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  دراسة حتليليةدراسة حتليليةدراسة حتليليةدراسة حتليلية

        د. ماجد سامل تر"ند. ماجد سامل تر"ند. ماجد سامل تر"ند. ماجد سامل تر"ن
        ٔاسـتاذ حصافة مشارك ٔاسـتاذ حصافة مشارك ٔاسـتاذ حصافة مشارك ٔاسـتاذ حصافة مشارك 

          غزةغزةغزةغزة    ----جامعة أالقىص جامعة أالقىص جامعة أالقىص جامعة أالقىص     ----لكية إالعالم لكية إالعالم لكية إالعالم لكية إالعالم 
        ملخص:ملخص:ملخص:ملخص:

هدفت ا0راسة ٕاىل دراسة الاكرياكتري السـيايس، ودالالته يف الصحف الفلسطينية، ومعرفة 
الشخصيات الفاع`، وأالساليب الفنية، والرموز اليت يسـتخدYا القضاW اليت يعاجلها، و 

  رسامو الاكرياكتري.
وتوصلت ا0راسة ٕاىل تنوع املوضوعات اليت عاجلها الاكرياكتري السـيايس املنشور يف حصف 
ا0راسة، ودرجة jهiم بلك موضوع، حيث جاءت املوضوعات املتعلقة "ملواقف ا0ولية 

% تالها موضوعات ٔاخرى بنسـبة 24.5ينية يف الرتتيب أالول بنسـبة جتاه القضية الفلسط 
22.2.%  

وبينت النتاجئ ٔان رسايم الاكرياكتري اعمتدوا عىل خشصيات فاع` رمزية غري مسامه يف املرتبة 
%، وجاءت الصفات 11.1%، مث خشصيات رمزية مسامه وبنسـبة 62.3أالوىل وبنسـبة 

ٔاعىل من الصفات السلبية، يف حني جاءت الصفات jجيابية يف الشخصيات الفلسطينية 
  السلبية ٔاعىل من الصفات إالجيابية للشخصيات العربية، وإالرسائيلية، وا0ولية.

ؤاخريًا ٔاشارت النتاجئ ٕاىل ٔان الاكرياكتري السـيايس املنشور يف حصف ا0راسة، قد اشـمتل 
عرب العديد من الرموز  عىل العديد من أالساليب الفنية هبدف ٕاظهار سـمييائيته، وذ�

  املسـتخدمة يف ٕاظهار املعاين وا0الالت.
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        مقدمة:مقدمة:مقدمة:مقدمة:
تذكر املعامج اللغوية ٔان السومة، والسـمية، والسـميى، والسـ�ء، والسـميياء تعين العالمة، 
ويعرف املعجم الوسـيط عمل السـميياء بأنه: عمل يبحث دال� إالشارات يف احلياة jجiعية 

  ).1غوية(وا¥نظمهتا الل
وهناك عدة تعريفات لهذا العمل، من بيهنا ٔانه نظام الشـبكة من العالمات النظمية املتسلس` 
وفق قواعد لغوية متفق علهيا يف بيئة معينة، ٔاو دراسة أالمناط وأالنساق العالماتية غري 

  اللسانية، ٔاو عمل إالشارة ا0ا� Yام اكن نوعها ؤاصلها.
رف قاموس روبري السـ  مييائية بأهنا: نظرية عامة ل·ال� وسريها داخل الفكر، ٔاو نظرية ويُّعِ

لٔالد� واملعين وسريها يف اºمتع. ويف عمل النفس تظهر الوظيفة السـمييائية يف القدرة عىل 
اسـتعامل الرموز. وهذه املعاين القاموسـية مل تقدم تعريفًا ٔاو مفاهمي دقيقة للسـمييائية، ٔاي دون 

  اهات السـمييائية املعارصة.رشح املفاهمي وjجت
فالسـمييائية عبارة عن سـمييائيات لها فروع ولها انشقاقات، وهذه jجتاهات السـمييائية 

  سـمييائية الثقافة. -3سـمييائية ا0ال�   -2سـمييائية التواصل    -1املعارصة: 
  ) 2ويلخص لنا مبارك حنون بعض املالحظات: (

يل لك من بريتو، وجورج موÅن، وآندريه مارتيين، ٔاوال: يقوم التأويل أالول، وهو تأو 
وبويصانص، عىل ٔان وظيفة اللسان أالساسـية، يه التواصل. وال ختتص هذه الوظيفة 
"ٔاللسنية، وٕامنا توجد ٔايضا يف البنيات السـمييائية اليت تشلكها أالنواع أالخرى غري اللسانية. 

م يف التأثري يف الغري. ٕاذ ال ميكن ل·ليل غري ٔان هذا التواصل مرشوط "لقصدية وٕادارة املتلك
ٔان يكون ٔاداة التواصلية القصدية، ما مل تشرتط التواصلية الواعية، وهبذا احنرص موضوع 

  السـمييولوجيا يف ا0الئل القامئة عىل jعتباطية ٔاي العالمات. 
فذ لك ٔان اللغة ال تستن -ويف مقدمهتم "رث –Ôنيا: يسجل ٔانصار سـمييولوجيا ا0ال� 

بلك أالشـياء الطبيعية -ٕاماكنيات التواصل فنحن نتواصل، توافرت القصدية ٔام مل تتوافر 
، سواء ٔااكنت اعتباطية ٔام غري اعتباطية. لكن املعاين اليت تستند ٕاىل هذه أالشـياء -والثقافية

ع ا0ا�، ما اكن لها ٔان حتصل دون توسط اللغة، فبوساطة اللغة، "عتبارها النسق اÖي يقط
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  العامل وينتج املعين يمت تفكيك رمزية أالشـياء.
Ôلثا: اجتاه سـميولوجيا الثقافة، املسـتفيد من فلسفة أالشاكل الرمزية عند اكسرير. ولهذا 

 -ٔاوسبنيك -ٕايفانونف -jجتاه مؤسسون ؤانصار يف jحتاد السوفيييت السابق ( يوري لومتان
يضيف  –ٕايكو) وتنطلق سـمييائية الثقافة  ٕامربتو -الندي -توبوروف) ويف ايطاليا (رويس

من اعتبار الظواهر الثقافية، موضوعات تواصلية وانساقًا داللية. والثقافة عبارة عن  -حنون
 –يقول  –ٕاسـناد وظيفة لٔالشـياء الطبيعية وتسميهتا وتذكرها. وعىل هذا، فالسـمييائيات 

سانيات اخلطاب. ويه من ßة ترتبط "للسانيات وخاصة اللسانيات البنوية والتحليلية ول 
اكسرير)  –موريس -ترتبط فلسفيا "لفلسفة إالمربيقية، والاكنتية اجلديدة (بريس –ٔاخرى 

  الندي). -رويس  –ٔايكو  -ٔاو "لفلسفة املاركسـية (لومتان
و"ختصار عمل السـميياء هو عمل مشويل â عالقة بلك ما ينتجه إالنسان من عالمات لغوية 

  ).3وغري لغوية(
أالمر اÖي ينطبق عىل فن الاكرياكتري اÖي يعد خطا" ٕاعالميا شعبيا، يسعي ٕاىل تصوير 
ٔاكرث املواقف السـياسـية وjجiعية حرارة وقر" من الوجدان إالنساين، وميتå قدرة عىل 
اخزتال مساحات شاسعة من الرؤى، حيث مل يعد اخلطاب يف معلية التواصل مقصورا عىل 

ة اخلطاب تتحقق "للكمة، والصورة، واللون ؤاي ٔاشاكل ٔاخرى من ا0وال اللغة، ٕاذ ٔان غاي
  والرموز أالمر اÖي جيعل من الاكرياكتري نصا سـمييائيا.

فالاكرياكتري فن يتخذ من الرمس وسـي` لتعبريه, ويؤسس نفسه يف سـمييائية العالمة، وخاصة 
نون إالعالمية اليت لها قدرة كبرية ) كام ويعترب ٔاحد الف 4ىف احلاالت اليت ال يصاحهبا تعليق،(

عىل النقد والتحريض، ؤاصبح هذا الفن جزءًا حيوWً ال غين عنه يف ٔاي حصيفة، بل ٕان 
 âمساحات واسعة يف صفحاهتا، نظرًا ٕالدراكها ٔالمهية هذا الفن يف اخزتا â الصحف ٔافردت

  الرسا� املراد ٕايصالها، ورسعة وصوâ لرشحية عريضة من اºمتع.
يُعدõ الاكرياكتري من ٔارسع ؤابلغ الطرق املعروفة يف الصحافة املكتوبة، لنقد أالوضاع و 

السـياسـية وjقتصادية وjجiعية، بأسلوب هزيل بسـيط يسـتطيع الوصول ٕاىل مجيع 
القراء بسهو� ويرس، فهو رمس هيدف لنقل رسا�، ٔاو وßة نظر، عن ٔاشـياء ٔاو حوادث ٔاو 
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  والرمزية حبيث يكون لها تأثري انفعايل. مواقف تمتزي "ملبالغة
ويف السـياق يعترب الاكرياكتري السـيايس من ٔامه ٔانواع الاكرياكتري ؤاكرثها انتشارًا، ورواجًا 
 Wللقضا âالت أالسـبوعية والشهرية، لتناوºوتداوًال يف صفحات اجلرائد والصحف اليومية وا

  السـياسـية احمللية، والقومية، وا0ولية.  
اكرياكتري السـيايس هو: ذ� الاكرياكتري اÖي يعاجل موضوعًا سـياسـيًا مبارشًا، ٔاو يلمح فال

  ). 5بشلك غري مبارش ٕاىل موضوع â عالقة "لسـياسة(
 Wوميكن ٔان يكون من مواضيع  الاكرياكتري السـيايس املنشور يف الصحف الفلسطينية قضا

رهاب، jنتفاضة الفلسطينية، Yمة مثل: الرصاع العريب إالرسائييل، احلرب ضد االٕ 
  وjنتخا"ت الربملانية، والعالقات ا0ولية، وغريها من القضاW اليت متس أالنشطة احلكومية.

كام ويعكس أالهداف اليت يسعى رساموه لتحقيقها، ومهنا تنوير الرٔاي العام، ورفع مسـتوى 
صالح، وٕاظهار احلرسة وأالمل الوعي السـيايس للمتلقني، "ٕالضافة ٕاىل قدرته عىل التوجيه واالٕ 

  اÖي يصل ٕاليه اºمتع نتيجة أالوضاع السـياسـية املرتدية.
ونظرا لٔالمهية الكبرية لفن الاكرياكتري السـيايس وا0ور اÖي يقوم به يف خدمة اºمتعات 
بصفة عامة، واºمتع الفلسطيين بصفة خاصة تنبع من خصوصية أالوضاع اليت يعيشها 

احتالل، وقتل، وتدمري وهتجري، ؤاوضاع سـياسـية صعبة، وانقسام  الفلسطينيون من
داخيل، ارتأى الباحث دراسة دال� هذا الفن، ومعرفة القضاW اليت يعاجلها، وكيفية معاجلته 
لهذه القضاW، والتعرف عىل أالساليب الفنية، والرموز اليت يسـتخدYا رسامو الاكرياكتري 

  تحقيق ٔاهدافهم.السـيايس يف الصحف الفلسطينية ل 
  مشلكة ا0راسة:

ٕاذا اكنت اللسانيات مؤه` 0راسة التواصل اللفظي كام ٔاثبت ذ� فرديناند دوسوسري يف 
، فٕان السـميياء ٔاو السـمييولوجيا ٔاو السـمييوطيقا ”حمارضات يف اللسانيات العامة” كتابه:

(بريتو، وجورج مؤه` ٔايضا 0راسة أالنظمة التواصلية غري اللفظية، حيث اتفق لك من 
موÅن، وآندريه مارتيين، وبويصانص) عىل ٔان العالمة تتشلك من وحدة ثالثية يه: (ا0ال 
واملدلول والقصد)، ومه يركزون كثريا يف ٔاعامهلم عىل الوظيفة التواصلية. وال ختتص هذه 
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الوظيفة "لرسا� اللسانية املنطوقة حفسب، بل توجد يف ٔانظمة غري لسانية ٔاخرى 
الÅت والشعارات واخلرائط والالفتات واºالت والنصوص املكتوبة، ولك البياÅت اكٕالع

اليت ٔانتجت لهدف التواصل. وتشلك لك أالمناط املذكورة عالمات، ومضاميهنا رسائل ٔاو 
  ). 6مرسالت(

ومبا ٔان مفهوم عمل السـمييائية يدرس نظام إالشارات والعالمات وا0الالت من لغة ورسوم 
ة وخرائط وصور ورموز ورقص وموسـيقى ، مبا فهيا من ٕاشارات بناها إالنسان عرب اكرياكتريي

.
  �رخيه هبدف التواصل والتعبري عام بداخ
فٕان مشلكة ا0راسة حتدد يف إالجابة عىل التساؤل الرئيس التايل: ما يه سـمييائية فن 

  الاكرياكتري السـيايس يف الصحف الفلسطينية؟
        ٔامهية ا0راسة:ٔامهية ا0راسة:ٔامهية ا0راسة:ٔامهية ا0راسة:

ا0راسات الفلسطينية اليت تناولت دالالت الاكرياكتري السـيايس، وكذ� سـمييائية ندرة  .1
  إالعالم يف اºمتع الفلسطيين.

  ٔامهية السـمييائية كعمل قدم ٕاÅرة جديدة لفهم املنتجات إالعالمية، والثقافية، والفنية. .2
بداعي وا0اليل من املؤمل ٔان تقدم هذه ا0راسة تغذية راجعة حول مسـتوى التفكري االٕ .3

  0ى رسامو الاكرياكتري.
من املؤمل ٔان تسهم ا0راسة وضع مقرتحات معلية حملاو� العمل عىل تمنية موضوع ا0راسة .4

  والعمل عىل توسـيعه يف اºمتع الفلسطيين.
  ٔاهداف ا0راسة وتساؤالهتا:

 السـيايس هتدف هذه ا0راسة ٕاىل حتقيق هدف رئييس وهو دراسة دالالت الاكرياكتري    
  يف الصحف الفلسطينية ولتحقيق ذ� جتيب ا0راسة عىل أالسـئ` الفرعية التالية:

  ما املوضوعات اليت ركز علهيا الاكرياكتري السـيايس يف حصف ا0راسة؟.1
  ما ٔامه الشخصيات الفاع` اليت ظهرت يف رسوم الاكرياكتري؟.2
  لرسوم املنشورة؟كيف عرب� رسامو الاكرياكتري عن اجتاهاهتم جتاه ا.3
  ما أالدوار اليت نسبت للشخصيات املرسومة؟.4
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  كيف ٔابرز رسامو الاكرياكتري صفات الشخصيات املرسومة؟  .5
  ما ٔاهداف الاكرياكتري السـيايس يف حصف ا0راسة؟  .6
  ما أالساليب الفنية والرموز املسـتخدمة يف معاجلة موضوعات الاكرياكتري؟  .7
  أالسلوبية اليت احتواها الاكرياكتري السـيايس؟ما ا0الالت اللغوية و    .8
  ما اللغة اليت اسـتخدYا الاكرياكتري السـيايس يف حصف ا0راسة؟  .9

        ا0راسات السابقة:ا0راسات السابقة:ا0راسات السابقة:ا0راسات السابقة:
من خالل مسح الرتاث العلمي ل·راسات املتعلقة مبوضوع ا0راسة عرث الباحث عىل العديد 

، أالمر اÖي حذا به ٕاىل ٔان من ا0راسات اليت لها عالقة بشق واحد من شقي ا0راسة
يقسم ا0راسات السابقة ٕاىل حمورين: يتناول أالول ا0راسات اخلاصة "لسـميياء وإالعالم، 
والثاين: خيصص لعرض ا0راسات اخلاصة "لاكرياكتري السـيايس عىل وجه التحديد، ويعرض 

  ٔالمه ا0راسات اليت لها عالقة مبوضوع البحث وذ� كام ييل:
        سات اخلاصة "لسـميياء وإالعالم:سات اخلاصة "لسـميياء وإالعالم:سات اخلاصة "لسـميياء وإالعالم:سات اخلاصة "لسـميياء وإالعالم:ٔاوال: ا0رأاوال: ا0رأاوال: ا0رأاوال: ا0را

) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان هناك اختالفًا كبريًا بني البنيوية 7)(2010دراسة (لعيايض، .1
والسـمييائية؛ الختالف ٔاسسهام الفلسفية، ولكن هذا مل مينع من قيام بعض احملاوالت اجلادة 

كام توصلت ٕاىل ٔان لفتح ٔافق ورؤى جديدة حتت الفتة عريضة ويه السـميياء والبنيوية، 
البحوث العلمية يف جمال إالعالم واالتصال يف املنطقة العربية مل تنفتح عىل كثريًا عىل ا0رس 
السميايئ، كام ٔان التعامل مع وسائل إالعالم من زاوية التلقي يف املنطقة العربية يتطلب 

اسـتجالء املعين،  jطالع عىل القضاW وإالشاكليات اليت تطر�ا البنيوية والسـمييائية يف
  وتوظيفها لتوسـيع أالفق املعريف لعلوم إالعالم واالتصال 

) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان السـمييائيات يف حاجة ماسة ٕاىل 8م)(2010دراسة (محداوي، .2
معرفة أالنظمة التواصلية، وحتديد شفراهتا السـننية، وٕارساء مصطلحاهتا إالجرائية والتطبيقية 

سريه، وتبيان طرائق إالرسال والتلقي، ورصد الوسائل واملدخالت لفهم نظام التواصل وتف 
وا�رجات اليت يرتكن ٕالهيا التواصل اللفظي وغري اللفظي عىل حد سواء، فٕاذا اكنت 

” اللسانيات مؤه` 0راسة التواصل اللفظي كام يثبت ذ� فرديناند دوسوسري يف كتابه:
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لوجيا ٔاو السـمييوطيقا مؤه` ٔايضا 0راسة ، فٕان السـمييو ”حمارضات يف اللسانيات العامة
عنارص ” أالنظمة التواصلية غري اللفظية. بي� عىل العكس يرى روالن "رت يف كتابه:

ٔان اللسانيات يه اليت متå القدرة لوحدها عىل رصد التواصل اللفظي وغري ” السـمييولوجيا
  اللفظي.

إالشهار "لرمغ من مناهضيه ) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان 9م)(2010دراسة (محداوي، .3
"مس ٕايديولوجيا شـبه يسارية ٔاو نظرة قمية ٔالشاكل التعبري، سوف يصبح الوسـي` الكربى 

البرصي يف عرصÅ هذا، وجمال است!ر كبري يضايه jست!رات  -للتعبري أاليقوين والسمعي
لعرص الوسـيط، اخلاصة باكتدرائيات العرص الوسـيط. كام هو شأن امجلعيات الصناعية يف ا

، كام توصلت ٕاىل ”وميå إالشهار ٔاساطريه وخرافاته، وجامعاته التلقينية، ورسومه أاليقونية
تساؤل Yم مقتضاه هل ميكن احلديث بلك رصاحة عن صورة ٕاشهارية وٕاعالنية حقيقية، 
 وذ� بدون احلديث عن املصداقية ، واملسؤولية، وjلزتام، ومتثل القمي وأالخالق يف تقدمي
الصور إالشهارية، وعرضها مسعيا وبرصW؟ وبتعبري آخر، ٕاىل ٔاي مدى سـتظل الصورة 
إالشهارية صورة خادعة ومضل` ووامهة بواسطة إالهيام وبالغة اºاز واملبالغة وإالنشاء 
jسـتلزايم؟ وٕاىل ٔاي حد ستبقى هذه الصورة، ويه تسـتعني مبجموعة من النظرWت 

 اللسانية والسـمييوطيقية مهنا، حبيسة التنافس احملموم ، املعرفية واملهنجية، والسـ�
  وjسـتغالل غري الرشعي للمتلقي البسـيط. 

) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان اخلطاب jشهاري بلك 10م)(2008دراسة (مر�ض، .4
مكوÅته jجiعية وjقتصادية ليس ٕاال مرآة عاكسة يمن عن ثقافات الشعوب التقليدية، 

تطور اÖي بلغته هذه الشعوب يف تعاملها وعالقهتا مع االٓخر، خاصة ٕاذا اكن ويدل عىل ال 
هذا االٓخر ال يتجاوز كونه اكئنا خامال يسـتحيل jسـهتالك، والركون، وامخلول غري مبال 
"لعملية jبداعية برمهتا، كام ٔان اخلطاب إالشهاري يف ا0ول الصناعية ٔاصبح جزءًا من 

سات وتقنيات حيث صار العامل املنتج خمربا لقياس وتقدير ٔاهواء صناعهتا، وصار 0هيا درا
هذا املرسل ٕاليه ٔاو ذاك دون ٔادين جتاوز يف حق ما ال يسمح به كدينه وعاداته وتقاليده، 
ٔالن ما هيم ويشغل "â ويفكر فيه هو الرسا� إالشهارية اليت يبلغها للزبون بغية الرتوجي 
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ٔاحضت تساعده عىل ترمجة الصورة اجلامدة حنو الزبون دون لسلعه عرب وسائل إالعالم واليت 
    احلاجة ٕاىل لغة وسـيطة. 

) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان املوروث الشعيب اكن حلضوره 11م)(2008دراسة (خشاب، .5
أالثر الواحض يف اخلطابني إالشهاريني، حيث ورد يف صورة حترتم من اجلانب الفين البناء 

مقدمة وعرض وخامتة، اكن لها أالمر الواحض يف ترسـيخ  اخلاص "خلطاب jشهاري من
املنتوج يف ذهن القارئ وربط حارضه مباضيه، كام ٔان هناك خصوصيات لسانية، ؤاخرى 
غري لسانية تمتثل أالوىل يف احرتام البناء اللساين للخطاب jشهاري القامئ عىل امللفوظات 

والعنارص املسـهتجنة، ٔاما العنارص غري  املفاتيح، وامللفوظات املساعدة وتالفيه لٔالفعال
اللسانية فاكنت تمتثل يف امللبس املطابق للمجمتع املغريب املزارع، يف حني يظل ملبس الشـيخ 

  يف خطاب شاي سلطان ذا دال� عامة يربز خصوصية مرشقية ٔاكرث مهنا مغربية.
رصي ) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان مفهوم النص الب12م)(2008دراسة (أالسـتاذ، .6

 ،âي يقول "نغالق النص البرصي (الصورة) واسـتقالÖ(الصورة)، يتجاوز ا0ور البنيوي ا
ٕاىل اعتباره فعًال متعدد املظاهر ، خيضع لشـبكة من العالقات ، ويتحقق يف فعل التلقي 
والتواصل، كام توصلت ٕاىل ٔان مفهوم النص البرصي (الصورة) يظل نسبيًا، رهني رشوط 

اءة والتلقي، ومبا ٔان النص البرصي (الصورة)  معقد ومتعدد عىل مسـتوى إالبداع يف القر 
الرتكيب، فٕان فعل القراءة املرتبط "لنص البرصي (الصورة)، سـيكون حi متعددًا ومعقدًا، 
يراعي الطبيعة الرتكيبية للنص من حيث البناء وا0ال� . وهذا حبد ذاته فضاء ميثل مقة 

  إالبداع .
) عرضت ا0راسة ٔالمهية الصورة يف ظل العوملة والهمينة 13م)(2008، دراسة (جاب هللا.7

 
الصهيونية، وكيف خلقت الصورة لغة جديدة اسـتحوذت عىل طاقة البرص، فاعتقلت عق
وخميلته وتطور أالمر يف تفاعل ال مريئ يف الصورة وال وعي إالنسان، فغريت حياة العامل 

احلقائق، كام عرضت ا0راسة ٕاىل اسـتفادة العرب  ؤازالت القيود واخرتقت احلدود وكشفت
من تكنولوجيا صناعة الصورة إالعالمية، واسـتخدموا تقنيات هوليوود نفسها، عرب ما تقدمه 
السي� العربية والفضائيات إالسالمية من ٕانتاج ثقافة الصورة، ل·فاع عن الهوية الوطنية 
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م أالمريكوصهيوين تشوهيها، ودللت عىل لٔالمة وتصدير صورهتا املضيئة اليت حاول إالعال
  ذ� من خالل طر�ا ومناقشـهتا لعدة ٔاعامل درامية منتجة عربيا ؤامريكيا وصهيونيا.

  Ôنيا: ا0راسات اخلاصة "لاكرياكتري:
) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان الاكرياكتري اÖي يتناول 14م)(2012دراسة (القضاه،   .1

%، ٔاما الرسوم اليت تعرض الرتبية 42.2ة أالوىل وبنسـبة القضاj Wقتصادية جاء يف املرتب
%، وجاءت الرسوم اليت تسـتخدم أاللوان 6.7والتعلمي فقد جاءت "ملرتبة أالخرية وبنسـبة 

%، كام جاءت املوضوعات احمللية يف سمل ٔاولوية الرسوم، تلهتا املوضوعات 64.5بنسـبة 
رش الرسوم اليت يصاحهبا الرشح والتعليق ٔاكرث العاملية فالعربية، ؤاخريًا متيل الصحيفة ٕاىل ن 

من نرش الرسوم اليت ال يصاحهبا تعليق، كام وتناولت تå الرسوم موضوعات خمتلفة ومل 
  %.93.4تتناول ٔاشخاص بنسـبة 

) ٔاظهرت نتاجئ ا0راسة فعالية الربÅمج املقدم 15م)(2008دراسة (عبد الرازق،   .2
اW املعارصة (القضية الفلسطينية منوذجا)، وكذ� تمنية لعينة البحث يف تمنية الوعي "لقض

Yارات التفكري الناقد ( التفسري، jسـتنتاج، التحليل، تقومي احلجج)، وكذ� وجود 
عالقة ارتباطيه بني منو الوعي 0ى عينة البحث، وبني منو Yارات التفكري الناقد ، ويعود 

اW املعارصة ٕاىل طبيعة الربÅمج اÖي قام عىل الفضل لهذا المنو يف املهارات والوعي "لقض
  الرسوم الاكرياكتريية ،وكذ� طرق التدريس املسـتخدمة واليت عربت عن التعمل النشط.

) بّينت النتاجئ واملعلومات واملقابالت اليت ٔاجراها 16م)(2008دراسة (الفقيه،   .3
السـياسـية يف التأكيد عىل مفاهمي  الباحث jرتباط الوثيق بني اكرياكتري 2Å العيل والتمنية

توعوية ثقافية واجiعية وسـياسـية، ٔارادها 2Å العيل ٔان تصبح ملهام ملتلقي ابداعاته، كام 
ظهر جليًا ٔانه يزواج بعبقرية فذه بني السخرية والفن ملا هلام من جذور معيقة يف حركة الفكر 

فهو مل يكن يلهو "حلرب والورق وال  jنساين ٔاساس الوعي اÖي تبىن عليه التمنية السـياسـية
يلعب "خلطوط وjحنناءات ومفردات اللغة  بال هدف، وٕامنا ٔاصل حلركة وعي شعيب 

  تلقفها كثريون واعتربوها تعبريًا صادقًا عام خيتلج يف دواخلهم. من خالل قيام الباحث 
يت يف املرتبة ) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان قضية أالرسى تأ 17)(2006دراسة (ٔابو منديل، .4
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%، تلهتا قضية 13.5أالويل للقضاW اليت هيمت هبا رسامو الاكرياكتري وجاءت بنسـبة 
الالجئني، مث ßود السالم، مقابل تراجع jهiم مبعاجلة قضية القدس، حيث بلغت نسـبة 

% من اجاميل املوضوعات، اك بينت ا0راسة اختالف التوßات السـياسـية j10هiم هبا 
 الاكرياكتري، حيث اهمت رسامو لك حصيفة مبعاجلة املوضوعات املطروحة من وßة لرسايم

نظر حزبّية، وبينت ا0راسة ارتفاع نسـبة الشخصيات الفلسطينية يف رسوم الاكرياكتري 
%، مقابل 58.4مقارنة "لشخصيات jرسائلية اليت اتسمت "لصفة السلبية بنسـبة 

%، ؤاخريا كشف 45.5خصيات الفلسطينية وبنسـبة السامت jجيابية اليت تصدرت الش 
الاكرياكتري حا� العجز العريب يف مساندة القضية الفلسطينية ومواßة الغطرسة الوحشـية 

  إالرسائيلية.
) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان صالح جاهني اكن صاحب رؤية 18م)(2005دراسة (ٔامحد، .5

وتقديم، واكن يؤمن "لقومية والوحدة  ٕايديولو2 اشرتاكية وقومية وٕانسانية هدفها تنويري
العربية اليت كثريًا ما عّرب عهنا يف رسوماته، وارتبطت تå الرسومات "ٔالحداث واملعارك 

م، كام فضحت تå الرسومات 1967السـياسـية مثل العدوان الثاليث وحلف بغداد وحرب 
هاد الهيود يف العامل ٔاهداف التوسع إالرسائييل والهجرة الهيودية ٕاىل فلسطني ودعاوي اضط 

  وركزت كثريا عىل املعومات أالمريكية ٕالرسائيل واحنيازها لها.
) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان للاكرياكتري السـيايس دورًا كبريًا 19)(2002دراسة (ٔااكندي، .6

يف التعبري عن تقلبات النشاط السـيايس النيجريي ؤامهية اسـتخدامه كبياÅت سـياسـية يف 
لسـياسـية يف نيجريW، وهنا برز ا0ور النقدي الالذع للاكرياكتري يف انتقاد تقيمي التطورات ا

سـياسات احلكومة النيجريية، وكشفت ا0راسة ٔايضا عن ٔامه مالمح خصائص الاكرياكتري 
 Wمة يف التعبري عن القضاY السـيايس يف الصحف النيجريية، ؤامهيته كوسـي` اتصال

جريية، و"لرمغ من تشديد الرقابة عىل الصحف ٕاال ٔان السـياسـية املهمينة عىل الساحة الني
الاكرياكتري اكن â دورًا كبريًا وYامً يف الوصول ٕاىل مجهور القراء، وتوضيح تقلبات الوضع 

  السـيايس يف نيجريW بلك صدق وموضوعية وبأسلوب ساخر.
مت ) توصلت ا0راسة ٕاىل ٔان هوية جوليان الثنائية قد20)(1998دراسة (هاردي، .7
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برهاÅ واحضًا كعامل Ôبت يف رسوماته الاكرياكتورية الفريدة السامت، اليت ٔاظهرت جوليان 
يف رصاع مع سـياسات جريدة مونرتWل دييل سـتار العنيفة غري الليربالية وjسـتعامرية اليت 
جعلت من ممارسات جوليان السـياسـية من خالل ٔاسلوبه الفين املمتزي "ٔالبيض وأالسود 

ومن هنا يتضح مدي قوة الاكرياكتري يف التعبري عن الرصاعات السـياسـية اليت  مسـتحي`،
  قد حتدث بني الفنان واجلريدة اليت معل هبا.

  التعليق عىل ا0راسات السابقة:
الحظ الباحث غياب ا0راسات اخلاصة بسـمييائية الاكرياكتري السـيايس، كام ٔان ا0راسات •

ق التعرف عىل الاكرياكتري السـيايس لبعض الفلسطينية اليت عرضت جاءت يف سـيا
  الرسامني، ودوره يف التعريف "لقضاW السـياسـية وخدمة القضية الفلسطينية.

جاءت ا0راسات العربية وأالجنبية اليت اّطلع علهيا الباحث كثرية من حيث الهدف •
دة املعرفية حول وأالمهية واملهنج املسـتخدم واختيار العينة، مما ٔافاد الباحث يف توسـيع القاع

ٕاشاكلية ا0راسة، وبلورهتا، وjسـتفادة مهنا يف التعرف عىل أالدوات وأالساليب البحثية 
  اليت اسـتخدمهتا ا0راسات السابقة، وكيفية jسـتفادة مهنا، وتوظيفها خلدمة دراسة الباحث.

تخداYا يف ؤاخريًا اسـتفاد الباحث من النتاجئ اليت انهتت ٕالهيا ا0راسات السابقة، واسـ •
  مناقشة النتاجئ اليت توصل ٕالهيا. 

        مصطلحات ومفاهمي ا0راسة:مصطلحات ومفاهمي ا0راسة:مصطلحات ومفاهمي ا0راسة:مصطلحات ومفاهمي ا0راسة:
الاكرياكتري: هو شلك من ٔاشاكل الفن، يف العادة صورة خشصية ٔاو بورتريه، حترف فيه .1

املالمح املمزية لشخص معني، ٔاو يبالغ فهيا بطريقة تؤدي ٕاىل حدوث ٔاثر مضحك 0ى 
  ). 21املتلقي(

ايس: يقصد به يف منت البحث الرسوم الساخرة اليت تعكس طبيعة الاكرياكتري السـي.2
أالوضاع السـياسـية يف اºمتع الفلسطيين واºمتعات أالخرى، بأسلوب واحض وبسـيط، 

  هبدف حتقيق ٔاهداف معينة، عىل ٔان تفهمه اكفة رشاحئ اºمتع.
كن الاكئنات السـميياء: ويقصد هبا دراسة إالشارات والشفرات ، ٔاي أالنظمة اليت مت .3

)، ويف هذه ا0راسة يقصد 22البرشية من فهم أالحداث بوصفها عالمات حتمل معىن(
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"لسـميياء ا0الالت والرموز اليت يسـتخدYا رسامو الرسوم الاكرياكتريية للاكرياكتري السـيايس 
  يف حصف ا0راسة لتحقيق ٔاهدافهم.

يومية اليت تصدر يف أالرايض الصحف الفلسطينية: ويقصد هبا هنا الصحف املطبوعة ال .4
الفلسطينية اخلاضعة للسلطة الفلسطينية، واليت ينطبق علهيا قانون املطبوعات والنرش لعام 

  م الصادر عن وزارة إالعالم الفلسطينية.1995
        إالطار املهنجي ل·راسة:إالطار املهنجي ل·راسة:إالطار املهنجي ل·راسة:إالطار املهنجي ل·راسة:

        ة:ة:ة:ة:ــــوع ا0راسوع ا0راسوع ا0راسوع ا0راســــــــــــــــنننن
طبيعة وسامت وخصائص تَُعدõ هذه ا0راسة مضن ا0راسات الوصفية اليت تركز عىل وصف 

جممتع معني، ٔاو موقف ٔاو جامعة ٔاو فرد، كام هتمت بدراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بظاهرة ٔاو 
)، 23موقف من مجموعة من أالحداث، للحصول عىل املعلومات والبياÅت ا0قيقة عهنا(

 ٕاماكنية وتتيح هذه النوعية من البحوث وجود بياÅت قاب` للقياس المكي والكيفي، ومن مث
.
  التعممي والتنبؤ، وذ� من خالل رصد دالالت الاكرياكتري املنشور وحتلي

كام ٔان هذه ا0راسة تدخل مضن تصنيف البحوث أالساسـية، ويه كام يقول "تون نوع من 
البحوث الكيفية اليت حتاول إالجابة عن تساؤالت ٔاساسـية مرتبطة "لظاهرة اليت يه 

)، وا0راسة هنا تسـهتدف جتاوز 24همها ووصف حقيقهتا(موضوع ا0راسة، من ٔاجل ف 
وصف وحتليل رسوم الاكرياكتري يف الصحف حمل ا0راسة ٕاىل الكشف عن ا0الالت 

  واملعاين وأالفاكر الاكمنة وراء هذه الرسوم.
        املنااملنااملنااملناجهجهجهجه البحثية املسـتخدمة: البحثية املسـتخدمة: البحثية املسـتخدمة: البحثية املسـتخدمة:

ول عىل املعلومات ٔاوال: مهنج املسح: وذ� "عتباره ßًدا علميCا منظًما يساعد يف احلص
  ). 25والبياÅت اخلاصة "لظاهرة املدروسة(

ويسـتخدم الباحث مهنج املسح يف هذه ا0راسة من خالل ٔاسلوب مسح احملتوى:   
وقد اسـتخدمه الباحث ملسح عينة من ٔاعداد الصحف الفلسطينية عينة ا0راسة؛ لوصف 

  ىل دالالهتا. وحتليل رسوم الاكرياكتري السـيايس املنشورة فهيا والتعرف ع
Ôنيا: املهنج املقارن: واسـتخدم الباحث املهنج املقارن يف دراسـته هبدف ٕاجراء بعض 
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املقارÅت المكية والكيفية حول سـمييائية الاكرياكتري السـيايس، وذ� هبدف التعرف عىل 
جوانب التشابه وjختالف يف عينة ا0راسة، وكذ� املقارنة بني نتاجئ دراسة الباحث 

  جئ ا0راسات السابقة ذات الص` مبوضوع ا0راسة.  ونتا
  ٔاسلوب مجع البياÅت:

اعمتد الباحث يف مجع بياÅت ا0راسة عىل اسـiرة حتليل املضمون، وذ� بشقيه المكي 
والكيفي للتوصل ٕاىل احملتوى المكي واحملتوى الظاهر لعملية االتصال؛ السـتخالص البياÅت 

وعية املوضوعات، ملعرفة ا0الالت وjسـتنتاجات اليت توحض اليت تساعد يف التعرف عىل ن
دالالت الرموز، وتسهم يف ٕاثراء معلية التفسري وjسـتدالل، عن طريق رصد أالفاكر 

  واالٓراء املتضمنة يف الرمس الاكرياكتريي للوصول لنتاجئ علمية.
والسامت اللغوية وَمتّ تصممي فئات التحليل لتشمل فئات الشلك لقياس أالساليب الفنية، 

وأالسلوبية، وفئة املوقع وثباته، كام مشلت فئات املضمون املوضوعات اليت عاجلها الاكرياكتري، 
  وأالحداث، والشخصيات احملورية، والصفات وأالدوار، وأالهداف، والرموز.

        جمجمجمجممتع ا0راسة وعينهتا:متع ا0راسة وعينهتا:متع ا0راسة وعينهتا:متع ا0راسة وعينهتا:
ينية الصادرة يف الضفة ٔاوال: جممتع ا0راسة: يتضمن جممتع ا0راسة عينة من الصحف الفلسط 

الغربية وقطاع غزة خالل الفرتة الزمنية احملددة ل·راسة، واºمتع عبارة عن (حصيفة احلياة 
اجلديدة، وحصيفة فلسطني) وراعى الباحث تنوع اºمتع من حيث امجلهور املسـهتدف، 

نوعة من فصحيفة احلياة اجلديدة موßة للجمهور الفلسطيين يف الضفة الغربية؛ ٔالهنا مم 
ا0خول لقطاع غزة منذ قرابة الثالثة ٔاعوام بفعل jحتالل إالرسائييل، كام ٔان حصيفة 
فلسطني ٔايضا موßة للجمهور الفلسطيين يف غزة؛ ٔالهنا ممنوعة من ا0خول للضفة الغربية 
بفعل jنقسام الفلسطيين، وتتفق الصحيفتان يف اعتبارهام حصف حكومية، ومقربتان من 

  يف غزة والضفة. احلكومتني
  وف� ييل يعرض الباحث نبذة عن حصف ا0راسة اليت خضعت للتحليل كام ييل:

م فاكنت 10/11/1994حصيفة احلياة اجلديدة: ويه حصيفة يومية سـياسـية تأسست يف .1
منذ نشأهتا حصيفة سـياسـية تصدر بصفة ٔاسـبوعية ، مث بعد ذ� وابتداء من �رخي 
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ىه بذ� ٔاصبحت ٔاول حصيفة يومية تصدر يف ظل م ٔاصبحت يومية، و19/8/1995
السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتعترب حصيفة احلياة اجلديدة مقربة من السلطة الوطنية 
الفلسطينية ومقرها الرئيس يف مدينة رام هللا ، ٔاسسها نبيل معرو وحافظ الربغويث، يرٔاس 

من املالحق مثل: ملحق قضاW  حتريرها حافظ الربغويث، ويصدر عن احلياة اجلديدة العديد
  احلياة ، وملحق احلياة الرWضية، وملحق احلياة الثقافية.

حصيفة فلسطني: ويه حصيفة يومية سـياسـية شام` تصدر يف مدينة غزة عن رشكة .2
الوسط لٕالعالم والنرش املسامهة احملدودة، صدر العدد أالول مهنا يوم الثالث من مايو ٔاWر 

حيفة اليومية أالوىل والوحيدة اليت تصدر من قطاع غزة، واملقربة من ، وتعترب الص 2007
حكومة حامس املقا� بغزة، كام ٔاهنا تمتتع جبمهور واسع من خمتلف قطاعات اºمتع الفلسطيين، 
وتركز الصحيفة عىل تعزيز اخلدمات إالعالمية الشام` 0ى مجهورها، كام يرٔاس حتريرها ٕاWد 

العديد من املالحق اليت  تواكب العديد من املناسـبات الوطنية  القرا، وتصدر الصحيفة
  وإالسالمية الفلسطينية والعربية ا�تلفة وتسلط الضوء علهيا.

        Ôنيا: عينة ا0راسة: Ôنيا: عينة ا0راسة: Ôنيا: عينة ا0راسة: Ôنيا: عينة ا0راسة: 
م، 2013اقترصت عينة ا0راسة عىل الفرتة الواقعة ما بني أالول من نومفرب وحىت هناية ٔابريل 

ع الصناعي يف اختيار العينة و"لطريقة العشوائية بشقهيا واعمتد الباحث عىل ٔاسلوب أالسـبو 
البسـيط واملنتظم ومتت العينة العشوائية البسـيطة "ختيار العدد أالول من ٔاWم أالسـبوع 

نومفرب، ٔاما 3م، اÖي اكن يوم السبت أالول وصادف �رخي 2012أالول من شهر نومفرب 
Öي ينبغي ٔان يكون يوم ٔاحد مع حساب اختيار العدد الثاين من أالسـبوع الصناعي، وا

الفارق الزمين بيهنام، وهو الفاصل املنتظم بني لك مفردتني يف العشوائية املنتظمة وقد جاء 
  م.  2013نومفرب، وهكذا مت اختيار بقية املفردات حىت هناية شهر ٔابريل  11أالحد 

  ٔامهها:ويرجع الباحث اختيار هذه الفرتة للتحليل ٕاىل العديد من أالسـباب 
متثل تå الفرتة استشهاد القائد العام لكتائب القسام اجلناح العسكري املقاوم حلركة حامس -

  واÖي عىل ٕاثره حدث العدوان أالخري عىل غزة واÖي اسـمتر ملدة مثانية ٔاWم.
شهدت تå الفرتة ؤالول مرة زWرات مكوكية من خشصيات عربية مسـئو� اكن عىل رٔاسها -
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  ري العريب، "ٕالضافة ٕاىل وزير خارجية تركيا.الوفد الوزا
شهدت تå الفرتة زWرة �رخيية لقائد حامس خا0 مشعل ٕاىل غزة، وٕالقاءه لكمة يف Yرجان -

  jنتصار كام ٔاطلقت عليه حامس اثر التوصل التفاق هتدئة بني حامس وٕارسائيل. 
املصاحلة الفلسطينية  شهدت الساحة الفلسطينية بعدها جوالت متعددة وصيغ لتفعيل-

  املتعط`.
  شهدت تå الفرتة العديد من أالحداث املهمة يف الساحة الفلسطينية. -

  ٕاجراءات الصدق والثبات:
مت ٕاجراء قياس الصدق ٔالداة مجع البياÅت من خالل ٔاسلوب الصدق الظاهري   

صني من لالسـiرة، حيث عرض الباحث اسـiرة حتليل احملتوى عىل مجموعة من املتخص
ٔاساتذة إالعالم، ؤاساتذة مناجه البحث العلمي، ورسامو الاكرياكتري لتقرير صالحيهتا لقياس 

  ما هو مسـهتدف قياسه، ومت ٕاجراء بعض التعديالت علهيا يف ضوء ما ٔاشار احملمكون ٕاليه.
ولقياس الثبات اسـتعان الباحث مبقياس هولسـيت لقياس معدل الثبات، حيث   

  % ويه قمية عالية تدل عىل ثبات املقياس اÖي ميكن الوثوق به.0.84بلغت قمية املعامل 
كام قام الباحث ٕ"جراء الثبات السـiرة حتليل احملتوى مع نفسه، حيث حققت ٕاعادة 
jختبار نسـبة ثبات عالية بني املادة أالويل اليت مت حتليلها يف املرة أالوىل والثانية بلغت 

  .%، مما يؤكد ثبات التحليل0.86
        نتاجئ ا0راسة التحليلية ومناقشـهتا:نتاجئ ا0راسة التحليلية ومناقشـهتا:نتاجئ ا0راسة التحليلية ومناقشـهتا:نتاجئ ا0راسة التحليلية ومناقشـهتا:

  ٔاوال: النتاجئ اخلاصة بسـمييائية الاكرياكتري السـيايس:
تسـهتدف ا0راسة التعرف عىل سـمييائية الاكرياكتري السـيايس املنشور يف الصحف   

   -الفلسطينية اليومية، وذ� كام ييل:
 راسة؟ما املوضوعات اليت ركز علهيا الاكرياكتري السـيايس يف حصف ا0 .1
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        ): يو): يو): يو): يوحضحضحضحض نوعية املوضوعات اليت تطرق ٕا نوعية املوضوعات اليت تطرق ٕا نوعية املوضوعات اليت تطرق ٕا نوعية املوضوعات اليت تطرق ٕاللللهيا الاكرياكتري السـيايسهيا الاكرياكتري السـيايسهيا الاكرياكتري السـيايسهيا الاكرياكتري السـيايس1111جدول رجدول رجدول رجدول رمقمقمقمق ( ( ( (
                        

  الصحف
  املوضوعات                      

  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة
  %  ك  %  ك  %  ك

  24.5  11  28.5  6  20.9  5  املواقف ا0ولية  1

  22.2  10  28.5  6  16.7  4   ٔاخرى  2
  15.6  7  4.8  1  25  6  أالرسى  3
  11.1  5  4.8  1  16.7  4  احلصار عىل غزة  4
  j  3  12.5  1  4.8  4  8.9نهتااكت إالرسائيلية  5
  6.7  3  9.5  2  4.1  1  معلية السالم والهتدئة  6

  4.4  2  9.5  2  -  -  الالجئني  7
  4.4  2  9.5  2  -  -  املصاحلة الفلسطينية  8
  j  1  4.1  -  -  1  2.2ستيطان  9
º100  45  100  21  100  24  موعا  

تشري بياÅت اجلدول السابق ٕاىل تنوع املوضوعات اليت عاجلها الاكرياكتري السـيايس املنشور 
يف حصف ا0راسة، ودرجة jهiم بلك موضوع، حيث جاءت املوضوعات املتعلقة 

موضوعات  % تالها24.5"ملواقف ا0ولية جتاه القضية الفلسطينية يف الرتتيب أالول بنسـبة 
ٔاخرى مشلت املقاومة الفلسطينية، والثورات العربية، والقمم العربية، والرئيس الفلسطيين 
الراحل ٔابو عامر، وتناولت موضوعات نقدت الفساد إالداري واحلكويم والتقاعس العريب 

%، مث جاءت املوضوعات املتعلقة "ٔالرسى 22.2جتاه ما حيصل يف سورW، بنسـبة 
%،  ويرى الباحث ٔان هذه النسـبة ال تتفق مع جحم املعاÅة اليت 15.6سـبة الفلسطينيني وبن 

يعانهيا أالرسى الفلسطينيون يف السجون الصهيونية، وال يتناسب مع جحم التضامن مع هذه 
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  القضية اليت متس لك بيت فلسطيين.
ام تالها املوضوعات املتعلقة "حلصار إالرسائييل املفروض عىل غزة منذ ٔاحداث jنقس

م، وما ترتب علهيا من ٔاحداث، و"لنظر ٕاىل جحم 2007الفلسطيين اليت اندلعت يف حزيران 
املعاÅة اليت ترتبت عىل jنقسام الفلسطيين. يرى الباحث ٔان هذه النسـبة قلي` جدا 
وخصوصا ٔان جريدة فلسطني احملسوبة عىل حركة حامس، والناطقة "مس احلكومة املقا� يف 

%، عىل الرمغ 4.8ة الاكرياكتري اÖي يتناول موضوعات احلصار عىل غزة غزة اقترصت نسـب
من تعدد القوافل اليت جاءت لغزة لفك احلصار عهنا، وال يسـتقمي الوضع مع جحم املطالبة 

  والتضامن مع غزة.
مث جاءت املوضوعات اليت تناولت jنهتااكت الصهيونية حبق الشعب الفلسطيين، وبنسـبة 

%، وجاءت املوضوعات اليت تعاجل معلية السالم والهتدئة، بنسـبة 8.9ت قلي` ٔايضا بلغ
%، مث املوضوعات اليت تتناول الالجئني الفلسطينيني واملصاحلة الفلسطينية 6.7بلغت 

  %.4.4وبنسـبة متساوية بلغت للك موضوع 
بة ؤاخريًا جاءت املوضوعات اليت عاجلت jستيطان الصهيوين يف أالرايض الفلسطينية بنسـ 

%، ويرى الباحث ٔان هذه املوضوعات ال تفي حبجم قضية jستيطان حيث 2.2بلغت 
سـيطرت ٕارسائيل عىل ثليث أالرايض الفلسطينية بعملية jستيطان، ؤادى رفض ٕارسائيل 

قدس، "ٕالضافة ٕاىل معلية هتويد املدينة املقدسة ٕاىل وقف لوقف jستيطان وخصوصا يف ال
  م.2010مفاوضات التسوية الشام` مع ٕارسائيل وفشل معلية السالم املتوقفة منذ ٔاكتوبر 

وختتلف تå النتاجئ مع معظم النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا ا0راسات السابقة اخلاصة "لاكرياكتري 
م) اليت توصلت ٕاىل ٔان الاكرياكتري اÖي 2012 حيث ختتلف مع نتاجئ دراسة (القضاه،

%، كام ختتلف مع نتاجئ 42.2يتناول القضاj Wقتصادية جاء يف املرتبة أالوىل وبنسـبة 
) اليت توصلت ٕاىل ٔان قضية أالرسى تأيت يف املرتبة أالويل 2006دراسة (ٔابو منديل، 

  % تلهتا قضية الالجئني.13.5للقضاW اليت هيمت هبا رسامو الاكرياكتري وجاءت بنسـبة 
ويؤخذ عىل حصف ا0راسة ٕاغفالها للموضوعات اخلاصة "النقسام الفلسطيين الفلسطيين، 
وموضوعات القدس اليت مل يتطرق ٕالهيا رسامو الاكرياكتري طوال فرتة التحليل، "لرمغ من 
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قوم ٔامهية هذه املوضوعات، وخطورهتا عىل القضية الفلسطينية، Öا من الرضوري ٔان ي
رسامو الاكرياكتري بتوضيح ا�اطر احملدقة "لقدس من هتويد وترشيد ٔالبناهئا، وكذ� ا�اطر 
املرتتبة عىل jنقسام الفلسطيين اÖي ٔادي ٕاىل تراجع القضية الفلسطينية، وخدمة املصلحة 

وصبغها الصهيونية يف هتويد القدس، وٕالغاء الصبغة العربية إالسالمية لهذه املدينة املقدسة، 
"لصبغة الصهيونية، فقد صادرت سلطات jحتالل الصهيونية آالف ا0ومنات احمليطة مبدينة 
القدس، ؤاقامت علهيا عددًا كبريًا من املسـتوطنات الكبرية، كام بنت العديد من الوحدات 
jستيطانية داخل املدينة نفسها، وحسبت عددا كبريا من هوWت املواطنني الفلسطينيني 

دسـيني وبسب وبدون سبب حلهثم عىل ترك املدينة وٕافراغها من ٔاهلها وحتقيق ٔاغلبية املق
  ).26هيودية فهيا(

  ما ٔامه الشخصيات الفاع` اليت ظهرت يف رسوم الاكرياكتري؟.2
        ): يو): يو): يو): يوحضحضحضحض الشخصيات الفاع` يف الرسوم املنشورة  الشخصيات الفاع` يف الرسوم املنشورة  الشخصيات الفاع` يف الرسوم املنشورة  الشخصيات الفاع` يف الرسوم املنشورة 2222جدول رجدول رجدول رجدول رمقمقمقمق ( ( ( (

  الصحف
  الصحف

  ات الشخصي                                
  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة

  %  ك  %  ك  %  ك
  62.3  28  61.9  13  62.6  15  مسامه غري خشصيات رمزية  1
  11.1  5  4.8  1  16.7  4  خشصيات رمزية مسامه  2
  11.1  5  14.2  3  8.4  2  بدون خشصيات  3
  8.9  4  14.3  3  4.1  1  خشصيات عربية حكومية  4
  2.2  1  -  -  4.1  1  خشصيات فلسطينية حكومية  5
  2.2  1  -  -  4.1  1  خشصيا دولية حكومية  6
  2.2  1  4.8  1  -  -  حكومية ٕارسائيليةخشصيات   7

  100  45  100  21  100  24  اºموع
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تشري بياÅت اجلدول السابق ٕايل ٔان رسايم الاكرياكتري اعمتدوا عىل خشصيات فاع`   
بعيهنا يف جممتع  رمزية غري مسامه، حيث ترمز تå الشخصيات ٕاىل خشصية بعيهنا ٔاو قوة

يسعي الاكرياكتري فيه ٕاىل انتقاد بعض السلبيات، واليت تكون غري مقبو� عند امجلاهري، 
%، من 62.3وجاءت الشخصيات الفاع` الرمزية غري املسامه يف املرتبة أالوىل وبنسـبة 

 %11.1اهiم رسايم الاكرياكتري الفلسطيين، تالها الشخصيات الرمزية املسامه وبنسـبة 
واهمتت هبا حصيفة احلياة اجلديدة عرب خشصية ٔابو فايك، و"0رجة نفسها من أالمهية جاءت 
فئة عدم ظهور خشصيات فاع` يف رسومات الاكرياكتري، وتتفق تå النتاجئ جزئيا مع ما 

م) حيث توصلت ٕاىل ٔان الشخصيات الرمزية غري 2006توصلت ٕاليه (رويدا ٔابو منديل 
  %.73.5الشخصيات املسامه وبنسـبة بلغت  املسامه جاءت ٔاكرب من

ويعلل الباحث ذ� ٕاىل ٔان هذا الرتمزي جيعل رسامو الاكرياكتري هيربون من الرقابة املفروضة 
عىل وسائل إالعالم، وخيرجون من جحر املسائ` القانونية من قبل احلكومة، وخصوصا يف 

  لغربية، وأالخرى يف غزة.ظل jنقسام الفلسطيين ووجود حكومتني ٕاحداهام يف الضفة ا
تال ذ� ظهور الشخصيات العربية احلكومية يف رسومات الاكرياكتري السـيايس كشخصيات 

% ومتثلت تå الشخصيات يف خشصية واحدة لوزير اخلارجية القطري، 8.9فاع` وبنسـبة 
ورؤساء عرب مثل بشار أالسد ؤابيه، تالها الشخصيات الفلسطينية احلكومية اليت متثلت 
يف صورة الرئيس الراحل Wرس عرفات، وخشصيات فاع` دولية متثلت يف الرئيس أالمرييك 
"راك او"ما، وخشصيات ٕارسائيلية متثلت يف صورة بنيامني نتنياهو، و"0رجة نفسها من 

  % للك خشصية فاع` مهنام.j2.2هiم وبنسـبة بلغت 
صائلية، والعربية، واحلزبية إالرسائيلية، ومل تظهر ٔاW من الشخصيات الفاع` الفلسطينية الف

وا0ولية طوال فرتة التحليل، وختتلف تå النتاجئ لكيا مع النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا دراسة 
ٔابو منديل، حيث توصلت ٕاىل ارتفاع نسـبة الشخصيات الفلسطينية يف رسوم الاكرياكتري 

، أالمر اÖي يرى الباحث ٔانّه مقارنة "لشخصيات أالخرى وال سـ� الشخصيات إالرسائيلية
يكشف حا� العجز العريب يف مساندة القضية الفلسطينية ملواßة الغطرسة الوحشـية 

  إالرسائيلية.
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  كيف عّرب رسامو الاكرياكتري عن اجتاهاهتم جتاه الرسومات املنشورة  .3
         ): يو): يو): يو): يوحضحضحضحض اجتاه الرسوم املنشورة بصحف ا0راسة اجتاه الرسوم املنشورة بصحف ا0راسة اجتاه الرسوم املنشورة بصحف ا0راسة اجتاه الرسوم املنشورة بصحف ا0راسة3333جدول رجدول رجدول رجدول رمقمقمقمق ( ( ( (

  
  الصحف

  jجتاه              
  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة

  %  ك  %  ك  %  ك
  51.1  23  38.1  8  62.5  15  مؤيد
  42.2  19  47.6  10  37.5  9  معارض
  6.7  3  14.3  3  -  -  حمايد

  100  45  100  21  100  24  اºموع
  

 تشري بياÅت اجلدول السابق ٕايل ٔان jجتاه املؤيد للقضاW اليت تطر�ا رسومات الاكرياكتري
%، ٔاما jجتاه املعارض قد جاء يف املرتبة 51.1السـيايس قد احتل املرتبة أالوىل وبنسـبة 

%، وتؤكد هذه النسـبة ٔان رسايم الاكرياكتري السـيايس ملزتمون 42.2الثانية وبنسـبة 
"لوظيفة أالساسـية â، ويه انتقاد الوضع القامئ نقدًا الذعا ومعارضا للوضع القامئ يف حماو� 

مسار احلياة اليومية للشعوب, ؤان اجتاههم املؤيد اكن يف طرح رؤي جديدة ملعاجلة  لتعديل
قضاW وطنية أالمر اÖي يدل عىل دور رسايم الاكرياكتري يف تبين بعض املفاهمي والعمل عىل 
تروجيها، وهو ما يصب يف مصلحة jجتاه املعارض اÖي يعمدون فيه توجيه النقد الالذع، 

  %.6.7بة أالخرية jجتاه احملايد وبنسـبة وجاء يف املرت 
م) حيث توصلت ٕاىل ٔان jجتاه 2006وختتلف هذه النتاجئ مع نتاجئ دراسة (ٔابو منديل، 

%، وتتفق 11.2%، مقابل 82.4املعارض جاء بنسـبة ٔاكرب من املؤيد للاكرياكتري وبنسـبة 
م) حيث توصلت ٕاىل 2002نتاجئ الباحث مضنيًا مع ما توصلت ٕاليه نتاجئ دراسة (ٔااكندي، 

  ٔان للاكرياكتري السـيايس دورًا كبريًا يف التعبري عن تقلبات النشاط السـيايس.
  ما أالدوار اليت نسبت للشخصيات املرسومة.  .4
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) ٕاىل ٔان أالدوار السلبية املبينة يف الرسومات املنشورة 4تشري بياÅت اجلدول التايل رمق (
، وتدل تå النتيجة عىل حصة نتاجئ اجلدول %48.9جاءت يف املرتبة أالوىل وبنسـبة 

السابق، اÖي ٔاشار ٕاىل ٔان اجتاه رسامو الاكرياكتري السـيايس املعارض جاءت نسبته 
42.2 Wدالالت رمزية تعاجل القضا â ي يدل عىل ٔان الاكرياكتري السـيايسÖأالمر ا ،%

  حضها.السلبية اليت يعاين مهنا املواطن الفلسطيين يف شـيت اºاالت وتو 
  ): يوحض فئة أالدوار املبينة يف الرسوم املنشورة بصحف ا0راسة4جدول  رمق (

  الصحف  
  الصحف  

أالدوار                                                                                                                                           
  ٕالجاميلا  فلسطني  احلياة اجلديدة

  %  ك  %  ك  %  ك
  48.9  22  66.7  14  33.3  8  سلبية

  46.7  21  28.5  6  62.6  15  اجيابية
  4.4  2  4.8  1  4.1  1  متوازنة

  100  45  100  21  100  24  اºموع
  

% وخصوصًا يف املوضوعات اليت 46.7مث جاءت أالدوار jجيابية يف املرتبة الثانية وبنسـبة 
د من القضاW، واملوضوعات اليت تعكس صور املقاومة هتدف ٕاىل النقد املوضوعي للعدي

  %.4.4والتضحية اليت قدYا الشعب الفلسطيين، مث جاءت أالدوار املتوازنة وبنسـبة 
  كيف ٔابرز رسامو الاكرياكتري صفات الشخصيات املرسومة  .5

تري ) ٕاىل ٔان صفات الشخصيات اليت بيهنا رسامو الاكرياك5تشري بياÅت اجلدول التايل رمق (
  جاءت كام ييل:

        ٔاوال: الشخصيات الفلسطينية: ٔاوال: الشخصيات الفلسطينية: ٔاوال: الشخصيات الفلسطينية: ٔاوال: الشخصيات الفلسطينية: 
جاءت نسـبة الصفات jجيابية ٔاعىل من الصفات السلبية، حيث تساوت صفيت املقاومة 

% للك مهنام، وجاءت صفة 20واملظلومة يف الرتتيب أالول للصفات jجيابية وبنسـبة 
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بغزة، مقارنة بصحيفة احلياة  املقاومة ٔاعىل مهنا يف حصيفة فلسطني التابعة للحكومة املقا�
اجلديدة التابعة للحكومة الفلسطينية يف رام هللا اليت اهمتت ٕ"ظهار صفة املظلومة، وبنسـبة 

  % طوال فرتة التحليل. 33.8ٔاعىل بلغت 
ويرى الباحث ٔان هذه الصفات تنطبق عىل الشعب الفلسطيين، ومتثل دالالت دقيقة عىل 

اومة، فالشعب الفلسطيين خيضع لظمل كبري عىل يد ٔان الظمل هو اÖي يؤدي ٕاىل املق
jحتالل إالرسائييل، أالمر اÖي جيع
 يقاوم هذا الظمل يف سبيل الوصول ٕاىل احلرية، 

%، أالمر اÖي حيتاج ٕاىل دراسة متعمقة 4.5تالها صفة وحدوية وبنسـبة قلي` جدًا بلغت 
  من قبل الصحف ورسايم الاكرياكتري لهذه احلا�.

النقيض ظهرت الصفات السلبية للشخصية الفلسطينية وبنسب ٔاقل، حيث جاء يف وعىل 
%، تالها صفات سلبية وخمتلفة 4.5الرتتيب أالول لهذه الصفات الصفة الفوضوية وبنسـبة 

%، ومل تظهر صفة تريد السالم طوال فرتة 2.2"0رجة نفسها من jهiم وبنسـبة 
الصهيونية عىل أالرض وإالنسان الفلسطيين،  ا0راسة، وذ� نتاج طبيعي لالعتداءات

أالمر اÖي ينفّر الفلسطينيون من العملية السلمية ٔالن الواقع يعكس ٔان ٕارسائيل دو� ال 
  تريد السالم.
        ) يو) يو) يو) يوحضحضحضحض صفات الشخصيات املرسومة صفات الشخصيات املرسومة صفات الشخصيات املرسومة صفات الشخصيات املرسومة5555جدول رجدول رجدول رجدول رمقمقمقمق ( ( ( (

 
  الصفات

  
  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة

  %  ك  %  ك  %  ك
خشصيات 
بية  فلسطينية

جيا
ا

  

  20  9  19  4  20.9  5  مقاومة
  20  9  4.8  1  33.3  8  مظلومة
  4.5  2  4.8  1  4.1  1  وحدوية

بية
سل

  

  4.5  2  -  -  8.4  2  فوضوية
  2.2  1  4.8  1  -  -  سلبية
  2.2  1  4.8  1  -  -  خمتلفة
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  ال توجد صفات اجيابية  اجيابية  خشصيات ٕارسائيلية

بية
سل

  

  4.4  2  -  -  8.4  2  معاداة للسالم

  2.2  1  4.8  1  -  -  ة ل·ماءمتعطش
  خشصيات عربية

بية
جيا

ا
  

  2.2  1  4.8  1  -  -  تدعو للصمود
  2.2  1  4.8  1  -  -  تسعى للحرية

بية
سل

  

  13.3  6  23.7  5  4.1  1  متخاذ�
  8.9  4  14.2  3  4.1  1  معي`
  4.5  2  -  -  8.4  2  مفككة

  ال يوجد  اجيابية  خشصيات دولية

بية
سل

  
  4.5  2  9.5  2  -  -  ظاملة

  4.4  2  -  -  8.4  2  تدمع ٕارسائيل
  100  45  100  21  100  24  اºموع

  
        Ôنيا: الشخصيات إالرسائيلية: Ôنيا: الشخصيات إالرسائيلية: Ôنيا: الشخصيات إالرسائيلية: Ôنيا: الشخصيات إالرسائيلية: 

مل تظهر ٔاي صفة ٕاجيابية للشخصيات إالرسائيلية طوال فرتة التحليل، بل ٔاوحضت   
الرسومات السـياسـية املنشورة دالالت تدمع النتاجئ السابقة، حيث الصفة أالبرز 

%، 2.2%، مث صفة املتعطشة ل·ماء وبنسـبة 4.4معادة السالم وبنسـبة لٕالرسائيليني يه 
أالمر اÖي يؤكد نتاجئ وسـمييائية الصفات السابقة، ومل تظهر الرسومات الاكرياكتريية الصفات 

  أالخرى املمتث` "لغدر والغطرسة وا�الفة لالتفاقيات طوال فرتة التحليل.
  Ôلثا: الشخصيات العربية: 

تاجئ غلبة الصفات السلبية عىل الصفات إالجيابية للشخصيات العربية ال بينت الن   
سـ� احلكومية الرمسية حيث جاء يف املرتبة أالويل للصفات السلبية صفة متخاذ� وبنسـبة 

%، 4.5%، مث صفة مفككة وبنسـبة 8.9%، تالها صفة معي` وبنسـبة 13.3بلغت 
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مات ٔاظهرت ٔان الصفات jجيابية عىل قلهتا و"لنظر ٕاىل الصفات jجيابية جند ٔان الرسو 
تركزت يف صفتني فقط، هام تسعى للحرية وتدعو للصمود و"0رجة نفسها من jهiم 

للك مهنام، يف حني ٔاغفلت ا0راسة صفة تريد السالم، وصفة موحدة  2.2وبنسـبة بلغت 
ابية وٕان قلت أالمر، اÖي يتطلب من رسايم الاكرياكتري رضورة ٕابراز أالدوار إالجي

  للشخصيات العربية الرمسية.
        رابعا: الشخصيات ا0ولية: رابعا: الشخصيات ا0ولية: رابعا: الشخصيات ا0ولية: رابعا: الشخصيات ا0ولية: 

بينت النتاجئ ٕاغفال الرسومات الاكرياكتريية للصفات إالجيابية للشخصيات ا0ولية،   
%، 4.5وٕاظهارها للصفات السلبية فقط، حيث ٔاظهرت هذه الرسوم  صفة ظاملة بنسـبة 

من ق` هذه الصفات مقارنة مع الظمل اÖي %، عىل الرمغ 4.4وصفة تدمع ٕارسائيل بنسـبة 
متارسه الشخصيات ا0ولية ال سـ� احلكومية عىل الشعب الفلسطيين، من خالل دمعها 

  الالحمدود لسـياسة ٕارسائيل jستيطانية عىل حساب أالرض الفلسطينية.
  ما ٔاهداف الاكرياكتري السـيايس يف حصف ا0راسة؟  .6

  ومات املنشورة:): يوحض ٔاهداف الرس6جدول رمق (
  الصحف
  أالهداف                

  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة
  %  ك  %  ك  %  ك

  42.2  19  42.8  9  41.6  10  نقدي  1

  17.8  8  14.3  3  20.8  5  أالمل ٕاظهار  2

  13.3  6  19  4  8.4  2  يضيحتر   3
  11.1  5  4.8  1  16.7  4  تأييد ومنارصة  4

  8.9  4  14.3  3  4.1  1  وٕاصالحتوجيه   5

  6.7  3  4.8  1  8.4  2  تفسري التارخي  6

  100  45  100  21  100  24  اºموع
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تشري بياÅت اجلدول السابق ٔان هدف الاكرياكتري الرئييس، وهو انتقاد الوضع القامئ نقدًا 
% من 42.2الذعًا يف حماو� لتعديل الوضع وٕاصالحه، حيث جاء يف املرتبة أالوىل وبنسـبة 

åتالها ٔاهداف 4 النتيجة مع النتاجئ السابقة يف اجلدول رمق (ٕاجاميل أالهداف، وتتفق ت ،(
%، ويشري الباحث ٕاىل ٔان 13.3%، مث التحريض وبنسـبة 17.8ٕاظهار أالمل وبنسـبة 

التحريض اكن ضد jحتالل الصهيوين وممارساته القمعية جتاه الشعب الفلسطيين، واكن 
  هبدف ٕاظهار حق الشعب الفلسطيين يف املقاومة.

م)  حيث توصلت ٕاىل ٔان اخلطاب 2008ق تå النتيجة مع دراسة (مر�ض، وتتف
jشهاري بلك مكوÅته jجiعية وjقتصادية ليس ٕاال مرآة عاكسة يمن عن ثقافات 

  الشعوب التقليدية.
%، تالها التوجيه وإالصالح بنسـبة 11.1مث جاءت هبدف التأييد واملنارصة وبنسـبة 

%، أالمر اÖي يدلل عىل ٔامهية سـمييائية الاكرياكتري 6.7نسـبة %، مث تفسري التارخي ب 8.9
  السـيايس الفلسطيين.

  ما أالساليب الفنية والرموز املسـتخدمة يف معاجلة موضوعات الاكرياكتري السـيايس.7
        ) يو) يو) يو) يوحضحضحضحض أالساليب الفنية املسـتخدمة أالساليب الفنية املسـتخدمة أالساليب الفنية املسـتخدمة أالساليب الفنية املسـتخدمة7777جدول رجدول رجدول رجدول رمقمقمقمق ( ( ( (

  أالساليب
  

  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة
  %  ك  %  ك  %  ك

  62.3  28  66.7  14  58.4  14  ٔاخرى  رموز املسـتخدمةال
  15.6  7  19  4  12.5  3  فدايئ
  6.7  3  9.5  2  4.1  1  حطة

  4.4  2  -  -  8.4  2  خارطة فلسطني

  2.2  1  -  -  4.1  1  عمل ٔامرييك

  4.4  2  -  -  8.4  2  غصن زيتون

  2.2  1  -  -  4.1  1  شعارات
  2.2  1  4.8  1  -  -  مفتاح العودة

  100  45  100  21  100  24  اºموع
  51.1  23  -  -  95.9  23  ٕاطارات  إالطارات
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  48.9  22  100  21  4.1  1  بدون ٕاطارات  
  100  45  100  21  100  24  اºموع

  75.5  34  100  21  54.2  13  بألوان  أاللوان
  24.5  11  -  -  45.8  11  بدون ٔالوان

  100  45  100  21  100  24  اºموع
  80  36  90.5  19  70.8  17  عليه تعليق  التعليق

  20  9  9.5  2  29.2  7  صامت
  100  45  100  21  100  24  اºموع

  
تشري بياÅت اجلدول السابق ٕاىل ٔان الاكرياكتري السـيايس املنشور يف حصف ا0راسة، قد 
اشـمتل عىل العديد من أالساليب الفنية هبدف ٕاظهار سـمييائيته، وذ� عرب العديد من 

  وا0الالت وذ� كام ييل: الرموز املسـتخدمة يف ٕاظهار املعاين 
        ٔاوال: الرموز املسـتخدمة:ٔاوال: الرموز املسـتخدمة:ٔاوال: الرموز املسـتخدمة:ٔاوال: الرموز املسـتخدمة:

بينت نتاجئ اجلدول السابق ٔان ٔامه الرموز املسـتخدمة يف الاكرياكتري السـيايس، واليت يعمتد 
علهيا رسامو الاكرياكتري من اجل توصيل فكرهتم ٕاىل امجلهور متثلت يف (ا0"بة، واخلزب، 

مل اجلزائر) وجاءت هذه ا0الالت يف فئة ٔاخرى ؤاطفال، ؤابو عامر، وأالرسى، واجلوال، وع
%، حيث اسـتخدم الفلسطينيون عمل اجلزائر 62.3اليت جاءت يف املرتبة أالوىل وبنسـبة 

ل·ال� عىل املوقف الرائع للحكومة والشعب اجلزائري يف تبين موقف حصول فلسطني عىل 
  عضوية مراقب "ٔالمم املتحدة.

عىل العالقة التارخيية اليت تربط الشعبني الفلسطيين مث تبعه لكمة يد بيد، ل·ال� 
% ل·ال� عىل 15.6واجلزائري، مث جاء يف املرتبة الثانية من الرموز رمز الفدايئ وبنسـبة 

مهنج املقاومة اليت يمتسك به الفلسطينيون من ٔاجل ا0فاع عن ٔانفسهم جتاه jحتالل 
، وذ� كدالâ عن جحم فلسطني ا0يين إالرسائييل وممارساته، مث جاء رمز خارطة فلسطني

والعريب وترسـيخ مفهوم العمق العريب للقضية الفلسطينية اليت حتاول ٕارسائيل طمسها، تالها 
رمز غصن الزيتون وذ� كدال� رمزية عىل رفض ٕارسائيل حتقيق السالم عرب اقتالعها 

jستيطانية، ؤاخريًا جاءت  ٔالجشار الزيتون املمثرة يف الضفة الغربية وغزة، لتنفيذ سـياسـهتا
  %.2.2رموز (مفتاح العودة، والشعارات الرتاثية) "0رجة نفسها من أالمهية وبنسـبة 



                                         د/ ماجد سامل تر"ن                     -دراسة حتليلية –سـمييائية فن الاكرياكتري السـيايس يف الصحف الفلسطينية 
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  Ôنيا: إالطارات: 
حيث جاءت رسوم الاكرياكتري اليت حتتوي عىل ٕاطارات ٕالظهارها يف املرتبة أالويل وبنسـبة 

  ت توضيحية.% للرسومات اليت ال حتتوي عىل ٕاطارا48.9%، مقابل 51.1
  Ôلثا: أاللوان: 

%، وتعكس هذه 75.5جاءت ٔاغلبية الرسومات الاكرياكتريية املنشورة ملونة وبنسـبة 
النسـبة ٔاولوية جيدة تقدYا حصف ا0راسة لهذا الفن الرايق، وكذ� يعكس حرص الرسامني 

وامل Yمة يف عىل جذب انتباه القراء ٕاىل الاكرياكتري املرسوم عرب تلويهنا ملا لٔاللوان من ع
  جذب انتباه القارئ، وتوضيح املغزى السـمييايئ مهنا.

  رابعا: التعليق عىل الرمس: 
%، وذ� حرصًا من 80جاءت الرسومات املنشورة علهيا تعليق يف املرتبة أالوىل بنسـبة 

الرسامني عىل ٔان يوحض الرمس املطلوب منه ودالالته، ويرى الباحث ٔان الرمس الاكرياكتري 
ن الفنان اÖي يرمسه دقه يف اختيار التعليق حىت حيقق الهدف بسهو� ويرس، يف يتطلب م

%، أالمر اÖي يعكس 20حني جاءت الرسومات الصامتة اخلالية من التعليق بنسـبة 
  حرص الرسامني عىل ٔامهية ال]م املرافق للرمس يف توضيح سـمييائيته وداللته املطلوبة.

  بية اليت احتواها الاكرياكتري السـيايسما ا0الالت اللغوية وأالسلو .8
) ٕاىل ٔان ٔامه ا0الالت اللغوية املسـتخدمة متثلت يف 8تشري بياÅت اجلدول التايل رمق (

%، ولعل ذ� يعود ٕاىل حرص الرسامني عىل ٔاخذ 24.5اسـتخدام التورية وبنسـبة 
نونية، تالها يف jحتياطات اليت جتعلهم يف مأمن من بطش أالßزة أالمنية، واملساء� القا

%، ويرجع ذ� ٕاىل اهiم رسايم الاكرياكتري ٕ"براز j22.2هiم التباين يف أالجحام بنسـبة 
الفوارق الواحضة بني الشخصيات، فعىل سبيل املثال جاءت صورة خشصية عربية حتمل 
غصن الزيتون رمز السالم، ؤاماYا مفتاح كبري جدًا لتبيان ٔامهية قضية الالجئني وحق 

  العودة، اÖي جيب ٔاال تتنازل عنه مفاوضات السالم مع ٕارسائيل.
% لتبيان املفارقة يف التعامل، حيث ٔاظهرت 13.3تالها يف jسـتخدام املفارقة وبنسـبة 

صورة لبشار أالسد يعتذر عن اخرتاق دم قتاله يف سورW للحدود السورية إالرسائيلية يف 



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا0ويل امللتقى                           308

د/ ماجد سامل تر"ن                                                                  -دراسة حتليلية –ينية سـمييائية فن الاكرياكتري السـيايس يف الصحف الفلسط 

؛ لتحقيق ا0الالت املعربة عىل النقد والتحريض اجلوالن، مث جاءت فئة التالعب "ٔاللفاظ
%، ؤاخريًا جاءت ا0الالت املمتث` يف (مبالغة، دعابة ساخرة،  اسـتخدام 6.7وبنسـبة بلغت 

ٔارقام حسابية، اسـتخدام لهجة حملية، اسـتخدام لكامت ٔاجنبية) بنسب قلي` جدًا طوال فرتة 
  التحليل كام يوحض اجلدول التايل.

        ----يويويويوحضحضحضحض ا0الالت اللغوية وأالسلوبية املسـتخدمة: ا0الالت اللغوية وأالسلوبية املسـتخدمة: ا0الالت اللغوية وأالسلوبية املسـتخدمة: ا0الالت اللغوية وأالسلوبية املسـتخدمة:): ): ): ): 8888جدول رجدول رجدول رجدول رمقمقمقمق ( ( ( (
  الصحف
  ا0الالت

  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة
  %  ك  %  ك  %  ك

  24.5  11  38.1  8  12.5  3  تورية

  22.2  10  28.5  6  16.7  4  تباين يف أالجحام
  15.7  7  9.5  2  20.8  5  ال يوجد
  13.3  6  19.1  4  8.4  2  مفارقة

  6.7  3  -  -  12.5  3  تالعب يف أاللفاظ
  4.4  2  4.8  1  4.1  1  مبالغة

  4.4  2  -  -  8.4  2  دعابة ساخرة
  4.4  2  -  -  8.4  2  اسـتخدام ٔارقام حسابية
  2.2  1  -  -  4.1  1  اسـتخدام لهجة حملية

  2.2  1  -  -  4.1  1  اسـتخدام لكامت ٔاجنبية
  100  45  100  21  100  24  اºموع

  
   حصف ا0راسةما اللغة اليت اسـتخدYا الاكرياكتري السـيايس يف  .9
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        ----) يو) يو) يو) يوحضحضحضحض اللغة املسـتخدمة يف الرسومات املنشورة: اللغة املسـتخدمة يف الرسومات املنشورة: اللغة املسـتخدمة يف الرسومات املنشورة: اللغة املسـتخدمة يف الرسومات املنشورة:9999جدول رجدول رجدول رجدول رمقمقمقمق ( ( ( (
  الصحف

  اللغة املسـتخدمة                
  إالجاميل  فلسطني  احلياة اجلديدة

  %  ك  %  ك  %  ك
  53.3  24  81  17  29.2  7  عربية فصحى

  24.4  11  19  4  29.2  7  بدون
  17.9  8  -  -  33.4  8  عامية

  2.2  1  -  -  4.1  1  معاعريب واجنلزيي 
  2.2  1  -  -  4.1  1  عربية متوسطة

  100  45  100  21  100  24  اºموع
  

تشري بياÅت اجلدول السابق ٕاىل ٔان الاكرياكتري السـيايس يف حصف ا0راسة اعمتد عىل اللغة 
%، مث مل يسـتخدم ٔاي لغة وبنسـبة 53.3العربية الفصحى يف املرتبة أالوىل، بنسـبة بلغت 

لغة العامية اليت اعمتدت عىل لكامت مشهورة "للهجة الفلسطينية ال سـ� يف % مث ال24.4
%، مث جاء jعiد عىل اللغة العربية وjجنلزيية معا، اللغة 17.9خشصية ٔابو فايك وبنسـبة 

  %.2.2العربية املتوسطة وبنسـبة متساوية للك مهنام بلغت 
  Ôنيا: مناقشة ٔامه النتاجئ:

  لنتاجئ اليت توصلت ٕالهيا ا0راسة وذ� كام ييل:يعرض الباحث ٔالمه ا  
ٔاظهرت النتاجئ تنوع املوضوعات اليت عاجلها الاكرياكتري السـيايس املنشور، ودرجة   .1

jهiم بلك موضوع، وجاءت املوضوعات املتعلقة "ملواقف ا0ولية جتاه القضية الفلسطينية 
رى مشلت: ( حق املقاومة %، تالها موضوعات ٔاخ24.5يف الرتتيب أالول بنسـبة 

الفلسطينية، والثورات العربية، والقمم العربية، والرئيس الفلسطيين الراحل ٔابو عامر، 
وتناولت موضوعات نقدت الفساد إالداري واحلكويم والتقاعس العريب جتاه ما حيصل يف 

%، مث جاءت املوضوعات املتعلقة "ٔالرسى الفلسطينيني وبنسـبة 22.2سورW)، بنسـبة 
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%، ويرى الباحث ٔان هذه النسـبة ال تتفق مع جحم املعاÅة اليت يعانهيا أالرسى 15.6
الفلسطينيون يف السجون الصهيونية، وال يتناسب مع جحم التضامن مع هذه القضية اليت 

  متس لك بيت فلسطيين.
ٔاشارت النتاجئ ٕاىل ٔان املوضوعات اليت تناولت jنهتااكت الصهيونية حبق الشعب   .2

سطيين، والالجئني الفلسطينيني، واملصاحلة الفلسطينية، جاءت بنسب قلي`، كام الفل 
جاءت املوضوعات اليت عاجلت jستيطان الصهيوين يف أالرايض الفلسطينية بنسـبة قلي` 

%، ويرى الباحث ٔان هذا التناول ال يفي جحم تå املوضوعات، 2.2جدًا ٔايضا وبنسـبة 
يطرت ٕارسائيل من خالâ عىل ثليث أالرايض وخصوصا قضية jستيطان اليت سـ 

  الفلسطينية.
.بينت النتاجئ ٔان رسايم الاكرياكتري اعمتدوا عىل خشصيات فاع` رمزية غري مسامه يف املرتبة 3

%، من اهiم رسايم الاكرياكتري الفلسطيين، تالها الشخصيات 62.3أالوىل وبنسـبة 
ذ� ٕاىل ٔان هذا الرتمزي جيعل رسامو  %، ويعلل الباحث11.1الرمزية املسامه وبنسـبة 

الاكرياكتري هيربون من الرقابة املفروضة عىل وسائل إالعالم، وخيرجون من جحر املسائ` 
  القانونية من قبل احلكومة، وخصوصا يف ظل jنقسام الفلسطيين.

يايس ٔاشارت النتاجئ ٕايل ٔان jجتاه املؤيد للقضاW اليت تطر�ا رسومات الاكرياكتري السـ .4
%، وتؤكد هذه 42.2%، مقابل jجتاه املعارض بنسـبة 51.1جاء يف املرتبة أالوىل وبنسـبة 

النسـبة ٔان رسايم الاكرياكتري السـيايس ملزتمون "لوظيفة أالساسـية â، ويه انتقاد الوضع 
  القامئ نقدًا الذعا ومعارضا للوضع القامئ يف حماو� لتعديل مسار احلياة اليومية للشعوب.

بينت النتاجئ ٔان أالدوار السلبية املبينة يف الرسومات املنشورة جاءت يف املرتبة أالوىل .5
%، وتدل تå النتيجة عىل حصة النتاجئ السابقة اليت ٔاشارت ٕاىل ٔان اجتاه 48.9وبنسـبة 

%، أالمر اÖي يدل عىل ٔان 42.2رسامو الاكرياكتري السـيايس املعارض جاء نسبته 
  â دالالت رمزية تعاجل القضاW السلبية وتوحضها.الاكرياكتري السـيايس 

ٔاشارت النتاجئ ٕاىل ٔان نسـبة الصفات jجيابية يف الشخصيات الفلسطينية ٔاعىل   .6
من الصفات السلبية، حيث تساوت صفيت املقاومة واملظلومة يف الرتتيب أالول بنسـبة 



                                         د/ ماجد سامل تر"ن                     -دراسة حتليلية –سـمييائية فن الاكرياكتري السـيايس يف الصحف الفلسطينية 
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التابعة للحكومة املقا�  % للك مهنام، وجاءت صفة املقاومة ٔاعىل مهنا يف حصيفة فلسطني20
بغزة، مقارنة بصحيفة احلياة اجلديدة التابعة للحكومة الفلسطينية يف رام هللا، واليت اهمتت 

% ، أالمر اÖي يعكس الربÅمج السـيايس 33.8ٕ"ظهار صفة املظلومة، بنسـبة ٔاعىل بلغت 
  للكتا احلكومتني.

جيابية للشخصيات العربية، بينت النتاجئ غلبة الصفات السلبية عىل الصفات االٕ   .7
وإالرسائيلية، وا0ولية، حيث جاء يف املرتبة أالويل للصفات السلبية للشخصيات العربية 

%، يف حني جاءت الصفة أالبرز لٕالرسائيليني 13.3الرمسية، صفة متخاذ� وبنسـبة بلغت 
ة %، ٔاما الشخصيات ا0ولية الرمسية فقد صبغت بصف4.4يه معادة السالم وبنسـبة 

  %.4.5ظاملة، وبنسـبة 
ٔاظهرت النتاجئ ٔان هدف الاكرياكتري الرئييس، وهو انتقاد الوضع القامئ نقدًا الذعًا حيث .8

%، مث 17.8%، تاله هبدف ٕاظهار أالمل بنسـبة 42.2جاء يف املرتبة أالوىل وبنسـبة 
%، ويشري الباحث ٕاىل ٔان التحريض اكن ضد jحتالل الصهيوين 13.3التحريض بنسـبة 

  ممارساته القمعية جتاه الشعب الفلسطيين، وهبدف ٕاظهار احلق الفلسطيين يف املقاومة.و 
ٔاشارت النتاجئ ٕاىل ٔان الاكرياكتري السـيايس، اشـمتل عىل العديد من أالساليب الفنية .9

هبدف ٕاظهار سـمييائيته، وذ� عرب العديد من الرموز املسـتخدمة يف ٕاظهار املعاين 
å الرموز يف (ا0"بة، واخلزب، ؤاطفال، ؤابو عامر، وأالرسى، وا0الالت، حيث متثلت ت

واجلوال، وعمل اجلزائر) وجاءت هذه ا0الالت يف فئة ٔاخرى اليت جاءت يف املرتبة أالوىل 
%، حيث اسـتخدم الفلسطينيون عمل اجلزائر ل·ال� عىل املوقف الرائع 62.3وبنسـبة 

ل فلسطني عىل عضوية مراقب "ٔالمم للحكومة والشعب اجلزائري يف تبين موقف حصو 
  املتحدة.

ٔاظهرت النتاجئ ٔان رسوم الاكرياكتري حتتوي عىل ٕاطارات ٕالظهارها يف املرتبة أالويل .10
%، كام جاءت ٔاغلبية الرسومات الاكرياكتريية املنشورة ملونة وبنسـبة 51.1وبنسـبة 
%، ويرى 80ىل بنسـبة %، و جاءت الرسومات املنشورة علهيا تعليق يف املرتبة أالو75.5

الباحث ٔان هذه أالساليب تعكس حرص الرسامني عىل جذب انتباه القراء ٕاىل الاكرياكتري 
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  املرسوم.
ٔاظهرت النتاجئ ٔان ٔامه ا0الالت اللغوية املسـتخدمة متثلت يف اسـتخدام التورية وبنسـبة .11

هم يف مأمن %، ولعل ذ� يعود ٕاىل حرص الرسامني عىل ٔاخذ jحتياطات اليت جتعل 24.5
  من بطش أالßزة أالمنية، واملساء� القانونية، تالها اسـتخدام املفارقة، والتالعب "ٔاللفاظ.

ٔاخريًا ٔاشارت النتاجئ ٕاىل ٔان الاكرياكتري السـيايس يف حصف ا0راسة اعمتد عىل اللغة .12
سـبة %، مث مل يسـتخدم ٔاي لغة وبن 53.3العربية الفصحى يف املرتبة أالوىل، بنسـبة بلغت 

% مث اللغة العامية اليت اعمتدت عىل لكامت مشهورة "للهجة الفلسطينية ال سـ� يف 24.4
  خشصية ٔابو فايك، وذ� لتحقيق الهدف الرئيس â وهو حتقيق النقد الالذع.

  مقرتحات ا0راسة:
  -بناًء عىل نتاجئ ا0راسة التحليلية السابقة ومقارنهتا يقرتح الباحث ما ييل:

1.j م "ملوضوعات املتعلقة "الستيطان والالجئني والقدس، واملصاحلة رضورةiه
الفلسطينية، ٔالمهية هذه املوضوعات وتأثريها البالغ يف مسـتقبل القضية الفلسطينية والرصاع 

  العريب الفلسطيين إالرسائييل.
ة رٔاهيم حتديد أالجندة إالعالمية بناًء عىل رغبات امجلهور عرب معل اسـتفتاءات هلم ومعرف.2

  "ملوضوعات اليت يرغبون هبا، وكذ� اللغة اليت تسـتخدم فهيا.
العمل عىل تدعمي مقومات فن الاكرياكتري السـيايس، ودمع الفنانني العاملني يف هذا اºال .3

  من ٔاجل الرتوجي لهذا الفن ملا â من دور "رز كبقية الفنون الصحفية أالخرى.
الاكرياكتري، وتوفري إالماكنيات املالية والفنية هلم لالرتقاء jهiم بتأهيل وتدريب رسايم .4

هبم، وهبذا الفن، وتعزيز مفهوم عمل السـميياء من ٔاجل الهنوض "لنشء الفلسطيين مبا تتطلبه 
  التحدWت الراهنة واملسـتقبلية.

رضورة التنسـيق بني رسايم الاكرياكتري، والصحف الفلسطينية، ولكيات إالعالم، .5
، واجلرافيك يف اجلامعات ا�تلفة، ومعل ورشات معل مشرتكة هتدف ٕاىل توجيه والفنون

القامئني عىل هذه الصحف للهنوض هبذا الفن وحتقيق رWديته وانتظامه وتعزيز دوره يف تدعمي 
  احلقوق اخلاصة "ٕالنسان الفلسطيين.
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 0هيم حرية دمع احلرWت وٕازا� املعوقات اليت حتول دون انطالق رسايم اكرياكتري  .6
  تعبري مكفو� يف القضاW السـياسـية والقضاW أالخرى.

7.   Åًلكرتونية لصحف ا0راسة، شً] ومضموj رتقاء "لنسخj رضورة
وjسـتفادة من التقنيات اليت تتيحها شـبكة jنرتنت، خصوصًا يف ٔارشفة الاكرياكتري بطريقة 

  ختدم الباحثني.
سرتاتيجية حبثية يف جمال الاكرياكتري، وتوسـيع نطاق معلها عىل رضورة اعiد السـمييائية اكٕ .8

  اعتبار ٔاهنا جمال خصب لتمنية التفكري إالبداعي.
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ٔالردن: دار جمدالوي الغربيني، ترمجة: رشـيد بن ما�، مراجعة وتقدمي عز ا0ين املنارصة (ا

  35-34م) ص.ص 2008للنرش والتوزيع، 
محمد بصل، حنو نظرية لسانية مرسحية(مرسح سعد هللا ونوس منوذجًا تطبيقيًا)،   .3
  16م) ص.1996(دمشق: دار الينابيع،  1ط
"مس سل�ن، القرود الثالثة، متوافر عىل:   .4

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=24634059201
30217180649  

(القاهرة: دار  1مباجه محمود ٔامحد، فن الاكرياكتري يف الصحافة املرصية والعربية، ط  .5
  47م) ص.2002الرشوق للنرش، 

مجيل محداوي، سـمييائيات التواصل اللفظي وغري اللفظي، متوافر عىل الرابط:   .6
www.doroob.com/archives/?p=46028   

السـمييائيات وٕاسرتاتيجية بناء املعين "، جم` الباحث jجiعي،  نرص لعيايض، "  .7
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أالسـبوعية الصادرة يف غزة"، رسا� ماجسـتري غري منشورة (القاهرة: معهد البحوث 

  م).2006وا0راسات العربية، 
الح جاهني من القضاW العربية واحمللية، دراسة حتليلية مباجه ٔامحد، "موقف ص   .18
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 www.alquds-online.org/index.php?s=17&ss=17&id=664 -متوافر عىل:


