوى %(, أما صحيفة الحياة الجديدة فمـ (7.02األياـ بنسبة

 الفنوف األخرى.

ي اىتماميا بفف السيرة والتي بمغت نسبتيا                     ً              سجمت صحيفة القدس أيضا  مرتبة أولى ف -6
الحياة الجديدة %(, بفارؽ بسيط عف صحيفة (1.75%(, تمتيا صحيفة األياـ بواقع(2.57لدييا

 %(.(1.33التي بمغت نسبة فف السيرة لدييا 

الدراسة, في حيف  في أثناء مدةلـ يكف ىناؾ أي نسبة تذكر لفف المسرح لدى صحيفة القدس  -7
  %(.(1.33%(, والحياة الجديدة (1.75ياـ نسبةسجمت صحيفة األ

 يمي: مالحظة ما يمكن وبناء عمى ذلك

وجود اىتماـ واضح مف صحيفتي الحياة الجديدة واألياـ بفف المقالة األدبية, بنسب متقاربة, في  -1
ً                حيف جاء اىتماـ صحيفة القدس ضئيبل  بالقياس, ويرى  في صحيفة القدس أف قمة  المحرر الثقافي                              

 .(1)                                                                      ً    المقالة الذيف ينشروف في الصحيفة ىي التي جعمت ىذا الفف ذا وجود ضعيؼ نوعا  ما   ّ  كت اب
وىذا يدؿ عمى إقباؿ  ,    ً                        واضحا  فيما يتعمؽ بفف الخاطرة االىتماـ مف صحؼ الدراسة الثبلث جاء -2

لكونو ال يخضع لؤلوزاف الشعرية ولعمـ العروض,  ,  ّ                                الك تاب عمى التعبير مف خبلؿ ىذا الفف
ف كاف في صحيفة ويعطي ال                                                                                كاتب المساحة الكافية والمرونة لمتعبير عما يريده بيسر وسيولة, وا 

 .                    ً           الحياة الجديدة متقدما  في النسبة
لدييا,  متأخرةعدـ وجود اىتماـ كبير بفف السيرة لدى صحؼ الدراسة, حيث جاء في مراتب  -3

لى تجربة كبيرة, وثقافة ويرجع ىذا لعدـ إقباؿ الكتاب عمى ىذا النوع مف األدب لكونو يحتاج إ
          ً                       قدوة, وأيضا  ىذا الفف يجيد الكاتب بوصفو عالية, ومقدرة عمى إثراء المشيد بما يتخذه اآلخروف 

                     ً     ويحتاج منو لتفرغ نوعا  ما.

لدى     ً جدا                        ً  الدراسة, كما وكاف ضعيفا   مدة                                           ً  انعدـ وجود النص المسرحي في صحيفة القدس تماما   -4
في صحيفة القدس, أف مشكمة ضعؼ  المحرر الثقافيرى صحيفتي األياـ والحياة الجديدة, وي

وجود النص المسرحي المنشور في صحيفة القدس, يعود ألف الكتاب المسرحييف قميموف في 
                                                           

 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, مقابمة, 1)
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وؿ نشر فصؿ مف مسرحية ما إما لطوؿ الفصؿ, أو لعدـ          ً                      طيف, وأيضا  ال يحبذ المحرر المسؤ فمس
لعمؿ, وال يعطي صورة عف موضوع العمؿ لكونو ال يعطي داللة عف قيمة ا ,                ً جدوى نشره متقطعا  

في صحيفتي األياـ, والحياة  المحرريف الثقافييف, ويوافقو الرأي كبل (1)واالستفادة منو وتقييمو
                                                                              ً       الجديدة, ويضيفاف أف عدـ اقباؿ الجميور المتمقي عمى النصوص المسرحية المكتوبة أيضا  ساعد 

 .(2)مع المكانة الكبيرة لممسرحعمى عدـ العناية بيذا الفف بصورة كافية تتبلءـ 

                                               التي عب رت عنيا الصحافة األدبية في صحف الدراسة: : فئة الموضوعات )القضايا(     ً ثالثا  
في صحؼ الدراسة, حسب موضوعات األدبية لم يوضح توزيع مواد العينة اآلتيالجدوؿ 
 التي تحمميا. لقضاياالموضوعات أو ا

  (.جدول )
 )القضايا(موضوعاتالتوزيع مواد العينة حسب فئة 

 :يأتيبتحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح ما 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

, حيث ةمف اىتماـ صحؼ الدراسالموضوعات الوطنية عمى النسبة األكبر نسبة استحوذت 
, تمتيا (%(27.16عمى  جتماعية, بينما حصمت الموضوعات اال(%(46.33تيا بمغت نسب

نسبتيا فقد بمغت الموضوعات التي ليا عبلقة بالمغة  أما, (%(20.77 بنسبة وجدانيةالموضوعات ال
فقد بمغت الموضوعات الدينية,  %(, أما(1.60فقد بمغت نسبتيا مثؿ فمسفي, فئة أخرىو  (,%(3.18

 %(. (0.96سبتيان
                                                           

 .سابقالمرجع ال (1)
 مرجع سابق( توفيؽ العيسى, وغساف زقطاف, 2)

 لصحيفةا
 الموضوعات

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس

 % (ك) % (ك) % (ك) % (ك)

 46.33 145 44.17 53 48.58 51 46.59 41 وطني

 27.16 85 24.17 29 33.33 35 23.86 21 اجتماعي

 20.77 65 30.00 36 12.38 13 18.18 16 وجداني

 3.18 10 1.66 2 1.90 2 6.81 6 لغوي

 1.60 5 0 0 2.86 2 2.28 2 أخرى

 0.96 3 0 0 0.95 1 2.28 2 ديني

 100 313 100 120 100 105 100 88 المجموع
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وذلؾ , سائر الموضوعات األخرى ىتفوؽ الموضوعات الوطنية عم إلى نتائج الجدوؿ السابؽوتشير 
                       ّ                                                              بسبب معاناة الشعراء والك تاب مف االحتبلؿ اإلسرائيمي لديارىـ, وما نتج عنو مف ويبلت ونكبات, 

المبدعة أف تكوف حاضرة, وحروب, واعتقاالت, وتشريد, وتنكيؿ, وتيجير, األمر الذي دفع باألقبلـ 
 .مدافعة عف شرعية بقائيا, وراغبة في التحرر واالستقبلؿ

أف االتجاه  تي توصمت إلى(, وال2007تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أحمد بف صالح  العمير)و 
الوطني ىو الغالب عمى نسبة كبيرة مف المواد المدروسة في العينة ككؿ وفي مواد كؿ صحيفة عمى 

 .(1)صفحات الثقافية في الصحؼ السعودية اليوميةحدة, ضمف ال

(, والتي أكدت 2007مع دراسة ضياء الديف أبو الصفا محمود)   ً  أيضا  تتفؽ ىذه النتائج كما 
عمى أف مف أبرز القضايا التي عالجتيا الصحؼ األدبية في الدراسة, سواء عمى المستوى اإلبداعي أـ 

والتي أشارت إلى عدـ انفصاؿ ىذه الصحؼ عف واقع التحريري القضية الفمسطينية وتطوراتيا , 
ً         ً مجتمعيا, فكانت سجبل  توثيقيا    .(2)لقضاياه                  

(, الذي أكد متابعة صفحات األىراـ 2010)     ً                                   وأيضا  توافقت النتائج مع دراسة عماد محمد
وغيرىا عف طريؽ نشر القصائد وعرض األعماؿ  األدبية لؤلحداث الوطنية والسياسية واالجتماعية,

                                ً                                كما تبيف نتيجة الجدوؿ السابؽ أيضا  اىتماـ صحؼ الدراسة بالموضوعات  .(3)دبية التى تتناوليااأل
االجتماعية, وذلؾ ألف االحتبلؿ اإلسرائيمي أفرز مشكبلت اجتماعية كبيرة تحتاج لتسميط الضوء 

اميف التي            ً                                                                    عمييا, وأيضا  المجتمع الفمسطيني مجتمع يعج بالمشكبلت والقضايا المنوعة الغنية بالمض
 بحاجة لمتناوؿ مف الكتاب والمبدعيف لمرصد والعبلج والتنبيو والوقاية.

 بالنسبة لتحميل النتائج عمى صعيد كل صحيفة عمى حدة: -2

 صحيفة القدس: - أ

 بمغت إذ ,حازت الموضوعات ذات الصبغة الوطنية عمى النصيب األكبر في صحيفة القدس
, ثـ الموضوعات الوجدانية (%(23.86بواقع ية, تمتيا الموضوعات االجتماع(%(46.59نسبتيا

%(, (6.81وت, وكذلؾ الموضوعات المغوية التي كاف حظيا فقط ما نسب(%(18.18التي بمغت
 .%((2.28في حيف تساوت كؿ مف الموضوعات الدينية وأخرى بواقع

 

                                                           

 مرجع سابق.( أحمد بف صالح العمير, 1)
 مرجع سابق.( ضياء الديف أبو الصفا محمود, 2)
 مرجع سابقاد عبد الراضي عبد الرؤوؼ محمد, ( عم3)
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 صحيفة األيام: - ب

ا صحيفة القدس    ً                                                           أيضا  حازت الموضوعات الوطنية في صحيفة األياـ عمى النصيب األكبر كم
, ثـ الموضوعات (%(33.33, تمتيا الموضوعات االجتماعية بنسبة(%(48.58ولكف بنسبة

, والموضوعات (%(2.86, بينما بمغت نسبة الموضوعات األخرى(%(12.38الوجدانية بواقع
إذ  ,     ً كثيرا  الدينية  %(, في حيف تدنت نسبة الموضوعات(1.90فنسبتيا  التي ليا عبلقة بالمغة

 %(.(0.95نسبتيا بمغت 

 صحيفة الحياة الجديدة: - ت

 ,                                                                              ً نرى ىنا أف الموضوعات الوطنية في صحيفة الحياة الجديدة كاف ليا النصيب األكبر أيضا  
, وتمتيا (%(44.17إذ بمغت نسبتيا ,                                               ً شأنيا شأف صحيفتي القدس واألياـ, بفارؽ قميؿ نسبيا  

, في (%(24.17اعية بنسبة, ثـ الموضوعات االجتم(%(30.0الموضوعات الوجدانية بنسبة 
 فئةو  وضوعات الدينيةم%(, بينما لـ تسجؿ فئة ال(1.66الموضوعات المغويةنسبة حيف بمغت 

 مدة الدراسة.في أثناء أخرى أي نسبة تذكر 

 النتائج لفئة الموضوعات في صحف الدراسة: عرض أىم

ث, مع تفاوت حازت فئة الموضوعات الوطنية عمى النسبة األعمى لدى صحؼ الدراسة الثبل -1
, (%(46.59, تمتيا صحيفة القدس بواقع (%(48.58ةبسيط بينيـ, تصدرتيا صحيفة األياـ بنسب

 .(%(44.17ثـ الحياة الجديدة بنسبة 

إذ بمغت  ,حصدت الموضوعات الوجدانية لدى صحيفة الحياة الجديدة النسبة األعمى بيف الصحؼ -2
 .(%(12.38ـ صحيفة األياـ بنسبة , ث(%(18.18 , تمتيا صحيفة القدس بواقع(%(30.0

جاءت صحيفة األياـ في المرتبة األولى في نشرىا لمموضوعات ذات الطابع االجتماعي  -3
, تمتيا وبفارؽ بسيط صحيفة (%(24.17بنسبة حياة الجديدة, ثـ صحيفة ال(%(33.33بنسبة

 مف إجمالي فئة الموضوعات في صحؼ الدراسة. (,%(23.86بواقعقدس ال

, في حيف (% (6.81إذ بمغت فييا  ,سواىابموضوعات المغة أكثر مف  قدسة الاىتمت صحيف -4
, ثـ (%(1.90 ياـبمغت في صحيفة األتقاربت نسبتيا في صحيفتي األياـ والحياة الجديدة ف

 .(%(1.66 عصحيفة الحياة الجديدة بواق

صحيفة  والتي جاءت نتائجيا لصالح ,كاف ىناؾ عدـ اىتماـ واضح في الموضوعات الدينية -5
 منيا.صحيفة الحياة الجديدة وخمت  ,(%(0.95, ثـ صحيفة األياـ (%(2.28القدس بنسبة 
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 نتائج الجدول السابق الخاص بفئة الموضوعات:مناقشة وتفسير 

, ويرجع السبب لذلؾ في صحؼ الدراسة الثبلثغمب االتجاه الوطني عمى الموضوعات األدبية  -1
, لكوف الوطف وىمومو ووقوعو تحت نير االحتبلؿ (1)في صحيفة القدس المحرر الثقافيحسب 

ّ                               منذ عقود, ىو ىـ الكاتب وشغمو الشاغؿ, وىو مادة عطائو ومفج ر إبداعاتو, فالكاتب مرآة عصره                                                         
, ومف البدييي أف تنطمؽ الحناجر واألقبلـ لتدافع عف الوطف مشكبلت وىمـو وطنويعكس فييا 

 حر االحتبلؿ وبناء دولتو العتيدة.وتدفعو لد ,ى مف عزيمة شعبو    ّ وتقو   ,وىمومو

ية الوطنية , والذي يؤكد أف العناية بالناح(2)في صحيفة األياـالمحرر الثقافي     ً           وأيضا  ما يؤكده 
بيا األدباء والشعراء نتيجة لظروؼ االحتبلؿ وتراكمات القير والنكبات  تأتي في مقدمة ما يعنى

فيرى أف  (3)في صحيفة الحياة الجديدةلثقافي المحرر االمتتالية والتشرد والسجف والنفي, أما 
                                ّ                                                   االتجاه الوطني رد فعؿ طبيعي مف الك تاب واألدباء المنتيكة ببلدىـ, والذيف يقبعوف تحت نير 

, وال يجدوف سوى األقبلـ لمجياد بيا, ليقارعوف فييا بطش الغاصب, وغمظة السجاف, االحتبلؿ
 اليمـ واستنياض العزائـ.وسيمة لشحذ بوصفو                        ً  والتعبير عف القير, وأيضا  

بالحالة التي يعيش بيا الوطف, لكوف الحالة   ً ا  وثيق  ً ا  ارتبطت المضاميف االجتماعية ارتباط -2
         ّ                           اىتـ الكت اب عمى أنواعيـ برصد الحياة فاالجتماعية ىي إفراز طبيعي لمحالة السياسية, 

حموؿ ليا,  االجتماعية والتعبير عنيا ومشاركة المجتمع عف طريؽ بث ىمومو والبحث عف
ينقؿ صورة مماثمة لو ولكف يصيغيا بقممو كيفما  ,كاف الكاتب ابف مجتمعوفوالتوعية والنقد, 
ثقافتو, ويرى عفانة أف النواحي االجتماعية تأتي بعد النواحي الوطنية في و  ,طاوعتو موىبتو

 بؽ.نتيجة الجدوؿ السا ووضحتأ األمر الذي             ّ                         اىتماـ الكت اب واألدباء والتفاعؿ معيا,

ف كاف متفاوتا  لدى صحؼ الدراسة, لكوف األدباء  -3 ّ                             ً     ً                 ً                               سج مت المضاميف الوجدانية اىتماما  أيضا  وا   
مكثؼ عف  عمى نحوعواطفيـ, ووجدانياتيـ حاضرة, ألف تفاعميـ معيا يكوف  إزاءف حساسي

األشخاص والمواقؼ المختمفة, بدرجة تفاعميـ  إزاءالعادييف, وىـ يعبروف عف مشاعرىـ العاطفية 
 ,تيـ القراء                                       تجارب اآلخريف ويحيمونيا موادا  وموضوعات                            ً        معيا وارتباطيا بيـ, وىـ أيضا  ينقموف

, والكاتب الفمسطيني ذاتيا الوجدانياتو  نفسيا ألنيا تعبر عف شرائح واسعة منيـ ليا المشاعر
ف, وسواىا, والفقر, والسج والمنافي   ً                                                     خاصة  لديو استعداد لمتأثر أكثر مف سواه كونو ذاؽ االغتراب, 
             ً          لمحرية, باحثا  عف األمؿ.  ً ا             ً            ً                              فجعمتو تواقا  لمحب, محاطا  بالحنيف لمشخوص ولؤلماكف, عاشق

                                                           

 مرجع سابق.( إبراىيـ عفانة, 1)
 .مرجع سابق( غساف زقطاف, 2)
 .مرجع سابق( توفيؽ العيسى, 3)
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ً  كاف نصيب المضاميف الدينية ضئيبل   -4                                ً           في صحيفتي القدس, واألياـ, ومعدوما  في صحيفة     ً جدا                               
 ياتياأيدولوجالحياة الجديدة, ويعود ضعؼ االىتماـ بيا في صحؼ الدراسة إلى كوف الصحؼ ليا 

                           ً  باإلساس, وال تيتـ بالديف كثيرا   األيديولوجياتالخاصة بيا, وتتبع لسياسات تحريرية تنبع مف تمؾ 
                 ً      ّ                                                                 عمى ما يبدو, وأيضا  الكت اب أنفسيـ ال يميموف لمكتابات الدينية إال في المناسبات الدينية التي 

 ظيرت بالكاد في صحؼ الدراسة.

صحيفة القدس عف سواىا  تتقدم حيثحؼ الدراسة, تفاوت االىتماـ بالمضاميف المغوية بيف ص -5
                                                         ّ               المغة, والتي تتحدث وتناقش وتنقد المغة األدبية, وتحاور الكت اب حوليا, وىذه  موضوعاتفي 

ً   وكاف األولى أف يكوف ىناؾ كتابات ليا عبلقة باألساليب األدبية مثبل ,  ,المضاميف كثيرة وغزيرة                                                           
ة ومحاسنيا وعيوبيا... الخ, لمغوية األدبية, وبالترجمأو بالمفردات, أو بالحداثة ومصطمحاتيا ا

 مضعؼ المستشري في قواعد المغةلاالىتماـ بالمغة   في صحيفة القدسالمحرر الثقافي  ويعزو
مبلء   القائـ  دفع       ً                                       , وعروضا , لدى الكتاب والشعراء, والمحرريف, مما            ً       ً         ً العربية نحوا , وصرفا , وا 

المحرر , بينما يرى (1)اصة بالمغة لتعـ الفائدة منيامتركيز عمى الموضوعات الخلباالتصاؿ 
                                                                      ّ            في  صحيفة األياـ أف قمة االىتماـ بالقضايا المغوية ينبع مف قمة تعاطى الكت اب المغوييف الثقافي 

في الكتابة عف قضايا المغة, ألف فضاءات اإلعبلـ اإللكتروني القائمة عمى التحاور ورجع 
 ضايا تحتاج لمنقاش والسجاؿ والرأيتجاه واحد, فيي قالصدى تشدىـ أكثر مف الحديث في ا

في المحرر الثقافي , أما (2)األغمب                       ّ       قية ال تستيوى أولئؾ الكت اب عمى والرأي اآلخر والصحؼ الور 
صحيفة الحياة الجديدة فيرى اختبلؼ االىتمامات وتفضيؿ الكتابة عف مضاميف أخرى ىي السبب 

إلى المغوية, باإلضافة ألف ىذه النوعية مف القضايا تحتاج في قمة االىتماـ بالمضاميف والقضايا 
 .(3)                               ّ  عمى درجة عالية مف الدراية والتمك ف أكفاء  ّ   كت اب 

 : توزيع المواد األدبية حسب فئة الكاتب في صحف الدراسة.     ً رابعا  
الدراسة في  مدةفي أثناء الذيف كتبوا الفنوف األدبية المختمفة  األدباءعمدت الباحثة إلى حصر 

لذيف توزعوا ما بيف ) كاتب مقالة, كاتب خاطرة, ناقد, شاعر, قاص, كاتب سيرة, وا ,حؼ الدراسةص
توزيع  آلتي يوضحالجدوؿ او , (*)مبلحؽ الدراسة    ّ      الكت اب في  أولئؾأسماء  حصروكاتب مسرح ( وتـ 
 األدبي في صحؼ الدراسة: كاتبالعينة حسب فئة ال

                                                           

 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, 1)
 .مرجع سابق( غساف زقطاف, 2)
 .مرجع سابق( توفيؽ العيسى, 3)
 172, ص3الدراسة وتكرارات ظيورىـ, أنظر ممحؽ رقـ                          ّ           لبلطبلع عمى قائمة بأسماء الك تاب في صحؼ (*)
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 (5)جدول 
 توزيع العينة حسب فئة الكاتب -1

 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -2

%(, (23.75حصؿ كاتب المقالة األدبية عمى المرتبة األولى في فئة الكاتب, وذلؾ بنسبة
%(, (17.50%(, ثـ في المرتبة الثالثة جاءت فئة الناقد, بواقع (27.50كاتب الخاطرة بنسبة  تبلىا

ْ       أما فئة شاعر فقد سجمت  نسبة  %(, لتتقارب بعد (11.25%(, تبله كاتب القصة بنسبة 13.75 (                    
 %( لمثانية.(2.50%( لؤلولى, و(3,75ذلؾ كؿ مف فئتي كاتب السيرة  وكاتب المسرح بنسبة 

 نسبة لتحميل النتائج عمى صعيد كل صحيفة عمى حدة:أما بال -3
 صحيفة القدس: - أ

%(, ليتساوى بعدىا كؿ مف كاتب 23.52حازت فئة كاتب خاطرة عمى المرتبة األولى بنسبة)
%( لكؿ منيـ, أما كاتب السيرة فقد (17.65المقالة, مع الناقد, والشاعر, والقاص, والتي بمغت

في حيف لـ يكف ىناؾ أي وجود لكاتب المسرح في أثناء مدة  %(,(5.88بنسبة متأخراجاء ترتيبو 
 الدراسة.

 صحيفة األيام: - ب

لكؿ منيما,  (26.47%)تساوت كؿ مف  فئتي كاتب المقالة و كاتب الخاطرة إذ حظيتا بنسبة 
%(, جاءت بعدىا (11.76%(, أعقب ذلؾ فئة القاص بنسبة (20.58تبعتيا فئة الناقد بنسبة 

%( (2.94%(, وتساوت كؿ مف فئتي كاتب مسرح, وكاتب سيرة, بنسبة(8.83فئة شاعر بنسبة 
 لكؿ منيما, مدة الدراسة.

 لصحيفةا
 الكاتب

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس

 % (ك) % (ك) % (ك) % (ك)

 23.75 19 24.14 7 26.47 9 17.65 3 كاتب مقالة
 27.50 22 31.03 9 26.47 9 23.52 4 كاتب خاطرة

 17.50 14 13.80 4 20.58 7 17.65 3 ناقد
 13.75 11 17.24 5 8.83 3 17.65 3 شاعر
 11.25 9 6.90 2 11.76 4 17.65 3 قاص

 3.75 3 3.45 1 2.94 1 5.88 1 كاتب سيرة
 2.50 2 3.45 1 2.94 1 0 0 كاتب مسرح

 100 80 100 29 100 34 100 17 المجموع
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 صحيفة الحياة الجديدة: - ت

%(, تمتيا فئة (31.03بنسبة  جاء ترتيب فئة كاتب الخاطرة في المرتبة األولى في ىذه الصحيفة
قد بنسبة %(, فنا(17.24%(, تبعتيا فئة شاعر بنسبة (24.41كاتب المقالة بنسبة 

%(, وتساوى كؿ مف كاتب السيرة وكاتب المسرح, (6.90%(, ثـ تبله القاص ونسبتو (13.80
 %(, لكؿ منيما مدة الدراسة.(3.45بنسبة 

 مناقشة النتائج وتفسيرىا ومالحظات عمى فئة الكاتب في صحف الدراسة:

صحيفة القدس الذي برز كاتب المقالة بوضوح في صحيفتي الحياة الجديدة واألياـ, عمى حساب  -1
                  ً                                                              كاف حضوره أقؿ كثيرا , وىذا يرجع إلى كوف الموضوعات األدبية في صحيفة القدس تميؿ إلى 
                                                         ّ                     كونيا صحفية خبرية أكثر مف إبداعية بحتة, بعكس األخريات, ويعم ؽ المحرر الثقافي في 

لمقالة                                                           ّ    عمى ذلؾ بقولو: إنيـ في صحيفة األياـ يدعوف المجاؿ الكامؿ لكت اب ا صحيفة األياـ
                                      ّ                                               بالتعبير عف آرائيـ مف دوف تدخؿ, وأف الك تاب يعتبروف أف المساحة التي تتميز بيا الصحيفة 
                                      ً                                 والتي تفرد مف صفحتيف لثبلث صفحات أسبوعيا  لؤلدب, ىي مساحة كافية لمولوج في 

, وفي (1)موضوعات, وقضايا أدبية ميمة قد ال تتوافر في صحؼ أخرى ليس لدييا المساحة
يرى المحرر الثقافي في صحيفة الحياة الجديدة, أف كاتب المقالة لو التميز لدى  السياؽ نفسو

 .(2)الصحيفة, لكونو يناقش قضايا أدبية عدة, وىناؾ ميتموف في ذلؾ الفف

                            ُ     (, والتي استنتج منيا اىتماـ ك تاب 1988وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة غازي زيف عوض اهلل)
وذلؾ  ىداؼ األدب الحديث, والموضوعات األدبية بالتحميؿ والبحث,المقالة األدبية بيا, وتناوليـ أ

)19823) -1924في الصحافة األدبية السعودية مف عاـ )
 

                      ّ                                                                  ويعود السبب في بروز كت اب المقالة األدبية إلى المساحة الكبيرة التي تمنحيا المقالة لكتابيا 
ٍ                                        لمحديث عف مجاالت  أدبية شتى, واستعراض الثقافات المختمفة                        ً       والميارات االدبية, وأيضا  تعطي               

كاتبيا الفرصة لمنقد والتوجيو والتعميـ والرصد, مف خبلؿ الموضوعات التي يمكنو مف التطرؽ ليا 
 عبر المقاالت األدبية المنوعة.

   ً                        ً                                                        أيضا  ظير كاتب الخاطرة متقدما  في صحيفة الحياة الجديدة عنو في صحيفتي القدس و األياـ,   -2
ّ                ويسو غ المحرر الثقاف                                                َ ّ                    ي في صحيفة الحياة الجديدة بروز فف الخاطرة, ومف ث ـ  كاتب الخاطرة الذي    

                                                           

 .مرجع سابق( غساف زقطاف, 1)
 مرجع سابق( توفيؽ العيسى, 2)

 .مرجع سابقغازي زيف عوض اهلل,  (3)
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                ً                                                                 يجد التعبير ممكنا  عف طريؽ ىذا الفف, حيث إف كاتب الخاطرة ىو الشخص الذي يكتب الشعر 
                                                        َ                              الحديث, أو المنفمت مف عقاؿ الوزف, والقافية والعروض, فمف ث ـ الساحة مفتوحة, وكؿ مف لديو 

 .( 1)يع الكتابة في الخاطرة. ممكة الكتابة يستط
                                   ً                                                      كاف وجود الناقد في صحيفة األياـ بارزا  بالقياس لصحيفتي القدس والحياة الجديدة, وىذا يدؿ عمى  -3

اىتماـ الصحيفة بالنقد وفائدتو في الصحافة األدبية, ويؤكد ذلؾ المحرر الثقافي في صحيفة 
         ّ                  دبي, وال سي ما في ظؿ العولمة األياـ, والذي يرى ضرورة أف يكوف ىناؾ وجود لمناقد األ

اإللكترونية واستسياؿ الكتابة لدى متصنعي األدب, وطغياف األدب المنشور عمى الصفحات 
اإللكترونية, والتي يكوف فييا الكثير مف الخطأ, واالنتحاؿ, والسرقات, وتداخؿ المضاميف, وركاكة 

ىذا كمو يوجب ضرورة فتح المجاؿ , و (2)المغة, وسطحية المحتوى, أو غمبة فمسفة الرمز في النص
                          ّ                                                           لمنقاد ليقولوا كممتيـ, ويفن دوا الغث مف السميف, وىذا يتوافؽ مع دراسة الباحث عماد محمد 

ـ(, التي بينت أف الصحيفة فتحت الباب لممبدعيف والنقاد ليتبادلوا اآلراء في القضايا 2010)
 .(3)األدبية الشائكة, وكاف أىميا طرح قضية النقد واإلبداع

, والذي أوضح مف خبلؿ رصده ألدب Charles Grand(2010وىذا يتنافى مع دراسة الباحث)
شكسبير وصحافة مسرح اليواة, غياب األقبلـ الناقدة الجادة التي تبلحؽ العمؿ وتعزز منو, 

 .(4)وتكشؼ عيوبو, مف أجؿ اإلصبلح واالستفادة
راسة الثبلث, وىذا يرجع لعدـ وجود كتاب           ً                 ّ                     تقارب كثيرا  عدـ االىتماـ بكت اب السيرة لدى صحؼ الد -4

متخصصيف في ىذا المجاؿ, لكونو يتطمب كاتب سيرة ذا خبرات عالية ورصيد محتـر مف اإلبداع 
                            ً     ً      ً                                       جدير بالحديث عنو, ويتطمب أيضا  وقتا  وجيدا  مف كاتبيا لكي يسترجع حياة مرت وخبرات 

 وتجارب ليا فائدة ويحتذى بيا.
                                  ّ                     كاتب المسرح, وىذا يدؿ عمى قمة الكت اب المسرحييف مف جية,          ً                غاب تماما  عف صحيفة القدس -5

                                    ً      ً      ً                               وصعوبة نشر فصؿ مف مسرحية بوصفو موضوعا  أدبيا , نظرا  لطولو, وعدـ جدوى ذلؾ الرتباطو 
                                                َ ّ                         بالفصوؿ األخرى, وال يعطي دالالت عف العمؿ بكمالو ومف ث ـ  يصعب االستمتاع بو بوصفو 

    ً                            أدبا , ويصعب الحكـ عميو وتقييمو.
                       ّ                                                         ـ وجود حوافز مادية لمكت اب في المجاالت المختمفة ال يحفز عمى التواصؿ ما بيف الصحيفة عد -6

ّ ّ                         والكت اب, ويجعميـ يبحثوف عف منافذ نشر أخرى ذات جميور, وال س ي ما في ظؿ اكتساح الصحافة                                                     ّ     

                                                           

 .مرجع سابقتوفيؽ العيسى,  (1)
 مرجع سابق.( غساف زقطاف, 2)
 .مرجع سابق( عماد عبد الراضي, 3)

(4)  Charles Grand, مرجع سابق 
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اإللكترونية, وىذا ما يؤكده المحرروف الثقافيوف في صحؼ الدراسة, حيث يوصوف جميعيـ 
                              ّ                                                 جود مكافآت وحوافز تشجيعية لمكت اب واألدباء, لحفزىـ عمى اإلنتاج والنشر والتفاعؿ مع بضرورة و 

 .(1)الصحافة األدبية في الصحؼ

 الدراسة: اعتمدت عمييا: أىم مصادر المعمومات التي      ً خامسا  
قامت الباحثة بحصر مصادر المعمومات المتعمقة بالصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية 

 :الجدوؿ اآلتي ياكما يوضح ,الدراسة مدةي أثناء فاليومية, 
 (8جدول )

 صحف الدراسةاألدبية التي اعتمدت عمييا مصادر المعمومات 

 بتحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح لنا ما يمي:
 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

تجاه عاـ لصحؼ مصدر لممعمومة عمى النسبة األعمى كابوصفو أدبي حصمت فئة كاتب 
الثة فئة بدوف %, وجاء في المرتبة الث20.77%, تمتيا فئة مراسؿ بنسبة 54.63بنسبة , الدراسة

 اآلتيةبينما جاءت في المرتبة  %5.75بنسبة  ّ           كت اب مصاحفوف  , تمتيا فئة%13.42 مصدر بنسبة
%, تمتيا فئة ىواة بنسبة 1.28 انسبتي ت, أما وكاالت فبمغ%2.56 بنسبة فئة صحؼ ومجبلت

 , مدة الدراسة.0.63بينما حصمت فئة مندوب عمى نسبة متدنية أال وىي  %,0.96

                                                           

 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, وغساف زقطاف, وتوفيؽ العيسى, 1)

 الصحف
 مصادر المعمومة

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس

 % )ك( % )ك( % )ك( % ()ك

 54.63 171 62.50 75 54.29 57 44.32 39 أدبي كاتب

 20.77 65 18.34 22 1.90 2 46.59 41 مراسل

 13.42 42 3.33 4 34.29 36 2.27 2 بدون مصدر

 5.75 18 9.17 11 3.81 4 3.41 3              كت اب مصاحفون
 2.56 8 2.50 3 4.76 5 0 0 صحف ومجالت

 1.28 4 2.50 3 0.95 `1 0 0 وكالت

 0.96 3 0.83 1 0 0 2.27 2 ىواة

 0.63 2 0.83 1 0 0 1.14 1 مندوب

 100 313 100 120 100 105 100 88 مجموعال
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وذلؾ ألف الكاتب يقوـ بنفسو بإرساؿ  ,لممعمومة  ً ا  مصدر كاتب األدبي ىنا بوصفو ويبرز ال
يصاليا لمصحيفة إما بشكؿ يدوي, أو عف طريؽ بريدىـ اإللكتروني الذي يسيؿ                                                                                        المادة األدبية, وا 

يغطي األخبار   ً ا  صحفيالتفاعؿ والتواصؿ مع المحرر المسؤوؿ, أما المراسؿ فيبرز دوره بوصفو 
وىناؾ الكثير , التي يقوـ بتغطيتياتتـ في محافظات الوطف الممتدة,  نشطة األدبية التيواألميات والفاع
األدبية التي تنشر بدوف مصدر, أما فئة المصاحفوف فيـ الصحفيوف الذيف يكتبوف  الموضوعاتمف 

    ً يضا  في أمور األدب ولكف بطريقة صحفية ومف خبلؿ الفنوف والقوالب الصحفية المعروفة, وىناؾ أ
 .لممعمومة األدبية                                    ً  االستعانة بالصحؼ والمجبلت بوصفيما مصدرا  

لكؿ صحيفة عمى حدة  األدبية أما بالنسبة لتحميؿ نتائج الجدوؿ السابؽ لفئة مصدر المعمومة
 :كاآلتيفجاء 

 صحيفة القدس: - أ
حيث حصؿ  األدبية لممعمومة  ً ا  مصدر بوصفو القدس بصورة كبيرة عمى المراسؿ  اعتمدت صحيفة

, بينما (%(44.32إذ بمغت نسبتو , وبفارؽ بسيط األدبي , تبله الكاتب(%46.59)نسبة عمى 
في حيف , (%3.41)نسبة الترتيب الثالث  وبفارؽ كبير عمى عمى   ّ           كت اب مصاحفوف حصمت فئة 

لـ تعتمد و  ( لكؿ منيما,2.27%اليواة, بنسبة )و  ,بدوف مصدر لممعمومة تساوت كؿ مف فئتي 
ولـ يكف ىناؾ أي اعتماد عمى الوكاالت, أو  ,1.14%))وب إال بنسبة الصحيفة عمى المند
 الدراسة. مدةالصحؼ والمجبلت, 

 صحيفة األيام: - ب
لممعمومة في صحيفة األياـ في المرتبة األولى, بنسبة عالية           ً  بوصفو مصدرا  جاء اعتماد الكاتب 

مى صحؼ ثـ جاء اعتمادىا ع, (%34.29ة ), تبلىا بدوف مصدر بنسب(%(54.29بمغت 
                 ّ                         كما حازت فئة الكت اب المصاحفيف عمى المرتبة  ,(%(4.76ومجبلت كمصدر لممعمومة بنسبة 

, تمتيا (%(1.91   ً                                   أيضا  كاف ىناؾ نصيب لممراسؿ بمغت نسبتو (, (3.81%الرابعة بنسبة 
, أو يفمندوب , في حيف افتقرت صحيفة األياـ لوجود(%(0.95ةوكاالت كمصدر لممعمومة بنسب

 لدراسة.مدة اىواة, 
 صحيفة الحياة الجديدة: -ج

بتو لدييا لممعمومة لدى صحيفة الحياة الجديدة, إذ بمغت نس  ً ا  مصدر بوصفو كاف لمكاتب الحظوة 
    ّ                                     الكت اب المصاحفوف فجاء ترتيبيـ في المرتبة ,أما (%(18.34, تبله المراسؿ بنسبة %((62.50
(, أما (3.33%عمى نسبة  , تمتيـ فئة بدوف مصدر والتي حصمت( 9.17%بنسبة) الثالثة

المجبلت فقد تساوت نسبتيما مع الوكاالت, إذ حازت كؿ منيما عمى نسبة و  الصحؼ
 الدراسة. مدة (0.83%)       ً                                         (, وأيضا  تساوت كؿ مف فئتي المندوب واليواة بنسبة (%2.50
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 مناقشة النتائج لفئة مصدر المعمومة في صحف الدراسة:

  ً ا  مصدر نفسو بوصفو األدبي  صحؼ الدراسة عمى الكاتببينت نتائج الجدوؿ السابؽ مدى تركيز  -1
ف كاف بتفاوت, اعتمتو صحيفة الحياة الجديدة بنسبة  تقاربيا في النتيجة (, (62.50%                                                             لممعمومة, وا 

 (, مدة الدراسة.(44.32% بنسبة لقدس(, لتتبعيا صحيفة ا(54.29% صحيفة األياـ بنسبة

لدى صحؼ الدراسة, حيث برز     ً           مصدرا  لممعمومة بوصفو                 ً                  ظير التفاوت كبيرا  في بروز المراسؿ  -2
إذ  ,, تمتيا الحياة الجديدة بفارؽ كبير(46.59%)دور المراسؿ أكثر لدى صحيفة القدس بنسبة 

ً  (, أما صحيفة األياـ فكاف دور المراسؿ في التغطية ضئيبل  (18.34%بمغت نسبتو  لـ يتعد     ً جدا                                                    
 ة.الدراسمدة           ً           بوصفو مصدرا  لممعمومة ( فقط (%1.91

 ّ                                                                              بي ف الجدوؿ السابؽ أف فئة بدوف مصدر لممعمومة لدى صحيفة االياـ حاز عمى أعمى ترتيب  -3
, ثـ صحيفة (%(3.33بنسبة  بفارؽ كبير , تمتيا صحيفة الحياة الجديدة(%(34.29وذلؾ بنسبة 
 .(%2.27)القدس بنسبة 

بنسبة مومة            ً      بوصفيـ مصدرا  لممعف     ّ           الكت اب المصاحفيعمى حياة الجديدة اعتمدت صحيفة ال -4
(, ولـ يكف (3.41%       ً         ف متأخرا , بنسبة ترتيب المصاحفي%(, أما صحيفة القدس فجاء (9.17

 ف لدى صحيفة األياـ.المصاحفيىناؾ أي دور لمكتاب 

الدراسة, مدة             ً           بوصفيما مصدرا  لممعمومة                           ً                    لـ تعتمد صحيفة القدس نيائيا  عمى الصحؼ والمجبلت  -5
(, بينما سجمت صحيفة الحياة الجديدة نسبة متدنية (4.76%أما األياـ فسجمت نسبة بسيطة ىي 

 (.(2.50%بمغت 

أما صحيفة الحياة  ,           ً          بوصفيا مصدرا  لممعمومة  ً                   ً  يضا  عمى الوكاالت نيائيا  لـ تعتمد صحيفة القدس أ -6
ما صحيفة األياـ فاعتمدت (, أ(2.50%الجديدة فقد اعتمدت عمى الوكاالت بنسبة بسيطة بمغت 

 الدراسة. مدة ( (0.95%بمغت     ً جدا  يمة عمى الوكاالت بنسبة ضئ

لكؿ منيما وىي نسبة  0.83%اليواة, والمندوب لدى صحيفة الحياة الجديدة بواقع  تساوت فئتا -7
                                                         ً                         تكاد تكوف معدومة, في حيف افتقرت صحيفة األياـ لمفئتيف نيائيا , أما صحيفة القدس فكانت 

ً      ً أفضؿ حاال  قميبل   (, والمندوب (2.27%فييا بنسبة ومة            ً       بوصفيـ مصدرا  لممعمإذ برز اليواة  ,       
                   ً                                            (. وىي نسب ضئيمة جدا , وتتبلقى نتيجة تحميؿ الجدوؿ فيما يختص بقمة (1.14%بنسبة 

ىناؾ (, والتي أظيرت أف 1996االىتماـ باليواة, مع نتيجة دراسة األمير صحصاح فراج)
 .(1)القصة المعروفيف                   ّ  واالىتماـ األكثر لكت اب اليواة, بقصص الشباب المبدعيف  ً ا  ضعيف  ً ا  اىتمام

                                                           

 178مرجع سابق, ص ( األمير صحصاح فايز فراج, 1)
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 تفسير النتائج والمالحظات عمى  فئة مصدر المعمومة :
 إذفي صحؼ الدراسة,           ً           بوصفو مصدرا  لممعمومة واضح  عمى نحو       ً                    ظير جميا  بروز الكاتب األدبي  -1

نفسيـ مع مدير التحرير في أ                ّ             ذلؾ ألف معظـ الكت اب يتواصموف بحصمت عمى أعمى النسب, و 
في حيف يقوـ المراسؿ والذي جاء  ,ف لو المادة الخاصة بيـ مباشرةالصفحات المختصة, ويرسمو 

 يات واألنشطة األدبية بنفسو, لمصحيفة التابع ليا.معابتغطية الف الثاني في المركز
أظيرت النتائج المنبثقة مف الجدوؿ السابؽ أف المراسؿ كاف لو دور كبير في صحيفة القدس, فيو  -2

  ً ا  سياسي  ً ا  يات واألنشطة, وذلؾ ألف القدس تعاني وضعاعمية الفالذي يمد الصحيفة باألخبار وتغط
                                                  ّ                          , وىناؾ صعوبة في الوصوؿ إلى مناطؽ فييا مف قبؿ الكت اب لمتواصؿ, فيبرز ىنا دور  ً ا  خاص

في المحرر الثقافي المراسؿ الذي يكوف بالعادة خارج نطاؽ مدينة القدس كمراسؿ داخمي, ويوضح 
فيتماف ألدباء وتغطية األخبار األدبية لصحيفة القدس, أف التزود بأعماؿ اس صحيفة القد

        ً                  , وأحيانا  يتوجو إلييـ بعض باالتصاالت الشخصية, وعف طريؽ المراسميف خارج مدينة القدس
 .(1)    ّ                                          الكت اب أو الشعراء بأنفسيـ لتقديـ أعماليـ لمنشر

أكثر مف صحؼ    ّ              الك تاب المصاحفيفصحيفة الحياة الجديدة اعتمدت عمى أظير تحميؿ النتائج أف  -3
ّ                         رغـ مف توج و الصحيفة لمفنوف األدبية لأنو عمى ا المحرر الثقافيالدراسة األخرى, ويوضح           

ويرجع ذلؾ إلى أف  ,    ّ            لمكت اب المصاحفيف  ً ا  وتفضيميا ليا عف الفنوف الصحفية إال أف ىناؾ وجود
ب باألساس التي يغمب عمييا األدب, ىـ مف  متذوقي األدقـ التحرير في الصفحة الثقافية, طا

ّ                   ف باب المح ب لمشيء, وأف ىناؾ مومتابعيو, وييتموف بالتعميؽ عمى المواد األدبية, والكتابة عنيا           
 .(2)قضايا أدبية ليس بالضرورة أف يكتب عنيا أديب

             ً               بة عالية قياسا  لصحؼ الدراسة اعتمدت صحيفة األياـ عمى نشر المواد التي بدوف مصدر بنس -4
غير قابمة لمثقة                                           وىذا يجعؿ مف المواد األدبية الصحفية مواد   (,(34.29%خرى, إذ بمغت األ

 بصورة كافية.
ً    ً                                   جاء دور اليواة ضئيبل  جدا  لدى صحيفة القدس, ويكاد يكوف معدوم -5  لدي صحيفة الحياة الجديدة,  ً ا                    

                ً                                            ً                  اختفى الدور تماما  لدى صحيفة األياـ, وتمؾ المعطيات تختمؼ نيائيا  مع دراسة تشارلز و 
ّ                                      التي تعر ض فييا ألدب شكسبير, وموقعو مف الممحؽ ا ,ـ(2009جراند) لتابع لصحيفة الفانشيناؿ        
ْ          نت  النتائج                               ّ تغمب عميو صحافة اليواة, حيث بي  الذي تايمز,  وجود مساحات كبيرة لميواة في إدارة  

 .(3) دفة الممحؽ بما يختص بجزئية المسرح

                                                           

 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, 1)
 .مرجع سابق( توفيؽ العيسى, 2)

(3) Charles Grand, مرجع سابق 
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         ً     وجاء ضعيفا  في  يفة األياـ,لدى صح           ً           بوصفيـ مصدرا  لممعمومة لـ يكف ىناؾ وجود لممندوبيف  -6
دبية                          ّ                         ويعود ىذا األمر لقياـ الكت اب والمؤسسات واالتحادات األ صحيفتي القدس والحياة الجديدة,

ياتيـ مباشرة إما اعم, وتمرير أخبار فصحؼ الدراسةفي  بالتواصؿ مباشرة مع المحرريف الثقافييف
 .المباشر باالتصاؿبالبريد اإللكتروني أو 

,نباء في الصحافة األدبية لصحؼ عمى وكاالت األعدـ اعتماد ا -7 ٍ  عمى نحو  كاؼ      ٍ إذ بمغت        
%( فقط, ويمكف تفسير ذلؾ ألنو يعود لغمبة الطابع السياسي عمى اىتماـ وكاالت األنباء, 1.28)

 وعدـ تركيزىا عمى الجوانب األدبية في المجتمعات.

 في صحف الدراسة:لمموضوعات األدبية : منشأ المعمومة      ً سادسا  
قامت الباحثة بحصر فئات منشأ المعمومة المتعمقة بالدراسة, وكانت عبارة عف محمية ومقسمة 

 .وعربية, وعالمية 48)إلى: ) الضفة الغربية والقدس, قطاع غزة, عرب 
 (9جدول )

 األدبية في صحف الدراسة. منشأ المعمومةتوزيع مواد العينة حسب فئة 

 :ما يأتيبتحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح لنا 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

غت منشأ لممعمومة عمى المرتبة األولى, حيث بمبوصفيما  والقدس, حازت الضفة الغربية
, يمييا (%18.84), ثـ تمتيا بتباعد منشأ المعمومة التي أصميا عربية بنسبة (%63.90)انسبتي

, أما (%(6.71بة , ثـ منشأ المعمومة التي أصميا عالمية بنس(%(9.27بنسبة  48عرب منطقة 
عموـ فئة  مف فقط, (%(1.28جاء في نياية الترتيب لصحؼ الدراسة, بنسبة فقد  قطاع غزة 

 الدراسة.في أثناء مدة لمعمومة, منشأ ا

 يفةالصح
 منشأ المعمومة

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس
 % (ك) % (ك) % (ك) % (ك)

 محمي

 63.90 200 81.67 98 53.33 56 52.30 46 والقدس غربيةالضفة ال

 9.27 29 3.33 4 5.72 6 21.59 19 48أرض 

 1.28 4 2.50 3 0.95 1 0 0 قطاع غزة

 74.45 233 945: 015 81411 80 1;904 85 المجموع

 18.84 59 10.00 12 27.62 29 20.45 18 عربي

 6.71 21 2.50 3 12.38 13 5.68 5 عالمي

 100 313 100 120 100 105 100 :: المجموع
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 تحميل الجدول لكل صحيفة عمى حدة: -2

 صحيفة القدس: - أ

ّ                 سج مت الضفة الغربية بواقع  ,النسبة األعمى لدى صحيفة القدسمنشأ لممعمومة بوصفيما والقدس   
التي أصوليا عربية , ثـ منشأ المعمومة (%(21.59 بنسبة 48أرضا فئة تمتي, (%(52.37

أي منشأ لممعمومة مف  ؾ, في حيف لـ يكف ىنا(%5.68) العالمية بنسبة, ف(%(20.46 بنسبة
 الدراسة. مدةقطاع غزة لدى صحيفة القدس 

 صحيفة األيام: - ب

ىي البارزة في صحيفة األياـ, إذ بمغت منشأ لممعمومة بوصفيما    ً                     أيضا  كانت الضفة الغربية 
ومف ثـ فئة العالمية , (%(27.62, تبلىا منشأ المعمومة العربية بنسبة (%(53.33  نسبتيا
, وفي المرتبة األخيرة جاءت (%(5.72بنسبة فقد تمتيا  48أرض, أما مناطؽ (12.38%)بنسبة 

 الدراسة. مدة ( طواؿ%(0.95وىي    ً جدا  قطاع غزة بنسبة ضئيمة 
 صحيفة الحياة الجديدة:-ج

, تبلىا (%(81.67عمى النسبة األعمى, بنسبة منشأ لممعمومة بوصفيا حصدت الضفة الغربية 
بنسبة منشأ لممعمومة بوصفيا  48أرض%, ثـ 10.00بفارؽ كبير منشأ المعمومة العربي بنسبة 

, ( لكؿ منيما%(2.5عالمية, بواقع وفئة قطاع غزة,  فئة , في حيف تساوت كؿ مف(%(3.33
 الدراسة. مدة

 نتائج جدول فئة منشأ المعمومة: وتفسير مناقشة
 عمى نصيب األسد لدى صحؼ الدراسة,منشأ لممعمومة صفيما بو والقدس حازت الضفة الغربية  -1

وبفارؽ كبير عف باقي عناصر الفئة, إذ بمغت لدى صحيفة الحياة الجديدة عمى نسبة 
(, %(52.37, ثـ صحيفة القدس ونسبتيا (%(53.33صحيفة األياـ بنسبة  تبعتيا, (%(81.67

, كوف صحؼ الدراسة والقدس لغربيةضفة االويعود السبب في اكتساح منشأ المعمومة الخاص ب
دارتيا وتحريرىا, يتـ في الضفة الغربية,أالثبلث, منش المحرروف والقدس, في حيف يؤكد                                              ىا وا 

ف المنابر  ,في الصحؼ الثبلث الثقافيوف                                          ً                أنو لـ يكف ىناؾ تحيز في ذلؾ ولـ يكف مقصودا , وا 
 فة التحريرية.الثبلثة مفتوحة لمجميع ببل استثناء لمنشر وفؽ سياسات الصحي

ف كاف بفارؽ كبير, والقدس جاء منشأ المعمومة العربي في المرتبة الثانية بعد الضفة الغربية -2                        , وا 
, ثـ (%(20.46, تمتيا صحيفة القدس بنسبة (%(27.62األياـ نسبة  كاف أقصاه لدى صحيفة

بلقات التي , ويعود ىذا السبب إلى العالدراسة مدة, (%(10.00صحيفة الحياة الجديدة بنسبة 
 لذيف تربطيـ بيـ عبلقات طيبة.                 ّ             رير ىذه الصحؼ بالك تاب العرب واتربط تح
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في صحؼ الدراسة حيث بمغت مختمؼ تواجد منشأ لممعمومة بوصفيا , 48أرضكاف لمناطؽ  -3
, (%(5.72بنسبة ياـ بتباعد و , تمتيا صحيفة األ(%(21.59دس نسبتيا في صحيفة القأعمى 

 مف عمـو الفئة. (%(3.33بمغت  التي حياة الجديدة صحيفة ال وفي المرتبة الثالثة جاءت

, (%(12.38حاز منشأ المعمومة العالمية لدى صحيفة األياـ عمى النسبة األعمى حيث بمغت  -4
 خيرة, أما صحيفة الحياة الجديدة فجاءت في المرتبة األ(%(5.68تمتيا صحيفة القدس بواقع 

 .الدراسة مدة( %(2.50بنسبة 
ً                                      ضئيبل  لدى صحؼ الدراسة, ففي حيف بمغت نسبتو منشأ لممعمومة بوصفو قطاع غزة  وجودجاء  -5    

ْ              , فقد خمت  صحيفة القدس (%(0.95, وفي صحيفة األياـ (%(2.50في صحيفة الحياة الجديدة          
ّ  , في حيف بيف  الدراسة مدة, منشأ لممعمومةبوصفو مف أي ذكر لقطاع غزة   المحرروف الثقافيوف           
                     ّ                                          و ال يوجد تفريؽ بيف كت اب الضفة الغربية وقطاع غزة, وأف ىناؾ وجود في الصحؼ الثبلث, أن

أما , (1) في صحيفة القدس المحرر الثقافيىذا وأكد ف قطاع غزة, ملمصحافة األدبية القادمة 
وىو  ,ىناؾ تيميش لخبر أو لكاتب أف ليسفيؤكد  في صحيفة الحياة الجديدة المحرر الثقافي 

صراعات  مدة(, وىي 2013لممواقؼ, إال أف المبلحظ في العاـ ) لمنقاش أو     ً خاصا  أمر ليس 
 ,                                                          ً                    وخبلفات سياسية بيف شطري الوطف, وأف كؿ ما نشر مف غزة قميؿ جدا  كأخبار مف مراسمييـ

ّ   االنقساـ, وأيضا  مف قبؿ الكت اب الذيف تخو ؼ  مدةوىو ناتج عف عدـ السماح ليـ بالعمؿ خبلؿ             ّ             ً             
                                      ً             ي الضفة الغربية, وىو أمر أشار إليو ضمنا  بعض الكتاب بعضيـ مف النشر في صحيفة تصدر ف

 .(2)راسموىـ الذيف
(, التى تبيف ازدحاـ الصفحات الثقافية 2007تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة عبد الحكيـ نديـ)

بالكتابات المحمية, مع قمة اىتماميا بالنصوص المترجمة مف المغات األجنبية, واآلداب العالمية, 
(, الذي يشير إلى احتبلؿ 2007, ومتفقة مع دراسة أحمد الزىراني)(3)فتنا العربيةالتي تثري ثقا

 .(4)المادة المحمية المرتبة األولى
( كاتجاه عاـ لصحؼ %(1.28                           ً                                أما قطاع غزة الذي جاء متأخرا  في ترتيب المراكز ولـ يبمغ سوى 

, ياالداخمية التي يعاني, فيرجع ذلؾ لظروؼ الحصار المتتالي عمى قطاع غزة, والظروؼ الدراسة
التي ىي صحؼ الدراسة فييا عقب االنقساـ, فأضحى قطاع  وعدـ توزيع الصحؼ اليومية الثبلث

 .مشيد األدبي الخاص بالصحؼ الثبلث        ً       غزة بعيدا  عف ال
                                                           

 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, 1)
 .مرجع سابق( توفيؽ العيسى, 2)
 مرجع سابق.الحكيـ محمود نديـ, ( عبد 3)
  مرجع سابق.( أحمد بف محمد الزىراني, 4)
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 املبحث انثبين

 فئبث انشكم نهًىضىعبث األدبيت يف صحف انذراست

الموضوعات األدبية في توت عمييا : أىم الفنون أو األشكال الصحفية التي اح   ً أول  
 صحف الدراسة:

قامت الباحثة بحصر أىـ الفنوف واألشكاؿ الصحفية التي احتوت عمييا الصحافة األدبية 
توزيع الفنوف واألشكاؿ  اآلتييوضح الجدوؿ تيا في صحؼ الدراسة مدة الدراسة, و وقامت بتغطي

 الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة. الصحفية التي تغطي

 (:جدول )
  الفنون واألشكال الصحفية لممواد األدبية في صحف الدراسة 

 :ما يأتيبتحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح 
 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

عرض  , تبله (37.33%)ةعمى المرتبة األولى بيف الفنوف الصحفية بنسبفف التقرير حاز 
واعو ثـ المقاؿ بأن(, (14.08%بنسبة , وجاء في المرتبة الثالثة الخبر (29.58%)بنسبة الكتب 

 (.(6.33%بنسبة          ً         %(, وأخيرا  الحديث 12.68المتعددة بنسبة)
المقاؿ  تبله(, (6.33%نسبة عمى المقاؿ العمودي  وأماعف أنواع المقاؿ الصحفي فحصؿ

اليوميات في آخر الترتيب  ثـ(, (1.41%الصورة القممية بنسبة  تبعتو%(, (4.23 بنسبةالنقدي 
 الدراسة. %(, مدة(0.71بنسبة 

 الصحف
 الفنون الصحفية

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس
 % ك % ك % ك % ك

 37.33 53 46.67 21 29.17 14 36.73 18 تقرير
 29.58 42 17.78 8 41.67 20 28.57 14 عرض كتب

 14.08 20 8.89 4 14.58 7 18.37 9 خبر

 مقال

 6.33 9 11.11 5 6.25 3 2.05 1 مقال عمودي

 4.23 6 6.67 3 2.08 1 4.08 2 مقال نقدي

 1.41 2 4.44 2 0 0 0 0 صورة قممية

 0.71 1 2.22 1 0 0 0 0 يوميات

 12.68 18 ..2.4 00 400: . 6.13 3 المجموع
 6.33 9 2.22 1 6.25 3 10.20 5 حديث

 100 142 100 45 100 48 100 49 المجموع
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 لجدول لكل صحيفة عمى حدة:تحميل ا -2

 صحيفة القدس: -أ 

(, تبله (36.73%بنسبةعمى حازت فئة التقرير الواقعة ضمف الفنوف الصحفية عمى النسبة األ
تبله الحديث بنسبة  ,(%(18.37بنسبة  الخبر , ثـ(%(28.57بنسبة عرض الكتب 

منيا عمى قدي الن %(, حيث حاز المقاؿ6.13بأنواعو إذ بمغت نسبتو ) , فالمقاؿ%10.20))
ْ              ً        خمت  الصحيفة تماما  مف كؿ  (, في حيف(2.05%بنسبة  المقاؿ العمودي تبعو(, (4.08%نسبة    

 الدراسة. مدةاليوميات, والتحقيؽ, و  مف الصورة القممية,

 صحيفة األيام: -ب 

, (% (41.67 بنسبة عمى النسبة األعمى مف الفنوف الصحفية وذلؾعرض الكتب حازت فئة 
ثـ تبعو المقاؿ بأنواعو بنسبة %(, (14.58الخبر بنسبة  يميو, (% (29.17بة بنستقرير تبلىا ال

بنسبة  المقاؿ النقدي تبعو( (6.25%نسبة عمى المقاؿ العمودي %(, حاز منيا 8.33)
ْ  وخمت  , (6.25%)أما الحديث الصحفي فقد تساوى مع المقاؿ العمودي وبنسبة (, (%2.08    

 الدراسة. مدةية, واليوميات والتحقيؽ, الصورة القمم وفالصحيفة مف كؿ مف فن

 صحيفة الحياة الجديدة: -ج 

فف التقرير عمى المرتبة األولى بيف الفنوف الصحفية التي تعالج موضوعات أدبية, بنسبة  حاز
حصؿ منيا المقاؿ العمودي عمى نسبة  %(,24.44المقاؿ بأنواعو بنسبة )(, تبلىا (%46.67
 وتمتيا %(,(4.44بنسبة  %(, فالصورة القممية (6.67بنسبة (, فالمقاؿ النقدي (%11.11
 أعقبيا (,17.78%نسبة )فقد حصمت عمى  عرض الكتبأما فئة %( (2.22نسبة اليوميات ب

 الدراسة. مدة, %(2.22)الحديث  في حيف بمغت نسبة, ((8.89%الخبر بنسبة 

 نتائج جدول فئة الفنون الصحفية: وتفسير مناقشة

 :يأتيالسابؽ يتضح لمباحثة ما مف خبلؿ تحميؿ الجدوؿ 

, مع تقدـ صحيفة الحياة الجديدة ناؿ التقرير المرتبة األولى لدى صحيفتي الحياة الجديدة والقدس -1
تفوؽ فف  (1)في صحيفة القدس المحرر الثقافي(, ويربط (46.67%حيث بمغ لدى الحياة الجديدة 

لتفصيؿ والتوضيح واستعراض التقرير الصحفي, العتبارات تتعمؽ بمرونتو التي تستوعب ا
 الفعاليات واألنشطة المدمجة بصور الموضوعات, والذي لو حيز في الصحيفة .

                                                           

 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, 1)
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(, (41.67%حيث بمغت نسبتو  ,حصمت صحيفة األياـ عمى المرتبة األولى في عرض الكتب -2
(, أما الحياة الجديدة فبمغت نسبة عرض الكتب لدييا (28.57%تمتيا القدس بنسبة 

ّ  سو غوي(, (%17.78 ودور النشر  نفسيـ,             ّ    ذلؾ لكوف الكت اب أ (1)في صحيفة األياـالمحرر الثقافي   
                                                              ً                 في داخؿ فمسطيف, وفي األردف عمى األغمب يقوموف بمد الصحيفة, وتحديدا  األياـ الثقافية 

                      ً                                  بالمنشورات الحديثة أوال  بأوؿ, ويضعوف مادة لمتعميؽ عمييا.

إذ بمغ الخبر لدييا  ,ف صحؼ الدراسة األخرىبالحديث أكثر مو  اىتمت صحيفة القدس بالخبر -3
, في حيف بمغ الحديث لدى صحيفة الحياة (10.20%)(, بينما الحديث (18.37%نسبتو 
ما لمخبر في   ً ا  أف ىناؾ وجود (2)في صحيفة القدسالمحرر الثقافي (, ويرى (2.22%الجديدة 

الصفحات المحمية, مما                                                       ً    صحيفة القدس, عمى الرغـ مف أف بعض األخبار قد تنشر أحيانا  في
 في الصفحة الثقافية لدى صحيفة القدس. وجودىاف نسبة ميقمؿ 

, أما األياـ فقد بمغت (11.11%)اىتمت صحيفة الحياة الجديدة بالمقاؿ العمودي إذ بمغت نسبتو  -4
ً         (, في حيف جاء اىتماـ صحيفة القدس ضئيبل  إذ بمغ (6.25%نسبتو   فترة الدراسة. (%2.05)                                    

ْ       خمت  صحيفة -5 بصورة ضئيمة لدى  ظيراالقدس واألياـ مف فف الصورة القممية, واليوميات, في حيف    
فترة الدراسة,  (2.22%)(, أما اليوميات (4.44%الحياة الجديدة, حيث بمغت الصورة القممية 

ّ  ويسو غ خمو صحيفتييما مف الفنيف, لعدـ وجود  (3)في صحيفتي القدس واألياـ المحرراف الثقافياف    
وحرفية عالية مف جية, ولتفرغ والتزاـ كما ينبغي  ً  ا ,خصصيف فييما, ألنيما يحتاجاف ذوق  ّ     كت اب مت

لفف اليوميات, وىذا يتطمب توفير مكافآت محفزة تشجع, ولكف في غياب التحفيز فالعناء قد ال 
       ً      و وازعا  ليـ.         ً        كوف ضروريا  ليـ, أي

ى الرغـ مف وجود قضايا لدى صحؼ الدراسة مف التحقيؽ الصحفي, عم وجودلـ يكف ىناؾ أي  -6
قد تنشأ في الصحافة األدبية تحتاج لتحقيؽ مثؿ السرقات األدبية, واالنتحاؿ, وضياع الحقوؽ 

الذي  (4)في صحيفة القدس المحرر الثقافيالفكرية واألدبية وحقوؽ التأليؼ, ويؤكد ىذه النتيجة 
دعـ المادي البلـز لممتابعة يفسر ذلؾ بكوف التحقيقات تحتاج لطاقـ صحفي ميني, مييأ, ولديو ال

والمبلحقة, والبحث عف ما وراء الشبية, وصحيفة القدس ىي صحيفة تعمؿ بكادر فردي في 
 الصفحة الثقافية, ومف الصعوبة السير في فف التحقيؽ بيذه الحالة.

                                                           

 مرجع سابق( غساف زقطاف, 1)
 مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, 2)
 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, وغساف زقطاف, 3)
 .مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, 4)
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شارت إلى ىيمنة نمط الدراسات أ(, التي 2007ىذه النتائج مع دراسة خميفة التوبي)ختمؼ وت
       , (1) ت عمى األنماط األخرى, وانحسار الخبر والتقرير والتحقيؽ وعروض الكتبوالمقاال

(, التي بينت طغياف  الخبر الصحفي عمى بقية 2007مع دراسة أحمد العمير)          ً  اختمفت أيضا  و 
 , بينما أظيرت ىذه الدراسة أف الخبر يأتي في المرتبة الثالثة.األشكاؿ الصحفية والفنوف األدبية

 : أىم الصور المصاحبة لممواد األدبية في صحف الدراسة:     ً ثانيا  
قامت الباحثة بحصر الصور المصاحبة لممواد األدبية والتي كانت إما ) صور شخصية, 

 كاآلتي:( صورة توزعت (319صور موضوعات, صور جمالية, أـ بدوف صورة (, والتي بمغ عددىا 
 (;جدول )

 صحف الدراسةموضوعات األدبية في مالصور المصاحبة ل

 :ما يأتيبتحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح لنا 
 دراسةالتجاه العام لصحف ال -1

   ً                                أول : مدى استخدام صحف الدراسة لمصور
ْ                                                  بي نت  الجداوؿ تفوؽ استخداـ الصور المصاحبة لمموضوعات األ - , إذ بمغت قي صحؼ الدراسة دبية  ّ 

ْ          %(, في حيف سجمت  دوف صور 74.34) نسبتيا بأنواعيا مجتمعة %( مف 25.66نسبة )              
 اإلجمالي.

ْ                                                     حازت  فئة الصور بأنواعيا عمى النسبة األكبر في صحيفة القدس  - %(, في 71.00بمغت )حيث    
 %(, مدة الدراسة.29.00حيف بمغت دوف صور نسبة )

داـ الصور بأنواعيا, مف فئة دوف صور في صحيفة األياـ, إذ بمغت تقاربت نسبة استخ -
 %( في الثانية.44.33نسبة )و  %( في األولى,55.67)

                                                           

 .ع سابقمرج( خميفة بف حمود التوبي, 1)
() .المجموع يزيد عف عدد موضوعات العينة ألف بعض الموضوعات يصاحبيا أكثر مف صورة 

 الصحف
 الصور

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس
 % ()ك % ()ك % ()ك % ()ك

 صور

 37.61 129 50.36 69 25.49 27 33 33 شخصية
 35.86 123 39.42 54 29.24 31 38 38 موضوعية

 0.87 3 1.46 2 0.94 1 0 0 جمالية
 74.34 255 91.24 125 55.67 59 71 71 المجموع

 25.66 88 8.76 12 44.33 47 29 29 دون صور
  100 100 106 100 137 100 343 100 المجموع
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, والتي الحياة الجديدةاستحوذت فئة الصور بأنواعيا عمى النسبة األكبر في صحيفة  -
 %(, مدة الدراسة.8.76%(, وفئة دوف صور بنسبة )91.24بمغت)

 المصاحبة( لمموضوعات األدبية في صحف الدراسة: صور المستخدمة )أو    ً           ثانيا : أنواع ال
ْ                            بي نت  الجداوؿ تقدـ استخداـ الصو  - %(, تمتيا صور الموضوعات 37.61الشخصية بنسبة ) ر  ّ 

%(, مف النسبة الكمية لفئة 0.87أما الصور الجمالية فمـ تسجؿ سوى نسبة ) %(,35.86ة )ببنس
 ه عاـ مدة الدراسة.%(, كاتجا74.34الصور, البالغة )

ْ                          حازت  الصور الشخصية لدى صحيفة  - %(, 50.36عمى المرتبة األولى, بنسبة) الحياة الجديدة   
 %(, مدة الدراسة.25.49%(, تبعتيا صحيفة األياـ بنسبة )33.00تمتيا صحيفة القدس بنسبة )

%(, تبتعيا 39.42تقدـ, بمغت نسبتو ) الحياة الجديدةأحرزت الصور الموضوعية لدى صحيفة  -
%(, مف 29.24, بنسبة )األياـ%(, تمتيا صحيفة 38.00بفارؽ بسيط صحيفة القدس, بنسبة )

 فئة الصور, مدة الدراسة. إجمالي
لدى صحؼ الدراسة, بمغ لدى صحيفة الحياة الجديدة                                 ٍ ت الصور الجمالية عمى ترتيب متدف  حصم -

حيف لـ تظير صور جمالية في %(, في 0.94%(, تمتيا صحيفة األياـ بنسبة )1.46نسبة )
 صحيفة القدس, مدة الدراسة.

 تحميل الجدول لكل صحيفة عمى حدة:
 صحيفة القدس: -أ 

, انقسمت إلى صور موضوعات بنسبة (%71.00) ةنسببأنواعيا صور استخداـ الترتيب  سجؿ
ْ                           %(, بينما خمت  الصحيفة مف الصور الجمالية33.00%(, تمتيا الصور الشخصية بنسبة)38)              ,
 مدة الدراسة. (%(29.0دوف صورة فحصمت عمى ما نسبتو فئة ا أم

 صحيفة األيام: -ب 
%(, انقسمت إلى صور موضوعات بنسبة 55.67بمغ مجموع نسبة الصور بأنواعيا )

%(, 0.94%(, تمتيا الصور الجمالية بنسبة )25.49%(, وصور شخصية بنسبة )29.24)
 الدراسة. %(, مدة44.33أما فئة دوف صورة فحازت عمى نسبة )

 صحيفة الحياة الجديدة: -ج 
%(, انقسمت إلى 91.24إذ بمغت ) ,استحوذ استخداـ الصور بأنواعيا عمى النسبة األعمى

%(, أما الصور 39.42%(, تبعتيا صور الموضوعات بنسبة )50.36صور شخصية بنسبة )
 %(,8.76%(, في حيف سجمت فئة  دوف صور نسبة )1.46الجمالية فمـ تسجؿ سوى نسبة 

 مدة الدراسة.
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 الصور: -نتائج جدول فئة العناصر التيوغرافية وتفسير مناقشة -2

 :يأتيمف خبلؿ تحميؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لمباحثة ما 

تفوقت صحيفة الحياة الجديدة عمى صحؼ الدراسة في استخداميا لمصور الشخصية وذلؾ بنسبة  -
الثالثة جاءت صحيفة األياـ %, وفي المرتبة 33.00تمتيا صحيفة القدس بنسبة , (%(50.36
ف الصور , إلى أ(1) في صحيفة القدس المحرر الثقافيويشير الدراسة,  مدة (%25.49(بواقع 

وىذا  صورة يحبذ نشرىا. لمصحيفة   ً                     تبعا  لطمباتيـ ولمف يرسؿ             ّ                   الشخصية لمكت اب والشعراء فتنتشر 
اـ الصور الشخصية             ُ             في أف الصحؼ ت كثر مف استخد (,2007يتوافؽ مع دراسة أحمد العمير)

 .(2)لؤلشخاص الذيف يرد ذكرىـ في المادة الصحفية

  ً                                                                                 يضا  احتمت صحيفة الحياة الجديدة المرتبة األولى في استخداميا صور الموضوعات وذلؾ بنسبة أ -1
%, تمتيا صحيفة 38.00 ة, أما في المرتبة الثانية فجاءت صحيفة القدس بنسب(%(39.42

ف صور , إلى أفي صحيفة الحياة الجديدةلمحرر الثقافي ا(, ويعمؽ %(29.24األياـ بنسبة 
واالنشطة األدبية المختمفة ألنيا توضح األمر, وتوثقو,  الفاعمياتالموضوعات ضرورية لمرافقة 

 .(3)مف االىتماـ بيا وبالقائميف عمييا  ً ا  وتعطي جانب

ما جاء , بين(%44.33(متقدمة لدى صحيفة األياـ, إذ بمغت نسبة  جاءت نسبة دوف صور -2
فة الحياة الجديدة فقد جاء , أما صحي(%(29ترتيب صحيفة القدس في المرتبة الثانية بنسبة 

 الدراسة. مدة (%(8.76دوف صورة في المركز البلحؽ بنسبة عنصر 

                        ً                                                            افتقرت صحؼ الدراسة تقريبا  مف الصور الجمالية, إذ بمغت أعمى نسبة ليا لدى صحيفة الحياة  -3
ْ              , بينما خمت  صحيفة القدس (%(0.94تمتيا صحيفة األياـ بنسبة , (%(1.46الجديدة بنسبة            

 الدراسة. مدة    ً                     تماما  مف الصور الجمالية, 
 

 الدراسة: مدةفي الصحافة األدبية الرسوم  توزيع :      ً ثالثا  
 التي اندرج في صحؼ الدراسة,  المنبثقة مف العناصر التيوغرافيةقامت الباحثة بحصر الرسـو 

                                                           

 مرجع سابق. ( إبراىيـ عفانة, 1)
 .73. صمرجع سابق( أحمد بف صالح العمير, 2)
  .مرجع سابق( توفيؽ العيسى, 3)
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(, والتي جاءت بمجموع عاـ  رسوـرية, الرسوـ الشخصية اليدوية, والتي بدوف تحتيا )الرسوـ التعبي
 :اآلتي( توزعت كما ىو مبيف في الجدوؿ   288بمغ )كافة صحؼ الدراسة ل

 (01جدول )
  توزيع مواد العينة حسب فئة العناصر التيبوغرافية )الرسوم(                 

 :يأتيؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح لمباحثة ما بتحمي

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

يتضح مف الجدوؿ السابؽ جنوح االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة إلى عدـ استخداـ الرسوـ مع 
ْ           الموضوعات التي خمت  مف الرسوـإذ بمغت نسبة  المواد األدبية, مف إجمالي  %(97.12)                  

 التعبيرية%(, سجمت الرسوـ 2.88بنوعييا بنسبة ضئيمة بمغت )الرسوـ جاءت و , الموضوعات األدبية
 .الدراسة مدة%( (1.28بنسبة الرسـو الشخصية و  %(,1.60)نسبةمنيا 

 تحميل الجدول لكل صحيفة عمى حدة:

 صحيفة القدس: - أ

ْ           ت الموضوعات األدبية التي خمت  مف الرسوـاكتسح مف  (%(98.91نسبة إذ بمغت الصحيفة,                            
, (1.09%)ة بنسب    ً جدا               ٍ في مكاف متدف  بنوعييا , بينما جاء عنصر الرسوـ لموضوعاتإجمالي ا

                           ً                      في حيف افتقرت الصحيفة نيائيا  لمرسـو التعبيرية مع , الشخصية اليدويةاستحوذت عمييا الرسوـ 
 .الدراسة مدةالموضوعات األدبية 

 صحيفة األيام: -ب

ْ           الموضوعات األدبية التي خمت  مف الرسوـحازت  نسبة عالية في الصحيفة, بمغت  عمى                         
في حيف لـ تسجؿ الموضوعات األدبية التي تحتوي عمى رسوـ بنوعييا, إال عمى , (34.69%)

 الصحف
 الرسوم

 التجاه العام يدةالحياة الجد األيام القدس

 % (ك) % (ك) % (ك) % (ك)

 رسـو
 1.60 5 2.19 3 2.38 2 0 0 تعبيرية

 1.28 4 1.46 2 1.19 1 1.09 1 شخصية يدوية
 2.88 9 0485 5 0459 0 ;0.1 0 المجموع

 97.12 304 96.35 132 96.43 81 98.91 91 بدوف رسـو
 011 000 011 009 011 .: 011 2; المجموع
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عقبيا الرسوـ الشخصية اليدوية أ, (%2.93) الرسوـ التعبيرية نسبة %(, بمغت فييا3..9نسبة )
 الدراسة. %(, مدة3...)بنسبة 

 صحيفة الحياة الجديدة:-ج

ْ           الموضوعات األدبية التي خمت  مف الرسـونسبة بمغت  أما , (%.34.9) ةفي الصحيف                         
ْ  %(, سجمت  .9.4تي تحتوي عمى رسـو فقد بمغت نسبتيا )الموضوعات األدبية ال الرسـو التعبيرية        

 .الدراسة مدة( %(1.46, ثـ الرسـو الشخصية اليدوية بواقع (%(2.19 نسبةمنيا 

 ر التيبوغرافية ) الرسوم(:نتائج جدول فئة العناصوتفسير مناقشة 

لـ تعتمد عمى الرسوـ المصاحبة  صحؼ الدراسةيتضح مف تحميؿ الجدوؿ السابؽ أف  -1
 بنسبة مف الرسوـ القدس صحيفة    ْ خمت  إذ ,    ً جدا  األدبية إال بنسبة ضئيمة  ضوعاتلممو 

صحيفة الحياة الجديدة , ثـ (%(96.43, تمتيا صحيفة األياـ بنسبة(%(98.91
 الدراسة. مدة (%(96.35بنسبة

ّ  ويسو غ            ّ                    بعدـ وجود رس اميف خاصيف لمصفحات  ذلؾ المحرروف الثقافيوف في صحؼ الدراسة    
كوف أغمب المواد األدبية تو  بالرسوـ التي ليا مدلوالتيا, الثقافية, ليقوموا بإغناء المواد األدبية

 .(1)يرافقيا إما صور شخصية, أو صور موضوعات

لجديدة في النسب فيما يتعمؽ بالرسوـ التعبيرية, إذ بمغت لدى األياـ والحياة ا اتقاربت صحيفت -2
 مدة, ولـ يكف وجود ليا في صحيفة القدس (%(2.19, فالحياة الجديدة (%(2.38اـصحيفة األي

 الدراسة.

لدى صحؼ الدراسة, إذ بمغت لدى  في التدني                                           ً جاء استخداـ الرسوـ الشخصية اليدوية متقاربا   -3
, فصحيفة القدس بواقع (%(1.19ة , ثـ صحيفة األياـ بنسب(%(1.46صحيفة الحياة الجديدة 

 الدراسة. مدة, (%(1.09

وال , يف لمصحؼوتعود ندرة استخداـ الرسوـ ) التعبيرية, والشخصية اليدوية( لعدـ وجود رسام
الة لتحرير المواد األدبية, ليقوـ بتزويدىا بالرسوـ المبلئمة ليا, والمتناسبة مع مضامينيا والد  ّ   سي ما

عطائيا الممسة الجمالية التي تزيد مف قوة تأثيرىا.                                                            عمييا, وا 

 

 
                                                           

 مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, توفيؽ العيسى, غساف زقطاف, 1)
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 في صحف الدراسة: المستخدمة مع الموضوعات األدبية وسائل اإلبراز: أىم      ً رابعا  
( عنصر 535وسائؿ اإلبراز في صحؼ الدراسة, والتي بمغ عددىا )قامت الباحثة بحصر 

طارات, وأرضيات, وبدوف وسائؿ إبراز( والتي جاءت كما يبينيا الجدوؿ                                               توزعت ما بيف )ألواف, وا 
 :اآلتي

 (00جدول )
 المستخدمة مع الموضوعات األدبية وسائل اإلبرازتوزيع 

 

 :يأتيبتحميؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح لنا ما 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

راسة, إذ بمغت نسبتيا تفوؽ استخداـ وسائؿ اإلبراز في صحؼ الدأظير الجدوؿ السابؽ 
, (%(26.17ة , تمتيا اإلطارات بنسب(%(30.28بنسبة التي توزعت ما بيف األلواف %(, 80.37)

دبية التي لـ تستخدـ الموضوعات األ , أما(%(23.92ثـ في المرتبة الثالثة جاءت األرضيات بواقع 
 .الدراسة مدة (,%(19.63نسبة وسائؿ اإلبراز فسجمت 

 تحميل الجدول كل صحيفة عمى حدة: -2

 صحيفة القدس: - أ

  %(, توزعت ما بيف 96.97بمغت نسبة استخداـ وسائؿ اإلبراز مع الموضوعات األدبية)
ت بنسبة , تمتيا أرضيا(%(35.06 نسبةب ألواف واستخداـ ,(%(35.50اتاستخداـ إطار 

 سجؿ عدـ استخداـ وسائؿ إبراز مع الموضوعات األدبية ما نسبتو, بينما (%(26.14
 .الدراسة مدة( %(3.03

 

 الصحف
 وسائل اإلبراز

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس
 % ك % ك % ك % ك

 وسائل إبراز
 30.28 162 24.45 45 30 36 35.06 81 ألوان

 26.17 140 20.11 37 17.50 21 35.50 82 إطارات
 23.92 128 16.85 31 30 36 26.41 61 أرضيات

 80.37 430 61.41 113 77.50 93 96.97 224 المجموع
 19.63 105 38.59 71 22.50 27 3.03 7 بدون

%100 535 100 184 100 120 100 231 المجموع  
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 صحيفة األيام: - ب

ْ                                                     سجمت  نسبة استخداـ وسائؿ اإلبراز مع الموضوعات األدبية نسبة) ضمنيا تساوت %(, 77.50   
إذ بمغت نسبة كؿ منيما  ,                                   ً             وسيمتي اإلبراز األرضيات, واأللواف تماما  لدى الصحيفة انسبت
ْ                           , بينما سجمت  الموضوعات األدبية التي لـ (%(17.50أما اإلطارات فبمغت نسبتيا , (%(30            

 .(%(22.50نسبة  تستخدـ وسائؿ إبراز
 صحيفة الحياة الجديدة:-ج

, (%(24.45األلواف بنسبة %(, موزعة بيف 61.41)بمغت نسبة استخداـ وسائؿ اإلبراز 
, أما الموضوعات األدبية (%(16.85نسبة  رضياتاأل تبعتيا, (%(20.11 نسبتياو طارات فاإل

 (, مدة الدراسة.%(38.59عمى حصمت التي لـ تستخدـ وسائؿ اإلبراز فقد 

 نتائج جدول فئة العناصر التيبوغرافية ) وسائل اإلبراز(:وتفسير مناقشة 

 ,وسيمة إبرازبوصفيا ت تفوقت صحيفة القدس عمى باقي صحؼ الدراسة في استخداميا لئلطارا -1
, بينما جاءت (%(20.11الحياة الجديدة  بنسبة  , تمتيا صحيفة(%(35.50إذ بمغت نسبتيا 

, ويوضح المحرر الثقافي في الدراسة مدة (%(17.50 صحيفة األياـ في المرتبة الثالثة بنسبة
ت لمتسييؿ عمى لدى المحرر الثقافي في تحديد الموضوعات بإطارا                        ً صحيفة القدس أف ىناؾ ميبل  

 .(1)القارئ, وتمييز الموضوعات األدبية بعضيا عف بعض

بنسبة وسيمة إبراز بوصفيا                           ً                          كذلؾ سجمت صحيفة القدس تفوقا  آخر في استخداميا لؤللواف  -2
, أما صحيفة الحياة الجديدة فجاءت في (%(30.00, تمتيا صحيفة األياـ بنسبة (%(35.06

, أف األلواف قد (2)يرى المحرر الثقافي في صحيفة األياـ, و (%(24.45ة المرتبة الثالثة  بنسب
تكوف وسيمة جذب لمقراءة, وتعطي دالالت فنية مناسبة لمموضوعات األدبية فتسيؿ االستفادة 

 والقراءة.

, تمتيا (%(30.00ولى بنسبةصمت صحيفة األياـ عمى المرتبة األأما بالنسبة لؤلرضيات, فقد ح -3
, أما صحيفة الحياة الجديدة فبمغت األرضيات فييا (%(26.41صحيفة القدس بواقع 

 الدراسة مدة, (%(16.85

                                                           

 مرجع سابق.عفانة, ( إبراىيـ 1)
 .مرجع سابق( غساف زقطاف, 2)
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, (%(38.59 ّ                                                                           بي ف الجدوؿ السابؽ أف صحيفة الحياة الجديدة لـ تستخدـ وسائؿ إبراز في ما نسبتو  -4
, في حيف لـ تسجؿ صحيفة القدس إال (%22.50مف صحؼ الدراسة, تمتيا صحيفة األياـ بواقع 

 الدراسة. ةمد (%(3.03و ما نسبت

 عناوين المواد األدبية في صحف الدراسة:: أىم      ً خامسا  
  ً ا  ( عنوان(313عناويف المواد األدبية في صحؼ الدراسة, والتي بمغت حصرت الباحثة عدد 

                ً                                                                              جاءت مساوية تماما  لعدد مواد العينة في الصحافة األدبية, وتتكوف فئة العناويف مف )العنواف الممتد, 
 :اآلتينواف العمودي(, والتي جاء توزيع عددىا كما يوضح الجدوؿ العنواف العريض, الع

 (02جدول )
 توزيع مواد العينة حسب فئة العناوين

 :يأتيبتحميؿ الجدوؿ السابؽ تبيف لنا ما 
 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

يميؿ االتجاه العاـ في صحؼ الدراسة إلى استخداـ العنواف الممتد في الموضوعات األدبية 
ْ         الدراسة, إذ سج مت  ما نسبت مدة   ّ  , يمييا في المرتبة الثانية وبتفاوت العنواف العريض(%(58.46و              

, أما العنواف العمودي فقد جاء االتجاه العاـ ليؤكد استخدامو لو بنسبة (25.24%)بنسبة 
 .فقط (%(16.30

 تحميل الجدول بالنسبة لكل صحيفة عمى حدة: -2

 صحيفة القدس: - أ

ف جممة م(76.14%) بة إذ جاء بنس ,ى النسبة األبرز لدى الصحيفةحاز العنواف الممتد عم
, بينما جاء العنواف العريض بنسبة (%(18.18ع العناويف المذكورة, تبله العنواف العمودي بواق

 الدراسة. مدة (,%(5.68          ً       قميمة نسبيا  بمغت 

 

 الصحف
 العناوين

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس
 % ()ك % ()ك % ()ك % ()ك

 58.46 183 52.50 63 50.48 35 76.14 67 الممتد
 25.24 79 40.83 49 23.81 25 5.68 5 العريض
 16.30 51 6.67 8 25.71 27 18.18 16 العمودي
 100 313 100 120 100 105 100 88 المجموع
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 صحيفة األيام: - ب

, (%(50.48ياـ, ولكف بنسبة    ً                                                  أيضا  حصؿ العنواف الممتد عمى النسبة األعمى لدى صحيفة األ
, (%(25.71العنواف العمودي والعريض, إذ بمغت نسبة العنواف العمودي  ابينما تقاربت نسبت

 .الدراسة مدة( %(23.81والعنواف العريض بنسبة 
 صحيفة الحياة الجديدة: -ج

ه , تبل(%(52.50حظي العنواف الممتد في الصحيفة عمى االىتماـ األكبر, إذ بمغت نسبتو 
 (%(6.67العنواف العمودي فقد حصؿ عمى ما نسبتو  , أما(%(40.83العنواف العريض بنسبة 

 مف جممة العناويف المذكورة في الجدوؿ.
 :الخاص بتوزيع مواد العينة حسب فئة العناويننتائج الجدول وتفسير مناقشة 

%(, تمتيا (76.14نسبتو                                          ً                         جاء العنواف الممتد لدى صحيفة القدس متسيدا  العناويف لدييا, إذ بمغت -1
%(, (52.50صحيفة الحياة الجديدة بتقارب كبير مع صحيفة األياـ, إذ بمغت نسبتو لدى األولى 

, أف العناويف (1) في صحيفة القدس المحرر الثقافيالدراسة, ويؤكد  مدة (50.48%) الثانيةوفي 
عمى عموديف او ثبلثة  الممتدة يغمب استخداميا في الصحافة األدبية في صحيفة القدس, فيي

                              ً                         ً                         أعمدة أو أربعة أعمدة, وذلؾ تبعا  لقيمة الموضوع الذي غالبا  ما يوضع عمى نصؼ الصفحة 
              ً                          األعمى, وأحيانا  أعمى يميف, أو أعمى يسار.

تمتيا , %((40.83حاز العنواف العريض عمى المركز األوؿ لدى صحيفة الحياة الجديدة, بنسبة  -2
, في حيف لـ يسجؿ العنواف العريض لدى صحيفة القدس سوى %((23.81صحيفة األياـ بنسبة 

5.68).)% 

استخدمت صحيفة األياـ العنواف العمودي بنسبة أعمى مف صحؼ الدراسة االخرى, إذ بمغت  -3
, أما صحيفة الحياة الجديدة فبمغت نسبة (%(18.18, تمتيا صحيفة القدس بنسبة (%(25.71

 .راسةالد مدة%, 6.67العنواف العمودي لدييا 

                                            ّ                                       ويعود السبب في بروز العناويف الممتدة التي تعن وف فييا الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة 
                              ً                                                   لكوف المواد المنشورة ممتدة نوعا  ما عمى أكثر مف عموديف, كالقصائد الشعرية, والقصص, 

 والمقاالت, والتقارير, والمقاببلت, وعرض الكتب.

 

                                                           

 مرجع سابق( إبراىيـ عفانة, 1)
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 الصفحة الثقافية في صحف الدراسة: أىم مواقع المواد األدبية عمى :     ً سادسا  
قامت الباحثة بحصر مواقع المواد األدبية عمى الصفحة الثقافية في صحؼ الدراسة والتي 

ً                 ا  توزع عددىا كما ( موقع(313               ُ                                             جاء عددىا مساويا  لعدد المواد األدبية في صحؼ الدراسة والبالغة 
 :يأتي

 (00جدول )
 عمى الصفحة موقع المادةتوزيع مواد العينة حسب فئة 

 :يأتيبتحميؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لنا ما 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

 الصفحة أسفؿ يميفوجود المواد األدبية في تفوؽ لصحؼ الدراسة  ـأظير االتجاه العا
, الثقافية يميف الصفحة عمى, أعقبيا تمركز المواد أ)%19.80) تيانسب حيث بمغت  ,الثقافية
لكؿ مف   (17.57%)وبنسبة , ً                         ما  مع موقعيا في وسط الصفحة( لتتساوى تما%(17.57بواقع

سفؿ اليسار مف الصفحة الثقافية, ليجيء وقعي المادة أعمى اليسار, وأذلؾ تساوي م تبلالموقعيف, 
(, بتفاوت بسيط عف (9.27%موقع المادة األدبية في نصؼ الصفحة العموي لمصفحة الثقافية بنسبة 

(, أما موقع المادة األدبية التي احتمت (6.07%ي جاء بنسبة موقعيا نصؼ الصفحة السفمي الذ
 الدراسة. مدة 4.80%)كامؿ الصفحة الثقافية فحصمت عمى نسبة )

 

 

 الصحف
 

 موقع المادة عمى الصفحة

 التجاه العام الحياة الجديدة األيام القدس
 % ()ك % ()ك % ()ك % ()ك

 19.80 62 16.44 19 33.33 35 9.10 8 أسفل يمين

 17.57 55 10.28 10 27.62 29 18.18 16 أعمى يمين

 17.57 55 21.23 26 4.77 5 27.27 24 وسط الصفحة

 12.46 39 8.90 12 11.43 12 17.05 15 ارأعمى يس

 12.46 39 13.70 15 3.81 4 22.72 20 أسفل يسار

 9.27 29 12.46 22 4.75 5 2.27 2 نصف صفحة عموي

 6.07 19 8.90 13 3.81 4 2.27 2 نصف صفحة سفمي

 4.80 15 2.06 3 10.48 11 1.14 1 كامل الصفحة

 100 313 100 120 100 105 100 88 المجموع
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 :اآلتيأما تحميل الجدول لكل صحيفة عمى حدة فيو عمى النحو  -2

 صحيفة القدس: - أ

ة) القدس الثقافي( ت نتائج تحميؿ الجدوؿ السابؽ أف موقع المادة األدبية وسط الصفحة الثقافيبين
(, تبلىا موقع (27.27%حصمت عمى المرتبة األولى بيف مواقع المادة في صحيفة القدس بنسبة 

, تبلىا في المرتبة الثالثة موقع المادة أعمى (22.72%)المادة أسفؿ يسار الصفحة الثقافية بنسبة 
بعد ذلؾ تساوى  (,(9.10%(, ثـ أسفؿ يميف بنسبة (18.18%يميف الصفحة الثقافية بنسبة 

(, أما (2.27%موقعا المادة في نصؼ الصفحة الثقافية العموي مع نصؼ الصفحة السفمي بنسبة 
 ( فقط.(1.14%موقع المادة األدبية عمى كامؿ الصفحة الثقافية فمـ تحصد سوى 

 صحيفة األيام: - ب

تبة االولى في الصحيفة المر الصفحة الثقافية) األياـ الثقافية(, احتؿ موقع المادة الواقع أسفؿ يميف 
, وجاء موقع المادة أعمى يسار في (%(27.62, تبلىا أعمى يميف بنسبة (% (33.33 بواقع

تبلىا موقع المادة عمى كامؿ الصفحة الثقافية , (%(11.43المرتبة الثالثة لدي الصحيفة بنسبة 
التي بمغت  الثقافية, بينما تقاربت لحد كبير موقع المادة الواقعة وسط الصفحة (10.48%)بنسبة

(, أما نصؼ الصفحة السفمي (4.75%(, ونصؼ الصفحة العموية بنسبة (4.77%نسبتيا 
 مف الصفحة الثقافية في صحيفة األياـ. (3.81%)فبمغت نسبتو 

 صحيفة الحياة الجديدة: -ج

 لصحيفة,النسبة األعمى في ا الثقافية) الحياة الثقافية( دبية في وسط الصفحةألناؿ موقع المواد ا
, ثـ (% (18.49في نصؼ الصفحة العموي بنسبة  المادة, تبلىا موقع (%(21.23إذ بمغت

, فأعمى يميف بنسبة (%(13.70بنسبة سار, بعدىا جاء أسفؿ ي(% (16.44أسفؿ يميف بنسبة 
, بينما  تساوى كؿ مف موقعي المادة الواقع أعمى يسار, ونصؼ الصفحة السفمي, (%(10.28
حرز سوى ما يقع المادة عمى كامؿ الصفحة, فمـ لكؿ مف الموقعيف, أما مو  (% (8.90بنسبة 
 الدراسة. مدةفي الثقافية , مف عمـو مواقع المواد األدبية عمى الصفحة (% (2.06 نسبتو
 نتائج الجدول السابق: وتفسيرمناقشة 

 :اآلتيمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح 

لدى صحيفة في المرتبة األولى الثقافية صفحة ال أسفؿ يميف دبية فيجاء عرض المواد األ -1
أما صحيفة القدس  (16.44%)لتمييا صحيفة الحياة الجديدة بنسبة  (33.33%)األياـ, بنسبة 

 .             ً فقد جاءت الحقا  
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, (%(27.27اىتماـ صحيفة القدس بوضع المادة األدبية في وسط الصفحة, الذي جاء بنسبة  -2
دبية في وسط الصفحة لدييا عمى ي حصؿ موقع المادة األالجديدة الت     ً                   متفوقا  عمى صحيفة الحياة 

 .(% (4.77ياـ التي نسبتيا         ً              , ومتفوقا  عمى صحيفة األ(% (21.23

, إذ بمغت عاليةلصفحة لدى صحيفة القدس عمى نسبة حاز موقع المادة أسفؿ يسار ا -3
ـ فبمغت , أما صحيفة األيا( % (13.70, تمتيا صحيفة الحياة الجديدة بنسبة(%(22.72نسبتو
 .(% (3.81نسبتيا

, تمتو صحيفة (% (27.62                               ً                        ظير موقع المادة أعمى يميف متقدما  لدى صحيفة األياـ, بنسبة -4
, لتأتي صحيفة الحياة الجديدة في الترتيب الثالث بنسبة (%(18.18القدس بنسبة 

%10.82).) 

الثقافية  حةتقدمت صحيفة الحياة الجديدة عمى صحؼ الدراسة في موقع المادة  في نصؼ الصف -5
, (% (4.75, بفارؽ بينيا وبيف صحيفة األياـ التي سجمت نسبة(% (18.49العموي, بنسبة

ي فييا وقع المادة عمى نصؼ الصفحة العمو موبفارؽ عف صحيفة القدس, التي بمغت نسبة 
2.27) %.) 

حاز موقع المادة عمى كامؿ الصفحة لدى صحيفة األياـ عمى النسبة األعمى بيف صحؼ  -6
%(, بفارؽ بينيا وبيف  صحيفة الحياة الجديدة الني جاءت (10.48إذ بمغ  ,اسةالدر 

 %( فقط.  (1.14%(, في حيف بمغت في صحيفة القدس (2.06نسبتيا

, تمتيا صحيفة األياـ (%(17.05بمغت نسبة موقع المادة الواقعة أعمى يسار في صحيفة القدس -7
 .(%(8.90ا نسبتي , أما صحيفة الحياة الجديدة فكانت(%(11.43بنسبة

 احتمت صحيفة الحياة الجديدة المرتبة األولى في موقع المادة عمى نصؼ الصفحة السفمي, -8
 (2.27, ومف ثـ صحيفة القدس, بنسبة(% (3.81, تمتيا صحيفة األياـ بنسبة(%(8.90بنسبة 

 ة.الدراس مدة, (%

  ً                 ً  لبا  تكوف مغطاة تماما  , اف الصفحة الثقافية غا(1) في صحيفة القدس المحرر الثقافيويبيف 
األدبية والتي تكوف ذات قيمة موضوعة عمى  الموضوعاتبالمادة األدبية, والعناويف الممتدة تعتمي 

                        ً                                                         نصؼ الصفحة األعمى, وأحيانا  أعمى يميف, أو أعمى يسار, وذلؾ لجذب االنتباه إلييا ألىمية 
 الصفحة. انقرائيةف ألف ىذه المواقع ىي مواقع بارزة تجذب القراء وتزيد مالموضوع 

                                                           

 ., مرجع سابق( إبراىيـ عفانة1)
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 : مساحة المواد األدبية في صحف الدراسة:     ً سابعا  
عف طريؽ قياس مساحة  ( مادة,(313قامت الباحثة بقياس مساحة المواد األدبية البالغ عددىا 

, ومف ثـ حساب مساحة الفف الصحفي أو عمود2/ ـبوحدة س ,كؿ فف مف الفنوف األدبية والصحفية
, والتي جاءت عمى النحو 100     ً   مضروبا  ب المجموع العاـ لمفنوف كافة,                  ً     األدبي الواحد مقسما  عمى

 :اآلتي
 (.0جدول )

 توزيع فئة المساحة لممواد األدبية في صحف الدراسة

 :يأتيبتحميؿ الجدوؿ السابؽ تبيف لنا ما 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

مف ( %(42.24, الذي شكؿ ما نسبتوتقريرالة                                    ً       جاء االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة منحازا  لمساح
 بنسبة خرىأدبية, تبعتيا مساحة مساحة الفنوف الصحفية التي تشكمت بيا الموضوعات األ

, فمساحة المقاؿ (%13.41 (والتي جاءت بنسبة  المقاؿ النقديساحة , تمتيا م(%(15.82
, أما المساحة التي تـ بيا عرض الكتب فحازت عمى (%(13.41النقدي الذي بمغت مساحتو

تبعتيا مساحة المقاؿ العمودي التي مف إجمالي المساحات لمفنوف الصحفية,  (%(9.09نسبة 
تمتيا مساحة اليوميات  ,(%(5.31ديث عمى نسبةبينا نالت مساحة الح(7.34%)جاءت بنسبة 

, أما الخبر والصورة القممية فقد تقاربت نسبتييا, فقد حصمت نسبة (% (4.16التي بمغت نسبتيا
 .(%(1.32, والصورة القممية عمى(%(1.84الخبر عمى

 الصحيفة
 المادة األدبية مساحة

 القدس
% 

 األيام
% 

 الحياة الجديدة
% 

 التجاه العام
% 

 42.24 47.65 44.70 34.37 التقرير
 15.28 16.75 12.33 16.76 أخرى

 13.41 5.82 17.86 16.53 المقاؿ النقدي
 9.09 7.43 7.83 12.02 عرض الكتب
 7.34 14.85 5.08 2.1 المقاؿ العمودي

 5.31 1.70 3.24 10.99 الحديث
 4.16 2.31 6.10 4.07 اليوميات
 1.84 1.50 0.88 3.13 الخبر

 1.32 1.99 1.98 0 الصورة القممية
 100 100 100 100 المجموع
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 :كاآلتيأما تحميل الجدول لكل صحيفة عمى حدة فقد جاء  -2

 صحيفة القدس: -أ 

, بفارؽ كبير عف (% (34.37في الصحيفة عمى المرتبة األولى والتي بمغت حازت نسبة التقرير 
, والمقاؿ (%(16.76نسبتي أخرى والمقاؿ النقدي المتيف تقاربتا, حيث بمغت نسبة اخرى 

 , فالحديث الذي بمغت نسبتو(%(12.02, تمتيما نسبة عرض الكتب بواقع(%(16.53النقدي
, فنسبة الخبر (%(4.07حؼ نسبة اليوميات التي بمغت, جاء بعدىا كاتجاه عاـ لمص(%(10.99
خيرة كاتجاه عاـ لمصحؼ        ً                                       , وأخيرا  المقاؿ العمودي الذي ىبط في المرتبة األ(%(3.13التي بمغت

 .(%2.1 )إذ بمغت نسبة مساحتو
 األيام: يفةصح -ب 

حة , تمتيا بفارؽ كبير مسا(%(44.70إذ بمغت ,لدى صحيفة األياـ التقرير ارتفعت نسبة مساحة
, تمتيا في المرتبة الثالثة مساحة أخرى التي (% (17.86ت قاؿ النقدي الذي بمغمال

, أما اليوميات فبمغت نسبة (%(7.83ت, فنسبة عرض الكتب التي بمغ(%(12.33بمغت
, أما (% (5.08التي بمغت  مقاؿ العمودي, تمتيا مساحة ال(% (6.10مساحتيا لدى الصحيفة

, والصورة القممية جاءت في المرتبة األخيرة (% (3.24الصحيفة  الحديث فقد بمغت نسبتو لدى
 .(% (1.98بنسبة مساحة

 صحيفة الحياة الجديدة: -ج 

                       ً                       حيث جاءت في المقدمة أيضا  لدى الصحيفة, إذ بمغت  ,السبؽ التقرير   ً             أيضا  كاف لمساحة 
مقاؿ ل, تمتيما نسبة ا(%(16.75, تمتيا في المرتبة الثانية مساحة أخرى بنسبة(% (47.65
, فالمقاؿ النقدي (% (7.43, تبعتيما نسبة عرض الكتب بنسبة(% (14.85التي بمغت العمودي

 , تمتيا نسبة مساحة اليوميات بواقع (%(5.82الذي بمغت نسبة مساحتو لدى الصحيفة 
 ,(% (1.99, في حيف اقتربت نتائج مساحة كؿ مف الصورة القممية التي بمغت (% (2.31

 .(% (1.50 , وكذلؾ الخبر بنسبة مساحة(% (1.70 مساحتوالحديث البالغة و 
 نتائج الجدول السابق:وتفسير مناقشة 

الجديدة, والتي  الحياةالقدس, واألياـ, و            ً                  متقدمة كثيرا  لدى كؿ مف صحيفة  تقريرجاءت نسبة ال -1
ميات اعوذلؾ يعود لطبيعة الف ,(47.65%), و(44.70%)(, و(34.37% عمى التوالي بمغت

ات ومعارض الكتب التي يتـ تغطيتيا بتقارير شاممة, مدمجة بصور الموضوعات والصور واألمسي
 الشخصية, مما يزيد مف مساحتيا عمى الصفحة الثقافية.
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ة الجديدة, إذ بمغت في                       ً                                تساوت مساحة أخرى تقريبا  لدى كؿ مف صحيفتي القدس, والحيا -2
صحيفة األياـ ما نسبتو   ْ ت  لمثانية, بينما حصمت سجم (% (16.75, و(% (16.76األولى

, والتي مف كافة (, وىذا طبيعي ألف فئة أخرى تحتوى عمى الفنوف األدبية المختمفة% (12.33
 مف عمـو مساحة الصحافة األدبية.  ً ا  واضح  ً ا  الطبيعي أف تشكؿ حيز 

, تمتيا صحيفة (% (17.86 سجمت مساحة المقاؿ النقدي مرتبة أولى لدى  صحيفة األياـ بنسبة -3
 .(% (5.82, فصحيفة الحياة الجديدة بواقع (%  (16.53بنسبةالقدس 

 اصحيفت, تمتيا بتقارب كبير (%(12.02بمغت نسبة مساحة عرض الكتب لدى صحيفة القدس -4
 .(% (7.43, والحياة الجديدة (% ( 7.83قعاألياـ التي جاءت بوا

دي لدييا, والتي بمغت حازت صحيفة الحياة الجديدة عمى المرتبة األعمى في مساحة المقاؿ العمو  -5
, ثـ صحيفة القدس 5.08%)تمتيا بفارؽ واضح صحيفة األياـ بنسبة ), %((14.85نسبتيا 
 الدراسة. مدة (2.1%)بنسبة 

, عمى صحيفة األياـ التي (% (10.99تفوؽ الحديث في نسبتو لدى صحيفة القدس التي بمغت  -6
 .(%(1.70لتي بمغت نسبتو فييا , وعمى صحيفة الحياة الجديدة ا)%(3.24بمغت نسبتو فييا 

تمتيا لدى صحيفة القدس , (% (6.10جاءت مساحة اليوميات لدى صحيفة األياـ بنسبة -7
 .(% 2.31), أما في صحيفة الحياة الجديدة فبمغت نسبة مساحة اليوميات(%(4.07بواقع

إذ  ,كاف لمخبر لدى صحيفة القدس األفضمية عف باقي صحؼ الدراسة مف ناحية المساحة -8
, وفي صحيفة (%(1.50, في حيف بمغت لدى صحيفة الحياة الجديدة (%(3.13بمغت
 .(%0.88)األياـ

ْ                  ً                                                        خمت  صحؼ الدراسة تماما  مف أي مساحة تذكر لفف التحقيؽ الذي لـ تسجؿ فيو أي نسبة. -9    

 

 : نسبة المواد األدبية في صحف الدراسة إلى مساحة كامل صفحات صحف الدراسة     ً ثامنا  
ٌ                  قياس مساحة الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة كؿ  عمى حدة, لتبياف  عمى الباحثة عممت                                           

ما كالدراسة, مف كامؿ الصحؼ, والتي أظيرت نتائج الجدوؿ  مدةالحيز الذي تشغمو الصحافة األدبية 
 :أتيي

 

 



 نتائج الدراسة التحميمية والميدانية                                                                   الفصل الثالث 

126 

 (05جدول )
 نسبة مساحة المواد األدبية في صحف الدراسة لمدة عام كامل 

 ..لمدة عام كامل إلى مساحة كامل صفحات الصحيفة 
  المواد األدبيةمساحة 

 الصحيفة
 الموادمساحة 

 % األدبية 
 موضوعاتباقي مساحة 

 % الصحيفة

 مساحة كامل 
 % الصحيفة

 100 97.87 2.13 القدس
 100 94.75 5.25 األياـ

 100 94.27 5.73 الحياة الجديدة

 100 95.63 4.37 االتجاه العاـ

 السابق:مناقشة وتفسير نتائج الجدول 

 :يأتييتضح لنا ما  مجدوؿ السابؽل بالنظر

حازت صحيفة الحياة الجديدة عمى أعمى نسبة مساحة لمصحافة األدبية مف بيف صحؼ الدراسة  -1
 الدراسة. مدة(, مف إجمالي مساحة الصحيفة ككؿ (5.73%إذ بمغت 

مف إجمالي %(, 5.25حيث سجمت نسبة مساحة الصحافة األدبية فييا ) ,تمتيا صحيفة األياـ -2
 الدراسة. مدةمساحة الصحيفة ككؿ 

( مف إجمالي مساحة 2.13%أما صحيفة القدس فقد بمغت نسبة مساحة الصحافة األدبية فييا ) -3
ْ            بدو ىنا أف الصحافة األدبية في صحيفة القدس شغمت  أقؿ مساحة الدراسة, ويمدة الصحافة ككؿ                                              

                          ً  مة اىتماـ صحيفة القدس كثيرا  مف عموـ الصحيفة, بيف صحؼ الدراسة, وىذا يدلؿ عمى ق
 بالصحافة األدبية .

نيا لـ تتعد سة فنجد أوبالنظر لبلتجاه العاـ لنسبة مساحة الصحافة األدبية في صحؼ الدرا -4
%, مف إجمالي مساحة كامؿ الصفحات فييا, وىذا يدؿ عمى ضعؼ االىتماـ بالصحافة 4.37

 (31/12/2013-1/1/2013)اقعة ما بيف الو  المدةاألدبية في صحفنا الفمسطينية اليومية في 
 الدراسة.مدة وىي 

لمصحافة األدبية عما   ً ا  وانحسار   ً ا  , أف ىناؾ ضعف(1)في صحيفة القدسالمحرر الثقافي  ويرى
بد مف العمؿ عمييا مف إدارة الصحؼ عامة, والقائميف  كانت عميو منذ سنوات, واف ىناؾ خطوات ال

وف ؤ اعتقاده بزيادة العامميف في الش دب في فمسطيف تكمف فيباالتصاؿ, واألدباء الغيوريف عمى األ

                                                           

 مرجع سابق.( إبراىيـ عفانة, 1)
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ىؿ الذوؽ األدبي, واالمتياز المغوي, والخمؽ الرفيع, مع زيادة عدد الصفحات أاألدبية, واختيارىـ مف 
ت والندوات والمنتديات اوتنشيط المراسميف, والقياـ بزيارات لممنشآت والمدارس والمعاىد والجامع

المحرر , في حيف يرى       ً     وتكثيرا  ليـ                                ً           ص الجوائز العينية والمالية تشجيعا  لممبدعيف والمؤسسات, وتخصي
أف فضاءات النشر اإللكترونية عممت عمى تضاؤؿ وجود  (1)في صحيفة الحياة الجديدة الثقافي

يؿ إلى تعزيز مكانتيا مف الصحافة األدبية بالقياس لعصورىا الذىبية في الصحؼ الورقية, وأف السب
 لتأىيؿجب وجود دوريات ومجبلت متخصصة ومبلحؽ لتطوير ىذا التخصص, وبحاجة و جديد ي

دراؾ مف  في صحيفة  المحرر الثقافياإلعبلمية بأىمية ىذا التخصص, أما  المؤسسات                  صحفييف وا 
يجاد صفحات أدبية خاصة  (2)األياـ                                                                             فيرى ضرورة فصؿ الصفحات الثقافية عف الصحافة األدبية, وا 

بية وأشكالو الصحفية, ووجود أكثر مف محرر في الصفحات األدبية, وتوفير شبكة باألدب بفنونو األد
             ّ                               المادية لمكت اب والمبدعيف في الصحافة األدبية. المكافأةمراسميف مختصة, وترسيخ تقميد 

                                                           

 مرجع سابق.( توفيؽ العيسى, 1)
 مرجع سابق.( غساف زقطاف, 2)
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 املبحث انثبنث

 اننتبئج وانتىصيبثيهخص ألهى 

 

 صحؼفي  التحميمية الدراسة نتائج ىـؿ ممخص أليتناو  األوؿ قسميف: إلى المبحث ىذا ينقسـ
 .الدراسة وصياتت ؿفيتناو  الثاني أما ,الدراسة

ىم نتائج الدراسة التحميمية الميدانية:ممخص أل  ً   أول :   

تندرج جميعيا تحت مسمى الصفحات  أشارت النتائج إلى أف الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة -1
في صحؼ  المحرر الثقافيوأوضح  الثقافية فييا, وأنو ال يوجد بيا صفحات أدبية خاصة بيا,

 بيف مفيومي الصفحات الثقافية, والصفحات األدبية.  ً ا  الدراسة أف ىناؾ خمط

, والخاطرة, الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة ما بيف فنوف أدبية خالصة, كالشعرتتوزع  -2
يف أدبية بيف الصحافة الخبرية التي تحتوى عمى مضام والنقد, والمقالة, وما, والمسرح, والقصة
والتقرير, والحديث, والمقاؿ, وأف صحيفة القدس تغمب عمييا الصحافة الخبرية, في حيف , كالخبر

المحرر تتفوؽ المواد التي تحتوى عمى فنوف أدبية في صحيفتي األياـ والحياة الجديدة, وأكد 
تي تنقؿ أخبار أف الصحافة األدبية ىي فنوف أدبية خالصة, باإلضافة لمصحافة الخبرية ال الثقافي

 األدب, وتتحدث عنو, وتبحث فيو.

%(, تبلىا فف الخاطرة, (39.17تفوؽ فف المقالة األدبية كاتجاه عاـ لدى الصحؼ بمغت نسبتو   -3
                                     ً                                              فالنقد, في حيف جاء ترتيب السيرة متاخرا , تبله فف الكتابة لممسرح الذي افتقرت لو صحيفة 

ً  القدس, وجاء ضئيبل   في نتائج  باالتصاؿوالحياة الجديدة, وأوضح القائـ لدى صحيفتي األياـ     ً جدا                 
األدب, لكونيا  الكثير مف األدباء, وحتى متذوقو الدراسة الميدانية أف فف المقالة يمجأ لمكتابة فيو

                                   ّ                                           ال تخضع لمقاييس وقوالب خاصة بيا, وتمك ف الكاتب مف استعراض ثقافتو األدبية, ووجيات 
تعطي الكاتب المدى الذي يعبر بو مف كاتب الفف الواحد, و نظره, وخبراتو األدبية بصورة أكبر 

دبية االخرى, وتييئ لو تناوؿ أي فف وزاف, أو ضوابط لكتابة الفنوف األعف فكرتو دوف التقيد بأ
                  ً      ً                                     ولذلؾ نجد ليا وجودا  بارزا  في صحؼ الدراسة, وكذلؾ الخاطرة التي  منيا والتطرؽ لو كيفما يشاء

ف كاف تجعؿ الكاتب يبحر في فضاء                                                          الشعر ولكف ببل قيود تقميدية, وال أوزاف, وال عروض, وا 
 ىناؾ مف يسمي فف الخاطرة بفف الشعر الحديث.

استحوذ االتجاه الوطني عمى الصحافة األدبية في صحؼ الدراسة بتميز, كاتجاه عاـ لصحؼ  -4
%(, وبنسب متقاربة لمصحؼ منفردة, تبله االتجاه االجتماعي, 46.33الدراسة وبنسبة)
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%(, 3.18إذ بمغ كاتجاه عاـ)  ,فالوجداني, في حيف تضاءؿ االتجاه المغوي لدى صحؼ الدراسة
ع أدبي إذ افتقرت صحيفة الحياة الجديدة مف أي موضو  ,                              ً       أما االتجاه الديني فقد جاء مخيبا  لآلماؿ

 دراسة,ال مدة%(, 0.96القدس, واألياـ فقد بمغ االتجاه العاـ ليما)  ذي صبغة دينية, أما صحيفتا
بسبب معاناة  في نتائج الدراسة الميدانية عمى تفوؽ االتجاه الوطني, المحرر الثقافييشدد و 

           ّ                                                                     الشعراء والك تاب مف االحتبلؿ اإلسرائيمي لديارىـ, وما نتج عنو مف ويبلت ونكبات, وحروب, 
ة, مدافعة واعتقاالت, وتشريد, وتنكيؿ, وتيجير, األمر الذي دفع باألقبلـ المبدعة أف تكوف حاضر 

 .عف شرعية بقائيا, وراغبة في التحرر واالستقبلؿ

%(, وتميزه لدى صحيفة 39.18بروز كاتب المقالة كاتجاه عاـ لصحؼ الدراسة بمغت نسبتو ) -5
, تبله كاتب الخاطرة كاتجاه عاـ لمصحؼ بمغت نسبتو) %((48.00الحياة الجديدة بنسبة 

نما حظي الكاتب المسرحي بنسبة ضئيمة بمغت) %(, فالناقد, يتموه الشاعر, فالقاص, بي28.66
%( كاتجاه عاـ, منعدـ الظيور لدى صحيفة القدس فترة الدراسة, حيث أظيرت نتائج 1.17

الدراسة الميدانية أف الكاتب المسرحي ال يجد ضالتو في عرض المادة المسرحية عمى صفحات 
مؿ, وال انطباعات عف مستوى الصحؼ, فالفصؿ الواحد او الجزء منو ال يعطي دالالت عف الع

حيف تتحوؿ لعرض مسرحي عمى خشبة  المتمقيالنص, فالكتابة لممسرح تظير نتائجيا لدى 
 األدبية المتخصصة بالمسرح. الصفحاتالمسرح, كما اف مكانيا كنص لمقراءة في 

ْ                                                بي نت  النتائج الدور الكبير الذي يقوـ بو الكاتب نفسو  -6 الدراسة, لممعمومة في صحؼ   ً ا  مصدر بوصفو   ّ 
بتفوؽ ظيوره لدى صحيفة الحياة الجديدة, إذ بمغت (, %54.63إذ بمغت نسبة ظيوره كاتجاه عاـ )

, كاف لصحيفة            ً بوصفو مصدرا  %(, تبله المراسؿ كاتجاه عاـ لصحؼ الدراسة 62.50نسبتو لدييا, )
يفة دوف مصدر لدى صحوغمبت فئة  %(,46.59بمغت )القدس فييا النسبة األكبر فييا والتي 

%(, في حيف افتقرت صحيفة 34.29ىذه الفئة لدييا) الصحؼ األخرى, إذ بمغ بروز األياـ 
          ً                                                                       القدس تماما  لدور الوكاالت والصحؼ والمجبلت كمصادر لمصحافة األدبية, وتراجع دور اليواة 
والمندوبيف كاتجاه عاـ لصحؼ الدراسة فيما يخص مصادر المعمومة, وتبيف نتائج الدراسة 

, إما عف المحرر الثقافي                      ً                                       ة أف الكاتب األدبي غالبا  ىو الذي يقوـ بتمرير مادتو األدبية إلى الميداني
عف , أو طريؽ المعرفة بو, أو عف طريؽ أرساليا لو عف طريؽ شبكات التواصؿ االجتماعي

تصاؿ وعرض المادة المراد نشرىا عميو ليقوـ بإجازتيا ذىاب لمصحيفة ومقابمة القائـ باالطريؽ ال
 سة التحرير وسياسة الصحيفة. ً                              ً      قا  لقواعد النشر, وصبلحيتيا, ووفقا  لسياوف

عكست نتائج الدراسة وجود تبايف في المكاف الجغرافي المحمي كمنشأ لممادة األدبية, ففي حيف  -7
استحوذت مناطؽ الضفة الغربية والقدس عمى النصيب األكبر كاتجاه عاـ لصحؼ الدراسة بمغت 

ْ     خمت  مف , %((1.28إذ بمغت نسبتو     ً جدا                      ٍ طاع غزة في وضع متدف  %(, جاء ق63.90نسبتو)    
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فقد تتالت لتتبعيا الدوؿ  48القدس, أما الدوؿ العربية  ومناطؽ عرب                ً        ىذه النسبة تماما  صحيفة 
السبب في اكتساح الدراسة, وأوضحت نتائج الدراسة الميدانية أف  مدةالعالمية كمنشأ لممادة األدبية 

دارتيا  منشأىا, , كوف صحؼ الدراسة الثبلثوالقدس ضفة الغربيةالص بمنشأ المعمومة الخا           وا 
 والقدس, في حيف يؤكد القائموف باالتصاؿ في الصحؼ الثبلث وتحريرىا, يتـ في الضفة الغربية,

ف المنابر الثبلثة مفتوحة لمجميع ببل استثناء                                          ً   أنو لـ يكف ىناؾ تحيز في ذلؾ ولـ يكف مقصودا ,                                               وا 
                             ّ   في صحيفة الحياة الجديدة فقد أك د  المحرر الثقافيات الصحيفة التحريرية, أما لمنشر وفؽ سياس

  ً ا  وىو أمر ليس خاضع ,عمى أف في موضوع قطاع غزة فميس ىناؾ تيميش لخبر أو لكاتب
صراعات وخبلفات سياسية  مدة(, وىي 2013لمنقاش أو لممواقؼ, إال أف المبلحظ في العاـ )

                  ً                                     نشر مف غزة قميؿ جدا  كأخبار مف مراسمييـ وىو ناتج عف عدـ بيف شطري الوطف, وأف كؿ ما 
ّ                  االنقساـ, وأيضا  مف قبؿ الكت اب الذيف تخو ؼ بعضيـ مف النشر  مدةالسماح ليـ بالعمؿ خبلؿ             ّ             ً             

                                                      ً                           في صحيفة تصدر في الضفة الغربية, وىو أمر أشار إليو ضمنا  بعض الكتاب الذيف راسموىـ.

األدبية لدى صحؼ الدراسة, حيث استحوذ التقرير عمى  تباينت الفنوف الصحفية في الصحافة -8
, تبله عرض الكتب األدبية, فالخبر, فالحديث, %(37.33النسبة األكبر كاتجاه عاـ بنسبة )

                                                                     ً                  فالمقاؿ العمودي, فالنقدي, أما الصورة القممية, واليوميات فقد غابت تماما  عف صحيفتي القدس 
الدراسة مف  مدة              ً                      ؽ الصحفي نيائيا  عف صحؼ الدراسة طواؿ                      ً           ياـ, بينما اختفى تماما  فف التحقيواأل

لفف التحقيؽ الصحفي في   ً ا                            ّ                                         العينة التي تـ تحميميا, ورك زت الدراسة الميدانية عمى أف ىناؾ افتقار 
ويفسر ذلؾ بكوف التحقيقات تحتاج لطاقـ صحفي ميني, مييأ, ولديو الدعـ  ,الصحافة األدبية

وذلؾ لوجود  ,ما وراء الشبية, مع ضرورة وجودهحقة, والبحث عـ لممتابعة والمبلالمادي البلز 
قضايا قد تنشأ فييا تحتاج لتحقيؽ, مثؿ السرقات األدبية, واالنتحاؿ, وضياع الحقوؽ الفكرية 

 واألدبية, وحقوؽ التأليؼ.

تقارب وجود الصور الشخصية المرافقة لمصحافة األدبية مع صور الموضوعات, في صحؼ  -9
%( كاتجاه 36.36صور الموضوعات )و  %(,38.25غت نسبة الصور الشخصية)الدراسة, إذ بم

عاـ لصحؼ الدراسة, تمتيا فئة بدوف صورة, أما الصور الجمالية فقد افتقرت ليا صحيفة القدس, 
أف  المحرر الثقافياألياـ, والحياة الجديدة, وأكد  ا              ً       يكاد يكوف نادرا  صحيفت        ٍ عمى نحو  وجاءت 

وف نشر صورىـ الشخصية مع المواد األدبية الخاصة بيـ لمتوثيؽ,     ّ               الكت اب واألدباء يفضم
ية االدبية المراد معاوالظيور, والبحث عف الشيرة, وصور الموضوعات تأتي لتوثؽ الحدث أو الف

 نشرىا, وتكوف داعمة لمموضوع المراد نشره ولمخبر الذي يتـ تغطيتو مف قبؿ مراسمييا.

الصحافة األدبية لدييا بدوف رسوـ ترافقيا, وذلؾ بنسبة إلى نشر  جنوح صحؼ الدراسة الثبلث -10
    ً                                                           وأيضا  لضآلة استخداـ الرسوـ التعبيرية, والرسوـ الشخصية اليدوية, , كاتجاه عاـ, %(96.87)
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الدراسة, وفي ىذا السياؽ أظيرت نتائج  مدة%( كاتجاه عاـ لتمؾ الصحؼ 2التي لـ تتعد) 
, في صحؼ الدراسة عامة,  ومصممياصيف, الدراسة الميدانية أف عدـ وجود رساميف خ رسـو

د األدبية, أو وفي الصفحات الثقافية بخاصة, ىي التي لـ تجعؿ لمرسوـ الحظوة لمرافقة الموا
 دبية.لتجميؿ الصحافة األ

ميؿ صحؼ الدراسة الستخداـ العناويف الممتدة مع موضوعات الصحافة األدبية لدييا, وذلؾ  -11
, تمتيا العناويف (25.24)%تمتيا العناويف العريضة بنسبة  كاتجاه عاـ, %(58.46بنسبة )

العمودية, وأبرزت نتائج الدراسة الميدانية أف العناويف الممتدة تفيد مع الموضوعات األدبية 
 لكونيا تمتد  مف عموديف إلى ستة أعمدة, وىذه  النوعية تغمب عمييا طبيعة المادة األدبية.

مواد األدبية عمى الصفحات الثقافية في صحؼ الدراسة, تقارب النسب التي تخص مواقع ال -12
نسبة  مواقع ميمة تجذب االنتباه, حيث سجؿ موقع أسفؿ يميف الصفحة تعدوالتي 

وأعمى يسار, %( لكؿ موقع منيما, 17.57أعمى يميف ووسط الصفحة نسبة ) و  ,%(19.80)
جديدة عمى أف تحتؿ في حيف ركزت صحيفة الحياة ال, لكؿ منيما, %(12.46وأسفؿ يسار )

                      ً  ونصؼ الصفحة السفمي أيضا  %(, 12.46المادة األدبية نصؼ الصفحة العموي لدييا بنسبة )
, أما صحيفة األياـ فقد أظيرت النتائج أف المادة األدبية الواحدة شغمت لدييا %(8.90وبنسبة )

ج الدراسة , فترة الدراسة, ومما أكدتو نتائ %(10.48) مرة, وبنسبة 11كامؿ الصفحة في 
 في صحؼ الدراسة لمعمؿ عمى إبراز موادىـ األدبية بالمواقع مع المحرريف الثقافييفالميدانية 

 نقرائية البلزمة ليا.التي تجعميا بارزة وتحقؽ ليا اال

احتؿ التقرير الصحفي المساحة األكبر في الصحافة األدبية كاتجاه عاـ لصحؼ الدراسة وذلؾ  -13
أخرى والتي تضـ ) الفنوف األدبية كالشعر, والخاطرة, والقصة, %(, تمتو فئة 42.24بنسبة)

%( كاتجاه عاـ لمصحؼ, 15.28والمقالة, والنقد, والمسرح(, والتي احتمت مساحة نسبتيا )
وبتقارب كبير عمى مستوى الصحيفة الواحدة, فالمقاؿ النقدي, وعرض الكتب, بينما جاءت 

يسجؿ فف التحقيؽ الصحفي أي مساحة تذكر,  مساحة الخبر والصورة القممية متدنية, ولـ
الفتقار صحؼ الدراسة لو في صحافتيا األدبية, ويجيء تفوؽ مساحة التقرير الصحفي حسب 
سياب لمخبر,                                                                                 نتائج الدراسة الميدانية بسبب ما يتطمبو فف التقرير مف وصؼ, وشرح, وا 

ت, وعروض الكتب, وخبلفو, يات األدبية, واألنشطة واألمسيااعموتضمينو بالصور المختمفة لمف
 فيستيمؾ مساحات تفوؽ باقي مواد الصحافة االدبية.

ْ                                  أكدت  النتائج أف مساحة الصحافة األدبية  -14 %( فقط مف المساحة الكمية 4.37الدراسة بمغت ) مدة   
ُ                                                    لصحؼ الدراسة لمدة عاـ كامؿ, وتقار ب النسبة بيف صحيفتي األياـ والحياة الجديدة, إذ بمغت                                  



 نتائج الدراسة التحميمية والميدانية                                                                   الفصل الثالث 

132 

باقي مواد أما %( (5.73شكمتو الصحافة األدبية لدى صحيفة الحياة الجديدة  نسبة مساحة ما
وصحيفة األياـ بمغت نسبة مساحة ما شكمتو %(, 94.27بمغت )فقد الصحيفة األخرى 

%(,  (94.75%(, وباقي مواد الصحيفة األخرى بمغت نسبتيا5.25الصحافة األدبية لدييا )
%(, مف باقي مواد الصحيفة األخرى 2.13نسبتيا ) أما صحيفة القدس فمـ تحتؿ سوى مساحة

ْ                , وبي نت  نتائج الدراسة ـ(31/12/2013 -ـ1/1/2013) طواؿ عاـ الدراسة الواقع مف تاريخ  ّ     
                                                                      ُ          الميدانية أف الصحافة األدبية ال تشغؿ سوى حيز مف عمـو صحؼ الدراسة يكاد ال ي ذكر, وىي 

ات ثقافية باألساس, وىذه الصحافة ال توجد كصفحات أدبية خاصة بيا, بؿ تأتي ضمف صفح
ً                                    المتخصصة ال تكاد تقارف مساحتيا بالرياضة مثبل  وىي صحافة متخصصة مشابية ليا, تفرد                                           

لؾ النحسار السبب في ذ المحرر الثقافي                                    ُ     ليا الصحؼ مساحات كبيرة وصفحات عدة, وي رجع 
ب واألدباء لفضاءات                                            ّ دبية في الصحؼ الورقية, ولجوء الكثير مف الكت ااالىتماـ بالصحافة األ

سع, وتحقيؽ نتشار األو اإللكترونية, ومواقع التواصؿ االجتماعي الذي يحقؽ ليـ اال الصحافة
 ة مف رجع الصدى الذي يدفع لممتابعة والتجويد.التفاعمية, واالستفاد

 

 التوصيات: -     ً ثانيا  
ضوء نتائج  في ليياإ التوصؿ تـ التي التوصيات مف مجموعة المبحث ىذا في الدراسة تقدـ        

والتي مف شأنيا النيوض بالصحافة األدبية في الصحؼ الفمسطينية الدراسة التحميمية والميدانية 
 اليومية.

                                                                     ً     ضرورة إدراج صفحات أدبية خاصة باألدب, ضمف الصحؼ الفمسطينية اليومية, عوضا  عف  -1
 نشر المواد األدبية ضمف الصفحات الثقافية.

                                                               ّ   المختمفة, والعمؿ عمى توسيع نشر المواد األدبية التي مف تأليؼ الكت اب  ىتماـ بالفنوف األدبيةاال -2
 واألدباء عمى اختبلؼ أنواعيـ.

االىتماـ بالشعر بصورة أكبر ألف الشعر ديواف العرب, واالىتماـ بفف السيرة, وفف الكتابة لممسرح,  -3
 مع ضرورة العمؿ عمى مبلحؽ أدبية متخصصة.

الصحافة األدبية, وعدـ اقتصار الكتابة عنو في المناسبات الدينية  االىتماـ باالتجاه الديني في -4
مسمميف, وباإلمكاف الكتابة الدينية, والموضوعات التي تيمنا بوصفنا فقط, فيناؾ الكثير مف القيـ 

 عنيا والتعبير عنيا مف األدباء, لتشكيؿ وعي أدبي بالموروث القيمي والديني.
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لصحافة المتخصصة المتخصصة, كالكتابة لفف المسرح, با ضرورة إيجاد مبلحؽ خاصة تعنى -5
 والعمؿ عمى إبراز ثقافة قراءة النص المسرحي وتذوقو, وتقييمو.

بعة الكاتب لنشر ومتا بالسعيفي الصحؼ الفمسطينية اليومية  المحرريف الثقافييف وجوب قياـ  -6
                 َ      ار األديب بأنو متاب ع مف                           ً                     رتكاف لجيوده ىو ليكوف مصدرا  لممادة األدبية, فإشعإبداعو, وعدـ اال

 ِ َ                                                                                        ق ب ؿ الصحيفة نفسيا يدفعو لمكتابة أكثر, ويعزز ثقتو بما يكتبو, ويشجع المبتدئيف عمى المحاولة.

                     ّ                               مد جسور التواصؿ مع كت اب قطاع غزة, وتحييد السياسة عف المحرريف الثقافييف يتعيف عمى  -7
يات واألنشطة, اعمتغطية الفالتعاطي مع الصحافة األدبية القادمة مف القطاع, والعمؿ عمى 

 وتشجيع المراسميف في قطاع غزة لمواصمة عطاءاتيـ في تغطية أدب القطاع.

ضرورة زيادة المواد األدبية العربية, والعمؿ عمى نشر أعماؿ أدبية عالمية مترجمة لمغة العربية  -8
 تتناسب مع القيـ واألخبلقيات, والموروث االجتماعي, والديني.

في الصحافة األدبية االىتماـ بفف الصورة القممية, واليوميات, ريف الثقافييف المحر يتعيف عمى  -9
           ّ                                                                 وتشجيع الكت اب المصاحفيف لخوض غمار فف التحقيؽ الصحفي, وكشؼ الكثير مف القضايا 
واإلشكاليات التي تعج بيا الصحافة األدبية كالسرقات األدبية, وانتحاؿ الشخصية, والسطو عمى 

 ر بدوف إذف, واالحتياؿ.. الخ.حقوؽ التأليؼ, والنش

ْ  قة ليا, والتي تجم ؿ  االىتماـ بالصور الجمالية التي تضفي البيجة عمى المادة األدبية المراف  ّ                
 لممتمقي.  ً ا  وجذب  ً ا  لتعطي تشويق استخداـ العناويف وطريقة كتابتيا؛التنويع في الرتابة, و 

ابعتيا, وزيادة مقروئيتيا مف مراعاة وضع المواد األدبية في مواقع تتناسب مع إمكانية مت -10
 الميتميف.

أىمية األدب في حياة الشعوب وتقدميا, ومدى كونيا صورة عف المجتمع  بالحسبافاألخذ  -11
فراد مساحات أكبر مف عموـ الصحؼ, لمصحافة األدبية,                                                                                   وثقافتو, وتوجياتو, واخبلقياتو, وا 

جاه عاـ لصحؼ الدراسة, %( فقط مف إجمالي مساحتيا كات5وعدـ القنوع بكونيا ال تتعدى) 
 واالىتماـ بإيجاد مبلحؽ لمصحافة األدبية المتخصصة.

ىؿ الذوؽ األدبي, واالمتياز المغوي, والخمؽ أوف األدبية, واختيارىـ مف ؤ شزيادة العامميف في ال -12
الرفيع, مع زيادة عدد الصفحات وتنشيط المراسميف, والقياـ بزيارات لممنشآت والمدارس والمعاىد 

ووجود أكثر مف محرر في الصفحات األدبية,  ,ت والندوات والمنتديات والمؤسساتاعوالجام
اب والمبدعيف في الصحافة                ّ أة المادية لمكت  فوتوفير شبكة مراسميف مختصة, وترسيخ تقميد المكا

 األدبية.
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 (1ممحق رقم )

 التعريفات اإلجرائية لفئات تحميل المضمون

 القسم األول: فئات المضمون ) ماذا قيل ؟(:

 التي المعاني أو االتصاؿ مادة مضموف حوؿ وتدورؿ", االتصال محتوىفئات "يطمؽ عمييا بيرلسوف 
 :اآلتية والفرعية الثانوية الفئات ي تشتمؿ عمىىو  ,(1)تنقميا

 فئة الفنون األدبية: -1
, ويتـ تناوؿ الموضوعات مف خبلليا, مثؿ: الشعر, والقصة,                ُ              ىي الفنوف التي ي كتب فييا األدب

والمسرح, والخاطرة, والمقالة األدبية, والنقد, والسيرة الذاتية, التي يتطرؽ مف خبلليا الكاتب أو 
 عات المختمفة, وتشمؿ ىذه الفئة الفئات الفرعية اآلتية:األديب لمموضو 

 :اآلتيةوتشمؿ ىذه الفئة, الفئات الفرعية 

 ::  فن الشعر1/1

ٌ                            داؿ  عمى معنى, ويكوف أكثر مف بي               ّ كبلـ موزوف مقفى   ىو وقاؿ بعضيـ: ىو الكبلـ الذي  ت,  
لـ يقصد بو الشعر فبل ما جاء عفو الخاطر مف كبلـ                  ً      ً       وزنو وتقفيتو قصدا  أوليا , فأماقصد إلى 

ف كاف موزونا    .(2)                            ً يقاؿ لو شعر, وا 

عمى معنى مع اشتراط     ً داال    ً ا  موزون  ً ا                                     ً           وىناؾ مف يطمؽ التسمية عمى الشعر أيضا  بوصفو كبلم
  :وفي تعريؼ ابف خمدوف, (3)ضرورة الوزف, وال يشترط تكرار القافية وذلؾ ما يسمى شعر التفعيمة

 .(4)وزانو كميا عمى روي واحدأاه الذي تكوف ىو الكبلـ الموزوف المقفى ومعن

 

                                                           

ـ( 1989ياض, مكتبة العبيكاف, )الر  1, طالمدخل إلى البحث في العموم السموكيةالعساؼ,  ( صالح محمد1)
 .235ص

 ـ( 1993) بيروت: دار المناىؿ,  2, طالمنيج األسطوري في تفسير الشعر العربي( عبد الفتاح حمد أحمد, 2)
 .83ص 

ّ   عبد القادر القط , ( 3)  .91ـ( ص1986) القاىرة: دار المعارؼ, 2ط  مفيوم الشعر عند العرب,              
)دمشؽ: دار يعرب لمدراسات والنشر والتوزيع, 1, ط2, مجمد ابن خمدون , مقدمةعبد الرحمف محمد بف خمدوف( 4)

 .271( ص 2004
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 :  فن الخاطرة:1/2

 ,مضموفالمع القصة والرسالة في  , وتتشابوكغيرىا مف الفنوف األدبية  ً ا  أدبي  ً ا  الخاطرة فنتعد 
جيد متقارب إلى حد كبير مع أساليب القصة والرسالة         ٍ عمى نحو  واألسموب الناجح لكتابتيا 

 .(1)ز الخاطرة أنيا غير محددة برتـ أو وزف موسيقي معيف أو قافيةوما يمية, والقصيدة النثري

 : فن القصة:1/3

عمؿ أدبي يصور حادثة مف حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة, يتعمؽ القاص في  ىي
متعددة ليكسبيا قيمة إنسانية خاصة مع االرتباط بزمانيا ومكانيا  تقصييا والنظر إلييا مف جوانب

فييا وعرض ما يتخمميا مف صراع مادي أو نفسي وما يكتنفيا مف مصاعب  وتسمسؿ الفكرة
 .(2)تنتيي إلى غاية معينة شائقةوعقبات عمى أف يكوف ذلؾ بطريقة 

 : فن الكتابة لممسرح:1/4

النص الدرامي لتقديمو عمى خشبة المسرح, وىو عبارة عف حكاية تصاغ في كتابة المقصود بو 
ويؤدييا ممثموف أماـ جميور باستخداـ عناصر , ما ومكاف ما شكؿ أحداث وشخصيات في زماف

نص قصصي حواري, يصاحبو مناظر ومؤثرات فنية مختمفة. ويراعى , وىي العرض المسرحي
,     حي ا المشاىديف النص المكتوب, وجانب التمثيؿ الذي ينقؿ النص إلى جانباف: جانبييا ف
وفر في القصة المروية مثؿ: الممثميف, تصويرىا األفعاؿ وعناصر أخرى ال تت تستخدـ فيو 

والمبلبس, والمسرح, والمناظر والنظارة والبناء الذي يجتمع فيو جميور المتفرجيف وكذلؾ حدود 
 الزمف لمعالجة األفعاؿ, لذا ال تختار مف الفعؿ إال جانبو المثير. 

 : فن المقالة:1/5

ريقة عفوية سريعة خالية مف التكمؼ, المقالة قطعة نثرية محدودة في الطوؿ والموضوع, تكتب بط
عمؿ أدبي نثري قصير  يىو  ,(3)عف شخصية الكاتب      ً صادقا                             ً وشرطيا األوؿ أف تكوف تعبيرا  

معينة مف وجية نظره الشخصية, وعميو فإف  , يقوـ الكاتب مف خبللو بطرح ومناقشة فكرة     ً نسبيا  

                                                           

 رسالة ماجستير غير منشورة( عبد اإللو الدلولي, دراسة أولية لمخطوط: صيد الخاطر ألبي الفرج الجوزي, 1)
 .81ـ( ص2009)الجزائر: جامعة عنابة, كمية اآلداب, 

 .73ـ( ص 2002) بغداد: دار الشئوف الثقافية العامة,  2, طالنقطة والدائرة( طراد الكبيسي, 2)
 .209ـ( ص1999دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, ) بيروت: 2ط, فن المقالة( محمد نجـ, 3)
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ال يتعاطى أنو دباء المقاؿ أالشخصية لكتابيا. وتعارؼ  نصوص المقاالت تكوف خاضعة لؤلحكاـ
 .(1)واقعية تممس صمب الحي       ً أفكارا   بؿ يطرح, الخياؿ

 : فن النقد األدبي:1/6

والكشؼ , النقد ىو دراسة األعماؿ األدبية والفنوف وتفسيرىا وتحميميا وموازنتيا بغيرىا المشابو ليا
وفيو , اف قيمتيا ودرجتياثـ الحكـ عمييا ببي ,عما فييا مف جوانب القوة والضعؼ والجماؿ والقبح

 .(2)ثر فني وبياف قيمتو في ذاتو ودرجتو بالنسبة إلى سواهأيعطى التقدير الصحيح ألي 

 : فن السيرة:1/7

ىي فف أدبي يتناوؿ الكتابة عف الذات أو عف اآلخريف فإذا تناوؿ الكتابة عف الذات فيو سيرة 
ذا تناوؿ الكتابة عف اآلخريف فيو سيرة غيرية ويتناوؿ األديب ذلؾ كمو بأسموب أدبي  ,                                                  ذاتية وا 

 .(3)بشغؼ حيث يقود القارئ إلى متابعة الموضوع شائؽ

 فئة الموضوعات: -2
, والوطنية, االجتماعيةىي المضاميف التي تتناوليا الموضوعات األدبية وتتنوع ما بيف: 

 والوجدانية, والدينية, وتشمؿ ىذه الفئة الفئات الفرعية اآلتية:

 :: اجتماعية2/1

التحميؿ قضية مف قضايا المجتمع كالعدالة  مف الذي يتناوؿ صراحة وبشيء دبىو األ
والحث عمى اإلصبلح  ,يومحاربة االنحبلؿ الخمق العمؿ, تكبلومش ونشر التعميـ, االجتماعية,

 .(4)وتشخيص السبب واقتراح العبلج ويكوف بتحديد العمة والداء, ,     ً عموما  

 : وطنية:2/2

    ً     غالبا  ما  وىو ,بالوطف فيمدحو ويبكي حالو وييجو أعداءه كاتبغنى فيو الالذي يت دبىو األ
الوطني ىو الذي قيؿ في موضوع الوطف,  يظير في الشعر أكثر مف األجناس األخرى, واألدب

                                                           

ـ( 1999)بيروت: دار المواسـ لمطباعة والنشر والتوزيع,  الدب العربي الحديث: نماذج ونصوص, ( سالـ المعوش1)
 .74ص

 .63ـ(ص 2003,ار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع)دمشؽ: د 2, طفاق نقد عربي معاصرآسعيد يقطيف, ( 2)
 .189ـ( ص1997دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, ) عماف:  , بدوف طبعةأساليب التعبير األدبياحمد اليواري, ( 3)
 .74ص ـ(1993)القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية,  2ط التحميل الجتماعي لألدب,, السيد يس( 4)
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 ً                        را  إلى األخطار التي تيدده بالدواء التي تستشري في كيانو, مشي                       ً عف آمالو, وآالمو, معرفا         ً متحدثا  
 .مف قريب أو بعيد

 : وجدانية:2/3

وما يجري بيف المحبيف مف ىجر ووصاؿ  ىو األدب الذي يعبر عف مشاعر الحب والشوؽ,
ّ             ىو تعبير مباشر عف مشاعر اإلنساف مف حب  وكره وحنيف و  ,(1) وتذكر األياـ والذكريات الماضية                                    

وعف  , ويمتاز باالنفعاؿ العاطفي, وتوىج الذات, وىو تعبير صادؽ عف خمجات النفس...وعذاب
 .(2)العواطؼ واالنفعاالت 

 : دينية:2/4

تعبير فني جميؿ مؤثر نابع مف ذات مؤمنة مترجـ عف الحياة واإلنساف والكوف وفؽ األسس  ىو
ومنيا  "وىو يطرح قضايا دينية وفؽ قناعات راسخة لمعتقدات مف رب السماء, (3)"العقائدية لممسمـ

 . (4)أدب التصوؼ والزىد
                              ّ          مجموع األلفاظ والقواعد التي تتعم ؽ بوظيفة الموضوعات التي تيتـ ب موضوعات لغوية:: 2/5

ا, وعقميتيا,                                                                           ّ  التخاطب والتفاىـ بيف جماعة مف الناس, وىي تعب ر عف الفئة الناطقة بيا, ونفسي تي
ّ           ّ جتماعي  والتاريخي  وطباعيا ومناخيا اال      . 

لسابقة لفئة الموضوعات, : ىي الموضوعات التي ال عبلقة ليا بالتصنيفات اموضوعات أخرى: 2/6
 مثؿ: فكرية, قومية, وغيرىا.

 

 

 

 

                                                           

)الجزائر: دار اليدى  1, طالمقالة الوجدانية في نثر أدباء جمعية العمماء المسممين الجزائريين( محمد زغينة, 1)
 .108( ص 2005لمطباعة والنشر والتوزيع,

ـ( 1981) بيروت: دار النيضة العربية,  2, طالتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر( عبد القادر القط, 2)
 .117ص 

 .69ـ( ص 2001) القاىرة: مطابع األزىر الشريؼ,  3, طمدخل إلى األدب اإلسالمي( نجيب الكيبلني, 3)
 .120ـ( ص 2003) دمشؽ: دار الفكر المعاصر, النشاط الثقافي والصحفي لميمنيين في الميجر( عبداهلل الزيف, 4)



                                                                                   مالحق الدراسة 

153 

يقصد بيا الكاتب ذاتو الذي يقوم بكتابة المادة األدبية عمى اختالف فئة الكاتب:  -3
 وتشمل ىذه الفئة, الفئات الفرعية اآلتية:, أنواعيا

 : شاعر:3/1

ما يستدعي  ىو المبدع الذي يرسـ بالكممات ما اختمج في الشعور مف أحاسيس, وعبر عف
ٍ                                                                      التعبير عنو بقوؿ  موزوف أو ذي تفعيمة, لو معنى يجمب المتعة ويجذب األذىاف, ويحرؾ األفئدة,                 

 .(1)    ً         جالبا  لمتعاطؼ     َ  ّ ومف ث ـ   ,    ً                    محركا  لمسواكف مف المشاعر
 :كاتب خاطرة:3/2

وصور ببلغية, , ىو األديب الذي يستطيع صياغة إبداعو في إطار نثري بو محسنات بديعية
موضوعو بما استطاع مف عاطفة تواكب صياغتو دوف تكمؼ, ويشد القارئ بمفرداتو  ويتناوؿ

 .(2)ومقدرتو عمى التأثير الوجداني عميو
 : قاص:3/3

ىو الكاتب الذي يكتب القصة بأنواعيا, ولديو المقدرة عمى أف يأتي بالفكرة القصصية المناسبة 
ة مكتوبة نثرا تستيدؼ استثارة حكاية مصطنعوفؽ اإلتياف بويمضي بيا في نسؽ متكامؿ, 

 .(3)ياأكاف ذلؾ بتطور حوادثيا أو بتصويرىا لمعادات واألخبلؽ أو بغرابة أحداث االىتماـ سواء

 : كاتب مسرحي:3/4

والحوار, حيث تسمسؿ األحداث  ,بناء معيفىو الكاتب الذي يكتب قصة لتمثؿ ال لتقرأ وفؽ 
كما ارتآه, ىو بمقدرتو عمى تحويؿ النص إلى          ً      ً                  , مستخدما  شخوصا  تتحرؾ فتؤدي النصوالصراع

حركة مباشرة أماـ المتفرجيف قادر عمى التأثير عمييـ شرط اختيار الفكرة المبلئمة لمعرض, 
 .(4) شائؽوتقديميا في قالب 

 

                                                           

ـ( ص 2010) عماف: دار جرير لمنشر, 1, طمفاىيم في الشعرية, دراسات في النقد األدبي( محمود درابسة, 1)
93. 

 .72ـ( ص 1997) بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, 1, طأوراق مطويةخالص وليد محمود,  (2)
ـ( 2011) الجزائر: الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع,  , أضواء عمى القصة الجزائرية, بدون طبعة( محمد نصر اهلل3)

 .164ص 
 .55ـ( ص 2011) الدار البيضاء: دار الثقافة المغربية, 1, طالتونسي المسرح تاريخلمنصؼ, ( ولى الديف ا4)



                                                                                   مالحق الدراسة 

154 

 : كاتب مقالة:3/5

يكوف جزاء مف ظاىرة أ                     ً              ً      ً     قطعة إنشائية تكتب نثرا  لتعالج موضوعا  واحدا  أو ىو الكاتب الذي يبتدع 
                                                                          ً       ً       الكاتب فييا ظاىر الشخصية كأنو يعبر عف نفسو بطريقة مباشرة ويولي لغتو اىتماما  متميزا  لتدؿ 

 .(1)             ّ                           عمى ما يريد صب و مف أفكار في صفحات محدودة

 : ناقد أدبي:3/6

دراسة األعماؿ األدبية والفنوف وتفسيرىا وتحميميا وموازنتيا بغيرىا الشخص الذي يقوـ بىو 
الكشؼ عما فييا مف جوانب القوة والضعؼ والجماؿ والقبح ثـ الحكـ عمييا ببياف و , المشابو ليا

ر فني وبياف قيمتو في ذاتو ودرجتو بالنسبة أثوفيو يعطى التقدير الصحيح ألي , قيمتيا ودرجتيا
 .(2)إلى سواه

ما مصدر المعمومة التي تـ نشرىا في  تستيدؼ اإلجابة عف السؤاؿ: :مصدر المعمومةفئة  -4
وضوعات األدبية في صحؼ الدراسة؟ وىي المصادر التي تعتمد عمييا الصحيفة لمحصوؿ الم

 :يأتي, وىي كما  عمى المعمومات البلزمة ليا

 : المراسل:4/1

ىو  الصحفي الذي ترسمو الصحيفة خارج الدولة التي تصدر فييا الصحيفة ليمدىا باألخبار 
ي تمؾ الدولة, وىو نوعاف: المراسؿ الخارجي والتقارير البلزمة عف الموضوعات المعنية بيا ف

الذي يكوف خارج الدولة, والمراسؿ الداخمي: الذي يكوف خارج المدينة التي تصدر بيا الصحيفة 
 .(3)وداخؿ الدولة

 : المندوب:4/2

ىو الشخص الذي تعيد إليو الصحيفة بتغطية موضوعات وأخبار وأنشطة جية معينة داخؿ 
 .(4)صحيفة المدينة الصادرة بيا ال

 
                                                           

مكتبة الثقافة, الدوحة: )  4, طالجانب اإلسالمي في أدب مصطفى صادق الرافعيعبد الستار السطوحي, ( 1)
 .122ـ( ص2000

 .92ـ( ص2008شاد, , بدوف طبعة ) صنعاء: مكتبة اإلر نصوص ودراسات نقدية, أحمد رحومة( 2)
ـ( 2012) عماف: دار أسامة لمنشر والتوزيع,  2, طمناىج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرىا( محمد الحتو, 3)

 .189ص
 .24ـ( ص 2007)عماف: دار الفاروؽ لبلستثمارات الثقافية,  1طكبف تكتب الخبر الصحفي؟, عبود عبود, ( 4)
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                     :الك تاب والمصاحفون:4/3

 ىـ األشخاص الذيف يكتبوف المواد األدبية الخاصة بيـ, لنشرىا في الصحؼ.
 :: وكالت4/4

مداد المؤسسات اإلعبلمية,                                                                                 ىي مؤسسات مختصة تعمؿ في مجاؿ جمع األخبار, والمعمومات, وا 
 .(1)وغير اإلعبلمية بيا مقابؿ أجر أو بالمجاف

 الموضوعات األدبية التي يتـ تداوليا دوف ذكر مصدر المعمومة .: ىي أخرى: 4/4

 , وتشمؿ:(2)ىو المكاف الذي تصدر منو المعمومة لتصؿ إلى الصحيفة: فئة منشأ المعمومة -5

 : محمية:5/1

ىي موضوعات الفعاليات األدبية واألنشطة التي تعقد داخؿ المؤسسات, واالتحادات والمراكز 
الدولة فيو الفاعؿ لمفف األدبي, الذي تتناولو صحيفة محمية في  يوجدكاف الذي             ً     األدبية, وأيضا  الم

 , وقطاع غزة.48الصادرة منيا الصحيفة, وتنقسـ ؿ: الضفة الغربية والقدس, وعرب نفسيا 

 :: عربية5/2

موضوعات الفعاليات األدبية واألنشطة التي تعقد داخؿ المؤسسات, واالتحادات والمراكز األدبية 
ٌ                        فيو الفاعؿ لمفف األدبي العربي كؿ  في ببلده, الذي تتناولو  يوجد          ً              ربية, وأيضا  المكاف الذي الع                               

 صحؼ الدراسة.
 : عالمية:5/3

األدبية واألنشطة التي تعقد داخؿ المؤسسات, واالتحادات والمراكز  الفاعمياتىي موضوعات 
ٌ                دبي العالمي كؿ  في ببلده, الذي فيو الفاعؿ لمفف األ يوجد                    ً              األدبية األجنبية, وأيضا  المكاف الذي               

 تتناولو صحؼ الدراسة.

 :قيل؟( كيف( االتصال شكل فئاتالقسم الثاني: 
 وتشمؿ معانيو, بوساطتو وانتقمت االتصاؿ, مادة مضموف فيو قدـ الذي الشكؿ حوؿ النوع ىذا يدور
 :اآلتية الرئيسة الفئات

                                                           

 .25ص  ,مرجع سابق ,عبود عبود (1)
)عماف: طبعة الشميساني لمنشر والتوزيع, 1, طالمعمومات الصحفية في حالة الحرب والسمممى المجالي, ( ع2)

 .83ـ( ص 2010
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 فئة الفنون الصحفية:-6
 :: الخبر الصحفي6/1

 ويطبع يجمع بأف جدير أنو ما صحيفة في األخبار قسـ رئيس أو التحرير رئيس يرى رخب كؿ ىو
 ويروف الناس مف جمع أكبر ييـ مضمونو في الخبر أف :ىي أساسية, لحكمة الناس, عمى وينشر
ما  آخر إلى معيف, بواجب       ً تكميفا   أو سياسي, عمؿ ألداء ما       ً توجييا   أو ذاتية, فائدة إما مادتو في

 .(1)نحوىـ تؤديو أف اإلعبلـ أدوات مف أداة بوصفيا الصحافة عمى يتحتـ      ً واجبا   ناسال يرونو
 :المقابمة الصحفية:6/2
 أو أخبار عمى الحصوؿ بيدؼ شخصيات عدة أو وشخصية الصحفي بيف الحوار عمى يقـو فف

 حياة في مسمية أو طريفة مواقؼ تصوير أو معينة, نظر وجية شرن أو جديدة, معمومات
 .(2)يةالشخص

 :التقرير الصحفي :6/3
 حوؿ والمعمومات المعارؼ مف مجموعة ويقدـ, الصحفي والتحقيؽ الخبر بيف ما يقع فف ىو

 الرئيسة في أو الجوىرية الجوانب يستوعب ال وىو … الديناميكية وحركتيا سيرىا في الوقائع
نماو  الخبر, شأف ىو كما فقط الحدث , واألشخاص افوالمك الزماف وصؼ يستوعب أف يمكف      ا 

 والموضوعي المنطقي الوصؼ عمى يقتصر ال كذلؾ والتقرير .. بالحدث ترتبط التي والظروؼ
نما لؤلحداث,  الذي لممحرر الذاتية والتجارب الشخصية راءاآل رازبإب نفسو الوقت في يسمح       وا 

 .(3)التقرير يكتب
 :الصحفي المقال: 6/4

, وىي مادة (4)اتجاه لتأمؿ أو اآلراء, مف أىر  لتدبر أو, األفكار مف فكرة الختيار محاولة المقاؿ
 .(5)إعبلمية وثيقة االرتباط بالزمف الذي تصدر فيو

 
 
 

                                                           

 .24-23ـ( ص 1986المعارؼ,  دار القاىرة: (الصحفي,  المندوب الحمامصي, الديف ( جبلؿ1)
 .9ـ( ص1995البشير,  دار :بدوف طبعة)غزةالعممية,  وتطبيقاتو الصحفي الحديث فنالدلو,  راغب ( جواد2)
 .135ـ( ص1996الكتب,  عالـ )القاىرة: 4ط ,الصحفية الكتابة فنزيد,  أبو ( فاروؽ3)
 .179ـ( ص1991األنجمو,  القاىرة: ( 1الصحفي, ط الفن في دراساتإماـ,  ( إبراىيـ4)
 .174ـ( ص1965ربي, ) القاىرة: دار الفكر الع 1المدخل في فن التحرير الصحفي, طعبد المطيؼ حمزة, ( 5)
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 وينقسم المقال الصحفي األدبي إلى:

 : مقال عمودي:6/4/1

المقاؿ العمودي عبارة عف مساحة محدودة مف الصحيفة تضعيا الصحيفة تحت تصرؼ أحد 
آرائو وأفكاره وخواطره دوف أف تشترط عميو التزامو بسياستيا مع الكتاب لمتعبير مف خبلليا عف 

 الحرص عمى عدـ المعارضة القوية ليا .

ألنو يمتاز بخفة الظؿ  ,                                       ً                        ويعد المقاؿ العمودي مف أكثر المقاالت قبوال  وقراءة وصدى لدى القراء
المقاالت  ما     ّ وال سي   ,النابعة مف قصر مساحتو وببلغة كمماتو وقوة معانيو وتجدد موضوعاتو

 .(1)العمودية اليومية
 : مقال نقدي:6/4/2

ىو المقاؿ الذي يقوـ عمى عرض وتفسير وتحميؿ وتقييـ اإلنتاج األدبي والفني والعممي, وذلؾ مف 
أجؿ توعية القارئ بأىمية ىذا اإلنتاج, ومساعدتو في اختيار ما يقرأه أو يشاىده أو يسمعو مف 

 : اإلنتاج األدبي مف , منيا:عديدة تشمؿ غالبية النشاط اإلنساني ولممقاؿ النقدي مجاالت, اإلنتاج
 : اإلنتاج العممي مف, و بألوانو المختمفة ازياإلنتاج اإلذاعي والتمف, و وشعر ,وروايات ,قصص
 واألبحاث وغيرىا. ,أو المقاالت ,والكتب الجديدة ,المؤلفات

     ً                       جوىريا , وذلؾ مف حيث الوظيفة      ً  اختبلفا   األدبية ةالمقال عف الصحفيويختمؼ فف المقاؿ 
توخى تو  يدؼ إلى أغراض جمالية,ت األدبية ةفمف الثابت أف المقال, واألسموب والموضوع والمغة
ذاتو,  فيالجماؿ غاية  جماؿ العبارة, وذلؾ كما يتوخاىا األديب الذى يرى درجة عالية مف
 إلى التعبير عف أمور اجتماعية         ً  ييدؼ أساسا   فإنو الصحفيإلى تحقيقو, أما المقاؿ      ً      وغرضا  يسعى

 مدحيا, وىو عمى كؿ حاؿ يرمى إلى التعبير الواضح عف فكرة وأفكار عممية بغية نقدىا أو
 .(2)بعينيا

 : مقال اليوميات:6/4/3

في موعد ثابت  نشر في مكاف ثابت وتحت عنواف ثابت ُ ت   أحد أشكاؿ المقاؿ الصحفي التي ىو
, يقدـ فيو رأيو, وخواطره وتجاربو  ً ا  واحد  ً ا  أو موضوع موضوعات, يتناوؿ الكاتب خبلليا عدة

                                                           

ـ( 2006العربي لمنشر والتوزيع, )القاهرة:   1, طفن كتابة المقال العمودي في الصحافة العربيةصابر حارص, ( 1)
 .11ص

 ـ(2012دار أسامة لمنشر والتوزيع,)عماف:  1ط اتجاىات معاصرة في كتابة المقال الصحفي,, موسى الشياب( 2)
 .40ص
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تكوف مرتبطة بالقضايا العامة التي تيـ أكبر عدد مف القراء ويعتمد  ومشاىداتو الخاصة عمى أف
التجربة والخبرة اإلنسانية  يتميزوف بجودة األسموب وثراء كتاب صحفييف وأدباء بارعيف عمى وجود

 .(1) أو اليوميات الصحفيةوقد يطمؽ عميو مقاؿ اليوميات, 

يتـ عف  الذي الشخصيمف حيث التعبير  الصحفيومقاالت "اليوميات" تعد أقرب إلى فف العمود 
يميؿ إليو, ونظرتو إلى الحياة سواء كانت روحو ساخرة أو  الذيتفكير صاحبو وروح المذىب 
         ً                   و اجتماعيا  والكاتب ىنا يعبر                    ً       ً   تتناوؿ اليوميات نقدا  سياسيا  أ, و (2) متواضعة أو متغطرسة أو متكبرة
 .عف وجية نظره ال عف سياسة

 : الصورة القممية:6/4/4

عمؿ أدبي إبداعي,  يالطريطر, في د. جميمةالصورة القممية أو الرسـ بالكممات, عمى حد تعبير 
مف أىمية, وعميو ما لمعمؿ األدبي اإلبداعي مف فعؿ المخيمة, حتى  اإلبداعيلو ما لمعمؿ األدبي 

ف والصورة القممية ىي مقاؿ                ً                                                   كاف يعتمد أساسا  عمى الذاكرة والتجربة الحياتية المباشرة والواقعية,     وا 
ف القمـ يرسـ بحروؼ المغة صورة متكاممة ولوحة ليا و تدؿ عمى مشيد بألواف خاصة, أي أمفردات

صؼ المتقف                              ً                                               موضوع ما أراده الكاتب, مستخدما  الصور الببلغية الغنية, واألساليب المنمقة, والو 
                                                              مقال يأتي لتسليط الضوء على خفايا شخصية  مثيرة ومعروفة, من خالل , وىو (3)والحرفية العالية

موضوع الصورة القممية, رصد الجوانب النفسية والميول الشخصية والتوجهات الخاصة بالشخص 
ات وتتناوؿ في نو عادة ما يتـ المجوء إلى الصورة القممية خبلؿ األحداث الكبرى كاالنتخابإوقاؿ 

 .(4)ىذه الحالة المترشحيف
 : التحقيق الصحفي:6/5

يف اشتركوا في ىذه األحداث, وىو ىو فف يقـو عمى التفسير االجتماعي لؤلحداث واألشخاص الذ
قد يشتمؿ عمى بقية الفنوف الصحفية األخرى كالخبر, والحديث, والرأي, أو االستفتاء,   ً ا  فنبوصفو 

أو فكرة, أو مشكمة يمتقطيا الصحفي مف المجتمع الذي يعيش فيو, ثـ  ويقوـ التحقيؽ عمى خبر,
ثـ يزاوج بينيا لموصوؿ  ,يقوـ بجمع مادة الموضوع بما يتضمنو مف بيانات أو معمومات أو آراء

                                                           

 .74, ص ابقمرجع سموسى عمي الشياب, ( 1)
) القاىرة: مكتبة األنجمو 2, ط المقال الصحفي: فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق( محمود أدىـ, 2)

 .174ـ( ص 20003المصرية, 
 .83ـ( ص1999) القاىرة: الدار المصرية المبنانية,2, طالمازني ساخر العصر الحديثحمد السيد عوضيف, ( 3)
 .102, ص بقمرجع سا, ( أحمد رحومة4)
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                       ً                                                       إلى الحؿ الذي يراه صالحا  لعبلج المشكمة أو القضية أو الفكرة التي يطرحيا التحقيؽ 
 .(1)الصحفي

 : عرض كتب:6/6

مؿ عرض لمكتب األدبية المنوعة سواء كانت دواويف شعرية, أـ مؤلفات قصصية, أـ روايات, تش
أـ مؤلفات مسرحية, أـ خواطر, أـ كتب نقد, وكتب مقالة أدبية وغير ذلؾ مف ما يندرج تحت بند 

    ُ                              ما ي كتب مف أدب في الصحافة األدبية.

 : فئة العناصر التيبوغرافية:7
طاراتىي المعالجة الطباعية لمم                                                                 ادة الصحفية وما تستخدمو مف صور ورسوـ بأنواعيا, وأرضيات وا 

 , وتشمؿ:عألواف, وذلؾ لتحقيؽ التأثير عمى القراء وانطباعات بأىمية الموضو و 

 : صور:7/1

 وجودىا لممضموف ويعد قيمة إعطاء عمى تعمؿ التي غرافيةالتيبو  العناصر أىـ مف الصورة عدت
 إلى أنواع ثبلثة, ىي: الصورة تقسيـ تـ ولذلؾ المحتوى؛ قيمة مىع الدالة الميمة ؤشراتالم مف

 : صورة شخصية:7/1/1

 تنشرىي و  االتصالية, الرسالة موضوع في بدور قامت التي الشخصيات أو الشخص صورة ىي
أو عموديف, ويمكف أف تنشر عمى نصؼ عمود وتسمى الصورة اإلبيامية,  عمود مساحةعمى 

 .(2)مةوىي صور لشخصيات غير مي

 : صورة جمالية:7/1/2

ىي صور تعتمد عمى العنصر الجمالي, وال تتضمف أي قيمة خبرية, وال تنشر في الصفحات 
 مف الصفحة في الجمود وكسر                                            ً                 التي يغمب عمييا المادة الخبرية, وتستخدـ غالبا  لتجميؿ الصفحة, 

 .(3)جيةرااإلخ الناحية

 

                                                           

 .93ـ( ص1990) القاىرة: عالـ الكتب, 4, طفن الكتابة الصحفية( فاروؽ أبو زيد, 1)
 .36ـ( ص1998) الرياض: مكتبة العبيكاف, 1, طاإلخراج الصحفي( فيد العسكر, 2)
 34, المرجع السابق( 3)
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 : صور موضوعية:7/1/3
ى نقؿ تفاصيؿ عف أحداث أقؿ سرعة لمنشاط اإلنساني, مثؿ الصور ىي الصور التي تيدؼ إل

المصاحبة لمتحقيقات الصحفية, وتعد أحد العناصر الطباعية لبناء وحدة طباعية معينة بيدؼ 
 .(1)التعبير عف ىذه الوحدة وانعكاساتيا

 التي ال يوجد صورة مصاحبة ليا. الموضوعات: ىي بدون صورة :7/1/4
 : الرسوم:7/2

                                                                       ُ      الصور التي تشتمؿ في الغالب عمى الخطوط, وتتوافر عمى تدرجات ظمية خفيفة, وت رسـ  ىي 
باستخداـ حبر أسود قوي عمى ورؽ ابيض ناصع, إلحداث قدر عالي مف التبايف بيف الخطوط 

, وتسمح ىذه الرسوـ بتأكيد وتوضيح المعاني المرادة في النصوص المنشورة, وتـ (2)واألرضية
 ئات اآلتية:تقسيميا إلى الف

 : شخصية يدوية:7/2/1
ىي رسوـ لشخصيات ذات عبلقة بالمواد التحريرية المنشورة, وتستخدـ  في حاؿ عدـ توافر 
الصور الظمية لبعض الشخصيات, مثؿ: الشخصيات التاريخية, أو إحداث نوع مف التغيير 

 .(3)لصورة شخصية مشيورة كالرؤساء
 : رسوم تعبيرية:7/2/2

لمواد الصحفية األدبية كالمقاالت, والقصائد, والقصص, وتستيدؼ إحداث تأثيرات           ً   ترافؽ غالبا  ا
إيجابية نفسية مف خبلؿ جيد الرساميف في تحميؿ المعاني المتضمنة في ىذه األعماؿ, والتعبير 

 .(4)الرسـ  بوساطةعنيا 
 التي ل يرافقيا رسوم. الموضوعات: بدون رسوم: ىي 7/2/3

 : عناصر اإلبراز:7/3

توجو      َ  ّ ومف ث ـ  ي العناصر الطباعية اإلخراجية التي تعمؿ عمى إبراز الموضوعات بطريقة الفتة, ى
 القارئ لموقعيا, وتتضمف الفئات اآلتية:

                                                           

  53, مرجع سابق, فيد العسكر (1)
ارزة والممساء وأثر الطباعة الممساء في تكوير اإلخراج الصحفي", ( أشرؼ صالح, "دراسة مقارنة بيف الطباعة الب2)

 .643ـ( ص 1983, )جامعة القاىرة: كمية اإلعبلـ, غير منشورة دكتوراهرسالة 
)القاىرة: جامعة القاىرة:  غير منشورة دكتوراهرسالة ( فؤاد سميـ:" العناصر التيبوغرافية في الصحؼ المصرية, 3)

 .39ص ـ(1981كمية اإلعبلـ, 
عمى العناصر التيبوغرافية في صحؼ )مايو,  تطبيقية( سعيد الغريب," إخراج الصحؼ الحزبية في مصر: دراسة 4)

)القاىرة: جامعة القاىرة كمية رسالة ماجستير غير منشورة ـ, 1988-ـ1982والوفد, واألىالي, في الفترة مف 
 .418ـ( ص1991اإلعبلـ, 
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 : األرضيات:7/3/1

ىي تمؾ الظبلؿ الرمادية الواقعة بيف األسود واألبيض وتكوف كثيفة أو شفافة حسب نسبتيا, وتعد 
ي الفصؿ بيف موضوع وآخر دوف المجوء إلى اإلطارات, يا تؤدي إلة ناجحة إلى حد ما لكونطريق

 .(1)ويمجا المحرر إلى ابراز خبر أو موضوع ما بوضعو عمى أرضية
: أحد األشكاؿ الفنية الطباعية إلظيار الموضوع بصورة أفضؿ عف طريؽ : اإلطارات7/3/2

مى الصفحة بيدؼ استخداـ إطار يوضح بداخمو الخبر, وىي سياج حوؿ بعض الموضوعات ع
 .(2)                                              ً           اإلبراز, وتمقى المادة الموضوعة داخؿ إطار اىتماما  مف القراء

 : األلوان:7/3/3

ىي تمؾ التأثيرات الطباعية غير السوداء التي تكتسبيا العناصر الطباعية المستخدمة في بناء 
 .(3)وحدات الصفحة

 : فئة العناوين:8
 تسبؽ التي األسطر مجموعة أو السطر عف عبارة وىي والثانوية, الرئيسة العناويف يقصد بيا

 عنواف اتساع مف زادت الصحيفة لدى المنشورة المادة أىمية ازدادت وكمما ه,امحتو  وتوضح الموضوع
 وتضـ ىذه الفئة الفئات اآلتية: الصفحة, عمى المادة تمؾ

 : العنوان العريض :8/1

 عف لو     ً  تميزا   الداخمية, الصفحات صدريت ولكنو ,بكماليا الصفحة بعرض يمتد الذي العنواف ىو
 .األولى الصفحة يتصدر الذي المانشيت

 : العنوان الممتد: 8/2

 باتساع يمتد فيو العمودي, العنواف مف وأكثر العريض, العنواف مف أقؿ       ً اتساعا   العنواف ىذا يحتؿ
 عموديف مف راوحيت باتساع ويمتد ,"الستاندرد" الصحيفة في أعمدة ثمانية إلى عموديف مف راوحيت
 .(4)"التابمويد" الصحيفة في أعمدة ستة إلى

                                                           

 .193ـ( ص 1987) بيروت: دار السيرة , 2,ط واإلعالم الصحافة اليومية( سامي ذبياف, 1)
 .58ـ( ص2001) القاىرة: جامعة القاىرة,  1اإلخراج الصحفي, ط, ( أشرؼ صالح, شريؼ المباف2)
 .66, ص مرجع سابق( فيد العسكر, 3)
 .85, صمرجع سابقسعيد الغريب, ( 4)
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 .فقط واحد عمود اتساع يأخذ الذي العنواف ىو: : العنوان العمودي8/3

 : فئة موقع المادة عمى الصفحة:9
: يقصد بو نشر المادة األدبية في أعمى الصفحة الثقافية مف جية اليميف, أعمى يمين :9/1

 العربية, وتوضع فيو المواد األكثر أىمية.وىي أىـ موقع في الصفحة 

 : يعنى بو نشر المادة األدبية يسار الصفحة مف أعمى.يسار: أعمى 9/2

 عنى بو نشر المادة األدبية في أسفؿ الصفحة جية اليميف.ي :يمين : أسفل9/3

 : يشير إلى المادة األدبية أسفؿ الصفحة جية اليسار.يسار : أسفل9/4

 عني بو توسط المادة األدبية منتصؼ الصفحة.ي الصفحة: : وسط9/5

 : ويقصد بو نشر المادة األدبية عمى كامؿ نصؼ الصفحة العموي.: نصف الصفحة العموي9/6

 : ويقصد بو نشر المادة األدبية عمى كامؿ نصؼ الصفحة السفمي.: نصف الصفحة السفمي9/7

 الصفحة.: ويقصد بو نشر المادة األدبية عمى كامؿ : كامل الصفحة9/8

 : فئة المساحة:10
 الموضوع بعرض االىتماـ مدى إلى شيروت, الموضوعات األدبيةمساحة  تقيس التي الفئة ىي

 قياس تـسيو  بو, االىتماـ زيادة عمى     ً دليبل   ذلؾ كاف الموضوع مساحةزادت  كمما إنو حيث وتقديمو,
بالصحافة األدبية  صةالخا الموضوعات مساحة احتساب ثـ ومف المربع, بالسنتيمتر المساحة
 .الصفحة المنشورة في الصفحة الثقافية  بالصحيفة في لمموضوعات الكمية بالمساحة ومقارنتيا
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 (2ممحق رقم )

 واقع الصحافة األدبية في الصحف الفمسطينية اليومية             

 دراسة تحميمية وميدانية مقارنة
 رقم الستمارة.....         سم الصحيفة..........        ا                              استمارة تحميل المضمون: فئات الموضوع
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 فئات الشكل:
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 موقع المادة عمى الصفحة فئة العناوين فئة العناصر التيبوغرافية فئة الفنون الصحفية  
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 (      3ممحق رقم )
 األدباء الذين ركزت عمييم صحف الدراسةو      ً  الكت اب

 

 صحيفة القدس-1
 النسبة التكرار الكاتب الفن األدبي

 

 كاتب مقالة
 57.14 4 حبيب شفيق
 28.57 2 السمان عموان
 14.29 1 السمان ديمة

 100 7 المجموع
 

 كاتب خاطرة

 38.46 5 منصور رييس
 30.77 4 صالح أبو رجاء

 23.08 3 سمماني نجاح
 7.70 1 ليل أبو سحر

 100 13 المجموع
 

 ناقد
 50.0 3 سمسع جمال .د

 33.33 2 الفواز حسن عمى
 16.67 1 اطميزة المجيد عبد

 100 6 المجموع
 

 شاعر
 50.0 3 الريشة حممي أحمد

 33.33 2 قدري ميمي
 16.67 1 جبوريال سمر

 100 6 المجموع
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 النسبة التكرار الكاتب الفن األدبي

 قاص

 50.0 3 حسين أديب نسب
 33.33 2 حريزات خالد

 16.67 1 فرحة أبو عصام

 100 6 المجموع

 
 100 1 رضوان عواد أمال كاتب سيرة

 100 1 المجموع
 

 

 صحيفة األيام-2
 النسبة التكرار الكاتب الفن األدبي

  

 كاتب مقالة
 
 
 
 
 

 50.0 12 خضر حسن
 12.50 3 صالح فخري

 8.33 2 الحيات أبو مايا
 8.33 2 عمران رشا

 4.17 1 سعيد ادوارد
 4.17 1 رزق حمدي
 4.17 1 سيف احمد
 4.17 1 سمور سري

 4.17 1 شريف أبو صالح
 100 24 المجموع
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 النسبة التكرار الكاتب الفن األدبي

  

 طرةكاتب خا

 30.76 4 وحش رائد

 15.38 2 يعقوب أحمد

 7.70 1 ديب ثائر
 7.70 1 حاجي جولن

 7.70 1 سفر عمى

 7.70 1 مصري منذر

 7.70 1 قيس وائل
 7.70 1 ىاني أبو كوثر
 7.70 1 عبداهلل دارا

 100 13 المجموع

 

 ناقد

 36.36 4 األسطة عادل
 18.18 2 القمقيمي الفتاح عبد

 9.09 1 دياب اطمةف
 9.09 1 دراوشة أمين

 9.09 1 النابي فراج محمود

 9.09 1 المدىون راسم

 9.09 1 الشيخ عبدالرحيم

 100 11 المجموع
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 النسبة التكرار الكاتب الفن األدبي

 شاعر
 33.33 1 طو المتوكل

 33.33 1 بشارات أحالم
 33.33 1 بحيص عيد
 100 3 المجموع

 

 قاص

 25.0 1 سمور سري
 25.0 1 خميل نائمة
 25.0 1 عبداهلل إيناس

 25.0 1 العالم الدين عالء
 100 4 المجموع

 
 100 1 حوراني خالد كاتب سيرة

 100 1 المجموع
 

 صحيفة الحياة الجديدة-3
 النسبة التكرار الكاتب الفن األدبي

 

 كاتب مقالة

 27.78 10 سالمة الغني عبد
 19.44 7 زقطان وضاح
 16.67 6 عيد فراس

 11.11 4 زايد الرحيم عبد
 11.11 4 قطوسة حسن
 8.33 3 بكر أبو عبداهلل
 5.56 2 العيسى توفيق
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 100 36 المجموع
 

 كاتب خاطرة

 21.73 5 العطاري السالم عبد
 13.04 3 شمعون نجوى

 13.04 3 الديك عرفات
 13.04 3 راضي ىيثم
 8.70 2 يونس نداء

 8.70 2 عسكر مادونا
 8.70 2 شاىين زىدي حسام

 8.70 2 حمدان بسام
 4.35 1 محفوظ سعد

 100 25 المجموع
 

 ناقد

 25.0 1 عمر محمود
 25.0 1 البرغوثي فراس

 25.0 1 حسن جعفر
 25.0 1 جيوسي زياد

 100 4 المجموع
 

 شاعر

 37.5 3 القفيني عمران
 25.0 2 السوداني مراد

 12.5 1 طو المتوكل
 12.5 1 محمد زكريا
 12.5 1 خضر صونيا

 100 8 المجموع
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 النسبة التكرار الكاتب الفن األدبي
 50.0 1 سرحان أنوار قاص

 50.0 1 سعد عاطف
 100 2 المجموع

 
 100 1 حسن جعفر كاتب سيرة

 100 1 المجموع
 

 100 1  كاتب مسرح
 100 1 المجموع
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 ( 4) ممحق رقم 

 وتواريخيا الخاضعة لمتحميل عينة أعداد الصحف
 صحيفة الحياة الجديدة صحيفة األيام صحيفة القدس

 التاريخ اليوم التاريخ اليوم التاريخ اليوم
 األحد
 األحد
 األحد
 األحد
 األحد
 األحد
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت

 سبتال
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت
 السبت

 

 م6/1/2013
 م20/1/2013
 م3/2/2013

 م17/2/2013
 م3/3/2013

 م17/3/2013
 م6/4/2013

 م20/4/2013
 م4/5/2013

 م18/5/2013
 م1/6/2013

 م15/6/2013
 م29/6/2013
 م13/7/2013
 م27/7/2013
 م10/8/2013
 م24/8/2013
 م7/9/2013

 م21/9/2013
 م5/10/2013

 م19/10/2013
 م2/11/2013

 م16/11/2013
 م30/11/2013
 م13/12/2013
 م28/12/2013

 

 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء

 الثاءالث
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء
 الثالثاء

 م1/1/2013
 م15/1/2013
 م29/1/2013
 م12/2/2013
 م26/2/2013
 م12/3/2013
 م26/3/2013
 م9/4/2013

 م23/4/2013
 م7/5/2013

 م21/5/2013
 م4/6/2013

 م18/6/2013
 م2/7/2013

 م16/7/2013
 م30/7/2013
 م13/8/2013
 م27/8/2013
 م10/9/2013
 م24/9/2013

 م8/10/2013
 م22/10/2013
 م5/11/2013

 م19/11/2013
 م3/12/2013

 م17/12/2013
 م31/12/2013

 الخميس
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء

 عاءاألرب
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء
 األربعاء

 م3/1/2013
 م16/1/2013
 م30/1/2013
 م13/2/2013
 م27/2/2013
 م13/3/2013
 م27/3/2013
 م10/4/2013
 م24/4/2013
 م8/5/2013

 م22/5/2013
 م5/6/2013

 م19/6/2013
 م3/7/2013

 م17/7/2013
 م31/7/2013
 م14/8/2013
 م28/8/2013
 م11/9/2013
 م25/9/2013

 م9/10/2013
 م23/10/2013
 م6/11/2013

 م20/11/2013
 م4/12/2013

 م18/12/2013
 

 

 


