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  "ِلَیُقوَم الن)اُس ِ�لِْقْسطِ

  

 

  )25: احلديد(

  

  

  

   



 ب 
 

  

  

  

  

  

  

  

 لمف ؛احةالفوَّ  ةالزكيَّ  برائحتها قلِّ حتُ  تزل مل واليت اهرةالطَّ  "مؤمن اليازوري" هيدالشَّ  أخي روحِ  إىل
  ..َشغاف القلب على عةمرتبِّ  فهي ؛قط حياتنا تربح
  ..الغاليَّة أمِّي فؤادي وُمهجة عيين نور وطريًقا، نرباًسا الدِّين؛ هذا حبَّ  سقتين اليت إىل
  ..احلبيب والدي احلنون؛ الدَّافئ، والصَّدر واحلضن الشَّايف البلسمِ  إىل
  ..العزيزة حيايت؛ زوجيت ونور سعاديت مشس إيلّ  املوىل هديَّةِ  إىل
 ؛)سهري، أروى، هدى، إسراء(الكرميات  وأخوايت )حازم، مصعب، دمحم(الغوايل  خواينإ إىل

 ..والرشاد اخلري هلم هللا سائًال 
 ..الغْيب ظهر يف يل mلدَّعاء لسانه هلج وأصدقائي، ومن أحبائي كلِّ  إىل
  ..مكانة قليب يف له من وكل نصيحة إيلَّ  أسدى أو حرًفا علَّمين نم كلِّ  إىل

 ..صغريًا ولوكان حيايت يف دور له كان من إىل كلِّ 
  

  ..سالة املتواضعةأهدي هذه الرِّ ..  مجيًعا إليهم
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  " ِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاهُ َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوا"
  )15: األحقاف(

 
 
 

الشكر � أوًال وأخريًا، على ُحسن توفيقه، وكرِمي عونِه، وعلى ما َمنَّ وفتح به عليَّ من إجناٍز 
 ..هلذه الّرِسالة

لتفضله بقبول اإلشراف على  هاين عمر البسوسوأتوجه mلشكر إىل أستاذي فضيلة الدكتور 
 ..الرسالة هذه

لتفضلهما  نبيل الطهراوي. دوفضيلة  عبد الرمحن أبو النصر. د.أوالشكر موصول إىل فضيلة 
�ئب رئيس األكادميية لر�سته جلنة  أمحد الوادية. دبقبول مناقشة الدراسة، وإىل فضيلة 

 املناقشة
 الذي كان معي مذ كانتأمين حسن اليازوري . دوأخص mلشكر أخي وأستاذي فضيلة 

 ..الرسالة فكرة ومل يبخل عليَّ mرشاداته وآرائه القيمة
 على امتامه ترمجة ملخص الدِّراسة mللغة اإلجنليزية صم دلولتمع. أكما أشكر أخي احلبيب 

الذي مل يبخل عليَّ بوقته وجهده؛ ومل يتوان عبد هللا قنديل . أوالشكر موصول ألخي احلبيب 
 للحظة عند طلب مساعدته
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  ُملَّخص
راسة  ة خاللة في قطاع غزَّ للمقاومة الفلسطین�َّ  الخطاب اإلعالميّ  تقی�م مد= انسجامإلى  هدفت الدِّ

أشار التي ة ول�َّ الدَّ  قارJرة التَّ ، وIذلك التعرُّف على مد= موضوع�َّ اإلنسانيّ  وليّ الحرب، مع القانون الدَّ 
ولّي اإلنسانّي فها ل(عُض  ي خطاب المقاومة الفلسطین�َّة خالل العدوان وجود مخالفات لنصوص القانون الدَّ

ولّ�ة على الق�اِم (مهام التَّقی�م لألداء وقد  ،2012االسرائیلّي على قطاع غزَّة في العام  هاُت الدَّ اعتادت الجِّ
اإلعالمّي وغیر اإلعالمّي في عالمنا العرSّي، وخصوًصا ف�ما یتعلRَّ بواقعنا الفلسطینّي، مّما شIّل مشIلًة 

ول�َّة في مجال المتا(عة حق� هات الدَّ ق�َّة، جعلت من األداء اإلعالمّي (شIٍل خاص یخضُع لمطرقِة الجِّ
في تقی�م مد= التزام الخطاب اإلعالمّي للمقاومة الفلسطین�َّة بنصوص ، وتكمن مشIلة الدراسة والتَّقی�م

ولّي اإلنسانّي وحقوق اإلنسان من جهة فلسطین�َّة، (عیدً  ا عن ترك هذه الَمهمَّة لجهاِت قد ال القانون الدَّ
  .تتسم (الح�اد�َّة تجاه هذا التَّقی�م

راسة أهداف ولتحقیC، الوصفي التحلیلّي، والمنهج التارJخيّ  المنهج واستخدم ال(احث  ال(احث استخدم ؛الدِّ
 عددل، المسح الشامل(استخدام أسلوب ، مرتفعة ث(ات وصدق درجات علىالتي حصلت ، االست:انةأداة 

 .من العاملین في المؤسسات اإلعالم�ة التا(عة أو المقرSة من المقاومة الفلسطین�ة فرًدا )149(
راسة لتوتوصَّ    :ةال
َّ التَّ  تائجالنَّ  أهم إلى الدِّ

ولّي اإلنسانّي من وجهة نظر العاملین في ا یلتزمُ  - لخطاب اإلعالمّي للمقاومة الفلسطین�َّة بنصوص القانون الدَّ
سا  .للمقاومة الفلسطین�َّة �َّةاإلعالم تالمؤسَّ

ولّي اإلنسانيّ  -  .محدود�َّة دور وتأثیر اإلعالم الحIومّي في بلورة ِس�اسات تتعلRَّ (القانون الدَّ
ولّي اإلنسانّي، وعدم تلقِّي خبرات  - محدود�َّة الخبرات اإلعالمّ�ة والتَّدرJب لد= العاملین في مجال القانون الدَّ

 .ةاقل�م�َّة أو دول�َّ 
ولّي اإلنسانيّ  -  .وجود مع�قات نحو التزام الخطاب اإلعالمّي للمقاومة الفلسطین�َّة بنصوص القانون الدَّ

راسة   :وأهم ما أوصت :ه الدِّ
، واخت�ار الكلمات ، وتدق�قهلخطاب اإلعالميّ ل یناطقین الرسمیّ إلعالمّیین وقادة الفصائل، والنَّ انت(اه ا ضرورة -

 .تجرJم وأ تكون محل إدانة ئالة لقة متناه�ّ دِّ التي تعّبر عن مواقفهم ب
ولّي اإلنسانّي، وابتعاث العاملین لتّلقي خبرات اقل�م�َّة  - تعزJُز الخبرات اإلعالم�َّة والتَّدرJب في مجال القانون الدَّ

 .أو دول�َّة في هذا المجال
تهداف المدنیِّین اإلسرائیلیِّین والمنشآت ضرورُة انت(اه العاملین في إعالم المقاومة الفلسطین�ة؛ لعدم الدَّعوة الس -

ولّي  المدن�َّة المحتلَّة، وعدم تبرJر ذلك (مبدأ المعاملة (المثل؛ Iون ذلك �مّثل مخالفًة صرJحًة للقانون الدَّ
 .اإلنسانيّ 

ولّي اإلنسـانّي،  - ِمـن خـالل الحدُّ من مع�قات التزام الخطاب اإلعالمّي للمقاومة الفلسطین�َّة بنصوص القانون الـدَّ
 .الوعي (متطلَّ(ات الخطاب اإلعالمّي، وااللتزام (المعاییر الحIوم�َّة للمحتو= اإلعالميّ 



 ه 
 

Abstract  

The research aimed at assessing the extent to which the media discourse of the 
Palestinian resistance in the Gaza Strip during the Israeli offensive kept up with 
the international humanitarian law. It also aimed at identifying the degree of 
objectivity of the international reports issued in this regard. The researcher 
adopted the descriptive analytical method, and to achieve the objectives of the 
study; hethe questionnaire tool, which got a high credibility and stability degree, 
using a comprehensive survey method for 149 individuals involved in resistance 
media. 
The study found the following important outcomes: 
- Media discourse of the Palestinian resistance keeps up with the provisions of 

the international humanitarian law from the view point of individuals 
involved in this sector. 

- Positive intent for the mediainstitution of the Palestinian resistancetowards 
the international humanitarian law and towards activating the commitment to 
its provisions in media discourse. 

- Presence of specified media policies, including directions related to the 
international humanitarian law instruction, which are being generally 
adopted. This is the reason why media institutions and individuals 
committed limited violations. 

- Limited role and influence of government media regarding stipulating 
policies relating to the international humanitarian law. 

- Limited experience and training for workers in the field of international 
humanitarian law, as well as non-recruitment of regional or international 
expertise. 

- Media discourse of the Palestinian resistance faces obstacles ahead of its 
commitment to the provisions of international humanitarian law. 

Most important recommendations: 
- Considering instructions of the international humanitarian law when media 

polices are formulated, reducing overrunning these instructions, as well as 
reinforcing the role of state media in formulating these media policies. 

- Enhancing media expertise and training in the field of international 
humanitarian law, and dispatchingmedia people to receive regional or 
international expertise in this field. 

- Paying attention to producing documented and objective reports by 
professionals to reply on the international reports related to the international 
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humanitarian law, which are issued by international organizations and 
human rights bodies. 

- Resistance media need not to ignore unalarmed targeting of Israeli civilians 
and civilian facilities. They need not to justify this based on the reciprocal 
treatment principle because this amounts to clear violation of international 
humanitarian law. 

- Reducing obstacles that undermines commitment of resistance media 
discourse with the provisions of international humanitarian law throughout 
the awareness of the requirements of the media discourse, as well as the 
commitment to government standards for media content. 
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  فهرس المحتو
ات

 Lالصفحة  المحتو  
  أ  ةرآن�َّ ة القُ اآل�َ 
  ب  اءدَ اإلهْ 
  ج  یرقدِ والتَّ  رُ Iْ الشُّ 
  د خصلَّ المُ 

Abstract  ه  
  ز  اتو�َ حتَ المُ  ُس هرَ فَ 
  ك  لاوِ دَ الجَّ  ُس هرَ فَ 

  1  ةراسَ ام للدِّ ار العَ االطِ : لاألوَّ  صلُ الفَ 
  2  ةمِ قدِّ المُ 
  4  ةاسَ رَ الدِّ  ةُ لَ Iِ شْ مُ 

  4  ةاسَ رَ الدِّ  أسئلةُ 
  5  ةاسَ رَ الدِّ  اتُ �َّ فرِض 
  6  ةاسَ رَ الدِّ  افُ أهدَ 
  6  ةاسَ رَ الدِّ  ةُ �َّ أهمِ 
  7  ةاسَ رَ دود الدِّ حُ 
  7  ةسَ ارَ تغیِّرات الدِّ مُ 
  7  ةاسَ رَ ات الدِّ لحَ صطَ مُ 

  10  قةا(ِ ات السَّ راسَ الدِّ 
ا(قة راسات السَّ راسة من الدِّ   19  موقع الدِّ

راسات السا(قة   20  حدود االستفادة من الدِّ
  22  ةراسَ للدِّ  ر?ّ ظَ ار النَّ االطَ : انيالثَّ  الفصلُ 
وليُّ اإلنَسانّي : لاألوَّ  ثُ الم:حَ  ولّي اإلنِسانّي :الَواِقع الِفلْسِطینيّ ِعالقُة ا.. القانوُن الدَّ   23  لَقاُنون الدَّ
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وليُّ اإلنَسانيّ / ًال أوَّ    23  القانوُن الدَّ
ولّي اإلنسانيّ    24  نشأُة القانون الدَّ

رُ  ولّي اإلنسانيّ  تطوُّ   27  القانون الدَّ
ولّي اإلنسانيّ  مفهومُ    30 القانون الدَّ

ولّي اإلنسانيّ َص خَ    31 ائُص القانون الدَّ
ولّي اإلنسانّي وعالقته :الوضع الفلسطینيّ : ثانً
ا   33 القانون الدَّ

  34  وليَ انون الدَّ في القَ  ین�َّةِ لسطِ الفِ  ةِ للُسلطَ  ةُ عَ اِض ي الخَ اِض األرَ  ضعُ وَ 
لوكُ  ولّي اإلنسانيّ انُ في القَ  1967ام ة عَ لَّ حتَ ي المُ اِض ائیلّي في األرّ رَ اإلسْ  السُّ   35  ون الدَّ

ولّي اإلنسانيّ انُ ائیلّي في القَ رَ اإلسْ  انُ �طَ تِ االسْ    35  ون الدَّ
ولّي اإلنسانيّ انُ ي القَ زَّة فِ غَ اع َطى ِقَلوض َعفُرالَمائیلّي رَ اإلسْ  الحصاُر   38  ون الدَّ

ولّي اإلنسانيّ انُ في القَ  2008،2012ائیلّي على غزَّة رَ اإلسْ  داونُ العِ    41  ون الدَّ
فَّة الغر�Sَّة وقِ یطِ لسْ الفِ  مةِ اوَ قَ المُ  لوكُ سُ  ولّي اإلنسانيّ انُ طاع غزَّة في القَ ن�َّة في الضَّ   44  ون الدَّ
ر المُ طَ تَ    45  ین�َّةطِ لسْ الفِ  مةِ اوَ قَ وُّ
ولّي اإلنسانيّ انُ یزان القَ ین�َّة في مِ طِ لسْ الفِ  مةِ اوَ قَ المُ  لوكُ سُ    45  ون الدَّ

  48  اإلْعالُم الِفِلْسِطیِنيّ : انيالثَّ  ثُ الم:حَ 
  49  ینيّ طِ سْ لِ الم الفِ اإلعِ  مُ هو فْ مَ 
ر اإلعِ تَ    51  ینيّ طِ سْ لِ الم الفِ طوُّ

مات األسَ    53  ینيّ طِ سْ لِ الم الفِ إلعِ لاس�َّة السِّ
�ات یُ    54  ینيّ طِ سْ لِ الم الفِ واجهها اإلعِ تحدِّ

  55  ةمَ اوَ قَ المُ  المُ إعْ 
  56  ةمَ اوَ قَ م المُ َال ر إعْ وُّ طَ تَ 

  57  فهة ووظائمَ اوَ قَ م المُ َال إعْ  ةُ أهم�ِّ 
ره المُ عْ إ    59  المقاومة الفلسطین�ة وَمراِحل َتَطوُّ

  60  المقاومة الفلسطین�ة المُ عْ إ عبیر في التَّ  أدواتُ 
ولّ
ة ذات الصلة2012یلّي على غزَّة ائِ رَ ان اإلسْ وَ دْ خالل العِ  الِفِلْسِطینيّ  المُ عْ اإل   61  ، والتَّقارTر الدَّ
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  61  2012یلّي على غزَّة ائِ رَ ان اإلسْ وَ دْ العِ خالل  الِفِلْسِطینيّ  المُ عْ اإل/ أوًال 
  61  )ائجJات، ونتَ جرَ أس(اب، ومُ ( انِ وَ دْ ن العِ ة عِ مَ قدِ مُ 

  63  2012ان على غزَّة وَ دْ الل العِ خِ الِفِلْسِطینّي المستخدم  المُ عْ اإل
 65  2012ان على غزَّة وَ دْ الل العِ خِ الِفِلْسِطینّي الم عْ اإل ائُص َص وخَ  ماتُ سِ 

  66  2012ان على غزَّة وَ دْ الل العِ خِ الِفِلْسِطینّي  المِ عْ اإل آراء في
�ات    67  2012ان على غزَّة وَ دْ الل العِ خِ الِفِلْسِطینّي الم عْ اإلتحدِّ

  68  2012ان على غزَّة وَ دْ الل العِ ین�َّة خِ طِ لسْ ة الفِ مَ اوَ قَ المّي للمً اب اإلعْ طَ ات على الخِ الحظَ المُ  زُ أبرَ 
ولّ
ة حَ  رالتَّقارT/ ثانً
ا   70  2012یلّي على غزَّة ائِ رَ ان اإلسْ وَ دْ ول العِ الدَّ

  70  )یلائِ رَ إسْ  عَ ب مَ رْ ون الحَ انُ قَ  قُ رْ خَ (ش وتْ س وُ ایتْ ن رَ ومَ هیُ  قرJرُ تَ 
  J  72رقرِ لى التَّ عَ  الَ(احث اتالحظَ مُ 
  73  شوتْ س وُ ایتْ ن رَ ومَ قرJر هیُ مع تَ الِفِلْسِطینّي الم عْ اإلي اطِ عَ تَ 

  76  اتاءَ رَ واإلجْ  ةُ Tقَ رِ الطَّ : ثالِ الثَّ  لُ ْص الفَ 
راسَ مَ    77  ةنهج�َّة الدِّ
  77  اتانَ �َ مع البَ جَ  رقُ طُ 
راسَ مُ    78  ةجتمُع وعیِّنُة الدِّ
راسَ عَ    78  ةیِّنة الدِّ

راسَ  أداةُ    86  ةالدِّ
  87  (انة تِ (اُت االسْ دُق وثَ ِص 

  95  المعالجات اإلحصائ�َّة
ر : الفصل الرَّا:ع   97  اسة المیدان
َّة وتفسیرهانتائُج الدِّ

  98  ب�عيّ التَّوزJع الطَّ  (ارُ اختَ 
راسَ اوِ حَ ومَ  راْت قَ فَ  لیلُ حْ تَ    99  ةر الدِّ

راسَ �َ ِض رَ فَ  اخت(ارُ    118  ةات الدِّ
راَسةنتائُج وتوِص
اُت    139  الدِّ

راسَ  ائجُ َنتَ    140  ةالدِّ
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مةا  لُمقدِّ

 البرJطانيّ  نظام االنتداب ُعص(ُة األممِ  أقرَّت ؛1922 سبتمبر  11، وفي1*(موجِب معاهدِة س�فر
  .على Iلَّ مناطRِ فلسطین يٍّ (شIٍل رسم

خالل فترة االنتداب البرJطانّي على  -بلفور تصرJحو(االستناد إلى - ، ةُ الحرIُة الصهیون�َّ  قامت
راءات Iان الهدُف ِمنها ترحیُل بتنفیذ جملة ِمن اإلج) إسرائیل(فلسطین وحتَّى (عد تأس�س دولة االحتالل 

على (القوَّة ات إلى است�الِء الیهود لفلسطین، حیث أدَّت هذه العمل�َّ  الفلسطینیِّین، والتَّطهیر الِعرقيّ 
، وقتِل وتهجیِر مئاِت اآلالف من الفلسطینیِّین قسرJًا )76: 2003صالح، ( من مساحة فلسطین% 478.

ل الالجئوَن الفلسطینیُّ . فلسطینوأجزاٍء أخر= من  ،إلى دوِل الجوار َّIالتي وش Rوَن الذین خرجوا ِمن المناط
ن جهٍة، ومشIلًة إنسان�ًَّة Iبیرًة واجهت المجتمع مِ  الفلسطین�َّة؛ نواًة جدیدًة للقض�َِّة )إسرائیل(قامت علیها 

وليّ    .ِمن جهٍة أخر=  الدَّ

فلسطین، واستمرَّت العمل�َّات على أرض ) إسرائیل(عِقَب إعالن ق�ام دولة  1948نشبت حرب 
عملً�ا على األجزاء التي أعطاها إ�َّاها قرار  )إسرائیل( (عد أنَّ س�طرت 1949العسIرJَّة حتَّى ینایر 

  ).3: 2007شفیR، ( وأكثر منها 194قس�م التَّ 

وليّ في هذه الحق(ة الزمن�َّة Iان القانون  ر (شIٍل ملحو�اإلنسانيّ  الدَّ لت حیث شIَّ . ؛ قد تطوَّ
Iُّع والتي اعتماد  تمَّ  1949آب /وفي أغسطس ،ن األساسّي لهاتفاق�َّات جنیف الرSاتفاق�َّات جنیف األر

، بروتوIوالت 2005و 1977وأُلحقت إلى اتفاق�َّات جنیف، في ، 1949أغسطس / آب  12رِّخت في أُ 
ول�ّ إضاف�َّة، وسلسلة من االتفاق�َّات والبروتوIوالت  ي مجاالت معیَّنةخر= التي تاأل ةالدَّ الموقُع ( غطِّ

ولّ�ة للصلیب األحمرلل اإللكترونيُّ   .)جنة الدَّ

ول�ّ وIان للمحIمة الجنائ�َّة  التَّجاوزات التي ُترتكب وُتخالف م(ادz في دوًرا Iبیًرا في التَّحقیR  ةالدَّ
وليّ ونصوص القانون  ودان ورواندا، والسُّ ، ل�س بدًءا (االنتهاكات التي جرت في البوسنة اإلنسانيّ  الدَّ

وحس(ما ورد في النِّظام األساسّي  ،ول�س انتهاًء بإصدار مذIرة اعتقال ضد الرئ�س السوداني عمر ال(شیر
ول�ّ للمحIمة الجنائ�َّة  ول المسؤول�ََّة الرئ�سَة في مقاضاة الجَّ ةالدَّ ول�ّ رائم ؛ فتتحمل الدُّ وJتعیًَّن على . ةالدَّ

ول (موجب اتفاق�َّات ج ل لعام الدُّ مقاضاة األشخاص المتَّهمین  1977نیف والبروتوIول اإلضافّي األوَّ

                                                             

عقب الحرب العالمية األولى بين الدولة العثمانية  1920آب عام /معاهدة سيفر وتسمى أيضا معاهدة الصلح قبلت بها تركيا العثمانية في أغسطس*

 29 الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك بعد أن تولت الحكم في تركيا في لكنها لم تبرم على اإلطالق بل إن وقوات الحلفاء
رفضت ما جاء في هذه المعاهدة، واعتبرت أن بنودها تمثل ظلما وإجحافا بالدولة التركية، وذلك ألنها أجبرت  1923 تشرين األول عام/أكتوبر

سيفر، معاهدة، موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي، ص : انظر. على التنازل عن مساحات شاسعة من األراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها
  .1993سنة  2، المؤسَّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط 3، المجلد 403
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جنة لل الموقُع اإللكترونيُّ ( سل�مهم لكي ُ�حاكموا في مIان آخربجرائم الحرب أمام محاكمها الوطن�َّة، أو ت
ولّ�ة للصلیب األحمر  .)الدَّ

 ِRت عالشَّ  و(الرَّغم من مسلسِل جرائِم الحرِب التي ارُتكبت (ح ب الفلسطینّي على مدار العقود السِّ
ول�ّ الماض�ة؛ إال أنَّه لم یتم استدعاء أٍ| من المسؤولین اإلسرائیلیِّین للمحIمة الجنائ�َّة  حیث ِمن ، ةالدَّ

رات استثناء تطبیR القانون على إسرائیلیِّین أثناء زJارتهم ألورو(ا، َبْیَد أنَّ  الممIن، وأمام Iثیٍر ِمن المؤشِّ
(ات ممIًنا، فل�س من المست(عد اعتقال (عض المقاومین من حزب هللا اللبنانّي أو الفلسطینیِّین من العIس 

احات األورو�Sَّة المختلفة، حیث إنَّ القوَّة  ول�ّ السَّ قادرة على استدعاء من تشاء، وعرضه أمام المحIمة  ةالدَّ
ول�ّ الجنائ�َّة  ، سواء Iانت حق�ق�َّة أو شIل�َّة، وهذا �عني أّنه ل�س تحت أِ| تهمة تمسُّ القانون اإلنسانيّ  ةالدَّ

وليّ فرJسة لتجاوزات القانون  الفلسطین�َّةمن المست(عد إ�قاع (عض قادة المقاومة  ، وما یت(ع اإلنسانيّ  الدَّ
ول�ّ ذلك من اصدار مذIرات اعتقاٍل، وطل(اٍت للعرض أمام المحاكم  الُسلطة  توق�ع(عد ؛ س�ما ةالدَّ

  .على بروتوIول العضو�َّة فیها ةالفلسطین�َّ 

وحسب، بل  ،العسIر|ّ المیدان  فيودولُة االحتالِل قائمًة  الفلسطین�َّةلم تُعد الحرُب بین المقاومِة 
راع بین الجانبین، ولعلَّ االهتماُم بإعالم المقاومة بد= جلً�ا في (اَت اإلعالُم أحُد الوسائِل المهمَِّة في الصِّ 

ر ، وقد 2000 عام ات خالل انتفاضة األقصىالعقد األخیر، و(الذَّ  شهد قفزات نوع�َّة، ًتواز| التطوُّ
ذروته،  2014و 2012الحرSین األخیرJتین شهدت حیث الحاصل في األداء العسIرّ| على األرض، 

  .شIًال ومضموًنا وأداءً 

فسها ومواقفها، وتعلن عن ن الفلسطین�َّةعّبر من خاللها المقاومة ولمَّا Iان اإلعالُم الوسیلة التي تُ 
هم أن ینت(ه القائمون على إعالم المقاومة في اتها المیدان�َّة؛ (اَت ِمن المُ من خالله عن إنجازاتها وعمل�َّ 

ه للمتلقي المحلّي أو اآلخر العالمّي، اإلعالميّ لخطابهم  الفلسطین�َّةالفصائل  ، والتفرRُJ بین ما هو موجَّ
مة عنها، وJبني على ذلك المواقف واالتجاهات، حیث أشارت منظَّ  الذ| یتفحَّص بدقَّة Iل ما �صدر

، أ| (عد 2012د�سمبر  20هیومن رایتس ووتش في تقرJرها حول خرق قانون الحرب الذ| صدر في 
المسلَّحة أوضحت في تصرJحاتها  الفلسطین�َّةالجماعات "(شهر واحد فق� أنَّ  2012 العدوان على غزة

مة أو عدمه، والذ| ستتناوله ظِر عن مد= دقَّة ما تقوله المنظَّ ِض النَّ غ، و("و هدُفهاإیذاَء المدنیین ه أنَّ 
راسة ول�ّ مات الحقوق�َّة ؛ فهو �عIس مد= انت(اه المنظَّ حلیل(مزJد من التَّ  الدِّ لما �صدر عن فصائل  ةالدَّ

  .الفلسطین�َّةالمقاومة 

راسةوعل�ه، فإنَّ هذه  في قطاع  الفلسطین
َّةللمقاومة  اإلعالميّ ب الخطاستسلِّ� الضوء على  الدِّ
وليّ مع القانون  انسجامهومد=  ،2012خالل عدوان  غزَّة   .اإلنسانيّ  الدَّ
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راسة، وسرد ل على اإلطار العام للدِّ األوَّ  احتو= الفصلُ  ،فصول راسة إلى أرSعةِ الدِّ  تقس�مُ  وقد تمَّ 
ا(قةراسات األدب�ات والدِّ  راسة، وف�ه م(حث عن القانون ظر| للدِّ اني على االطار النَّ الثَّ  ، واحتو= الفصلُ السَّ

راسة الدِّ  ةالث فاحتو= على طرJق، أما الفصل الثَّ ، وم(حث آخر عن اإلعالم الفلسطینيّ اإلنسانيّ  وليّ الدَّ 
ئج ة وتفسیرها، وتم االنتهاء بذIر نتاراسة المیدان�َّ ا(ع احتو= على نتائج الدِّ الرَّ  واجراءاتها، والفصلُ 

  .راسةراسة، ثم المراجع والمصادر، ثم مالحR الدِّ وتوص�ات الدِّ 

  
راسةمشWلُة / أوًال    :الدِّ

ول�َّة إلى وجود مخالفاالتَّقا أشارت (عُض  ولّي اإلنسانّي في خطاب رJر الدَّ ت لنصوص القانون الدَّ
، و(عد توق�ع السلطة 2012مة الفلسطین�َّة خالل العدوان االسرائیلّي على قطاع غزَّة في العام المقاو 

ول�َّة؛ فمن الممIن أن �ص(ح الخطاب  الفلسطین�َّة على االتفاق�ات المتعلِّقة (االنضمام لمحIمة الجنا�ات الدَّ
| إلى جلب (عض النَّاطقین اإلعالمیِّین أو ئ�سة للصِّ اإلعالمّي للمقاومة أحد الم�ادین الرَّ  راع، والتي قد تؤدِّ

ول�ّ هاُت اعتادت الجِّ فقد  ؛�اق، وفي هذا السِّ حاكمةللم �اسیِّینالقادة السِّ  قی�م لألداء على الق�اِم (مهام التَّ  ةالدَّ
في عالمنا العرSّي، وخصوًصا ف�ما یتعلRَّ بواقعنا الفلسطینّي، مّما شIّل مشIلًة  اإلعالميّ وغیر  اإلعالميّ 

ول�َّ هات یخضُع لمطرقِة الجِّ (شIٍل خاص  اإلعالميّ عامَّة، و  ة، جعلت من األداء العرSيّ حق�ق�َّ  في  ةالدَّ
راسةتأتي هذه  ؛�اققی�م، في هذا السِّ مجال المتا(عة والتَّ  التي تكمن مشIلتها في تقی�م مد= التزام  الدِّ

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  وحقوق اإلنسان من جهة  اإلنسانيّ  الدَّ
تجاه هذا التقی�م، و�أتي ذلك من خالل  (الح�اد�َّةك هذه الَمهمَّة لجهاِت قد ال تتسم ، (عیًدا عن تر فلسطین�َّة

ة، ة واإللكترون�َّ الوثائR الورق�َّ (عض العاملین في اإلعالم التَّا(ع للمقاومة الفلسطین�َّة و  عینة من آراء تحلیل
  .2012 غزَّةخالل فترة العدوان على  الفلسطین�َّةادرة عن المقاومة الصَّ 

راسةأسئلة / ثانً
ا   :الدِّ
راسةتتحدد مشWلة هذه    :ؤال الرئ
س التاليفي السُّ  الدِّ

 2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ما مد= التزام الخطاب 
وليّ بنصوص القانون    ؟اإلنسانيّ  الدَّ

  :اليحو التَّ وهي على النَّ  ،ةمجموعة من األسئلة الفرع
َّ  ؤالالسُّ ع من هذا وTتفرَّ 

�اساتما واقع  .1   ؟التَّا(عة للمقاومة الفلسطین�َّة ةاإلعالم�ّ سات ة (المؤسَّ ة الخاصَّ اإلعالم�ّ  السِّ
سات ما مستو= تثقیف وتدرJب العاملین .2 وليّ (القانون  في هذه المؤسَّ  ؟اإلنسانيّ  الدَّ
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سةما سلوك  .3 وليّ تجاه القانون �َّة التَّا(عة للمقاومة الفلسطینة اإلعالم�ّ  المؤسَّ  ؟اإلنسانيّ  الدَّ
ول�ّ  التَّقارJرما مستو�ات رصد ومتا(عة  .4 وليّ ة (القانون الخاصَّ  ةالدَّ في هذه  اإلنسانيّ  الدَّ

سات  ؟المؤسَّ
ول�ّ ات ما جدو= االنضمام لالتفاق�َّ  .5 وليّ ة (القانون الخاصَّ  ةالدَّ القائم من وجهة نظر  اإلنسانيّ  الدَّ

 ؟(االتصال
وليّ نحو االلتزام (القانون  اإلعالميّ ات الخطاب ما مع�ق .6 القائم من وجهة نظر  اإلنسانيّ  الدَّ

 ؟(االتصال
وليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ ما مد= التزام الخطاب  .7 سات اإلنسانيّ  الدَّ  ؟لد= هذه المؤسَّ

  
راسةفرض
ات / ثالًثا   :الدِّ

�اساتبین ) α=05.0(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .1 ة اإلعالم�ّ  السِّ
سةالخاصة ( بنصوص  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ة والتزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ

وليّ القانون    اإلنسانيّ  الدَّ
بین تدرJب وتثقیف العاملین  )α=05.0(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .2

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  اإلعالميّ في الحقل   الدَّ
 .اإلنسانيّ 

سةبین سلوك  )α=05.0(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .3 ة اإلعالم�ّ  المؤسَّ
 .اإلنسانيّ  وليّ الدَّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب 

 التَّقارJربین رصد ومتا(عة  )α=05.0(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .4
ول�ّ  وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  ةالدَّ  .اإلنسانيّ  الدَّ

بین االنضمام لالتفاق�ات  )α=05.0(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .5
ول�ّ  وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  ةالدَّ  .اإلنسانيّ  الدَّ

وع، العمر، النَّ : (بین متغیرات )α=05.0(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .6
للمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب ) وظ�فة، الخبرة، مIان العملالمؤهل العلمي، نوع ال

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّة  .اإلنسانيّ  الدَّ
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راسةأهداف / را:ًعا   :الدِّ

القانون (اإلعالمّ�ة للمقاومة الفلسطین�َّة (قطاع غزَّة مستو= التزام المؤسسات محاولة الوقوف على  .1
ولّي اإلنسانيّ   .الدَّ

ول�ّ  التَّقارJرم تقی� .2 وليّ التي أشارت لتجاوزات المقاومة للقانون  ةالدَّ ث من خالل ما تحدَّ  اإلنسانيّ  الدَّ
هیومان رایتس ( 2012خالل عدوان  الفلسطین�َّةین (اسم المقاومة اإلعالمیّ اطقین (ه عدد من النَّ 

 ).ووتش
راسة التَّصد| (ح�اد�َّة .3 �اق ت راساتالدِّ الكثیر من  ، حیث إنَّ لموضوع الدِّ عن  إمَّا صدرفي هذا السِّ

مما قد  أو أخر= دول�َّة أسیرة للروا�ة اإلسرائیل�َّة ة مرت(طة (التنظ�مات الفلسطین�َّة،مراكز (حث�َّ 
  .�ضع عالمات استفهام على مد= موضوعیتها ال(حث�ة

ل إضافة في هذا التي قد تشIّ  ،اهرةفي دراسة هذه الظَّ  والقانونيّ  اإلعالميّ المزاوجة بین الم(حث  .4
 .المجال

سات اإلعالم�َّة التَّا(عة تقد�م توص�ات �مIن توظ�فها في ترشید األداء اإلعالمّي  .5 للمقاومة للمؤسَّ
 .ولي في المستقبلتجاوزه القانون الدَّ  الوقوع في شرك الفلسطین�َّة (قطاع غزَّة، لعدم

  

راسةأهم
ة / خامًسا   :الدِّ
راسةتكمن أهم�ة هذه   غزَّة(قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ها ستقوم بتقی�م الخطاب في أن الدِّ

وليّ وقت الحرب ومد= التزامه بنصوص القانون    .اإلنسانيّ  الدَّ

راسةوتأتي أهم
ة هذه   :في الدِّ

1.  َّ�Sت(ة العرIراساتإلى  تفتقرة التي سائل الجامع�َّ ة والرَّ محاولة لسد الفراغ في الم م ة بتقی�الخاصَّ  الدِّ
وليّ في ضوء نصوص القانون  ،الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  وحقوق  اإلنسانيّ  الدَّ

راسات، وهو ما لمسه ال(احث من خالل تقی�م اإلنسان ا(قة الدِّ  .ذات العالقة السَّ
راسةتتناول هذه  .2  إال  -على حّد علم ال(احث–حث راسة وال(َّ ة معاصرة لم تخضع للدِّ فترة زمن�َّ  الدِّ

ول�ّ  التَّقارJر (عض ة (استثناءة غیر األكاد�م�َّ في ضوء عدد محدود جًدا من المقاالت الس�اس�َّ   ةالدَّ
 .الصادرة بخصوص تلك الفترة

راسةة لمعالجة موضوع محاولة جادَّ  .3 ة تاّمة حیث إن Iثیًرا من المؤلفین والكتاب ُ�ْقِدُمون (ح�اد�َّ  الدِّ
ة ة والمذهب�َّ ة والدین�َّ �اس�َّ ة والتارJخ�ة وفًقا لخلف�اتهم السِّ �اس�َّ على Iتا(ة العدید من المواض�ع الس

 .تهاا �حدُّ من ح�ادیَّ ممِّ 
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راسةحدود : سادًسا   :الدِّ
وليّ في میزان القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب : الحد الموضوعيّ    اإلنسانيّ  الدَّ

  غزَّةقطاع : الحد المWانيّ 

أّ�ام، وسبب اخت�اره؛ Iون هذه الفترة  8وهي  2012عام  غزَّةعلى  اإلسرائیلي ترة العدوانف: الحد الزمانيّ 
روع 2008/2009 غزَّةشهدت قفزة نوع�ة وتطّور مالح�، لم �شهده العدوان على  ، وأنوِّه هنا إلى أنَّ الشُّ

  .(أكثر من عام 2014، أ| قبل وقوع عدوان 2013في ال(حث Iان في العام 

  .الفلسطین�َّةSة من المقاومة ة التا(عة أو المقرَّ اإلعالم�ّ سات العاملون في المؤسَّ : ر?ّ الحد ال:ش

  
راسةرات متغیِّ / سا:ًعا   :الدِّ

سات التَّا:عة للمقاومة الفلسطین
َّة، المستقل رالمتغیِّ   . أ ادر عن المؤسَّ ، وهو الخطاب اإلعالمّي الصَّ
ن من العناصر اآلت
ة   :والذ? یتكوَّ

�اسات .1 سةة الخاصة (اإلعالم�ّ  السِّ   .ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ
ولّي اإلنسانيّ تدرJب وتثقیف العاملین  .2  .(القانون الدَّ
سةسلوك  .3 ولّي اإلنسانيّ  ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ  .تجاه القانون الدَّ
ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  .4  .ةالدَّ
ول�ّ مام لالتفاق�َّات ضاالن .5  .ةالدَّ
 .اإلعالميّ مع�قات التزام الخطاب  .6

 .اإلنسانيّ  الدَّوليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ التزام الخطاب : ا:عر التَّ متغیِّ ال  . ب

راسةمصطلحات : ثامًنا  :الدِّ
  :اإلعالميّ الخطاب 

شIل من أشIال  دة، وهوحدَّ ة مُ ة ثقاف�َّ نوع في إطار بن�ة اجتماع�َّ مُ  إخ(ار|ّ  هو منتوج لغو|ّ 
وٕاعادة تشIیل وع�ه ورسم رؤاه  ،يأثیر في المتلقِّ على التَّ الة في المجتمع له قدرة Iبیرة واصل الفعَّ التَّ 

ة التي �صدر عنها أ| ة التي �ستعملها والمرتكزات المعرف�َّ ة وSلورة رأ�ه، (حسب الوسائ� التقن�َّ المستقبل�َّ 
ة، مج التلفزJَّ ات، البرااإلخ(ارJة، االفتتاح�َّ  التَّقارJر: ةواصل�ة الجماهیرJَّ ة التَّ اإلعالم�ّ أنه مجموع األنشطة 
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راسة )110: 2002العاقد، (ة ة وغیرها من الخطا(ات النوع�َّ المواد اإلذاع�َّ  ، و�قصد ال(احث في هذه الدِّ
  .(الخطاب اإلعالمّي Iل ما �صدر عن المقاومة الفلسطین�َّة من المIونات المذIورة في التَّعرJف

  

  :الفلسطین
َّةالمقاومة 
 ات تدعم مقاومة االحتالل الصهیونيّ مل�َّ ععوات و دو  اتاسس� األعمال المقصودة من هي Iل

عة ة متنوِّ حرIات فلسطین�َّ المصطلح لوصف �ستخدم و وتسعى لرفعه،  ،الفلسطینيّ واإلنسان ألرض ل
راسة �قصد ال(احث بهذا المصطلح مجموعة  .حةة والمسلَّ ة، الشعب�َّ تترواح بین المقاومة المدن�َّ  وفي هذه الدِّ

  .أشIال المقاومة من IشIل حالكفاح المسلَّ تستخدم  ن�َّة الرئ�سة التيالفصائل الفلسطی

  ):إسرائیل(دولة االحتالل 

سنة ) تشرJن الثاني(اسع والعشرJن من نوفمبر حدة في التَّ م المتَّ ة لألمت الجمع�ة العامَّ أقرَّ 
 14انسحبت برJطان�ا من فلسطین في ، ة في أرض إسرائیلا یدعو إلى إقامة دولة یهود�َّ مشروعً  1947

، وأعلن د�فد بن غورJون في الیوم نفسه ق�ام الدولة اإلسرائیل�ة وعودة الشعب الیهود| 1948أ�ار / مایو
في حین  االعتراف (اسرائیل في األمم المتحدة، دولة قرار 37 أیَّدت. سماه أرضه التارJخ�ةإلى ما أ
 11/5/1949ا من بدءً ) إسرائیل(وهIذا أص(حت . دولة وامتنعت تسع دول عن التصوJت 12عارضته 

(�Iان مغتصب احتل أرض ) إسرائیل(، و�عرف ال(احث العضو التاسع والخمسین في األمم المتحدة
  .ین، وطرد سIانها األصلیین منها، وال �مIن القبول (ه أو التعا�ش معهفلسط

  :2012 غزَّةعلى ) اإلسرائیلي(العدوان 
 Rعاء الموافSت إلى ة، أدَّ ة جو�َّ نفّذت طائرات االحتالل عمل�َّ  14/11/2012في عصر یوم األر

�اسّي " أحمد الجعبر| "اغت�ال   ة، وهذه العمل�َّ غزَّةرIة حماس في لحالقائد الفلسطینّي، وعضو المIتب السِّ
�ستهدف المقاومة " السحاب عمود) "إسرائیل(جدید أطلقت عل�ه  Iانت (مثا(ة اإلعالن عن عدوان هجوميّ 

حجارة " تعدَّدت أسماؤها مثلة ة دفاع�َّ التي بدورها رّدت على العدوان (عمل�َّ  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّة
ف بتارJخ ام إلى أن توقَّ أ�َّ ) 8(ة ث دارت المواجهات بین الجانبین لمدَّ حی" ، والسماء الزرقاءیلالسجِّ 
  .إثر اتفاق جدید �قضي (العودة إلى التهدئة 21/11/2012

وليّ القانون    :اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ ُ�عرَّف القانون  ول�ّ (أنه مجموعة القواعد  اإلنسانيّ  الدَّ في  -ة التي تهدفالمIتو(ة والعرف�َّ  ةالدَّ

زاع من آالم وأضرار، Iما رJن مما ینجم عن ذلك النِّ إلى حما�ة األشخاص المتضرِّ – حزاع المسلَّ النِّ حالة 
قلید| على ولقد دأب الفقه التَّ  .ةات العسIرJَّ یهدف لحما�ة الممتلكات التي ل�س لها عالقة م(اشرة (العمل�َّ 
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وليّ القسم من القانون  تسم�ة هذا طلR عل�ه حة قبل أن �ُ زاعات المسلَّ نون النِّ (قانون الحرب، ومن ثم قا الدَّ
وليّ مصطلح القانون    ).100: جوJلي ( اإلنسانيّ  الدَّ

  
  :Human Rights Watchھیومان رایتس ووتش 

: وهي Iما ُتعرِّف نفسها ،"مراق(ة حقوق اإلنسان"بـ  ىعنتُ  ،ةغیر حIوم�َّ  أمر�IJة ةمة دول�َّ منظَّ 
ة ة ومناصرة قض�َّ تهدف إلى حما�ة الكرامة اإلنسان�َّ  ؛ةعمل في إطار حرIة قو�َّ ة تة مستقلَّ مة دول�َّ منظَّ (أنها 

  .Iفالة حقوق اإلنسان للجم�ع

�مIن ال  (حیثتقارJرها،  موضوع�ة ومان رایتس ووتش تؤثر Iثیًرا فيهی جنس�ةوJر= ال(احث أنَّ 
  .ةسم�َّ ة الرَّ �اسة األمر�IJَّ تتعارض مع السِّ أن 

  
  :إعالم المقاومة

ادر عن فصیل مقاوم �مارس �ق صد (ه ال(احث اإلعالم المرئي أو المسموع أو المقروء الصَّ
  .الكفاح الوطنّي (أ| وسیلة متوفرة لد�ه
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راسات: تاسًعا ا:قة الدِّ   :السَّ
راسات/ أوًال    :التي تناولت الخطاب اإلعالميّ  الدِّ

يّ ): 2013( خالد العمایرةدراسة  .1 صح
فة " 67ـ الفي حرب  الخطاب اإلعالمّي الع̀ر
  "االقدس نموذجً 

راسة  ها خالل فترات الحروب ور الذ| تؤد�ه وسائل اإلعالم على اختالف أشIالالدَّ تناولت الدِّ
أعداد صح�فة لعینة من واستخدم ال(احث المنهج الوصفي التحلیلي وأسلوب تحلیل المضمون،  ،زاعاتوالنِّ 

  .، أ| قبیل اندالع الحرب (أ�ام قلیلة67 في شهر حزJران عام تدر صالتي  أرSعةوعددها القدس 

لتالتي  النَّتائجأهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ

امتألت أعداد الصح�فة (التصرJحات من مختلف الزعماء والمسؤولین في الوطن العرSي  .1
 .ترحب (الوحدة العر�Sة

ب إلى التطوع أدت األخ(ار (مجملها دورًا Iبیرًا في تعبئة الجمهور ورفع المعنو�ات ودفع الش(ا .2
(الج�ش العرSي لتحرJر فلسطین، في الوقت الذ| لم تورد ف�ه الصح�فة أن(اًء وتوض�حات عن 
التجهیزات العسIرJة والمخططات اإلسرائیل�ة سو= أخ(ار صغیرة وغیر (ارزة ونادرة في 

 .األعداد الصادرة قبیل اندالع الحرب
في تارJخ القض�ة الفلسطین�َّة، " السوداء"لم تغفل الصح�فة دور الجانب األدبي في تلك الحق(ة  .3

 .حیث ُج�َِّشت القصائد في ذات الهدف التعبو| للجماهیر
ملحمة الحشد " مثل، 1967للداللة على حرب  تعبو�ة استخدمت صح�فة القدس مصطلحات  .4

، حیث اسُتخدم "، أزمةالمصیر، حربالعرSي، المعرIة الحاسمة، القدر العظ�م، معرIة 
 .وصف الحرب وعالقتها (الدول الخارج�ةمصطلح أزمة ل

  
كت
ك ر التَّ وتعثُّ  معضلة الخطاب اإلعالمّي الفلسطینيّ ): 2013( ناصر دمجدراسة  .2


اسيّ السِّ   
راسة  على التكت�ك حیث ألقى ال(احث الالئمة  معضلة الخطاب اإلعالمّي الفلسطیني،تناولت الدِّ

ن من وجهة نظر ال(احث ألهذا الخطاب، وذلك  Iمعزز لتعثر وتلعثم ةاالستراتیج�َّ أكثر منه على 
وهو (الضرورة  ،كت�ك الس�اسيّ الفلسطین�َّة ال �طرأ علیها تبدالت یوم�ة Iالتي �شهدها التَّ  االستراتیج�ة

استخدم ال(احث المنهج الوصفي التحلیلي لعینة من  حیث لقدرات ومهارات المستو= الق�اد|، انعIاس
  :ت فيمظاهر الخطاب الفلسطیني تمثل



11 
 

اإلسرائیلي في  االجت�احاألداء الس�اسي واإلعالمّي الفلسطیني، أثناء حصار الرئ�س عرفات وSدء  - 
 .م3-2002- 29

 .م2002أثناء معرIة مخ�م جنین في ن�سان  واإلعالمّي الفلسطیني،ّ  األداء الس�اسيّ  - 
 .م2009، أثناء معرIة غزَّة واإلعالمّي الفلسطینيّ  األداء الس�اسيّ   - 

لتالتي  تائجالنَّ أهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ

ة ل�ست ولیدة الصدفة إنما هي نتیجة لمساعي أمر�IJَّ  معضلة الخطاب اإلعالمّي الفلسطینيّ  .1
 .مضن�ة لعمل نظرJة الفوضى الخالقة

، وفي مقدمتها ةواستراتیج�َّ ستستقر ف�ه فراغات  أنه مرحلة ما (عد غزَّة یبدوفي  المشهد الفلسطینيّ  .2
 .یردم إال بزوال أس(ا(ه القاهرة ناشئ بین الضفة وغزَّة والذ| لنالفراغ ال

للفلسطینیین، ففي  الرسميّ  مثیل الفلسطینيّ هذا الفراغ س�قود أ�ضًا إلى فراغ أخر متمحور حول التَّ  .3
لمعرIة، خسر أبو ة (سبب صمودها وق�ادتها لالوقت الذ| اكتسبت ف�ه حماس شرع�ة اضاف�َّ 

 .ر الذ| أدخل القض�ة الفلسطین�َّة في حالة ملت(سة وغیر مسبوقة، األممازن هذه الورقة
 االستعاضة، الذ| یخشى أن تتم االستراتیجيّ تعمیR الفراغ غزَّة Iانت  ة لمعرIةتیجة اإلجمال�َّ النَّ  .4

عن ردمه بإیجاد ق�ادتین لدودتین لشعب واحد، وتكرJس تعثر التكت�ك الس�اسي وتواصل تلعثم 
 .فلسطینيالخطاب اإلعالمّي ال

  
وأثره  الفلسطینيّ  ل الد
مقراطيّ حوُّ التَّ ): 2013( إبراه
م دمحم صالح مصلح دحبوردراسة  .3


اسيّ على الخطاب السِّ   َّ
  2012- 2006" حماس"ة لحرWة المقاومة اإلسالم
راسة في الخطاب الس�اسي لحرIة المقاومة اإلسالم�ة  (عد ، "م2012-م2006" حماس"ت(حث الدِّ

سؤال  على لإلجا(ة حیث استخدم ال(احث المنهج الوصفي التحلیلي، ،أصوات الناخبین(أغلب�ة  فوزها
راسة الرئ�سي ما مد= األثر الذ| أحدثته عمل�ة التحول الد�مقراطي في الخطاب الس�اسي لحرIة : "الدِّ

أن مفردات وس�اق : "حماس، وما هي مؤشرات واتجاهات هذا التحول؟ وفحص فرضیتها المتمثلة في
  ، تغیرت (عد اشتراكها في االنتخا(ات التشرJع�ة الثان�ة، "حماس"اب الس�اسي لحرIة الخط

لتالتي  النَّتائجأهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ

جاه منظمة التحرJر خطاب حماس (عد اشتراكها في تلك االنتخا(ات، شهد تحوًال ت .1
 .الفلسطین�َّة
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م، شهدت تحوًال 2006خا(ات عام المبررات التي قدمها خطاب الحرIة لمشارIتها في انت .2
 .م1996وتطورًا عما Iانت عل�ه من انتخا(ات عام 

خطاب الحرIة أكد على قبولها (مبدأ الحل المرحلي إلقامة الدولة الفلسطین�َّة في حدود عام  .3
إضافة إلى موافقتها على ترIیز . رسم�ًا وقانون�ًا ووطن�اً " بإسرائیل"م، دون االعتراف 1967

 .م1948ي أراضي عام م، دون التخلي عن المقاومة ف1967أراضي عام  المقاومة في
، إلى احترام تلك "إسرائیل"ة مع الموقعانتقلت الحرIة من حالة الرفض المطلR لالتفاق�ات  .4

  . االتفاق�ات
  

: في حرب غزَّة 
اسيّ :الغة الخطاب السِّ ): 2012( حمزة عبد الوهاب أبو رمیلةدراسة  .4
  في اإلعالم واإلسرائیليّ  لفلسطینيّ تحلیل مقارن للخطاب ا

راسةتناول في اإلعالم  "اإلسرائیلیین"تحلیل النصوص الس�اس�ة في خطاب الفلسطینیین و ت الدِّ
الوصفي التحلیلي،  المقارن والمنهج ، حیث استخدم ال(احث المنهج2009- 2008أثناء حرب غزَّة 

من وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة  المختلفة من خالل جمع الب�اناتوأسلوب تحلیل المضمون، 
 .وتحلیلها والمرئ�ة

لتالتي  النَّتائجأهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ

ستعمل لتحقیR أهداف س�اس�ة، و�مIن توظ�فها تُ في الخطاب اإلعالمّي؛ العناصر اللغو�ة  .1
 .لتخدم أجندات مختلفة

Sي واألمرIJي (قوة في Iان مدعومًا (الخطاب األورو خالل الحرب لخطاب االسرائیلي ا .2
اإلعالم معتبرJن أن الحرب Iانت دفاع�ة ول�ست هجوم�ة، وIان هناك مبررات قو�ة لشن 

 ".الحرب العادلة"الحرب في إطار نظرJة 
Iان أقل قوة ووجودًا في اإلعالم (شIل دفاعي (سبب میزان خالل الحرب الخطاب الفلسطیني  .3

 .اإلسرائیليالقو= الذ| �میل لصالح الجانب 
 .رIز الخطاب الفلسطیني على النواحي اإلنسان�ة والتضح�ات أكثر من التهدید والوعید .4
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الخطاب اإلعالمّي لصح
فة القدس خالل الحرب على غزَّة ): 2009(دراسة عوني فارس  .5
 َّ
راساتة ة في افتتاح
اتها، مجلَّ قراءة نقد   الفلسطین
َّة الدِّ

راسة لتقد�م قراءة نقد�ة ، معتمدًة مّي لصح�فة القدس الفلسطین�َّةللخطاب اإلعال تسعى هذه الدِّ
Iانون /I/2008 – 19انون أول/27في الفترة ما بین " حدیث القدس"على ما جاء في افتتاح�ة الصح�فة 

راسة أنَّ استجا(ة الصح�فة لمجموعة من الضغوw والتأثیرات على رأسها 2009/ثاني  حیث افترضت الدِّ
ي الراهنة قد ساهم (شIل Iبیر في تبنیها لخطاب إعالمي تراوح بین إدانة الحرب حالة االنقسام الفلسطین

، واستخدم ال(احث المنهج كل الفلسطیني من جهة أخر= لوتجرJم االحتالل من جهة وعدم اعت(ارها حرSا ل
  .الوصفي التحلیلي، وأسلوب تحلیل المضمون 

لتالتي  النَّتائجأهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ
ول، وعبر مراجعة افتتاح�ات صح�فة القدس طوال أ�ام الحرب، (أّنهاخطَّت لنفسها مسارًا �مIن الق

 :إعالم�ًا التزمت ف�ه بخطوw عامة منها
 .إدانة الحرب وٕاظهار مد= (شاعتها وخطورتها على وجود الشعب الفلسطیني ومستقبله - 
 .استمرار الحرباستنIار الموقف العرSي والدولي الرسمیین، وتحمیلهما المسؤول�ة عن  - 
  .الجرأة في مهاجمة مواقف (عض األطراف العر�Sة على خلف�ة االنقسام العرSي ح�ال الموقف من الحرب - 
 .تجاهل قو= المقاومة الفلسطین�َّة، وعدم ذIر مواقفها وآل�ات مواجهتها للعدوان اإلسرائیلي - 
 .منطقةشح القراءة التحلیل�ة للحرب وأهدافها وتأثیراتها المستقبل�ة على ال - 
 .هللا التماهي مع الخطاب اإلعالمّي الرسمي الصادر من رام - 
استخدام لغة ح�اد�ة تجاه الحرب (شIل واضح وفي الكثیر من األح�ان، رغم وحشیتها ودموJتها  - 

  .وأضرارها الجس�مة على الشعب الفلسطیني
  

:عد مؤتمر  :ات الخطاب اإلعالمّي الفلسطینيّ متطلَّ ): م2008( أحمد أبو السعید. ددراسة  .6
   الم من وجهة نظر الصفوة الفلسطین
َّةأنابول
س للسَّ 

راسة لتتعرف على متطل(ات الخطاب اإلعالمّي الفلسطیني مرحلة ما (عد مؤتمر  جاءت هذه الدِّ
راسة في ظل غ�اب خطاب  تمثلت، حیث 2007لسالم الذ| ُعقد في د�سمبر أنابول�س ل مشIلة الدِّ

ومؤثر على الرد على االتهامات الموجهة إلى الحIومة الفلسطین�َّة،  إعالمي فلسطیني موحد، وقو|،
ترامها لمحادثات خاصة (عد مؤتمر أنابول�س، والتلكؤ اإلسرائیلي في تنفیذ االتفاق�ات المس(قة، وعدم اح

  .أنابول�س للسالم، استخدم ال(احث المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدم أداتي االست(انة والمقابلة
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لتتوقد  راسة إلى وصَّ   :الدِّ
 .وجود حالة من عدم الرضا عن الخطاب اإلعالمّي الفلسطیني ومد= فاعلیته .1
السبب األول لعدم فعال�ة الخطاب اإلعالمّي الفلسطیني تعدد جهات إصداره، وعدم اإلجماع  .2

 .على خطاب إعالمي موحد، إضافة لتعدد الناطقین اإلعالمّیین (اسم السلطة والحIومة
فزJون الفلسطیني الحIومي على أعلى نسب من حیث ترتی(ه في تقد�م خطاب حظي التل .3

إعالمي فلسطیني فعال، یل�ه الصحافة في المرت(ة الثان�ة، بینما حصلت فضائ�ة األقصى 
 .على المرIز الثالث واإلذاعات المحل�ة المرت(ة الرا(عة

لخطاب اإلعالمّي عدم وجود س�اسة إعالم�ة واضحة شIلت أهم المعوقات التي تواجه ا .4
 .الفلسطیني، یل�ه أن القائمین على اإلعالم الفلسطیني تس�طر علیهم النزعة الحز�Sة

الموضوعات التي یجب أن یرIز علیها اإلعالم الفلسطیني، Iانت قض�ة رفع الحصار عن  .5
 .الشعب الفلسطیني، ثم االهتمام (قض�ة القدس

 

  المعاصر مّي الفلسطینيّ الخطاب اإلعال): 2007( صادق أبو سل
ماندراسة  .7
راسة تناولت خصائص الخطاِب اإلعالمّي (صفٍة عامٍة وفR الموروث في علم ال(الغة  الدِّ

وخاضت  ،ن الخطاِب اإلعالمّي، وخصائِصهِ عثم جر= الحدیث ، مفهـوِم الخطاب وتحدثت عن، العر�Sة
راسة في أدواِت صانِع الِخطاِب اإلعالمّي؛ ل�ستفیَد منها  المعاصرون في تثقیف أنفسهم مّیون اإلعالالدِّ

راسة ِ(َعْرِض  (مستلزماِت صنعتهم، ولیتسنى لهم امتالُك أزمَِّة ب�اِنها، وIجانٍب تطب�قيٍّ Iان اهتماُم الدِّ
ي إعالِن التزوJر الداللي، والترجمة المقاومة، وعدم التََّحّر| والتََّسّرع ف: ، ومنهامظاهَر من اإلعالِم النَّْفِعيِّ 

  .، واستخدم ال(احث المنهج الوصفي التحلیلي، وعدم المصداق�ةالخبر
لتالتي  النَّتائجأهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ

وقوع IثیرJن من الساسة والمحللین واإلعالمّیین الفلسطینیین في براثن التزوJر الداللي، حیث وجد  .1
 .اتال(احث أن أكثر وسائل اإلعالم العرSي والفلسطیني تستعمل هذه المفرد

خاصة في وقت القصف " خبر عاجل" التسّرع في إعالن الخبر وهو ما اصطلح على تسمیته بـ .2
 .لي، حیث التسابR على نشر األخ(اراإلسرائی

�سب(ه االنتماء الحزSي أو الفصائلي أوالفIر| أو المذهبي أو الطائفي أو  عدم المصداق�ة وهو ما .3
 .الحق�قة العصبي یدفع نحو االنح�از ومجان(ة االفصاح عن

وزارة اإلعالم الفلسطین�َّة الس�طرة على وسائل اإلعالم والس�ما الخاصة التي یرت(� أكثرها تفقد  .4
 .(األحزاب والفصائل والحرIات
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ة الخصم): 2004( دانة عمر عبد الكرTم عدسدراسة  .8 تسلسل : دور اإلعالم في محا̀ر

يّ  يّ  الخبر اإلعالمّي وموضوعیته في الخطاب اإلعالمّي الع̀ر   والغ̀ر
راسة تقی�م طرJقة Iتا(ة الخبر الصحفي في اإلعالم العرSي والغرSي وذلك لمعرفة مد=  هدفت الدِّ

راسة أ�ضًا إلى معرفة مد= الحرJة التي . فعال�ة ومقروئ�ة الخبر وأثره على ردة فعل القراء Iما وهدفت الدِّ
Iتم جمع . س وجهة نظر متناقضةیتمتع بها المترجم عند ترجمة خبر صحفي متحیز أو خبر صحفي �ع

م وقد ت، شملت ست جرائد عر�Sة وأخر= غر�Sةم، حیث  2004- 2000نشرات إخ(ارJة في الفترة ما بین 
  .تحلیل المادة اإلخ(ارJة بناًء على نظرJات تحلیل الخطاب

لتالتي  النَّتائجأهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ

ألولى تؤJد الرأ| العام العرSي وتتمثل في ا. اإلعالم العرSي وجهتي نظر متناقضتینیخاطب  .1
تعIس وجهة نظر متناقضة ف�ما یخص ن وجد أن معظم الجرائد العر�Sة اخت�ار األلفا�، ولك

اخت�ار األلفا�، والثان�ة تعIس الرأ| العام اإلسرائیلي وتتمثل في طرJقة تسلسل وIتا(ة 
 . األفIار الرئ�س�ة والفرع�ة للخبر الصحفي

2. Sي یخاطب وجهة نظر واحدة تؤثر في الرأ| العام (حیث تقنع الرأ| العام بوجهة اإلعالم الغر
 . نظر تحارب الرأ| العام الفلسطیني

المترجم من العر�Sة إلى اإلنجلیزJة یجد صعو(ة في ترجمة القطعة التي تعIس وجهتي نظر  .3
 . متناقضتین

 Newsweek, and The الجرائد العر�Sة التي تصدر (اللغة اإلنجلیزJة IجرJدة نیوزو�ك .4

Jerusalem Times  ي وٕانما تتناقض معهSس الرأ| العام العرIال تع. 
(عض الوIاالت اإلخ(ارJة IالجزJرة والجرائد العالم�ة Iالقدس العرSي تعIس الرأ| العام  .5

 . العرSي والفلسطیني، ولكنها أقل�ة مقارنة (غیرها من الجرائد العر�Sة
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راسات/ ثانً
ا ولّي اإلنسانيّ التي تنا الدِّ   :ولت القانون الدَّ

ة لتطبیق القانون الدَّولّي اإلنسانّي على ات القانونیَّ اآللیَّ ): م2012( عمرو عبدودراسة دمحم  .1

 .الصعید الوطنيّ 

ولّي اإلنسانّي على الصعید الوطني  راسة (التفصیل األل�ات القانون�ة لتطبیR القانون الدَّ تناولت الدِّ
ولّي اإلنسانيّ  القانون  أحIام إنفاذ على الدول ماإلز  مد=حیث   عن یتفرعث (حی الوطن�ة، تشرJعاتها في الدَّ

 هذهلزام�ة إ ومد= الوطن�ة؟ التشرJعات في القواعد هذه إدماج �Iف�ة في تتمثل أسئلة،ة عد اإلشIال�ة هذه
 السبل فضلأ هي وما الداخلي؟ القانون  أحIام مع رضهااتع حال في وخاصة الوطني، للقاضي القواعد
ولّي اإلنسانيّ  القانون  أحIام تطبیR ان لضم  المنهج على اعتمد ال(احث الوطن�ة؟ األصعد على الدَّ

ستقراء وا وتحلیلها، الصدد هذا في الوارد الدول�ة القانون�ة النصوص راءةق في التحلیلي، والمنهج الوصفي،
  .العالقة ذات القانون�ة الكتب في الكتاب أراء

لتما  وWان من أبرز راسة توصَّ   :إل
ه الدِّ
ولّي  القانون  تطبیR على (العمل فااألطر  الدول ماالتز  على نصت األرSعة جنیف اتفاق�ات .1 الدَّ

 اماتز االلت تنفیذ (عدم تتعلR قانون�ة اتاءجز  على نصت انها Iما الداخلي الصعید على اإلنسانيّ 
 .فااالطر  الدول على المفروضة

 1277لعام اإلضافیین وSروتوIولیها 1242 لعام األرSعة جنیف اق�اتاتف في فااألطر  الدول Iافة .2
 .وتنفیذها هاقلتطب� الالزمة التشرJعات بإصدار ملتزمة

ولّي اإلنسانيّ  القانون  وتدرJس بنشر ماااللتز  .3  القانون  (قواعد الناس من قدر أكبر إعالم شأنه من الدَّ
 .الداخلي قانون ال في مهااحتر  هو تطبیR آل�ات من یوسع مما الدولي،

ولّي اإلنسانيّ  القانون  انتهاكات أو مخالفات .4  الختصاص تخضع دول�ة ئماجر  تشIل أضحت الدَّ
ولّ�ة الوطن�ة الجنائ�ة المحاكم  .)العالمي الجنائي االختصاص( والدَّ

  

المفروض على قطاع  الحصار اإلسرائیليّ ): 2011( ین یوسفخولة محي الدِّ دراسة  .2
  العام لقانون الدوليّ غزَّة في ضوء أحWام ا

راسة تقی�م الحصار اإلسرائیلي المفروض على قطاع غزَّة من ناح�ة القانون الدولي،  تناولت الدِّ
وقد بدأت (التعرJف (الحصار عبر دراسة تطوره التارJخي وأنماطه واألسالیب التي ُطّ(قت من خاللها 

عن دراسة الحصار اإلسرائیلي المفروض  وأحIام القانون الدولي الناظمة له، ثم جر= الحدیث (عد ذلك
حاالت الحصار، وحلََّل  نمعلى قطاع غزَّة، فتناول أبرز مالمح هذا الحصار التي تمّیزه عن غیرهم 
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َل هذا الحصار  َّIف (قواعد القانون الدولي التي َشJره، ووصل إلى التعرJالذرائع التي قدمتها إسرائیل لتبر
  2008الكارث�ة في ح�اة سIان القطاع مع آثار العدوان اإلسرائیلي عام تداخل آثاره خرقًا لها وذلك مع

  .في قطاع غزَّة، واستخدمت ال(احثة المنهج الوصفي التحلیلي، والمنهج التارJخي

لتالتي  النَّتائجأهم  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ

قواعد عدم مشروع�ة الحصار اإلسرائیلي المفروض على قطاع غزَّة، النتهاكه عدًدا من  .1
ولّي اإلنسانّي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، خاصة (عد تداخلت أثاره مع آثار  القانون الدَّ

، مما أد= إلى تفاقم انعIاساته 2012-2008العدوان اإلسرائیلي على القطاع عامي 
 .الكارث�ة على ح�اة أهالي القطاع

دة ـم المتحـفي إطار األم سواء رالقانون�ة التي تض(� موضوع الحصا وجود العدید من القواعد .2
 .وهو ما لم تلتزم (ه سلطات االحتاللإطارها، ارج ـخ أو

تجاه الحصار المفروض على  الثغرات القانونیة في المواقف اإلسرائیلیةوجود العدید من  .3
 .القطاع

تجرJد االدعاءات اإلسرائیل�ة تجاه الحصار المفروض على قطاع غزَّة، �عمل على Iسب  .4
، وهو ما �مIن أن ُ�الح� من مستو= - لو على صعید الرأ| العام غیر الرسميو –التأیید 

 .التحرك الذ| ظهر على الصعید الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزَّة

  

ولّي اإلنسانّي في النِّ مدL فاعل
َّ ): 2010( مقصي مصطفى ت
ِّ دراسة  .3 زاعات ة القانون الدَّ
ولّ
ة المسلَّ  ولّ
ة وغیر الدَّ   حة الدَّ

راسةتنا الضا(� القانوني الذ| �حدد أ(عاد النزاع وJبلوره و�سعى إلى إنهائه (Iل السبل  ولت هذه الدِّ
والوسائل المتاحة، وذلك للحد من اآلثار المدمرة التي یخلقها أ| نزاع مهما Iان نوعه، وحتى �ضع 

ولّ�ة في حال إخالله (قوانین هذا النزاع وقواعده  المنهج على اعتمد ال(احث، متجاوزه تحت المساءلة الدَّ
 (الموضوع العالقة ذات واأل(حاث والدراسات الوثائR على جمع االعتماد خالل من التحلیليالوصفي 
  .القانون  هذا لنصوص العلم�ة الموضوع�ة المناقشة طرRJ عن وتحلیلها

لتوقد  راسة إلى توصَّ   :الدِّ
ة (شIل یتناسب مع القانون الدولي ضرورة لتشج�ع الدول على إصالح أنظمتها القضائ�ة الجنائ� .1

ولّ�ة على اعت(ار أن احترام قواعد  اإلنسان یوما یتطل(ه النظام األساسي للمحIمة الجنائ�ة الدَّ
ولّي اإلنسانّي یتوقف على مد= Iفالة النظم الوطن�ة لهذا االهتمام  .القانون الدَّ
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وليّ  .2 راسة الضوء على مد= فاعل�ة القانون الدَّ اإلنسانّي في النزاعات المسلحة سواء  تلقي هذه الدِّ
ولّ�ة، ال تهدف (حال من األحوال إلى انتقاد هذا القانون أو الدعا�ة ضده ولّ�ة أو غیر الدَّ  .الدَّ

شمول�ة قواعد هذا القانون وفاعلیتها في توفیر الحما�ة وخاصة للمدنیین إذ أنه (م(ادئه السام�ة  .3
  .المظلة األولى التي �ستظل (ظلها حماة القانون وداعموهوآل�اته النافذة وقواعده اآلمرة، ی(قى 

  

  في القانون الدوليّ  الفصل اإلسرائیليّ  جدار): م2007( رTم ت
سیر العارضةدراسة  .4
راسة الضوء على جدار التهم الكثیر من األراضي الفلسطین�َّة  الفصل اإلسرائیلي الذ| ألقت الدِّ

راسة أهم�ة في وضع تصور مستو  ولّ�ة (شأن هذا الجدار، لهذه الدِّ قبلي لما صدر عن محIمة العدل الدَّ
أمام محIمة ) الفلسطین�َّة اإلسرائیل�ة( وهي مهمة Iونها ترIز على الجدل الذ| حصل خالل المرافعات

ولّ�ة، فالجانب اإلسرائیلي شدد على أهم�ة بناء الجدار Iوسیلة الدفاع المشروع من الهجمات  العدل الدَّ
(المقابل اعتبر الجانب الفلسطیني أن بناء الجدار سیؤثر على حقوق الشعب الفلسطیني  الفلسطین�َّة

 Rال الجانبین موقفه القانوني المتعلI یف یبررI ولّ�ة، و(التالي فهي تحلل المختلفة التي Iفلتها المواثیR الدَّ
  .التحلیليفي الوص المنهج علىاعتمدت ال(احثة وقد ، (القض�ة (االستناد إلى القانون الدولي

لتو  راسة إلى  توصَّ   :أنالدِّ
أحIامها تنص (شIل واضح وصرJح على حظر جم�ع ة أن بنود االتفاق�ات الدول�ة و ال(احث توجد .1

، واآلثار الناجمة عن الجدار والتصرفات اإلسرائیل�ة وتحرJمها، ومنذ االحتالل اإلسرائیلي النَّتائج
ة صدرت من مجلس األمن والجمع�ة العامة، أما قرارات Iثیر  لفلسطین وحتى هذه اللحظة هناك

أن تدین إسرائیل أو تحثها على أمر معین أو العدول عنه، لكنها تذهب أدراج الرJاح، فإسرائیل 
ولّ�ة  .دائًما دولة خارجة عن القانون وال تعترف (الشرع�ة الدَّ

لمعروف وهو Iان للجمع�ة العامة دور أقو= من مجلس األمن (شأن الجدار، وذلك للسبب ا .2
واحًدا یلزم �IJة، لذلك لم تجد ال(احثة قراًرا الذ| تلوح (ه دائًما الوال�ات المتحدة األمر ) الفیتو(

أما الجمع�ة العامة فهي . إسرائیل بهدم األجزاء المبن�ة من الجدار أو حتى وقف أعمال البناء ف�ه
ولّ�ة لطلب اصدار فتو= بهذا   .أنالشالتي ذهبت لمحIمة العدل الدَّ

ولّ�ة، لم تخذل الفلسطینیین في قض�ة الجدار، فقد أصدرت فتو= لها أهمیتها  .3 محIمة العدل الدَّ
الس�اس�ة لكن المشIلة هي أن إسرائیل لم تلتزم أبًدا بتطبیR أ| قرار حتى لو Iان ملزم، فIیف 

  .دب�ةلها أن تلتزم (فتو= هي أصال غیر ملزمة من الناح�ة القانون�ة بل فق� من الناح�ة األ
ولّ�ة و�ستخدمونه لصالح قضیتهم  .4 لم �ستثمر الفلسطینیون الفتو= الصادرة عن محIمة العدل الدَّ

 ).الجدار(المعقدة 
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ولّي اإلنسانّي  الوضع القانونيّ  ):م2006( جمال روابدراسة  .1   للمقاتل في القانون الدَّ
راسة الحدیث عن الوضع القانوني للمقاتل حیث اعتبر ذل ك من أبرز م(ادz القانون تناولت الدِّ

ولّي اإلنسانّي إقرار تفرقة بین المقاتلین أنفسهم وتقس�مهم إلى فئتین، إذ هناك تش�Iالت مقاتلة تندرج  الدَّ
ضمن الفئة المقاتلین القانونیین وتتمثل في أفراد الجیوش النظام�ة التا(عین للدولة، أفراد الشعب الذ| یهب 

اء نتیجة طوعة، فمنح مقاتلي هذه الفئة وصف المقاتلین القانونیین جلنصرة وطنه وIذا المل�ش�ا المت
راسة على السلو�Iات واألفعال المجرمة والتي �حظر التنظ�م الذ| تتمیز (ه ، Iما جر= الترIیز في الدِّ

، على أ| مقاتل شرعي اقترافها ألنها تعتبر جرائم حرب من شأنها تعرJض مرتكبها واآلمر بها للمسؤول�ة
  .دم ال(احث المنهج الوصفي التحلیليواستخ

لتوWان من أبرز ما  راسة توصَّ   :إلیها الدِّ
إلى مقاتلین شرعیین ومقاتلین غیر شرعیین، والوقوف بدقة  تصن�فهمالتمییز بین المقاتلین أنفسهم  .1

ولّي اإلنسانّي، له أهم�ة خاصة ال تقل  على وضع القانوني للمقاتل الشرعي المحدد في القانون الدَّ
 .عن أهم�ة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین

تضییR نطاق العمل�ات العدائ�ة (حیث یخرج عن نطاقها عدد ال �حصى من األشخاص وIذا  .2
 .األع�ان التي ال تستدعیها الضرورة العسIر| 

ولّي اإلنسانّي تتمثل (الدرجة األولى في استخدام القوة (اعتدال وعلى نحو مت .3 ناسب روح القانون الدَّ
 .مع األهداف المتوخاة من إثارة النزاع المسلح مهما Iانت طب�عته

ین(غي السعي للتأثیر على مواقف الناس وسلوIهم على نحو �عزز حما�ة ضحا�ا النزاعات  .4
ولّي  المسلحة، Iما �قع على عاتR الدول التزام قانوني یتمثل في واجب تلقین معرفة القانون الدَّ

 .نسان�ة على Iافة األصعدة ومستو�ات التسلسل الق�اد| لقواتها المسلحةاإلنسانّي والم(ادz اإل
  

راسة من / ثالًثا راساتموقع الدِّ ا:قة الدِّ  :السَّ
راساتمن خالل استعراض  ا(قة الدِّ لتالتي  النَّتائجظر إلى أبرز والنَّ  السَّ  إلیها، یتضح أنَّ  توصَّ

راسةثمَّ  راساتو  ةالحال�َّ  ة عدٍد من الفروق بین الدِّ ا(قة الدِّ   :يآلتا حوعلى النَّ  السَّ
راسات .1 ا(قة الدِّ (شIله العام دون  الخطاب اإلعالمّي الفلسطینيّ  دة منتناولت جوانب متعدِّ  السَّ

تخص�ص الحدیث عن الخطاب اإلعالمّي للمقاومة الفلسطین�َّة، أو الخطاب اإلعالمّي 
وقد درست فترة ) 2012( رمیلةدراسة  إال في دراسة واحدة للمقاومة الفلسطین�َّة زمن الحرب

 .2009- 2008العدوان على غزة 
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راساتالعدید من  .2 ة في القانون التي تم استعراضها، جر= الحدیث فیها عن مواض�ع عامَّ  الدِّ
ولّي اإلنسانّي، دون أ| ر�S بینه وSین الخطاب اإلعالمّي المستخدم زمن الحرب  .الدَّ

3.  ّIراساتزت (عض ر �اسي واإلعالمّي لحرIة حماس، Iونها إحد= السِّ الخطاب  على الدِّ
، ولم تناقش الفصائل الفلسطین�َّة المقاِومة، وٕاشIال�ة الخطاب اإلعالمّي الفلسطیني ومعضلته

راساتهذه  الخطاب اإلعالمّي للمقاومة الفلسطین�َّة المستخدم زمن الحرب، وتقی�م هذا  الدِّ
و   .لّي اإلنسانيّ الخطاب في ضوء نصوص وقواعد القانون الدَّ

 ، حیث إنَّ 2012 ال توجد أ| دراسة سا(قة تدرس إعالم المقاومة أثناء العدوان على غزَّة .4
 .الموضوع جدید نسبً�ا

ال توجد أ| دراسة سا(قة تدرس العالقة بین إعالم المقاومة أو اإلعالم المستخدم زمن الحرب  .5
ولّي اإلنسانيّ   .والقانون الدَّ

6. I راسة مع راساتثیر من تتفR هذه الدِّ ا(قة الدِّ في انتمائها لحقل ال(حوث الوصف�ة  السَّ
راساتواستخدام منهج  راسة ات(عها ال(احثة التي ة، وهي المنهج�َّ حلیل�َّ التَّ  الدِّ  .في هذه الدِّ

راسة عن  .7 راساتتختلف هذه الدِّ ا(قة الدِّ راسة، وهما لم یدخال في أ| في العیِّ  السَّ نة ومجتمع الدِّ
رامن  ا(قة ساتالدِّ  .السَّ

راسة عن نة الزمن�َّ تختلف العیِّ  .8 راساتة لهذه الدِّ ا(قة الدِّ ؛ فهي تدرس العدوان على غزَّة في السَّ
 .21/11/2012 وحتى 14/11/2012 الفترة ما بین

هو منحى جدید لم تتطرق إل�ه  تقی�م الخطاب اإلعالمّي في ال(عد القانونيّ  ضح أنَّ یتَّ  .9
راسات ا(قة الدِّ (الذات عندما �Iون الحدیث عن تقی�م الخطاب اإلعالمّي للمقاومة ، و السَّ

ولّي اإلنسانيّ   .الفلسطین�َّة من وجهة نظر القانون الدَّ
راسة جدیدة من حیثمن خالل العرض السَّ  .10  :ابR، نجد أن الدِّ

 دراسة الخطاب اإلعالمّي للمقاومة الفلسطین�َّة خالل العدوان على غزَّة" موضوعها  . أ
ولّي اإلنسانيّ في می 2012  .زان القانون الدَّ

راسة، وهم اإلعالمّیون من حیث العیِّ   . ب العاملون في المؤسسات المقرSَّة أو  نة ومجتمع الدِّ
 .الفلسطین�ة لمقاومةالتَّا(عة ل

  
راساتحدود االستفادة من / را:ًعا ا:قة الدِّ   :السَّ

ة واألصالة المتعلِّقة (االستقصاء المطروح في دراستنا إذ أنَّها انتحت منحًى لم ُ�طرق من  (الرَّغم من الِجدَّ
راساتعلى أهمیته وضرورته؛ إال أنَّ  -على حد علم ال(احث–قبل  ا(قة الدِّ  :ساهمت ف�ما �أتي السَّ
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راساتأفادت  .1 ا(قة الدِّ راسة، وٕاضافة مجموعة من التعد�الت علیها،  السَّ في بلورة مشIلة هذه الدِّ
 .ال(احثون واألسالیب التي انتهجوها في إجراء دراساتهم اوفًقا للنتائج التي توصل إلیه

راساتعّمقت  .2 ا(قة الدِّ راسة، وسّهلت من عمل�ة تحدید  السَّ إحساس ال(احث (أهم�ة موضوع الدِّ
راسة  .أهداف الدِّ

راساتساعدت  .3 ا(قة الدِّ راسة،عبر تقد�م  السَّ في تعدیل طفیف على ص�اغة (عض أسئلة الدِّ
راسةالمزJد من المعلوما  .ت النظرJة حول الموضوع محل الدِّ

راساتأفاد التنوع في  .4 ا(قة الدِّ راسة وتعمیR التحلیل والتفسیر على  السَّ في مناقشة نتائج هذه الدِّ
التي توصل إلیها ال(احثون في مجتمعات وقضا�ا مت(اینة على الرغم من عدم  النَّتائجضوء 

 .2012 توافر دراسات تعالج العدوان على غزَّة
Iما استفاد ال(احث من الوفرة الكبیرة في المراجع والمصادر إلتمام اإلطار النظر| العام  .5

  .للدراسة
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  انيالثَّ  الفصلُ 
  اإلطار النَّظرّ? للّدراسة

  

  : لالم:حث األوَّ 

وليّ القانون  .1  .اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ القانون  .2   .:الوضع الفلسطینيّ وعالقته  اإلنسانيّ  الدَّ

  :الثَّاني الم:حث

 ، وسماتهرهمفهومه ومراحل تطوِّ .. اإلعالم الفلسطینّي  .1

  .المقاوم اإلعالم الفلسطینيّ .. ة إعالم المقاومة .2

 التَّقارTر، و 2012 غزَّةاإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان اإلسرائیلّي على  .3

 ّ
ول   .لةذات الصِّ  ةالدَّ
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  الم:حث األول
وليّ القانون : أوالً    اإلنسانيّ  الدَّ

  
 .مةمقدِّ  .1
وليّ القانون  نشأةُ  .2  .اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ القانون  رُ تطوُّ  .3   .اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ القانون  مفهومُ  .4   .اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ القانون  خصائُص  .5   .اإلنسانيّ  الدَّ



24 
 

مة   :ُمقدِّ

وليّ القانون  ول�ّ من القوانین  اإلنسانيّ  الدَّ وِل  الحدیثة التي ظهرت نتیجًة الحتداِم الحروِب بین ةالدَّ الدُّ
رة، وIانت الحرُب شاملَة، ال ُتمیِّز بین العسIرJِّین واألهداِف  وما عاَنته ال(شرJَُّة من و�الِتها المدمِّ
العسIرJَّة، والمدنیِّین واألهداِف المدن�َّة، فIُل ما �عوُد للخصِم م(اٌح جاَز تدمیُره، و(سبب عدم قدرة المدنیِّین 

فاع عن أنفِسهم ظهرت ال ة وأنَّ على الدِّ ُمطال(ُة (عدم استهداف المدنیِّین، واألهداف المدن�َّة، خاصَّ
  ).9: 2009الفتالو|، (استهداف هذه المواقع ال ُ�حقR میزة عسIرJَّة ُمعینَّة 

وليّ القانون  مرَّ  جد في فIر د�ان المختلفة، Iما وُ نبثR من األادة، حیث (مراحل متعدِّ  اإلنسانيّ  الدَّ
ول�ّ ات �َّ لى أن بدأ یتقنن من خالل المعاهدات، واالتفاقإین الفالسفة واالصالحیِّ  ، نةٍ معیَّ  شمل حاالتٍ �ل ةالدَّ

  :وعل�ه فإنَّ هذا الم(حث سیتناول، )7: 1993الزمالي، ( اسن النَّ مِ  دةٍ حدَّ مُ  وفئاتٍ 

وليّ القانون  نشأةُ  .1  .اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ القانون  رتطوُّ  مراحلُ  .2   .اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ قانون ال مفهومُ  .3   .اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ القانون  خصائُص  .4  .اإلنسانيّ  الدَّ

  

وليّ القانون  نشأةُ  .1   :اإلنسانيّ  الدَّ
القد�مة، إال  عوب منذ العصورلد= جم�ع الشُّ  من و�الت الحروب عالقةً  اإلنسانِ  حما�ةُ  ت فIرةُ ظلَّ 

 اسع عشر، وIان الحدثُ  في القرن التَّ ًرا هائًال على النِّزاعات المسلَّحة، شهد تطوُّ  ةِ االنسان�َّ  إضفاء طا(عُ  أنَّ 
ول�ّ اللجنة  تأس�ُس  في ذلك هو الحاسمُ   ة تحسین مصیرتفاق�َّ اوتوق�ع ، 1863 عام للصلیب األحمر ةالدَّ
 ِّJرIالموقُع ( 1864اغسطس عام  خالل شهرات المسلَّحة في المیدان، ین الجرحى في القوَّ العس

لیب األحمل اإللكترونيُّ  ممارسات المن  مجموعة دمنذ القِ الحروب المندلعة مُ  شهدتحیث  ،)رلصَّ
 المقاتلین، (اإلضافةِ  ن غیرین مِ ت لتشمل المدنیِّ للدماء، امتدَّ  وسفكٍ  ، وعدوانٍ ن ظلمٍ ة مِ وحش�َّ الة، و همج�َّ ال

اء الحوامل، سة ل(عض األفراد من الكهلة، والشیوخ، والصغار والنِّ فرRJ بین األوضاع الخاصَّ إلى عدم التَّ 
 ابن ذلك أوجز حیث، قافة، والم(اني، وJناب�ع الم�اهالثَّ  ز القائمون على تلك الحروب بین دورمیّ Iما لم �ُ 
 وأصلها إرادة انتقام (عض ،اها هللالحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخل�قة منذ برَّ " (قوله خلدون 

  )260: 1997ابن خلدون، " (ال(شر من (عض
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النها�ة في ت من العوامل التي أدَّ  ر بجملةٍ فات القاس�ة في النِّزاعات المسلَّحة بدأت تتأثَّ التصرُّ  لكنَّ 
راجع عن تلك الممارسات القاس�ة في ساحات القتال لتَّ ل این قو�ً الدِّ  Iان تأثیرُ  ،تهادَّ ن حِ خفیف مِ لى التَّ إ

 ةرJعة اإلسالم�َّ ة، وعلى الخصوص الشَّ رائع السماو�َّ جدت فIرة القانون االنسانّي في الشَّ فوُ  ،انسانيٍّ  بدافعٍ 
ة یها اإلنسان في Iافَّ التي یؤدِّ  عائرین على اإلسالم فق�، فالشَّ الدِّ  ، ولم �قتصر)42: 2005الشاللدة، (

ة التي أص(حت الیوم الفاصل بین لى ما قبل الیهود�َّ إتعود أغلبها  مختلفةٍ  من أد�انٍ  (قاع األرض آت�ةٌ 
ة أما ال(ق�َّ . على القرآن الكرJم، والعهدین القد�م، والجدید اقتصرتفتلك الكتب . ة، وغیرهاسماو�َّ الكتب ال

ة من صنع ة بل وضع�َّ ا لعقائده ل�ست سماو�َّ التي �عتمد اإلنسان في إقامة شعائره، و�عتبرها مرجعً 
ا لقواعد ا غن�ً ة أص(حت مصدرً خالق�َّ أة، و ین، ورغم ذلك تحتو| على م(ادz انسان�َّ الفالسفة، واإلصالحیِّ 

وليّ القانون    ).18: 1985الفتالو|، ( اإلنسانيّ  الدَّ

 ؛في المجتمع راكم الثقافيّ ة نتیجة التَّ عمل�ة التنشئة اإلجتماع�َّ  عبرَ  قافة التي �Iتسبها اإلنسانُ ثَّ الو 
وليّ بها قواعد القانون  تأثرُ ت للعدو، ومعاملة جنوده،  اتفهمً  ون أكثرفمون، والمثقَّ ، فالجنود المتعلِّ اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ ة للقانون اإلطالع على القواعد األساس�َّ  Iما أنَّ . ین، من الجنود األمیِّ ةٍ إنسان�َّ  ومواطن�ه بروحٍ   الدَّ
ول�ّ وقد أدرIت اللجنة ، فین من غیرهممین، والمثقَّ ا للجنود المتعلِّ هو أكثر �سرً  اإلنسانيّ  للصلیب  ةالدَّ

وليّ یف أهم�ة إدخال القانون األحمر في جن ة على مستو= المناهج ة الوطن�َّ قافة العامَّ في الثَّ  اإلنسانيّ  الدَّ
  .)22: 1994هند|، ( ة في مراحله المتوسطة والعال�ة في البلدان المختلفةالتدرJس�َّ 

ول�ّ نت اللجنة قد فطِ و  من  ر|ّ ث ة Iمصدرٍ قافة اإلسالم�َّ إلى الحضارة والثَّ  للصلیب األحمر ةالدَّ
وليّ القانون  مصادر  "اإلسالميّ  ارJخ العرSيّ من ذاكرة التَّ "ا (عنوان رً ا مصوَّ فأصدرت منشورً  ؛اإلنسانيّ  الدَّ

  ).69: 1993البر، ( عال�م االنسانّ�ة في السلم، والحربمشهورة في مجال تطبیR التَّ  ة عر�Sَّ نته أقواًال ضمَّ 

ل (عض أهم معط�ات القانون شIِّ تُ  ةً عر�Sَّ  مقولةً  عشرةَ  الثنتيّ  1994تقو�م العام اللجنة ست Iما Iرَّ 
وليّ  وها هي عشر من هذه  ،رائعةٍ  ةٍ عر�Sَّ  في أشIال وخطوwٍ  المقوالتوصاغت هذه  ،اإلنسانيّ  الدَّ

حسب تسلسل ووردها في  في التُّراث العرSّي واإلسالمّي، ةثرJَّ ن وأة عرJَّ شِ  المقوالت المأخوذة من أصول
 :)1994د|، هن( قو�مالتَّ 

 )ین بن عرSيّ لمحي الدِّ (ث من استغاث (ك أغِ  .1
 )وحید|ّ ان التَّ ألبي ح�َّ (ر غدذر في ال عُ  .2
 )ألبي العالء المعر|ّ (ونه منا�اهم فما لهم إذا أتاهم أسیر ال �فIُّ  = سار هم أُ  .3
 )براو|ّ یخ الشَّ للشَّ (لح من ذ| قدرة أصلح الصُّ  .4
 )ین �Iنالدِّ  لوليّ ( وجب األمان  ؛إذا دان الِعَد= .5
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 )لحنظلة بن عرادة(فهال ترIنا النبت ما Iان أخضرا  .6
 )بن أبي طالب لعليّ (وال تهیجوا النساء (أذ=  ا وال تجهزوا على جرJحٍ ا وال تصیبوا معورً دبرً ال تقتلوا مُ  .7
 )ألبى العالء المعر|ّ (تكرم (ساحته لألسر=  ؛ن �Iن له Iرممَ  .8
 )ن رضوانب للطبیب عليّ ( ك Iما تعالج حبی(ك عالج عدوَّ  .9

 )لحبیب بن مسلمة الفهر|ّ (Iم وسور مدینتكم عِ �َ ي أمنتكم على أنفسIم وأموالكم وIنائسIم وSِ إنّ  .10

قو�م المذIور Iقول معاو�ة بن أبي أخر= شهیرة من خارج التّ   عر�Sةً إلى ذلك أقواًال  إضافةو�مIن 
: فخر الدین الراز|  وقول اإلمام )163: 1987، (الذر| ال( "وفاء (غدر خیر من غدر (غدر" :سف�ان

مّناع، " (أشرف األجسام في هذا العالم والبدن اإلنسانيّ , فوس في هذا العالمة أشرف النُّ فس اإلنسان�َّ النَّ "
2010 :8.( 

یI) Rر وأب"ة الخل�فة من وص�َّ  لم �عرف أبلغَ  العصور ارJخ على مرِّ التَّ  أنَّ  Iما رضي هللا " الصدِّ
وليّ أهم م(ادz القانون ن مIن اعت(ارها مِ التي �ُ  عنه، هة ته الموجَّ المعاصر، وذلك في وصیَّ  اإلنسانيّ  الدَّ

  :جندهو ا إ�اه إلى قائد ج�شه أسامة بن زJد حین قال مخاط(ً 

والتقتلوا  لوا،التخونوا وتكفروا، وال تغدروا، وال تمثِّ : يفاحفظوها عنِّ  Iم (عشرٍ فوا أوِص اس قِ ها النَّ أیُّ "
 تذ(حوا شجرة مثمرة، وال تقطعوا ، وال تحرقوه، والنخًال  تعقروا امرأة، وال ا، والIبیرً  اشیخً  ا، وال صغیرً طفًال 

غوا وامع، فدعوهم وما فرَّ أنفسهم في الصَّ  ون (أقوام قد فرغواا إال لمأكل، وسوف تمرُّ (عیرً  (قرة، وال شاة، وال
، فإذا أكلتم منها فاذIروا اسم هللا �ة فیها ألوان من الطعامنقدمون على قوم �أتونIم (آأنفسهم له، وسوف تُ 

  )113: 1950رضا، ( "عل�ه

من  تت الكثیرقد ثبَّ  ،والصین ،والهند ،و(ابل ،سومر: ة منرق�َّ شرJعات الشَّ فالتَّ  ؛خالقوفي مجال األ
ة على المرء واجب عتبر قواعد انسان�َّ والتي تُ  ،التي Iانت سائدة في تلك المجتمعات ،خالقم(ادz األ

  )32: هند|، مرجع سابR( تطب�قها

ا م قد أوجب على المحارب أن ال �قتل عدوً .ق/ 1000/ا في حوالي ففي الهند Iان قانون مانوا سائدً  .1
ا مع ا مشت(Iً ، وال عدوً ا غیر محاربٍ ا مسالمً ، وال شخًص أعزّال  أوا ا نائمً ، والعدوً حربٍ  استسلم، وال أسیرَ 

  .آخر خصمٍ 
2.  َّ�Sانت األخالق الحمیدة نبراسً  ةسالم�َّ ة اإلوفي الحضارة العرIد (ه الخلفاء والقادة العرب، یتقیَّ  ا

وقد ، الحرب عوب األخر= في السلم، أوفي عالقتهم مع الشُّ  اآلخرJن، أو والمسلمون في حروSهم ضدَّ 
، في "ال(ارون دوتوب"حیث �قول  ،ین المعاصرJن بذلكاب، والمفIرJن األورSیِّ من الكتَّ  الكثیر أشار

وليّ ة القانون لقاها في أكاد�م�َّ ألتي محاضرته ا ا في ة اإلسالم عمومً أهم�َّ " :1926في الها| عام  الدَّ
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 سالميُ اإل العالمَ  (أنَّ  عترافَ اال نا نقبلُ تجعلُ  ؛�من حوض ال(حر األب�ض المتوسِّ الحضارة ِض  تطوJر
جدت ه الشعوب وَ هذ (ا حیث أنَّ و ظم قانون الحرب، وعاداته بین شعوب أور قد ساهم بتشIیل (عض نُ 

لیب�َّ  ة قواعد جاهزة تتعلR بإعالن الحرب، لد= أعدائها الذین ناصبتهم العداء أثناء الحروب الصَّ
المقاتلین، ومعاملة المرضى والجرحى وأسر= الحرب وتقس�م الغنائم  والتمییز بین المقاتلین، وغیر

 َّ�Sلیب األحمراإللكتر  الموقُع ( ".ضرار (العدوة، ومنع (عض وسائل اإلالحر   .)وني للصَّ

حسن معاملة األسر=، Iان �ُ " :- مؤرخ سیرة صالح الدین األیوSي- ) 20: 1994ابن شداد، (و�قول 
سن المع�شة، وخلع الث�اب علیهم، وعندما أحضر الناس قتالهم، وIنت وJخص ال(ارزJن منهم (حُ 

اإلفرنسي فردة  مي العسIرمین منهم، وأخلع على مقدأكرم رحمه هللا المتقدِّ  ؛ا ذلك المجلسحاضرً 
 ا، وحین Iانت المعرIة، أوة، ألن البرد Iان شدیدً رج�َّ اخاصة، وأمر لكل واحد من ال(اقین (فردة خ

ة، بل ینفذها لمصلحة ستسالم بدقَّ الم الطرف اآلخر، Iان ینفذ شروw االسنتهي (استیالحصار 
هم حتى سر= فداءهم یرسل من �حر ا، وحین یدفع األسالمستسلمین أكثر مما تتطل(ه الشروw أح�انً 

  ."لى مأمنهمإ�صلوا 

ة خالل مرحلة القرون الوسطى، قد ة التي سادت البلدان األور�Sَّ ة فإن روح الفروس�َّ ا الحضارة األور�Sَّ أمَّ  .3
ساء، وٕاغاثة الملهوف، وعدم مهاجمة الفارس الذ| �سق� عن (مثل هذه الم(ادz مثل حما�ة النِّ ت أمر 

  )1977عسلي، ( الخ... س�فه في یده قاتلة الخصم الذ| ینIسرفرسه، والكف عن م

وليّ (عض فقهاء القانون  لذلك اعتبر وليّ ه�منت على مصادر القانون  ةم(ادz الفروس�َّ  نَّ أ الدَّ  الدَّ
ة التي ناد= بها Iل من روسو ومونتسIیو، وا�مرJك فاتیل، وSن�امین اآلراء الفلسف�َّ  نَّ أIما ، اإلنسانيّ 
وليّ ت في تدع�م األساس األخالقي للقانون ، أثرَّ فرانIلین   .اإلنسانيّ  الدَّ

  

ر  .2 وليّ القانون تطوُّ   :اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ  القانون  مرَّ   ینالبروتوIولین اإلضافیَّ  صدور وحتَّى م، 1863عام والدِته منذ اإلنسانيّ  الدَّ

  :اآلتي حوالنَّ  على ب�انها �مIن ،)10: 2010عتلم، (عدة  (مراحل م 1977عام

 :م 1864لعام األولى جنیف اتفاق�َّة :األولى المرحلةُ 
 االتفاق�ة هذه ، وُتعدُّ )المیدان في العسIرJِّین الجرحى حال تحسین (شأن جنیف اتفاق�َّة(بـ  ىسمَّ وتُ 

  ).6: 2005الزمالي، (دولة  )16( عن مندوSون  فیها وشارك االنطالق، نقطة
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 النقل الصحّي، ووسائل الصح�َّة، األجهزة (ح�اد تتعلR فق�، مواد )10( االتفاق�َّة هذه تضمَّنت
 وتقد�م أعمال اإلغاثة، في �ساهمون  الذین المدنیِّین المتطوعین واحترام الصح�ة، الخدمات وأعوان

: 2010عتلم، (ب�ضاء  على رقعة أحمر صلیب هي خاصة شارة وحمل تمییز، دون  الصح�َّة المساعدة
16.(  

  :م 1899لعام الها| اتفاق�َّات :ان
ةالثَّ  المرحلةُ 
وليّ  الها| مؤتمر ُعقد الق�صرJَّة، روس�ا دعوة بناًء على ل الدَّ  مایو 18في  وذلك الم،للسَّ  األوَّ

 للنِّزاعات لم�َّةالسِّ  سو�ةالتَّ  اتاتفاق�َّ  ، تضمَّنت)29( أصل من دولة )26( ِمن ممثلون  وحضره ،1899
ول�ّ  : 1999جوJلي، (األولى  جنیف التفاق�ة مةً ُمتمِّ  جاءت Iما برJَّة وأعرافها،ال الحرب قوانین وتدوJن ،ةالدَّ
49.(  

  :م 1907لعام والها| م، 1906لعام جنیف اتفاق�َّة :الثةالثَّ  المرحلةُ 
 أضافت لنصوص وقد م، 1864اتفاق�َّة ألحIام وتطوJًرا تعد�ًال  م 1906 لعام جنیف ةُتعد اتفاق�َّ 

 اتفاق�َّات في الُقصور جوانب َدرست فقد ؛1907 الها| اتفاق�َّات المرضى، أما وهي جدیدًة، فئةً  االتفاق�َّة
- 50: جوJلي، مرجع سابR(ال(حرJَّة  والنِّزاعات الحروب على وتطب�قها وقامت بتعدیلها ،1899 الها|

51.(  

  :1929لعام  جنیف اتفاقیَّتا :ا:عةالرَّ  المرحلةُ 
ل النِّصف في والحروب المتواصلة بین دول العالم ،المتالحقة العسIرJَّة طوراتالتَّ  (سبب  من األوَّ

ة اتفاقیَّتین، تضمَّنتا أحIاًما عقد عن وأسفر م، 1929عام جنیف في مؤتمر انعقد القرن العشرJن؛  خاصَّ
 الحما�ة وتوفیر (األسر=، خاصة المیدان، وأحIاًما في والعسIرJِّین والمرضى، الجرحى بتحسین أحوال

  )51- 50: جوJلي، مرجع سابR(عنهم  لمعلوماتوجمع ا لهم،

  :1949لعام  األرSعة جنیف اتفاق�َّات :الخامسة المرحلةُ 
ة م 1945عام قبل ما سنوات شهدت  Iل االتفاق�َّات فیها ُانتهIت Iبر=، عسIرJَّةٍ  نزاعاتٍ  عدَّ

ا(قة ول أنَّ  Iما ،السَّ  (عض إلى اندالع ضافةإ االتفاق�َّات، هذه في طرًفا تكن لم المحارSة (عض الدُّ
اخل�ة، النِّزاعات  في مؤتمرٍ  عقدِ  إلى دعا ذلك ، Iل)20: 2005الزمالي، (األهل�َّة  أس(ان�ا Iحرب الدَّ

وليّ  للقانون  اتاتفاق�َّ  أرSع عن تمخَّض م، 1949آب 12 بتارJخ جنیف : 2006عتلم، ( اإلنسانيّ  الدَّ
، وٕاضافة (عض 1907لعام  الها| وقانون  م، 1929لعام جنیف اتفاقیَّتي ، حیث تم مراجعة)21
 ):  183: 2005الزمالي، ( اآلتيحو طوJرات علیهما، وذلك على النَّ التَّ 
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 التفاق�َّة (المیدان، وهي تعد�ًال  المسلَّحة ات(القوَّ  والمرضى الجرحى حال لتحسین األولى االتفاق�َّةُ  - 
 .م 1929لعام األولى جنیف

 ومرضاهم، وغرقاهم، وهي تعد�ًال  ال(حار، في المسلَّحة القوَّات جرحى الح لتحسین الثَّان�ة االتفاق�َّةُ  - 
 .م 1907لعام الها| التفاق�َّة

 .م 1929لعام الثان�ة وهي تعد�ًال التفاق�َّة جنیف الحرب، أسر=  معاملة (شأن الثَّالثة االتفاق�َّةُ  - 
 التي تتناول نوعها وهي األولى من الحرب،  زمن المدنّیین حما�ة الرَّا(عة والتي تضمَّنت االتفاق�َّةُ  - 

 ).2005الزمالي،(ووضوح  (شمول المدنیِّین حما�ة موضوع

  :م1977لعام  اإلضاف�َّان البروتوIوالن :ادسةالسَّ  المرحلةُ 
Rول یتعلIل البروتو ول�ّ  النِّزاعات ضحا�ا (حما�ة األوَّ  جنیف األرSعة التفاق�َّات متمًما وُ�عد ،ةالدَّ

وليّ  المسلَّح النِّزاع قبیل الوطن�َّة من حررالتَّ  حروب هو اعت(ار تضمَّنها؛ قض�َّة وأهم م، 1949لعام  ،الدَّ
ول�ّ  المسلَّحة النِّزاعات المط(َّقة على االنسان�َّة القواعد Iافَّة علیها تنسحب و(التَّالي ت ما وهذا ،ةالدَّ  نصَّ

ة عل�ه   )21: 1999الزمالي، ( البروتوIول هذا الرا(عة من فقرتها في األولى المادَّ

�اق یر= ال(احث (ضرورة أن تكون فصائل العمل الوطنّي الفلسطینّي على علم ودرا�ة  وفي هذا السِّ
Iاملین بهذا التَّعدیل حیث أن المقاومة الفلسطین�َّة وعدوها أ�ًضا ملزمین (ممارسة العمل العسIرّ| في 

  .اطار القواعد اإلنسان�َّة

Rَّول یتعلIول�ّ  غیر المسلَّحة النِّزاعات ضحا�ا (حما�ة انيالثَّ  البروتو  توفیر الحد حیث من ،ةالدَّ
ارة، استعمال وأحIام والمرضى، للمدنیِّین، والجرحى، األدنى ِمن الحما�ة   ).مرجع سابR(وغیرها  الشَّ

ر والتي Iان لها دوًرا في  التفصیل�َّة، القرارات ِمن العدید صدرت 1977(عد العام   ون القان تطوُّ
وليّ    ):56: 2002جوJلي، (أهم هذه القرارات  ومن أ�ًضا، اإلنسانيّ  الدَّ

رر، ُمفِرَطة ُ�مIُن اعت(ارها معیَّنة تقلید�َّة أسلحة استعمال لحظر جنیف اتفاق�َّة -   األثر، أو عشوائ�َّة الضَّ
ة ألنَّ (عض ، وهو من التَّشرJعات المهم معرفتها ألط�اف المقاومة الفلسطین�َّ م1980نوفمبر  10في 

قة الكافّ�ة، و(التَّالي �مIن تصن �فاه من األسلحة التي تستخدمها المقاومة في قطاع غزَّة ال تتسم (الدِّ
 2*األسلحة عشوائ�َّة األثر

 .1980نوفمبر  10في  تقییدها أو الُمحرِّقة، األسلحةِ  استعمالِ  (حظرِ  المتعلRِّ البروتوIول - 
 .م 1990ملعا 250 رقم الطفل حقوق  اتفاق�َّة - 

                                                             

ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب األهداف العسكرية واألشخاص ، يمكن حصر آثارها وال ال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد *
  .المدنيين أو األعيان المدنية دون تمييز
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في  وتخزJِنها، واستخداِمها، ُصنِعها، ومنعِ  الك�م�ائ�َّة، األسلحة استحداث حظر (شأن (ارJس اتفاق�َّة - 
 .م1993ینایر  13

 - Rِّول المتعلIم1996مایو  3 في تقییدها أو الِخداع�َّة، واألشراكِ  األلغاِم، استعمالِ  (حظرِ  البروتو. 
ةالُمض األلغامِ  استعمالِ  حظر اتفاق�َّة -   .م 1997سنة) أوتاو اتفاق�ة( وٕانتاجها وتخزJنها، لألفراد، ادَّ

  

وليّ القانون  مفهوم .3   اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ ُ�عرَّف القانون  مجموعة القواعد القانون�َّة االنسان�َّة التي ُتطبR في المنازعات : "(أنَّه اإلنسانيّ  الدَّ

قانون (، وُتعد مصطلحات )22: 1985و|، الفتال" (المسلَّحة، وتهدف إلى حما�ة األشخاص واألموال
وليّ القانون (و) قانون المنازعات المسلَّحة(و) الحرب مترادفًة في المعنى، َبْیَد أنَّ المصطلح ) اإلنسانيّ  الدَّ

ائد في الوقت الحاضر هو  وليّ القانون (السَّ ن مجموعة مِ  تردوَ وقد ). 10: 2001عتلم، ) (اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ انون التَّعرJفات للق ول�ّ في منشورات اللجنة  اإلنسانيّ  الدَّ   : لیب األحمر منهاللصَّ  ةالدَّ

وليّ القانون  -1 ول�ّ مجموعة القواعد " :هو طبR في المنازعات المسلَّحةالمُ  اإلنسانيّ  الدَّ الموضوعة  ةالدَّ
 لحل المشاكل ذات الصفة االنسانّ�ة -(التحدید-صة أعراف، والمخصَّ  (مقتضى معاهدات، أو

ول�ّ الناجمة م(اشرة عن المنازعات المسلَّحة  ول�ّ ، أو غیر ةالدَّ نسان�ة اإلالعت(ارات اد ج، والتي تةالدَّ
وسائل للقتال، وتحمي  لى ما یختارونه من أسالیب، أوإزاع في اللجوء أطراف النِّ  ن حRِّ مِ 

 ).5: 2005الشاللدة، ( "زاعصاب (سسب النِّ األشخاص والممتلكات التي تُ 

ح، و�حمي زاع المسلَّ ة للحد من تأثیرات النِّ موعة القواعد التي تسعى ألس(اب إنسان�َّ هو مج -2
د وسائل قیّ ة، و�ُ فین عن المشارIة في األعمال العدائ�َّ المتوقِّ  المشارIین، أو األشخاص غیر
وليّ عرف القانون و�ُ  ،وأسالیب الحرب  لموقُع اإللكترونيُّ ا(" حزاع المسلَّ قانون النِّ "Iذلك (اسم  اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ للجنة  لیب األحمر ةالدَّ   .)الصَّ

وليّ  القانون  -3  اإلنساني الفرد حما�ة یرIز على الذ| الدولي القانون  من الفرع ذلك هو اإلنسانيّ  الدَّ
 ).I)1984 :7ت�ه، (و�التها  وتخفیف األعمال العدائ�ة تنظ�م و�ستهدف الحرب، حالة في

، هو قانون النِّزاعات المسلَّحة، یهدف إلى وضع (المفهوم العرJض قانون الحربJر= (Iت�ه أنَّ و 
نتیجة الضرورة  ،لى أقصى حدإعنها  اجمةِ النَّ  ة، وتخف�ض األضرارِ ات الحر�Sَّ مة للعمل�َّ قواعد منظِّ 

 َّJرIوهو ینقسم إلى فرعین، ةالعس:  
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إدارة  حیث �حدد حقوق المتحارSین، وواج(اتهم في :قانون الها| أو قانون الحرب  .أ 
 .وسائل اإلیذاء د اخت�ارقیِّ العمل�ات، و�ُ 

ین العاجزJن حدید حما�ة العسIرJِّ �ستهدف على وجه التَّ  :قانون جنیف أو القانون االنسانيّ   .ب 
 ).I)1984 :10 -14ت�ه، ( ةات الحر�Sَّ تال، واألشخاص الذین ال �شترIون في العمل�َّ عن القِّ 

  

وليّ القانون  خصائُص  .4   اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ فرد القانون ین   ):24: 1985الفتالو|، ((مجموعة من الخصائص، أهمها  اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ القانون  .1 وليّ أحد فروع القانون  اإلنسانيّ  الدَّ وليّ العام، و�ستمُد مصادَره من الُعرف  الدَّ ، الدَّ
ول�ّ والمعاهدات  ر بها القانون ةالدَّ ر (الوسائل التي ُ�فسَّ وليّ ال، Iما أنَّه ُ�فسَّ  .العام دَّ

وليّ ُتعدُّ قواعد القانون  .2 هي نفُسها قواعد حقوق اإلنسان المط(َّقة في المنازعات  اإلنسانيّ  الدَّ
المسلَّحة، وُ�طبRَّ (مجرَّد اإلعالن عن الحرب أو قطع العالقات الدبلوماس�َّة، أو تأزُّم العالقات 

اطني الطَّرف اآلخر، فإنَّ هؤالء ُ�عدُّون ِمن مو  رفین، فإذا ما قامت دولٌة (اعتقال عددٍ بین الطَّ 
وليّ أسر= حرٍب، وJخضعون لقواعد القانون   .وٕان لم َتستخدم القوَّة المسلَّحة اإلنسانيّ  الدَّ

ولة  .3 ول وشعوSها (غّضِ النَّظر عن تحدید َمن هي الدَّ ولّي اإلنسانّي على الدُّ ُتطبRَّ قواعد القانون الدَّ
ول ّي اإلنسانّي ال ینظر إلى أصل الحR المتنازع عل�ه بل إلى اآلثار المترت(ة المعتد�ة، فالقانون الدَّ

ول (شIٍل متساو، وهذه الخص�صة یجب  من جرَّاء استخدام القوَّة المسلَّحة، وُ�طبRَّ على الدُّ
ادراكها تماًما من ِقبل فصائل العمل الوطنّي الفلسطینّي والمؤسسات اإلعالم�َّة التَّا(عة لها، حیث 

ولّي  أنَّ  Iون الفلسطینیِّین أصحاب حR؛ فهذا ال �عفیهم من ت(عات وآثار أ�َّة مخالفات للقانون الدَّ
 .اإلنسانيّ 

وليّ القانون  .4 ُمالزٌم لقانون الحرب أو المنازعات المسلَّحة بین الدُّول، فحیُث ُ�طبRَّ  اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ قانون الحرب؛ ُ�طبRَّ القانون  وليّ دأ تطبیR القانون ، وJباإلنسانيّ  الدَّ قبل وفي  اإلنسانيّ  الدَّ

راع العسIرّ| المسلَّح، وال ینتهي إال (انتهاء آثار الحرب (صورة  بدا�ة النِّزاع المسلَّح، وأثناء الصِّ
 .Iاملة

وليّ القانون  .5 ال یتضمَّن حما�ة المدنیِّین واألهداف المدن�َّة فحسب، بل یتضمَّن أ�ًضا  اإلنسانيّ  الدَّ
صناف ِمن العسIرJِّین، Iالجرحى والمرضى والغرقى والقتلى وأسر= الحرب، وحما�ة حما�ة أ

 .(عض األهداف العسIرJَّة التي ُتسبب أثاًرا على المدنیِّین
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ر الذ| �شهده القانون  .6 وليّ إنَّ التطوُّ دة، ِمنها اإلنسانيّ  الدَّ : في الوقت الحاضر أخذ مجاالت متعدِّ
ول�ّ عقد االتفاق�َّات  ة (منِع الحروب بین الدُّول، أو التخفیف ِمن وْ�الِتها عن طرRِJ عقِد  ةالدَّ الخاصَّ

االتفاق�َّات المتعلِّقة (منِع استخداِم األسلحِة النوو�َِّة والك�ماو�َِّة والُجرثوم�َِّةـ واألسلحِة األخر= ذات 
ة التي ُتهدد االنسان�َّة قبل التَّدمیِر الشامل، أو التي ُتسبب آالًما ال مبِرَر لها، وغیرها ِمن األسلح

 .حدوث منازعات عسIرJَّة
وليّ تتولى تطبیR قواعد القانون  .7 األمم المتَّحدة عن طرRJ : ُمنظماٌت دول�ٌَّة مثل اإلنسانيّ  الدَّ

ول لتطبیR قواعد القانون  وليّ االتفاق�َّات التي تعقدها بین الدُّ ول�ّ ، واللجنة اإلنسانيّ  الدَّ لیب للصَّ  ةالدَّ
لیب والهالل األحمر ة في الدُّ ، وتتولى تطب�قه لجان وطن�َّ مراألح ول جم�عها، منها لجان الصَّ

ول�ّ ات الوطن�َّة، وتتمتَُّع هذه اللجان (حما�ٍة دول�ٍَّة من آثار العمل�َّ   .ةالدَّ
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وليّ القانون : ثانً
ا   وعالقته :الوضع الفلسطینيّ  اإلنسانيّ  الدَّ
  

 .مقدمة .1

  .في القانون الّدولي الفلسطین
َّةضعة للُسلطة الخا األراضي وضع .2

لوك اإلسرائیلّي في األراضي المحتلة عامة  .3 ولّي  1967السُّ في القانون الدَّ

 :اإلنسانّي، وف
ه

وليّ االست
طان اإلسرائیلّي في القانون   .أ    .اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ في القانون  غزَّةحصار   .ب    .اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ في القانون  2012-2008 غزَّةالعداون على   .ج    .اإلنسانيّ  الدَّ


َّة وقطاع غزَّة في القانون  .4 فَّة الغ̀ر سلوك المقاومة الفلسطین
َّة في الضَّ

ولّي اإلنسانيّ   الدَّ
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  :مقدمة
وليّ القانون و فلسطین Iشعٍب ووطٍن تحت احتالل، تعرَّضت للعدید ِمن الحروب واالعتداءات؛   الدَّ

، وقضا�اها المختلفة من أسر=، است�طان، حصار، الفلسطین�َّةده الحالة ُ�غّطي في Iثیر من بنو  اإلنسانيّ 
  :الم(حث سیتناول اآلتيهذا وعل�ه، فإنَّ . حروب

 .وضع األراضي الخاضعة للُسلطة الفلسطین�َّة في القانون الّدولي .1
وليّ اإلسرائیلّي في القانون  االست�طانُ  .2   .اإلنسانيّ  الدَّ
  .اإلنسانيّ  ليّ الدَّو في القانون  غزَّة حصارُ  .3
وليّ في القانون  2012- 2008 غزَّةعلى  العداونُ  .4   .اإلنسانيّ  الدَّ

 

  :وضع األراضي الخاضعة للُسلطة الفلسطین
َّة في القانون الّدولي .1
؛ أصدَر مجلُس 1967فة والقطاع عام في الضَّ  الفلسطین�َّةُمنذ وقوع االحتالل اإلسرائیلّي لألراضي 

(أنَّها أراٍض ُمحتلَّة ِمن  الفلسطین�َّةوالذ| أشار ف�ه بوضوح إلى توصیف األراضي ) 242( رقم األمِن قَراَره
ول�ّ هذا التَّوصیف َوَرَد (عد ذلك في Iافَّة القرارات ، ِقبل دولة االحتالل اإلسرائیليّ  الصادرة عن األمم  ةالدَّ

ول�ّ اهات المتَّحدة ومؤسساتها، وIذلك القرارات ذات العالقة الصادرة عن الجِّ    ) 2013واد|، (المختلفة  ةلدَّ

ة  ت المادَّ ِمن اتفاق�ة جنیف الرَّا(عة (شأن حما�ة األشخاص المدنیِّین وقت الحرب، التي  )I)2ما نصَّ
عالوة على األحIام التي تسر| في وقت السلم، تنطبR هذه االتفاق�َّة : "ُتَعدُّ مصدر اتفاقي دولّي على أنَّه

أ| اشت(اك مسلَّح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر ِمن األطراف السام�ة في حالة الحرب المعلنة أو 
  )16: عتلم، مرجع سابR(المتعاقدة، حتَّى لو لم �عترف أحُدها (حالة الحرب 

ة  ة أ�ًضا في جم�ع حاالت االحتالل الجزئي تنطبR االتفاق�َّ "أ�ًضا أنَّها  )I)2ما جاء في نّصِ المادَّ
، "ه هذا االحتالل مقاومة ُمسلَّحةطراف السام�ة المتعاقدة، حتَّى لو لم ُیواجِ أو الكلِّي إلقل�م أحد األ

قطاع ( 1967المحتلَّة ُمنذ عام  الفلسطین�َّةة تنطبR على Iافَّة األراضي و(موجب هذا النَّص فإنَّ االتفاق�َّ 
 فلم ُ�غیِّر ِمن الوضع القانونيّ  سطین�َّةالفلأمَّا تشIیل الُسلطة الوطن�َّة ). والضفَّة الغر�Sَّة ِ(ما فیها القدس غزَّة

بین ُمنظَّمة التَّحرJر  1993شیًئا، ألنَّ وجود الُسلطة حسب اتفاق�ة أوسلو عام  الفلسطین�َّةلألراضي 
وحIومة االحتالل ال �عني وجودها Iدولة وٕانَّما ُسلطة محل�َّة إلدارة (عض المرافR المحل�َّة  الفلسطین�َّة
ال، (وافR مع االحتالل (التَّ  الفلسطین�َّة   ).4: 2007النحَّ
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ة  ت على أنَّه من اتفاق�َّ ) 56(وهذا األمُر ال یخرج عن س�اق المادَّ ِمن "ة جنیف الرَّا(عة حیث نصَّ
لطات الوطن�َّة والمحل�َّة، على واجب دولة االحتالل أن تعمل، (أقصى ما تسمح (ه وسائلها، و(معاونة السُّ 

حة العامَّة والشُّ  ص�انة المنشآت والخدمات ح�ِّة في األراضي الطب�َّة والمستشف�ات، وIذلك الصِّ روw الصِّ
دابیر الوقائ�َّة الالزمة لمIافحة انتشار األمراض الُمحتلَّة، وذلك بوجٍه خاص عن طرRJ اعتماد، وتطبیR التَّ 

  ).34: 2007هنIرتس، ("همب�َّة (Iل فئاتهم (أداء مهامالُمعد�ة واألوSئة، و�سمح لجم�ع أفراد الخدمات الط

؛ ال �عني إعفاء )الفلسطین�َّةالُسلطة الوطن�َّة (وممَّا سبR یتَّضح أنَّ وجود ُسلطة محل�َّة وطن�َّة 
االحتالل من مسؤول�اته Iمحتل، وال �فید (أِ| حاٍل ِمن األحوال أنَّ هذه الُسلطة ُسلطة مستقلَّة تتحمُل 

عب المُ  حتل؛ ألنَّ هذا یتنافى مع واقع االحتالل الذ| �فرض نفسه (استخدام Iامَل مسؤول�اِتها ٌتجاه الشَّ
  . القوَّة

وتمرIزه  الفلسطین�َّةعلى أثر انسحاب الج�ش اإلسرائیلّي َمن الُمدن  غزَّةأمَّا الوضع القانونّي لقطاع 
امل عل�ه برًَّا و(حًرا وجًوا، فهو ال یخرج عن التَّ  وصیف الذ| على حدود القطاع، وفرضه الحصار الشَّ

  )6: النَّحال، مرجع سابR( الفلسطین�َّةذIرناه، والذ| ینطبR على Iافَّة األراضي 

 
لوك اإلسرائیلّي في األراضي المحتلة عام  .2 ولّي اإلنسانيّ  1967السُّ  :في القانون الدَّ
 
ولّي اإلنسانيّ   .أ    :االستط
ان اإلسرائیلّي في القانون الدَّ

 دة الوظائف، تسعى إسرائیلُ مرIزJًّة ثابتة ومتعدِّ I*3ولون�ال�ةً  س�اسةً ّ�ة الغرS الضفَّةفي  االست�طانّد عُ 
قدٍر من األرض مع أقلِّ  من االست�الء على أكبرِ  1948ن نI(ة عام قه مِ حقِّ ه إلى تحقیR ما لم تُ ن خاللِ مِ 

 )2012، الس�اسات ودراسة لأل(حاث المرIز العرSي( ن السIّان العربعدٍد مِ 

في  )16(مستوطنًة رسمّ�ة، منها  )144(ة حتلَّ ة المُ ة الغر�Sَّ لمستوطنات في الضفَّ ا عددُ  لقد بلغَ 
ة في مختلف أنحاء الضفَّ  منتشرةً  ،ةبؤرٍة است�طانّ�ٍة غیر رسم�َّ  )100(ن مِ  إلى أكثرَ  مدینة القدس، إضافةً 

 َّ�Sةالغر،  َّ�Sأكثر من  2012صف عام المستوطنین في منت عددُ  ة في القدس، لیبلغَ وفي قلب األح�اء العر
مرIز ( 1967في عام  تها إسرائیلُ ة التي ضمَّ ألف نسمة في القدس الشرق�َّ  206ألف نسمة، منهم  580

  )2013االحصاء الفلسطینّي، 

                                                             

  طراز استعماري  *
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، وهي الحIومة 2009مارس  / في آذار ةَ اإلسرائیل�َّ  الحIومةَ  نذ تسّلم بین�امین نتن�اهو رئاسةَ ومَ 
(Iلِّ ما تعن�ه " حIومة مستوطنین"جعلتها  ؛فال�مین اإلسرائیلّي المتطرِّ  ت أحزاً(ا من أقصىالتي ضمَّ 

 األمرِ  أص(ح (اإلمIان وصفُ  االست�طان على نحٍو غیر مسبوق إلى حدٍّ  ، ازدادت وتیرةُ التسم�ة من معنىً 
اع�ات الر�Sع ة انشغال العالم بتدواستغلت الحIومة اإلسرائیل�َّ . (الشعب الفلسطینّي وأراض�ه ه استفرادٌ (أنَّ 

  ).2012المرIز العرSّي، ( العرSّي، وعجز الق�ادات الفلسطین�َّة عن اّتخاذ أّ| خطوة نضالّ�ة ممIنة

ولّي القانون  أحIاملمجموعة من  خرًقا االستط�ان اإلسرائیلّي في األراضي المحتلَّة؛ ُ�عد الدَّ
ولّي لحقوق اإلنسان،خاص  و(شIلٍ  اإلنسانّي،   :اآلتي على النحووذلك  القانون الدَّ

ة .1 ان الد�موغراف�َّة الراهنة الحالة حما�ة على رIَّزت الرَّا(عة جنیف اتفاق�ة من) 49( المادَّ َّIلس 
 ما وIذلك ،)الصلیب األحمرللجنة الدول�ة  الموقُع اإللكترونيُّ ( لالحتالل الخاضعة األراضي

 على ُیؤIِّد والذ| المحتلَّة، ي(األراض المتعلRِّ )52( بند  1970لعام الها| میثاق عل�ه نصَّ 
 :اآلتي

ةٍ  أو عامَّةٍ  أرضٍ  قطعةِ  أ|ُ  مصادرة عدم -   استخدامها فق� ُ�مIن حیث دائمًة، مصادرةً  خاصَّ
 .مؤقتة لفترة

ةٍ  أو أرٍض عامَّةٍ  أ|ِ  على مستوطنةٍ  أ|ُ  إقامة عدم -   .(صورة دائمة خاصَّ
ة؛ األراضي اسُتخدمت ما إذا -   أجرة لهم بدل أصحابها، وJُدفع (اسم ت(قى ملكیتها فإنَّ  الخاصَّ

 .استخدامها فترة خالل
 .معالمها تتغیَّر أال (شرw مؤقًتا استخدامها �Iون  فإنَّ  العامَّة، األراضي اسُتخدمت ما إذا - 
 المحتل الج�ش �حتاجها التي تلك هي المحتلَّة على األراضي ُتقام التي المشروعة المواقع إنَّ  - 

 )13: 1987ات، عرJق(ألمنه  ضرورJة (صورة
حة جنیف اتفاق�ة من (49) المادة وفي ضوء قد  أنَّ إسرائیل یر= ال(احث سا(ًقا؛ بنودها الموضَّ

ة العامَّة األراضي صادرتف تماًما، یناقضها ما( قامت  (أصحابها معتبرةً  ولم تعترف دائٍم، (شIلٍ  والخاصَّ
 نم  أقامت المئات حیث دائٍم، (شIلٍ  علیها نيتب وأخذت إسرائیل، حRُ لدولة أنَّها أمالك غائبین وأنَّها

لهذه  أصحاب بوجود تعترف ، ولم1967عام  احتلتها التي الفلسطین�َّة األراضي على المستوطنات
إسرائیل Iقّوة  حIومات أنَّ  إال الطرفین، عقٍد بین ِوفR إیجار لهم تدفع أن الُمفترض ِمن التي األراضي

=  رغم (القوَّة؛ المستوطنات لممتلكات الفلسطین�ة Iقوَّة، وأقامتاحتالل؛ مارست س�اسة االغتصاب ل تصدِّ
حالً�ا  الشعب الفلسطینيّ  بها �قوم التي الشعب�َّة المقاومة مثال؛ وأكبر لها، األصلیین أصحاُب األراضي
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Iما  مستوطنات، وSناء مصادرة األراضي ُتقاوم التي األخر=  المناطR (عض جانب إلى بلعین، قر=  في
لعIس  مستوطناتها علیها وأقامت التي صادرتها، واألراضي المناطR، معالم بتغییر إسرائیل متقا

رات یتم بذرائع ذلك وIل الرا(ع، بنده في القرار مضمون  العیلة، رJاض وشاهین، أ�من، (أمن�َّة  ومبرِّ
2010(.  

 االحتالل، على قوَّة فروضةالم المحظورات ِمن طوJلةً  سلسلةً  یتضمَّن المتَّحدة األمم میثاق أنَّ  Iما
 من العدید عل�ه التَّأكید ما أعادت وهو ،"المحتلَّة األراضي في سIانه توطین المحتل على ُ�حظر" (حیث
رع�َّة قرارات ولّ�ة الشَّ ولّي أو األمن مجلس قرارات سواء الدَّ و(التَّالي یر= ال(احث أنَّ  العموم�َّة، الجمع�َّة الدَّ

ألرض الفلسطین�َّة بواسطة االحتالل من خالل عمل�ة االست�طان ال ُ�غیِّر في الحالة تغییر الحقائR على ا
القانون�َّة لألراضي التي ُأق�مت علیها؛ إذ أنَّها وفي جم�ع األحوال تظل أراٍض فلسطین�َّة خاضة (القوَّة 

 .لسلطة احتالل

ها من األمن لمجلس قرارات صدرت 1967 عام ُمنذ  أكَّد الذ|  1979لسنة 446 رقم القرار: أهمِّ
ان ونقل االست�طان، أنَ  َّIلسنة 452 رقم غیر شرعّي، والقرار الفلسطین�َّة لألراضي اإلسرائیلّیین الس 

ها، والقرار االعتراف القدس، و(عدم في حتَّى االست�طان بوقف �قضي والذ|  1979  465 رقم (ضمِّ
 العامة الجمع�ة وقرارات ،1980لسنة  478 رقم والقرار تف�Iك المستوطنات، إلى دعا الذ| 1980 لسنة
ها ومن اإلسرائیلّي، االست�طان التي أدانت المتحدة لألمم  رقم والقرار ، 1977لسنة 2851 رقم القرار: أهمِّ
 رقم والقرار ،1991 لسنة 47/46 رقم والقرار ،1990 لسنة 74/45 رقم والقرار ،1989 لسنة 48/44
  . 1991 لسنة 46

خالل مصادرة  من وذلك فلسطین، في اإلنسان لحقوق  اإلسرائیلّي ُ�عد انتهاًكا االست�طان فإنَّ  لذلك
�اسة االست�طان�َّة  حیث أخر=، أماكن إلى األشخاص، ونقلهم وطرد المنازل، وهدم الممتلكات، ُتشIِّل السِّ

ملكه  من تجرJد أحد"ز جوا عدم على ُیؤIِّد الذ| اإلنسان لحقوق  العالميّ  واضًحا لإلعالن خرًقا إلسرائیل
ال ُ�طبRَّ (النس(ة  النَّص هذا أنَّ  ، غیر)17/2مادة رقم  :1948اإلنسان  لحقوق  العالميّ  اإلعالن" (تعسًفا

المستوطنات علیها،  إلقامة وأراضیهم؛ ممتلكاتهم لمصادرة یتعرَّضون (شIل متواصل الذین للفلسطینیِّین
�اسة تنطو|  جهة أخر=  ومن علیها اإلعالن  نصَّ  الذ| المساواة لم(ادz واضحٍ  خرقٍ  على ةاالست�طان�َّ  السِّ

ان بین والتمییز اإلنسان، العالمي لحقوق  َّIان  یخضع حیث والمس�حیین، والمسلمین الیهود السIّس
ة ومحاكم قانون  إلى الیهود المستوطنات المواطنون الفلسطینّیون  له یخضع عما تماًما تختلف بهم خاصَّ

 .)35: 2010وشاهین، أ�من، العیلة، رJاض (
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وليّ في القانون  غزَّة المفروض على قطاع الحصار اإلسرائیلّي  .ب    :اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ العالقات  ِس�اقفي  ًرامرا الحصار اسُتخدم  ِةـى المنطقـعل الُعزلةِ  ِمن نوعٍ  فرضِ بهدف  ؛ةالدَّ
 اءً واختلفت تطبیقاته سول، ع عن عمأو االمتنال به إلى القیام بعم الُمستهَدفةودفع الجهة  المحاَصرة،

بها  التقیُّدن ال بد ِمنة معیَّ  شروًطا وتطلَّب مختلفةً  ِص�ًغاوقد اتخذ ، أم بعدها لَمتَّحدةتأسیس األمم ال قب
  .السلوكة مثل هذا ل (مشروع�َّ إلیه للقو اللجوءلدى 

 ینایري ـف التَّشرJع�َّةابات حماس في االنتخ حرIةفوز  ُمنذتجاه القطاع  اإلسرائیل�َّة التَّدابیربدأت 
 هذه في أنَّهال إّال لیست حدیثة العهد بإسرائی التَّدابیرهذه  ِمثل أنَّ مع و )77:  2007سعد، ( 2006

زة Iانت المرَّة َّIعلنت أوقد ، )2010األشعل، ( وهادفة إلى خنق القطاع وعزله عن العالم الخارجّي، مر
 للُسلطةحماس  حرIةلت على تشدید تدابیر الحصار بعد استالم وعم، منطقة معادیة غزَّةقطاع ل إسرائی
  )2009الزJتونة، ( 2007عام ن ـران مـي حزیـف ِفعلً�ا

وليّ القانون  أحIام ِمنلمجموعة  خرًقا غزَّةلقطاع  اإلسرائیليّ الحصار  ُ�عدُّ   و(شIلٍ  ،اإلنسانيّ  الدَّ
ولي القانون خاص    :آلتياالنَّحو على وذلك  ،لحقوق اإلنسان الدَّ

 : لاحتالل Wسلطة خرق لواجبات إسرائی .1

 الرَّا(عةجنیف بموجب اتفاقیة ل احتاللطة Iسُ لواجباتها ل رائیـالنتهاك إسنموذًجا  غزَّة حصارُ  ُ�شIِّل
ل Iولوالبروتو، 1949عام  ول�ّ  المسلَّحة (النِّزاعات المتعلRِّ 1977للعام  اإلضافّي األوَّ  والملحR ،ةالدَّ

  . 1949رSع للعام األجنیف  (اتفاقّ�ات
انعلى تزوید ل أن تعمل االحتاللطات سُ على  واجً(ا ُ�عد َّIدادات ـواإلم الغذائ�َّةبالمؤونة  الس

ر ـغی Iانتل ذلك منها أن تقوم باستیراد هذه المواد في حا تطلَّبوإن  حتَّىالالزمة  الطب�َّة
، ةـغذیة واألدویاإلمدادات واألل دون وصول عدم وجود عائق یحو ِمنوأن تتحقق ، وافرةـمت
عملیات ل على ضمان وصول العمل یجب على سلطات االحتال ؛ص المؤونةـنقل اـي حـوف

على األغذیة  االست�الءوال یجوز ، المدنیین المحتاجین إلیها السIَّانصلحة ـاإلغاثة لم
وأفراد اإلدارة مع ل االحتال قوَّاتإال لحاجة  المحتلَّة؛الموجودة في األراضي  الطب�َّةواإلمدادات 
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یجب على سلطات  Iما، تستولي علیهما وضمان تسدید قیمة ، المدنیِّینراعاة احتیاجات م
حة أن تضمن شروطل االحتال   .4*الطب�َّةالمنشآت ـل یر عمـوضمان س العامَّة، الصِّ

، وُمنع اعـي القطـشة فـستویات المعیـإلى تدهور وتراجع شدیدین في م اإلسرائیليّ الحصار  أّد=
 تكتفِ لم ل إسرائی أنَّ  Iما، الطب�ع�َّةللحیاة  الضرورJَّةبالخدمات  التمتُّع ِمن خَلهدا الفلسطینیُّون 

ل المساعدات إلى داخ لَ وصو متكررٍ  (شIلٍ منعت ل ب الیوم�َّة؛دم تأمین متطلبات الحیاة ـبع
صة إنسانيّ هذه المساعدات ذات طابع  أنَّ م ـالقطاع رغ ان ومخصَّ َّIوعرقلة  المدنیِّین، للس

تو ما ـعلى نح الغوث�َّةادات اإلمد ع ـمن جریمة تجوی جزًءاتشIّل علیه اتفاقات جنیف التي  نصَّ
ةعّدتها ي ـالت المدنیِّین ول�ّ  الجنائ�َّة للمحIمة األساسيّ  النَّظاممن ) 25/ب/8/2( مادَّ جریمة ؛ ةالدَّ

لیب األحمرل الموقُع اإللكترونيُّ ( حرب ور مواد اإلغاثة ماح بمرسَّـرورة الـض إنَّ ل ب )لصَّ
لت قد الذین بحاجتها  للمدنیِّین اإلنسان�َّة  النِّزاعاتفي  ُتطبRَّ ذات طابع عرفّية قاعدإلى تحوَّ
اإلمدادات  وفیرـبت المتعلِّقةا ـت واجباتهـقد خالف تكون وبذلك ، بغض النظر عن نوعها المسلَّحة
ان ل(قاءالالزمة  َّIر ( .على قید الحیاةل اإلقلیم المحت سJ2009غولدستون، تقر.(  

  :الجماعيّ  تجسید لسیاسة العقاب غزَّةحصار  .2

د وليّ القانون  حرَّمها التي الجماعيّ لسیاسة العقاب  نموذًجا اإلسرائیليّ الحصار  ُیجسِّ ام ـع (شIلٍ  الدَّ
وليّ والقانون   اتفاق�َّةن ـم 33فالمادة ، العقوبة شخصّ�ةمبدأ  ُتخالف Iونهاخاص  (شIلٍ  اإلنسانيّ  الدَّ

 تونـمن تقریر القاضي ریتشارد غولدس Iلبذلك  أقرَّ وقد ، 5الجماع�َّةتحظر العقوبات  الرَّا(عةجنیف 
)Rادرالبیان الصحفي ، و)غولدستون، مرجع ساب ول�ّ عن اللجنة  2010/6/14بتارJخ  الصَّ لیب ةالدَّ  للصَّ

لیب األحمر، ( األحمر   )2010الصَّ

  

  :یینالمدنالحصار انتهاك لحظر تجو
ع السWان  .3

ل اإلضافيّ ل Iو البروتو ینصُّ  تهفي  1977للعام  األوَّ السIَّان على حظر تجویع ) 54( مادَّ
لیب األحمر، مرجع سابR( أحد أسالیب الحرببوصفه  المدنیِّین ومنع  ،وما إغالق المعابر ،6)نت: الصَّ

                                                             

 *
.1949للعام  الرابعة جنيف اتفاقية من 59- 56بشكل خاص المواد و 55 المواد انظر

  
5
 جمیع لوبالمث ةـالجماعی اتـالعقوب تحظر ،شخصًیا هو یقترفها لم مخالفة عن محمي شخص أي معاقبة یجوز ال"�أتي  ما المادة هذه تضمنت  

  ".اإلرهاب أو التهدید تدابیر

6  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm  
6  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm  
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رورJَّة الغذائ�َّةالمواد ل وصو ان؛لحیاة  الضَّ َّIًال إال  السIاسةة هذه ممارسل من أشکا ش� التي أضحى ، السِّ
 .قانونيّ قاعدة ذات طابع  تجرJمها

  :7*جماع
ةجریمة إبادة  .4

تستوفي نها أن أش ِمنمع�شة صع(ة أهالي القطاع في ظروف  الحصاُر اإلسرائیليّ یضع 
لوكهذا  لتكییفالالزمة  المتطلَّ(ات |فهذه الظروف من شأنها أن ، جماع�َّةجریمة إباده  (أنَّه السُّ إلى  ُتؤدِّ
هة أنَّها Iما، غزَّةألهالي قطاع اإلهالك  دةجماعة إلى  ُموجَّ الفلسطینّي جزًءا من الشعب  ُتشIِّل ُمحدَّ

  ).2014ع�سى، (

  :1990للعام ل ة حقوق الطفاجمة عن اتفاقیَّخرق لاللتزامات النَّ .5

قت على قد صادل إسرائی أنَّ ، ومع الفئات التي عانت من آثار الحصار أكثر ِمنالقطاع  أطفالُ 
رةثنها عن ارتكاب أفعال یذلك لم  أنَّ إال ، )557: 2003عتلم، (االتفاق�َّة هذه  ل فلسطین بحق أطفا متكرِّ
العدید من هذه  ضمنه ارتكبت إطاًرا ؛للقطاع اإلسرائیليّ الحصار  شIَّلوقد ، االتفاق�َّةذه ـلهانتهاًكا  ُتشIّل

ة، االنتهاكات ة یتعلRَّفیما  خاصَّ  ئمةوتوفیر الظروف المال ،بالحیاة حقَّهل للطف تكفلالتي  ادسةالسَّ  (المادَّ
ة، لنموِّه وهو األمر ، الصح�َّة الرعا�ةبمستوى من ل الطف تمتُّع تضمَّنتوالعشرین التي  الرَّا(عة والمادَّ

لیب األحمر، مرجع سابR(اإلسرائیلّي الحصار  ظلالقطاع  في ل أطفا افتقدهذي ـال   ).الصَّ

                                                             

كانون األول  9المؤرخ في ) 3-د(ألف  260قرار الجمعية العامة من للمزيد حول جريمة االبادة الجماعية، مراجعة المادة الثانية  *
  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm: ، الرابط1948 ديسمبر/
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وليّ في القانون  2012- 2008 غزَّةائیلي على العداون اإلسر    :اإلنسانيّ  الدَّ

  :2008 غزَّةمالمح العدوان اإلسرائیلي على / أوًال 
 Rفي - موجة أعنف اإلسرائیليّ االحتالل  ج�ش بدأ 27/12/2008في ظهیرة یوم السبت المواف

ا علیه إسرائیل أطلقت ةJَّ عسIر  ةعمل�َّ  فيمع االحتالل،  الطوJل غزَّة قطاعخ تارJ في القصف من - حینه
 حIم على القضاء (معنى ؛غزَّة قطاع في القائم الوضع تغییر إلى هدفت، "المصبوب صاصالرَّ " اسم

لم تكن وزJر الخارج�ة اإلسرائیلّي تسیبي  إسرائیلي مسؤول من أكثر أعلن Iما القطاع، في حماس حرIة
 القطاع، من حماس تطلقها التي الصوارJخ اتبإسI العدوان بدء من یومین قبل هددت حیث آخرهم،ل�فني 
 أن تعرف أن یجب وحماس ،الفلسطین�َّة الدولة إقامة أمام عائًقا أص(ح غزَّة قطاع في الوضع" إن وقالت

" سیتغیر والوضع !Iفى �عني Iفى..  الوضع هذا اآلن (عد ستقبل إسرائیل أنَّ  �عني ال للسالم عناتطلُّ 
 ).2008ل�فني، (

 ز،والمرIَّ  القصف خالل من 8*عبوالرُّ  دمةالصَّ  ةاستراتیج�َّ  توظیف البدا�ة في لُ سرائیإ حاولت
 اتزانها معه تفقد ،المقاومة لحرIات إرSاًكا �حدث مما القتلى، من قدر أكبر إ�قاع (غرض والعنیف،
Rت ذلك، ولتحقیIة في أهداف 110 دمرت التجهیز عال�ة مقاتلة طائرات 110 إسرائیل أشرSالضر 

، جرJًحا 750 ونحو شهیًدا 271 من أكثر أوقعت ة،مدن�َّ  أهداف أغلبها، )2009ات، الزJَّ ( ولىاأل
 عدد وصل ف�ما القصف، من األولى الجولة في للشرطة مقًرا 30 نحو اإلسرائیليّ  الطیران واستهدف

 رجال من كبیرال العدد سقوw �فسر ما وهو مقًرا،  80 من أكثر األول الیوم غارات في المستهدفة المقار
 ).المرIز الفلسطینّي لإلعالم، مرجع سابR( أعمالهم یؤدون  Iانوا الذین الشرطة

 في بدأت والتي ة،البرJَّ  تهاعملیَّ  في البدء قبل ةالجو�َّ  ةالعمل�َّ  في Iامًال  أسبوًعا إسرائیل تواستمرَّ 
 اإلسرائیلّ�ة تالقوا من Iبیرة ًداأعدا" أن ب�ان في اإلسرائیليّ  الج�ش وأعلن (ا(ات،الدَّ  بدخول  2009/1/3

 التي اللحظة" وفي أنه أولمرت، (اسم المتحدث رJغیف، مارك وأعلن العدوان من الثان�ة المرحلة في تشارك
 من تحرروا وأنهم حماس، صوارJخ یخشون  �عودوا لم الجنوب في اإلسرائیلّیین المواطنین أن فیها ندرك

راساتمرIز " (ةالعمل�َّ  ستتوقف للحظةا هذه في ،الیوميّ  حماس صوارJخ إرهاب  )2009، الفلسطین�َّة الدِّ

 أنَّ  ؛الحرب انتهاء (عد غزَّة قطاع إلى وصلت ةمستقلَّ  ةبرJطان�َّ  ةطب�َّ  (عثة لألوَّ  تقرJر في وجاء
نحو  18/01/2009و 27/12/2008 بین الممتدة الفترة خالل غزَّة قطاع على ألقى اإلسرائیليّ  الج�ش

                                                             

، توجيه ضربة مباشرة قوية ضد العدو، تهدف إلى كسر هاالهدف من. قصي سرعةكبيرة وبأمناورة هجومية تقوم فيه قوات  *
  .، وهذه االستراتيجية من أصول نظرية االمن الصهيونيةتشكيالته وتحطيم معنويات جنوده
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 ما تؤو|  عرًضا، أم�ال5 و طوالً  م�ًال  25 تتجاوز ال مساحة على وذلك رات،المتفجِّ  من طنملیون  1.5
  ,)2009الجزJرة، (د الواح للفرد المتفجرات من طن (معدل أ| إنسان، ملیون  1.5 على یزJد

 واحد طرف من غزَّة قطاع على الحرب وقف اإلسرائیليّ  الوزراء رئ�س أعلن 17/01/2009وفي 
 إسرائیل إنَّ  أولمرت قال ر،المصغَّ  اإلسرائیليّ  الوزراء لمجلس اجتماع عقبو  ،)2009وس�، الشرق األ(

اعة الثان�ة من فجر األحد  في النار إطالق ستوقف  اإلسرائیلّ�ة اتالقوَّ  أن إلى مشیًرا، 18/01/2009السَّ
 فإنَّ  النار بإطالق االستمرار حماس رتقرَّ  إذا هأنَّ  على مشدًدا ومح�طه، غزَّة قطاع داخل ستكون 

 فإنَّ  الصوارJخ إطالق أوقفت حال وفي ة،العسIرJَّ  اتهاعمل�َّ  وستواصل النار إطالق على سترد" إسرائیل"
 حماس احترام عدم حالة في أنه أولمرت دهدَّ  Iما )2009ید�عوت أحرونوت، ( ج�شه ستسحب" إسرائیل"

ب الحر  ةخطَّ  من الثةالثَّ  المرحلة إلى االنتقال ذلك في (ما مفتوحة، ستكون  الخ�ارات Iلَّ  فإنَّ  ار،النَّ  لوقف
 )الشرق األوس�، مرجع سابR، نت(

 من انسحابها تأتمَّ  اإلسرائیلّ�ة القوات أنَّ  إسرائیليّ  عسIر|ّ  ثمتحدِّ  أعلن 21/01/2009وفي 
 قطاع سرائیليّ اإل الدفاع ج�ش اتقوَّ  من جنود آخر غادر الیوم ص(اح (حلول" ثالمتحدِّ  وقال ،غزَّة قطاع
  ).2009روJتزر، " (أحداث أل| ةمستعدَّ  وهي ،غزَّة خارج اتالقوَّ  وانتشرت ،غزَّة

 لإلحصاء المرIز|  الجهاز تقرJر حسب ،غزَّة قطاع على للعدوان ةالنهائ�َّ  الحصیلة بلغت
ادر في  الفلسطینيّ   120 و نساء، 108 و ،ًال فط 417 بینهم شهیًدا،  28/01/2009،1,334الصَّ

 Iما )2009الجهاز المرIز| لالحصاء الفلسطیني، (  5,450الجرحى عدد بلغ ف�ما مسعًفا؛ 14 و سًنا،م
 اللواء العام مدیرها رأسهم على عناصرها من 230 استشهاد عن غزَّة( للحIومة التا(عة الشرطة أعلنت
Rما )2009، معا( الشرطة في والحما�ة األمن جهاز قائد الجعبر|  إسماعیل والعقید جبر، توفیI استشهد 

 ص�ام سعید استشهاد إلى (اإلضافة عائلته، من فرًدا13 و هو رJان، نزار حماس حرIة في ال(ارز الق�اد|
  .)نت: 2009المرIز الفلسطیني لإلعالم، ( غزَّة( الفلسطین�َّة الحIومة في الداخل�ة وزJر

  

  :2012 غزَّةمالمح العدوان على / ثانً
ا

 ما الفترة في تینعسIرJَّ  تین(عملیَّ  غزَّة في الفلسطین�َّة المقاومةُ  قامت ة،ل�َّ النضا أعمالها س�اق في
 رّدت ،العدوان�َّة أعمالها ضمن القطاع تستفز التي االحتالل اتقوَّ  ضدَّ  ،2012نوفمبر  13و 11 بین

 حرIة مع لتهدئة(ا التزامها أعلنت ثم القطاع، داخل ألهداف محدوًدا قصًفا ترجمته انتقامي (عمل" إسرائیل"
  .)1: 2012حط��، ( المقاومة عملیتي على هاردِّ  (انتهاء ذلك خالل من موح�ةً  حماس،



43 
 

 یوم مساء ذتفنفَّ  ومفاجأتها المقاومة، خد�عة أرادت االحتالل حIومة فإنَّ  الحًقا بدا وIما ه،لكنَّ 
 حماس اإلسالم�ة لمقاومةا لحرIة القادة أبرز أحد الغت�ال أّدت ة،جو�َّ  عمل�ة 14/11/2012 األرSعاء

ات ومنصَّ  ،ه أماكن تخزJن صوارJخ طوJلة المد=استهداف ما تعتقد إسرائیل (أنَّ و  ومرافقه، الجعبر|  أحمد
 عن اإلعالن (مثا(ة ةالعمل�َّ  Iانت حیث ،)1: 2012 مرIز دراسات الشرق األوس�،( إطالق صوارJخ

 ةالعمل�َّ  على تردَّ  بدورها والتي ،غزَّة قطاع في الفلسطین�َّة المقاومة مع مفتوحةات مواجه انطالق
أطلقت علیها فصائل المقاومة أسماًء  ةدفاع�َّ  ة(عمل�َّ " السحاب عمود" بـ االحتالل اهاسمَّ  التي ةالهجوم�َّ 

 مواجهات ودارت ، وأسماء أخر= للفصائل قلیلة العدد،"السماء الزرقاء"، و"السجیل حجارة" متعددة مثل
، وسنتحدث في التهدئة إلى (العودة �قضي اتفاق إثر توقفت حیث 21/11/2012 ىحت أ�ام 8 استمرت

  .عسُّ (مزJد من التو  غزَّةفصل الحR عن العدوان اإلسرائیلي على 

لمجموعة  خرًقا 2012، وعام 2009- 2008خالل عامّي  غزَّةقطاع ُ�عدُّ العدوان اإلسرائیلّي على 
وليّ من أحکام القانون    :اآلتي حوعلى النَّوذلك  ،اإلنسانيّ  الدَّ

  :الجماعيّ  تجسید لسیاسة العقاب غزَّةالعدوان على  .1

د وليّ القانون حرَّمها التي  الجماعيّ لسیاسة العقاب  نموذًجا آخر غزَّةالعدوان على  ُیجسِّ  اإلنسانيّ  الدَّ
ظر ة جنیف الرابعة تحـن اتفاقیـم 33فالمادة ، العقوبة شخصّ�ةتخالف مبدأ  Iونها ؛خاص (شIلٍ 

لیب األحمر، مرجع سابR( العقوبات الجماعیة من تقریر القاضي ریتشارد  Iلبذلك  أقرَّ وقد ، )الصَّ
ول�ّ عن اللجنة  2010/6/14بتارJخ البیان الصحفي الصادر ، و9*تونـغولدس   .األحمرللصلیب  ةالدَّ

 :جرTمة حرب غزَّةالعدوان على  .2

وليّ الحرب (موجب القانون  جرائمُ  اني من الجرائم حسب تصنیف وع الثَّ وهي النَّ  ،اإلنسانيّ  الدَّ
ول�ّ ة المحIمة الجنائ�َّ  لیب األحمر، مرجع سابR( ةالدَّ مختلف  صارخٍ  فقد ارتكبت إسرائیل على نحوٍ  ؛)الصَّ

 َّ�Sد ذلكی ینهم من المدنیِّ لُّ وجُ  ،شهید 2000ة، ولعل أكثر من أصناف الجرائم الحرIسلطات قامت وقد  ،ؤ
 واء والغذاء، وهو األمر الذ| استمرَّ ومنعت عنهم الدَّ  غزَّة(فرض الحصار ضد سIان یلّي االحتالل اإلسرائ

  .خالل فترة الحرب

 

افها عتبر مناف�ة لقوانین الحرب وأعرِ والتي تُ إسرائیل، ها تالجرائم التي ارتكب (عُض  ف�ما یلي إدراجُ 
  ):2009شع(ان، ( ، والتي تستحR العقابسافرِ  (شIلٍ 

                                                             

  1938 تقرJر القاضي رJتشارد غولدستون الفقرة *
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 .ةا، ال س�ما القنابل الفسفورJَّ مة دول�ً سلحة المحرَّ استخدام األ  .أ 
رتكب (طرJقة الغدر، حیث تتعارض تلك األفعال مع اتفاق�ات الها| االعتداءات التي تُ   .ب 

ول�ّ ات م االتفاق�َّ حرِّ ما تُ I وجنیف وملحقیها، وخالل فترات  ،القتال أثناء وقف اطالق النار ؛ةالدَّ
حیث واصلت عدوانها على  غزَّةحرSها ضد حتالل خالل وهو ما قامت (ه سلطات االالهدنة، 

القاضي بوقف القتال، وقرارها المنفرد  2009العام  1860مجلس األمن رقم  الرغم من قرار
عتبر من (اب غم من إعالنها، األمر الذ| �ُ بوقف إطالق النار، الذ| استمرت بخرقه (الرَّ 

وليّ عاقب عل�ه القانون الغدر الذ| �ُ   .نسانيّ اإل الدَّ
تمنعهم من  ین والمقاتلین الذین أص(حوا في حالة عجزٍ المدنیِّ  هة ضدَّ االعتداءات الموجَّ   .ج 

أن ة مناف�ة لقواعد وقوانین الحرب بهذا الشَّ  برSرJَّ مواصلة القتال، وقد ارتكبت إسرائیل أعماًال 
  :منها
والمدارس والجوامع  ساء واألطفال وقصف المنازلیوخ والنِّ ین الس�ما الشُّ مهاجمة المدنیِّ  - 

ول�ّ مات ات المنظَّ والكنائس ورJاض األطفال ومقرَّ   .واالنسانّ�ة ةالدَّ
ة والمتاحف ة Iالمستشف�ات والمرافR األثرJَّ األماكن التي تتمتع (حما�ة خاصَّ  استهداف - 

 .ة وغیرهااإلعالم�ّ سة والمراكز واألماكن المقدَّ 
  
 :ولّي اإلنسانيّ سلوك المقاومة الفلسطین
َّة في القانون الدَّ  .3

لم تصل المقاومة الفلسطین�َّة في یوم من األ�َّام ال في الكم وال في النَّوع إلى ما �متلكه االحتالل من 
اخل الفلسطینّي  القوَّة الماد�َّة أو ال(شرJَّة واستطاعت اسرائیل أن تكسر شوIة المقاومة الفلسطین�ة في الدَّ

العمل المقاوم على العمل�َّات التي تنفذها  اقتصرالقرن الماضي، حیث في النِّصف الثَّاني من س(عین�َّات 
الفلسطین�َّة، وIانت معظم هذه العمل�َّات ُینجز تدرJً(ا وتخط�ًطا  األرضفصائل منظَّمة التَّحرJر من خارج 

لت حرIة الجهاد اإلسالمّي  َّIمجموعة خارج حدود هذه الجغراف�ا، ومع بدا�ة ثمانین�َّات القرن الماضي؛ ش)
من العمل�َّات النوع�َّة في داخل قطاع غزَّة جذوة جدیدة للمقاومة، ومع دخول االنتفاضة األولى عام 

لت الكتائب المسلَّحة للتنظ�مات 1987 َّIبدأت المقاومة الفلسطین�ة تسترد  1990(عد عام . وتطّورها تش
  .عافیتها في Iل من الضفَّة الغر�Sَّة وقطاع غزَّة
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ر ا  . أ  :لمقاومة الفلسطین
َّةتطوُّ
للعالم مد= التطور النوعي الذ| وصلت  أن تظهرالمقاومة الفلسطین�ة في قطاع غزة استطاعت 

نجحت في أن تجعل العالم Iله �شاهد أن النظام االسرائیلي الذ| تصور في یوم ما أنه ها إل�ه، وأن
 ال تخرج ف�ه المقاومة قد ولى وانتهىحصین لم �عد حصینا، وأن ذلك الزمن الذ| یخرج ف�ه اإلسرائیلیون و 

 )2014الزJات، (

ر أداء المقاومة الفلسطین�ة Jر= ال(احث أنَّ و  (شIل نوعّي، وIان من أشIال هذا التطّور  تطوَّ
صناعة العبوَّات الناسفة، وسلسلة العمل�َّات االستشهاد�َّة التي أرISت عمR دولة االحتالل في تسعین�َّات 

  .القرن الماضي

ر انتفاضة األقصى الم(ارك في نها�ة سبتمبر ومع ت ر نوعي شمل استخدام  2000فجُّ ظهر تطوُّ
وارJخ التي طالت التجّمعات االست�طان�َّة  المقاومة الفلسطین�َّة ألنواع من المقذوفات ما بین الهاون والصَّ

وأسدود وSئر الس(ع في المحاذ�ة لحدود قطاع غزَّة، وتطوَّرت لتطال مدن محتلة قرJ(ة لغزَّة مثل عسقالن 
، ومن ثمَّ تطوَّرت لتطال منقطة المرIز في دولة االحتالل، وتطال Iل من القدس 2009-2008عدوان 

، ومن ثمَّ تطوَّرت لتطال Iل جغراف�ة فلسطین المحتلة تقرJً(ا في عدوان 2012وتل أبیب في عدوان 
2014.  

ر النَّوعّي الذ| شهدته المقاومة الفلسطی رة هذا التطوُّ ن�َّة والذ| رافقه الحصول على أسلحة متطوِّ
نسبً�ا (ات �حتِّم علیها ت(عات جدیدة وخطیرة س�ما (عد توق�ع السلطة الفلسطین�ة على اتفاق�َّات جنیف 

  .ومحIمة الجنا�ات الدول�َّة

ولّي اإلنسانيّ  المقاومة الفلسطین
َّة في میزان سلوك  . ج   :القانون الدَّ
وليّ  ، وال یتعامل مع أصل الحR المتنازع عل�ه بین النَّتائجاإلنسانّي مع اآلثار و  یتعامل القانون الدَّ

األطراف، و(التَّالي فإنَّ Iلمة الحR التارJخي الفلسطیني وحدها ال تعد مبرًرا سحرJًا َیُجبُّ Iل ما وراءه، 
ر امIان�اتها على األرض؛ مطلوب منها دراسة النصوص  وعل�ه، فإنَّ المقاومة الفلسطین�َّة، ومع تطوُّ

ول�َّة (الخصوص، والتَّعامل معها بدرجة عال�ة من االلتزام، وذلك من خالل ما �أتي   :والتشرJعات الدَّ

والذ| اعتبر حروب التحرJر الوطن�َّة خاضعة لقوانین  1977البروتوIول االضافي لعام  .1
ول�َّة، وللقواعد االنسان�َّة ف المدنیِّین أو تجمعاتهم أو ، و(التَّالي فإنَّ استهداالنِّزاعات الدَّ

ولّي اإلنسانّي، وعلى الجهات  عوة لذلك من خالل اإلعالم؛ ُ�عدُّ مخالفة للقانون الدَّ الدَّ
المقاِومة أن تحرص على تجنُّب التَّجمعات المدن�َّة عند استهدافها لدولة االحتالل، Iما 

في الحقل اإلعالمّي  ض(� تصرJحاتهم، وعلى العاملین یجب على النَّاطقین اإلعالمیین
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Iذلك عدم الدعوة الستهداف المواقع المدن�َّة أو المدن على اطالقها، ألنهم بذلك �ضعوا 
ول�َّة  .أنفسهم تحت طائلة المخالفات و(التَّالي امIان�ة تعرُّضهم للمقاضاة الدَّ

لة في  .2 والتي دعت بوضوح إلى عدم استخدام  1988نوفمبر  10اتفاق�ة جنیف المعدَّ
لحة عشوائ�َّة األثر؛ ما ُ�حتِّم على المقاومة الفلسطین�َّة السعي نحو تطوJر ما تمتلكه األس

قة (حیث ال تسق� (شIل عشوائّي في  من مقذوفات لتكون ذات مستو= مقبول من الدِّ
م  ولّي اإلنساني، رSما �مIن تفهُّ ل مخالفة للقانون الدَّ أماكن أو تجمعات مدن�َّة مما ُ�سجِّ

ولّي استخدام الم فاع عن النَّفس، لكنَّ القانون الدَّ قذوفات محدودة التَّوج�ه Iسالح متوفِّر للدِّ
ال یجیز استخدام األسلحة عشوائ�َّة األثر، والتي قد �صنِّف المقذوفات غیر دق�قة التَّوج�ه 

 .ضمن هذا النَّوع من األسلحة
  

عبر تارJخ الصراع مع دولة االحتالل  لةالمواجهات المت(ادمقارنة الخسائر ال(شرJة في : )1(جدول رقم 
  1948منذ العام 

  الحرب  .م
  الخسائر ال(شرJَّة

  الفلسطیني/الجانب العرSي  الجانب اإلسرائیلي
  4000   6.373  1948حرب عام    .1
   3000  231  1956حرب عام    .2
  18000   776  1967حرب عام    .3
  19000   2688  1973حرب عام    .4
   26506   1216  1982حرب لبنان عام    .5
  1,376  94  1987االنتفاضة األولى    .6
  4412  1059  2000االنتفاضة الثان�ة    .7
  1417  13  2009- 2008عدوان عام    .8
  155  20  2012عدوان عام    .9

   2140  67  2014عدوان عام  .10
  80006  12537 المجموع

  )لحقوق اإلنسان" بيتسليم"هذه االحصائيات مأخوذة من مركز ساسة بوست، ومركز (
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ولّي اإلنسانّي ومفاه�مه ومراحل تطّوره واالتفاق�ات التي تمَّ است عرضنا في هذا الفصل؛ القانون الدَّ
توق�عها بخصوصه، Iذلك تّم الحدیث عن أهم خصائصه، ودور الحضارة العر�Sَّة اإلسالم�َّة في تعزJزه 

ولّي واالستدالل (مقوالت عر�Sَّة صم�مة ومواقف من التَّارJخ اإلسالمي، Iذلك تم  التَّطرُّق لعالقة القانون الدَّ
اإلنسانّي (الواقع الفلسطیني، وقد بدا جل�±ا من خالل ما بّیناه من عالقته بواقع االست�طان والحصار 
ها مخالفات لنصوصه وم(ادئه، لكنَّ  والحروب، وIان موقف القانون الدولي منها واضًحا؛ حیث عدَّ

نوا حتَّى الل َّIمة الدولّ�ةالقائمون عل�ه لم یتمIم االحتالل، أو استدعاء قادته للمحJحظة من تجر.  

�مIن تلخ�ص السلوك االحتاللي اإلسرائیلي في الحصار واالست�طان والعدوان المتكرر على Iما 
ولّي اإلنسانّي واتفاق�اته المختلفة، وهذا السلوك هو سلوك  أّنه مخالفة واضحة وسافرة لنصوص القانون الدَّ

تلك Iل االمIان�ات الماد�َّة وال(شرJَّة، وهو سلوك مقصود ومتعمد؛ �ستهدف القتل الجماعي دولة محتلة تم
عدوان صارخ على : ومصادرة األرض وممارسة العقو(ات الجماع�ة للسIّان المدنیین، وهو (اختصار

ول�َّة   .األرض واالنسان یخالف Iل الشرائع واألعراف اإلنسان�َّة والدَّ

راع؛ نجد أنَّ دولة االحتالل قتلت (شIل م(اشر ومن خالل تحلیل الخس ائر ال(شرJة خالل تارJخ الصِّ
من االسرائیلیین معظمهم من الجنود  12537من العرب والفلسطینیین مقابل سقوw  80006ما �قارب 

Iان العرب الفلسطینیین من أرضهم وممتلكاتهم في  العسIرJین، Iما قامت دولة االحتالل (طرد السُّ
، وهذا یؤIِّد أن دولة االحتالل هي من أكثر الدول انتهاًكا لم(ادz 1967وعام  1948عام الحرSین 

ولّي اإلنسانيّ    .ونصوص القانون الدَّ
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  الم:حث الثَّاني
 اإلعالم الفلسطینيّ 

  
  

 .مقّدمة .1

 .ره ، وسماتهمفهومه ومراحل تطوِّ .. اإلعالم الفلسطینّي  .2

 .ةفلسطین
ّ ال المقاومة إعالم.. إعالم المقاومة .3

ولّ
ة 2012اإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان اإلسرائیلّي على غزَّة  .4 ، والتَّقارTر الدَّ

  ذات الصلة
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سنتناول في هذا الم(حث مفهوم اإلعالم لغة واصطالًحا، Iما سنتطرَّق ألهم وظائف اإلعالم، ثم 
التي ُتواجه اإلعالم الفلسطیني، ثم لإلعالم الفلسطیني مفهومه، ومراحل تطّوره، وأهم سماته، والتحد�ات 

ه تارJخً�ا، ثم سنخصص ومراحل تطّور  إعالم المقاومةومفاه�مه المختلفة، وأهم�ة  ةالمقاوم إعالمسنتناول 
Iما . ةإعالم المقاومّوره، ثم أهم أدوات التعبیر في ومراحل تط ة،الفلسطین� المقاومة إعالمالحدیث عن 

خصص هذا ه، وأهم مIّوناته وخصائصه وسماته، وسیومفاه�م عالميّ اإلسیتناول هذا الم(حث الخطاب 
ول�ّ  التَّقارJر، و 2012 غزَّةالم(حث جزًءا مهًما عن اإلعالم الفلسطیني خالل العدوان اإلسرائیلي على   ةالدَّ

  .ذات الصلة، وس�قوم ال(احث بنقدها وتحلیلها، والرد علیها
  

  ره، وسماتهومراحل تطوِّ  ،الفلسطینّي مفهومه اإلعالمُ  .1

  مفهوم اإلعالم الفلسطینيّ 

العالقة بین البناء  ائد؛ ألنَّ السَّ  واالقتصاد|ّ  واالجتماعيّ  �اسيّ ظام السِّ (النِّ  اإلعالمِ  مفهومُ  یرت(�ُ 
ة اإلعالم�ّ ول س�استها دولة من الدُّ  لكلِّ  ، وعل�ه فإنَّ عالقة وث�قة ؛ر المجتمعوSناء وتطوُّ  اإلعالميّ 

ة وظروفها وحقائقها االجتماع�َّ  ،ةة األساس�َّ ا(عة من احت�اجاتها اإلنسان�َّ ر المستوردة والنَّ ة بها، وغیالخاصَّ 
، فال �قتصر اإلعالم فق� على الجهات الرسم�َّة أو )3: 1986عبد المجید، (ة ة والثقاف�َّ واالقتصاد�َّ 

 اإلعالم، وسائل على العام ضییRللتَّ  ةواإلدارJَّ  ةالحIوم�َّ  السلطةالحIوم�َّة، بل في (عض األح�ان تسعى 
 مأزقهم نحو االنت(اه لجلب اإلعالميّ  الترIیز أجل من وتكافح تناضل المحرومین أصوات لكن ت(قى

  )I 2004 :4وتل،(
 هیونيّ ض للغزو الصَّ ر المفهوم العام لإلعالم الفلسطینّي بواقع المجتمع الفلسطینّي الذ| تعرَّ تأثَّ 

تات ترتب على هذا الشَّ ناقض المُ تات والتَّ ش المجتمع الفلسطینّي حالة من الشَّ المبرمج، وقد عا االست�طانيّ 
ورة وSلدان العالم األخر=، و(عد انطالق الثَّ  في أقطار الوطن العرSيّ  ،خارج فلسطین وزJع القسر|ّ والتَّ 

؛ بدأ 1964 منتصف عامفي  الفلسطین�َّةحرJر مة التَّ في جسم له عنوان واضح وهو منظَّ  الفلسطین�َّة
  .الفلسطینيّ  �اسيّ ظام السِّ ة تعIس النَّ یتبلور المفهوم العام لإلعالم الفلسطینّي مع س�اسة إعالم�َّ 
وعرب خدموا في منظمة التحرJر الفلسطین�ة  ون اإلعالُم الفلسطینّي، هو اإلعالم الذ| �ملكه فلسطینیُّ 

ه بخطا(ه إ - (حسب قانون المطبوعات والنشر الفلسطیني-  عب الفلسطینّي (الدَّرجة األولى، وJتوجَّ لى الشَّ
سات  ولتوض�ح هذا التَّعرJف . الموجودة حالً�ا ال تخرج عن هذا التَّعرJف الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ والمؤسَّ

م خطاً(ا مقاوًما، ومهتمَّة » لحرIة حماس«التَّا(عة لـ » األقصى«ُ�مIن النَّظر إلى قناة  فهي قناة ُتقدِّ



50 
 

راع العرSيّ  م األولو�َّة  فلسطین�َّةالصهیونّي، ولكنَّها في النِّها�ة  (الصِّ : 2014ُعرابي، ( الفلسطین�ةوُتقدِّ
  .)مقابلة شخص�ة

الذ|  واالقتصاد|ّ  �اسيّ والسِّ  االجتماعيّ  البناءَ  مجتمع �عIُس  في أ|ّ  اإلعالميّ ظام وٕاذا Iان النِّ  
على وسائل اإلعالم  ر م(اشرةً روف تؤثِّ ظُّ ال ، وأنَّ )6: 2001أبو شنب، (رشرام لبو �عمل ف�ه وفًقا ل

د ر بواقع المجتمع الفلسطینّي متعدِّ ر وJتأثَّ یؤثِّ  ؛�اسي الفلسطینّي بذلكظام السِّ النِّ  وانتشارها وس�اساتها، فإنَّ 
ها مفهوم الفلسطین�َّةحرJر مة التَّ ة لمنظَّ �اس�َّ دت الق�ادة السِّ جمعات واالنتماءات، وفي هذا اإلطار حدَّ التَّ 

ودعمها على  الفلسطین�َّةة صال، تجاه خدمة القض�َّ ة وسائل اإلعالم واالتِّ استثمار Iافَّ : "هلإلعالم على أنَّ 
ول�ّ ة و والعر�Sَّ  الفلسطین�َّةالمستو�ات  م نظَّ غ� المتواصل والمُ أ| العام نحو الضَّ حقR توظیف الرَّ (ما �ُ  ةالدَّ

تلف أنحاء المعمورة التخاذ المواقف والقرارات التي من شأنها اع القرار في مخعلى الق�ادات الفاعلة وصنَّ 
عب الفلسطینّي عم للشَّ وتوفیر الدَّ  الدَّوليّ محوًرا دائًما الهتمام المجتمع  الفلسطین�َّةة أن تجعل من القض�َّ 
أبو شنب، " (ة على ترا(ه الوطنيّ ة وتقرJر المصیر وٕاقامة دولته المستقلَّ ة في الحرJَّ لتحقیR أهدافه الوطن�َّ 

1998 :17،40.(  
ة اإلعالم�ّ دت وزارة اإلعالم على األهداف وتشIیل وزاراتها المختلفة؛ أكَّ  الفلسطین�َّةلطة ومع ق�ام السُ 
التي  الفلسطین�َّةة لطة الوطن�َّ ة السُ ، وأضافت لها هدف دعم مشروع�َّ الفلسطین�َّةحرJر العاملة لمنظمة التَّ 

  ,)نت: الفلسطین�َّةوزارة اإلعالم ل الموقُع اإللكترونيُّ (األرض على  جّسد الك�ان الوطنيّ تُ 
اإلعالم الفلسطینّي ال یبتعد عن المفهوم العام لإلعالم، فإذا Iان اإلعالم هو  یر= ال(احث أنَّ 

، فهو نفس المفهوم في حالتنا "ة الجماهیر ولروحها ومیولها واتجاهاتهالعقل�َّ  عبیر الموضوعيّ التَّ "
ة المختلفة عن (اقي البلدان؛ Iونها قض�ة شعب یرزح تحت االحتالل منذ ذات الخصوص�َّ  ةالفلسطین�َّ 
ر عن میولنا وأفIارنا اتجاهاتنا، عبِّ رؤJتنا Iفلسطینیین لإلعالم ستكون (مقدار ما �ُ  سنة، فإنَّ  60أكثر من 

ضال روح الكفاح والنِّ  ، وSثّ ین�َّةالفلسطة ود عن القض�َّ ن خطاب یدفع (اتجاه الذَّ مه لنا مِ مIن أن �قدَّ وما �ُ 
قة بتجاوزات حقوق ة تلك المتعلِّ ة، خاصَّ ضد المحتلین، فضًال عن Iشف جرائمه وانتهاكاته المستمرَّ 

وليّ اإلنسان والقانون    .اإلنسانيّ  الدَّ
، هذاإلى یومنا  1936ضال الفلسطینّي منذ ثورة فلسطین الكبر= وهذا ما بدا جلً�ا خالل مسیرة النِّ 

 غزَّةعلى  ة، ل�س آخرها العدوان اإلسرائیليّ (العدید من المواقف المفصل�َّ  الفلسطین�َّةة ت القض�َّ وقد مرَّ 
ة، وفضح جرائم االحتالل، وح المعنو�َّ له اإلعالم من دور مهم على صعید رفع الرُّ وما مثَّ  2012

  .انتقاداتسالة، دون أن یثیر حوله أ| وصل الرِّ یُ  والمحافظة على خطاب إعالميّ 
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ر   :اإلعالم الفلسطینيّ  تطوُّ

منها  مرحلةٍ  ة، وقد عIست Iلُ همَّ ة والمُ ن المراحل األساس�َّ مِ  (عددٍ  الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ ت المسیرة مرَّ 
ص (عض، وتتلخَّ ال، وتتكامل في أهدافها مع (عضها والثقافيّ  واالجتماعيّ  واالقتصاد|ّ  الوضع الس�اسيّ 

ة ك (األرض، ومواجهة الحملة الصهیون�َّ ة، والتمسُّ ة، والتعبئة القوم�َّ دة الوطن�َّ هذه األهداف في الوح
اإلعالُم  عبَّر؛ الفلسطین�َّةقبل دخول السلطة ة، ة والعدوان�َّ ة، وفضح ممارساتها العنصرJَّ االست�طان�َّ 

ة التي Iانت تبث من عن نفسه من خالل اإلذاعة الرسمّ�ة صوت منظَّمة التَّحرJر الفلسطین�َّ الفلسطینّي 
خالل فترتي الس(عین�ات والثمانین�ات، وIانت تمثِّل الصوت الوطني الفلسطیني الجامع لكل  نلبنا

حف الیوم�َّة مثل األط�اف الفلسطین�ة، Iما عّبرت  عب«و» الفجر«(عض الصُّ التي توقَّفت و(قي » الشَّ
�اس�َّة التي تص»القدس«منها صح�فة  ت السِّ اخل أو الخارج، مثل ، و(عض المجالَّ الب�ادر «در في الدَّ

اخل، ومجلَّة » الس�اسيّ  ز في الخارج، وغالً(ا ما Iان یترIَّ » فلسطین المسلمة«و» فلسطین الثَّورة«في الدَّ
في الخارج، وهو إعالٌم حزSّي في غال(ه یت(ع للفصائل أو لمنظَّمة التَّحرJر، إضافة إلى  اإلعالم الفلسطینيّ 

ها (سهولة داخل األرض المحتلَّة، ومع انطالق االنتفاضة الفلسطین�َّة ة ال ُیلتق� بثُّ إذاعات خارج�َّ 
أن تستقطب قطاًعا واسًعا من الجمهور الفلسطیني، ) تحرJر األرض واإلنسان(استطاعت اذاعة القدس 

ثناء أة ة األهم�َّ ولعبت دوًرا في غا�الق�ادة العاّمة، - وIانت أنذاك تبث من سورJا و(اشراف الجبهة الشعب�َّة
ر في البناء ، وما نتج عن ذلك من تطوُّ )مقابلة شخص�ة: 2014 السعافین،( 1987االنتفاضة األولى 

  .اإلعالمّي شIًال ومضموًنا

  

  :اليهذه المراحل على النحو التَّ  وأبرزُ 

ا(قةوهي المرحلة  :مرحلة البدا
ة/ أوًال  د شهدت هذه ، وقلنI(ة فلسطین وق�ام الك�ان الصهیونيّ  السَّ
وليّ الفترة العدوان  الكامل وفي مقدمته  عم االستعمار|ّ ة، والدَّ على فلسطین، وفتح (اب الهجرة الیهود�َّ  الدَّ

للیهود  ر لوعوده للعرب، مقابل وفائه بإنشاء وطن قوميّ ة وتنIَّ الذ| راوغ الق�ادة العر�Sَّ  ؛االنتداب البرJطانيّ 
من األشIال أولها االهتمام  في هذه المرحلة في عددٍ  الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ لت الحرIة تمثَّ . في فلسطین

(اعة، وقد نشأت الثاني (عد الطِّ  اإلعالميّ حافة مّثلت شIلها (اعة التي عرفتها فلسطین م(Iًرا، والصَّ (الطِّ 
ولى تبدأ تن، األائدة، عبر مرحلتین أساسیَّ �اس�ة السَّ رة (األوضاع السِّ محموم غیر مستقر متأثِّ  في جوٍ 

، وتنتهي بتوقفها 1876عام  ة في القدس في العهد العثمانيّ (اللغة العر�Sَّ  الفلسطین�َّةحف (صدور الصُّ 
ى نI(ة فلسطین منتصف حتَّ  ، وتمتدُ االنتداب البرJطانيّ  في ظلِّ  1919، وثانیها تبدأ (عام 1914عام 
عل�م، ونمًوا سرJًعا (فضل انتشار التَّ وقد شهدت هذه المرحلة تطوًرا ). I1995 :123رJم، ( 1948مایو 

  .الفلسطین�َّةة واألحزاب ة، والدین�َّ ة األدب�َّ Iما انتشرت الجمع�َّ 
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ى إنشاء ، وحتَّ ة من احتالل فلسطین وق�ام الك�ان الصهیونيّ وهي الفترة الممتدَّ : تاتمرحلة الشَّ / ثانً
ا
ر عمل اإلعالم الفلسطینّي في هذه ، وقد تطوَّ 1964(ق�ادة أحمد الشقیر|  الفلسطین�َّةحرJر مة التَّ منظَّ 

خارج الوطن، والعمل  الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ المرحلة، وأفرز شIًال إعالمً�ا جدیًدا من أبرز سماته الكفا�ات 
  ).الفلسطینيّ  مرIز المعلومات الوطنيّ (ة في منطقة الخلیج ة خاصَّ في Iثیر من األقطار العر�Sَّ  اإلعالميّ 
لطة وحتى فترة دخول السُ  1967وهي الفترة ما (عد عدوان  :1967حلة ما :عد عدوان مر / ثالًثا
، الفلسطین�َّةحرJر مة التَّ لبروز الك�ان الفلسطینّي وق�ام منظَّ  جسید العمليّ وهي مرحلة التَّ  1994 الفلسطین�َّة

ة والمؤتمرات اع�َّ ة والجمة على االتصاالت الشخص�َّ اإلعالم�ّ وقد اعتمدت هذه المرحلة في حرIتها 
ة، وقد شهدت أوج العطاء ة والس�اس�َّ جاهات التنظ�م�َّ ة االتِّ ة من Iافَّ دوات والخطا(ات التعبو�َّ ة والنَّ الشعب�َّ 

د أشIاله ة تأثیره وتعدُّ سمت (Iثافة اإلعالم الفلسطینّي وقوَّ ة، وقد اتَّ ة والعسIرJَّ والمواجهة الس�اس�َّ  الوطنيّ 
  ).2014أبو شنب، (وأنواعه 

 الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ الحرIة  استقرَّت فیهاوهي المرحلة التي  :الفلسطین
َّةمرحلة السلطة / را:ًعا
ة األشIال ة Iافَّ اإلعالم�ّ ة ، وقد احتوت العمل�َّ فلسطینيّ  نظام س�اسيّ  ة في ظلِّ على أرض فلسطین�َّ 

 ة، إضافة إلى اإلعالم الحزSيّ ة واألهل�َّ شر واإلعالن، واإلذاعات الرسم�َّ ة والنَّ ة والصحف�َّ الط(اع�َّ 
، 2014أبو شنب، (ة المختلفة اإلعالم�ّ ة واألنشطة ة والعالقات العامَّ سات العامَّ ، وٕاعالم المؤسَّ والفصائليّ 

Rسات )مرجع ساب حف الیوم�َّة، وامتلكت (عض اإلعالم�ّ ، وزادت المؤسَّ ة نوًعا وIًما، فتعدَّدت الصُّ
د اإلذاعات المحل�َّة، وقنوات التلفزة األرض�َّة، و(عد ذلك القنوات الفصائل صحفها الخاصَّ  ة، إضافة إلى تعدُّ

د  الفضائ�ة، وتجدر اإلشارة (طب�عة الحال إلى تلفزJون فلسطین، IتلفزJون رسمّي للسلطة، وال شك أنَّ تعدُّ
 والعرSيّ  لى المستو= العالميّ القنوات الفضائ�َّة إضافة إلى اإلعالم اإللكترونّي تزامن مع انفجار اتصالي ع

  )مقابلة شخص�ة: عرابي، مرجع سابR((منأ= عنه  الفلسطین�َّةاحة لم تكن السَّ 
ة وهي المرحلة التي تلت فوز حرIة المقاومة اإلسالم�َّ  :2006مرحلة ما :عد انتخا:ات / خامًسا

ة خاصَّ  ةالحز�Sِّ  ائل اإلعالماالنتخا(ات التشرJع�ة، وقد شهدت هذه الفترة زJادة ملحوظة في وسفي حماس 
، حیث تأسست العدید الصحف Iان أبرزها صح�فة فلسطین المحل�ة، والعدید من منها والفضائ�َّة ةاإلذاع�َّ 

  .االذاعات المحل�ة، التي تبث على الموجات القصیرة



53 
 

  :ة لإلعالم الفلسطینيّ مات األساس
َّ السِّ 

من خالل اإلطار الذ|  الفلسطین�َّة في مجمله (القض�َّةزم فاإلعالم الفلسطینّي ملت: الوطنيّ  اإللتزام"
تحدیًدا، وال یوجد في اإلعالم الفلسطینّي ما هو  الفلسطین�َّةورة ینتسب إل�ه، فهو �عّبر عن وجهة نظر الثَّ 

R بها ورة وما یتعلَّ ة لقضا�ا الثَّ اإلعالم�ّ ة و �اس�َّ أو خاص، مما جعله مختًصا (المعالجة السِّ  مستقل أو ذاتيّ 
 .أو الدوليّ  العرSيّ المحلّي و في اإلطار 
د ال �حIمه قانون وهو ظاهرة ملحوظة في اإلعالم الفلسطینّي، فهو تعدُّ : "الحز�Sة التنظ�م�ة" دالتعدُّ 

وهو في هذه "ة، فهو �عIس وجهات نظر تنظ�مات مختلفة، وفي أماكن مختلفة، ن أو ضوا(� روتین�َّ معیَّ 
 ".تعIس تعا�ش اآلراء المختلفة، وتصارعها في جبهة وطن�ة واحدة الحالة �Iون ظاهرة صح�ة

جد وُ  فقد(ات واالستمرار، غلب على اإلعالم الفلسطینّي صفة عدم االستقرار والثَّ : عدم االستقرار
وخضع العت(ارات ) الفلسطین�َّةورة األولى، حتى ق�ام السلطة أ(ان مراحل الثَّ (ة على أرض غیر فلسطین�َّ 

 .ف واالنقطاع وعدم االنتظام، مما عّرضه للتوقُّ الفلسطین�َّةورة ة وٕالى سلطة أخر= غیر الثَّ وعسIرJَّ  ةس�اس�َّ 
، و�عتمد محدود االمIان�ات �عتبر اإلعالم الفلسطینّي حدیث النشأة: وقلة االمIانات حداثة النشأة

ي اإلعالم الفلسطینّي ما �شیر إلى ة، فل�س ف، وتجارSهم الذات�َّ الفلسطینییناعتماًدا م(اشًرا على امIانات 
  .)110: 2001 أبو شنب،( .ة ومجرSةه قد اعتمد على خبرات قد�مة فن�َّ أنَّ 

حیث أن العدید من الشهداء الفلسطینیین من ذو| : المزاوجة بین العمل اإلعالمّي والكفاح الوطنيّ 
  .ناء الق�ام بواجبهم الوطنيالخلف�ات اإلعالم�ة، أو ارتقو أثناء عملهم اإلعالمي وآخرون ارتقو أث

عدم االستقرار Iواحدة من سمات اإلعالم الفلسطینّي، لم تكن فق� خالل مراحل  یر= ال(احث أنَّ 
ة، لكن عدم استقراره �قع في Iون األرض ورة األولى، فضًال عن Iونه �عمل على أرض غیر فلسطین�َّ الثَّ 

وٕاعالمیوها، جّراء  الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ ات محتلة (األساس، وما یثقل Iاهل المؤسس الفلسطین�َّة
إلى اتخاذ الكثیر من اإلجراءات ) إعالمیین، ومؤسسات(االستهداف اإلسرائیلي الم(اشر وهو ما یدفعهم 

واالحت�اطات التي تقلل من تفاعلهم، فضًال عن تنقالتهم من مIان آلخر خش�ة استهدافه، وقد حدث 
خالل فترة قرات وطواقم المؤسسات اإلعالم�ة الفلسطین�ة المختلفة، لماالستهداف اإلسرائیلي (الفعل 

، Iل هذه من الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ ، وما (عدها، فضًال عن شهداء المسیرة 2000انتفاضة األقصى 
العوامل المهمة التي ال �مIن استنثاؤها عند الحدیث عن عدم االستقرار Iسمة من سمات اإلعالم 

  .الفلسطینيّ 
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  :اإلعالم الفلسطینيّ  یواجهها 
اتتحدِّ 

حد| التَّ  أنَّ  َبْیدَ ة، �َّ �ات Iبیرة في مسیرته التارJخواجه اإلعالم الفلسطینّي تحدِّ أن یُ  من المنطقيّ 
، حیث �قع اإلعالم الفلسطینّي بهیئاته واجه اإلعالم الفلسطینّي هو االحتالل اإلسرائیليّ األكبر الذ| یُ 

، ومع س�اسة االحتالل الجدیدة القد�مة القائمة على ق الحصار اإلسرائیليّ ساته وIوادره في نطاومؤسَّ 
 َّJلَّ لة في اإلغالق والحصار والتَّ ة الظالمة وممارساته المتمثِّ العدوان وس�اساته العنصرIها قط�ع والعزل، و

حد�ات هم التَّ �اق �مIن إجمال أ وفي هذا السِّ . �ات اإلعالم الفلسطینيّ عوامل تدل على حجم معاناة وتحدِّ 
  :حو التاليلإلعالم الفلسطینّي وهي على النَّ 

عیR اإلعالم الفلسطینّي، فما زال عرقل وتُ س�اسة االحتالل وٕاجراءاته وقوانینه التي ما زالت تُ  .1
  .ل (حجج واه�ةصیبهم و�منعهم من السفر والتنقُّ ین، و�عتقلهم و�ُ اإلعالمیّ االحتالل �قتل 

Iطرف في  الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ ه من انقسام إعالمي، ودخول الحرIة �اسي وما ت(عاالنقسام السِّ  .2
  .ى اللحظةمن الحل حتَّ  االخالف وتأجیجه وعدم المقدرة أن �Iون جزءً 

ولي إلعالم الفلسطینيّ عدم الحضور ل .3 فارات للسَّ  اإلعالميّ ، وغ�اب الدور في المح�� الدَّ
  )1: 2014أبو حش�ش، . (الفلسطین�َّةات والقنصل�َّ 

 الفلسطین�َّة ةسات الصحف�َّ مة األبرز في غالب�ة المؤسَّ هو السِّ  اإلعالميّ خط�� ضعف التَّ  .4
 ).2015االفرنجي، (

Sة في وزارة اإلعالم من ناح�ة لة والمدرَّ ة والمؤهَّ ة والفن�َّ ة واالكاد�م�َّ ندرة الخبرات والكفا�ات العلم�َّ  .5
الذ|  ، وسبب ذلك الحصار اإلسرائیليّ من ناح�ة أخر=  ةة والفن�َّ قاف�َّ ة والثَّ اإلعالم�ّ سات والمؤسَّ 

 .ة المختلفةاإلعالم�ّ �عیR دخول وخروج الكفا�ات 

 اإلعالميّ صن�ع قة (اقتصاد�ات اإلعالم والتَّ ة المتعلِّ ات الفن�َّ ة االمIان�َّ محدود�َّ  .6

راساتو  قصور ال(حث العلميّ  .7 ة الجدیدة التي (ات المرحلة عن الوفاء (حاجات ومتطلَّ اإلعالم�ّ  الدِّ
 .تحتاج لغة وأسالیب جدیدة

إلى ة التي (حاجة إلى ذلك، (اإلضافة وج�ه للكفا�ات الشا(َّ درJب واإلعداد والتَّ عدم Iفا�ة مراكز التَّ  .8
فین غیر ة مIتظة (الموظَّ اإلعالم�ّ سات وظیف وهو ما یجعل المؤسَّ وعدم وضوح س�اسة التَّ 

  )212: 2001أبو شنب، . (صینالمتخصِّ 
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أهم التحد�ات التي تواجه اإلعالم الفلسطینّي، بجانب وجود االحتالل على  تقد ال(احث أنَّ �ع
المختلفة، فضًال عن تأس�س المIاتب  اإلعالميّ األرض؛ هي انعدام التموJل المالي ألعمال االنتاج 

، وهو ال ميّ اإلعالة المتخصصة، (ما تحتاجه من إدارات واستدیوهات، وٕامIان�ات خاصة (العمل اإلعالم�ّ 
حسین أبو شنب ف�ما یخص ندرة . یتأتى بدون تموJل مالي واضح ومحدد، وJختلف ال(احث مع أستاذه د

، یبدع اإلعالميّ ة الفن�ة، إذ �مIن القول أن الش(اب الفلسطینّي الذ| �عمل في الحقل اإلعالم�ّ اإلمIان�ات 
قد ال یجد الفرصة في تسوRJ أعماله، او  Iثیًرا في مجاله، (شIل قد �فوق مؤسسات إعالم�ة رائدة، لكنه

  .تنس�قها، التي قد تحتاج لم(الغ مال�ة Iبیرة، وهو ما یراه ال(احث أحد أهم التحد�ات
  

  :ةإعالم المقاوم .2
قوم مود، وفي لسان العرب وفي (اب (ات واالستقرار في المIان، وتعني الصُّ المقاومة تعني الثَّ 

  ).78: 2011المشاق(ة، (وموا (الحرب أ| قام (عضهم ل(عض ، وتقاومقاومة جاءت (معنى المصارعة
 لعمل مواجهة الخارج، هي من مفروضة وقو=  راتلتغیَّ  الرضوخ وعدم تعني الممانعة والمقاومة

 المقاومة مثل ةفیزJائ�َّ  أو ةس�اس�َّ  أو ةعسIرJَّ  تكون  فقد الوجوه، دةوهي متعدِّ  وتنتهي (انتهائه، مضاد
 الصهیونيّ  الغزو اتجاه ون العراقیُّ  أو ون اللبنانیُّ  أو الفلسطینّیون  �فعله ر إلى ماو(النظ ة،الكهرSائ�َّ 

ورة للثَّ  ألن ورة؛(الثَّ  وصفه �مIن ورة، والالصُّ  هذه على اتمامً  المقاومة ینطبR مصطلح نجد أن ،واألمرIJيّ 
  ).2008حجار، (المقاومة  مفهوم عن مختلف آخر امفهومً 

 �عمل الحتالل أجنبيّ  شعب أو أرض ضتتعرَّ  عندما �اسيّ السِّ  الجانب في المقاومة مفهوم طرح یتم
 رفللطَّ  وتحوJله وسلب إرادته ةالطب�ع�َّ  وثرواته خیراته ونهب عبالشَّ  لهذا ةالطب�ع�َّ  الحقوق  مصادرة على

 حرو  الستنهاض األمة هذه هنا تسعى ، مناألجنبيّ  البلد هذا س�طرة مد بهدف قو=  معادلة في األضعف
 تتخذ لذا ؛ةالمعتد�َّ  ولةالدَّ  هذه ید سهلة، في أداة مجرد ستكون  (أنها عورالشُّ  تأثیر تحت فیها المقاومة

  ).2004الشاكر، (المعتد|  وردع حقوقها تحقیR سبیل في دابیرالتَّ  من جملة
لجماهیر عبیر عن عقل�ة اقنا لمفهوم المقاومة، ومفهوم اإلعالم (شIله العام وهو التَّ (عد أن تطرَّ 

  :، وأبرز التعرJفات لهةإعالم المقاومواتجاهاتها، نتطرق اآلن لمفهوم ومیولها 

صاصة في المعرIة، �قول ز من منطلR ما تفعله الرَّ هو صنف من أصناف اإلعالم، لكنه یتمیَّ  .1
صاصة هي موضوع المقاومة في إعالمنا ال بد أن تكون الرَّ : "اداألردني عصام حمَّ  اإلعالميّ 

ة (ال(ارود، د فشIة محشوَّ صاصة هنا قد ال تكون مجرَّ المقاوم، وعندما تهدأ المعرIة، فالرَّ  العرSيّ 
 ).46: 1994حماد، " (ما قد تكون منجًال، أو تراكتوًرا، أو دوالًرا، أو آلة حاس(ةوٕانَّ 

وة ة تعتمد على دعة إعالم�َّ اإلعالم الذ| �عّبر عن مقاومة شعب ضد المحتل من خالل استراتیج�َّ  .2
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تها وتضح�اتها رIیز على دورها وأهمیَّ ولة المحتلة لمساندة المقاومة ودعمها والتَّ أ| العام للدَّ الرَّ 
 )I1998 :15الس، (وٕانجازاتها 

ة یتمحور حولها، ة أو نضال�َّ ة او قتال�َّ ة مع وجود ظروف س�اس�َّ هو اإلعالم الذ| �حمل قض�َّ  .3
 ).قصیر، محاضرة منشورة على االنترنت. (تهاة تحرIه من مضمونها وتفاعالو�ستلهم روح�َّ 

وأستاذ اإلعالم المساعد ف�ما یخص  اإلعالميّ عبد هللا السعافین الخبیر . د وJتفR ال(احث مع
 ألنَّ . ال یوجد شيء في علم االتصال اسمه اعالم مقاوم"، فمن وجهة نظره أنه إعالم المقاومةمصطلح 

�مIنك أن تجعل اعالمك . ة المت(عة ول�س االعالم (شIل عاماإلعالم�ّ �اسة تكتسبها السِّ ) صفة(هذه 
ة او و اال(اح�َّ أجارة و التِّ أرف�ه ا في التَّ ا او متخصًص ا او تعبو�ً ا او محایدً ًض ا او محرِّ و متعاونً أا مقاومً 

�اساتروJج لألفIار و ة أو التَّ ر�Sَّ التَّ    )".البرو(اغاندا( السِّ

  

  :ةإعالم المقاومتطّور 

من خالل الكتا(ة على الجلد والنقش على  عبر حرIة التارJخ اإلنساني ةإعالم المقاومة بدأت مسیر 
الحجارة والكتا(ة على األلواح واألعمدة الرخام�ة، أو الرسم على جدران المساكن والمدارس والمقرات 

اإلعالم من خالل الصور والرسوم  توظیفالحIوم�ة، وفي العصر الحدیث بدأت حرIات المقاومة 
ات المناهضة للمحتل، إلى أن والب�انات على السطوح ومقرات المؤسسات الرسم�ة أو من خالل المنشور 

ات مقاِومة، صحافة مقاوِمة، وIاتب مقاِوم، وٕاذاعات وفضائ�َّ : إعالم المقاومة لتطور مذهل منوصل 
  .ة عال�ة جًداحیث تمتاز هذه الوسائل بتقن�َّ 

إعالمها الذ| یناسب ظروفها وٕامIان�اتها المتوفرة؛ فعلى سبیل استخدمت حرIات المقاومة المختلفة 
المثال لجأت المقاومة الفرنس�ة إلى عرض إنجازاتها ونشاطاتها إ(ان االحتالل األلماني الناز| من خالل 

ه د�غول نداءه وجَّ وقد  ط(اعة الب�انات وٕاذاعتها عبر محطات إذاع�ة تبث من مناطR خارج ال(الد،
من لندن إلى جم�ع أفراد القوات المسلحة والمهندسین  1940حزJران  18 شهور فيالم اإلعالميّ 

أنا، الجنرال د�غول المق�م حال�ًا في لندن، أدعو الض(اw « :واالختصاصیین وجاء في النداء ما یلي
بجم�ع أسلحتهم أو بدونها أدع المهندسین والعمال ، والجنود الفرنسیین الذین هم على أرض برJطان�ة

ال یجوز  .ختصاصین في صناعات التسل�ح الذین هم على أرض برJطان�ة أو �أتوا إلیها أن یتصلوا بياال
وقد استخدم  ،)2006حسین، غاز| ( »مهما جر= أن تنطفئ شعلة المقاومة الفرنس�ة، وهي لن تنطفئ

ي هیئة ض(اw ألمان خبراء دعا�ة الحلفاء االذاعة حیث بّثوا دعایتهم إلى جنود الج�ش األلماني متخفِّین ف
ناقمین، وهي حیلة أعادت قو= المحور توظ�فها لتخرJب معنو�ات جنود الحلفاء، وتعتبر هذه من 

  )92: 1982هوو|، (األسالیب التي أدَّت فعال إلى انه�ار العدید من أفراد العدو 
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خالل الحرب وقد أصرَّ الكرملین على أن یتم ختم توابیت الجنود القتلى العائدین من أفغانستان  
المصنوعة من الزنك، واغالقها (صوامیل مبرشمة؛ لمنع انتشار صور قتلى الج�ش  1979-1988

، مما یؤد| لتثب�� )2: 1992إلكزافیتش، (األحمر السوفیتي من أن تغدو سلعة عامة للرأ| العام 
قتلى األمیرIیین مادَّة المسؤولون األمرIJیون أنَّ صور ال"المعنو�ات، وقتل الروح لد= الجنود، Iما اعتبر 

شدیدة الخطورة خالل سنوات الحرب األولى، ولكن قبل نهایتها (قلیل اعتبروها األسلحة األكثر قوة ضمن 
  ).3: 1993رودیر، " (ترسانتهم التحفیزJة

 ًهاموجِّ  اإعالمً  هفلخ Iان إذا - سواء حد ىلع جومهال أو الدفاع موقع في-  سةراش( المقاتل س�قاتل
 تالمس التي مجالبرا بث خالل من ،واإلیثار التفاني وروح واإل�مان والصمود الشجاعةه (�غذِّ �ُ  سؤوالً مو 

 ىلع تانتصار واال ال(شائر هل تنقل التي األخ(ار وSث نقل خالل منه معنو�ات من وترفع لهوعق هروح
 والقتال والمثابرة يالتفان إلى هیدفع ما وIل والثورJة الوطن�ة واألغاني األناشید وSث فةلالمخت اتهالجب

  .حق�قي وٕاخالص بإ�مان
سعت المقاومة الیوغسالف�ة إلى نشر نشاطاتها وأفIارها من خالل الصح�فة المحل�ة في مناطR فقد 

 متعدددة وتوزJعها على الفالحین، وIذلك المقاومة الفتنام�ة لجأت إلى أسلوب المنشورات والب�انات
مرIJي، ونشرها بین األمرIJیین مما Iان له األثر في قتل روحهم وتصوJر العمل�ات القتال�ة ضد العدو األ

Iما أّن المقاومة یجب أن تنت(ه لإلعالم حیث ال �مIن أل|  )2012راضي، (المعنو�ة، ومن ثم هزJمتهم 
حرب أن تنتصر دون إعالم، فثمة صلة قرا(ة بین البندق�ة والكامیرا، وIلیهما أدوات تضعان األهداف 

  )12: 1989فیرJلو، (دق�قة قبل االطالق علیها تحت بؤرة نظر 
المقاومة  لم من منطلR أنَّ الثقاف�ة في حالة السِّ  �الوسائنشر الذ| �قوم ب Iذلك هو ةٕاعالم المقاومو 

حرIات المقاومة (حاجة إلى طاقات  فإنَّ  ،تعني مواجهة القهر والجهل، وتحرJر المجتمع والفرد، وعل�ه
 ائيٍّ و ور  وقانونيٍّ  وس�اسيٍّ  ومهندسٍ  وطبیبٍ  وشاعرٍ  وأدیبٍ  وفق�هٍ  مقاومٍ  وٕاعالميٍّ  مقاِومٍ  ن مثقفٍ ة، مِ األمَّ 

  ).75: المشاق(ة، مرجع سابR( مقاِومٍ 

  

 ِّ
  :ووظائفه ةإعالم المقاوم ةُ أهم

ن المعرIة التي ه تن(ع مِ یها، فوظ�فتُ ؤدِّ التي یُ  ووظ�فتهِ  دورهِ  فيعام  (شIلٍ  ةعالم المقاومإ ة تن(ع أهم�َّ 
هو مقاتل  ةإعالم المقاوم ة للمحتل، من منطلR أنَّ اإلعالم�ّ األصوات  خوضها وهو أداة رئ�سة لصدِّ ی

  .وٕاعالمي في ذات الوقت
عدو من جانب، وهو صوت المقاومة اله عین وأذن المقاومة على في أنَّ  ةالمقاوم إعالمة وتكمن أهم�َّ 

�اسي وهو ما �قوله الخبیر في اإلعالم السِّ - اومة، ه من أهم أسلحة المقمن جانب آخر، بل �مIن القول أنَّ 
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اإلعالم هو مرتكز  إذ یؤIد على أنَّ "، - ة لإلعالم�اس�َّ Iونیللي انتوني سمیث في Iتا(ه الجغراف�ا السِّ 
 ِّIما یؤI ،ن أن تُ  د غیره أنَّ الس�ادةIوسائل اإلعالم �م َّJرIأغراًضا عس Rلت إلى سالح في ة إذا تحوَّ حق

  ).82: شاق(ة، مرجع سابRالم. ("الحرب
ینافح  للمقاومةه ال بد من وجود إعالم فهذا �عني أنَّ  ؛ة ضخمةوٕاذا Iان المحتل �متلك ترسانة إعالم�َّ 

 قدرة، أصحاب یناإلعالمیّ  أن و�فترض، ة للعدواإلعالم�ّ ته، وJدافع عنها، وJواجه الترسانة عن قضیِّ 
 ،العسIر|ّ  والج�ش المیدان في المقاومین نشاطات ق(ةلمرا ساهرة العین على للحفا� تام استعداد وعلى
 على تقع والذین الحIومة في ةالقو�َّ  األصوات حجج لمواجهة الصحفیین إعداد یتم أن أ�ضا �عني وهو

  )4: 2005 فرJدمان، ثوسو،(ة في الحرب والتكت��Iَّ  ةاالستراتیج�َّ  القرارات Iل عن ةالمسؤول�َّ  عاتقهم
دها د ةال�َّ �مIن أن تنحصر في المحاور التَّ  ةعالم المقاومإ وظائف  وعل�ه، فإنَّ  جورج . Iما حدَّ

  ):2008دمحم الناصر، ( عمید Iل�ة اإلعالم في الجامعة اللبنان�ةIالس 

   .، ومواقفها من األحداث واألمور (شIل منفصلومیدانيّ  ار عقد|ّ اإلعالن عن رأ| المقاومة Iت�َّ  .1

  .ةقفها وتثمیر أعمالها وٕاظهار صورتها النضال�َّ (شیر (آرائها وم(ادئها ومواالتَّ  .2

  .د على مواقف العدو ودحض آرائه ومواجهته إعالمً�ا Iسالح نفسيّ الرَّ  .3

 ).ةعا�ة المضادَّ الدِّ . (ةزة على العدو وقواعده الشعب�َّ ة المرIَّ شن الحرب النفس�َّ  .4

  :فتتمثل في اآلتي )مقابلة شخص�ة: 2014عرابي، (Iما یراها  ةإعالم المقاومأمَّا وظائف 

عب (أنَّ  .1 عب والتَّعبیر عن همومهم، وتجنُّب الفوق�َّة والخطاب النخبوّ|، وٕاشعار الشَّ االلتحام (الشَّ
  .المقاومة مقاومته والقض�َّة قضیَّته

راع وجرائم االحتالل .2 عب (القض�َّة وأ(عادها وطب�عة الصِّ   .تثقیف الشَّ

  .تعبئة الشعب (أهم�َّة المقاومة وجدواها .3

دمج الشعب (المقاومة، على المستو= النفسّي والثقافّي، وتهیئته لدفع أثمان المقاومة، وتوفیر  .4
حاضنة شعب�َّة للمقاومة، (معنى تحوJل الشعب (عمومه إلى شعٍب مقاوٍم، وهذا ال �عني أن �حمل 

الح   .الشعب Iلَّه السِّ
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  :ومراحل تطّوره ةالفلسطین
 المقاومة عالمإ

مرت(� بوجود حالة استعمار  إعالم المقاومة، فإعالم المقاومةالمفهوم العام عن یختلف اإلعالم (
ة للمقاومة، وهذه أبرز عب وتثق�فه بخصوصها وتهیئته لمواجهتها ول�Iون حاضنة شعب�َّ لب تعبئة الشَّ تتطَّ 

م یجب أن ال معنى لوجود إعالم غیر مقاوم، فIل إعال الفلسطین�َّة، وفي الحالة إعالم المقاومةوظائف 
| تملكه األجهزة المقاتلة، ذالم(اشر ال إعالم المقاومة�Iون مقاوًما على النَّحو الذ| سبR شرحه من حیث 

م رسالة المقاومة في ثنا�اه (صورة ذ�Iَّة، وال تتَّسم دائًما (الم(اشرة والوعظ�َّ    .ةواإلعالم المنوَّع الذ| ُ�قدِّ
ة (األساس؛ (سبب استمرار االحتالل، وهذه النَّزعة على نزعة مقاوم ینطو| اإلعالم الفلسطینيّ 

راتها، فمثًال ال �مIن لإلعالم الفلسطینّي عموًما (ما في ذلك اإلعالم  تصعد وته(� (حسب األحداث وتطوُّ
ولكن .. السلطوّ| الرسمّي أن یتجنَّب أحداًثا من قبیل إضراب أسر=، أو اقتحام للمسجد األقصى، وهIذا

عبِّر عن نفسها بنفس القوَّة والظهور واالستمرارJَّة، ما بین اإلعالم الرسمّي والترفیهّي من هذه النَّزعة ال ت
ناح�ة والخاص التجارّ| من ناح�ة أخر=، واإلعالم المملوك لفصائل المقاومة، الذ| ُ�عبِّر عن المقاومة 

  .یومً�ا (صرف النَّظر عن األحداث
مقابلة : 2014ُعرابي، ( ةالفلسطین�ّ  المقاومة إعالمر طوُّ ال�ة في تات التَّ �مIن الحدیث عن المحطَّ 

  ):شخص�َّة

ت والنَّشرات التي تصدرها الفصائل : إعالم الخارج  .أ  مة ومنظَّ  الفلسطین�َّةالمتمثِّل في المجالَّ
التَّا(عة لمنظَّمة التَّحرJر والتي بدأت تبث من إذاعة » صوت فلسطین«التَّحرJر، إضافة إلى إذاعة 

التَّا(عة للجبهة الشعب�َّة الق�ادة العامَّة، ولم �Iن إعالم » القدس«أو إذاعة  ،1965 عامالقاهرة 
ت (منأ= عن محاولة نقل صوت الثَّورة والمقاومة الدَّ  حف أو المجالَّ اخل مثل (عض الصُّ

سةـ ولكنه Iان خاضًعا لرقا(ة الفلسطین�َّة   .العسIرJَّة اإلسرائیل�َّة المؤسَّ

ة : األولى إعالم االنتفاضة  .ب  وهو - اخل، ة المقاِومة في الدَّ اإلعالم�ّ والذ| تمثَّل في تكثیف المادَّ
ت، والكتا(ة على و ، - غالً(ا Iان محظوًرا من طرف االحتالل توزJع الب�انات، والنَّشرات، والمجالَّ

 wال�افطات والرسومات، واستخدام مآذن المساجد وخطب الجمعة، ومحاولة التقا Rالجدران، وتعلی
  .»القدس«بث إذاعة 

ة، فقد أطلقت : إعالم ما (عد الُسلطة  .ج  وتمثَّل في إطالق فصائل المقاومة لُصحفها الخاصَّ
صح�فة » الجهاد اإلسالمي«، بینما أطلقت »الرِّسالة«ثم » الوطن«صح�فة » حماس«
 التي Iانت» فلسطین المسلمة«اخل توزJع مجلَّة تحاول في الدَّ » حماس«، وIانت »االستقالل«

بثَّه على ش(Iة اإلنترنت في شهر Iانون » المرIز الفلسطیني لإلعالم«ُتصدرها في الخارج، وSدأ 
Iما ُ�عبِّر عن نفسه، " لسان حال الحماسة والمقاومة والجهاد"ل�Iون  ١٩٩٧د�سمبر في العام /أول
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ع  ي أطلقتها األرض�ة والفضائ�ة الت» األقصى«ابتداًء من قنوات  إعالم المقاومةو(عد ذلك توسَّ
، »الجهاد اإلسالمي«التي تملكها » فلسطین الیوم«ثم فضائ�ة » القدس«ثم فضائ�ة » حماس«

ها  م خطاً(ا ُمقاوًما (شIل أو (آخر (حسب األحداث وخطِّ عت الفضائ�َّات التي ُتقدِّ حتى توسَّ
 .الس�اسي

  

  :ةالفلسطین
 المقاومة إعالمعبیر في أدوات التَّ 

ة من الكتا(ة والملصقات وصحافة اإلعالم�ّ ة (شIل خاص فعال�اتها ة واإلسالم�َّ العر�Sَّ  المقاومةبدأ ت
على وجه  ،ة داعمة ودائمة للمقاومةدور الع(ادة والمساجد، واألخیرة هي مقرات حز�Sَّ  في الحائ�

رات الصوت في مآذن المساجد ومIبِّ  ، Iما أنَّ (ان االنتفاضة األولى والثان�َّةأالخصوص في فلسطین 
 Iما أنَّ "لمقاومة، ل وSث األناشید الحماس�َّة الداعمةهداء كنائس هي إذاعات لإلعالن عن أسماء الشُّ ال

ة اإلعالم�ّ عر والخطا(ة من أهم األدوات عتبر الشِّ ات الستق(ال وارسال المقاتلین، و�ُ المساجد هي محطَّ 
شعل الحماس في وجدان وثقافتها؛ تُ  ة التي تمّجد المقاومةالقصائد واألغاني الشعب�َّ  للمقاومة حیث أنَّ 

 وأدبيّ  Iل نشاw فIر|ّ  عب وتحیي في نفوس المقاومین رائحة الشهداء واالستشهاد، و(ع(ارة أخر= فإنَّ الشَّ 
Iما أنَّ النَّاطR  .)مقابلة شخص�ة: 2014السعافین، ( "ُیوظف في خدمة المقاومة �عتبر إعالًما مقاوًما

�متلكه من القدرة اللغو�َّة، واإل�مان المطلR (المقاومة فIًرا وممارسة، للفصیل المقاوم (ما  اإلعالميّ 
وامتالك أكبر قدر ممIن من أدوات التَّوصیل، والتَّنو�ع في طرق التَّوصیل، والحرص على الجودة 

  )مقابلة شخص�ة: 2014ُعرابي، ( إعالم المقاومةعبیر لد= والخطاب الجاذب والمؤثِّر أحد أهم أدوات التَّ 
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ول
ّ  التَّقارTر، و 2012 غزَّةاإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان اإلسرائیلّي على  .3 ذات  ةالدَّ
 الصلة

عام  غزَّةدور اإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان اإلسرائیلّي على قطاع  تحت هذا العنوانتناول نس
ول�ّ  التَّقارJر لم(حثاIما سیتناول هذا  ،التي واجهته �اتتحدِّ الزاته، وأبرز ، سماته وممیِّ 2012 التي  ةالدَّ

وليّ صدرت (عد العدوان، ورصدت فیها انتهاكات حقوق اإلنسان وقانون الحرب، والقانون   اإلنسانيّ  الدَّ
ام فترة العدوان، مع تحلیلها، وتب�ان مد= موضوعّیتها وح�ادّیتها ومد= توافقها مع القانون ة أ�َّ مان�َّ خالل الثَّ 
ولي و  ول�ّ القرارات الالدَّ وأبرز المالحظات  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ق إلى الخطاب ، Iما سیتطرَّ ةدَّ

وليّ لة (القانون عل�ه ذات الصِّ    .اإلنسانيّ  الدَّ

  2012 غزَّةاإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان اإلسرائیلّي على / أوًال 
 )أس:اب، ومجرTات، ونتائج(مقدمة عن العدوان 

، وهو ما شIَّل دفعة Iبیرة للمقاومة 2005عام  غزَّةاإلسرائیلّي من قطاع انسحب ج�ش االحتالل 
 مَّ ، ثُ تعزز من قدراتها غزَّةالمسلَّحة التي تقودها حرIة المقاومة اإلسالم�ة حماس، ف(قیت المقاومة في 

فازت فیها حیث ) 2006ینایر (ان�ة االنتخا(ات البرلمانّ�ة الثَّ  الفلسطین�َّةُأجرJت في مناطR نفوذ الُسلطة 
حرIة حماس (أغلبّ�ة مرJحة مIّنتها من تشIیل الحIومة (شIل منفرد، (عد رفض حرIة فتح والفصائل 

، وهو ما غزَّةرت حIومة حماس أنذاك Iل جهودها لدعم المقاومة في األخر= مشارIتها فیها، حیث سخَّ 
ماس في الحIم منذ البدا�ة، من لم تقبل (ه دولة االحتالل وأدواتها المختلفة، فسعت السقاw تجرSة ح

ة، حسمتها حماس لصالحهاـ وفرضت حصار تارة، وعدوان تارة أخر=، إلى محاولة إشعال حرب أهل�َّ 
، فشّددوا الحصار، وشّنوا المزJد من العدوان، فIانت العملّ�ة غزَّةس�طرتها (شIل ُمنفرد على قطاع 

والتي فشلت في اجتثاث  )2009نافع، (" 2009-2008صاص المصبوب الرَّ "اإلسرائیلّ�ة الكبیرة 
الي قوJت شوIتها، وزادت من وتیرة استعدادها وSناء قدراتها العسIرJَّة، وأصّرت على المقاومة، و(التَّ 

مواجهة أ| اعتداء من طرف االحتالل، الذ| لم یتّورع عن استهداف بیت عزاء في حّي الشجاعّ�ة شرق 
  .دد من الشهداء والجرحىراح ضحیته ع) 2012سبتمبر  10( غزَّة

، جاء ذلك (عد غزَّةعلى قطاع  د على أ| اعتداء اسرائیليّ مجتمعة الرَّ  الفلسطین�َّةرت الفصائل قرَّ 
ها أتاحت الفرصة للجهود المصرJّة عید استهداف بیت العزاء المذIور، لكنَّ اجتماعها في فندق الكومودور (ُ 

وقد أبلغ الوس�� المصر| . ا دامت اسرائیل ملتزمة بهادت الفصائل أنها ستلتزم (التهدئة محیث أكَّ 
  ).2012مشعل، (موافقة اسرائیل على التهدئة  الفلسطین�َّةوالفصائل  غزَّةالحIومة (
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 واالستطالع تبدو (شIلٍ  یران الحرSيّ اني، بدأت حرIة الطَّ (اح األولى للیوم الثَّ منذ ساعات الصَّ 
أن دولته : لصح�فة هآرتس تزامًنا مع تصرJح لمسؤول إسرائیليّ ، جاء ذلك مغزَّةمIّثف في أجواء قطاع 

، في مشهد أراد ف�ه )2012المنار، (ولة قتال جدیدة إلى ج غزَّةصعید على قطاع تأجیل التَّ  تر قرَّ 
  .االحتالل خداع فصائل المقاومة وطمأنتهم

اعة الرَّ  نت طائرات االستطالع اإلسرائیلّ�ة معند السَّ َّIن اغت�ال القائد أحمد الجعبر| ا(عة عصًرا، تم
عضو المIتب الس�اسي لحرIة حماس، ثم ات(عته (سلسة استهدافات متتالّ�ة لمواقع مدنّ�ة وأخر= عسIرJّة 

  .شهداء 7، ارتقى على اثرها الفلسطین�َّةتا(عة للمقاومة 

ادسة مساء؛ أعلن ج�ش االحتالل انتهاء المرحلة األولى من الع اعة السَّ مل�َّة العسIرJَّة، في تمام السَّ
من القدرة الصاروخ�َّة لحماس والجهاد % 70ه دمَّر حیث أكدَّ رئ�س الوزراء اإلسرائیلّي نت�اهو أنَّ 

  )BBC، 2012(اإلسالمي 

ام  8سرJًعا؛ ف(عد أقل من  الفلسطین�َّةIان ردُّ المقاومة  ساعات من بدء العدوان تمIنَّت Iتائب القسَّ
، ما )2012الرسالة، (وارJخ (عیدة المد=، وفي الیوم التالي مدینة القدس من استهداف تل أبیب (الصَّ 

ل حالة من االح(اw وخی(ة األمل لد= الجانب اإلسرائیليّ  َّIین في فلجأ االحتالل الى استهداف المدنیِّ  ؛ش
ة (عد رفض المقاومة  ئیلّ�ة، بل روw اإلسراللشُّ  الفلسطین�َّةمحاولٍة منه لتسوRJ نصٍر وهميٍّ لشع(ه، خاصَّ

أ�ام من بدء العدوان حیث أُعلن من القاهرة  7ومطالبتها (قبول شروw المقاومة، نجحت في تحق�قها (عد 
ل إلى تهدئة بین الطَّ   )2012العر�Sة، ( 2012/ نوفمبر/ 21رفین مساء یوم األرSعاء عن التوصُّ

انظر (ى مواقع مختلفة غارة جو�َّة عل 1500أعلنت دولة االحتالل عن أنها شنَّت ما یزJد عن 
مدنً�ا معظمهم من النِّساء واألطفال، ودمَّرت العدید من البیوت  175، وقتلت ما یزJد عن )1جدول 

رت (حوالي  جندً�ا، وأصیب المئات، وSلغت ) 11(بینهم ) 21(والمنشآت العامَّة، أما خسائرها ال(شرJَّة فقدِّ
  )2012لة، الرسا(مل�ار ش�Iل  3ة نحو الخسائر االقتصاد�َّ 
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  المواقع التي استهدفها االحتالل خالل العدوان :)2(جدول رقم 

  )2014حبیب، (ة س(ة المئو�َّ النِّ   عدد المواقع  نوع الهدف  .م
  %1.3  19  مواقع للق�ادة تا(عة لحماس   .1
ات صوارJخ تحت األرض   .2   %65.3  980  منصَّ
  %9.3  140  أنفاق على الحدود مع مصر   .3
  %4.4  66  أنفاق میدانّ�ة   .4
  %2.8  42  غرفة عمل�ات   .5
  %1.7  26  مواقع تخزJن وتصن�ع عسIر|    .6
  %2  30  استهداف ق�ادات عسIرJَّة   .7

  )الشرق االوس� اإلخ(ار| هذه االحصائ�ة مأخوذة من موقع (
 

 2012 غزَّةخالل العدوان على  المستخدم اإلعالم الفلسطینيّ  .1.1

ئل اإلعالم المختلفة وتأثیرها على مختلف الصعد أكید على أهم�َّة ودور وسالم تعد هناك حاجة للتَّ 
الس�اس�َّة واالقتصاد�َّة واالجتماع�َّة واألمن�َّة، ل�س في فلسطین وحسب، بل في Iل دول العالم، لكن في 
فلسطین یتمتع اإلعالم بخصوص�َّة رSما ال تتوفر أل| دولة في العالم، وهذه الخصوص�َّة تن(ع من Iون 

م(اشر Iآخر الدُّول التي تخضع لالحتالل، فضًال عن ما تتعرض له  إسرائیليّ  فلسطین تخضع الحتالل
  .منذ عشرات األعوام للحروب واألزمات والحصار الس�اسّي واالقتصاد|ّ 

، فضًال عن قدرته قضیته الوطن�َّة، وانسجامه مع في أدائه ملموًساشهد اإلعالم الفلسطینّي تطوًرا 
التقن�َّة التي �شهدها  فرةالطَّ  �سعى لمواك(ةین عبر إعداد محتوً= إعالمي أثیر في جمهور المتلقِّ على التَّ 

اهتمت (انشاء وزارة  ؛والضفَّة الغر�Sَّة غزَّةل الفلسطین�َّةالعالم، ومع انتفاضة الحجارة، ثم دخول الُسلطة 
ة (اإلعالم،  الم، ثم مع انتفاضة اإلع حفیین ووسائلاظمة لعمل الصَّ القوانین واللوائح النَّ  وأصدرتخاصَّ

راكم الصحفیون من خبراتهم، Iما استفادوا من تجارSهم في تغط�ة فصول الحصار ثم العمل�َّة  ؛األقصى
، ف�ما شهدت الفترة التي وقع فیها العدوان اإلسرائیلّي على 2008/2009 غزَّةالعسIرJَّة اإلسرائیلّ�ة ضد 

فاع عن شعبها، وفضح ف ،ةاإلعالم�ّ نقلة نوع�ة في التغط�ة  2012 غزَّة Iان موازJًا لخ� المقاومة في الدِّ
، ورغم ما تعرَّض له )2013الداهود|، (وفًقا لـ الجرائم الصهیون�َّة ضد األطفال والنساء والشیوخ 

ون من استهداف م(اشر من ج�ش االحتالل وسقوw شهداء وجرحى، وتدمیر مقرَّات ومIاتب اإلعالمیّ 
، الفلسطین�َّةة استمرَّت، وIان اإلعالم عامًال أساسً�ا في تمتین الجبهة الداخل�َّة غط�َّ إعالم�َّة؛ إال أن التَّ 
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وذو Iفاءة في مواجهة حرب الشائعات اإلسرائیلّ�ة، بل واستطاع اختراق اإلعالم اإلسرائیلّي وأظهرت 
أ| العام اإلسرائیلّي شاشات التلفزة أفضل�َّة جعلت الرَّ   ة التي Iانت ُتبث م(اشرًة علىاإلعالم�ّ المواجهات 

  .)نت: الداهود|، مرجع سابR(ة إعالمهم مصداق�َّ (�شكُّ 

أكثر وصوًال إلى الناس  2012في عدوان  Iما Iان أداء وسائل اإلعالم المحسو(ة على المقاومة
ا Iان عل�ه الحال في عدوان  بب األساسيَّ في ذلك متعلRِّ بتطوُّر2008/2009وتأثیًرا فیهم، ممِّ  ، والسَّ

ا Iان عل�ه في العدوان السابR، وارت(� بهذا اإلعالم العسIر| الم(اشر،  أداء المقاومة العسIرّ| نفسه ممِّ
وٕان Iان ال یزال (حاجة إلى المزJد من التطوJر لنقل أعمال المقاومة (Iثافة أكثر، لكن ال بد من القول أنَّ 

؛ لتحوJل المقاومة إلى نموذج عام 2012ان إعالم المقاومة لم یتمIَّن من استثمار اإلنجاز خالل العدو 
  ).مقابلة شخص�ة: 2014ُعرابي، (عب ملهم لعموم الش

، (حیث بدا 2012ة خالل عدوان من تجرSتها اإلعالم�َّ  استفادت فصائل المقاومة وJر= ال(احث أنَّ 
، وذلك 2014عدوان خالل  اإلنسانيّ  وليّ خطابها اإلعالمّي أكثر وضوًحا وانسجاًما مع م(ادz القانون الدَّ 

رة قبل اطالق الصَّ من خالل اطالق تحذیرات إعالم�َّ  ة، أو استهداف وارJخ على المواقع اإلسرائیل�َّ ة مصوَّ
المطارات، (حیث یتجنب المدنیون االقتراب منها، Iذلك أوضحت فصائل المقاومة في العدید من ب�اناتها 

لجنود المقاتلین، وقد سنحت لها الفرص الستهداف على استهداف ا صدر العدوان ترIیزها في معرIة أنَّ 
ًرا تمثیلً�ا �ظهر تجنبها استهداف ام تسج�ًال مصوَّ ها لم تقدم على ذلك، وقد بّثت Iتائب القسَّ المدنیین لكنَّ 

وهذا ما یناقض التجرSة اإلعالم�َّة  ،)نت: 2015الجزJرة، (القتراب أطفال إسرائیلیین منه  موقع عسIر|ّ 
رت من خالل مقاطع فیدیو مفبرIة استهداف المدنیین اإلسرائیل�َّ  ة التي وقفت خلف ق�ادتها العسIرJَّة، وSرَّ

ح�ة والتعل�م�َّة في قطاع غزَّة، فضًال عن قصف البیوت على رؤوس  سات الصِّ ومراكز المدن والمؤسَّ
شأة قبل أن یتمIَّن ساكنیها بدون سابR انذار، أو (انذار (قذائف صاروخ�َّة، ال یلبث إال وُتقصف المن

Iان من إخراج شيء من منازلهم   .السُّ

�اق �قول المختص (اإلعالم اإلسرائیلي صالح النعامي  الك�ان  غم من أنَّ على الرَّ "وفي هذا السِّ
ُث (اسمه، Iما هو سائٌد في معظم الدُّ  الصهیونيّ  أداء  ة، إال أنَّ ول العر�Sَّ ال �ملك وساِئَل إعالم�ًة تتحدَّ
وسائل  ة، ُیَدلِّل ِ(َما ال یدع مجاًال للشكِّ أنَّ ة على قطاع غزَّ خالل الحرب اإلجرام�َّ  اإلسرائیليّ اإلعالم 

 ة تجنََّدْت ُقَبْیل الحرب وخاللها و(عدها؛ لتسو�غ المجازر التي ارتكبها الج�ش اإلسرائیليّ اإلعالم اإلسرائیل�َّ 
ش�Iك في ة والتَّ ة اإلسرائیل�َّ وRJ الروا�ة الرسم�َّ ضد المدنیین في القطاع خالل الحرب، وَحَرَصْت على تس

ة، في حین َعِمَل الصحافیون اإلسرائیلیون Iما لو Iانوا Iتی(ًة مقاتلًة في الج�ش الروا�ة الفلسطین�َّ 
  ".اإلسرائیلي



65 
 

ولعل من األمثلة الواضحة على َتَجنُِّد وسائل اإلعالم اإلسرائیل�ة األعمى لصالح : و�ضیف النعامي
�ة الرسم�ة، هو ما حدث في األسبوع الثاني من الحرب، عندما قامْت طائرات سالِح الَجوِّ الصهیوني الروا

(قصف شاحنة فلسطین�ة تحمل اسطواناِت غاٍز في شمال القطاع، ِلَتدَِّعي وسائل اإلعالم الصهیون�ة (عد 
ت التلفزة اإلسرائیل�ة ُصَوًرا ادعْت ، بل عَرَضْت قنوا"جراد " ذلك أن هذه الشاحنة Iانت ُمَحمََّلًة (صوارJخ 

وقد أثبتت حرIة �سارJة إسرائیل�ة أّن ، التقَطْتَها للشاحنة لحظَة قصفهاأن طائرات عسIرJة بدون ط�ار 
روا�ة وسائل اإلعالم اإلسرائیل�ة Iانت ُمَضلَِّلة وأّن الشاحنة Iانت ُمَحمََّلًة فق� (اسطوانات الغاز، وأن 

  ).2014النعامي، ( َفْتها وسائل اإلعالم Iانت ُمَفْبَرIًَة من أساسهاروا�ة الج�ش التي تلقَّ 

  
 :2012 غزَّةسمات وخصائص اإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان على  .1.2

�اس�َّة الفلسطین�ة منذ  ، وأثر 2007على الرَّغم من االنقسام الس�اسي الحاصل في المنظومة السِّ
بوصلته عن االلتصاق (القض�ة الوطن�َّة وتخص�ص جزًءا ذلك على اإلعالم الفلسطیني الذ| انحرفت 

لطة وال إعالم المقاومة، إال  مهًما من محتواه للمناكفات الفصائل�±ة، ولم ینُج من هذه المناكفات ال إعالم السُّ
مات اآلت�ة 2012أنَّه وخالل عدوان    :تمتَّع (السِّ

، واالنسجام مع أدائها العسIرّ| في حشید خلف المقاومة وااللتفاف حولها، ودعم صمودهاالتَّ  - 
 .المیدان

وح المعنو�َّة في نفوس وج�ه، وSث الرُّ عبئة والتَّ تمتین وتحصین الجبهة الداخل�َّة، من خالل التَّ  - 
 ,)2013الصواف، (المواطنین 

ح�ح، بدقَّة وSدون م(الغة ح�حة، من مصدرها الصَّ ائعات من خالل بث المعلومة الصَّ مIافحة الشَّ  - 
 .وJنأو ته

اختراق الجبهة الداخل�َّة للعدو، واللَّعب على العامل النَّفسي من خالل بث رسائل إعالم�َّة ذات  - 
محتو= مقنع، وهو ما حصل (الفعل من خالل النقل الم(اشر بین فضائیَّتي األقصى، والقناة 

 .العاشرة اإلسرائیلّ�ة
 .ها للجمهور الخارجيرائم التي یرتكبها ج�ش االحتالل، وتوث�قها وSثِّ اظهار الجَّ  - 
ة اإلعالم�ّ استغالل المنابر والوسائ�  -  القائم على المواطن الصحفي والذ| " اإلعالم الجدید"ة خاصَّ

�ساهم بتقد�م المعلومة، واألخ(ار، والصور، ومقاطع الفیدیو، الذ| أّد= لكسر الحظر والتعت�م 
 .فیذ جرائمه إ(ان العدوانIغطاء لتن" اإلسرائیليّ "الذ| استخدمه االحتالل  اإلعالميّ 

المیدان�َّة السرJعة، وفي تقد�م البرامج  التَّقارJرالمهن�َّة في التعامل مع األخ(ار العاجلة، وفي إنتاج  - 
التوعو�َّة والتعبو�َّة والتحلیل�َّة، وفي استقطاب إمIانات المحللین واألكاد�میین الفلسطینّیین، 
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ل دعًما (الرَّ  اإلعالميّ للمساهمة في هذا العمل  َّIما ش ،wأ| والتحلیل واالستقراء واالستن(ا
 )2013الداهود|، (للس�اسیین الفلسطینّیین في اتخاذ القرار 

د المصطلحات  -  ، وغ�اب المصطلحات الفئو�َّة التي أنتجها االنقسام الفلسطین�َّةة اإلعالم�ّ توحُّ
طینّي في المیدان لمواجهة الس�اسي والتحزب الفصائلي، وهو ما انعIس على وحدة الشارع الفلس

 ,)الداهود|، مرجع سابR(جبروت االحتالل 

  
  :2012 غزَّةاإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان على  آراء في .1.3

(الكثیر من الممیِّزات واإلیجاب�ات، وقدَّم  2012 غزَّةتمیَّز اإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان على 
ل العدوان، وهو ما دعى معظم المحللین والساسة لمدحه صورة واضحة عن مشاهد المعاناة والصمود خال

واإلشادة (ه، وسیدلل ال(احث على ممیِّزات اإلعالم من خالل اقت(اسات نص�َّة ل(عض المحللین والساسة 
  :ومنها

ن مهنً�ا، ومالحًقا للصورة والكلمة فق�؛ بل Iان إعالًما فدائً�ا (امت�از، ومَ  اإلعالم المحليّ  لم �Iن" - 
ین �حملون فوق أكتافهم Iامیرا وأقالًما (ع إعالمنا المحلّي Iان یر= أنَّ هناك فدائیِّ Iان یتا

موا الحق�قة لهذا العالم ة، هن�َّ " (وJتحرIَّون فوق Iل میدان وJدخلون في المعرIة وتحت غ(ارها ل�قدِّ
2012.(  

میًزا (ارًعا، وانتصر على (الًء حسًنا وتمیَّز ت غزَّةأبلى اإلعالم الفلسطینّي في الحرب األخیرة على  - 
الدلو، " ((� Iما انتصرت المقاومة على ج�ش االحتاللاإلعالم الصهیوني المهزوم، (الضَّ 

2012(,  
نت من دحض روا�ة "تمیَّزت تغط�ة اإلعالم الفلسطینّي  -  َّIالمسئول�َّة الوطن�َّة والمهن�َّة العال�ة، وتم)

ر العدوان ح�حة والدَّ الصَّ  الفلسطین�َّةوا�ة االحتالل وتثبیت الرِّ  ق�قة، وٕا�صال مسار األحداث وتطوُّ
ین من االحتالل والحرب النفس�َّة، وسجَّل اإلعالمیّ إلى العالم؛ برغم التهدیدات التي تلقاها (عض 

الصحفیون خالل الحرب نجاحات Iبیرة من خالل شجاعتهم والتزامهم (الدقَّة وأخالق�َّات المهنة 
  ).2013االفرنجي، " (سالةالوطن�َّة واالجتماع�َّة في نقل الرِّ  (اإلضافة إلى المسئول�َّة

فاع  -  Iان اإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان؛ إعالًما ناضًجا، واعً�ا، موازJًا لخ� المقاومة في الدِّ
رائم اإلسرائیلّ�ة ضد األطفال والنساء والشیوخ، والتي تتنافى مع الحد عن شعبها، وفضح الجَّ 

ول�ّ ر األدنى للمعایی مقولة جنرال صهیوني خالل الحرب األولى على  ، وتأكیًدا على ذلك فإنَّ ةالدَّ
لو Iان اإلعالم الفلسطینّي (شIله الحالي : "، ت(قى حاضرة، والتي قال فیها2008/2009 غزَّة

 ,)2012ة، ال(طَّ (لما قامت دولة الك�ان  48موجوًدا عام 
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ات .1.4   :2012 غزَّةعلى  اإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان تحدِّ
خاض اإلعالم الفلسطینّي حرSًا إعالم�َّة شرسة ساند فیها رجال المقاومة في أرض المعرIة، ودعم 

  ).صوت، وصورة(وثیR فضًال عن فضح جرائم االحتالل (التَّ  الفلسطین�َّة�اس�َّة للمقاومة المواقف السِّ 

نبر= اإلعالم الفلسطینّي في مختلف وسائله ؛ اغزَّةفمنذ الیوم االول للعدوان اإلسرائیلّي على قطاع 
، الفلسطین�َّةهاته لمواجهة الروا�ة اإلسرائیل�َّة وفضح جرائمها، وSث الروح المعنو�َّة للجبهة الداخل�َّة وتوجُّ 

قت وسائل اإلعالم "حیث  ، وانتصرت حتى على القوَّة العسIرJَّة )اإلسرائیل�َّة(على نظیرتها  الفلسطین�َّةتفوَّ
مه اإلعالم الفلسطینّي خالل العدوان على  ،)2012حمد، " (تالللالح ، 2012 غزَّةلكن، ورغم ما قدَّ

  :مع�قات 3و�مIن تصن�فها في واالنجازات التي حققها إال أنَّ جملة من التحد�ات واجهته، 

 :االستهداف من االحتالل .1
یران (شIل ین في مرمى النِّ اإلعالمیّ العمل في األوقات اللیل�َّة عندما �شتد القصف، مما یجعل  - 

ة، اإلعالم�ّ لمقرَّات ام(اشر  (شIل عندما استهدف االحتاللم(اشر، وقد حدث هذا (الفعل 
محمود الكومي وحسام : حفیین خالل العدوان وهمشهداء من الصَّ  3ین، حیث ارتقى اإلعالمیّ و 

 .سة، ودمحم أبو ع�شة مدیر إذاعة القدسالمة مصور| قناة األقصى الفضائ�َّ 
 :مع
قات تقن
َّة .2

أثیر على بث قنوات اإلعالم الفلسطینّي واختراقها، وانقطاع االتصاالت محاولة االحتالل التَّ  - 
 .واالنترنت في (عض األوقات

 ة، وتعطیلها أو نشر محتو=ً ة من وحدات اختراق إسرائیل�َّ ة اإللكترون�َّ اإلعالم�ّ استهداف المواقع  - 
 .ةعنو�َّ وح المأثیر على الرُّ للتَّ  نفسيّ 

 :مع
قات داخل
َّة .3
ة، (اللغة االنجلیزJَّ  وعدم تخص�ص ناطR إعالميّ  ،ه للغربالموجَّ  اإلعالميّ ضعف الخطاب  - 

واصل االجتماعي، إضافة لعدم الموجود على صفحات التَّ  اإلعالميّ وعدم وجود ناظم للجهد 
الدول األخر= (سبب استمرار ونظیراتها في  الفلسطین�َّةواصل المطلوب بین وزارة اإلعالم وجود التَّ 

 ,)2013معروف، (فرض الحصار 
د على العدوان ة الرَّ مثال على ذلك تسم�ة عمل�َّ  إعالم المقاومةعدم توحید المصطلحات في  - 

 ).2013أبو مجاهد، " (السماء الزرقاء"و" یلحجارة السجِّ "اإلسرائیلّي بـ 
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  :2012 غزَّةخالل العدوان على  لسطین
َّةالفللمقاومة  اإلعالميّ أبرز المالحظات على الخطاب  .1.5
وتل اإلعالن من خالل ال(الغات العسIرJَّة عن استهداف المدن اإلسرائیلّ�ة المحتلَّة Iالقدس،  - 

Iما تضمن بنك األهداف Iذلك مواقع داخل المدن المحتلَّة تطالها "، أبیب (الصوارJخ (عیدة المد=
" ، Iمدینة تل الر�Sع المحتلَّةصراع مع العدو الصهیونيّ ة في تارJخ الل مرَّ صوارJخ المقاومة ألوَّ 

وقد ُ�فهم من Iلمة مواقع أنَّها مواقع أو أهداف  )2012القّسام، المIتب اإلعالمي لكتائب (
ة التي Sهذه القواذف الضار "ة إسماعیل هن�َّ  غزَّة، وتكرر ذلك على لسان رئ�س الحIومة (عسIرJَّة

رة، لتصل إلى أ(عد مد= ولتحدث الرعب في القدس وتل دمَّ خرجت من تحت أنقاض البیوت الم
وليّ فاستهداف المدن اآلهلة (السIان ُ�عد مخالفة للقانون  )2012هن�ة، " (مIان أبیب وفي Iلِّ   الدَّ

�اس�َّة لدولة اإلنسانيّ  ، وٕان Iان التَّصرJح قد ُ�فهم منه رمزJَّة المدینتین اللتین تمثالن العاصمة السِّ
وقد ُ�فهم الحدیث هنا (استهداف الدولة �IIان، ول�س المدنیین؛ س�ما إذا رSطنا هذا االحتالل، 

 .التَّصرJح بتصرJح سابR في نفس الفصل
ین ین رًدا على الجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل (حR المدنیِّ التهدید (استهداف المدنیِّ  - 

ة ل الكذب علیهم (أن مصادرنا الخاصَّ ونقول للصهاینة الذین تضللهم ق�ادتهم وتواص"الفلسطینّین، 
 ِّIخ ما تسمى  د (أنَّ تؤJةة الحدید�َّ (الق(َّ (صوار ( َّالعبث� ِّIأنَّ ة قد بدأت في النفاد، ونحن نؤ) ها لن د

المIتب اإلعالمي " (تحم�Iم من صوارJخنا ما دامت ق�ادتكم تواصل قتل أطفالنا وقصف منازلنا
وليّ مخالفة للقانون  فقد ُ�صنَّ وهذا  ،)2012القّسام، لكتائب  حتى وٕان Iانت ضمن  اإلنسانيّ  الدَّ

 .اطار التهدید والتخوJف
 10واد| القصف الصاروخي لسرا�ا القدس لمدینة أسدود إلصا(ة ": وفي تصرJح لسرا�ا القدس - 

لى إ= دَّ أمغتصبین بجراح، Iما سق� صاروخ أطلقته السرا�ا على بنا�ة سIن�ة (مغتص(ة أوفاك�م 
واعترف العدو Iذلك بإصا(ة مستوطنین بجراح . صهاینة 4ة Iبیرة وٕاصا(ة ر ماد�َّ إحداث أضرا

الموقُع (وٕالحاق دمار (منزل في مدینة عسقالن جراء سقوw صاروخي جراد على منزل سIني 
، وقد یجيء هذا اإلعالن Iردة فعل مقابل استهداف المدنیین )2012سرا�ا القدس، ل اإللكترونيُّ 

ولّي اإلنسانيالفلسطینیین؛ إالّ       . أنَّه ُ�شIِّل مخالفة للقانون الدَّ

، الفلسطین�َّةة إلدانة الفصائل همَّ ة مُ عتبر مادَّ ها قد تُ إال أنَّ  ؛المالحظات العینة من ورغم هذه
(انتهاكات القانون  متعلِّقةة إذا أنضج أعداء الشعب الفلسطینّي ملفات ووضعها في محل المساءلة القانون�َّ 
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ول ة مع اإلنسانيّ  يّ الدَّ لطة  خاصَّ ول�ّ لالتفاق�َّات  الفلسطین�َّةانضمام السُّ حرJض على قتل ، أو التَّ ةالدَّ
(الفعل،  الفلسطین�َّةه المقاومة ر (الضرورة عن رؤ�ة وتوجُّ ین، وٕان Iانت هذه المالحظات ال تعبِّ المدنیِّ 

الواجب على  ل، إال أنَّ ین والعزَّ یّ ه االحتالل على المدنما جاءت في س�اق معرIة وعدوان شنَّ وٕانَّ 
، واخت�ار الكلمات التي تعّبر اإلعالميّ لخطابهم  التَّدقیRین اطقین الرسمیّ ین وقادة الفصائل، والنَّ اإلعالمیّ 

 .تجرJم وأتكون محل إدانة  لئالة قة متناه�ّ عن مواقفهم بدِّ 
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ول
ّ  التَّقارTر/ ثانً
ا   2012 غزَّةى حول العدوان اإلسرائیلّي عل ةالدَّ

ول�ّ ُتصدر األمم المتحدة والمؤسسات  وليّ ة (حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون المعن�َّ  ةالدَّ  اإلنسانيّ  الدَّ
ول�ّ هیومان رایتس ووتش، ومنظمة العفو (مثل  ة، تتناول فیها أوضاع حقوق اإلنسان تقارJرها السنو�َّ ) ةالدَّ

وليّ م(ادz القانون في العالم، ومد= مراعاة األنظمة الحاكمة ل ، وتهتم هذه المؤسسات اإلنسانيّ  الدَّ
ر إلى حروب تستمر أ�اًما أو أشهر، ولعلَّ أبرز حة، قد تتطوَّ (المناطR التي تشهد احتكاكات ونزاعات مسلَّ 

ول�ّ هذه المناطR التي تتا(عها المؤسسات  المحتلَّة، التي تخضع  الفلسطین�َّة(Iثافة؛ هي األرض  ةالدَّ
ین الفلسطینّیین مارس هذا االحتالل (المدنیّ احتالل اسرائیلي ظالم ُ�عتبر آخر احتالل في العالم، �ُ لس�طرة 

ها األرض والم�اه، فضًال عن ة أهمُّ أ(شع أنواع الجرائم، من حروب ا(ادة وحصار، وسرقة للموارد الطب�ع�َّ 
  .، حتى یومنا الحالي1967عام  ة منذأسره ألزJد من نصف ملیون فلسطیني خالل فترة االحتالل الممتدَّ 

ة التي ترأسها القاضي رJتشارد غولدستون الذ| ، تقرJر اللجنة األمم�َّ التَّقارJرIان من أبرز هذه 
I َّحول العدوان اإلسرائیلّي على ل Rوأول عام  2008أواخر عام  غزَّةفته األمم المتحدة بتقصي الحقائ

ولي، اكات اإلسرائیل�َّ نت اللجنة في تقرJرها االنته، حیث دوَّ 2009 ة لحقوق اإلنسان وم(ادz القانون الدَّ
Iان أبرزها اطالق الصوارJخ تجاه المدن والبلدات المحتلَّة، وهو  الفلسطین�َّةوأشار Iذلك ل(عض التجاوزات 

تَّقرJر وIان من الممIن أن یتم البناء على هذا ال ما اعتبره التقرJر استهداًفا م(اشًرا للمدنیین اإلسرائیلّین،
مشروع قرار أممي  أفشلت الفلسطین�َّةالسلطة واستثماره في جلب قادة االحتالل لمحIمة الجنا�ات؛ إال أّن 

  ,)2009الجزJرة، ( Iان من المتوقع أن یدین دولة االحتالل

  

  )خرق قانون الحرب مع إسرائیل(تقرTر هیومن رایتس ووتش  .1

، خالل األ�ام الثمان�ة غزَّة(فترة العدوان على أصدرت منظمة هیومن رایتس ووتش تقرJًرا خاًصا 
  :وأبرز ما جاء في التقرJر على النحو التالي

الصوارJخ حوالي نصف " إلى أنَّ  -نقًال عن وزارة األمن الداخلي اإلسرائیليّ –أشار التقرJر  - 
ن من نصفها (قلیل Iا ا، وأقلُّ Iیلومترً  20المطلقة على إسرائیل Iان قصیر المد=، یبلغ حتى 

من واحد (المئة منها Iان طوJل المد=، یبلغ أكثر  ا، وأقلُّ Iیلومترً  60- 20متوس� المد=، یبلغ 
 " اIیلومترً  60من 

ة الق(َّ "المضاد للصوارJخ، المسمى  نظامه الدفاعيّ "أضاف التقرJر نقًال عن الج�ش اإلسرائیلّي أنَّ  - 
وارJخ أما الصَّ . تشرJن الثاني/فمبرصاروخ أثناء اشت(اكات نو  400، اعترض أكثر من "ةالحدید�َّ 
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التي أصابت إسرائیل فقد سقطت أغلبیتها العظمى فى مناطR مIشوفة فلم تحدث إصا(ات أو 
 ".أضرار

�صیب منطقتي تل أبیب والقدس، في  غزَّةتسببت الهجمات الصاروخ�ة، (ما فیها أول هجوم من  - 
ة عدد منهم بجراح خطیرة، وتدمیر على األقل، وٕاصا( 38ین وٕاصا(ة ین إسرائیلیّ مدنیّ  3قتل 

ها قتلت اثنین من ا الصوارJخ التي لم تبلغ أهدافها في إسرائیل فیبدو أنَّ أمَّ . ةممتلكات مدن�َّ 
 .، وجرحت آخرJنغزَّةالفلسطینّیین على األقل في 

ة لقسم الشرق األوس� وشمال أفرJق�ا في هیومن رایتس ووتش سارة ل�ا حت المدیرة التنفیذ�َّ صرَّ  - 
. المسلَّحة في تصرJحاتها أن إیذاء المدنیین هو هدفها الفلسطین�َّةأوضحت الجماعات : "وJتسن

 ".انوارJخ على المناطR المأهولة (السIَّ وال یوجد ب(ساطة أ| تبرJر قانوني إلطالق الصَّ 
ة اإلنساني، أو قوانین الحرب، ال یجوز تعرJض المدنیین والمنشآت المدن�َّ ولى (موجب القانون الدَّ  - 

وIل من یرتكب . ة والعسIرJَّةز بین األهداف المدن�َّ دة أو تلك التي ال تمیِّ للهجمات المتعمَّ 
 . عن جرائم حربعتبر مسؤوالً �ُ  ؛أو ال م(االة انتهاكات جس�مة لقوانین الحرب عن عمدٍ 

لت -  ا الجماعات المسلَّحة أطلقت الصوارJخ مرارً  إلى أنَّ  غزَّةن رایتس ووتش في أ(حاث هیوم توصَّ
 َّIث�فة السI Rذلك عرضَّ من مناطSات وأحد الفنادق، وIین ت المدنیّ ان، (القرب من المنازل والشر

  .ة دون داعة المضادَّ في المنطقة لخطر شدید من النیران اإلسرائیل�َّ 
د ق�امها بإطالق الصورایخ على المسلَّحة التي تأكِّ  لفلسطین�َّةافي (عض األح�ان Iانت الجماعات  - 

، ام التا(عة لحماس، وIتائب سرا�ا القدس التا(عة للجهاد اإلسالميّ ین القسَّ إسرائیل ـ Iتائب عز الدِّ 
Iانت تقول إن هجماتها تستهدف  ؛ةالمقاومة الشعب�َّ  اناصر صالح الدین التا(عة للجوIتائب النَّ 

ة من هجمات اإلسرائیلّیین على أو Iانت تحاول تبرJر الهجمات بوصفها (االنتقام�َّ  ین،المدنیّ 
 غزَّةین في المدنیّ 

ة من المدنیین، (صرف النظر عن هجمات الطرف اآلخر قوانین الحرب تحظر الهجمات االنتقام�َّ  - 
أو مدنیین ة ها استهدفت مدینة إسرائیل�َّ وتصرJحات الجماعات المسلَّحة (أنَّ . غیر المشروعة

  .ة ارتكاب جرائم حربین (شIل متعمد هي برهان على ن�ّ إسرائیلیّ 
وعلیها توق�ع العقاب  ،ك (قوانین الحربمة (التمسُّ لزَ ، مً غزَّةلطة الحاكمة في حماس بوصفها السُّ  - 

  .المناسب على المسؤولین عن االنتهاكات الجس�مة
المسلَّحة  الفلسطین�َّةدت الجماعات وَّ إیران ز  ح مسؤولون من حماس والجهاد اإلسالمي إنّ صرَّ  - 

لوسائل  إیرانيّ  بتصرJح مسؤول عسIر|ّ " الغارد�ان"، حیث استشهدت صح�فة بدعم عسIر|ّ 
المسلَّحة  الفلسطین�َّةمت للجماعات وارJخ، بل قدَّ م الصَّ إیران لم تقدِّ  ة، �فید (أنَّ اإلعالم اإلیران�َّ 

  .(معرفتها" 5فجر "نتها من صنع صوارJخ ة مIَّ معلومات فن�َّ 
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عتبر الح مع العلم (احتمال استخدامه في ارتكاب جرائم حرب، �ُ عتبر تزوJد أحد أطراف نزاع (السِّ �ُ  - 
برهن إدانة الرئ�س اللیبیر| السابR تشارلز تیلور في ا على جرائم الحرب، Iما تُ مساعدة وتحرJًض 

 .ة في سیرالیون ن�سان أمام المحIمة الخاصَّ /أبرJل

  

  :10*على التقرTر ل:احثا مالحظات .1.1
اها همة إ�َّ المسلَّحة، متَّ  الفلسطین�َّةبدأت هیومان رایتس ووتش تقرJرها بإدانة م(اشرة للجماعات  -

 .الفلسطین�َّةة مس(قة إلدانة المقاومة ر لوجود ن�َّ بخرق قوانین الحرب، وهذا یؤشِّ 
ة الج�ش ئیلّي خاصَّ تعتمد هیومن رایتس ووتش في ص�اغة تقرJرها على إفادة الطرف اإلسرا -

م ما یجرِّ  بل ،دینه، وهذا غیر منطقي ألن الج�ش اإلسرائیلّي لن یتحدث (ما یُ اخليّ ووزارة األمن الدَّ 
فاع عن النفس، فضًال عن أّن المطلوب من (حیث �ظهر في موقف الدِّ  الفلسطین�َّةالمقاومة 

 .المنظَّمة االستماع لروا�ة الطرفین
، وهذا Iالم �فتقد "المسلَّحة هو إیذاء المدنیین الفلسطین�َّةدف الجماعات ه"اّدعت المنظَّمة أنَّ  -

المنظَّمة لم تشر في تقرJرها لمصدر هذه التصرJحات، جهًة Iانت أو  ة والمنطR، ل�س ألنَّ للدقَّ 
أشخاص، Iما فعلت في تقرJرها حیث أشارت في Iثیر من نقاطه لمصادر واضحة وحسب، بل 

، وجهات إعالم�َّة غیر الفلسطین�َّةة للمقاومة ق بین التصرJحات الرسم�َّ أن تفرِّ على المنظَّمة  ألنَّ 
، أو حتى صحفیین �عسIون رؤJتهم ة Iحدیث مواطنین عادیین أو متعاطفین معهارسم�َّ 

خص�َّة  .الشَّ
حت (الفعل (مثل هذا التصرJح، في حالة انفعال أو غضب رSما، نة قد صرَّ قد تكون جهات معیَّ  -

بل Iان هو السبب  ،االحتالل صّرح ونّفذ وقتل أطفاًال ونساًء وشیوًخا قرJر لم �شر إلى أنَّ لكن الت
 َّJةفي بدء العدوان أصًال وانتهاك التهدئة بین الطرفین برعا�ة مصر. 

ة صرَّ ات، في اشارة إلى أن المنظَّمة مً مرَّ  4رت المنظَّمة في تقرJرها االدعاء السابR أكثر من Iرَّ  -
 .الفلسطین�َّةالمقاومة على إدانة 

ة ها استهدفت مدًنا اسرائیل�َّ تصرJحات الجماعات المسلَّحة أكَّدت أنَّ  قالت المنظَّمة في تقرJرها أنَّ  -
 الفلسطین�َّةد، وهذا برهان على ن�ة ارتكاب جرائم حرب، فIیف �Iون لد= المقاومة (شIل متعمَّ 

تي بدأت (العدوان، ن�ًة وتنفیًذا، حیث اغتالت ة الرتكاب جرائم الحرب، بینما إسرائیل هي الالن�َّ 
 !أ�ام؟ 8ان المدنیین على مدار والسIَّ  الفلسطین�َّةأحمد الجعبر|، وقصفت (صوارJخها المدن 

                                                             

  وزارة  –ن اإلدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تقرير هيومان رايتس ووتش صادر ع استفاد الباحث من تقدير موقف *
  2013التخطيط بغزة، حول خرق قانون الحرب، يناير 
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المسلَّحة  الفلسطین�َّةوارJخ التي أطلقتها الجماعات (عض الصَّ "ح�ال قولها  قلRٍ  المنظَّمة أ|ُ  بدِ لم تُ  -
د األخطاء هدفها تصیُّ  ، والواضح أنَّ "فقتلت شاً(ا وصبً�ا غزَّةل لم تبلغ أهدافها، وسقطت داخ

 .الفلسطین�َّةللمقاومة 
وارJخ عد�مة التمییز على المراكز السIان�ة اإلسرائیلة، أدانت المنظَّمة أكثر من مرة هجمات الصَّ  -

مثل  الفلسطین�َّةة دة على المراكز السIان�َّ ها في المقابل لم تدن الهجمات اإلسرائیلّ�ة المتعمَّ لكنَّ 
الدلو وأبو زور وحجاز| والنصاصرة وأبو Iمیل، (اإلضافة : استهداف عائالت (شIل م(اشر مثل

 !منزل (شIل جزئي 1500منزل (شIل Iامل، و 200إلى تدمیر 
تزوJد أحد أطراف النزاع (السالح مع العلم (احتمال استخدامه في ارتكاب " اعتبرت المنظَّمة أنَّ  -

، في إشارة إلى إیران ومحاولة إدانتها، "�عتبر مساعدة وتحرJًضا على جرائم الحربجرائم حرب؛ 
م المنظَّمة أ�ة (العتاد العسIر|، في المقابل لم تقدِّ  الفلسطین�َّةوتحمیلها مسؤول�ة تزوJد المقاومة 

 !حدة األمر�IJةة الوال�ات المتة أنواع األسلحة خاصَّ ول الداعمة لدولة االحتالل (Iافَّ إشارة إلى الدُّ 

 ،Rر الصادر عن منظمة هیومان رایتس ووتش غیر محاید، وفي ضوء ما سبJیر= ال(احث أن التقر
قة والموضوع�ة فضًال عن النزاهة وجاء مضلًال للرأ| العام العالمي لصالح إسرائیل، �فتقد للكثیر من الدِّ 

ول�ّ ة قرارات الشرع�َّ  إسرائیل هي التي تحت االحتالل، متغافًال عن والشفاف�ة، وIأنَّ  وقواعد القانون  ،ةالدَّ
ولي التي تجیز للفلسطینین Iشعب محتل؛ الحR في الدفاع عن نفسه بجم�ع الوسائل التي �متلكها (ما  الدَّ

ولي، و(شأن نزاهة وح�اد هذه  قواعدلنIر هذا الحR �عتبر منتهIًا من یُ  ح، وأنَّ فیها الكفاح المسلَّ  القانون الدَّ
Jین خالل تحلیل نتائج االست(انة في اإلعالمیّ ومد= الثقة فیها؛ سنر= أ�ًضا وجهة نظر عینة من  رالتَّقار

  .الفصل القادم (مشیئة هللا

  

  :تعاطي اإلعالم الفلسطینّي مع تقرTر هیومان رایتس ووتش

ئل التا(ع للفصا ٕاعالم المقاومةوحسب اطالع ال(احث ومتا(عته لإلعالم الفلسطینّي و  ،على ما یبدو
لم �ح� بتغط�ة إعالم�َّة مناس(ة،  ؛قرJر المذIورمع التَّ  اإلعالميّ التعاطي  في تلك الفترة، فإنَّ  الفلسطین�َّة

ة للحدیث حول التقرJر ومد= نزاهته سواء على صعید النشر أو التفنید، أو استضافة شخص�ات قانون�َّ 
Iون التقرJر أشار  غزَّةفي  الفلسطین�َّةوح�اده، فضًال عن (عض التصرJحات الخجولة سواًء من الحIومة 

إلیها صراحة، أو من فصائل المقاومة نفسها، قد جاءت (عض تصرJحات الفصائل والحIومة على النحو 
  :التالي
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 هونوَّ  للمحتل، ذرJعة �عطي ما ح�اد|، غیر" ووتش رایتس هیومان مةمنظَّ  عن الصادر قرJرالتَّ  - 
 للشعب منصًفا �Iن لم" التقرJر أنَّ  Iما ."والموضوع�ة (الشفاف�ة تتصف ال المنظَّمة تقارJر أنَّ  إلى

 یبرر Iان التقرJر" :وقال "ینللمدنیّ  (استهدافه الصهیوني لالحتالل تبرJًرا أعطى بل الفلسطینيّ 
 االنسانى الَدولي والقانون  ،مطلقة ةمدن�َّ  لحالة استهداف الدلو فعائلة ین،للمدنیّ  استهدافه لالحتالل

 عتد|�ُ  التي الحالة في العسIر|  العمل عن ىتخلَّ  أو عسIر|  (عمل �قوم ال إنسان Iل �عتبر
وليّ  للقانون  انتهاك وهو ا،مدن�ً  �عتبر ؛عل�ه  جرائم وهى الحرب جرائم من وجرJمة ،اإلنسانيّ  الدَّ
 تبدأ لم هاوأنَّ  الفلسطینيّ  الشعب عن فاع(الدِّ  بدورها تقوم المقاومة" أنَّ  مؤIًدا ."ةاإلنسان�َّ  ضد

 وأنَّ  واألطفال، والمدنیین اآلمنة البیوت وقصف العدوان بدأ من هو االحتالل ج�ش وأنَّ  االعتداء،
 االحتالل قوات (استهداف الفلسطینيّ  الشعب عن تدافع ماوٕانَّ  المدنیین تستهدف ال المقاومة
 ).2012 هن�ة،( العسIرJَّة وأهدافه

ول�ّ مة هیومان رایتس ووتش منظَّ  -  لصالح إسرائیل، وما أوردته (شأن " االنح�از"همة بـمتَّ ، ةالدَّ
 2012عام مع إسرائیل  المواجهة العسIرJةتعرJض الفصائل المسلَّحة المدنیین للخطر خالل 

على االنح�از للرؤ�ة اإلسرائیلّ�ة  -لألسف الشدید- دت هیومان رایتس ووتش تعوَّ "غیر صح�ح، 
Iما  اول�ست إرها(ً  ،والتي هي حالة تحرر وطني ،ین�َّةالفلسطا من خطأ تصن�فها للحالة انطالقً 

تأتي في إطار الرد على " غزَّةمض�ًفا أّن هجمات الفصائل المسلَّحة في " تدعي إسرائیل وحلفائها
ومقاومة  الفلسطین�َّةعدوان االحتالل وجرائمه وهي تنحصر في س�اق حرIة التحرر الوطني 

  ,)2012رزقة، " (االحتالل

 ملتزم وغیر الفلسطینّیین (حR مجحف "ووتش رایتس هیومن" منظمة عن ادرالصَّ  قرJرالتَّ  إنَّ " -
 الترسانة ید على الجرائم أل(شع ضتتعرَّ  محتلة، دولة فلسطین أنَّ  وJتناسى منطقي، وغیر

 ولم (التقرJر وردت التي المصطلحات على حتى مؤتمنة تكن لم المنظَّمة" أنَّ  Iما ،"اإلسرائیلّ�ة
 -ادول�ً  المحرمة بینها من-  األسلحة (شتى المجازر أفظع ارتكبوا الذین ینلإلسرائیلیّ  دانةاإل توجه
 االحتالل مقاومة الفلسطینيّ  الشعب حR ومن ة،خاصَّ  غزَّة قطاع وأهالي ةعامَّ  الفلسطینّیین على
 ).2012 ال(طش،( "األمم�ة المواثیR وتقره عهتشرّ  ما وهو

د لطب�عة الصراع مع االحتالل، ن الحرب؛ (مثا(ة إغفال متعمَّ حدیث التقرJر عن انتهاك قوانی - 
مقاومتنا لالحتالل حR مشروع وثابت، وهو ما تكفله Iل الشرائع والقوانین واألعراف، "مض�ًفا أّن 

ر عي دفاعها عن حقوق اإلنسان، أن تقف إلى جانب قضیتنا في التحرُّ مة تدَّ وIان األجدر (منظَّ 
 ).2012أبو مجاهد، ( "ص من االحتاللوالتخلُّ 
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ادر عن منظمة هیومان قرJر الصَّ الفلسطینّي مع التَّ  اإلعالميّ و�الح� ال(احث ضعف التعاطي 
رایتس ووتش، إذ ال �Iفي من وجهة نظر ال(احث تصرJحات إعالم�َّة متناثرة هنا وهناك، وIان من 

 غزَّة( الفلسطین�َّةمة، أو الحIومة األنسب الرد على التقرJر بتقرJر آخر موّثR، تعمل عل�ه فصائل المقاو 
مقاوًما، فالحIومة نفسها Iانت مستهدفة،  غزَّةوقد Iان إعالم الحIومة في  Iونها راع�ة للمقاومة،

المقاوم، وفي حال لم تكن  اإلعالميّ وخطا(ات رئ�سها Iانت خطا(ات مقاومة، وهذا جانب من الخطاب 
ان فهذا �مIن فهمه، إذ أنها أ| الحIومة تتحمل أع(اء متماه�ة (الكامل مع خطاب المقاومة في المید

ُعرابي، (س�اس�ة وٕادارJة ومعن�ة (التواصل مع الحIومات والدول اإلقل�م�ة والعالم�ة إلنهاء العدوان 
وقد أشار تقرJر هیومان رایتس ووتش إلى مسؤولیتها صراحة، أو مراكز  ،)مقابلة شخص�ة: 2014

 الفلسطین�َّةورد في تقرJر هیومان رایتس ووتش، وتّرشد من أداء المقاومة حقوق�ة مستقلة، تفّند ف�ه ما 
، Iون غزَّةمع أ| عدوان إسرائیلي ضد قطاع  اإلعالميّ على صعید قانون الحرب، أو التعاطي 

ول�ّ المنظمات  أو ما �صدر من ب�انات  الفلسطین�َّة(اتت تتن(ه لما �صدر في وسائل اإلعالم  ةالدَّ
 النَّتائج، ولعل ال(احث یخلص (مجموعة من الفلسطین�َّةلناطقین الرسمیین للمقاومة وتصرJحات من ا

�قع فرJسة لتصیدات  لئال الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ وص�ات في هذا الصدد، تفید في ترشید العمل والتَّ 
ول�ّ المنظمات    .المهتمة بهذا الجانب، وعدم تقد�م أ| ذرJعة أو إدانة لها ةالدَّ

   



76 
 

  
  

  

  الثَّالث الفصلُ 
  واإلجراءات رTقةُ الطَّ 

  

  

راسةمنهج
َّة  �   الدِّ

نُة  � راسةمجتمُع وعیِّ   الدِّ

راسةأدواُت  �   الدِّ

  صدُق وث:اُت االست:انة �

  حصائ
َّةالمعالجاُت اإل �
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راســـةمـــنهج لیتنـــاوُل هـــذا الفصـــُل وصـــًفا  راســـة، وأفـــراد مجتمـــع الدِّ راســـة أدواتوعیِّنتهـــا، وIـــذلك  الدِّ  الدِّ
ســتخدمة وطــرق إعــدادها، وصــدقها وث(اتهــا، Iمــا یتضــمَّن هــذا الفصــُل وصــًفا لإلجــراءات التــي قــام بهــا الم

راسةال(احث في تقنین أداة  التي اعتمَّد ال(احث علیها في تحلیل  حصائ�َّةوتطب�قها، وأخیًرا المعالجات اإل الدِّ
راسة   .الدِّ

راسةمنهج
َّة    الدِّ

راسةوانب وأ(عاد الفIرة موضع وحیُث أنَّ ال(احث �عرف مس(ًقا ج العه على  الدِّ من خالل اطِّ
راسات ا(قة الدِّ خالل  غزَّةفي قطاع  الفلسطین
َّةللمقاومة  اإلعالميّ  الخطابُ "المتعلِّقة (موضوع ال(حث،  السَّ

وليّ في میزان القانون  2012عدوان  ذ| والذ| یتوافR مع المنهج الوصفّي التَّحلیلّي ال ،"اإلنسانيّ  الدَّ
یهدف إلى توفیر الب�انات والحقائR عن المشIلة موضوع ال(حث؛ لتفسیرها والوقوف على دالالتها، وحیث 

حف والمجالت وغیرها  التَّحلیليّ  إنَّ المنهج الوصفيّ  یتمَّ ِمن خالل الرُّجوع للوثائR المختلفة Iالُكتب والصُّ
هذا على  دُ مس�عتاف ال(حث، فإنَّ ال(احث من المواد التي یثبت صدقها؛ بهدف تحلیلها للوصول إلى أهد

للظَّاهرة ر أفضل وأدق ة حول مشIلة ال(حث، ولتحقیR تصوُّ فصیل�َّ ق�قة والتَّ منهج للوصول إلى المعرفة الدَّ ال
راسةموضع  راسة، Iما أنَّه استخدم أسلوب المسح الشامل في اخت�اره لعیِّنة الدِّ ت(انة في ستخدم االس، واالدِّ

ل�ة، Iما استخدم ال(احث (عض المقا(الت لبلورة االطار النظر| (ما �فید في فIرة جمع الب�انا ت األوَّ
  .الدراسة

 :طرق جمع الب
انات

  :ال(احث على نوعین من الب�انات اعتمَّد

ل
ة .1   :الب
انات األوَّ
وذلك (ال(حث في الجانب المیداني بتوزJع است(انات لدراسة (عض مفردات ال(حث وحصر وتجم�ع 

 SPSS (Statisticalومات الالزمة في موضوع ال(حث، وِمن ثمَّ تفرJغها وتحلیلها (استخدام برنامج المعل

Package for Social Science) المناِس(ة؛ بهدف  حصائ�َّةاإلحصائي واستخدام االخت(ارات اإل
رات تدعم موضوع  الوصول لدالالت ذات ِق�مة راسةومؤشِّ المقابلة حیث ، Iذلك استخدم ال(احث أداة الدِّ

  .أجر= مقابلتین مع متخصصین في اإلعالم الفلسطیني
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 :الب
انات الثأنَّو
ة .2

راسة إلى مصادر الب�انات الثانو�ة والتي تتمثَّل (المراجع  اتَّجه ال(احث في معالجة اإلطار النَّظر| للدَّ
ورJات والمقاالت و  راساتواأل(حاث و  التَّقارJروالكتب والدَّ لة، الدِّ ة والمتعلِّقة  ذات الصِّ والمنشورات الخاصَّ

راسة(الموضوع محل  خالل  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب ، والتي تتعلR بدراسة الدِّ
وليّ في میزان القانون  2012عدوان    .اإلنسانيّ  الدَّ

  

راسة وعیِّنةُ  مجتمعُ    :الدِّ

ن مجتمع  راسةیتكوَّ ، وقد تمَّ غزَّةالموجودین في قطاع  اإلعالميّ ل ِمن العاملین في المجا الدِّ
سات  بناًء على ت(عّیتها أو قرSها من فصائل ) فضائ�ات، إذاعات، صحف(ة اإلعالم�ّ اخت�ار المؤسَّ

هذه ، ةIونها راع�ة للمقاوم غزَّة( - في حینه– الفلسطین�َّة، أو التي تت(ع للحIومة الفلسطین�َّةالمقاومة 
فضائ�َّة األقصى، فضائ�َّة فلسطین : (، وهمالفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب تعبِّر عن  ساتالمؤسَّ 

عب، صح�فة الیوم، فضائ�َّة القدس،  إذاعة األقصى، إذاعة القدس، إذاعة الرَّأ| الحIوم�َّة، إذاعة الشَّ
راسةمجتمع وقد بلغ حجم ) فلسطین، صح�فة الرِّسالة، صح�فة االستقالل، صح�فة الرَّأ| الحIوم�َّة  الدِّ

راسةإعالمً�ا وٕاعالم�َّة، وشملت ) 170( مدیر تحرJر، محرر، معد برامج، مقّدم برامج، (على Iل من  الدِّ
سات  اإلعالميّ تاج وٕاخراج الخطاب ان، أ| الُمناw بهم إعداد وتجهیز و )مراسل ة (قطاع اإلعالم�ّ في المؤسَّ

  غزَّة

راسةعیِّنة    :الدِّ

است(انات، و(عد تفحُّص االست(انات تمَّ  153على أفراد العیِّنة، وتمَّ استرجاع وتمَّ توزJع االست(انة 
روw المطلو(ة لإلجا(ة على االست(انة، وSذلك �Iون عدد  4است(عاد  است(انات نظًرا لعدم تحقRُّ الشُّ
راسة االست(انا راسةمن مجتمع % 87.64است(انة، ما نسبته  149ت الخاضعة للدِّ   .األصليّ  الدِّ

راسةال�ة تبیَّن خصائص وسمات عیِّنة الجداول التَّ و    :Iما یلي  الدِّ
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  :النَّوع اإلنسانيّ  .1
راسةمن عیِّنة % 83.2أنَّ ) 3(ُیبیِّن جدول رقم  راسةمن عیِّنة % 16.8من الذIُّور، و الدِّ من  الدِّ
تتهیَّ(ه الذ|  عالميّ اإل المجال في العمل طب�عة إلى ؛ثنااإل عدد تدني في السبب اإلناث، و�عزو ال(احث

طر للخروج في ساعات متأخرة، اإلن دة، وقد �ضَّ  طب�عة إلى (اإلضافةاث، Iونه ال یتقیَّد (فترة عمل محدَّ
، على الرَّغم من النس(ة المرتفعة في التحاق االناث في Iل�َّات وأقسام السائدة والتقالید والعادات المجتمع

حسب التَّقرJر طالً(ا، ) 2868(طال(ة، مقابل ) 1227(نة (الذIُّور مقار  الفلسطین�َّةاإلعالم (الجامعات 
ادر عن وزارة التَّر�Sة والتَّعل�م، نها�ة عام  الدلیل اإلحصائي السنو| ( 2011االحصائّي الصَّ

، وهذا �عIس رSَّما قصور عمل�ات توج�ه الطَّاقات )لمؤسسات التعل�م العالي الفلسطیني 2010/2011
  .(صورة صح�حة

راسةتوزJع عیِّنة : )3(ول رقم جد   الجنس  حسب متغیِّر الدِّ
  النس:ة المئو
َّة  التكرار  النُّوع

 83.2 124  ذIر   

 16.8 25  أنَّثى

 100.0 149  المجموع

  



  

% 40.3، و"سنة 29- 20ِمن "تراوحت أعمارهم 
راسةن عیِّنة  من "تراوحت أعمارهم  الدِّ

التي تحتاج إلى ل�اقة وسرعة في  اإلعالميّ 
(اب، Iما �عIس من جهة أخر= الحداثة النِّسب�َّة لبناء مؤس سات إعالم فئة الشَّ

   العمر حسب متغیِّر
  النس:ة المئو
َّة

 

 

100.0 

80 

راسةمن عیِّنة % 53.0أنَّ ) 4(ُیبیِّن جدول رقم  تراوحت أعمارهم  الدِّ
ن عیِّنة مِ % 6.7، و"سنة 39-30من "تراوحت أعمارهم  راسة

اإلعالميّ ، وذلك من وجهة نظر ال(احث لطب�عة العمل 
(اب، Iما �عIس من جهة أخر= الحداثة النِّسب�َّة لبناء مؤسالحرIة تتوفر أكثر في  فئة الشَّ

راسةتوزJع عیِّنة : )4(جدول رقم  حسب متغیِّر الدِّ
النس:ة المئو
َّة  التكرار  العمر

 53.0 79  سنة 29-20من 

 40.3 60  سنة 39-30من 

 6.7 10  سنة 49-40من 

 0.0 0  فأكثر 50

100.0 149  المجموع

 :العمر .2
ُیبیِّن جدول رقم 

راسةالدِّ من عیِّنة 
، وذلك من وجهة نظر ال(احث لطب�عة العمل "سنة 40-49

الحرIة تتوفر أكثر في 
  .المقاومة

  



  

ن مِ % 79.2، و"دبلوم فأقل"مؤهلهم العلمّي 
  " .ماجستیر فأعلى"مؤهلهم العلمّي  

سةالمفي  وتعیینه اإلعالميّ اخت�ار   ؤسَّ
ة (العاملین  في مجال الفنییین خصوًصا فهي رSَّما تكون خاصَّ

التصوJر، والسIرتارJا الذ| ال �حتاج لمؤهل علمي عالي، وI�ُتفى ف�ه بدبلوم مهنّي لسنتین ودورات 

  لمؤهل العلميّ احسب متغیِّر 
  النس:ة المئو
َّة

11.4 

79.2 

 

100.0 

سنة 49-

6.7

81 

 :المؤهل العلمي
راسةن عیِّنة مِ % 11.4أنَّ ) 5(ُیبیِّن جدول رقم  مؤهلهم العلمّي  الدِّ

راسةن عیِّنة مِ % 9.4، و"(IالورJوس"مؤهلهم العلمّي   الدِّ

اخت�ار  األخذ (ه عند مع�ار یتمَّ  العلمي المؤهل أنَّ  على 
ة (العاملین  فأقل الدبلوم لمؤهل ة، و(النس(ة فهي رSَّما تكون خاصَّ

التصوJر، والسIرتارJا الذ| ال �حتاج لمؤهل علمي عالي، وI�ُتفى ف�ه بدبلوم مهنّي لسنتین ودورات 

راسةتوزJع عیِّنة : )5(جدول رقم  حسب متغیِّر  الدِّ
النس:ة المئو
َّة  التكرار  المؤھل العلمي

11.4 17  دبلوم فأقل

79.2 118  بكالوریوس

 9.4 14  فأعلى  ماجستیر

100.0 149  المجموع
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40.3
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المؤهل العلمي .3
ُیبیِّن جدول رقم 

راسةعیِّنة  مؤهلهم العلمّي  الدِّ

 یدل وهذا
ة، و(النس(ةاإلعالم�ّ 

التصوJر، والسIرتارJا الذ| ال �حتاج لمؤهل علمي عالي، وI�ُتفى ف�ه بدبلوم مهنّي لسنتین ودورات 
  . تخصص�َّة

  
  

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س

الن



  

ن عیِّنة مِ % 28.2، و"مدیر تحرJر"
راسةن عیِّنة مِ % 8.7، و"معد برامج  الدِّ

راسةن عیِّنة مِ % 14.1، و �عملون  الدِّ

ة ُتعّین ِفي الغالب مدیر تحرJر واحد، في حین �مIنها تعیین 
سةعدد أكبر للعمل في مجال التقد�م أو التحرJر واإلعداد أو وظ�فة مراسل، وJرجع ذلك إلى حجم   المؤسَّ

  نوع الوظ�فة الحال�َّة
  النس:ة المئو
َّة

6.0 

28.2 

10.1 

8.7 

10.1 

ماجستير فاعلى 

9.4

82 

 :نوع الوظ
فة الحال
َّة
راسةن عیِّنة مِ % 6.0أنَّ ) 6(ُیبیِّن جدول رقم  "�عملون  الدِّ

راسةن عیِّنة مِ % 10.1، و"رمحرِّ "�عملون  معد برامج"�عملون  الدِّ
راسةمن عیِّنة % 10.1، و"قّدم برامج ، و"مذ�ع"�عملون  الدِّ

راسةن عیِّنة مِ % 22.8   " . عمال أخر= أ "�عملون  الدِّ

سةوالسبب في ذلك أنَّ  ة ُتعّین ِفي الغالب مدیر تحرJر واحد، في حین �مIنها تعیین اإلعالم�ّ  المؤسَّ
عدد أكبر للعمل في مجال التقد�م أو التحرJر واإلعداد أو وظ�فة مراسل، وJرجع ذلك إلى حجم 

  .، وَسعة انتشارهااإلعالميّ ة، وطب�عة عملها 

راسةتوزJع عیِّنة : )6(جدول رقم  نوع الوظ�فة الحال�َّةحسب متغیِّر  الدِّ
النس:ة المئو
َّة  التكرار  نوع الوظیفة الحالیَّة

6.0 9  مدیر تحریر

28.2 42 محرر

10.1 15 معد برامج

8.7 13 مقدّم برامج

10.1 15 مذیع
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المؤهل العلمي

  

نوع الوظ
فة الحال
َّة .4
ُیبیِّن جدول رقم 

راسةا �عملون  لدِّ
قّدم برامجمُ "�عملون 

22.8، و"مراسل"

والسبب في ذلك أنَّ 
عدد أكبر للعمل في مجال التقد�م أو التحرJر واإلعداد أو وظ�فة مراسل، وJرجع ذلك إلى حجم 

ة، وطب�عة عملها اإلعالم�ّ 



14.1 

22.8 

100.0 

  

ن مِ % 41.6، و"أقل ِمن سنة"تراوحت خبرتهم 
راسةن عیِّنة  - 5من "تراوحت خبرتهم  الدِّ

  ". اتسنو  10أكثر ِمن 

على  یتمَّتَّعون (الخبرة خرJجین غالبیتهم
  . غزَّة محافظات

83 

14.1 21 مراسل

22.8 34 أخرى

100.0 149  المجموع

راسةن عیِّنة مِ % 3.4أنَّ ) 7(بیِّن جدول رقم  تراوحت خبرتهم  الدِّ
ن عیِّنة مِ % 40.3، و"سنوات 5-1ِمن "تراوحت خبرتهم 

راسةن عیِّنة مِ % 14.8 أكثر ِمن "تراوحت خبرتهم  الدِّ

سات  في العاملین أنَّ  على وهذا مؤشر غالبیتهم ةاإلعالم�ّ المؤسَّ
سي مجال اإلعالم (شIله في العمل الرَّغم ِمن حداثة محافظات في المؤسَّ

  
  
  
  
  
  

  

 :الخبرة .5
بیِّن جدول رقم یُ 
راسةعیِّنة  تراوحت خبرتهم  الدِّ

14.8، و"سنوات 10

وهذا مؤشر
الرَّغم ِمن حداثة



  الخبرةحسب متغیِّر 
  ة المئو
َّة

3.4 

41.6 

40.3 

14.8 

100.0 

  

84 

راسةتوزJع عیِّنة : )7(جدول رقم  حسب متغیِّر  الدِّ
ة المئو
َّةالنس:  التكرار  الخبرة

3.4 5  أقل من سنة

41.6 62  سنوات  5- 1من 

40.3 60  سنوات   10- 5من 

14.8 22  سنوات 10أكثر من 

100.0 149  المجموع
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 :مWان العمل .6
  فئة الفضائیات  .أ 

راسةن عیِّنة مِ % 16.8أنَّ ) 8(ُیبیِّن جدول رقم  ن مِ % 11.4، و"فضائ�َّة األقصى"�عملون في  الدِّ
راسةة عیِّن راسةن عیِّنة مِ % 12.1، و"فضائ�َّة فلسطین الیوم"�عملون في  الدِّ فضائ�َّة "�عملون في  الدِّ

  " .القدس

  فئة اإلذاعات  .ب 
راسةمن عیِّنة % 10.1أنَّ ) 8(ُیبیِّن جدول رقم  ن مِ %  13.4، و"إذاعة األقصى"�عملون في  الدِّ

راسةعیِّنة  راسةمن عیِّنة % 10.1، و"إذاعة القدس"�عملون في  الدِّ عب"�عملون في  الدِّ ، "إذاعة الشَّ
راسةن عیِّنة مِ % 4.0و   ".إذاعة الرَّأ|"�عملون في  الدِّ

  فئة الصحف  .ج 
راسةن عیِّنة مِ % 8.1أنَّ ) 8(ُیبیِّن جدول رقم  ن عیِّنة مِ % 8.1، و"صح�فة فلسطین"�عملون في  الدِّ

راسة راسةیِّنة ن عمِ % 6.0، و"صح�فة االستقالل"�عملون في  الدِّ   " .صح�فة الرَّأ|"�عملون في  الدِّ

سات  ، أو غزَّةة العاملة في قطاع اإلعالم�ّ و�عزو ال(احث هذه النِّسب إلى التمَّثیل الطب�عّي للمؤسَّ
دارة التي تنال متا(عة الجمهور، فاإلعالم ورة Iمدخالت  المرئي یجيء في الصَّ وت والصُّ لجمعه بین الصَّ

اتَّساع العاملین هذا التَّرتیب �عIس  Iما اإلعالم المسموع، وانتهاًء (المقروء،یل�ه ثم  ة،رئ�سة لتلقِّي المعرف
سات، فIلما زاد عدد جمهور  سةفي هذه المؤسَّ   .؛ زاد عدد العاملین واألقسام التنظ�م�َّة المختلفة فیهاالمؤسَّ

راسةتوزJع عیِّنة : )8(جدول رقم    مIان العملحسب متغیِّر  الدِّ
  النس:ة المئو
َّة  التكرار مكان العمل  لعملمكان ا

  فئة الفضائیات

 16.8 25 فضائیَّة األقصى

 11.4 17 فضائیَّة فلسطین الیوم

 12.1 18 فضائیَّة القدس 

  فئة اإلذاعات

 10.1 15 إذاعة األقصى  

 13.4 20 إذاعة القدس

 10.1 15 إذاعة الشعب



4.0 

 8.1 

0.0 

 8.1 

6.0 

149 100.0 

  

  .إعداُد است(انة أول�َّة من أجل استخدامها في جمع الب�انات والمعلومات
 .اذ المشرف من أجل اخت(ار مد= مالءمتها لجمع الب�انات

تــمَّ عــرُض االســت(انة علــى مجموعــة مــن المحIِّمــین، والــذین قــاموا بــدورهم بتقــد�م النُّصــح واإلرشــاد، 
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 6 إذاعة الرأي

  فئة الصحف

 12  فلسطینصحیفة 

 0  صحیفة الرسالة

 12  صحیفة االستقالل

 9  صحیفة الرأي

149  المجموع  

  

  :وقد تمَّ إعداد االست(انة على النحو التالي

إعداُد است(انة أول�َّة من أجل استخدامها في جمع الب�انات والمعلومات
اذ المشرف من أجل اخت(ار مد= مالءمتها لجمع الب�اناتعرُض االست(انة على األست

 .تعدیُل االست(انة (شIل أولّي حسب ما راه األستاذ المشرف
ــمَّ عــرُض االســت(انة علــى مجموعــة مــن المحIِّمــین، والــذین قــاموا بــدورهم بتقــد�م النُّصــح واإلرشــاد،  ت

 .وتعدیل وحذف ما یلزم
 .ة لالست(انة وتعدیل ما یلزمإجراء دراسة اخت(ارJَّة میدان�ة أول�َّ 
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فئة الصحففئة اإلذاعاتفئة الفضائيات

16.8

11.412.1
10.1

13.4
10.1

4

8.1

  

راسةأداة    :الدِّ

وقد تمَّ إعداد االست(انة على النحو التالي

إعداُد است(انة أول�َّة من أجل استخدامها في جمع الب�انات والمعلومات .1
عرُض االست(انة على األست .2
تعدیُل االست(انة (شIل أولّي حسب ما راه األستاذ المشرف .3
ــاموا بــدورهم بتقــد�م النُّصــح واإلرشــاد،  .4 ــمَّ عــرُض االســت(انة علــى مجموعــة مــن المحIِّمــین، والــذین ق ت

وتعدیل وحذف ما یلزم
إجراء دراسة اخت(ارJَّة میدان�ة أول�َّ  .5
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راسـة، وقـد تـمَّ تقسـ�م االسـت(انة إلـى  .6 توزJُع االست(انة على جم�ع أفراد العیِّنة لجمع الب�انـات الالزمـة للدِّ
  : قسمین Iما �أتي

ل � ن ِمن الب�انات الشخص�َّة لعیِّنة  :القسُم األوَّ راسةیتكوَّ ن من الدِّ  .فقرات 5، وJتكوَّ
في  2012خالل عدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ول الخطاب یتنا :القسُم الثَّاني �

وليّ میزان القانون   :، وتمَّ تقس�مه إلى س(عة محاور Iما �أتياإلنسانيّ  الدَّ
ل - �اسات: المحوُر األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ ن من اإلعالم�ّ  المؤسَّ  فقرة 11ة، وJتكوَّ
سةتثقیُف وتدرJب العاملین ( :المحوُر الثَّاني - وليّ ة في مجال القانون اإلعالم�ّ  المؤسَّ ، اإلنسانيّ  الدَّ

ن من   .فقرات 6وJتكوَّ
سةسلوُك : المحوُر الثَّالث - وليّ ة تجاه القانون اإلعالم�ّ  المؤسَّ ن من اإلنسانيّ  الدَّ  .فقرات 8، وJتكوَّ
ول�ّ  التَّقارJررصُد ومتا(عة  :الرَّا:ع المحورُ  - وليّ المهتمَّة (القانون  ةالدَّ  5ویتكون من  ،اإلنسانيّ  الدَّ

 .فقرات

ول�ّ االتفاق�َّاُت : المحوُر الخامس - ة (القانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ ن من  ،اإلنسانيّ  الدَّ  .فقرات 4ویتكوَّ

ادس المحورُ  - وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات :السَّ  الدَّ
ن من  ،اإلنسانيّ   .فقرات 5ویتكوَّ

ا:ع - وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزامُ : المحوُر السَّ ، اإلنسانيّ  الدَّ
ن من   .فقرات 7ویتكوَّ

  )9(ت الخماسّي؛  كما هو موضَّح في جدول رقم روقد كانت اإلجابات على حسب مقياس ليكا

  

  االجا(اتمق�اس : )9(جدول رقم 
  1  2  3  4  5  الدَّرجة

ة  التَّصنيف ة  غیر موافC  محاید  موافC  موافC :شدَّ   غیر موافC :شدَّ

  

  :صدُق وث:اُت االست:انة

، Iما )429: 1995العساف، (صدُق االست(انُة �عني التَّأكد ِمن أنَّها سوف تق�س ما أُعدَّت لق�اسه 
دق  یجب أنَّ تدخل في التَّحلیل ِمن ناح�ة، ووضوح  شمول االست(انة لكل العناصر التي"ُ�قصد (الصِّ

 :2001عبیدات وآخرون " (فقراتها ومفرداتها من ناح�ة ثأنَّ�ة، (حیث تكون مفهومة لكل من �ستخدمها
راسة، وقد قام ال(احث (التَّأكُّد من صدِق أداِة )179   :Iما یلي الدِّ
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 .ست(انة (طرJقتینتمَّ التَّأكُّد ِمن ِصدق فقرات اال: صدق فقرات االست:انة �

دق الظاهرّ? لألداة  .1  ):صدق المحWِّمین( الصِّ

راسةقام ال(احث (عرض أداة  ل�َّة على مجموعٍة ِمن األساتذة الُمحIِّمین تألَّفت ِمن  الدِّ في صورتها األوَّ
ًصا ِمنهم) 12( ة أعضاء ِمن الهیئة التدرJس�َّة في الجامعة االسالم�َّة وجامعة األزهر وجامع: متخصِّ

صین في مجال اإلعالم  راسات العل�ا، ومتخصِّ �اسة للدِّ فلسطین وجامعة األقصى، وأكاد�م�َّة اإلدارة والسِّ
راسةأسماء المحIِّمین الذین قاموا مشIورJن بتح�Iم أداة ) 2(والقانون واإلحصاء، وJوضح الملحR رقم  ، الدِّ

في مد= مالئمة الع(ارات لق�اس ما ُوضعت وقد التمَّس ال(احث من األساتذة المحIِّمین إبداء آرائهم 
ألجِله، ومد= وضوح ص�اغة الع(ارات، ومد= مناس(ة Iل ع(ارة للمحور الذ| ینتمَّي إل�ه، ومد= Iفا�ة 

راسةالع(ارات لتغط�ة Iل محور ِمن محاور متغیِّرات  األساس�َّة، (اإلضافة إلى اقتراح ما یرونه ضرورJًا  الدِّ
راسةت أو حذفها، أو إضافة ع(ارات جدیدة ألداة ِمن تعدیل ص�اغة الع(ارا   .الدِّ

ادة ال(احث آلراء ومالحظات استجاب وقد  في حذف وتعدیل ِمن یلزم بإجراء ما وقام المحIِّمین، السَّ
  .الغرض لهذا إعداده تمَّ  نموذج في تسجیلها (عد مقترحاتهم ضوء

  

اخلّي لفقرات االست:انة .2   :صدُق االتِّساق الدَّ
اخلّي لفقرات االست(انة على عیِّنة  تمَّ حساب راسةاالتِّساق الدَّ   30االستطالع�ة ال(الغ حجمها  الدِّ

رجة الكل�َّة للمحور التا(عة له، وتبیَّن الجداول من  مفردة، وذلك (حساب معامالت االرت(اw بین Iل فقرة والدَّ
، حیث أنَّ الق�مة االحتمال�َّة لكل ) 0.05(أنَّ معامالت االرت(اw دالَّة عند مستو= داللة )  14-8(رقم 

، وSذلك تعتبر 0.361الجدول�َّة والتي تساو|  rالمحسو(ة أكبر من ق�مة  rوق�مة  0.05فقرة أقل من 
  .صادقة لما ُوضعت لق�اسه االست:انةفقرات 
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ل: )10(جدول رقم  اخلّي لفقرات المحور األوَّ دق الدَّ �اسات: الصِّ ة (ة الخااإلعالم�ّ  السِّ سةصَّ   .تي تعمل بهاال المؤسَّ

  الفقرة  .م
معامل 

  االرت:ا� 

الق
مة 

  االحتمال
َّة

سة؛ تخضع لها اإلعالميّ ُتوجد معاییر حIوم�َّة رسم�َّة ومعتمَّدة للمحتو=    .1  0.000 0.852  المؤسَّ

دة لد=    .2 سةیوجد س�اسات إعالم�َّة واضحة ومحدَّ  0.000 0.871   المؤسَّ

�اسات   .3 سةة للاإلعالم�ّ  السِّ  0.000 0.721  وموثَّقة مIتو(ة مؤسَّ

�اساتُتناقش    .4  0.000 0.758  قبل اقرارها اإلعالميّ ة المتعلِّقة (الخطاب اإلعالم�ّ  السِّ

�اسات   .5 سةفي  واألقساممة على العاملین عمَّ ة مُ اإلعالم�ّ  السِّ  0.000 0.798   المؤسَّ

�اساتیتمَّ تقی�م    .6 سةلل ةاإلعالم�ّ  السِّ  0.000 0.770  دور|  (شIلٍ  مؤسَّ

 0.000 0.793  ة في ضوء المتغیِّراتاإلعالم�ّ �اسات یتمَّ التَّطوJر واالتَّحدیث للسِّ    .7

�اساتیتمَّ االلتزام (   .8 سة في اإلعالميّ الخطاب ( المتعلِّقةة اإلعالم�ّ  السِّ  0.000 0.621  المؤسَّ

9.   
�اساتتتضمَّن  دة بخصو اإلعالم�ّ  السِّ ص االلتزام (القانون ة نصوص أو تعل�مات محدَّ

  اإلنسانيّ  الدَّوليّ 
0.725 0.000 

10. 
سةیتجاوز العاملون في  �اسات المؤسَّ في  اإلعالميّ ة المتعلِّقة (الخطاب اإلعالم�ّ  السِّ

  (عض األوقات
0.651 0.000 

11. 
�اساتة من االلتزام (اإلعالم�ّ ُ�صّعب استهداف إسرائیل للمؤسسات  ة اإلعالم�ّ  السِّ

سةلل   مؤسَّ
0.764 0.000 

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 
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اخلّي لفقرات المحور الثَّاني: )11(جدول رقم  دق الدَّ في مجال  اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل : الصِّ
وليّ القانون    اإلنسانيّ  الدَّ

  حتمال
َّةالق
مة اال  معامل االرت:ا�   الفقرة  .م

وليّ التي لها عالقة (القانون  التَّقارJرمطالعة یتمَّ  .1 ة (فلسطین اإلنسانيّ  الدَّ  0.000 0.815  الخاصَّ

لة ( التَّقارJرت على امالحظیتمَّ تدوJن ال .2 وليّ القانون ذات الصِّ  0.000 0.847  المتعلِّقة (فلسطین اإلنسانيّ  الدَّ

سةداخل  اإلنسانيّ  الدَّوليّ لقانون رامج تدرJب�َّة حول ایتمَّ تنظ�م ب .3  0.000 0.699 التي أعمل بها ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ

وليّ حول القانون  یتمَّ ابتعاث العاملین لبرامج تدرJب�َّة .4 سةخارج  اإلنسانيّ  الدَّ  0.000 0.851  المؤسَّ

سةین (اإلعالمیّ = لدیوجد  .5 وليّ قراءات ذات�َّة في مجال القانون  المؤسَّ  0.000 0.829  نسانيّ اإل الدَّ

وليّ أر= أنَّ دولة االحتالل تأخذ (عین االعت(ار م(ادz القانون  .6  0.000 0.821  اإلعالميّ في خطابها  اإلنسانيّ  الدَّ

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 

اخلّي لفقرات المحور الثَّالث: )12(جدول رقم  دق الدَّ سةسلوك  :الصِّ وليّ ُتجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ   إلنسانيّ  الدَّ

  الفقرة  .م
معامل 

  االرت:ا� 

الق
مة 

  االحتمال
َّة

وليّ القانون  ون اإلعالمیّ ُیراعي  .1  0.000 0.838  أو المIتوب أو المتلفز الشفو|ّ  اإلعالميّ  همفي خطاب اإلنسانيّ  الدَّ

2. 
سةتقوم  سةاطقین أو العاملین في للنَّ  اإلعالميّ ب ة بتقی�م الخطااإلعالم�ّ  المؤسَّ في ضوء  المؤسَّ

وليّ القانون نصوص    اإلنسانيّ  الدَّ
0.658 0.000 

3. 
وليّ على رصد وIشف المخالفات اإلسرائیل�َّة  للقانون  اإلعالميّ الخطاب في  یتمَّ التَّرIیز  الدَّ

  اإلنسانيّ 
0.907 0.000 

سةترصد  .4 وليّ ة  للقانون االنتهاكات اإلسرائیل�َّ  المؤسَّ  0.000 0.831  في تقارJر موثَّقة اإلنسانيّ  الدَّ

سةتزّود  .5  0.000 0.885  ة الجهات الحقوق�َّة بتقارJر حول االنتهاكات اإلسرائیل�َّة  اإلعالم�ّ  المؤسَّ

سةتتواصل  .6  0.000 0.907  اإلعالميّ مع الجهات الحقوق�َّة ف�ما یتعلR (الخطاب  المؤسَّ

 0.000 0.898  اإلعالميّ غذ�ة الراجعة من الجهات الحقوق�َّة ف�ما یتعلR (الخطاب یتمَّ تلقي الت .7

سةم قدِّ تُ  .8 وليّ تجاوز یتعلR (القانون  أل|للعاملین لدیها  تنب�ه أو لفت نظر المؤسَّ  0.000 0.843  اإلنسانيّ  الدَّ

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 
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اخلّي لفقرات المحور الرَّا(ع: )13(ل رقم جدو  دق الدَّ ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة : الصِّ وليّ المهتمَّة (القانون  ةالدَّ  الدَّ
  اإلنسانيّ 

  الق
مة االحتمال
َّة  معامل االرت:ا�   الفقرة  .م

 0.000 0.852  س ووتشتقرJر هیومان رایتمن مثل  غزَّةعلى تقارJر دول�ة تتعلR (العدوان على  یتمَّ االطالع .1

ول�ّ  التَّقارJرسم تتَّ  .2  0.000 0.895  (الح�اد والموضوع�ة غزَّةالمتعلِّقة (العدوان على  ةالدَّ

ول�ّ  التَّقارJریتمَّ نشر وSث  .3  0.000 0.895  غزَّةالمتعلِّقة (العدوان على  ةالدَّ

ول�ّ  التَّقارJرتتمَّ استضافة شخص�ات فصائل�ة وحقوق�ة لنقاش  .4  0.000 0.896  غزَّةالمتعلِّقة (العدوان على  ةالدَّ

 0.000 0.916  غزَّةالمتعلِّقة (العدوان على  التَّقارJرعلى  الفلسطین�َّةیتمَّ نشر وSث الردود  .5

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 

اخلّي لفقرات المحور ال: )14(جدول رقم  دق الدَّ ول�ّ االتفاق�َّات : خامسالصِّ ة (القانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ   اإلنسانيّ  الدَّ

  الفقرة  .م
معامل 

  االرت:ا� 

الق
مة 

  االحتمال
َّة

سةتدعم  .1  0.000 0.799  لطة للتوق�ع على اتفاق�َّات جنیف األرSعةاتجاه السُ  المؤسَّ

 0.000 0.778  ئم حربلى اتفاق�َّات جنیف في مالحقة اسرائیل (سبب جراإسهم االنضمام �ُ  .2

3. 
بنصوص  الفلسطینيّ  اإلعالميّ لى اتفاق�َّات جنیف في تحسین التزام الخطاب إسهم االنضمام �ُ 

وليّ القانون    اإلنسانيّ  الدَّ
0.852 0.000 

4. 
جهات في المقاومة و ة ألشخاص مالحقات دول�َّ للى اتفاق�َّات جنیف ال(اب إ�فتح االنضمام 

  الفلسطین�َّة
0.906 0.000 

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 
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ادس: )15(جدول رقم  اخلّي لفقرات المحور السَّ دق الدَّ  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات: الصِّ
وليّ (م(ادz القانون    اإلنسانيّ  الدَّ

  الفقرة  .م
معامل 

  االرت:ا� 

الق
مة 

  ل
َّةاالحتما

1. 
وليّ ن االلتزام (م(ادz القانون مِ  تحدُّ  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ أمام الخطاب  عق(اتوجد تُ   الدَّ

  اإلنسانيّ 
0.793 0.000 

2. 
سات  (م(ادz القانون  اإلعالميّ ة ُ�صعِّب من التزام الخطاب اإلعالم�ّ استهداف إسرائیل للمؤسَّ

   اإلنسانيّ  الدَّوليّ 
0.834 0.000 

وليّ ِمن االلتزام (م(ادz القانون  اإلعالميّ حدُّ ِقلة الوعي (متطلَّ(ات الخطاب ت .3  0.000 0.821  اإلنسانيّ  الدَّ

4. 
وليّ �حدُّ من االلتزام (القانون  اإلعالميّ عدم االلتزام (المعاییر الرسم�َّة الحIوم�َّة للمحتو=   الدَّ

  اإلنسانيّ 
0.782 0.000 

 0.000 0.796  اإلعالميّ في الخطاب  اإلنسانيّ  الدَّوليّ (م(ادz القانون �عزز االنقسام عدم االلتزام  .5

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 

ا(ع: )16(جدول رقم  اخلّي لفقرات المحور السَّ دق الدَّ (م(ادz  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزام: الصِّ
وليّ االقانون    اإلنسانيّ  لدَّ

  الفقرة  .م
معامل 

  االرت:ا� 

الق
مة 

  االحتمال
َّة

1.   
عوة في الخطاب  الستهداف المدنیِّین اإلسرائیلیِّین والمنشآت المدن�َّة  اإلعالميّ تتمَّ الدَّ

  خالل الحرب
0.825 0.000 

ر الستهداف المدنیِّین والمنشأت المدن�َّة للعدو، وذلك (مبدأ المعام   .2  0.000 0.834  لة (المثل یوجد مبرِّ

3.   
م جرّ مخالفات تُ  ؛ةعات المدن�َّ عوة الصرJحة لضرب المدن والتجمُّ أنَّ الدَّ تتوفَّر معرفة Iاف�ة (

  صاحبها
0.826 0.000 

 0.000 0.851  أثناء الحرب ه ال یجوز استعداء أبناء طائفة معیِّنة أو د�أنَّة (عینهاتتوفَّر معرفة Iاف�ة (أنَّ    .4

5.   
المخالف للقانون  اإلعالميّ ین (محاذیر الخطاب اإلعالمیّ في مجال تعرJف تقصیر  یوجد

  اإلنسانيّ  الدَّوليّ 
0.897 0.000 
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6.   
ة  مة ِمن حیث التزامها (القانون اإلعالم�ّ توجد رقا(ة واضحة على المادَّ وليّ ة المقدَّ  الدَّ

  اإلنسانيّ 
0.871 0.000 

7.   
لمعاییر النَّشر وس�اسات  الفلسطین�َّةتخضع الب�انات الرسم�َّة الصادرة عن المقاومة 

سةالتَّحرJر في    ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ
0.881 0.000 

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 

راسةصدق االّتساق البنائّي لمحاور  .3   :الدِّ
راسة ُیبیِّن معامالت االرت(اw بین معدل Iل محور من محاور) 17(جدول رقم  مع المعدل الكلِّي  الدِّ

، حیث أنَّ الق�مة 0.05لفقرات االست(انة، والذ| ُیبیِّن أنَّ معامالت االرت(اw الُمبیَّنة دالَّة عند مستو= داللة 
  .0.361الجدول�َّة والتي تساو|  rالمحسو(ة أكبر من ق�مة  rوق�مة  0.05االحتمال�َّة لكل فقرة أقل من 

راسةاالرت(اw بین معدل Iل محور من محاور معامل : )17(جدول رقم    مع المعدل الكلي لفقرات االست(انة الدِّ
 القیمة االحتمالیَّة  معامل االرتباط  المحورعنوان   المحور

ل �اسات األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ  0.000 0.894 المؤسَّ

في مجال  اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل  الثَّاني
وليّ لقانون ا  اإلنسانيّ  الدَّ

0.885 0.000 

سةسلوك  الثَّالث وليّ تجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ  0.000 0.893 اإلنسانيّ  الدَّ

ابع وليّ المهتمَّة (القانون  ةالدَّول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  الرَّ  الدَّ
 اإلنسانيّ 

0.897 0.000 

ول�ّ االتفاق�َّات   الخامس ة ( ةالدَّ  0.002 0.553 اإلنسانيّ  الدَّوليّ القانون الخاصَّ

(م(ادz  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات  السَّادس
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

0.784 0.000 

(م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزام  السَّابع
 اإلنسانيّ  الدَّوليّ 

0.759 0.000 

 0.361تساو| "  28"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rمة ق�
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  :Reliabilityث:ات فقرات االست:انة  .4
راسةأمَّا ث(ات أداة  ر تطب�قها على  الدِّ ف�عني التَّأكد ِمن أنَّ اإلجا(ة ستكون واحدة تقرJً(ا لو تكرَّ

وقد أجر= ال(احث خطوات الثَّ(ات  ).430: العساف، مرجع سابR(األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة 
  .هما طرJقة التجزئة النصف�َّة ومعامل ألفا Iرون(اخ نعلى العیِّنة االستطالع�َّة نفسها (طرJقتی

  

 : Split-Half CoefficientطرTقة التجزئة النصف
ة   .أ 

ل األسئلة الفرد�َّة الرت(ة ومعدل األسئلة الزو  ج�ة الرت(ة لكل تمَّ إیجاد معامل ارت(اw بیرسون بین معدَّ
-Spearman(ُ(عد وقد تمَّ تصح�ح معامالت االرت(اw (استخدام معامل ارت(اw سبیرمان براون للتَّصح�ح 

Brown Coefficient (حسب المعادلة  التال�ة :  

1= معامل الث(ات 

2

ر+
ر

أنَّ هناك معامل ث(ات ) 18(حیث ر معامل االرت(اw وقد بیَّن جدول رقم  
I ل طمأنَّینة 0.875بیر نسبً�ا لفقرات االست(انة حیث بلغI) ممَّا ُ�طمئن ال(احث على استخدام االست(انة.  

  )طرJقة التجزئة النصف�ة( معامل الثَّ(ات : )18(جدول رقم 

  عنوان المحور  المحور
معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

ل �اسات األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةالمؤ ة الخاصَّ  0.847 0.735 سَّ

وليّ في مجال القانون  اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل  الثَّاني  0.852 0.742 اإلنسانيّ  الدَّ

سةسلوك  الثَّالث وليّ تجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ  0.937 0.882 اإلنسانيّ  الدَّ

ابع وليّ نون المهتمَّة (القا ةالدَّول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  الرَّ  0.961 0.925 اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ االتفاق�َّات   الخامس ة (القانون  ةالدَّ  0.883 0.791 اإلنسانيّ  الدَّوليّ الخاصَّ

وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات  السَّادس  الدَّ
 اإلنسانيّ 

0.769 0.870 

وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  الميّ اإلعالخطاب  التزام  السَّابع  0.884 0.792 اإلنسانيّ  الدَّ

 0.875 0.778  جم
ع الفقرات  
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  :Cronbach's AlphaطرTقة ألفا Wرون:اخ    .ب 
استخدم ال(احث طرJقة ألفا Iرون(اخ لق�اس ث(ات االست(انة IطرJقة ثان�ة لق�اس الثَّ(ات، وقد بیِّن 

ممَّا ُ�طمئن ال(احث تَماًما على استخدام  0.907مالت الثَّ(ات مرتفعة حیث بلغ أنَّ معا) 19(جدول رقم 
  .االست(انة

  
  

  )طرJقة والفا Iرون(اخ( معامل الث(ات : )19(جدول رقم 

  عنوان المحور  المحور

عدد 

  الفقرات

معامل ألفا 

 Wرون:اخ

ل �اسات األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ  0.867 11 المؤسَّ

وليّ في مجال القانون  اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل  انيالثَّ   0.870 6 اإلنسانيّ  الدَّ

سةسلوك  الثَّالث وليّ تجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ  0.957 8 اإلنسانيّ  الدَّ

ابع وليّ المهتمَّة (القانون  ةالدَّول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  الرَّ  0.960 5 اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ االتفاق�َّات   الخامس ة (القانون  ةالدَّ  0.917 4 اإلنسانيّ  الدَّوليّ الخاصَّ

وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات  السَّادس  0.897 5 اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ ا(م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزام  السَّابع  0.883 7 اإلنسانيّ  لدَّ

 0.907 46  جم
ع الفقرات  

 

  :حصائ
َّةالمعالجات اإل .5
راسةلتحقیR أهداف  ، وتحلیل الب�انات التي تمَّ تجم�عها، فقد تمَّ استخدام العدید ِمن األسالیب الدِّ

 Statistical Package for Social للعلوم االجتمَّاع�ة حصائ�َّةالمناس(ة (استخدام الِحزم اإل حصائ�َّةاإل

Science (SPSS) الُمستخدمة في تحلیل الب�انات حصائ�َّةوف�ما یلي مجموعة من األسالیب اإل:  

تــمَّ ترمیــز وٕادخــال الب�انــات إلــى الحاســب اآللــي، حســب مق�ــاس ل�Iــرت الخماســّي، ولتحدیــد طــول فتــرة   .أ 
راسـةخَدم فـي محـاور المسـتَ ) الحـدود الـدن�ا والعل�ـا(مق�اس ل�Iرت الخماسـّي  -5(؛ تـمَّ حسـاب المـد= الدِّ

، (عـد )0.8=4/5(، ثمَّ تقس�مه على عدد فترات المق�اس الخمسة للحصول على طول الفقـرة أ| )4=1
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، وذلــك لتحدیــد الحــد )وهــي الواحــد الصــح�ح(ذلــك تــمَّ إضــافة هــذه الق�مــة إلــى أقــل ق�مــة فــي المق�ــاس 
 :یوضح أطوال الفترات Iما یلي) 20(قم األعلى للفترة األولى، وهIذا، وجدول ر 

 

 مق�اس ل�Iرت الخماسي: )20(جدول رقم 
ط الفقرة(الفترة   5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80- 1  )متوّسِ

  موافC :شدة  موافC  محاید  غیر موافC  غیر موافC :شدة  التقدیر
  5  4  3  2  1  الوزن 

ســـب المئو�َّـــة  .ب  ـــفات الشخصـــ�َّة لمفـــردات  تـــمَّ حســـاب التIِّـــرارات والنِّ راســـةللتعـــرُّف علـــى الصِّ ، وتحدیـــد الدِّ
راسةاستجا(ات أفرادها تجاه ع(ارات المحاور الرئ�سة التي تتضمَّنها أداة   .الدِّ

ــ� الحســابي  .ج  راســةوذلــك لمعرفــة مــد= ارتفــاع أو انخفــاض اســتجا(ات أفــراد   Meanالمتوسِّ عــن Iــل  الدِّ
ــرات  ــارات متغیِّ راســع(ــارة مــن ع( ــه �فیــد فــي ترتیــب الع(ــارات حســب أعلــى  ةالدِّ األساســ�َّة، مــع العلــم (أنَّ

� حسابّي   .علًما (أنَّ تفسیر مد= االستخدام أو مد= الموافقة على الع(ارة) I1996 ،89شك ، (متوسِّ

؛ للتعــرَّف علــى مــد= انحــراف اســتجا(ات (Standard Deviation)تــمَّ اســتخدام االنحــراف المع�ــار|   .د 
راسةأفراد  راسةلكل ع(ارة من ع(ارات متغیِّرات  الدِّ ـطها الدِّ ، ولكل محور من المحاور الرئ�سـة عـن متوسِّ

ـح التَّشـتت فـي اسـتجا(ات أفـراد  راسـةالحسابّي، وُ�الح� أنَّ االنحـراف المع�ـار| ُیوضِّ لكـل ع(ـارة مـن  الدِّ
ــرات  راســةع(ــارات متغیِّ ــزت ، إلــى جانــب المحــاور الرئ�ســة، فIلَّمــا اقترSــت ق�متــالدِّ َّIلَّمــا ترI ــفر ه ِمــن الصِّ

إذا Iــان االنحــراف المع�ــارّ| واحــد صــح�ح فــأعلى ف�عنــي (االســتجا(ات وانخفــض تشــتُّتها بــین المق�ــاس 
ز االستجا(ات وتشتُّتها ُّIعدم تر .( 

 .اخت(ار ألفا Iرون(اخ لمعرفة ث(ات فقرات االست(انة  .ه 

 . معامل ارت(اw بیرسون لق�اس صدق الفقرات  .و 

 .براون للثَّ(ات معادلة سبیرمان  .ز 

  ).Sample K-S -1(سمرنوف لمعرفة نوع الب�انات هل تت(ع التَّوزJع الطب�عّي أم ال-اخت(ار Iولومجروف  .ح 

 w.   اخت(ـارt   ـ� عیِّنـة واحـدة ـ�  One sample T testلمتوسِّ ـ� الفقـرة والمتوسِّ لمعرفـة الفـرق بـین متوسِّ
 ".3"الح�اد| 

 .للفرق بین عیِّنتین مستقلَّتین tاخت(ار .| 

طات فأكثر  .ك   .تحلیل الت(این األحادّ| للفروق بین ثالث متوسِّ

طات  .ل   .اخت(ار شف�ه للفروق بین المتوسِّ
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  الرَّا:عالفصُل 

راسةنتائُج    المیدان
َّة وتفسیرها الدِّ

  

 اخت:اُر التَّوزTع الطب
عيّ  �

راسةتحلیُل فقرات وفرض
َّات  �  الدِّ
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  )(Sample K-S -1)سمرنوف   -اخت:ار Wولمجروف( اخت:ار التَّوزTع الطب
عي

سمرنوف  لمعرفة هل تت(ع الب�انات التَّوزJع الطب�عّي أم ال، وهو  - سنعرض اخت(ار Iولمجروف
اخت(ار ضرور| في حالة اخت(ار الفرض�ات ألنَّ معظم االخت(ارات المعلم�َّة تشترw أن �Iون توزJع 

ح الجدول رقم . الب�انات طب�عً�ا ار حیث إنَّ الق�مة االحتمال�َّة لكل محور أكبر نتائج االخت() 21(وJوضِّ

.05.0(  0.05ِمن  >sig ( جب استخدامJع الطب�عّي وJع التَّوز)وهذا یدل على أنَّ الب�انات تت
  .االخت(ارات المعلم�َّة

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اخت(ار التَّوزJع الطب�عي : )21(جدول رقم 

  رالمحوعنوان   المحور

  عدد الفقرات
 Zقيمة 

الق
مة 

 االحتمال
َّة

ل �اسات األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ  0.071 0.085 11 المؤسَّ

في  اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل  الثَّاني
 0.092 0.083 6 اإلنسانيّ  الدَّوليّ مجال القانون 

سةسلوك  الثَّالث وليّ تجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ  الدَّ
 0.203 1.069 8 اإلنسانيّ 

ابع المهتمَّة (القانون  ةالدَّول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  الرَّ
 0.073 0.085 5 اإلنسانيّ  الدَّوليّ 

ول�ّ االتفاق�َّات   الخامس ة (القانون  ةالدَّ  0.244 1.025 4 اإلنسانيّ  الدَّوليّ الخاصَّ

للمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات  السَّادس
وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّة  0.137 0.971 5 اإلنسانيّ  الدَّ

 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزام  السَّابع
وليّ (م(ادz القانون   0.212 1.059 7 اإلنسانيّ  الدَّ

 0.816 0.634 46  جم
ع الفقرات  
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راسةتحلیل فقرات ومحاور    الدِّ

لتحلیل فقرات االست(انة، وتكون ) One Sample T test(للعیِّنة الواحدة  Tاستخدام اخت(ار  تمَّ 
 tالمحسو(ة أكبر ِمن ق�مة  tالفقرة ایجاب�َّة (معنى أنَّ أفراد العیِّنة یوافقون على محتواها إذا Iانت ق�مة 

% 60والوزن النِّسبي أكبر ِمن  0.05أو الق�مة االحتمال�َّة أقل من ( 1.98الجدول�َّة، والتي تساو| 
� الحسابّي أكبر من المتوس� المحاید  ، وتكون الفقرة سلب�َّة (معنى أنَّ أفراد العیِّنة ال یوافقون )3والمتوسِّ

أو الق�مة ( 1.98-الجدول�َّة والتي تساو|  tالمحسو(ة أصغر من ق�مة  tعلى محتواها إذا Iانت ق�مة 
� المحاید % 60زن النِّسبي أقل من والو  0.05االحتمال�َّة أقل من  � الحسابّي أكبر من المتوسِّ والمتوسِّ

  .0.05، وتكون آراء العیِّنة في الفقرة محایدة إذا Iان الق�مة االحتمال�َّة لها أكبر من )3

   

راسةأسئلة    :الدِّ

ؤال الرئ
س خالل  ةغزَّ في قطاع  الفلسطین
َّةللمقاومة  اإلعالميّ ما مدL التزام الخطاب  :السُّ

وليّ بنصوص القانون  2012العدوان    ؟اإلنسانيّ  الدَّ

  :وJتفرع من هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرع�ة وهي على النحو التالي

�اساتما واقع  .8 سات اإلعالم�ّ  السِّ ة (المؤسَّ   ة؟ اإلعالم�ّ ة الخاصَّ
ؤال تمَّ استخدام اخت(ار  ) 20(ُمبیَّنة في جدول رقم  لنَّتائجاللعیِّنة الواحدة و  tلإلجا(ة على هذا السُّ

راسةوالذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة  ل  الدِّ �اسات(في  فقرات المحور األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ ) المؤسَّ
  :Iما یلي قللى األإعلى مرت(ة حسب الوزن النِّسبي من األ

دة لــد= یوجــد س�اســات إعالم�َّــة واضــح": القائلــة" 2"الفقــرة رقــم  حصــلت .1 ســةة ومحــدَّ علــى أعلــى  "المؤسَّ
ســبيمرت(ــة، حیــث  ــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 85.91" لهــا بلــغ الــوزن النِّ  ، والق�مــة االحتمال�َّ

سات ممَّا یدل على  0.05وهي أقل من " 0.000" دة اإلعالم�ّ أنَّ المؤسَّ ة لهـا س�اسـات واضـحة ومحـدَّ
 .لها

�اســاتلتــزام (یــتمَّ اال" :القائلــة" 8"الفقــرة رقــم  حصــلت .2 فــي  اإلعالمــيّ ة المتعلِّقــة الخطــاب اإلعالمّ�ــ السِّ
سة ، %60وهـي أكبـر مـن  ،%"83.89" لهـابلـغ الـوزن النِّسـبي علـى ثـاني أعلـى مرت(ـة، حیـث " المؤسَّ
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ــا یــدل علــى  0.05وهــي أقــل مــن  ،"0.000"والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو|  �اســاتأنَّ ممَّ ة اإلعالمّ�ــ السِّ
ة (الخطاب  .یتمَّ االلتزام بها اإلعالميّ  الخاصَّ

�اســات": القائلــة "5"الفقــرة رقــم حصــلت  .3 ســةمــة علــى العــاملین واألقســام فــي ة معمَّ اإلعالمّ�ــ السِّ ، "المؤسَّ
"  0.000"، والق�مـة االحتمال�َّـة تسـاو| %60ن وهي أكبر ِمـ%" 82.15" لها بلغ الوزن النِّسبي حیث

سةة یتمَّ تعم�مها على العاملین في اإلعالم�ّ  �اساتالسِّ أنَّ ممَّا یدل على  0.05وهي أقل من   .المؤسَّ
بلـغ الـوزن  "ة في ضوء المتغیِّراتاإلعالم�ّ یتمَّ التَّطوJر والتَّحدیث للس�اسات ": القائلة" 7"في الفقرة رقم  .4

وهــي أقــل مــن " 0.000"ال�َّــة تســاو| م، والق�مــة االحت%60وهــي أكبــر مــن  ،%"80.67" لهــا النِّســبي
�اساتأنَّ ممَّا یدل على  0.05  .ة یتمَّ تطوJرها وتحدیثهااإلعالم�ّ  السِّ

�اساتیتمَّ تقی�م : "القائلة" 6"في الفقرة رقم  .5 سةة للاإلعالم�ّ  السِّ لهـا  بلغ الوزن النِّسـبي "(شIل دور|  مؤسَّ
ل ممَّا ید 0.05وهي أقل من " 0.000"، والق�مة االحتمال�َّة تساو| %60وهي أكبر من %" 75.44"

سات على   . ة تقّ�م س�اساتها (شIل دور| اإلعالم�ّ أنَّ المؤسَّ
�اسـات": القائلـة" 4"في الفقرة رقم  .6 بلـغ " ُتنـاقش قبـل اقرارهـا اإلعالمـيّ ة المتعلِّقـة (الخطـاب اإلعالمّ�ـ السِّ

وهـي أقـل " 0.000" ، والق�مـة االحتمال�َّـة تسـاو| %60وهـي أكبـر مـن %" 75.03" لهـا الوزن النِّسبي
�اساتأنَّ ممَّا یدل على  0.05من   .ُتناقش قبل إقرارها اإلعالميّ ة المتعلِّقة (الخطاب اإلعالم�ّ  السِّ

�اســات": القائلــة "3"فــي الفقــرة رقــم  .7 ســةة للاإلعالمّ�ــ السِّ ســبي  ،"مIتو(ــة وموثَّقــة مؤسَّ لهــا بلــغ الــوزن النِّ
ــا  0.05وهــي أقــل مــن " 0.000"،  والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 74.90" ممَّ

�اساتأنَّ یدل على  سةة للاإلعالم�ّ  السِّ  مIتو(ة وموثَّقة  مؤسَّ
�اســات": القائلــة"  9"فــي الفقــرة رقــم  .8 دة بخصــوص  ة تتضــمَّن نصــوص أواإلعالمّ�ــ السِّ تعل�مــات محــدَّ

وليّ االلتزام (القانون  ، والق�مـة %60ن وهي أكبـر مـ%" 68.05"  لها بلغ الوزن النِّسبي ،"اإلنسانيّ  الدَّ
ـــة تســـاو|  ـــى  0.05وهـــي أقـــل مـــن " 0.000" االحتمال�َّ ـــا یـــدل عل �اســـاتأنَّ ممَّ ـــ السِّ ة لـــد= اإلعالمّ�

سات  وليّ ة تتضمَّن تعل�مات خاصة (القانون اإلعالم�ّ المؤسَّ  .وضرورة االلتزام (ه اإلنسانيّ  الدَّ
" ، والق�مـة االحتمال�َّـة تسـاو| %60وهي أكبر من %" 60.94"بلغ الوزن النِّسبي " 10"رقم  في الفقرة .9

سةیتجاوز العاملون في "ممَّا یدل على أنَّه  0.05وهي أكبر من " 0.565 �اسات المؤسَّ ة اإلعالم�ّ  السِّ
ــطة اإلعالمــيّ المتعلِّقــة (الخطــاب  ، وهــذا �عIــس محدود�َّــة التَّجــاوزات "فــي (عــض األوقــات بدرجــة متوسِّ

�اسات   .دّ| أو مؤسسيّ ة سواء (شIل فر اإلعالم�ّ للسِّ
، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 60.40" بلــغ الــوزن النِّســبي" 1"فــي الفقــرة رقــم  .10

ــا یــدل علـى  0.05وهـي أكبــر مـن " 0.839" دة للمحتــو= مــة ومعتة رسـم�َّ توجـد معــاییر حIوم�َّــ"ه أنَّــممَّ
سة؛ تخضع لها اإلعالميّ  طة المؤسَّ حسار ومحدود�َّـة دور وتـأثیر اإلعـالم ، ممَّا �عIس ان"بدرجة متوسِّ
 .الحIوميّ 
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ل  � الحسابي لجم�ع فقرات المحور األوَّ �اسات(و(صفة عامَّة یتبیَّن أنَّ المتوسِّ ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة( طة المحایدة وهي أكبر مِ  3.64تساو| ) المؤسَّ ، واالنحراف المع�ار| �ساو| )3(ن  الق�مة المتوسِّ

 tوق�مة  ،%"60"ن  الوزن النِّسبي المحاید وهي أكبر مِ % 72.82لنِّسبي �ساو| والوزن ا 0.488
، والق�مة االحتمال�َّة تساو| 1.98الجدول�َّة والتي تساو|  tوهي أكبر من ق�مة  16.031المحسو(ة تساو| 

�اساتیدل على أنَّ واقع  ممَّا 0.05وهي أقل من  0.000 ساإلعالم�ّ  السِّ ة (المؤسَّ ة اإلعالم�ّ ات ة الخاصَّ
   α=05.0جید عند مستو= داللة 

  :و:شWل عام بّینت فقرات هذا المحور

دة ومIتو(ــة ومعممــة -  ــة (المؤسســات اإلعالم�ــة وجــود س�اســات إعالم�َّــة محــدَّ ، وJــتمَّ االلتــزام بهــا خاصَّ
 .(شIل عام

ة (شـIل اإلعالمّ�ـ�َّة للمؤسسات اإلعالم الحIومي في بلورة س�اسات إعالمجهاز محدود�ة دور وتأثیر  - 
وليّ عام، أو في مجال القانون    .(شIل خاص اإلنسانيّ  الدَّ

  

ل : )22(جدول رقم  �اسات(تحلیل فقرات المحور األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ  )المؤسَّ
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توجد معاییر حIوم�ة رسم�ة ومعتمَّدة للمحتو=   .1
سة؛ تخضع لها اإلعالميّ   0.839 0.203 60.40 1.211 3.02  المؤسَّ

دة لد=  یوجد  .2 سةس�اسات إعالم�َّة واضحة ومحدَّ  0.000 20.388 85.91 775. 4.30   المؤسَّ

�اسات  .3 سةة للاإلعالم�ّ  السِّ  0.000 8.527 74.90 1.066 3.74  وموثَّقة مIتو(ة مؤسَّ

�اساتُتناقش   .4 ة المتعلِّقة (الخطاب اإلعالم�ّ  السِّ
 0.000 8.233 75.03 1.114 3.75  قبل اقرارها اإلعالميّ 

�اسات  .5 في  واألقساممة على العاملین عمَّ ة مُ اإلعالم�ّ  السِّ
سة  0.000 14.519 82.15 931. 4.11   المؤسَّ
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6.  

�اساتیتمَّ تقی�م  سلل ةاإلعالم�ّ  السِّ  0.000 9.610 75.44 980. 3.77  (شIل دور|  ةمؤسَّ

7.  

ة في ضوء اإلعالم�ّ �اسات یتمَّ التَّطوJر واالتَّحدیث للسِّ 
 0.000 14.849 80.67 850. 4.03  المتغیِّرات

8.   

�اساتیتمَّ االلتزام ( الخطاب  المتعلِّقةة اإلعالم�ّ  السِّ
سة في اإلعالميّ   0.000 21.001 83.89 694. 4.19  المؤسَّ

9.   

�اساتن تتضمَّ  ة نصوص أوتعل�مات اإلعالم�ّ  السِّ
دة بخصوص االلتزام (القانون  وليّ محدَّ  0.000 5.169 68.05 951. 3.40  اإلنسانيّ  الدَّ

10. 

سةیتجاوز العاملون في  �اسات المؤسَّ ة اإلعالم�ّ  السِّ
 0.565 0.576 60.94 996. 3.05  في (عض األوقات اإلعالميّ المتعلِّقة (الخطاب 

   3.64 .48828 72.82 16.031 0.000 

  1.98تساو| " 148" و درجة حرJة " 0.05" الجدول�َّة عند مستو= داللة   tق�مة 

  

وليّ :القانون  اإلعالميّ ما مستوL تثقیف وتدرTب العاملین في الحقل  .2   ؟اإلنسانيّ  الدَّ

ؤال تمَّ استخدام اخت(ار  ) 23(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجللعیِّنة الواحدة و  tلإلجا(ة على هذا السُّ
راسةوالذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة   اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل (في فقرات المحور الثَّاني  الدِّ

وليّ في مجال القانون    :لى األقل Iما یليإعلى ن األمرت(ة حسب الوزن النِّسبي مِ ) اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ ذات الصـــلة (القـــانون  التَّقـــارJریـــتمَّ تـــدوJن المالحظـــات علـــى " :القائلـــة" 2"الفقـــرة رقـــم  حصـــلت .1  الـــدَّ
وهـي أكبـر %" 65.77" لهـا بلغ الوزن النِّسبيعلى المرت(ة األولى، حیث  "المتعلِّقة (فلسطین اإلنسانيّ 

ــا یــدل علــى  0.05وهــي أقــل مــن " 0.000"، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60مــن  ســةأنَّ ممَّ  المؤسَّ
وليّ ة تقوم بتدوJن المالحظات على تقارJر القانون م�ّ اإلعال ة (فلسطین اإلنسانيّ  الدَّ  .الخاصَّ
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، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 65.77"بلــغ الــوزن النِّســبي " 5"فــي الفقــرة رقــم  .2
سةین (اإلعالمیّ یوجد لد= "ممَّا یدل على أنَّه  0.05وهي أقل من  ،"0.005" ءات ذات�َّـة فـي قرا المؤسَّ

وليّ مجال القانون   " .اإلنسانيّ  الدَّ
" ، والق�مـة االحتمال�َّـة تسـاو| %60وهـي أكبـر مـن  ،%"64.16" بلغ الوزن النِّسبيّ " 1"في الفقرة رقم  .3

وليّ التي لها عالقة (القـانون  التَّقارJریتمَّ مطالعة "ممَّا یدل على أنَّه  0.05وهي أقل من " 0.015  الـدَّ
ة (فلسطین اإلنسانيّ   ".الخاصَّ

 ، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 62.15"بلــغ الــوزن النِّســبي " 3"فــي الفقــرة رقــم  .4
ــا یــدل علــى أنَّ  0.05وهــي أكبــر مــن  ،"0.192" وليّ یــتمَّ تنظــ�م بــرامج تدرJب�َّــة حــول القــانون "ممَّ  الــدَّ

سةداخل  اإلنسانيّ   . "ة التي أعمل بهااإلعالم�ّ  المؤسَّ
ــغ الــوزن النِّســبي " 4"فــي الفقــرة رقــم  .5 ــة تســاو| %60وهــي أقــل مــن %" 59.06"بل ، والق�مــة االحتمال�َّ

یـتمَّ ابتعـاث العـاملین لبـرامج تدرJب�َّـة حـول القـانون "ممَّا یدل على أنَّـه  0.05وهي أكبر من " 0.618"
وليّ  ســةخــارج  اإلنســانيّ  الــدَّ ــطة المؤسَّ ــد "بدرجــة متوسِّ ِّIــة الخبــرات ، وهــذا مــا یؤ ــمحدود�َّ ة فــي اإلعالمّ�

وليّ مجال القانون   .خبرات اقل�م�ة أو دول�ة في هذا المجال اكتساب، وعدم اإلنسانيّ  الدَّ
ــانون ": القائلــة" 6"الفقــرة رقــم  حصــلت .6 ــار م(ــادz الق ــة االحــتالل تأخــذ (عــین االعت( وليّ أر= أنَّ دول  الــدَّ

، %60وهـــي أقـــل مـــن %" 51.95" لهـــا النِّســـبي بلـــغ الـــوزن  حیـــث" اإلعالمـــيّ فـــي خطابهـــا  اإلنســـانيّ 
ین یـرون أنَّ دولـة اإلعالمیّ أنَّ ممَّا یدل على  0.05وهي أقل من " 0.001"والق�مة االحتمال�َّة تساو| 

وليّ تأخـذ (عـین االعت(ـار م(ـادz القـانون  ال االحتالل ، وهـذا ط(ًعـا اإلعالمـيّ فـي خطابهـا  اإلنسـانيّ  الـدَّ
وJــر= ال(احــث فــي هــذا ، الفلســطین�َّةالتَّــا(ع للمقاومــة  اإلعالمــيّ الحقــل  مــن وجهــة نظــر العــاملین فــي

�اق  :السِّ
لدولـــة االحـــتالل أن ُ�ظهـــر نفســـه دائًمـــا (مظهـــر الضـــح�َّة المظلومـــة  اإلعالمـــيّ �حـــاول الخطـــاب  - 

وليّ والُمعتــد= علیهــا، فــي المقابــل اظهــار الفلســطینیِّین Iارهــابیین ومعتــدین، ومنتهIــین للقــانون   الــدَّ
 .إلنسانيّ ا

ــه المختلفــة، وال یتفــاخر بهــا  اإلعالمــيّ ال ُ�ظهــر الخطــاب  -  لدولــة االحــتالل جــرائم ج�شــه، وانتهاكات
ــعلــى شاشــات تلفزتــه وفــي أدواتــه  ــا ضــمن ســ�اق اســتهداف اإلعالمّ� ة المختلفــة؛ وٕانَّمــا �ظهــره دائًم

 .االرهابیین، أو منع حدوث عمل ارهابي ضد �Iانه
مقاطع فیدیو في غالبها مفبرIة، ُتظهر حـوادث اطـالق نـار، أو تخـزJن ینشر اعالم دولة االحتالل  - 

عتاد عسIر| ضـمن تجمعـات مدن�َّـة فلسـطین�َّة؛ لیبـرر للمشـاهد أنَّـه ال �سـتهدف المـدنیِّین (قـدر مـا 
 .-من وجهة نظره–" االرهابیین"�ستهدف 
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نشـــر إال مـــا یتوافـــR مـــع لدولـــة االحـــتالل (مقـــص الرقیـــب، و(التـــالي ال ی اإلعالمـــيّ ُ�قیَّـــد الخطـــاب   - 
الروا�ــة التــي تســعى دولــة االحــتالل البرازهــا، وJــر= ال(احــث أنَّ هــذه الروا�ــة ال �مIــن لهــا أن تخــرج 

وليّ بخطاب إعالمي ال یراعي القانون   .في محتواه اإلنسانيّ  الدَّ
كثـر منــه لهـذا فـإنَّ تقیــ�م أداء اإلعـالم اإلسـرائیلي مــن وجهـة نظـر إعالمیــي المقاومـة جـاء عاطفً�ــا أ - 

 .موضوعً�ا من وجهة نظر ال(احث
 ).2012(وتختلف الدراسة الحال�ة في هذه الجزئ�ة مع دراسة أبو رمیلة 

� الحسابي لجم�ع فقرات المحور الثَّاني  تثقیف وتدرJب العاملین في (و(صفة عامَّة یتبیَّن أنَّ المتوسِّ
وليّ في مجال القانون  اإلعالميّ الحقل  طة  3.07او| تس)  اإلنسانيّ  الدَّ وهي أكبر من الق�مة المتوسِّ

وهي أكبر من الوزن % �61.48ساو|  والوزن النِّسبي 0.766، واالنحراف المع�ار| �ساو| )3(المحایدة 
الجدول�َّة والتي تساو|   tوهي أقل من ق�مة  1.176 المحسو(ة تساو|  tوق�مة %" 60"النِّسبي المحاید 

ممَّا یدل على أنَّ مستو= تثقیف  0.05وهي أكبر من  0.241 و| ، و الق�مة االحتمال�َّة تسا1.98
وليّ (القانون  اإلعالميّ وتدرJب العاملین في الحقل  � عند مستو= داللة  اإلنسانيّ  الدَّ   α=05.0متوسِّ

فاه�م وهذا �عIس محدود�َّة االتَّدرJب (شIل عام للعاملین في قطاع إعالم المقاومة، ف�ما یتعلRَّ (م
وليّ ونصوص القانون  ل على وجه الخصوص اإلنسانيّ  الدَّ ) وجود س�اسات(، و(المقارنة مع المحور األوَّ

�اساتوالتَّدرJب والتَّثقیف حول هذه  � التوافقات بین المحورJن السِّ ؛ نجد أنَّ هناك ت(این Iبیر بین متوسِّ
�اسات محدود�َّة تأثیرممَّا �عIس ) 61.48- 72.82(  من خالل ، وعدم تفعیلهاالمIتو(ةعالم�َّة اإل السِّ

وليّ في مجال القانون  اإلعالميّ برامج في مجال التَّدرJب والتَّثقیف    .اإلنسانيّ  الدَّ

  

في مجال القانون  اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل ( تحلیل فقرات المحور الثَّاني: )23(جدول رقم 
وليّ   )اإلنسانيّ  الدَّ
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1. 

 الدَّوليّ التي لها عالقة (القانون  التَّقارJرمطالعة یتمَّ 
ة (فلسطین اإلنسانيّ   0.015 2.454 64.16 1.035 3.21  الخاصَّ

 0.000 3.722 65.77 947. 3.29ذات الصلة  التَّقارJرت على امالحظیتمَّ تدوJن ال .2
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  المتعلِّقة (فلسطین اإلنسانيّ  وليّ الدَّ القانون (

3. 

وليّ رامج تدرJب�َّة حول القانون یتمَّ تنظ�م ب  اإلنسانيّ  الدَّ
سةداخل   0.192 1.310 62.15 1.001 3.11 التي أعمل بها ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ

4. 

وليّ حول القانون  یتمَّ ابتعاث العاملین لبرامج تدرJب�َّة  الدَّ
سةخارج  اإلنسانيّ   0.618 0.500- 59.06 1.147 2.95  المؤسَّ

5. 

سةین (اإلعالمیّ = لدیوجد  قراءات ذات�َّة في مجال  المؤسَّ
وليّ القانون   0.005 2.835 65.77 1.243 3.29  اإلنسانيّ  الدَّ

6. 

 zأر= أنَّ دولة االحتالل تأخذ (عین االعت(ار م(اد
وليّ القانون   0.001 3.512- 51.95 1.399 2.60  اإلعالميّ  في خطابها اإلنسانيّ  الدَّ

   3.07 .76631 61.48 1.176 0.241 

  1.98تساو| " 148" و درجة حرJة " 0.05" الجدول�َّة عند مستو= داللة   tق�مة 

  

سةما سلوك  .3  ؟اإلنسانيّ  الدَّوليّ ة تجاه القانون اإلعالم
ّ  المؤسَّ
ؤال تمَّ استخدام اخت ) 24(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجللعیِّنة الواحدة و  t(ار لإلجا(ة على هذا السُّ

راسةوالذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة  سةسلوك (في فقرات المحور الثَّالث  الدِّ تجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ    :لى األقل Iما یليإعلى مرت(ة حسب الوزن النِّسبي من األ) اإلنسانيّ  الدَّ

علــى رصــد وIشــف المخالفــات  اإلعالمــيّ یــتمَّ الترIیــز فــي الخطــاب ": القائلــة "3" الفقــرة رقــم حصــلت .1
وليّ اإلسرائیل�َّة للقانون  وهي أكبر %" 81.21"بلغ الوزن النِّسبي  حیث على أعلى مرت(ة،" اإلنسانيّ  الدَّ

ـــا یـــدل علـــى  0.05وهـــي أقـــل مـــن " 0.000"، والق�مـــة االحتمال�َّـــة تســـاو| %60مـــن   أنَّ الخطـــابممَّ
وليّ یرIّز على رصد وIشف المخالفات اإلسرائیل�َّة  للقانون  اإلعالميّ   .اإلنسانيّ  الدَّ

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 76.11"بلــغ الــوزن النِّســبي " 4"فــي الفقــرة رقــم  .2
ــا یــدل علــى  0.05وهــي أقــل مــن " 0.000" ســة" أنَّ ممَّ ة للقــانون ترصــد االنتهاكــات اإلســرائیل�َّ  المؤسَّ

وليّ   " .في تقارJر موثَّقة اإلنسانيّ  الدَّ
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، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو|  %60وهــي أكبــر مــن %" 71.01"بلــغ الــوزن النِّســبي " 1"فــي الفقــرة رقــم  .3
ـا یـدل علـى  0.05وهي أقل مـن  ،"0.000" وليّ ون یراعـون القـانون اإلعالمّیـ" أنَّ ممَّ فـي  اإلنسـانيّ  الـدَّ

 ".شفو| أو المIتوب أو المتلفزال اإلعالميّ خطابهم 
 ، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 67.65"بلــغ الــوزن النِّســبي " 6"فــي الفقــرة رقــم  .4

سة"ممَّا یدل على أنَّ  0.05وهي أقل من " 0.000" تتواصل مع الجهـات الحقوق�َّـة ف�مـا یتعلـR  المؤسَّ
 ".اإلعالميّ (الخطاب 

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 64.30" وزن النِّســبيبلــغ الــ" 7"فــي الفقــرة رقــم  .5
یتمَّ تلقي التغذ�ة الراجعة من الجهات الحقوق�َّـة ف�مـا "ممَّا یدل على أنَّه  0.05وهي أقل من " 0.008"

 ".اإلعالميّ یتعلR (الخطاب 
ق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| ، وال%60وهــي أكبــر مــن %" 63.62"بلــغ الــوزن النِّســبي " 2"فــي الفقــرة رقــم  .6

سة"ممَّا یدل على أنَّ  0.05وهي أقل من " 0.039"  اإلعالمـيّ ة تقـوم بتقیـ�م الخطـاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ
سةللناطقین أو العاملین في  وليّ في ضوء نصوص القانون  المؤسَّ  ."اإلنسانيّ  الدَّ

 والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو|  ،%60وهــي أكبــر مــن %" 62.82"بلــغ الــوزن النِّســبي " 8"فــي الفقــرة رقــم  .7
ـا یـدل علـى أنَّ  0.05وهي أكبر مـن " 0.117" سـة"ممَّ تقـدم تنب�ـه أو لفـت نظـر للعـاملین لـدیها  المؤسَّ

وليّ أل| تجاوز یتعلR (القانون  طة اإلنسانيّ  الدَّ  ".بدرجة متوسِّ
سـة": القائلـة" 5"الفقـرة رقـم  حصلت .8 بتقـارJر حـول االنتهاكـات  ة تـزّود الجهـات الحقوق�َّـةاإلعالمّ�ـ المؤسَّ

،  والق�مــة االحتمال�َّــة %60وهــي أكبــر مــن %" 61.88"ن نســبي علــى أدنــى مرت(ــة، بــوز " اإلســرائیل�َّة
سـةممَّا یدل على أنَّ  0.05وهي أكبر من " 0.370"تساو|  زّود الجهـات الحقوق�َّـة ة تُـاإلعالمّ�ـ المؤسَّ

ـطةبدرجـة متو بتقارJر حول االنتهاكات اإلسـرائیل�َّة   ـد الحاجـة إلـى تفعیـل التزوJـد الـدورّ| سِّ ِّIوهـذا یؤ ،
  .للجهات الحقوق�َّة بتقارJر حول االنتهاكات اإلسرائیل�َّة

� الحسابي لجم�ع فقرات المحور الثَّالث  سةسلوك (و(صفة عامَّة یتبیَّن أنَّ المتوسِّ  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ تجاه القانون  طة المحایدة وهي أ 3.43تساو| ) اإلنسانيّ  الدَّ ، واالنحراف )3(كبر من  الق�مة المتوسِّ

%" 60"وهي أكبر من  الوزن النِّسبي المحاید % 68.57والوزن النِّسبي �ساو| 0.714 المع�ار| �ساو| 
، والق�مة 1.98الجدول�َّة والتي تساو|   tوهي أكبر من ق�مة  7.322المحسو(ة تساو|  tوق�مة 

سةممَّا یدل على أنَّ سلوك  0.05أقل من  وهي 0.000االحتمال�َّة تساو|  ة تجاه القانون اإلعالم�ّ  المؤسَّ
وليّ    α=05.0د عند مستو= داللة جیِّ  اإلنسانيّ  الدَّ
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سات  وليّ تجاه القانون  الفلسطین�َّةة للمقاومة اإلعالم�ّ هو ما �عIس التوجه اإلیجابي لعموم المؤسَّ  الدَّ
  .اإلعالميّ لتزام (مفرداته في الخطاب وتفعیل اال اإلنسانيّ 

  

سةسلوك ( تحلیل فقرات المحور الثَّالث: )24(جدول رقم  وليّ تجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ  )اإلنسانيّ  الدَّ
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1.  

وليّ القانون  ون اإلعالمیّ یراعي  في  اإلنسانيّ  الدَّ
 0.000 7.560 71.01 889. 3.55  الشفو| أو المIتوب أو المتلفز اإلعالميّ  همخطاب

2.  

سةتقوم   اإلعالميّ ة بتقی�م الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ
سةللناطقین أو العاملین في  نصوص في ضوء  المؤسَّ

وليّ القانون    اإلنسانيّ  الدَّ
3.18 1.059 63.62 2.088 0.039 

3.  

على رصد وIشف  اإلعالميّ الخطاب في  مَّ الترIیزیت
وليّ المخالفات اإلسرائیل�َّة  للقانون   0.000 15.407 81.21 840. 4.06  اإلنسانيّ  الدَّ

4.  

سةترصد  وليّ االنتهاكات اإلسرائیل�َّة  للقانون  المؤسَّ  الدَّ
 0.000 9.852 76.11 998. 3.81  في تقارJر موثَّقة اإلنسانيّ 

5.  

سةالمؤ تزّود  ة الجهات الحقوق�َّة بتقارJر اإلعالم�ّ  سَّ
 0.370 0.899 61.88 1.275 3.09  حول االنتهاكات اإلسرائیل�َّة  

6.  

سةتتواصل  مع الجهات الحقوق�َّة ف�ما یتعلR  المؤسَّ
 0.000 4.747 67.65 984. 3.38  اإلعالميّ (الخطاب 

7.  

یتمَّ تلقي التغذ�ة الراجعة من الجهات الحقوق�َّة ف�ما 
 0.008 2.704 64.30 970. 3.21  اإلعالميّ تعلR (الخطاب ی

8.   

سةقدم ت  أل|للعاملین لدیها  تنب�ه أو لفت نظر المؤسَّ
وليّ تجاوز یتعلR (القانون   0.117 1.577 62.82 1.091 3.14  اإلنسانيّ  الدَّ

   3.43 .71472 68.57 7.322 0.000 

  1.98تساو| " 148" ة حرJة و درج" 0.05" الجدول�َّة عند مستو= داللة   tق�مة 
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ول
ّ  التَّقارTرما مستو
ات رصد ومتا:عة  .4 ة :القانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ   ؟اإلنسانيّ  الدَّ
ؤال تمَّ استخدام اخت(ار  ) 25(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجللعیِّنة الواحدة و  tلإلجا(ة على هذا السُّ

راسةوالذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة  ول�ّ  التَّقارJر رصد ومتا(عة(ي فقرات المحور الرَّا(ع ف الدِّ المهتمَّة  ةالدَّ
وليّ (القانون    :لى األقل Iما یليإعلى ن األ(ة حسب الوزن النِّسبي مِ رتَّ مُ ) اإلنسانيّ  الدَّ

ولّ�ــ التَّقــارJرة لنقــاش ة وحقوق�َّــتــتمَّ استضــافة شخصــ�ات فصــائل�َّ ": القائلــة" 4"الفقــرة رقــم  حصــلت .1  ةالدَّ
وهي أكبر %" 85.77" لهابلغ الوزن النِّسبي   على المرت(ة األولى، حیث "غزَّةالمتعلِّقة (العدوان على 

ــا یــدل علــى أنَّ  0.05وهــي أقــل مــن " 0.000"، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60مــن  ســات  ممَّ المؤسَّ
ول�ّ  التَّقارJرلنقاش  ؛ةة وحقوق�َّ شخص�ات فصائل�َّ  ة تقوم (استضافةاإلعالم�ّ  المتعلِّقة (العدوان علـى  ةالدَّ

 .غزَّة
،  والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مـن %" 84.03"بلــغ الـوزن النِّســبي " 5"فـي الفقــرة رقــم  .2

ــه  0.05وهــي أقــل مــن " 0.000" ــا یــدل علــى أنَّ  التَّقــارJرعلــى  الفلســطین�َّةیــتمَّ نشــر وSــث الــردود "ممَّ
 ".غزَّةالمتعلِّقة (العدوان على 

،  والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مـن %" 80.40"بلــغ الـوزن النِّســبي " 1"فـي الفقــرة رقــم  .3
ة تتعلR (العدوان على یتمَّ االطالع على تقارJر دول�َّ "ممَّا یدل على أنَّه  0.05وهي أقل من " 0.000"

 " .تقرJر هیومان رایتس ووتشمن مثل  غزَّة
، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 79.73"زن النِّســبي بلــغ الــو " 3"فــي الفقــرة رقــم  .4

ـا یـدل علـى أنَّـه  0.05وهي أقل مـن  ،"0.000" ولّ�ـ التَّقـارJریـتمَّ نشـر وSـث "ممَّ المتعلِّقـة (العـدوان  ةالدَّ
 ".غزَّةعلى 

ول�ّ  التَّقارJر تتَّسم"القائلة  "2"الفقرة رقم  حصلت .5 ، "(الح�ـاد والموضـوع�ة غزَّةعلى  المتعلِّقة (العدوان ةالدَّ
" 0.148"،  والق�مـة االحتمال�َّـة تسـاو| %60وهـي أقـل مـن %" 57.58" لهـا بلغ الوزن النِّسـبي حیث

ولّ�ـ التَّقـارJر" أنَّ  ممَّا یـدل علـى 0.05وهي أكبر من  سـم (الح�ـاد تتَّ  ال غـزَّةالمتعلِّقـة (العـدوان علـى  ةالدَّ
 :جهة نظر ال(احث، وُ�عز= السبب من و والموضوع�ة

، ألنَّها في الغالب ال تتطرق للجرائم واالنتهاكـات اإلسـرائیل�َّة  (حـR التَّقارJرن بهذه اإلعالمییعدم ثقة  - 
 .وتضخ�مها الفلسطین�َّةالشعب الفلسطیني، وٕانَّما تسّل� الضوء على (عض التجاوزات 

ــة عنــد تطبیــR نصــوص ون اإلعالمّیــرSمــا �عتقــد  -  ــانو ا بوجــود انتقائّ� وليّ ن لق حــین یتعلــR  اإلنســانيّ  الــدَّ
رون لها ذلك، بل �عتبرونه حًقا طب�عً�ا لها  .األمر (انتهاك دولة االحتالل له، وJبرِّ

� الحسابي لجم�ع فقرات المحور الرَّا(ع  ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة(و(صفة عامَّة یتبیَّن أنَّ المتوسِّ  ةالدَّ
وليّ المهتمَّة (القانون  طة المحایدة  3.88تساو|  )اإلنسانيّ  الدَّ ، )3(وهي أكبر من الق�مة المتوسِّ



109 
 

وهي أكبر من  الوزن النِّسبي % 77.50والوزن النِّسبي �ساو|  0.564واالنحراف المع�ار| �ساو| 
الجدول�َّة والتي تساو|  tوهي أكبر من ق�مة  18.909 المحسو(ة تساو|  tوق�مة  ،%"60"المحاید 

ممَّا یدل على أنَّ مستو�ات رصد ومتا(عة  0.05وهي أقل من  0.000ة تساو| ، والق�مة االحتمال�َّ 1.98
ول�ّ  التَّقارJر ة (القانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ   α=05.0جیِّدة عند مستو= داللة  اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ  التَّقارJروهذا �عIس أنَّ  وليّ المتعلِّقة (القانون  ةالدَّ ظى (األهم�َّة وJتمَّ دراستها تح اإلنسانيّ  الدَّ
�قّ�مونها على أنَّها تجافي الموضوع�َّة والح�اد في Iثیر من  اإلعالميّ وتحلیلها، إال أنَّ العاملین في الحقل 

  .محتواها

ول�ّ  التَّقارJر رصد ومتا(عة( تحلیل فقرات المحور الرَّا(ع: )25(جدول رقم  وليّ المهتمَّة (القانون  ةالدَّ  )نيّ اإلنسا الدَّ
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1.  

R (العدوان على ة تتعلَّ على تقارJر دول�َّ  یتمَّ االّطالع
 0.000 12.852 80.40 969. 4.02  تقرJر هیومان رایتس ووتشمن مثل  غزَّة

2.  

 غزَّة(العدوان على المتعلِّقة  ةالدَّول�ّ  التَّقارJرتتسم 
 0.148 1.456- 57.58 1.013 2.88  (الح�اد والموضوع�ة

3.  

ول�ّ  التَّقارJریتمَّ نشر وSث  المتعلِّقة (العدوان على  ةالدَّ
 0.000 15.113 79.73 797. 3.99  غزَّة

4.  

تتمَّ استضافة شخص�َّات فصائل�َّة وحقوق�ة لنقاش 
 0.000 21.316 85.77 738. 4.29  غزَّةعلى المتعلِّقة (العدوان  ةالدَّول�ّ  التَّقارJر

5.  

المتعلِّقة  التَّقارJرعلى  الفلسطین�َّةیتمَّ نشر وSث الردود 
 0.000 18.603 84.03 788. 4.20  غزَّة(العدوان على 

   3.88 .56496 77.50 18.909 0.000 

  1.98تساو| " 148" و درجة حرJة " 0.05" الجدول�َّة عند مستو= داللة   tق�مة 
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ول
ّ ما جدوL االنضمام لالتفاق
َّات  .5 ة :القانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ   ؟اإلنسانيّ  الدَّ

ؤال تمَّ استخدام اخت(ار  ) 26(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجللعیِّنة الواحدة و  tلإلجا(ة على هذا السُّ
راسةوالذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة  ول�ّ تفاق�َّات اال(في  فقرات المحور الخامس  الدِّ ة (القانون  ةالدَّ الخاصَّ

وليّ    :لى األقل Iما یليإعلى ألامرت(ة حسب الوزن النِّسبي من ) اإلنسانيّ  الدَّ

سهم فـي مالحقـة اسـرائیل (سـبب جـرائم االنضمام الى اتفاق�َّات جنیف �ُ " :القائلة" 2"الفقرة رقم  حصلت .1
، والق�مـة االحتمال�َّـة %60وهـي أكبـر مـن  ،%"S"75.84لـغ الـوزن النِّسـبي على أعلى مرت(ة، و " حرب

راسـةأنَّ أراء العیِّنة محـل ممَّا یدل على  0.05وهي أقل من " 0.000"تساو|  تـر= (ـأنَّ االنضـمام  الدِّ
وهــذا �عIــس وعــي ودرا�ــة بهــذه . إلــى اتفاق�َّــات جنیــف ُ�ســهم فــي مالحقــة اســرائیل (ســبب جــرائم الحــرب

 .یناإلعالمیّ االتفاق�ات من جانب 
ســـهم فـــي تحســـین التـــزام الخطـــاب االنضـــمام الـــى اتفاق�َّـــات جنیـــف �ُ " :القائلـــة" 3"الفقـــرة رقـــم  حصـــلت .2

وليّ الفلسـطیني بنصـوص القـانون  اإلعالميّ  Sلـغ الـوزن النِّسـبي و  علـى ثـاني أعلـى مرت(ـة" اإلنسـانيّ  الـدَّ
ــا  0.05ن وهــي أقــل مــ" 0.000"،  والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 73.83" ممَّ

راسـةمـن وجهـة نظـر العیِّنـة محـل  االنضـمام الـى اتفاق�َّـات جنیـفیدل علـى أنَّ  سـهم فـي تحسـین �ُ  ؛الدِّ
وليّ الفلسطیني بنصوص القانون  اإلعالميّ التزام الخطاب   .اإلنسانيّ  الدَّ

ة تســاو| ، والق�مــة االحتمال�َّــ%60وهــي أكبــر مــن %" 71.01"بلــغ الــوزن النِّســبي " 1"فــي الفقــرة رقــم  .3
سة"ممَّا یدل على أنَّ  0.05وهي أقل من " 0.000" تدعم اتجاه السـلطة للتوق�ـع علـى اتفاق�َّـات  المؤسَّ

 " .جنیف األرSعة
ة ألشـخاص لى اتفاق�َّات جنیـف �فـتح ال(ـاب لمالحقـات دول�َّـإاالنضمام ": القائلة "4"الفقرة رقم  حصلت .4

ســـبيبلـــغ الـــوزن  "الفلســـطین�َّةوجهـــات فـــي المقاومـــة  ، والق�مـــة %60وهـــي أكبـــر مـــن  ،%"68.99" النِّ
ــا یــدل علــى  0.05وهــي أقــل مــن " 0.000"االحتمال�َّــة تســاو|  لــى اتفاق�َّــات جنیــف إاالنضــمام أنَّ ممَّ

وهـذا 
عWـس معرفـة ودرا
ـة ، الفلسـطین�َّةة ألشـخاص وجهـات فـي المقاومـة �فتح ال(اب لمالحقات دول�َّـ
ین، و
مWـن  :أنَّ للعاملین في الحقل اإلعالمّي  عة ُ
عد سالًحا ذو حـدَّ االنضمام التفاف
ات جنیف األ̀ر

  .الفلسطین
َّةتوظ
فه ضد أشخاص في المقاومة 
� الحسابي لجم�ع فقرات المحور الخامس  ول�ّ االتفاق�َّات (و(صفة عامَّة یتبیَّن أنَّ المتوسِّ ة  ةالدَّ الخاصَّ

وليّ (القانون  طة المحایدة  وهي أ 3.62تساو| ) اإلنسانيّ  الدَّ ، واالنحراف )3(كبر من  الق�مة المتوسِّ
%" 60"وهي أكبر من  الوزن النِّسبي المحاید % 72.42والوزن النِّسبي �ساو|  0.654المع�ار| �ساو| 

، والق�مة 1.98الجدول�َّة والتي تساو|  tوهي أكبر من ق�مة   11.585المحسو(ة تساو|  tوق�مة 
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ممَّا یدل على أنَّ هناك جدو= من االنضمام لالتفاق�َّات  0.05ي أقل من وه 0.000االحتمال�َّة تساو| 
ول�ّ  ة (القانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ   α=05.0عند مستو= داللة  اإلنسانيّ  الدَّ

تجاه االنضمام  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ وهذا �عIس االتجاه اإلیجابي للعاملین في الحقل 
ات جنیف األرSعة، (الرغم من ادراكهم لكون هذه المسألة سالًحا ذو حدین، و�مIن توظ�فها ضد التفاق�َّ 

  .الفلسطین�َّةرموز وشخص�ات في المقاومة 

  

ول�ّ االتفاق�َّات ( تحلیل فقرات المحور الخامس: )26(جدول رقم  ة (القانون  ةالدَّ  )اإلنسانيّ  الدَّوليّ الخاصَّ
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1.  

سةتدعم  وق�ع على اتفاق�َّات اتجاه السلطة للتَّ  المؤسَّ
 0.000 7.313 71.01 919. 3.55  جنیف األرSعة

2.  

لى اتفاق�َّات جنیف في مالحقة إسهم االنضمام �ُ 
 0.000 11.085 75.84 872. 3.79  اسرائیل (سبب جرائم حرب

3.  

لى اتفاق�َّات جنیف في تحسین التزام إ�سهم االنضمام 
وليّ بنصوص القانون  الفلسطینيّ  اإلعالميّ الخطاب   الدَّ
  اإلنسانيّ 

3.69 .770 73.83 10.955 0.000 

4.  

مالحقات للى اتفاق�َّات جنیف ال(اب إ�فتح االنضمام 
 0.000 5.976 68.99 919. 3.45  الفلسطین�َّةجهات في المقاومة و دول�ة ألشخاص 

   3.62 .65412 72.42 11.585 0.000 

  1.98تساو| " 148" و درجة حرJة " 0.05" الجدول�َّة عند مستو= داللة   tق�مة 
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وليّ نحو االلتزام :القانون  اإلعالميّ ما مع
قات الخطاب  .6   ؟اإلنسانيّ  الدَّ

ؤال تمَّ استخدام اخت(ار  ) 27(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجحدة و للعیِّنة الوا tلإلجا(ة على هذا السُّ
راسةوالذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة  ادس  الدِّ للمقاومة  اإلعالميّ مع�قات التزام الخطاب (في فقرات المحور السَّ

وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّة   :لى األقل Iما یليإعلى (ة حسب الوزن النِّسبي من األرتَّ مُ ) اإلنسانيّ  الدَّ

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 76.24"بلــغ الــوزن النِّســبي " 3"ي الفقــرة رقــم فــ .1
ـا یـدل علـى أنَّ  0.05وهي أقل من " 0.000" ن ِمـ تحـدُّ  اإلعالمـيّ لـة الـوعي (متطل(ـات الخطـاب قِ "ممَّ

وليّ االلتزام (م(ادz القانون   " .اإلنسانيّ  الدَّ
، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60ن وهــي أكبــر ِمــ ،%"72.35" لنِّســبيبلــغ الــوزن ا" 2"فـي الفقــرة رقــم  .2

ـا یـدل علـى أنَّ  0.05وهي أقـل مـن  ،"0.000" ة �صـّعب اإلعالمّ�ـاسـتهداف إسـرائیل للمؤسسـات "ممَّ
وليّ (م(ادz القانون  اإلعالميّ من التزام الخطاب   ".اإلنسانيّ  الدَّ

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو|  %60ن وهــي أكبــر ِمــ%" 71.28"بلــغ الــوزن النِّســبي " 4"فــي الفقــرة رقــم  .3
ة للمحتـو= ة الحIوم�َّـعـدم االلتـزام (المعـاییر الرسـم�َّ "ممَّا یـدل علـى أنَّ  0.05وهي أقل من " 0.000"

وليّ من االلتزام (القانون  �حدُّ  اإلعالميّ   ".اإلنسانيّ  الدَّ
، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60كبــر مــن وهــي أ%" 69.53"بلــغ الــوزن النِّســبي " 5"فــي الفقــرة رقــم  .4

وليّ عـزز عـدم االلتـزام (م(ـادz القـانون �ُ  االنقسـام"ممَّا یدل على أنَّ  0.05وهي أقل من " 0.000"  الـدَّ
، وُ�عـز= السـبب مـن وجهـة نظـر ال(احـث أنـه و(سـبب االنقسـام ینعـدم "اإلعالميّ في الخطاب  اإلنسانيّ 

ـدة  اإلعالمــيّ ، وس�اســة عاّمــة واضـحة للكــل الفلســطیني (شـأن الخطــاب وجـود اســتراتیج�ة إعالم�ــة موحَّ
وليّ المنسجم مع القانون   .اإلنسانيّ  الدَّ

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 63.89"بلــغ الــوزن النِّســبي " 1"فــي الفقــرة رقــم  .5
ــا یــدل علــى أنَّــه  0.05وهــي أقــل مــن " 0.015" للمقاومــة  اإلعالمــيّ عق(ــات أمــام الخطــاب توجــد "ممَّ

وليّ من االلتزام (م(ادz القانون  تحدُّ  الفلسطین�َّة   " .اإلنسانيّ  الدَّ
  

ادس  � الحسابي لجم�ع فقرات المحور السَّ مع�قات التزام الخطاب (و(صفة عامَّة یتبیَّن أنَّ المتوسِّ
وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ  من الق�مة  وهي أكبر 3.53 تساو| ) اإلنسانيّ  الدَّ

طة المحایدة وهي % �70.66ساو|  والوزن النِّسبي 0.669، واالنحراف المع�ار| �ساو| )3( المتوسِّ
 tوهي أكبر من ق�مة  9.714 المحسو(ة تساو|  tوق�مة  ،%"60"أكبر من الوزن النِّسبي المحاید 
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 ممَّا یدل على 0.05وهي أقل من  0.000، والق�مة االحتمال�َّة تساو| 1.98 الجدول�َّة والتي تساو| 
وليّ نحو االلتزام (القانون  اإلعالميّ مام الخطاب أوجود مع�قات    α=05.0عند مستو= داللة  اإلنسانيّ  الدَّ

، یل�ه وجود االحتالل، ومن اإلعالميّ وتتلخص أهمُّ هذه المع�قات في قلَّة الوعي (متطلَّ(ات الخطاب 
ة (المحتو= ثمَّ عدم اال �اساتو  اإلعالميّ لتزام (معاییر حIوم�َّة خاصَّ سةة في اإلعالم�ّ  السِّ   .المؤسَّ

  

  

ادس: )27(جدول رقم  (م(ادz  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب مع�قات التزام ( تحلیل فقرات المحور السَّ
وليّ القانون   )اإلنسانيّ  الدَّ

 .م
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للمقاومة  اإلعالميّ أمام الخطاب  عق(اتتوجد   .1
وليّ من االلتزام (م(ادz القانون  تحدُّ  الفلسطین�َّة  الدَّ
  اإلنسانيّ 

3.19 .963 63.89 2.466 0.015 

سات   .2 ة ُ�صّعب من اإلعالم�ّ استهداف إسرائیل للمؤسَّ
 الدَّوليّ (م(ادz القانون  اإلعالميّ  التزام الخطاب

   اإلنسانيّ 
3.62 1.076 72.35 7.008 0.000 

من  اإلعالميّ تحدُّ قلة الوعي (متطل(ات الخطاب   .3
وليّ االلتزام (م(ادz القانون   0.000 11.565 76.24 857. 3.81  اإلنسانيّ  الدَّ

عدم االلتزام (المعاییر الرسم�َّة الحIوم�َّة للمحتو=   .4
وليّ �حدُّ من االلتزام (القانون  ميّ اإلعال  0.000 7.381 71.28 932. 3.56  اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ �عزز االنقسام عدم االلتزام (م(ادz القانون   .5  الدَّ
 0.000 5.014 69.53 1.160 3.48  اإلعالميّ في الخطاب  اإلنسانيّ 

   3.53 .66966 70.66 9.714 0.000 

  1.98تساو| " 148" و درجة حرJة " 0.05" اللة الجدول�َّة عند مستو= د  tق�مة 
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وليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ ما مدL التزام الخطاب  .7   ؟اإلنسانيّ  الدَّ

ؤال تمَّ استخدام اخت(ار  ) 28(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجللعیِّنة الواحدة و  tلإلجا(ة على هذا السُّ
راسةوالذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة  ا(ع  الدِّ للمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب (في فقرات المحور السَّ

وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّة   :لى األقل Iما یليإعلى مرت(ة حسب الوزن النِّسبي من األ) اإلنسانيّ  الدَّ

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 74.09"بلــغ الــوزن النِّســبي " 5"فــي الفقــرة رقــم  .1
ـــه  0.05وهـــي أقـــل مـــن " 0.000" ـــا یـــدل علـــى أنَّ ـــیوجـــد تقصـــیر فـــي مجـــال تعرJـــف "ممَّ ین اإلعالمّی

وليّ المخالف للقانون  اإلعالميّ (محاذیر الخطاب   ".اإلنسانيّ  الدَّ
، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 71.81"بلــغ الــوزن النِّســبي " 4"فــي الفقــرة رقــم  .2

ــا یــدل علــى أنَّــه م 0.05وهــي أقــل مــن " 0.000" (أنَّــه ال یجــوز اســتعداء أبنــاء  تتــوفر معرفــة Iاف�ــة"مَّ
 ".(عینها أثناء الحرب د�انةطائفة معیِّنة أو 

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 69.80"بلــغ الــوزن النِّســبي " 7"فــي الفقــرة رقــم  .3
 الفلسـطین�َّةة الصـادرة عـن المقاومـة رسـم�َّ ات الانالب�"ممَّا یدل على أنَّ  0.05وهي أقل من " 0.000"

سـةحرJـر فـي شر وس�اسات التَّ تخضع لمعاییر النَّ  وتظـلُّ هـذه النتیجـة موضـع شـك ، "ةاإلعالمّ�ـ المؤسَّ
لدL ال:احث؛ حیث إنَّ هذه الب
انات في الغالـب ُتصـاغ لـدL فصـائل المقاومـة، وتعمـم علـى وسـائل 

سةاییر النشر في اإلعالم لنشرها Wما هي دون اخضاعها لمع  .ةاإلعالم
ّ  المؤسَّ
، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60مــن  وهــي أكبــر%" 66.31"بلــغ الــوزن النِّســبي " 3"فــي الفقــرة رقــم  .4

ـا یـدل علـى أنَّـه  0.05وهي أقـل مـن " 0.000" ـ(ـأنَّ الـدَّ  ةفر معرفـة Iاف�َّـتتـوَّ "ممَّ رJحة لضـرب عوة الصَّ
ــدن والتَّ الُمــ ، وهــذا �عIــس مســتو= مقبــول مــن المعرفــة لــد= "لفــات ُتجــّرم صــاحبهاة؛ مخاجمعــات المدن�َّ

عوة لضرب التَّجمعات المدن�َّة اإلعالميّ العاملین في الحقل   .بتجرJم الدَّ
، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 62.55"بلــغ الــوزن النِّســبي " 2"فــي الفقــرة رقــم  .5

یوجد مبرر السـتهداف المـدنیین والمنشـأت المدن�ـة "ى أنَّه ممَّا یدل عل 0.05وهي أكبر من " 0.190"
طة ، وهو مـا �عIـس القبـول (مبـدأ المعاملـة (المثـل فـي "للعدو، وذلك (مبدأ المعاملة (المثل بدرجة متوسِّ

ــه مــن وجهــة  ــ� بهــذا المبــدأ رSمــا المجــال اســتهداف المــدنیین، إال أنَّ (احــث فــإنَّ مســتو= القبــول المتوسِّ
ه تفســـیًرا لـــ(عض الـــدعوات المحـــدودة (اســـتهداف المـــدنیین فـــي (عـــض قطاعـــات إعـــالم �حمــل فـــي ثنا�ـــا

ــــوَّات االحــــتالل  ــــى اســــتهداف المــــدنیین مــــن قبــــل ق المقاومــــة، وتفســــیرها فــــي طــــور ردود األفعــــال عل
وليّ اإلسرائیلي، وٕان خالف هذا نصوص القانون   .(الخصوص اإلنسانيّ  الدَّ

، والق�مــة االحتمال�َّــة تســاو| %60وهــي أكبــر مــن %" 61.48" بلــغ الــوزن النِّســبي" 6"فــي الفقــرة رقــم  .6
مـة قدَّ ة المُ اإلعالم�ّ ة توجد رقا(ة واضحة على المادَّ "ممَّا یدل على أنَّه  0.05وهي أكبر من " 0.402"
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وليّ ن حیـــث التزامهـــا (القـــانون ِمـــ ـــطة اإلنســـانيّ  الـــدَّ ـــد وجـــود رقا(ـــة مـــن قبـــل "بدرجـــة متوسِّ ِّIوهـــذا ُیؤ ،
ســــات المســــتو�ات  مــــة فــــي المؤسَّ ــــالمتقدِّ ــــانون اإلعالمّ� ــــزام (الق وليّ ة لاللت ــــدَّ ــــي الخطــــاب  اإلنســــانيّ  ال ف

 .اإلعالميّ 
ــغ الــوزن النِّســبي " 1"فــي الفقــرة رقــم  .7 ــة تســاو|  %60وهــي أقــل مــن %" 51.81"بل ، والق�مــة االحتمال�َّ

السـتهداف  اإلعالمـيّ طـاب الخ عوة فـيتـتمَّ الـدَّ ال  "ممَّا یدل على أنَّه  0.05وهي أقل من  ،"0.000"
، وتؤIِّد االستجا(ة المتدن�َّة على هذا المحور أنَّ " ة خالل الحربالمدنیین اإلسرائیلین والمنشآت المدن�َّ 

فـــي مجملهـــم ال �مارســـون أ| دعـــاو=  الفلســـطین�َّةألط�ـــاف المقاومـــة  اإلعالمـــيّ العـــاملین فـــي الحقـــل 
ـــة ســـلو�Iَّات مخالفـــة فـــي هـــذا (اســـتهداف المـــدنیِّین اإلســـرائیلییِّین والمنشـــآ ـــد أنَّ أ�َّ ِّIمـــا یؤI ،ـــة ت المدن�َّ

سةوال تعIس االتجاه العام لد=  جال، إنَّما ُتعد استثناءات فرد�ة،الم  .ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ
  

ا(ع  � الحسابي لجم�ع فقرات المحور السَّ  اإلعالميّ التزام الخطاب (و(صفة عامَّة یتبیَّن أنَّ المتوسِّ
وليّ (م(ادz القانون  سطین�َّةالفلللمقاومة  طة وهي أقل مِ  3.27تساو| ) اإلنسانيّ  الدَّ ن  الق�مة المتوسِّ
وهي أقل من الوزن % 65.41والوزن النِّسبي �ساو|  0.603، واالنحراف المع�ار| �ساو| )3(المحایدة 

ة والتي تساو| الجدول�َّ  tوهي أكبر من ق�مة  5.466 المحسو(ة تساو|  tوق�مة %" 60"النِّسبي المحاید 
 اإلعالميّ ممَّا یدل على  التزام الخطاب  0.05وهي أقل من  0.000، والق�مة االحتمال�َّة تساو| 1.98

وليّ بنصوص القانون    α=05.0(شIل جید عند مستو= داللة  اإلنسانيّ  الدَّ

لت جموعة الممَّارسات التي شIَّ و�عتبر هذا المحور (مثا(ة المتغیِّر التا(ع المراد ق�اسه Iنتیجة لم
ة األولى، في هذا الس�اق تجيء نتائج هذا المحور لتعIس في مجملها المتغیِّر المستقل في المحاور الستَّ 

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزاًما من الخطاب  ن وجهة نظر مِ  اإلنسانيّ  الدَّ
ة ، وذلك في مستو= المعرفة واإلدراك وفي مستو= الممارسة التطب�ق�َّ ممؤسسات إعالم المقاو العاملین في 

ؤال الرئ�س لهذه  اإلعالميّ في واقع الخطاب  سات، وهو ما ُ�عد اجا(ة على السُّ راسةلهذه المؤسَّ   .الدِّ
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ا(ع: )28(جدول رقم  (م(ادz القانون  ةالفلسطین�َّ للمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزام( تحلیل فقرات المحور السَّ
وليّ   )اإلنسانيّ  الدَّ
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1.  

الستهداف المدنیین  اإلعالميّ تتمَّ الدعوة ف�الخطاب 
 0.000 3.876- 51.81 1.289 2.59  اإلسرائیلین والمنشآت المدن�ة خالل الحرب

2.  

د مبرر الستهداف المدنیین والمنشأت المدن�ة یوج
 0.190 1.317 62.55 1.181 3.13  للعدو، وذلك (مبدأ المعاملة (المثل 

3.  

أنَّ الدعوة الصرJحة لضرب المدن تتوفر معرفة Iاف�ة(
 0.000 3.724 66.31 1.034 3.32  م صاحبهاجرّ مخالفات تُ  ؛والتجمعات المدن�ة

4.  

یجوز استعداء أبناء طائفة أنَّه ال تتوفر معرفة Iاف�ة(
 0.000 6.848 71.81 1.053 3.59  أثناء الحرب معیِّنة أو د�أنَّة (عینها

5.  

ین (محاذیر اإلعالمیّ تقصیر في مجال تعرJف  یوجد
 0.000 8.876 74.09 969. 3.70  اإلنسانيّ  الدَّوليّ المخالف للقانون  اإلعالميّ الخطاب 

6.  

ة المقدمة من م�ّ اإلعالتوجد رقا(ة واضحة على المادة 
وليّ حیث التزامها (القانون   0.402 0.840 61.48 1.072 3.07  اإلنسانيّ  الدَّ

   3.27 .60384 65.41 5.466 0.000 

  1.98تساو| " 148" و درجة حرJة " 0.05" الجدول�َّة عند مستو= داللة   tق�مة 

  

 غـزَّةفـي قطـاع  الفلسطین
َّةللمقاومة  اإلعالميّ مدL التزام الخطاب ما : تحلیل الفرض
ة الرئ
س
ة األولى

وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان    α=05.0عند مستوL داللة  اإلنسانيّ  الدَّ

والذ| ُیبیِّن آراء أفراد عیِّنة ) 29(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجللعیِّنة الواحدة و  tتمَّ استخدام اخت(ار 
راسة راسةامحاور في  الدِّ خالل  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ مد= التزام الخطاب : لدِّ

وليّ بنصوص القانون  2012العدوان  � الحسابي لجم�ع  النَّتائجوتبیَّن ، اإلنسانيّ  الدَّ محاور أنَّ المتوسِّ
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راسة طة المحایدة  وهي أكبر من  3.49 تساو|  الدِّ  المع�ار| �ساو| ، واالنحراف )3(الق�مة المتوسِّ
 tوق�مة  %"60"من  الوزن النِّسبي المحاید أكبر وهي % 70.48والوزن النِّسبي �ساو|  ،0.399

، والق�مة االحتمال�َّة تساو| 1.98الجدول�َّة والتي تساو|  tأكبر من ق�مة  وهي16.013 المحسو(ة تساو| 
 غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب ممَّا یدل على  0.05وهي أقل من  0.000

وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان    α=05.0عند مستو= داللة  اإلنسانيّ  الدَّ

  

راسةتحلیل محاور : )29(جدول رقم  خالل  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب : الدِّ
وليّ نون بنصوص القا 2012العدوان   اإلنسانيّ  الدَّ
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ل �اسات األوَّ ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ  0.000 16.031 72.82 0.488 3.64 المؤسَّ

 اإلعالميّ تثقیف وتدرJب العاملین في الحقل  الثَّاني
وليّ مجال القانون  في  0.241 1.176 61.48 0.766 3.07 اإلنسانيّ  الدَّ

سةسلوك  الثَّالث وليّ تجاه القانون  اإلعالميّ  المؤسَّ  الدَّ
 0.000 7.322 68.57 0.715 3.43 اإلنسانيّ 

ابع ول�ّ  التَّقارJر رصد ومتا(عة الرَّ المهتمَّة (القانون  ةالدَّ
وليّ   0.000 18.909 77.50 0.565 3.88 اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ االتفاق�َّات   الخامس ة (القانون  ةالدَّ  الدَّوليّ الخاصَّ
 0.000 11.585 72.42 0.654 3.62 اإلنسانيّ 

للمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات  السَّادس
وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّة  0.000 9.714 70.66 0.670 3.53 اإلنسانيّ  الدَّ

 0.000 16.013 70.48 0.399 3.524 ورجم
ع المحا  

  1.98تساو| " 98" و درجة حرJة " 0.05" الجدول�َّة عند مستو= داللة   tق�مة 
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راسةفرض
ات اخت:ار    الدِّ

�اساتبین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .7 ة اإلعالم�ّ  السِّ
ة ( سةالخاصَّ وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ب ة والتزام الخطااإلعالم�ّ  المؤسَّ  الدَّ
 .اإلنسانيّ 

  
�اساتتمَّ استخدام اخت(ار بیرسون إلیجاد العالقة بین  ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ ة اإلعالم�ّ  المؤسَّ

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  تو= داللة عند مس اإلنسانيّ  الدَّ
05.0=α  30(في جدول رقم  النَّتائجوتبیَّن ( |ساو� wا)وهو أكبر من  0.271أنَّ ق�مة معامل االرت

ممَّا یدل  0.05من  أقلوهي  0.001 والق�مة االحتمال�َّة تساو| ، 0.175الجدول�َّة والتي تساو|  rق�مة 
�اساتعلى وجود عالقة بین  ة (ة الاإلعالم�ّ  السِّ سةخاصَّ  اإلعالميّ ة والتزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة    α=05.0عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ

�اساتوهذا یؤIد أنَّ  ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ ة لها دور واضح في التزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ
وليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ   .اإلنسانيّ  الدَّ

  
  

�اساتمعامل االرت(اw بین : )30(جدول رقم  ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ ة والتزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ
  عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّوليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ 

  

  اإلحصاءات  المحور
 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ اب والتزام الخط

وليّ بنصوص القانون    اإلنسانيّ  الدَّ

�اسات ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة(   ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ

معامل 
w0.279  االرت(ا 

الق�مة 
 0.001  االحتمال�َّة

 149  حجم العیِّنة
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بین تدرJب وتثقیف العاملین في ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .8
 .اإلنسانيّ  الدَّوليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  اإلعالميّ الحقل 

  
والتزام  اإلعالميّ ي الحقل تدرJب وتثقیف العاملین فتمَّ استخدام اخت(ار بیرسون إلیجاد العالقة بین 

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب   α=05.0عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ
الجدول�َّة  rوهو أكبر من ق�مة  0.345أنَّ ق�مة معامل االرت(اw �ساو| ) 31(في جدول رقم  النَّتائجوتبیَّن 

ممَّا یدل على وجود عالقة  0.05من  أقلوهي  0.000والق�مة االحتمال�َّة تساو| ، 0.175والتي تساو| 
بنصوص  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  اإلعالميّ تدرJب وتثقیف العاملین في الحقل بین 

وليّ القانون    α=05.0عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ تؤIد أنَّ تعرJف العاملین في الحقل  وهذه النتیجة له  اإلنسانيّ  الدَّ
 اإلعالميّ دور وتأثیر واضح في التزامهم بنصوص هذا القانون في خطابهم 

  
  

 اإلعالميّ والتزام الخطاب  اإلعالميّ معامل االرت(اw بین تدرJب وتثقیف العاملین في الحقل : )31(جدول رقم 
وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةمة للمقاو    عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ

  اإلحصاءات  المحور
بنصوص  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب 

وليّ القانون    اإلنسانيّ  الدَّ

تدرJب وتثقیف العاملین في 
  اإلعالميّ الحقل 

معامل 
w0.345  االرت(ا 

الق�مة 
 0.000  االحتمال�َّة

 149  حجم العیِّنة
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سةبین سلوك ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .9 ة اإلعالم�ّ  المؤسَّ
وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب   .اإلنسانيّ  الدَّ

  
سةسلوك تمَّ استخدام اخت(ار بیرسون إلیجاد العالقة بین   اإلعالميّ ة والتزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  في  النَّتائجوتبیَّن  α=05.0عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ
الجدول�َّة والتي تساو|  rوهو أكبر من ق�مة  0.372ساو| أنَّ ق�مة معامل االرت(اw �) 32(جدول رقم 

سلوك ممَّا یدل على وجود عالقة بین   0.05من  أقلوهي  0.000والق�مة االحتمال�َّة تساو| ، 0.175
سة وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ة والتزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ عند  اإلنسانيّ  الدَّ
  α=05.0داللة مستو= 

سةوهذه النتیجة تدل على أنَّ اهتمَّام  وليّ (القانون  المؤسَّ من خالل تقی�م الخطاب  اإلنسانيّ  الدَّ
 اإلعالميّ في ضوئه، والتواصل مع الجهات الحقوق�َّة وتّلقي تغذ�ة راجعة (شأنَّ الخطاب  اإلعالميّ 

وليّ والتزامه (القانون  وليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ ه عالقة (التزام الخطاب ؛ لاإلنسانيّ  الدَّ  اإلنسانيّ  الدَّ

  

سةمعامل االرت(اw بین سلوك : )32(جدول رقم   الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ ة والتزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ
وليّ بنصوص القانون    عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ

  اإلحصاءات  المحور
بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ طاب والتزام الخ

وليّ    اإلنسانيّ  الدَّ

سةسلوك   المؤسَّ
  ةاإلعالم�ّ 

معامل 
w0.372  االرت(ا 

الق�مة 
 0.000  االحتمال�َّة
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 التَّقارJربین رصد ومتا(عة ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةلة ال یوجد عالقة ذات دال .10
ول�ّ  وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  ةالدَّ  .اإلنسانيّ  الدَّ

  
ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة تمَّ استخدام اخت(ار بیرسون إلیجاد العالقة بین  والتزام الخطاب  ةالدَّ

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  ميّ اإلعال وتبیَّن  α=05.0عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ
الجدول�َّة والتي  rوهو أكبر من ق�مة  0.177أنَّ ق�مة معامل االرت(اw �ساو| ) 33(في جدول رقم  النَّتائج

وجود عالقة بین  ممَّا یدل على  0.05من  أقلي وه 0.031والق�مة االحتمال�َّة تساو| ، 0.175تساو| 
ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  ةالدَّ  الدَّ

  α=05.0عند مستو= داللة  اإلنسانيّ 

 ِّIرد أنَّ متا(عة ورصد وهذه النتیجة تؤJول�ّ  التَّقار وليّ التي لها عالقة (القانون  ةالدَّ في  اإلنسانيّ  الدَّ
سة وليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ ة والتعلیR علیها، له عالقة (التزام الخطاب اإلعالم�ّ  المؤسَّ  الدَّ
 اإلنسانيّ 

  
  
  

ول�ّ  التَّقارJرمعامل االرت(اw بین رصد ومتا(عة : )33(جدول رقم  ة للمقاوم اإلعالميّ والتزام الخطاب  ةالدَّ
وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّة   عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ

  اإلحصاءات  المحور
بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب 

وليّ    اإلنسانيّ  الدَّ

 التَّقارJررصد ومتا(عة 
ول�ّ    ةالدَّ

معامل 
w0.177  االرت(ا 

الق�مة 
 0.031  االحتمال�َّة

 149  العیِّنةحجم 
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ول�ّ بین االنضمام لالتفاق�َّات ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .11  ةالدَّ
وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب   .اإلنسانيّ  الدَّ

  
ول�ّ االنضمام لالتفاق�َّات تمَّ استخدام اخت(ار بیرسون إلیجاد العالقة بین عالقة بین  والتزام  ةالدَّ

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب   α=05.0عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ
 rوهو أكبر من ق�مة   0.336معامل االرت(اw �ساو| أنَّ ق�مة ) 34(في جدول رقم  النَّتائجوتبیَّن 

ممَّا یدل على  0.05من  أقلوهي  0.000والق�مة االحتمال�َّة  تساو|  ،  0.175الجدول�َّة والتي تساو| 
ول�ّ االنضمام لالتفاق�َّات وجود عالقة بین  بنصوص  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  ةالدَّ

  α=05.0عند مستو= داللة  اإلنسانيّ  وليّ الدَّ القانون 

ول�ّ ین لالتفاق�َّات اإلعالمیّ وهذه النتیجة تؤIد على فهم  وأنَّ االنضمام لها له عالقة (التزام  ةالدَّ
 .اإلنسانيّ  الدَّوليّ بنصوص القانون  اإلعالميّ الخطاب 

  
  
  
  
  

ول�ّ فاق�َّات معامل االرت(اw بین االنضمام لالت )34(جدول رقم   الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  ةالدَّ
وليّ بنصوص القانون    عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ

  اإلحصاءات  المحور
بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب 

وليّ    اإلنسانيّ  الدَّ

االنضمام لالتفاق�َّات 
ول�ّ    ةالدَّ

ل معام
w0.339  االرت(ا 

الق�مة 
 0.000  االحتمال�َّة
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  0.175تساو| "  147"ودرجة حرJة  0.05الجدول�َّة عند مستو= داللة  rق�مة 

05.0=α



123 
 

 اإلعالميّ بین مع�قات الخطاب ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةال یوجد عالقة ذات داللة  .12
وليّ والتزامه بنصوص القانون   .يّ اإلنسان الدَّ

  
 اإلعالميّ والتزام الخطاب  اإلعالميّ مع�قات الخطاب تمَّ استخدام اخت(ار بیرسون إلیجاد العالقة بین 

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  في  النَّتائجوتبیَّن  α=05.0عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ
الجدول�َّة والتي تساو|  rوهو أقل من ق�مة  �0.090ساو| أنَّ ق�مة معامل االرت(اw ) 35(جدول رقم 

وجود عالقة بین  عدم ممَّا یدل على 0.05من  أكبروهي  0.277والق�مة االحتمال�َّة تساو| ، 0.175
وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  اإلعالميّ مع�قات الخطاب   الدَّ

  α=05.0= داللة عند مستو  اإلنسانيّ 

 ِّIورة في االست(انة ل�س لها تأثیر حق�قي على  اإلعالميّ د أنَّ مع�قات الخطاب وهذه النتیجة تؤIالمذ
وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب   .اإلنسانيّ  الدَّ

  
  
  

 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب  اإلعالميّ ب معامل االرت(اw بین مع�قات الخطا: )35(جدول رقم 
وليّ بنصوص القانون    عند مستو= داللة   اإلنسانيّ  الدَّ

  اإلحصاءات  المحور
بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ والتزام الخطاب 

وليّ    اإلنسانيّ  الدَّ

مع�قات الخطاب 
  اإلعالميّ 

معامل 
w0.090  االرت(ا 

الق�مة 
 0.277  االحتمال�َّة

 149  حجم العیِّنة
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�اسات(للمتغیِّرات المستقلة یوجد أثر  ال • ة (اإلعالم�ّ  السِّ سةة الخاصَّ ، تدرJب وتثقیف العاملین المؤسَّ
سة، سلوك اإلعالميّ في الحقل  ول�ّ  التَّقارJرة، رصد ومتا(عة الم�ّ اإلع المؤسَّ ، األنَّصمام لالتفاق�َّات ةالدَّ

ول�ّ   الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ على التزام الخطاب ) اإلعالميّ ، مع�قات التزام الخطاب ةالدَّ
وليّ بنصوص القانون    .اإلنسانيّ  الدَّ

 

�اسات(رات المستقلة تمَّ استخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة اثر المتغیِّ  ة اإلعالم�ّ  السِّ
ة ( سةالخاصَّ سة، سلوك اإلعالميّ ، تدرJب وتثقیف العاملین في الحقل المؤسَّ ة، رصد اإلعالم�ّ  المؤسَّ
ول�ّ  التَّقارJرومتا(عة  ول�ّ ، االنضمام لالتفاق�َّات ةالدَّ على المتغیِّر ) اإلعالميّ ، مع�قات التزام الخطاب ةالدَّ

وليّ بنصوص القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ م الخطاب التزا(التا(ع  ، وقد تبیَّن من )اإلنسانيّ  الدَّ
المحسو(ة تساو|  Fأنَّ معادلة االنحدار جیِّدة حیث أنَّ ق�مة ) 36(خالل نتائج هذا التحلیل جدول رقم 

وهي  �0.000َّة تساو| حیث أنَّ الق�مة االحتمال 0.05عند مستو=  إحصائ�َّةوهي ذات داللة  7.539
  . 0.05أقل من 

 

ومن خالل معامالت المتغیِّرات المستقلة (عد أنَّ تمَّ تحوJلها إلى عالمات مع�ارJة 
Standardization   الموجودة في عمودBeta   یتبیَّن أنَّ أكثر المتغیِّرات المستقلة تأثیًرا على المتغیِّر
ول�ّ التا(ع هو االتفاق�َّات  وليّ ة (القانون الخاصَّ  ةالدَّ وأقلها Beta =  0.255حیث بلغت ق�مة  اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قاتمتغیِّر  حیث بلغت  اإلنسانيّ  الدَّ
والق�مة   R2=  0.210) التفسیر(، Iما بلغت ق�مة معامل التحدید المعدل Beta =  0.064ق�مة 

ممَّا یدل على أنَّ  نس(ة الت(این الذ| تفسره المتغیِّرات المستقلِّة التي  0.000االحتمال�َّة المقابلة له بلغت 
وُ�الح� أنَّ المتغیِّرات . 0.05دخلت معادلة االنحدار من ت(این المتغیِّر التا(ع جیِّدة عند مستو= داللة 

�(المستقلَّة التي لها تاثیر غیر ایجابي هي  ة (اإلعالم�ّ  اساتالسِّ سةة الخاصَّ ، تثقیف وتدرJب المؤسَّ
وليّ في مجال القانون  اإلعالميّ العاملین في الحقل  ول�ّ  التَّقارJر ، رصد ومتا(عةاإلنسانيّ  الدَّ المهتمَّة  ةالدَّ

وليّ (القانون  وليّ  (م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات، اإلنسانيّ  الدَّ  الدَّ
سةسلوك ( ما (اقي المتغیِّراتأ 0.05حیث أنَّ الق�مة االحتمال�َّة له أكبر من ) اإلنسانيّ   اإلعالميّ  المؤسَّ

وليّ تجاه القانون  ول�ّ ، االتفاق�َّات اإلنسانيّ  الدَّ ة (القانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ ا فهي دالَّة احصائ�ً  )اإلنسانيّ  الدَّ
 .0.05ة لكل منها أقل من حیث أنَّ الق�مة االحتمال�َّ 
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 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب : المتغیِّر التا(ع( تحلیل االنحدار الخطي المتعدد : )36(جدول رقم 
وليّ بنصوص القانون    )اإلنسانيّ  الدَّ

 المتغیِّرات المستقلة
معامالت 
 االنحدار

الخطأ 
 المعیار

معامالت 
االنحدار 
  المعیاریة
Beta 

 tقیمة 
القیمة 

  االحتمالیَّة
sig.  

 دال غیر دال

 0.05دال عند  0.010 2.597  0.441 1.146  

�اسات ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة(  0.128 1.532 0.124 0.100 0.153 المؤسَّ

غیر دال عند 
0.05 

تثقیف وتدرJب العاملین في 
في مجال  اإلعالميّ الحقل 

وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

0.133 0.073 0.168 1.814 0.072 
غیر دال عند 

0.05 

سةسلوك  تجاه  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ القانون   0.05دال عند  0.032 2.163 0.212 0.083 0.179 اإلنسانيّ  الدَّ

 ةالدَّول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة 
وليّ المهتمَّة (القانون   الدَّ

 اإلنسانيّ 

-0.131 0.095 -0.123 -1.376 0.171 
دال عند غیر 

0.05 

ول�ّ االتفاق�َّات  ة  ةالدَّ الخاصَّ
وليّ (القانون   0.05دال عند  0.002 3.089 0.255 0.076 0.235 اإلنسانيّ  الدَّ

الخطاب التزام  مع�قات
 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ 

وليّ (م(ادz القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

0.057 0.070 0.064 0.815 0.416 
غیر دال عند 

0.05  

 ANOVA تحلیل الت(این
  F=7.539قیمة اختبار 

 
 0.000=القیمة االحتمالیَّة

 

 R=0.492قیمة معامل  االرتباط    
 

 R2=0.210قیمة معامل  التفسیر المعدل 
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� استجا(ات الم(حوثین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةتوجد فروق ذات داللة  ال  حولبین متوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب 

وليّ  ، نوع الوظ�فة، الخبرة، مIان وع، العمر، المؤهل العلميّ النَّ ( شخص�ةتعز= للمتغیِّرات ال اإلنسانيّ  الدَّ
  ).ةاإلعالم�ّ العمل، نوع الوسیلة 

  :ال
ةة التَّ ات الفرع
َّ ة الفرض
َّ ع من هذه الفرض
َّ وTتفرَّ 

� استجا(ات الم(حوثین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةتوجد فروق ذات داللة  ال .1 بین متوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول

وليّ    .النوعالى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

  

طالفروق بین الخت(ار  tتمَّ استخدام اخت(ار  التزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ   اإلنسانيّ  الدَّ

 tیِّن أنَّ ق�مة والذ| ُیب) 37(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجو  α=05.0الى النوع عند مستو= داللة تعز= 
، 1.98الجدول�َّة والتي تساو|  tوهي أكبر من ق�مة   2.066المحسو(ة لجم�ع المحاور مجتمعة تساو| 

ممَّا یدل على وجود فروق  0.05وهي أقل من   I0.041ما أنَّ الق�مة االحتمال�َّة لجم�ع المحاور تساو| 
ط بین  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  إلعالميّ االتزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ

وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان   α=05.0إلى النوع عند مستو= داللة تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
  ".الذIُّور" والفروق لصالح فئة 

لمقاومة الفلسطین�ة االهتمام (االلتزام (الخطاب اإلعالمي لأنَّ  وُ�عز= السبب من وجهة نظر ال(احث
  .ال یختلف بین الجنسین، اذ أن التعل�مات الصادرة من المؤسسة تصل إلى الجم�ع
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طحسب للفروق بین  tنتائج  اخت(ار : )37(جدول رقم  التزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
وليّ وص القانون بنص 2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ  الى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

  النوع

  العدد  النوع  المحور
ط  المتوّسِ
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
الق�مة 

  االحتمال�َّة

�اسات ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة(  المؤسَّ

 0.468 3.685 124 ذكر
2.463 0.015 

 0.540 3.425 25 أنَّثى

لحقل تثقیف وتدرJب العاملین في ا
وليّ في مجال القانون  اإلعالميّ   الدَّ
 اإلنسانيّ 

 0.728 3.121 124 ذكر

1.683 0.095 
 0.916 2.840 25 أنَّثى

سةسلوك  تجاه  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ القانون    اإلنسانيّ  الدَّ

 0.703 3.444 124 ذكر
0.564 0.574 

 0.780 3.355 25 أنَّثى

و  التَّقارJررصد ومتا(عة  المهتمَّة  ةل�ّ الدَّ
وليّ (القانون    اإلنسانيّ  الدَّ

 0.557 3.868 124 ذكر
-0.356 0.722 

 0.614 3.912 25 أنَّثى

ول�ّ االتفاق�َّات  ة (القانون  ةالدَّ الخاصَّ
وليّ    اإلنسانيّ  الدَّ

 0.651 3.679 124 ذكر
2.479 0.014 

 0.598 3.330 25 أنَّثى

 اإلعالميّ الخطاب التزام  مع�قات
(م(ادz القانون  الفلسطین�َّةللمقاومة 

وليّ    اإلنسانيّ  الدَّ

 0.668 3.534 124 ذكر

0.040 0.968 
 0.693 3.528 25 أنَّثى

للمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزام
وليّ (م(ادz القانون  الفلسطین�َّة  الدَّ
  اإلنسانيّ 

 0.575 3.308 124 ذكر

1.687 0.094 
 0.715 3.086 25 أنَّثى

 االستبانة محاورجمیع 
 0.380 3.515 124 ذكر

2.066 0.041 
 0.403 3.341 25 أنَّثى

  1.98تساوي 0.05ومستوى داللة " 147"الجدوليَّة عند درجة حرية  tقيمة 

  

� استجا(ات الم(حوثین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةتوجد فروق ذات داللة  ال .2 بین متوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  الميّ اإلعالتزام الخطاب  حول

وليّ    .العمرالى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

طتمَّ استخدام اخت(ار تحلیل الت(این األحاد| الخت(ار الفروق بین   حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةع في قطا الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب 
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وليّ  ) 38(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجو  α=05.0إلى العمر عند مستو= داللة  تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
الجدول�َّة  Fوهي أقل من ق�مة  0.204المحسو(ة لجم�ع المحاور مجتمعة تساو|  Fوالذ| ُیبیِّن أنَّ ق�مة 

ممَّا  0.05وهي أكبر من   I ،0.816ما أنَّ الق�مة االحتمال�َّة لجم�ع المحاور تساو| 3.06ساو| والتي ت
ط بینیدل على عدم وجود فروق  للمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ

وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّة الى العمر عند تعز=  انيّ اإلنس الدَّ
   α=05.0مستو= داللة  

عامل العمر یؤثر في التزام العاملین في المؤسسات  إلى ال(احث رأ| في السبب �عز=  وقد
  .اإلعالم�ة من ناح�ة االهتمام (التعل�مات، أو مطالعة التقارJر الدول�ة وتدوJن المالحظات علیها

  

ط بین (One Way ANOVA)لیل الت(این األحاد| نتائج تح: )38(جدول رقم  استجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول  الدَّ

  الى العمرتعز=  اإلنسانيّ 

  مصدر الت(این  المحور
مجموع 
  المرSعات

درجة 
 الحرJة

 � متوسِّ
 لمرSعاتا

  ق�مة

"F" 

الق�مة 
 االحتمال�َّة

�اسات ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة(  المؤسَّ

 0.007 2 0.014  بين المجموعات

0.029 
 

0.971 
 

 0.242 146 35.272  داخل المجموعات

  148 35.286 المجموع

تثقیف وتدرJب العاملین في 
في مجال  اإلعالميّ الحقل 

وليّ القانون   نيّ اإلنسا الدَّ

 2.060 2 4.119  بين المجموعات

3.632 
 

0.029 
 

 0.567 146 82.791  داخل المجموعات

  148 86.910 المجموع

سةسلوك  تجاه  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.282 2 0.563  بين المجموعات

0.548 
 

0.579 
 

 0.514 146 75.038  داخل المجموعات

  148 75.602 المجموع
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  مصدر الت(این  المحور
مجموع 
  المرSعات

درجة 
 الحرJة

 � متوسِّ
 لمرSعاتا

  ق�مة

"F" 

الق�مة 
 االحتمال�َّة

ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  ةالدَّ
وليّ المهتمَّة (القانون   الدَّ
 اإلنسانيّ 

 0.225 2 0.451  بين المجموعات

0.703 
 

0.497 
 

 0.320 146 46.788  داخل المجموعات

  148 47.238 المجموع

ول�ّ االتفاق�َّات  ة  ةالدَّ الخاصَّ
وليّ (القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.333 2 0.667  جموعاتبين الم

0.777 
 

0.462 
 

 0.429 146 62.659  داخل المجموعات

  148 63.326 المجموع

الخطاب التزام  مع�قات
 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ 

وليّ (م(ادz القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.168 2 0.337  بين المجموعات

0.372 
 

0.690 
 

 0.452 146 66.032  داخل المجموعات

  148 66.369 المجموع

 اإلعالميّ الخطاب  التزام
(م(ادz  الفلسطین�َّةللمقاومة 
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.230 2 0.461  بين المجموعات

0.629 
 

0.535 
 

 0.366 146 53.504  داخل المجموعات

  148 53.965 المجموع

 جمیع فقرات االستبانة

 0.031 2 0.062  بين المجموعات

0.204 
 

0.816 
 

 0.152 146 22.260  داخل المجموعات

  148 22.322 المجموع

  3.06تساو?   0.05ومستوL داللة " 146، 2"الجدول
َّة عند درجة حرTة  Fق
مة 
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� استجا(ات الم(حوثین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةتوجد فروق ذات داللة  ال .3 بین متوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب  التزام حول

وليّ    .المؤهل العلميالى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

  

طتمَّ استخدام اخت(ار تحلیل الت(این األحاد| الخت(ار الفروق بین   استجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةمة للمقاو  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول

وليّ  ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجو  α=05.0الى المؤهل العلمي عند مستو= داللة تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
 Fمن ق�مة  وهي أقل 0.216المحسو(ة لجم�ع المحاور مجتمعة تساو|  Fوالذ| ُیبیِّن أنَّ ق�مة ) 39(

وهي أكبر من  I ،0.806ما أنَّ الق�مة االحتمال�َّة لجم�ع المحاور تساو| 3.06الجدول�َّة والتي تساو| 
ط بینممَّا یدل على عدم وجود فروق  0.05 التزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ

وليّ نصوص القانون ب 2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ   اإلنسانيّ  الدَّ
   α=05.0الى المؤهل العلمي عند مستو= داللة  تعز= 

من وجهة نظر ال(احث أن التعل�مات الخاصة (الس�اسات اإلعالم�ة وما له عالقة  السبب �عز=  وقد
  .ر عن مؤهلهم العلمي(التزام الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین�ة �صل لجم�ع العاملین، (غض النظ

  

ط بین (One Way ANOVA )نتائج تحلیل الت(این األحاد| : )39(جدول رقم  استجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول  الدَّ

  الى المؤهل العلميتعز=  اإلنسانيّ 

  مصدر الت(این  حورالم
مجموع 
  المرSعات

درجة 
 الحرJة

 � متوسِّ
 المرSعات

  ق�مة

"F" 

الق�مة 
 االحتمال�َّة

�اسات ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة(  المؤسَّ

 0.017 2 0.034  بين المجموعات

0.071 
 

0.931 
 

 0.241 146 35.251  داخل المجموعات

  148 35.286 المجموع

 0.081 2 0.161  بين المجموعاتن في تثقیف وتدرJب العاملی
0.136 

 
0.873 
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  مصدر الت(این  حورالم
مجموع 
  المرSعات

درجة 
 الحرJة

 � متوسِّ
 المرSعات

  ق�مة

"F" 

الق�مة 
 االحتمال�َّة

في مجال  اإلعالميّ الحقل 
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.594 146 86.749  داخل المجموعات

  148 86.910 المجموع

سةسلوك  تجاه  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 1.238 2 2.477  بين المجموعات

2.473 
 

0.088 
 

 0.501 146 73.125  داخل المجموعات

  148 75.602 المجموع

ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  ةالدَّ
وليّ المهتمَّة (القانون   الدَّ
 اإلنسانيّ 

 0.121 2 0.241  بين المجموعات

0.374 
 

0.688 
 

 0.322 146 46.997  داخل المجموعات

  148 47.238 المجموع

ة  ةول�ّ الدَّ االتفاق�َّات  الخاصَّ
وليّ (القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.158 2 0.316  بين المجموعات

0.366 
 

0.694 
 

 0.432 146 63.010  داخل المجموعات

  148 63.326 المجموع

الخطاب التزام  مع�قات
 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ 

وليّ (م(ادz القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.461 2 0.921  بين المجموعات

1.028 
 

0.360 
 

 0.448 146 65.448  داخل المجموعات

  148 66.369 المجموع

 اإلعالميّ الخطاب  التزام
(م(ادz  الفلسطین�َّةللمقاومة 
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.240 2 0.481  بين المجموعات

0.656 
 

0.520 
 

 0.366 146 53.484  داخل المجموعات

  148 53.965 المجموع

 جمیع فقرات االستبانة

 0.033 2 0.066  بين المجموعات

0.216 
 

0.806 
 

 0.152 146 22.256  داخل المجموعات

  148 22.322 المجموع

  3.06تساو?   0.05ومستوL داللة " 146، 2"الجدول
َّة عند درجة حرTة  Fق
مة 
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� استجا(ات الم(حوثین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةتوجد فروق ذات داللة  ال .4 بین متوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول

وليّ    .نوع الوظ�فة الىتعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

طتمَّ استخدام اخت(ار تحلیل الت(این األحاد| الخت(ار الفروق بین   الم(حوثین  استجا(ات اتمتوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول

وليّ  ) 40(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجو  α=05.0إلى نوع الوظ�فة عند مستو= داللة  تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
الجدول�َّة  Fوهي أقل من ق�مة  0.348و(ة لجم�ع المحاور مجتمعة تساو|  المحس Fوالذ| ُیبیِّن أنَّ ق�مة 

 0.05وهي أكبر من  I ،0.910ما أنَّ الق�مة االحتمال�َّة لجم�ع المحاور تساو|   2.16والتي تساو| 
ط بینممَّا یدل على عدم وجود فروق   اإلعالميّ التزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ

وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّة للمقاومة الى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
   α=05.0نوع الوظ�فة عند مستو= داللة  

من وجهة نظر ال(احث أن التعل�مات الخاصة (الس�اسات اإلعالم�ة وما له عالقة  السبب �عز=  وقد
قاومة الفلسطین�ة �صل لجم�ع العاملین، (غض النظر عن نوع الوظ�فة، (التزام الخطاب اإلعالمي للم

  .لكون طب�عة الوظ�فة في عینة الدراسة جم�عها لها عالقة (انتاج وٕاخراج الخطاب اإلعالمي

ط بین (One Way ANOVA )نتائج تحلیل الت(این األحاد| : )40(جدول رقم  استجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ  التزام الخطاب حول  الدَّ

  الى نوع الوظ�فةتعز=  اإلنسانيّ 

  مصدر التباين  المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

ط  متوّسِ
 المربعات

  قيمة

"F" 

القيمة 
 االحتماليَّة

�اسات ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة(  المؤسَّ

 0.241 6 1.446  بين المجموعات

1.011 
 

0.421 
 

 0.238 142 33.840  داخل المجموعات

  148 35.286 المجموع

تثقیف وتدرJب العاملین في 
في مجال  اإلعالميّ الحقل 

 0.413 6 2.478  بين المجموعات
0.695 

 
0.654 

 0.595 142 84.432  داخل المجموعات 
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  مصدر التباين  المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

ط  متوّسِ
 المربعات

  قيمة

"F" 

القيمة 
 االحتماليَّة

وليّ القانون    148 86.910 المجموع اإلنسانيّ  الدَّ

سةسلوك  تجاه  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.458 6 2.749  بين المجموعات

0.893 
 

0.502 
 

 0.513 142 72.853  داخل المجموعات

  148 75.602 المجموع

ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  ةالدَّ
وليّ المهتمَّة (القانون   الدَّ

 نيّ اإلنسا

 0.188 6 1.129  بين المجموعات

0.579 
 

0.746 
 

 0.325 142 46.109  داخل المجموعات

  148 47.238 المجموع

ول�ّ االتفاق�َّات  ة  ةالدَّ الخاصَّ
وليّ (القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.485 6 2.911  بين المجموعات

1.141 
 

0.342 
 

 0.425 142 60.414  داخل المجموعات

  148 63.326 المجموع

الخطاب التزام  مع�قات
 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ 

وليّ (م(ادz القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.429 6 2.577  بين المجموعات

0.956 
 

0.457 
 

 0.449 142 63.792  داخل المجموعات

  148 66.369 المجموع

 اإلعالميّ الخطاب  التزام
ادz (م( الفلسطین�َّةللمقاومة 
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.120 6 0.717  بين المجموعات

0.319 
 

0.926 
 

 0.375 142 53.248  داخل المجموعات

  148 53.965 المجموع

 جمیع فقرات االستبانة

 0.054 6 0.324  بين المجموعات

0.348 
 

0.910 
 

 0.155 142 21.999  داخل المجموعات

  148 22.322 المجموع

  2.16تساو?   0.05ومستوL داللة " 142، 6"الجدول
َّة عند درجة حرTة  Fق
مة 
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� استجا(ات الم(حوثین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةتوجد فروق ذات داللة  ال .5 بین متوسِّ
 بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول

وليّ    .الخبرة الىتعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

طتمَّ استخدام اخت(ار تحلیل الت(این األحاد| الخت(ار الفروق بین   استجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول

وليّ  ) 41(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجو  α=05.0الخبرة عند مستو= داللة  الى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
الجدول�َّة  Fوهي أقل من ق�مة  1.130المحسو(ة لجم�ع المحاور مجتمعة تساو|  Fوالذ| ُیبیِّن أنَّ ق�مة 

ممَّا  0.05هي أكبر من و  I ،0.339ما أنَّ الق�مة االحتمال�َّة لجم�ع المحاور تساو|  2.67والتي تساو| 
ط بینیدل على عدم وجود فروق  للمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ

وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّة الى الخبرة عند تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
   α=05.0مستو= داللة  

من وجهة نظر ال(احث أن التعل�مات الخاصة (الس�اسات اإلعالم�ة وما له عالقة  السبب ز= �ع وقد
  .(التزام الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین�ة �صل لجم�ع العاملین، (غض النظر عن سنوات خبرتهم

ط بین (One Way ANOVA)نتائج تحلیل الت(این األحاد| : )41(جدول رقم  م(حوثین استجا(ات ال اتمتوسِّ
وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول  الدَّ

  الى الخبرةتعز=  اإلنسانيّ 

  مصدر الت(این  المحور
مجموع 
  المرSعات

درجة 
 الحرJة

 � متوسِّ
 المرSعات

  ق�مة

"F" 

الق�مة 
 االحتمال�َّة

�اسات ة ة اإلعالم�ّ  السِّ الخاصَّ
سة(  المؤسَّ

 0.160 3 0.480  بين المجموعات

0.666 
 

0.574 
 

 0.240 145 34.806  داخل المجموعات

  148 35.286 المجموع

تثقیف وتدرJب العاملین في 
في مجال  اإلعالميّ الحقل 

 0.760 3 2.280  بين المجموعات
1.302 

 
0.276 

 0.584 145 84.631  اتداخل المجموع 
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  مصدر الت(این  المحور
مجموع 
  المرSعات

درجة 
 الحرJة

 � متوسِّ
 المرSعات

  ق�مة

"F" 

الق�مة 
 االحتمال�َّة

وليّ القانون    148 86.910 المجموع اإلنسانيّ  الدَّ

سةسلوك  تجاه  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.751 3 2.252  بين المجموعات

1.484 
 

0.221 
 

 0.506 145 73.350  داخل المجموعات

  148 75.602 المجموع

ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  ةالدَّ
وليّ نون المهتمَّة (القا  الدَّ

 اإلنسانيّ 

 0.332 3 0.996  بين المجموعات

1.041 
 

0.376 
 

 0.319 145 46.242  داخل المجموعات

  148 47.238 المجموع

ول�ّ االتفاق�َّات  ة  ةالدَّ الخاصَّ
وليّ (القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.138 3 0.415  بين المجموعات

0.319 
 

0.811 
 

 0.434 145 62.910  داخل المجموعات

  148 63.326 المجموع

الخطاب التزام  مع�قات
 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ 

وليّ (م(ادz القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.083 3 0.249  بين المجموعات

0.182 
 

0.908 
 

 0.456 145 66.120  داخل المجموعات

  148 66.369 المجموع

 اإلعالميّ الخطاب  التزام
(م(ادz  الفلسطین�َّةومة للمقا

وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.415 3 1.244  بين المجموعات

1.141 
 

0.335 
 

 0.364 145 52.720  داخل المجموعات

  148 53.965 المجموع

 جمیع فقرات االستبانة

 0.170 3 0.510  بين المجموعات

1.130 
 

0.339 
 

 0.150 145 21.812  داخل المجموعات

  148 22.322 المجموع

  2.67تساو?   0.05ومستوL داللة " 145، 3"الجدول
َّة عند درجة حرTة  Fق
مة 
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� استجا(ات الم(حوثین ) ≥α 0,05(عند مستو=  إحصائ�َّةتوجد فروق ذات داللة  ال .6 بین متوسِّ
بنصوص القانون  2012ن خالل العدوا غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول

وليّ    .مIان العملالى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

طتمَّ استخدام اخت(ار تحلیل الت(این األحاد| الخت(ار الفروق بین   حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب 

وليّ  ) 42(ُمبیَّنة في جدول رقم  النَّتائجو  α=05.0الى مIان العمل عند مستو= داللة تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ
 Fوهي أكبر من ق�مة   3.466المحسو(ة لجم�ع المحاور مجتمعة تساو|  Fوالذ| ُیبیِّن أنَّ ق�مة 
وهي أقل من  0.001جم�ع المحاور تساو|  ، Iما أنَّ الق�مة االحتمال�َّة ل0.195الجدول�َّة والتي تساو| 

ط بینممَّا یدل على وجود فروق  0.05  اإلعالميّ التزام الخطاب  حولاستجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  الى تعز=  اإلنسانيّ  الدَّ

أنَّ ) 41(وJُبیِّن اخت(ار شف�ه جدول رقم  α=05.0ستو= داللة  عند م) فئة الفضائ�ات(مIان العمل 
والفروق لصالح الفئة " العاملون في إذاعة الشعب"، والفئة "العاملون في صح�فة فلسطین"الفروق بین الفئة 

  ". العاملون في صح�فة فلسطین"

عالم�ة أكثر من غیرها ف�ما وقد ُ�عز= السبب من وجهة نظر إلى اهتمام (عض المؤسسات اإل
  .یخص الزام العاملین فیها (االلتزام (الخطاب اإلعالمي الذ| یراعي القانون الدولي اإلنساني

ط بین (One Way ANOVA )نتائج تحلیل الت(این األحاد| : )42(جدول رقم  استجا(ات الم(حوثین  اتمتوسِّ
وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ التزام الخطاب  حول  الدَّ

  الى مIان العملتعز=  اإلنسانيّ 

  مصدر التباين  المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

ط  متوّسِ
 المربعات

  قيمة

"F" 

القيمة 
 االحتماليَّة

�اسات ة اإلعالم�ّ  السِّ ة الخاصَّ
سة(  المؤسَّ

 0.705 9 6.342  بين المجموعات

3.384 

 

0.001 

 
 0.208 139 28.944  داخل المجموعات

  148 35.286 المجموع

 0.002 3.107 1.617 9 14.555  بين المجموعاتتثقیف وتدرJب العاملین في 



137 
 

  مصدر التباين  المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

ط  متوّسِ
 المربعات

  قيمة

"F" 

القيمة 
 االحتماليَّة

في مجال  اإلعالميّ الحقل 
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

   0.521 139 72.355  داخل المجموعات

  148 86.910 المجموع

سةسلوك  تجاه  اإلعالميّ  المؤسَّ
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 2.274 9 20.463  بين المجموعات

5.732 

 

0.000 

 
 0.397 139 55.139  داخل المجموعات

  148 75.602 المجموع

ول�ّ  التَّقارJررصد ومتا(عة  ةالدَّ
وليّ المهتمَّة (القانون   الدَّ
 اإلنسانيّ 

 0.574 9 5.167  بين المجموعات

1.897 

 

0.057 

 
 0.303 139 42.071  داخل المجموعات

  148 47.238 المجموع

ول�ّ االتفاق�َّات  ة  ةالدَّ الخاصَّ
وليّ (القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.403 9 3.628  بين المجموعات

0.939 

 

0.494 

 
 0.429 139 59.698  داخل المجموعات

  148 63.326 المجموع

لخطاب االتزام  مع�قات
 الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ 

وليّ (م(ادz القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 0.517 9 4.652  بين المجموعات

1.164 

 

0.323 

 
 0.444 139 61.717  داخل المجموعات

  148 66.369 المجموع

 اإلعالميّ الخطاب  التزام
(م(ادz  الفلسطین�َّةللمقاومة 
وليّ القانون   اإلنسانيّ  الدَّ

 1.209 9 10.882  بين المجموعات

3.901 

 

0.000 

 
 0.310 139 43.082  داخل المجموعات

  148 53.965 المجموع

 جمیع فقرات االستبانة

 0.455 9 4.091  بين المجموعات

3.466 

 

0.001 

 
 0.131 139 18.231  داخل المجموعات

  148 22.322 المجموع

  1.95تساو?   0.05ومستوL داللة " 193، 9"حرTة الجدول
َّة عند درجة  Fق
مة 
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طات حسب متغیِّر : )43(جدول رقم    مIان العملاخت(ار شف�ه للفروق بین المتوسِّ

الفرق بین 
طات   المتوّسِ

فضائیَّة 
 األقصى

فضائیَّة 
فلسطین 

  الیوم

فضائیَّة 
  القدس

إذاعة 
  األقصى

إذاعة 
  القدس

إذاعة 
  الشعب

إذاعة 
أي   الرَّ

صحیفة 
  فلسطین

صحیفة 
  االستقالل

صحیفة 
أي   الرَّ

فضائیَّة 
 األقصى

 0.015 0.095 -0.030 -0.209 0.296 -0.269 -0.306 0.097 -0.122 

فضائیَّة 
 فلسطین الیوم

-0.015  0.080 -0.045 -0.224 0.281 -0.284 -0.321 0.082 -0.137 

 0.217- 0.001 0.401- 0.365- 0.200 0.305- 0.126-  0.080- 0.095- فضائیَّة القدس 

 0.092- 0.127 0.275- 0.239- 0.326 0.179-  0.126 0.045 0.030 إذاعة األقصى  

 0.087 0.306 0.096- 0.060- 0.505  0.179 0.305 0.224 0.209 إذاعة القدس

 0.418- 0.199- *0.601- 0.565-  0.505- 0.326- 0.200- 0.281- 0.296- إذاعة الشعب

 0.147 0.366 0.036-  0.565 0.060 0.239 0.365 0.284 0.269 إذاعة الرأي

صحیفة 
 0.184 0.402  0.036 *0.601 0.096 0.275 0.401 0.321 0.306  فلسطین

صحیفة 
 0.219-  0.402- 0.366- 0.199 0.306- 0.127- 0.001- 0.082- 0.097-  االستقالل

  0.219 0.184- 0.147- 0.418 0.087- 0.092 0.217 0.137 0.122  صحیفة الرأي
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  حثال:َ  
اتُ وتوِص  نتائجُ 

  

  نتائُج ال �

  توص
اُت ال �

  ُمقترحةالدراساٌت ال �
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ة بترشیِد  سیتم عرِض نتائَج ال(حِث (عد تحلیِل وتفسیِر محاوِره وفقراِته، وتقد�ِم (عُض التَّوص�ات الخاصَّ
وليّ القانون  َنحَو االلتزام بنُصوص الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الِخطاب  ، Iذلك اقتراح اإلنسانيّ  الدَّ

راسات(عض    .التي ُ�مIن اجراؤها الحًقا الدِّ

  
الً    :النَّتائج/ أوَّ

راسة إلى    :التَّالیة النَّتائجخلص الباحث من خالل اجابتھ على أسئلة الدِّ
سة  وجود ِس�اسات إعالم�َّة  -  ة (المؤسَّ دة ومIتو(ة وُمعمَّمة، تتضمَّن تعخاصَّ ة (القانون ُمحدَّ ل�مات خاصَّ

وليّ   .، وJتُم االلتزاُم ِبها (شIٍل عاماإلنسانيّ  الدَّ

�اسات محدود�ة  -  ولّي اإلنسانّي من جهة أخـر=  ةاإلعالم�ّ التَّجاوزات للسِّ  من جهة ونصوص القانون الدَّ

سيّ   .سواء (شIٍل فردّ| أو مؤسَّ

سات اإلعالم الحIومّي في بلورة ِس�ا جهاز محدود�َّة دور وتأثیر -  ة (شـIل اإلعالمّ�ـسات إعالم�َّة للمؤسَّ

وليّ عام، أو في مجال القانون   .(شIل خاص اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ ة في مجال القـانون اإلعالم�ّ محدود�ة الخبرات  -  ، وعـدم تلقِّـي خبـرات اقل�م�َّـة أو دول�َّـة اإلنسـانيّ  الـدَّ

مفــاه�م ونصــوص علــى لمقاَومــة إعــالم ا مؤسســاتلعــاملین فــي ادرJب محدود�َّــة تــفــي هــذا المجــال، و 

وليّ القانون   .اإلنسانيّ  الدَّ

سـات  -  ه إیجابّي لعمـوم المؤسَّ وليّ تجـاه القـانون  الفلسـطین�َّةة للمقاومـة اإلعالمّ�ـوجود توجُّ ، اإلنسـانيّ  الـدَّ

  .اإلعالميّ وتفعیل االلتزام (مفرداته في الخطاب 

ول�ّ  التَّقارJرتحظى  -  حیـث  (الغـة لـد= إعالمیـي المقاومـة، (أهم�َّـة اإلنسانيّ  وليّ الدَّ المتعلِّقة (القانون  ةالدَّ

؛ �قّ�مونهــــا علــــى أنَّهــــا ُتجــــافي اإلعالمــــيّ بدراســــِتها وتحلیِلهــــا، إال أنَّ العــــاملین فــــي الحقــــل �قومــــون 

 .الموضوع�َّة والح�اد في Iثیٍر من محتواها
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نحـو االنضـمام التفاق�َّـات جنیـف  ةالفلسـطین�َّ للمقاومـة  اإلعالمـيّ االتجاه اإلیجابّي للعاملین في الحقـل  - 

ین، وُ�مIــــن توظ�فهــــا ضــــدَّ رمــــوز  األرSعــــة، (ــــالرَّغم مــــن ادراكهــــم لكــــون هــــذه المســــألة ســــالًحا ذو حــــدَّ

 .الفلسطین�َّةوشخص�َّات في المقاومة 

وليّ بنصوص القـانون  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ وجود مع�قات نحو التزام الخطاب  -  ، اإلنسـانيّ  الـدَّ

، َیل�ه وجود االحتالل، وِمن ثمَّ عـدم اإلعالميّ وتتمثَّل أهمُّ المع�قات في ِقلة الوعي (متطلَّ(ات الخطاب 

ة (المحتو=  �اساتو  اإلعالميّ االلتزام (معاییر حIوم�َّة خاصَّ سةة في اإلعالم�ّ  السِّ   .المؤسَّ

مون أّ| دعـــاو= فـــي ُمجمَ  الفلســـطین�َّةألط�ـــاف المقاومـــة  اإلعالمـــيّ العـــاملون فـــي الحقـــل  -  ِلهـــم ال ُ�قـــدِّ

(استهداف المدنیِّین اإلسـرائیلیِّین والمنشـآت المدن�َّـة، وأ�َّـة سـلو�Iَّات مخاِلفـة فـي هـذا المجـال، إنَّمـا ُتعـُد 

سةاستثناًء وال تعIس االتِّجاه العام لد=   .ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ

وليّ ابنصــوص القــانون  الفلســطین�َّةللمقاومــة  اإلعالمــيّ لخطــاب ا یلتــزم -  مــن وجهــة نظـــر  اإلنســانيّ  لــدَّ

وفـي مسـتو= الممارسـة  ،مسـتو= المعرفـة واإلدراك علـى، وذلـك إعـالم المقاَومـة مؤسسـاتالعاملین فـي 

 .ساتلهذه المؤسَّ  اإلعالميّ الخطاب  ة في واقعِ التطب�ق�َّ 

طات استجا(ات الم(حوثین  بینوجود فروق  -   فلسـطین�َّةالللمقاومـة  اإلعالمـيّ التـزام الخطـاب  حولمتوسِّ

وليّ بنصوص القانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الـى النـوع عنـد مسـتو= تعـز=  اإلنسانيّ  الدَّ

 ."الذIور"والفروق لصالح فئة  α=05.0داللة  

ـــطات اســـتجا(ات الم(حـــوثین  بـــینعـــدم وجـــود فـــروق  -  للمقاومـــة  اإلعالمـــيّ التـــزام الخطـــاب  حـــولمتوسِّ

وليّ بنصوص القـانون  2012خالل العدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّة الـى العمـر عـز= تُ  اإلنسـانيّ  الـدَّ

   α=05.0عند مستو= داللة  والمؤهل العلمي، ونوع الوظ�فة، والخبرة، ومIان العمل 
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  :التَّوصیات/ ثانیًا

  :حث (اآلتيبناًء على نتائج الدراسة التي تم استعراضها أعاله، فیوصي ال(ا

، واخت�ـار ، وتدق�قـهلخطـاب اإلعالمـيّ ل یناطقین الرسـمیّ إلعالمّیـین وقـادة الفصـائل، والنَّـا انت(اه ضرورة .1

 .تجرJم وأتكون محل إدانة  لئالة قة متناه�ّ الكلمات التي تعّبر عن مواقفهم بدِّ 

والنَّــاطقین (اســمها؛ لعــدم ضــرورُة انت(ــاه العــاملین فــي الحقــل اإلعالمــّي ألط�ــاف المقاومــة الفلســطین�َّة،  .2

عوة الســتهداف المــدنیِّین اإلســرائیلیِّین والمنشــآت المدن�َّــة المحتلَّــة، وعــدم تبرJــر ذلــك (مبــدأ المعاملــة  الــدَّ

ولّي اإلنسانيّ   .(المثل؛ Iون �مّثل مخالفًة صرJحًة لنصوص القانون الدَّ

فلســـطین�َّة، والنَّـــاطقین (اســـمها؛ (ـــأنَّ التأكیـــُد علـــى العـــاملین فـــي الحقـــل اإلعالمـــّي ألط�ـــاف المقاومـــة ال .3

عمل�ات المقاومة المیدان�َّة إنَّما تستهدف الوحدات العسIرJَّة المقاتلة والمقرَّات والمراكز العسـIرJَّة فقـ�، 

ولّي اإلنســانّي،  Iمـا یرفــع الحـرج والتبرJــر الحًقـا، وال �عطــي الفرصــة  Iـون ذلــك ینسـجُم مــع القـانون الــدَّ

ولّ�ة للهفوات اإلعالمّ�ةلتصیُّد المنظَّم  .ات الدَّ

�اساتَتعزJُز  .4 ـة (القـانون اإلعالمّ�ـ السِّ وليّ ة وتعم�ُمهـا، وزJـادة االهتمـام (التَّعل�مـات الخاصَّ  اإلنسـانيّ  الـدَّ

�اساتعند ص�اغة   ، ومتا(عة التزام تنفیذها في المخرجات اإلعالم�َّةالسِّ

�اساالحّد (صورة نهائ�َّة من  .5  .ة سواء Iانت (شIٍل فردّ| أو مؤسسيّ اإلعالم�ّ ت التَّجاوزات للسِّ

ســات  .6 ــتعزJــُز دور وتــأثیر اإلعــالم الحIــومّي فــي بلــورة س�اســات إعالم�َّــة للمؤسَّ ة (شــIٍل عــام، اإلعالمّ�

وليّ وفي مجال القانون   .(شIٍل خاص اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ ة في مجال القـانون اإلعالم�ّ تعزJُز الخبرات  .7 اث العـاملین لتّلقـي خبـرات اقل�م�َّـة ، وابتعـاإلنسـانيّ  الـدَّ

 .أو دول�َّة في هذا المجال
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وليّ تعزJــُز التَّــدرJب للعــاملین فـــي قطــاع إعــالم المقاومـــة؛ ف�مــا یتعلَّــR (مفـــاه�م ونصــوص القــانون  .8  الـــدَّ

�اسات، وتطبیR اإلنسانيّ  ولفي مجال القانون  اإلعالميّ المIتو(ة في مجال التَّدرJب والتَّثقیف  السِّ  يّ الدَّ

 .اإلنسانيّ 

ســـات  .9 ـــه اإلیجـــابّي للمؤسَّ ـــتعزJـــُز التوجُّ وليّ تجـــاه القـــانون  الفلســـطین�َّةة للمقاومـــة اإلعالمّ�  اإلنســـانيّ  الـــدَّ

 اإلعالميّ وتفعیل االلتزام (مفرداته في الخطاب 

ول�ّ  التَّقارJرتعزJُز وزJادة االهتمام ( .10 وليّ المتعلِّقة (القانون  ةالدَّ ین العـاملین إلعالمّیـا، وحـثُّ اإلنسـانيّ  الدَّ

ــد= إعــالم المقاومــة (مواصــلة دراســِتها وتحلیِلهــا، والتعــرَّف علــى جوانــب القصــور وعــدم الموضــوع�َّة  ل

 .فیها

ولّ�ــ التَّقــارJرعلــى المهنــّي االهتمـاُم (ــالرَّد  .11 ـة (القــانون  ةالدَّ وليّ الخاصَّ فــي فلســطین عموًمــا،  اإلنســانيّ  الــدَّ

ادرة عن المن غزَّةو  ول�ّ ظَّمات خصوًصا الصَّ والحقوق�َّة؛ بتقارJر موضوع�َّة موثَّقة، وعـدم ترIِهـا دوَن  ةالدَّ

؛ حتَّى ال تبدو فصائل المقاومة وIأنَّها مقرَّة (ما ورَد فیها  .ردٍّ

نحـو االنضـمام التفاق�َّـات  الفلسـطین�َّةللمقاومـة  اإلعالمـيّ تعزJُز االتِّجاه اإلیجابّي للعاملین في الحقـل  .12

وليّ بنصـوص القــانون  اإلعالمــيّ (ضــرورة التـزام الخطــاب  جنیـف األرSعــة، ، وعــدم اعطــاء اإلنسـانيّ  الــدَّ

 .الفرصة لتصیُّد ما یدین المقاومة ورموزها

وليّ بنصـوص القـانون  الفلسـطین�َّةللمقاومـة  اإلعالمـيّ الحدُّ مـن مع�قـات التـزام الخطـاب  .13 ، اإلنسـانيّ  الـدَّ

  .اإلعالميّ ، وااللتزام (المعاییر الحIوم�َّة للمحتو= اإلعالميّ ِمن خالل الوعي (متطل(ات الخطاب 

وليّ بنصـوص القـانون  الفلسـطین�َّةللمقاومـة  اإلعالمـيّ ضرورُة اإلعالن الدائم على التـزام الخطـاب  .14  الـدَّ

�اق، إنَّما ُتعدُّ استثناًء، وال تعIـس االاإلنسانيّ  تِّجـاه ، والتَّأكید على أنَّ أ�َّة سلو�Iَّات مخالفة في هذا السِّ

سةالعام لد=   .ةاإلعالم�ّ  المؤسَّ
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وليّ بنصــوص القــانون  الملتــزم الفلســطین�َّةللمقاومــة  اإلعالمــيّ خطــاب تعزJــُز مفــاه�م ال .15  ،اإلنســانيّ  الــدَّ

 اإلعالمــيّ ة فــي واقــع الخطــاب طب�ق�َّــوفــي مســتو= الممارســة التَّ  ،مســتو= المعرفــة واإلدراك علــىوذلــك 

 ..الفلسطین�َّةة والمقّرSة ِمن المقاومة ة التَّا(عاإلعالم�ّ  ساتلمؤسَّ ل

  

راسات/ ثالثًا   :المقترحة الدِّ

 ضوء نصوصللمقاومة في  اإلعالميّ الفلسطیني الرسمي والخطاب  اإلعالميّ لخطاب دراسة مقارنة ل .1

وليّ القانون    .اإلنسانيّ  الدَّ

في میزان القانون  2014خالل عدوان  غزَّةفي قطاع  الفلسطین�َّةللمقاومة  اإلعالميّ الخطاب دراسة  .2

وليّ  راسة، ومقارنتها مع نتائج اإلنسانيّ  الدَّ   .الحال�ة الدِّ
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  :سیتم استعراض المراجع التي استخدمها ال(احث أثناء اعداده لل(حث، وهي مرت(ة أبجدً�ا


َّة: أوالً    :الُكُتُب الع̀ر
 بیروت ،w1 العرSي، الفIر دار ،خلدون  ابن مقدمة) 1997(ابن خلدون، عبد الرحمن  .1
 الدین الحص سیرة( النوادر السلطان
ة والمحاسن الیوسف
ة ).1994(، بهاء الدین ابن شداد .2

ي  مIت(ة الخانجي، القاهرةتحقیR جمال الدین الش�ال،  ،)األی̀و
 عمان، دار الجلیل  اإلعالم الفلسطیني، ) 1998(أبو شنب، حسین  .3
ه وتحد
اته). 2001(أبوشنب، حسین  .4 منشورات مرIز دراسات و(حوث ، اإلعالم الفلسطیني تجا̀ر

 .وطن، فلسطین

ةعالم
ّ اإلالتراكیب ). 2006(إسماعیل، حنان  .5  ، عمان1، دار وائل للنشر، wة في اللغة الع̀ر
 ، مIت(ة األنجلو المصرJة، القاهرةالمفردات في غرTب القرآن). 1970(األصفهاني، الراغب  .6
 .، دار الفIر، القاهرةأصول اإلعالم اإلسالمي). 1985(إمام، إبراه�م  .7
 الكوJت ،434 العدد العرSي، لةمج ،العالمي واالحتكار الثقافة صناعة ).1995( الحبیباإلمام،  .8
ول
ّ اإلعالم الدولي دراسات في االتصال والدعا
ة ) 1998(أحمد بدر،  .9 ق(اء للط(اعة  دار ،ةالدَّ

 .القاهرة ،والنشر والتوزJع
وليّ م:ادئ القانون ). I))1975ت�ه، جان  .10 ول�ّ ، اللجنة اإلنسانيّ  الدَّ  للصلیب األحمر، جنیف ةالدَّ
وليّ  القانون  )1984( جان(Iت�ه،  .11  جنیف دونان، هنر|  معهد وم:ادئه تطوره ،اإلنسانيّ  الدَّ
 جنیف  ،معهد هنر| دوفان ،القانون االنساني وحما
ة ضحا
ا الحرب) I))1986ت�ه، جان  .12
سة الط(اع، عبدهللا تحقیR فتوح البلدان،) 1987( �حیى بن أحمدال(الذر|،  .13  بیروت ،المعارف مؤسَّ
 ، دار صادر، بیروتw ،3ن العربلسا). 1994(بن علي، دمحم  .14
�) 1986(بن �عقوب، مجد الدین  .15
سة، الط(عة الثان�ة، القاموس المح العر�Sة للط(اعة  المؤسَّ

 والنشر، بیروت
ول�ّ ، اللجنة ال الستمرار اإلغالق سنة أخر= : غزَّة). 2010(ب�ان صحفي  .16 للصلیب األحمر،  ةالدَّ

 .القدس/جنیف
الجهاز صادر عن  الفلسطین�َّةاإلسرائیل�ة في األراضي  المستعمرات). 2012(ب�ان صحفي  .17

بتارJخ  الفلسطین�َّة، حول المستعمرات اإلسرائیل�ة في األراضي المرIزّ| لإلحصاء الفلسطینيّ 
02/08/2012 

 القاهرة صب�ح، دمحم مط(عة ،(عة السادسةطال ،اإلعجاز دالئل ).1960( القاهر عبد، الُجرجاني .18
وليّ المدخل لدراسة القانون ) 2002(جوJلي، سعید سالم  .19 دار النهضـة العرSیـة،  ،اإلنسانيّ  الدَّ

 القاهرة
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، 1دار أسامة للنشر والتوزJع، w واقع لغة اإلعالم المعاصر،). 2011(الحسناو|، مصطفى دمحم  .20
 عمان

، ، الدار األردن�ةنحو مفهوم اعالمي صح
ح: نحو ثقافة وطن
ة معاصرة). 1994( عصام، حماد .21
 عمان

، دار الفIر العرSي، الط(عة األولى، اإلعالم له تارTخه ومذاه:ه). 1965(عبد اللطیف زة، حم .22
 القاهرة

، دار غرJب للط(اعة والنشر، سبتمبر 11ة في عالم ما :عد اإلعالم
ّ اللغة ). 2003(داوود، دمحم  .23
 القاهرة

،  1م الكتب، wتمام حسان،عال: ترجمة النص والخطاب واإلجراء،). 1998(د| بوجراند، روSرت  .24
 القاهرة

  دار المسیرة، بیروت مدخل نظر? وعملي إلى الصحافة الیوم
ة واإلعالم،). 1979(ذی(ان، سامي  .25
 دار ،)والتنفیذ التقن
ة الموضوع،( واإلعالم الیوم
ة الصحافة ).1987( ذی(ان ساميذی(ان،  .26

  بیروت، w2 والنشر، للط(اعة المسیرة
، دار المعتز المWتوب اإلعالميّ بر الس
اسي في الخطاب تحلیل لغة الخ). 2012(رامي یونس  .27

w ،عJاألردن1للنشر والتوز ،  
، دار الفIر العرSى للط(اعة والنشر، األسس العلم
ة لنظرTات اإلعالم) 1978(رشتي، جیهان  .28

 القاهرة
 مط(عة( دار إح�اء الكتب العر�Sة، أبو :Wر الصدیC أول الخلفاء الراشدین) 1950(رضا، دمحم  .29

 ، مصر)سى ال(ابي الحلبيع�
وليّ مدخل إلى القانون ). 1993(الزمالي، عامر  .30 ، منشورات المعهد العرSي لحقوق اإلنسانيّ  الدَّ

 اإلنسان، تونس

ةمدخل إلى الصحافة ). 1998(ساداتي،  .31  الرJاض ،1، عالم الكتاب للط(اعة والنشر، wالع̀ر
 تقرJر، القدس، "صةالبؤر االست
طان
ة غیر المرخ "). 2005(ساسون، طال�ا  .32
، 1مرIز اإلعالم العرSي، w، اسات منهجّ
ة في القضّ
ة الفلسطینّ
ةدر  ).2002(صالح، محسن  .33

 القاهرة
 ، القاهرة1دار الفIر العرSي، w ،اإلعالميّ لغة الخطاب ). 2007(السید، دمحم نادر  .34
 ، بیروت1دار الجبل، w ة،اإلعالم
ّ اللغة ). 1991(شرف، عبد العزJز  .35
 ، عمانالط(عة الثان�ةدار الحامد،  ،حقوق االنسان والقانون الدولي ).2001(ف�صل  شطناو|، .36
وليّ القانون ) 2005(الشاللدة، دمحم فهاد  .37  ، منشات المعارف االسIندرJة، مصراإلنسانيّ  الدَّ
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ة لغو
ة تداول
ة استراتیج
ات الخطاب). 2004(الشهر|، عبد الهاد|  .38 دار الكتاب الجدید ، مقا̀ر
 ، بیروتالمتحدة

 هیئة الموسوعة األولى، الط(عة ،الفلسطین
َّة الموسوعة )1984(وآخرون  أن�س، الصا�غ، .39
  . دمشR ،الفلسطین�َّة

 ، دار الثقافة، عمانتحلیل الخطاب الصحفي من اللغة إلى السلطة). 2002(العاقد، أحمد  .40
ر الفIر العرSي، ، دامقدمة إلى دراسة قانون النزاعات المسلحة). 1975(عامر، صالح الدین  .41

 القاهرة
 ، دار الوعي، حلباألمصار فقهاء لمذاهب الجامع االستذWار). 1993( یوسفعبد البر،  .42
 دار المعارف، القاهرة، لغة الصحافة المعاصرة). 1978(عبد العزJز، دمحم  .43
 العرSي، القاهرة الفIر دار ،1 ،جw 1 ،العام والرأ? اإلعالم نظرTات ).2002(عاطف  عبید، .44
  عمان ، دار الفIر،ال:حث العلمي، مفهومه، أدواته، وأسالی:ه) 2001(، وآخرون عبیدات، ذوقان .45
وليّ مدلول القانون ). 2001(عتلم، شرJف  .46 وليّ قانون ، محاضرات في الاإلنسانيّ  الدَّ ، اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ اللجنة   .للصلیب األحمر ةالدَّ
 النصوص ،اإلنساني الدولي القانون اتفاقیات موسوعة). 2003(عتلم، شرJف وعبد الواحد، دمحم  .47

ول�ّ ، اللجنة ةالموقُع و صدقة ـالم لدوـوال اتـلالتفاقی میةـالرس للصلیب األحمر، الط(عة الثالثة،  ةالدَّ
 القاهرة


ة). 1995(صالح حمد  ،العساف .48Wان ،المدخل إلى ال:حث في العلوم السلوIت(ة العب�Iاض، مJالر 
 ، الط(عة الثان�ة، دار المعرفة، القاهرةاإلعالميّ خطاب السلطة ). 2006(عIاشة، محمود  .49
 ، مIت(ة دار المعرفة، القاهرةلغة الخطاب الس
اسي). 2007(عIاشة، محمود  .50
 األولى، الط(عة جدیدة، قانون
ة توجیهات المصیر تقرTر في الشعوب حC) 1997(دیب  عIاو=، .51

سة  .عIا األسوار، مؤسَّ

ة الثقافة ).2001( نبیلعلي،  .52 ي، الثقافي الخطاب لمستقبل رؤ
ة: المعلومات وعصر الع̀ر  الع̀ر

 الكوJت المعرفة، عالم
وليّ  القانون ): 2010( نزار العن(Iي، .53  انعم ،w1 للنشر، وائل دار ،اإلنسانيّ  الدَّ
مIت(ة األنجلو مصرJة، ، االعالم الدولي بین النظرTة والتطبیC). 1978(العوJني، دمحم علي  .54

 .القاهرة
 ، دار المنارة للنشر والتوزJع، جدةوسائل اإلعالم وأثرها في وحدة األمة). 1985(الغالیین، دمحم  .55
 . ، اإلسكندریةاألمم قانون في العامة األحكام )1970(طلعت  دمحم الغنیمي، .56

ول
ّ المنازعات ). 1985(الفتالو|، سهیل  .57  ، دار القادس�ة، (غدادةالدَّ
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وليّ القانون ). 2009(الفتالو|، سهیل  .58  ، دار الثقافة، عماناإلنسانيّ  الدَّ
 ، عالم المعرفة، الكوJت:الغة الخطاب وعلم النص). 1992(فضل، صالح  .59
دار أسامة للنشر  والحرب، وسائل اإلعالم). 2012(الفهد، موسى علي واأللوسي، سؤدد فؤاد  .60

w ،عJاألردن1والتوز ، 
ي الشعب حC ).1983(یوسف  دمحم یوسف القراعین، .61  دار تقرTر المصیر، في الفلسطیني الع̀ر

 . األردن عمان، للنشر، الجلیل
سة ،)معجم المصطلحات(الكل
ات ). 1993(الكفو|، أبو ال(قاء  .62  الرسالة، بیروت مؤسَّ
  دار الجیل، بیروت، في لبنان إعالم المقاومةنموذج  -ة اإلعالم
ّ الحرب ). I)1998الس، جورج  .63
سة، الموسوعة الس
اس
ة). 1993(الكّ�الي، عبد الوهاب  .64  العر�Sة للدراسات والنشر، بیروت المؤسَّ
 ، بیروت1، المرIز العرSي، wمدخل لتحلیل ظاهراتي الشWل والخطاب). 1991(الماكر|، دمحم  .65
 ، دار أسامة للنشر والتوزJع، عمانبین الواقع والطموح إعالم المقاومة). 2011(المشاق(ة، (ّسام  .66
، دار أسامة للنشر اإلعالميّ وتحلیل الخطاب  اإلعالميّ مناهج ال:حث ). 2009(المشاق(ة، (سام  .67

 والتوزJع، عمان

ة لألراضي اإلسرائیلي االحتالل). I)1981ت شو  ت�سیر النابلسي، .68  مرIز الط(عة الثان�ة، ،الع̀ر

 . بیروت ، الفلسطین�َّة التحرJر منظمة أ(حاث
 ، الدار الثقاف�ة للنشر، القاهرةفي فلسفة اللغة واإلعالم). 2007(الهیتي، هاد|  .69
الدروس  -
س
ةالمحطات الرئ.. الفلسطین
َّةالحرWة الوطن
ة  ).2000(عبد القادر �اسین،  .70

 ، القاهرة، دار الكلمةالمستفادة
  ، المرIز الثقافي العرSي، بیروتتحلیل الخطاب الروائي). 1993(�قطین، سعد  .71

  

 .ةسائل العلم
َّ الرَّ : ثان
اً 
تحلیل مقارن للخطاب : غزَّة:الغة الخطاب الس
اسي في حرب ): 2012(حمزة أبو رمیلة،  .1

  .فلسطین- رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الخلیل، الخلیل، الفلسطیني واإلسرائیلي في اإلعالم
وليّ مدL فاعل
ة القانون ): 2010(ت�م، قصي مصطفى  .2 في النزاعات المسلحة  اإلنسانيّ  الدَّ

 ّ
ول ول
ّ وغیر  ةالدَّ راسات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، Iل�ة ةالدَّ العل�ا، جامعة النجاح الوطن�ة،  الدِّ
  .فلسطین- نابلس

التحول الد
مقراطي الفلسطیني وأثره على الخطاب الس
اسي لحرWة ): 2013(إبراه�م  حبور، .3
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح 2012-2006" حماس"المقاومة اإلسالم
ة 

 .فلسطین- الوطن�ة، نابلس
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وليّ القانوني للمقاتل في القانون الوضع  ):م2006(رواب، جمال  .4 ماجستیر ، رسالة اإلنسانيّ  الدَّ
  .الجزائر –البلیدة، جامعة سعد دحلب، Iل�ة الحقوق غیر منشورة، 

، اطروحة دIتوراه غیر منشورة، Iل�ة اإلعالم اإلسالمي في التلفزTون ). 2001(الزو(عي، هاشم  .5
  اآلداب، قسم اإلعالم، جامعة (غداد

لة ماجستیر غیر ، رساجدار الفصل اإلسرائیلي في القانون الدولي): م2007(العارض، رJم ت�سیر  .6
راساتIل�ة منشورة،    .فلسطین- النجاح الوطن�ة، نابلس، جامعة العل�ا الدِّ

ة الخصم): 2004(دانة عدس،  .7 وموضوعیته في  اإلعالميّ تسلسل الخبر : دور اإلعالم في محا̀ر
ي اإلعالميّ الخطاب  ي والغ̀ر - ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطن�ة، نابلسالع̀ر

  .ینفلسط
رسالة  ،الجامعات لطالب االجتماعي الوعي تشWیل في التلفزTون  دور ).2003(عاطف  مطر، .8

راساتو  ال(حوث معهد منشورة، غیر ماجستیر،   القاهرة العر�Sة، الدِّ
  

 ً  ات واألبحاثالدوريَّ : ثالثا


ة الضفة في الجدیدة االست
طان
ة الموجة): 2012( المرIز العرSي .1  مستوطنین حWومة: الغ̀ر
 ود لأل(حاث العرSي لمرIز، سلسلة تحلیل س�اسات، صادرة عن االفلسطیني الشعب أرضي تستب
ح

�اسات سةار    .2012، الدوحة، أغسطس السِّ
 جامعة علم�ة، قةر و  ،اإلعالميّ  الخطاب تحلیل في اللغة علوم استثمار ).2008(إبرJز، (شیر  .2

  1 المجلد 2008 األردن الیرموك،
، الملتقى الخامس، الس�م�اء دراسة س
م
ائ
ة.. اإلعالميّ ورة في الخطاب الص) بدون (إبرJز، (شیر  .3

  والنص األدبي، جامعة عنا(ة، الجزائر
الفلسطیني :عد مؤتمر أنابول
س للسالم  اإلعالميّ متطل:ات الخطاب ): 2008( أبو السعید، أحمد .4

   الفلسطین
َّةمن وجهة نظر الصفوة 
 م وتطب
قها 1946 لعام المدنیین لحما
ة الرا:عة جنیف 
ةاتفاق.  (2000)الرحمن عبد النصر، أبو .5

  غزَّةورقة عمل، جامعة األزهر، المحتلة،  الفلسطین
َّة األراضي في
ورقة عمل، أكاد�م�ة اإلدارة التحد
ات التي تواجه اإلعالم الفلسطیني، ). 2014(أبو حش�ش، حسن  .6

  غزَّةوالس�اسة للدراسات العل�ا، 
مجلة جامعة النجاح ، الفلسطیني المعاصر اإلعالميّ الخطاب ): 2007(صادق أبو سل�مان،  .7

 –، نابلس ) 2005(العدد األول , الثاني والعشرون المجلد  - العلوم اإلنسان�ة  ، قسملأل(حاث
  فلسطین



151 
 

قراءة في تقرTر هیومان رایتس ووتش ): 2013(اإلدارة العامة لمرIز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  .8
  .غزَّة، وزارة التخط��، )تقدیر موقف(، لحرب مع إسرائیلحول خرق قانون ا

  .،  موقع فلسطین الیومWیف نستثمر تداع
ات أسطول الحرTَّة): 2010(األشعل، عبد هللا  .9
وليّ انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائیلي لقواعد القانون ): 2013(مرIز المیزان  .10 في  اإلنسانيّ  الدَّ

، غزَّةصادرة عن مرIز المیزان لحقوق اإلنسان،  )سة قانون�ةدرا(، 2012خالل عام  غزَّةقطاع 
  2013ینایر 

وليّ  القانون  لم:ادئ التارTخي لمضمون ا). 1998(األنور، أحمد  .11  الشرTعة في اإلنسانيّ  الدَّ
وليّ  القانون  ندوة -)عمل ورقة (الدولي والقانون   المسلحة اعاتنز ال في التسلح وض(� اإلنسانيّ  الدَّ
  .03/07/1998وحتى  27/06 من  الفترة في إ�طال�ا/ سیراكوزا في المنعقدة


ة للضفة دراسة تقرTر المصیر في الفلسطینیین حC). 1981(الحسن  طالل، بن .12  وقطاع الغ̀ر
  .ومیلبرون، نیورJوك لندن Iورونیت، مطبوعات ،غزَّة

 4على 14الفIر ج مجلة ،الغزو شخص
ة في وأثرها اإلعالم، وسائل ).1984(مصطفي  ترIي، .13
  ، الكوJت)وزارة اإلعالم الكوJت�ة(

، النَّتائجاألهداف و  2012نوفمبر  غزَّةالعمل
ة العسWرTة الثان
ة على ). 2014(حبیب، إبراه�م  .14
راساتمجلة جامعة فلسطین لأل(حاث و    یولیو-العدد السا(ع- الدِّ

 2012 لثانيا تشرJن في غزَّة قطاع على اإلسرائیلي العدوان في قراءة). 2012(حط��، أمین  .15
  اإللكتروني مرIز الزJتونة للدراسات واالستشارات الموقُع ، دراسة منشورة على وانعIاساتها

منشورة على ) دراسة(، أثر اإلعالم الفلسطیني في معرWة حجارة السجیل). 2013(الداهود|، دمحم  .16
  .االنترنت

مجلة ، ك الس
اسيالفلسطیني وتعثر التكت
 اإلعالميّ معضلة الخطاب ): 2013(دمج، ناصر  .17
  .برJطان�ا-العودة، لندن

 مجلة الس�اسي الفلسطیني، الخطاب في المحورJة القض�ة المصیر تقرJر) 2007(نبیل  الرمالو=، .18
سة والط(اعة اإلخراج ، الثالث العدد س�اسات،   .هللا رام ، األ�ام مؤسَّ

وليّ الفئات المحم
ة :موجب احWام القانون  ):1999(امر الزمالي، ع .19 ورقة عمل  ـاإلنسانيّ  الدَّ
 1999نوفمبر / تشرJن ثاني  16- 14لى المؤتمر االقل�مي العرSي الذ| انعقد في الفترة إمت دِّ قُ 

   )1999- 1949( (مناس(ة االحتفال (الیوSیل الذهبي التفاق�ات جنیف 
 مرIز) دراسة(، ـقا� حWومة حماسإس ومحاوالت الفلسطیني الشعب حصار )2006( لوائسعد،  .20

  .بیروت نة للدراسات،الزJتو 
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تحلیل : (حث منشور، المؤتمر العلمي الثالث ،اإلعالميّ الخطاب ). 1997(سم�سم، حمیدة  .21
  الخطاب العرSي، جامعة ف�الدلف�ا، عمان

مجلة جامعة ، العولمة والخطاب االسالمي المنشود في ظلها): 2005(الشاعر، ناصر الدین  .22
 –، نابلس )2005(العدد الثالث , التاسع عشرلمجلد ا - العلوم اإلنسان�ة  ، قسمالنجاح لأل(حاث

  فلسطین
وليّ دور منظمة االمم المتحدة في تطوTر القانون ). 1998(دمحم الشاللدة،  .23 المطبC  اإلنسانيّ  الدَّ

ول�ّ المجلة  ،في النزاعات المسلحة   د�سمبر 62السنة الحاد�ة عشرة العدد  ،للصلیب االحمر ةالدَّ
یول�ه /عدد شهر تموز، مجلة الفIر العسIر| السورJة ،"رب والحضارةالح" )1977( (سامعسلي،  .24

 ، سورJا1977
 ،89 عدد الدول�ة الس�اسة دورJة. "الدول
ة العالقات في االست
طان") 1987( صائب عرJقات، .25

  القاهرة
ي في حرب ال اإلعالميّ الخطاب ): 2013(العمایرة، خالد  .26 ، "صح
فة القدس نموذجاً " 67ـ الع̀ر

  .برJطان�ا- ودة، لندنمجلة الع
 في اإلسرائیلي لالست
طان واألمن
ة الس
اس
ة األ:عاد). 2010(العیلة، رJاض وشاهین، أ�من  .27

، ص غزَّة، 1، العدد12، دراسة قانون�ة منشورة في مجلة جامعة األزهر، المجلد ووضعیتها القدس
933.  

قراءة نقد
ة  غزَّةعلى لصح
فة القدس خالل الحرب  اإلعالميّ الخطاب ): 2009(فارس، عوني  .28
راسات، مجلة في افتتاح
اتها   .، المجلد الثامن، العدد الثامنالفلسطین�َّة الدِّ

ول
ّ  الشرع
ة ضوء في الفلسطیني للشعب المصیر تقرTر حC) بدون (الفرا، عبد الناصر  .29 ، ةالدَّ
  غزَّةدراسة، جامعة القدس المفتوحة، 


ة بی). 1997(فلفل، دمحم عبدو  .30   403، مجلة المعرفة السورJة، العدد ن الث:ات والتغییراللغة الع̀ر
وليّ القانون  .31 قسم  ،اوجه الش:ه واالختالف –والقانون الدولي لحقوق االنسان  اإلنسانيّ  الدَّ

وليّ الخدمات االستشارJة للقانون  ول�ّ لجنة ا اإلنسانيّ  الدَّ   .للصلیب االحمر ةالدَّ
، تشرJن 102، مجلة صامد، العدد في الشتات ین
َّةالفلسطصحافة المقاومة ). I)1995رJم، دمحم  .32

  أول، عمان
، غزَّةعلى  :عد العدوان اإلسرائیلي المشهد االستراتیجي) 2012(مرIز درسات الشرق األوس�  .33

  2012، األردن، )دراسة استراتیج�ة(
ول
ّ المحWمة الجنائ
ة ). 2011(المشهداني، أكرم  .34 ، تمدنالحوار الم، مجلة وجرائم إسرائیل ةالدَّ

  .2011، نوفمبر 3394: العدد
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، اإلسرائیلي الحصار تحت غزة قطاع معاناة) 2009(مرIز الزJتونة للدراسات واالستشارات  .35
  بیروتإعداد قسم األرشیف والمعلومات،  ،))1(معلومات  تقریر(

شرائع “مؤتمر  التأس
س إلرساء قوانین إنسان
ة في الحروب واألزمات )2010(هیثم مّناع،  .36
  2010أبرJل  5إلى  3: مملكة ال(حرJن “عودة للجذور –وحقوق اإلنسان  السماء

ول
ّ  القانون
ة الحما
ة). بدون (النحال، دمحم  .37  :السجون  الفلسطینیین للمعتقلین المقررة ةالدَّ
  .، الجامعة اإلسالم�ة، ورقة عملاإلسرائیل
ة

المجلة  ،اإلنسانيّ  وليّ الدَّ ثر الثقافة واالخالق والدین في القانون أ ).1994( احسانهند|،  .38
ول�ّ    40العدد  ،السنة السا(عة ،للصلیب االحمر ةالدَّ

وليّ دراسة حول القانون ) 2005(هنIرتس، جون  .39 ول�ّ ، منشورات اللجنة العرفي اإلنسانيّ  الدَّ  ةالدَّ
  للصلیب األحمر، القاهرة

أحWام القانون وضع
ة دولة فلسطین في األمم المتحدة على ضوء ) 2013(واد|، عبد الح�Iم  .40
  مرIز راشیل Iور| الفلسطیني لحقوق اإلنسانصادرة عن ) دراسة قانون�ة( ،الدولي

في ضوء  غزَّةالحصار اإلسرائیلي المفروض على قطاع ): 2011(یوسف، خولة محي الدین  .41
، مجلة جامعة دمشR للعلوم االقتصاد�ة والقانون�ة، المجلد السا(ع أحWام القانون الدولي العام

  .سورJا- العدد الرا(ع، دمشR ،شرJنوالع
  

  
  :ةالمواقع اإللكترونيَّ : ارابعً 

  http://www.pcbs.gov.ps  الفلسطیني لإلحصاء المرIز|  الجهاز .1

  http://www.alzaytouna.netمرIز الزJتونة للدراسات واالستشارات  .2

  http://www.aljazeera.netلقناة الجزJرة القطرJة  الموقُع اإللكترونيُّ  .3

  https://www.icrc.org/araللجنة الدول�ة للصلیب األحمر  الموقُع اإللكترونيُّ  .4

رSي للدراسات وتحلیل الس�اسات للمرIز العالموقُع اإللكترونيُّ  .5

http://www.dohainstitute.org  

  https://www.palinfo.comللمرIز الفلسطیني لإلعالم الموقُع اإللكترونيُّ  .6

  http://www.alqassam.ps/arabicللمIتب اإلعالمي للقسام الموقُع اإللكترونيُّ  .7
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  http://alawda-mag.comلندن  –لمجلة العودة الموقُع اإللكترونيُّ  .8

  http://www.moh.gov.psلوزارة الصحة الفلسطین�ة الموقُع اإللكترونيُّ  .9

  http://studies.aljazeera.netالجزJرة للدراسات لمرIز الموقُع اإللكترونيُّ  .10

 

  
 المراجع األجنبيَّة: خامًسا

 
1. Alexievich. S (1992) Zinkey toys: Soviet Vices From Afghanistan War, New 

York, w. w. Norton 
 

2. COTTLE, Simon (2004) media organization and production, SAGE 
Publications p 4  

 

3. Hiebert, Ray Eldon, and Sheila Jean Gibbons. Exploring Mass Media 
Changing World. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000 
 

4. Howe, E (1982) The Black game: British Subversive Operations against the 
German during the Second World War, London: Ftura. 
 

5. Roeder. G (1993) the Censored War: American Visual Experience During 
World War Two, London, Yale University Press. 
 

6. Thussu and Freedman, Daya Kishan and Des, war and the media, SAGE 
Publications, p 4 (2005). 
 

7. Virilio P (1989) War and Cinema: the Logistics fl Preception, London, 
Verso 
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  Cــــــالحـــــالم
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  )1(الملحC رقم 
ليّ    :االست:انة :شWلها األوَّ

  
  
  
  
  

 قبل وتطویرھا االطالع علیھا األولیة؛ بھدف صورتھا في المیدانیة الدراسة أداة یُشّكل الذي االستبیان ھذا
  :والدراسة بعنوان ،میدانیًا تطبیقھا

  

في میزان القانون الدولي  2012الخطاب االعالمي للمقاومة الفلسطین
ة في قطاع غزة خالل عدوان "

  "اإلنساني
اإلعالمیین العاملین في المؤسسات اإلعالمیة التابعة والمقربة من فصائل المقاومة  نظر وجھة من وذلك

محاور تمثّل  على خمسة موزعة فقرة )45( من مكونة نةاستبا استخدام الدراسة اقتضت الفلسطینیة، وقد
 .أسئلة الدراسة وفرضیاتھا

  

 
 الطالب

  أنس إبراھیم الیازوري
 أكادیمیة اإلدارة والسیاسیة
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  :أمام العبارة المناسبة) ××××(ي اشارة /ضع

  عامة بیانات : أوال
  
  :الجنس .1

  أنثى    ذكر
  
  
  :العمر .2

             40-35من     35-30من     30-25من      25-20من 
  50-45من     45-40من 

  
  
  :المؤھل العلمي .3

  دكتوراة    ماجستیر    بكالوریوس    دبلوم
  
  
  :نوع الوظیفة الحالیة .4

  مدیر تحریر
  محرر

  معد برامج
  مذیع

  مقدّم برامج
  
  
  :مكان العمل .5

      لیومفضائیة فلسطین ا    فضائیة القدس    فضائیة األقصى
  إذاعة الشعب            إذاعة الرأي    إذاعة القدس    إذاعة األقصى  
    صحیفة الرأي  صحیفة االستقالل    صحیفة الرسالة    صحیفة فلسطین
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  :فقرات االستبیان/ ثانیًا
 

  الفقرات  .م
شدة

: C
واف

م
  

Cف
موا

  
اید  
مح

  Cف
موا

ر 
غی

شدة  
: C

واف
ر م

غی
  

  اإلعالم
ة للمؤسسة ج
اتالس
اسات واالستراتی: المحور األول
            یوجد س�اسات اعالم�ة واضحة ومحددة لد= المؤسسة  .1
            وموثقة الس�اسات االعالم�ة للمؤسسة مIتو(ة .2
            ُتناقش الس�اسات اإلعالم�ة المتعلقة (الخطاب اإلعالمي قبل اقرارها .3
            في المؤسسة  واألقسامالس�اسات االعالم�ة معممة على العاملین  .4
            یتم تقی�م الس�اسات االعالم�ة (شIل دور|  .5
            یتم التطوJر واالتحدیث للس�اسات االعالم�ة في ضوء المتغیرات .6
            المؤسسة فيالخطاب االعالمي  المتعلقةیتم االلتزام (الس�اسات االعالم�ة  .7
            األوقاتیتم تجاوز الس�اسات اإلعالم�ة المتعلقة (الخطاب اإلعالمي في (عض  .8
            استهداف إسرائیل للمؤسسات اإلعالم�ة �صّعب من االلتزام (الس�اسات اإلعالم�ة .9
  اإلعالمیون والقانون الدولي اإلنساني: المحور الثاني  

            القانون الدولي اإلنسانيمعرفة من المهم لإلعالمیین  .10
            ي اإلنساني الخاصة (فلسطینأهتم (مطالعة التقارJر التي لها عالقة (القانون الدول .11
            المتعلقة (فلسطین تي على تقارJر القانون الدولي اإلنسانياأدون مالحظ .12
            أعرف أن االحتالل واالست�طان مخالًفا للقانون الدولي اإلنساني .13
            أعرف أن هناك وضًعا خاًصا لألسر=، في القانون الدولي االنساني .14
            ا أو أكثر حول القانون الدولي االنساني نظمته المؤسسة االعالم�ةا تدرJب�ً نامجً سبR وان اجتزت بر  .15
            ا أو أكثر حول القانون الدولي االنساني نظمته مؤسسات دول�ةا تدرJب�ً سبR وان اجتزت برنامجً  .16
            قراءاتي الذات�ة في مجال القانون الدولي االنساني لد|ّ  .17
  اب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین
ة وقت الحرب ونصوص القانون الدولي اإلنسانيالخط: المحور الثالث  

            أراعي القانون الدولي االنساني في خطابي االعالمي الشفو| أو المIتوب أو المتلفز .18
تقوم المؤسسة االعالم�ة بتقی�م الخطاب االعالمي للناطقین أو العاملین في وسائل االعالم في  .19

  الدولي االنساني ضوء القانون 
          

            سبR وأن قدمت المؤسسة أ| انذاز أو لفت نظر للعاملین لدیها (سبب تجاوز یتعلR (القانون الدولي االنساني .20
            على رصد وIشف المخالفات االسرائیل�ة للقانون الدولي االنساني خطابنا اإلعالمينرIز في  .21
            �ة في تقارJر موثقة، وننشرها ونبثها لجمهور المؤسسةندّون في مؤسستنا االنتهاكات اإلسرائیل .22
            ندّون في مؤسستنا االنتهاكات اإلسرائیل�ة في تقارJر موثقة، ونرسلها للجهات الدول�ة والمراكز الحقوق�ة .23
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            نجح إعالم المقاومة في االنسجام مع م(ادz القانون الدولي اإلنساني  .24
            قوق�ة ف�ما یتعلR بخطابنا االعالمي ونتقبل التغذ�ة الراجعة من تلك المؤسساتنتواصل مع المؤسسات الح .25
أمام الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین�ة تحد من االلتزام (م(ادz القانون الدولي  مع�قاتتوجد  .26

  اإلنساني
          

  نسانيالتقارTر والمؤسسات الدول
ة المهتمة :القانون الدولي اإل : الرا:عالمحور   
            تقرJر هیومان رایتس ووتشاطلعت على تقارJر دول�ة تتعلR (العدوان على غزة من مثل  .27
            تتسم التقارJر الدول�ة المتعلقة (العدوان على غزة (الح�اد والموضوع�ة .28
            نحرص على نشر وSث التقارJر الدول�ة المتعلقة (العدوان على غزة .29
            نقاش التقارJر الدول�ة المتعلقة (العدوان على غزةنستضیف شخص�ات فصائل�ة ل .30
            ننشر ونبث الردود الفلسطین�ة على التقارJر المتعلقة (العدوان على غزة .31
            أدعم اتجاه السلطة للتوق�ع على اتفاق�ات جنیف األرSعة .32
            س�سهم االنضمام الى اتفاق�ات جنیف في مالحقة اسرائیل (سبب جرائم حرب .33
س�سهم االنضمام الى اتفاق�ات جنیف في تحسین التزام الخطاب االعالمي الفلسطیني بنصوص  .34

  القانون الدولي االنساني
          

            جهات في المقاومة الفلسطین�ةو �فتح االنضمام الى اتفاق�ات جنیف ال(اب أمام مالحقات دول�ة ألشخاص  .35
  اب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین
ة في االلتزام :م:ادئ القانون الدولي اإلنسانيالتي تواجه الخط مع
قاتال :الخامسالمحور   

            أدعو في خطابي الستهداف المدنیین اإلسرائیلین والمنشأت المدن�ة خالل الحرب .36
            أبرر دعوتي في خطابي الستهداف المدنیین والمنشأت المدن�ة، (مبدأ المعاملة (المثل  .37
            م صاحبهاجرّ ن الدعوة الصرJحة لضرب المدن والتجمعات المدن�ة مخالفات تُ أعرف Iإعالمي أ .38
            أعرف Iإعالمي انه ال یجوز استعداء أبناء طائفة معینة أو د�انة (عینها .39
ا في مجال تعرJف االعالمیین (محاذیر الخطاب االعالمي المخالف للقانون أر= (أن هناك تقصیرً  .40

  الدولي االنساني
          

استهداف إسرائیل للمؤسسات اإلعالم�ة �صّعب من التزام خطابنا اإلعالمي (م(ادz القانون الدولي  .41
  اإلنساني 

          

            �صّعب من التزامنا (م(ادz القانون الدولي اإلنسانيالخطاب اإلعالمي االرتجالي  .42

            خطابنا اإلعالمي (م(ادئه �صّعب من التزامعدم الوعي (أهم�ة االلتزام (القانون الدولي اإلنساني  .43
            �صّعب من التزام خطابنا اإلعالمي (م(ادئهقلة الوعي (مخاطر عدم االلتزام (القانون الدولي اإلنساني  .44
            �صّعب من التزام خطابنا (م(ادz القانون الدولي اإلنسانيقلة الوعي (متطل(ات الخطاب اإلعالمي  .45
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  )2(الملحC رقم 
 مینحWِّ ة المُ دساأسماء ال

  مWان العمل  الدرجة العلم
ة  االسم  .م
  جامعة األزهر  أستاذ مساعد  عبد الكرJم شبیر. د   .1
  أكاد�م�ة اإلدارة والس�اسة  أستاذ مساعد  نبیل اللوح. د   .2
  جامعة فلسطین  أستاذ مساعد  أحمد األغا. د    .3
  الجامعة اإلسالم�ة  أستاذ مساعد  أحمد الترك. د   .4
  الجامعة اإلسالم�ة  ستاذ مساعدأ  طلعت ع�سى. د   .5
  جامعة األقصى  أستاذ مساعد  نبیل الطهراو| . د   .6
  �مي ومتخصص في اإلعالمدأكا  أستاذ مساعد  عبد هللا السعافین.د   .7
  الكل�ة الجامع�ة  أستاذ مساعد  العال دوائل عب. د   .8
  جامعة األزهر  أستاذ مشارك  أسعد أبو شرخ. د   .9

  یوان الموظفین العامد  أستاذ مساعد  أ�من ال�ازور| . د   .10
  جامعة األزهر  أستاذ مساعد  علي أبو زJد. د   .11
  جامعة فلسطین  ماجستیر  أشرف عل�ان. أ   .12
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  )3(الملحC رقم 
  :االست:انة :شWلها النِّهائي

  
  الكریم، أختي الكریمة أخي

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
  
 
 

 : بعنوان علمیة دراسة بإجراء الباحث یقوم
  

في میزان  2012اب االعالمي للمقاومة الفلسطین
ة في قطاع غزة خالل عدوان الخط"
  "القانون الدولي اإلنساني

  

العالقات الدولیة ضمن البرنامج المشترك بین أكادیمیة اإلدارة  في الماجستیر درجة على للحصول

 .والسیاسة للدراسات العلیا وجامعة األقصى

 (����) إشارة ووضع عبارة، كل قراءة وفرضیاتھا، أرجو راسة متغیرات الد تُمثّل قائمة یدیك بین

 علیك، أو یعبّر عن وجھة نظرك، كما أرجو التكّرم ینطبق أنھ ترى والذي المناسب، في المكان

  .اإلجابة في الدقة بتوخي

 ویؤكد البحتة، العلمي البحث ھي ألغراض بل نوع، أي من اختباًرا تشّكل ال القائمة ھذه بأنّ  علًما 

 .أحد علیھا یطلع ولن سریة االستبانة ستكون ھذه في تُكتب التي المعلومات أن على لباحثا

 أرجو ، لذا)موافق بشدة، موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق بشدّة( خیارات خمس أمامك

 .لوجھة نظرك األقرب واحدة فقط ھي إجابة االستبانة، باختیار فقرات جمیع على التكّرم باإلجابة

  
  تعاونWم حسن لكم كًراشا

  وتفضلوا :قبول فائC االحترام والتقدیر
  

 
 الباحث

  أنس إبراھیم الیازوري
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  :أمام العبارة المناسبة) ����(ي اشارة /ضع

  شخصیة بیانات: أوالً 
  
  :النوع .6

  أنثى    ذكر
  
  
  :العمر .7

   فأكثر 50    49-40 من    39-30 من     29-20 من
  
  
  :المؤھل العلمي .8

  دكتوراة    ماجستیر    بكالوریوس    فأقل دبلوم
  
  
  :نوع الوظیفة الحالیة .9

  مدیر تحریر
  محرر

  معد برامج
  مقدّم برامج

  مذیع
  مراسل

  ______________________________:أخرى، حدد
  

 :الخبرة .10

  سنوات  10أكثر من   سنوات 10-5 من    سنوات   5-1 من     أقل من سنة من
  

  
 :مكان العمل .11

  فئة الصحف  ة اإلذاعاتفئ  فئة الفضائیات
  صحیفة فلسطین        إذاعة األقصى          فضائیة األقصى      
  صحیفة الرسالة        إذاعة القدس        فضائیة فلسطین الیوم      
  صحیفة االستقالل        إذاعة الرأي        القدس فضائیة        

  يصحیفة الرأ        إذاعة الشعب        
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 :فقرات االستبیانة/ ثانیًا

  الفقرات  .م

 C
واف

م

Cف
موا

  
اید  
مح

  Cف
موا

ر 
غی

   C
واف

ر م
غی

شدة
:

  

  تي تعمل بهاال اإلعالم
ة الخاصة :المؤسسةالس
اسات : المحور األول
            توجد معاییر حIوم�ة رسم�ة ومعتمدة للمحتو= االعالمي؛ تخضع لها المؤسسة .1
            اضحة ومحددة لد= المؤسسة یوجد س�اسات اعالم�ة و  .2
            وموثقة الس�اسات االعالم�ة للمؤسسة مIتو(ة .3
            ُتناقش الس�اسات اإلعالم�ة المتعلقة (الخطاب اإلعالمي قبل اقرارها .4
            في المؤسسة  واألقسامالس�اسات االعالم�ة معممة على العاملین  .5
            Iل دور| (ش للمؤسسة یتم تقی�م الس�اسات االعالم�ة .6
            یتم التطوJر واالتحدیث للس�اسات االعالم�ة في ضوء المتغیرات .7
            المؤسسة فيالخطاب االعالمي  المتعلقةیتم االلتزام (الس�اسات االعالم�ة  .8
            تتضمن الس�اسات اإلعالم�ة نصوص أوتعل�مات محددة بخصوص االلتزام (القانون الدولي اإلنساني .9

            العاملون في المؤسسة الس�اسات اإلعالم�ة المتعلقة (الخطاب اإلعالمي في (عض األوقاتیتجاوز  .10
            �صّعب استهداف إسرائیل للمؤسسات اإلعالم�ة من االلتزام (الس�اسات اإلعالم�ة للمؤسسة .11
  نسانيتثقیف وتدرTب العاملین في الحقل اإلعالمي في مجال القانون الدولي اإل : المحور الثاني  
            مطالعة التقارJر التي لها عالقة (القانون الدولي اإلنساني الخاصة (فلسطینیتم  .1
            المتعلقة (فلسطین القانون الدولي اإلنسانيذات الصلة ( تقارJرالت على امالحظال یتم تدوJن .2
           التي أعمل بها المؤسسة االعالم�ةداخل حول القانون الدولي االنساني  ةرامج تدرJب�یتم تنظ�م ب .3
            خارج المؤسسةحول القانون الدولي االنساني  یتم ابتعاث العاملین لبرامج تدرJب�ة .4
            قراءات ذات�ة في مجال القانون الدولي االنسانياإلعالمیین (المؤسسة  =لدیوجد  .5
            في خطابها اإلعالمي أر= أن دولة االحتالل تأخذ (عین االعت(ار م(ادz القانون الدولي اإلنساني .6
  سلوك المؤسسة اإلعالمي تجاه القانون الدولي اإلنساني: المحور الثالث  
            االعالمي الشفو| أو المIتوب أو المتلفز همالقانون الدولي االنساني في خطاب یراعي اإلعالمیون  .1
في ضوء  المؤسسةن في تقوم المؤسسة االعالم�ة بتقی�م الخطاب االعالمي للناطقین أو العاملی .2

  القانون الدولي االنسانينصوص 
          

            على رصد وIشف المخالفات االسرائیل�ة للقانون الدولي االنساني الخطاب اإلعالميفي  یتم الترIیز .3
            ترصد المؤسسة االنتهاكات اإلسرائیل�ة للقانون الدولي اإلنساني في تقارJر موثقة .4
            م�ة الجهات الحقوق�ة بتقارJر حول االنتهاكات اإلسرائیل�ة تزّود المؤسسة اإلعال .5
             تتواصل المؤسسة مع الجهات الحقوق�ة ف�ما یتعلR (الخطاب اإلعالمي .6
            یتم تلقي التغذ�ة الراجعة من الجهات الحقوق�ة ف�ما یتعلR (الخطاب اإلعالمي .7
            تجاوز یتعلR (القانون الدولي االنساني أل| للعاملین لدیها تنب�ه أو لفت نظرقدم المؤسسة ت .8



164 
 

  التقارTر الدول
ة المهتمة :القانون الدولي اإلنساني رصد ومتا:عة :الرا:عالمحور   
            تقرJر هیومان رایتس ووتشعلى تقارJر دول�ة تتعلR (العدوان على غزة من مثل  یتم االطالع .1
            ن على غزة (الح�اد والموضوع�ةتتسم التقارJر الدول�ة المتعلقة (العدوا .2
            یتم نشر وSث التقارJر الدول�ة المتعلقة (العدوان على غزة .3
            تتم استضافة شخص�ات فصائل�ة وحقوق�ة لنقاش التقارJر الدول�ة المتعلقة (العدوان على غزة .4
            ةیتم نشر وSث الردود الفلسطین�ة على التقارJر المتعلقة (العدوان على غز  .5
  االتفاق
ات الدول
ة الخاصة :القانون الدولي اإلنساني: المحور الخامس  
            اتجاه السلطة للتوق�ع على اتفاق�ات جنیف األرSعةتدعم المؤسسة  .1
            �سهم االنضمام الى اتفاق�ات جنیف في مالحقة اسرائیل (سبب جرائم حرب .2
التزام الخطاب االعالمي الفلسطیني بنصوص  �سهم االنضمام الى اتفاق�ات جنیف في تحسین .3

  القانون الدولي االنساني
          

جهات في المقاومة و مالحقات دول�ة ألشخاص ل�فتح االنضمام الى اتفاق�ات جنیف ال(اب  .4
  الفلسطین�ة

          

  نسانيالخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین
ة :م:ادئ القانون الدولي اإل التزام  مع
قات :السادسالمحور   
أمام الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین�ة تحد من االلتزام (م(ادz القانون الدولي  عق(اتتوجد  .1

  اإلنساني
          

استهداف إسرائیل للمؤسسات اإلعالم�ة �صّعب من التزام الخطاب اإلعالمي (م(ادz القانون الدولي  .2
  اإلنساني 

          

            من االلتزام (م(ادz القانون الدولي اإلنسانيمي تحد قلة الوعي (متطل(ات الخطاب اإلعال .3
عدم االلتزام (المعاییر الرسم�ة الحIوم�ة للمحتو= االعالمي �حد من االلتزام (القانون الدولي  .4

  اإلنساني
          

            �عزز االنقسام عدم االلتزام (م(ادz القانون الدولي االنساني في الخطاب اإلعالمي .5
  "المتغیر التا:ع" الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطین
ة :م:ادئ القانون الدولي اإلنساني التزام: المحور السا:ع  
            تتم الدعوة في الخطاب اإلعالمي الستهداف المدنیین اإلسرائیلین والمنشآت المدن�ة خالل الحرب .1
            عاملة (المثل یوجد مبرر الستهداف المدنیین والمنشأت المدن�ة للعدو، وذلك (مبدأ الم .2
            م صاحبهاجرّ مخالفات تُ  ؛أن الدعوة الصرJحة لضرب المدن والتجمعات المدن�ة( تتوفر معرفة Iاف�ة .3
            أثناء الحرب انه ال یجوز استعداء أبناء طائفة معینة أو د�انة (عینها( تتوفر معرفة Iاف�ة .4
            طاب االعالمي المخالف للقانون الدولي االنسانيتقصیر في مجال تعرJف االعالمیین (محاذیر الخ یوجد .5
            توجد رقا(ة واضحة على المادة اإلعالم�ة المقدمة من حیث التزامها (القانون الدولي اإلنساني .6
تخضع الب�انات الرسم�ة الصادرة عن المقاومة الفلسطین�ة لمعاییر النشر وس�اسات التحرJر في  .7

  المؤسسة اإلعالم�ة
          

  


