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The media and social networking sites are a major source that the
public resorts to in obtaining information on all political, cultural,
and economic issues, due to its social effectiveness, its wide spread
and its ability to address the bulk of the societal formation, and
some believe that the media has no role in promoting steadfastness
practices in various Social, economic and political fields, so the aim
of this research is to identify the role of the media and social
networking sites in strengthening the practices of resilience in
various social, economic and political fields through the formative
and polarizing role in light of the great technological progress that
the world is witnessing today, where the means of communication
have developed tremendously thanks to the progress The scientific
revolution and the technological revolution, so that the media
became playing a fundamental role in raising the public's interest
in the issues and problems at hand, specifically with regard to
steadfastness and the Palestinian struggle and resistance in all
fields and the impact of this on the consolidation of the Palestinian
presence on its land. In order to complete this research, the
descriptive approach was used, which is one of the most
appropriate approaches suitable for such research, especially that
this approach showed the role played by the media and social
networking sites with regard to the Palestinian struggle and
resilience and strengthening resilience. The research was applied
to a random sample of citizens of areas classified as "C" and areas
of the Jordan Valley threatened with confiscation, and the number
of the sample was (80) individuals, and data were collected through
personal interviews and focus groups for their suitability for
research purposes, and the results were extracted through answers
to interview questions. One of the most important results of the
research was that the media and social networking sites have an
important role in promoting steadfastness practices in various
social, economic and political fields, as well as showing awareness
between the meanings of steadfastness, struggle and resistance. In
linking the various parties concerned with the Palestinian struggle
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to each other, and mobilizing support in order to preserve the unity
of the struggle in all its forms and to stand firm in the face of
occupation and extremism, and to confront anyone who tries to
exterminate the Palestinian presence on its land and establish its
steadfastness in all forms of steadfastness. The modern approach
to strengthening the practices of steadfastness in various social,
economic and political fields, and working to highlight the struggle
role and establish a national strategic vision that establishes a new
stage towards achieving the goal of liberation from occupation and
strengthening this through activities and initiatives that work to
stabilize the Palestinian on his land within the context of
steadfastness projects with the help of government institutions And
civil society institutions, the private sector, and the countries
concerned with the Palestinian stabilization in on its land and
benefit from its wealth for the benefit of the Palestinian people.
Keywords: Media, Resilience.
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دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
متارا حممد زهدي حداد

3

أمني رمضان سليمان كعابنة

4

امللخص:

تُعد وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي مصدراً رئيسياً يلجأ إليه اجلمهور يف أخذ معلوماته عن كافة
القضااي السياسية ،الثقافية ،واالقتصادية ،بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره الواسع وقدرته على خماطبة
القسم األعظم من التكوين اجملتمعي ،والبعض يعتقد أن اإلعالم ليس له دور يف تعزيز ممارسات الصمود يف
خمتلف اجملاالت االجتماعي ة واالقتصادية والسياسية ،لذا هدف هذا البحث إىل التعرف على دور اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
من خالل الدور التكويين واالستقطايب يف ظل التقدم التكنولوجي الكبري الذي يشهده العامل اليوم ،حيث
تطورت وسائل االتصال تطوراً هائالً بفضل التقدم العلمي والثورة التكنولوجية فأصبحت وسائل اإلعالم
ُُتارس دوراً جوهرايً يف إاثرة اهتمام اجلمهور ابلقضااي واملشكالت املطروحة ،ابلتحديد فيما يتعلق ابلصمود
والنضال الفلسطيين واملقاومة يف كافة اجملاالت وأثر ذلك على ترسيخ الوجود الفلسطيين على أرضه.

ومن أجل إجناز هذا البحث مت إستخدام املنهج الوصفي ،والذي يُعد من أنسب املناهج مالءم ًة ملثل هذا
البحث ،وخاصة أن هذا املنهج أظهر الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي فيما
خيص النضال والصمود الفلسطيين وتعزيز الصمود .ومت تطبيق البحث على عينة عشوائية من مواطين املناطق
املصنفة "سي" ومناطق األغوار املهددة ابملصادرة ،وبلغ عدد العينة ( )80فرداً ،ومت مجع البياانت من خالل
املقابالت الشخصية واجملموعات املركزة ملالئمتها ألغراض البحث ،ومت إستخراج النتائج من خالل اإلجاابت
على أسئلة املقابالت.

وكان من أهم نتائج البحث ،أن اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي هلما دوراً هاماً يف تعزيز ممارسات
الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وأيضاً إظهار الوعي بني معاين الصمود
والنضال واملقاومة ،وهلذا الدور اإلعالم ي اتريخ عريق وقد تطور هذا الدور مع التطور التكنولوجي ليبقى
مصدراً رئيساً وهاماً يف ربط خمتلف اجلهات املعنية ابلنضال الفلسطيين ببعضها البعض ،وحشد التأييد يف
سبيل احملافظة على وحدة النضال بكافة أشكاله والصمود يف وجه االحتالل والتطرف والتصدي إىل كل من
حياول إابدة التواجد الفلسطيين على أرضه وتثبيت صموده بكافة أشكال الصمود ،وخرج البحث بتوصيات
أمهها :استغالل الثورة الرقمية والتقنيات احلديثة يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،والعمل على إبراز الدور النضايل وأتسيس رؤية اسرتاتيجية وطنية ُُتؤسس مرحلة
جديدة حنو حتقيق هدف اآلنعتاق من االحتالل وتعزيز ذلك من خالل الفعآليات واملبادرات اليت تعمل
على تثبيت الفلسطيين على أرضه ضمن سياق مشاريع الصمود مبساعدة املؤسسات احلكومية ومؤسسات
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اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والدول املعنية بتثبيت الفلسطيين على أرضه واالستفادة من ثرواته لصاحل
الشعب الفلسطيين.

Issue: 6

الكلمات املفتاحية :اإلعالم ،الصمود.

Volume: 4
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اإلطار العام
الفصل األول
.1-1املقدمة:
كانت وما زالت الثورة الفلسطينية ُُتثل أحد أهم حركات التحرر الوطين يف العصور احلديثة ،اليت تُعرب عن إرادة الشعوب

احلُرة يف الدفاع عن حريته واستقالله يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،وتُعترب فكرة املقاومة والكفاح ضد االحتالل قدمية قدم البشر،
فقد سجل التاريخ البشري العديد من حاالت اعتداء شعوب على أُخرى ،احتالالً ألرضها وقهراً لسكاهنا ،فما كان من هذه الشعوب
إال أهنا ُترتست حول حقها يف الدفاع عن نفسها والذود عن أرضها ،فكانت املقاومة هي النتيجة املنطقية لذلك ،وإن تعددت
صورها وأشكاهلا ،وتنوعت طرقها وأساليبها ووسائلها وأدواهتا ،ويُعد الدافع الوطين من أبرز اخلصائص اليت تتسم هبا حركات التحرر
الوطين عرب التجارب التارخيية لألمم والشعوب الواقعة حتت االحتالل ،فاملقاومة ضد األعداء من أبرز ظواهر اتريخ الشعوب واألمم
اليت كتب هلا البقاء فاملقاومة ُتثل إرادة شعوهبا التواقة للحرية واالستقالل وتعرب عن قضاايها العادلة ورغبتها يف التحرر(.أبو كرمي،
 ،2021ص)10
وُتتلك الثورة الفلسطينية املعاصرة جتربة هامة يف النضال والصمود مجعت فيها الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيين كافة
أشكال التحرر فقد خاض النضال ضد االحتالل حيث أن الزاوية الفلسطينية الوطنية أن األرض والشعب حتت االحتالل يف فلسطني
مما يعطي الشرعية الوطنية للمقاومة ،إذ من حق الشعب الذي يتعرض لالحتالل أن يقاوم وحيرر وطنه من قوات االحتالل ابلتحديد
أن الشعب الفلسطيين من حقه أن يتمتع حبق تقرير مصريه كما أكدت عليه قرارات األمم املتحدة ،فاملصلحة الوطنية العُليا للشعب
الفلسطيين تقتضي أن يقاوم االحتالل اإلسرائيلي ويصمد على أرضه بكافة أشكال الصمود والثبات.
وقد انلت القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيين عرب اترخيها الطويل اهتمام العديد من وسائل اإلعالم ومواقع
التواصل االجتماعي ملا له أثر يف إيصال الصوت العايل للدفاع عن القضية الفلسطينية ودور يف رفع القضية ليس على املستوى احمللي
بل اإلقليمي والدويل ،فهي القضية األساس وجوهر الصراع العريب_اإلسرائيلي ،وصاحبة التواجد الدائم يف قلوب الشعوب وهي قضية
شعب يناضل من أجل تقرير مصريه يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف( .أبو كرمي ،2021 ،ص)15
ويف هذا اإلطار فإن استخدام احملور اإلعالمي ومواقع التواصل االجتماعي يُساهم يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف
اجملاالت االجتماعي ة واالقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيين من خالل توفري رؤية إعالمية يُستخدم فيها كل أدوات التكنولوجيا
احلديثة لنشر الوعي التثقيفي والوطين حول القضية الفلسطينية وآليات املقاومة اليت تساعد الشعب يف تقرير مصريه(.عبد
الكرمي ،2011،ص)45
فوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ليست مبنأى عن رؤيتها يف نشر الوعي حول تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف
اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية بل هي ضرورة ومطلباً فاملؤسسات اإلعالمية منصة هامة مضمونة النتائج حيث أن
توظيف املؤسسات اإلعالمية عرب التقنيات احلديثة يف جمال الصوت الرقمي والفيديو الرقمي واألفالم الوطنية واألخبار واملقاالت هامة
للتعريف عن كيفية تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعي ة واالقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيين.
(كناعنة،2011،ص)78
يُركز هذا البحث على دراسة دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسية .وأيمل الباحثني من هللا عزوجل أن يُوفقهما يف حبثهما ،نظراً ألمهية التوصيات اليت ستخرج من
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البحث وإلفادة العاملني يف قطاع اإلعالم يف كيفية استغالل دور وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي لتعزيز ممارسات الصمود
يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،والسعي قُدماً حنو ترسيخ االستقالل والتحرر الوطين.

Volume: 4

.2-1املشكلة:
تُعد الوسائط اجلماهريية أو وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية قوة اجتماعية جديدة ظهرت يف حياة اآلنسان وأثرت
بشكل واضح يف ثقافته ومنط حياته ،والبعض من األفراد يعترب أن تلك وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ليس هلا أثر أو
دور يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ابلرغم من التطور احلاصل من أدوات تكنولوجية
حديثة ،ومل يتطرق اآلخرين واملعنيني أن وسائل اإلعالم هلا ميزة يف الدفاع عن القضااي الوطنية كوهنا وسائل االتصال اجلماهريي واليت
هي من أهم األدوات يف نشر األحداث واالنتهاكات حبق الشعب الفلسطيين ،األمر الذي يُثري التساؤل الرئيس اآليت :ما دور اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ؟ ويف ظل هذا التساؤل
الرئيس ميكن صياغة التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مدى مسامهة اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية؟
 ما دور املؤسسات اإلعالمية يف تثبيت الصمود الفلسطيين ؟
 ما أبرز األدوات اإلعالمية اليت هتدف إىل نشر املقاومة لكافة أطياف الشعب الفلسطيين؟
.3-1أهداف البحث:
• التعرف إىل دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية.
• التعرف إىل مدى مسامهة اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية.

• التعرف إىل دور املؤسسات اإلعالمية يف تثبيت الصمود الفلسطيين.
• التعرف إىل أبرز األدوات اإلعالمية اليت هتدف إىل نشر املقاومة لكافة أطياف الشعب الفلسطيين.
• التوصل إىل جمموعة من التوصيات هبذا اخلصوص لتقدميها لذوي العالقة.
.4-1أمهية البحث:
 .1الناحية العلمية :التعرف إىل دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات
الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية .ومعرفة آليات املواجهة والصمود والنضال الفلسطيين ،حيث ينبع
أمهية البحث من حيوية املوضوع ابعتباره حمور إهتمام اجملتمعات اليت ما زالت حتت االحتالل يف فهم طبيعة أتثري وسائل اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،كما أن عصران احلايل
حباجة إىل إيالء اإلعالم دوراً شامالً ضمن الرؤية االسرتاتيجية اإلعالمية الوطنية التحررية.
 .2الناحية العملية :يُسهم هذا البحث يف حتديد أمهية دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي
يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وذلك من خالل النتائج اليت سيتوصل إليها هذا
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البحث ،ابإلضافة إىل التوصيات اليت سيُقدمها الباحثني ،واليت ُميكن أن تستفيد منها املؤسسات اإلعالمية ،من أجل تذليل مجيع
الصعاب والعقبات اليت حتول دون االستقالل الوطين.
.5-1فروض البحث:
الفرض الرئيس األول :يوجد دور لإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسية .ويف ظل هذا الفرض الرئيس ميكن صياغة الفروض الفرعية التالية:
• يوجد مسامهة لإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية.
• يوجد دور للمؤسسات اإلعالمية يف تثبيت الصمود الفلسطيين.
• يوجد أدوات إعالمية هتدف إىل نشر املقاومة لكافة أطياف الشعب الفلسطيين.
.6-1حدود البحث:
احلدود املوضوعيةُ :تثلت يف يوجد دور لإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
احلدود البشرية :تتمثل على عينة ( )80فرد من مواطين املناطق املصنفة "سي" واألغوار والبادية واملسافر يطا شرق جنوب
اخلليل.
احلدود املكانية :تتمثل يف األماكن اليت يشغلها كل من مواطين املناطق املصنفة"سي" واألغوار والبادية واملسافر يطا شرق
جنوب اخلليل.
احلدود الزمنية :تتمثل ابلفرتة الزمنية لتطبيق البحث امليداين عام .2022
.7-1منهجية البحث:
 1/7منهج البحث العلمي املستخدم يف البحث:
قام الباحثني يف هذا البحث ابتباع املنهج الوصفي نظراً ملالئمته طبيعة البحث الذي يقتضي مجع البياانت وإجراء التحليل

هلا الستخراج النتائج املطلوبة.
 2/7جمتمع البحث:

تكون جمتمع البحث من مجيع مواطين املناطق املصنفة"سي" واألغوار والبادية واملسافر يطا شرق جنوب اخلليل.
 3/7عينة البحث:
تكونت عينة البحث من ( )80مفردة تكونت من مواطين املناطق املصنفة"سي" واألغوار والبادية واملسافر يطا شرق جنوب
اخلليل.
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 4/7أداة البحث:

أسئلة البحث.
.8-1مصطلحات البحث:
 وسائل اإلعالم :عبارة عن مجيع الوسائط املرئية واملقروءة واإللكرتونية اليت تعمل على تزويد اجلماهري ابألخبار واملعلومات ويعربعن اجملتمع الذي يصدر منه ويتوجه إليه ،وهو العملية االجتماعية اليت يتم فيها االتصال بني أطراف يتبادلون األدوار يف بث الرسائل
االتصالية املتنوعة واستقباهلا من خالل أشكال وسائل االتصال(.خزاعي ،2016،ص)45
ويُعرف الباحثان وسائل اإلعالم إجرائياً :هو أداة إليصال املضامني املطلوبة أبشكال متميزة ومؤثرة بطريقة ما لتزويد املستخدم أببرز
املعلومات واألخبار.
 مواقع التواصل االجتماعي :شبكة عنكبوتية تعمل على خلق هوية وتعزيز قدرات وإمكانيات اجملتمع املدين يف جمال اإلعالماإللكرتوين االجتماعي ،واإلعالم االجتماعي الرقمي عبارة عن شبكات اجتماعية هبا أعضاء من خمتلف أحناء دول العامل ،وهتدف
إىل ربطهم والتعارف بينهم حسب التخصص واملكان وطبيعة األهداف اخلاصة واالهتمامات(.نعريات ،2017 ،ص)88
ويُعرف الباحثان مواقع التواصل االجتماعي إجرائياً :تقنيات االتصال أكثر تفاعلية واجتماعية لإلشارة إىل اخلواص واملميزات األكثر
تفاعلية اليت قدمتها األشكال األحدث من وسائل اإلعالم اإللكرتونية واليت وفرت طرق خمتلفة للتواصل وتبادل املعلومات مقارنة
بوسائل اإلعالم التقليدية مثل التلفاز والصحف والراديو.
 الصمود :قدرة األفراد القاطنني على األرض ابلثبات واملقاومة لتحرير األرض ( .أبو كرمي ،2021 ،ص)98ويُعرف الباحثان الصمود :هو تعزيز تواجد اآلنسان يف وطنه مهما كانت الصعوابت.
.9-1هيكلية البحث:
تتضمن ما سيتم تناوله يف البحث ،على النحو اآليت :
الفصل األول :يشتمل على املقدمة ،ومشكلة البحث ،أسئلة البحث ،وأمهية البحث ،أهداف البحث ،فروض البحث،
منهجية البحث ،حدود البحث ،ومصطلحات البحث.
الفصل الثاين :يشتمل على اإلطار النظري ويتضمن مفهوم اإلعالم ،وأمهيته ،ومواقع التواصل االجتماعي ،ودور اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وخالصة الفصل.
الفصل الثالث :يشتمل على اإلطار امليداين ،ويشتمل على عناصر املقابلة الشخصية واألسئلة اليت تتواجد فيها.
الفصل اخلامس :مناقشة النتائج والتوصيات :ويشتمل على مناقشة نتائج إجاابت الفروض وعلى أهم التوصيات وأهم
البحوث املستقبلية املقرتحة.
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مت استخدام املقابلة الشخصية واجملموعات املركزة كأداة جلمع البياانت من عينة البحث ،للتعرف على أمهية دور لإلعالم
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اإلطار النظري
الفصل الثاين
 .1-2مقدمة:
كل أمة هي جمموعة قيمها وتقاليدها وجتارهبا يف الصمود والنضال حنو التحرر واخلالص من براثن االحتالل يف كل بقعة من
العامل ،وهي يتمثل يف صمودها ومدى استخدام أساليب املقاومة يف اخلالص من اهلوان واالحتالل ،وما خلفته من ثقافة الصمود
على امتداد عصور طويلة وكل شعوب األرض قاطبة هتتم بنضاهلا فتُحيي ذلك عند ذكرى استقالهلا أو تستمر يف حال املقاومة كما
حال الواقع الفلسطيين وتُسجل الصمود خشية فقدان القضية الفلسطينية حىت يظل عنواهنا حياً ،ويكون هذا الصمود سندها الذي
ترتكز عليه يف شق طريقها إىل املستقبل األفضل وهو التحرر الفعلي الواقعي من براثن االستعمار الصهيوين ،واألمم اليت هلا حضارات
نضالية وكفاحية هي اليت تقف شاخمة يف وجه التيارات العاتية اليت حتاول اآلنقضاض عليها ،واألمم اليت كان هلا صمود مشهود
صمدت ضد احلمالت اليت شنت عليها ،وهزمت االستعمار الذي حاول أن يقضى عليها.
يف الكفاح والنضال من القيم واملبادئ ما جيعل هذه األمة تفخر أبهنا قدمت للفكر اآلنساين يف مسرية ما تقدم به خطوات
يف سلم الرقي الصمودي ،فمن الصمود ما أرسى مبادئ احلرية وإحالل التعاون حمل الصراع ،واحلب حمل الكراهية واملودة مكان
املعاانة والتكاتف حمل التحاسد ،كلها سبل إلعمار األرض والتحرر الواقعي ،وهناك من أدوات النضال اليت سامهت يف ترسيخ احلرية
كانت مبثابة تشكيل الدول واحلكومات مبنظار مدين حقوقي(.الفيل ،2004 ،ص)575
والكثري من اجلماعات املضللة للحق اليت تتحدث ابسم الوطنية وهم براء منه يعملون على هدم الصمود الفلسطيين حبجة
أهنا لن ُحترر األرض وأهنا ضمن مضمار الرجعية النضالية ضمن معتقدات غري وطنية وغري سوية وفعلياً هي مجاعات ال دخل هلا
ابلوطن واألوطان ،لذلك موضوع تعزيز الصمود بكافة اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية حباجة لوسيلة لتعزيزه وترسيخه
مثل استخدام أدوات اإلعالم كونه يف هذا الزمان له كلمة عُليا ،وخباصة اإلعالم املسموع واملرئي واإللكرتوين الذي ساهم يف حماربة

املضليني الذين يرهقون الوطن من جهة ومن جهة أخرى ساهم اإلعالم يف تعزيز النضال األسطوري بعدة أساليب من خالل الكشف
عن عنوانني املناضلني واألسرى ومدى ارتباط الصامدين ابلثبات على األرض رغم هتجريهم من أرضهم وهدم منازهلم ابلتحديد ألهايل
منفذي العمليات (.أبو كرمي ،2021،ص)75
ويُعترب اإلعالم عنصراً من عناصر النضال يف تعريف الصمود بكافة أشكاله وتوثيقه والذي يشكل اهلوية الوطنية ،فالصمود
بشكل عام يتعرض للتشويه ،فرتسيخ الصمود والثبات على األرض يتحقق بتكاتف اجلهود اإلعالمية الرمسية وغري الرمسية مع اجملتمع
احمللي واإلقليمي والدويل.

ودور اإلعالم ابرز يف مواجهة االنتهاكات االحتاللية على األرض من خالل تسليط الضوء عليها بكل اجملاالت من خالل
برامج إعالمية تسعى إىل أتكيد وترسيخ ومحاية الصمود الوطين ،حيث أغلب اخلرباء واملتخصصني يف جمال النضال والكفاح واملقاومة
طالبوا بتعزيز احملتوى النضايل يف وسائل اإلعالم املختلفة وإعطائه املزيد من األمهية ملا للصمود من دور كبري يف تعزيز النشاط الوطين
والفكري والتوعوي والثقايف وتوثيق العالقة الصمودية بني ماضي األجيال وحاضرها ويف ترسيخ الثقافة واهلوية ،كما أكدت املؤُترات
والندوات املنادية للصمود والثبات واملقاومة على عمق وأمهية العالقة الفاعلة بني اإلعالم والتحرر واليت تُتيح لكل منهما االستفادة
وحتقيق األهداف املنشودة سواء عن طريق توعية اجملتمع ابلقضااي الوطنية وأمهية احلفاظ على الصمود أما عن طريق تقدمي منتج
إعالمي متميز ذي خصوصية يف ذات السياق ،وجيمع اخلرباء واالكادمييون واملقاومون والسياسييون واملهتمون ابلصمود على أن
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وسائل اإلعالم ُُتثل أداة مهمة جداً يف نشر آليات املقاومة بكافة أشكاهلا ،لكنها حىت اآلن مل تقم ابلدور املطلوب أمام التكنولوجيا
اليت سعت إىل تغريبنا عن ثقافتنا وتراثنا وهويتنا النضالية(.نعريات ،2017 ،ص)76
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ويُعد اإلعالم بكافة أشكاله قوة اجتماعية تلعب دوراً فعاالً يف تعزيز الصمود من خالل إجياد قنوات لنشر قصص الصمود
وتروجيها وتقريبها يف إذان اجليل اجلديد إضافة إىل أن وسائل االتصال اجلماهريي ليست فقط قنوات نقل صماء وإمنا أدوات فاعلة
ساعدت كثرياً على "عصرنة" اإلبداع ال وطين وعرضه يف حلة جديدة تتالءم مع العصر اجلديد ،انهيك عن دور الوسائط اجلماهريية
يف تزويد قاعدة عريضة من اجلمهور ابألخبار والرواايت النضالية سواء من داخل السجون االحتاللية أو ثبات أهايل الشهداء أو
ثبات وصمود من تشرد وهتجر قسراً من أرضه اليت يتداوهلا الناس ليتم التعديل عليها لتصبح مادة شعبية يتداوهلا األجيال القادمة،
كما أن الوسائط اجلماهريية تعمل على إجياد تواصل غري مباشر بني النص املذاع واجلمهور املتلقي يتم من خالل وسائل بث إلكرتونية
وأدوات تقنية حديثة تنقل املادة للجمهور ،حيث أثرت وسائل اإلعالم يف حياتنا املعاصرة يف صياغة منط حياة اآلنسان يف اجملتمع
املعاصر وظهر هذا التأثري واضحاً يف طبيعة صياغة ادوات جديدة حنو الصمود واملقاومة والنضال والكفاح.
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سيتناول هذا الفصل مفهوم اإلعالم ،ومواقع التواصل االجتماعي ودورمها يف تعزيز الصمود يف اجملاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،وسينتهي الفصل إىل خالصة تُوجز أهم ما تناول هذا الفصل.
 .2-2مفهوم وسائل اإلعالم:
وسائل اإلعالم مبفهومها ومصطلحاهتا ،هي الوسائل اليت تستخدم للتواصل مع اجلمهور املستهدف من أجل نقل األخبار
واملعلومات الصحيحة ابحلقائق املوضوعية دون حتريف ،الطالع الرأي العام مبا هو مطروح من قضااي هتم اجملتمع بشكل عام ،حيث
ميكن حصرها مبا أييت(.نعريات ،2017 ،ص:)98
 وسائل اإلعالم املقروءةُ :تتاز هذه الوسائل إبمكانية حفظها بسهولة ،حيث أهنا توفر للقارئ فرصة أن خيتار املوضوع الذي يعجبهليقرأه من جملة أو صحيفة وميكنه أن يُعيد قراءة جزء منه ابإلضافة إىل أنه ميكنه قراءهتا مرات عديدة.

 وسائل السمعية :تعتمد هذه الوسائل على الصوت ،وهي تشمل :اإلذاعة والتسجيالت الصوتية من نشرات األخبار واألغاينواملوسيقى ،حيث ميكن أن يستمع هلا بسهولة وميكن أن خيتار مساع املوضوع املناسب يف الوقت املناسب.
 وسائل اإلعالم السمعية والبصرية :هي من أهم الوسائل ألهنا تعتمد على الصوت والصورة وتشمل التلفاز والسينما فهي من أهموسائل االتصال احلديثة لنقل املعلومات واألحداث إىل ماليني األشخاص يف أرجاء العامل ،وعادة هتتم بنقل وقائع األحداث يف
صورهتا الواقعية اليت ال حتتمل الشك أو التزوير ابإلضافة إىل اآلنرتنت ،وتعد هذه الشبكة من أحدث وسائل اإلعالم حيث أهنا جتمع
بني الصفات املكتوبة واملسموعة ،واملرئية وكذلك اإللكرتونية وميكن الشخص من تصفح مواقع خمتلفة بسهولة ،حيث أن هذه الشبكة
أحدثت ثورة كبرية يف عامل وسائل اإلعالم وساعدت يف ربط العامل كله مع بعض وحتت فضاء واحد مما يتيح تبادل املعلومات بني
الشعوب بسهولة ويسر.
.3-2الدور اإلعالمي يف تعزيز الصمود:
للصحافة دوراً هاماً يف نشر الوعي والتثقيف عن الوطن وآليات الدفاع عن الوطن والوصول إىل التحرر إن كان حتت االحتالل
وهلذا الدور اتريخ عريق وقد تطور هذا الدور اليوم ليبقى مصدراً رئيساً وهاماً يف الوصول ألكرب شرحية من األفراد للرتكيز وجذب

أكرب عدد ممكن منهم لاللتفاف حول الوطن ومدى قدرهتم لرفع الصوت عالياً للدفاع عنه ،ومواقع التواصل االجتماعي لعبت دوراً
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يف إيصال الرسائل الوطنية بشكل سريع مثل اهلاشتاغات اليت تدافع عن االسرى املرضى أو تدافع عن قطاع غزة اثناء احلروب ورفع
احلصار عنها أو تدافع عن حصار املخيمات اليت تدافع عن أفرادها مثل خميم جنني ،إال أن عملية توثيق القصص النضالية يف عصران
احلاضر تتميز ابلراوبط الفقرية واملتشعبة وهذه التشعبات غريت عالقتنا مع آليات التحرر ،فاليوم اإلعالم يُقدم لنا املعلومة من خالل
النص والصورة والفيديو واجلدول الزمين وهناك تفاعل حيوي بني املعلومة ومتلقيها تربط الشخص بشكل مباشر مع وطنه وهويته(.أبو
طاقية ،2015 ،ص)76
واإلعالم لعب مبستوايته املختلفة يف ما تعرضت له األرض الفلسطينية يف عدة مدن من سرقة وهتجري السكان منها واإلعالم
لعب على توثيق االنتهاكات وحشد الدعم االقليمي الدويل لالهتمام هبا وتدويلها وتسليط الضوء على أمهيتها وجعلها منارة دفاعية
وشهادة دولية ضد ما يفعله االحتالل ابلفلسطينيني ،كما لعب وسائل اإلعالم دوراً يف تعزيز الرؤية النضالية على املستوى االجتماعي
من خالل احلفاظ على السلم األهلي داخل اجملتمع األهلي والوصول إىل تعليم فلسطيين وطين وكما الرتكيز على حماولة النهوض
الوطين من خالل احلفاظ على هوية الفلسطيين من خالل احلفاظ على تراثه الفلسطيين بكافة أشكاله ،وكما أن لإلعالم دوراً يف
النهوض االقتصادي وحماولة اآلنعتاق من اقتصاد االحتالل الذي كبله اتفاقية ابريس االقتصادية واتفاق اوسلو الذي أضاع القضية
الفلسطينية وسرق األرض والشجر واحلجر ،إىل جانب دور وسائل اإلعالم العلمية والعملية يف تعزيز العالقة بني املعامل واهلوية والقيم
اآلنسانية املشرتكة بني شعوب العامل يف االشرتاك برؤية التحرر الفعلي ،وال ننسى أن لالعالم ومواقع التواصل االجتماعي هلما دوراً
يف الرتكيز على إجياد أفقاً سياسياً للشعب الفلسطيين من خالل االستقالل وحتقيق السيادة الوطنية والتاكيد على أن القدس عاصمة
الدولة الفلسطينية(.خزاعي ،2016 ،ص)98

ودور اإلعالم يف توثيق قصص التهجري يف املناطق مثل األغوار ومسافر يطا والقرى واجلبال الفلسطينية ألخذها وبناء
املستوطنات لتحقيق أهدافها العسكرية واألمنية واالقتصادية والزراعية ،واالستخدام الفعال لشبكات التواصل االجتماعي يف الوصول
إىل اجلمهور وتقدمي رسائل معرفية توعوية ملا حيدث حول سرقة األرض يساهم يف تعزيز الصمود الفلسطيين على أرضه من خالل
إجياد وسائل تضمن حقه يف أرضه سواء ابجلهود السياسية أو احلقوقية أو الدوبلماسية أو املقاومة بكافة أشكاهلا ،واستخدام قادة
الرأي واملؤثرين يف وسائل اإلعالم تقوم على إعداد اخلطط والربامج اخلاصة بنشر الصمود الفلسطيين والتواصل مع اجلهات املعنية
احلقوقية حبماية الشعب الفلسطيين.
تتيح وسائل اإلعالم ألفراد اجلمهور التعرف على االنتهاكات االحتاللية والوصول إىل جمموعات قد تتعرض إىل التهجري
الفعلي من األرض ،ومن خالل األدوات الرقمية اليت أاتحتها وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي فإن معظم من تعرض
لالنتهاكات ميكن عرض قصصهم على اجلمهور حلمايتهم وميكن إعادة الروح الوطنية وبنائها رقمياً.
أتثري اإلعالم ملموس يف إحياء الوعي الوطين ،واهلدف من اإلعالم أيضاً نقل املعلومات واملعارف وأتثري يف آراء وأفكار

األفراد وتوسيع ادراك اجلمهور ومن أهم خصائصه أنه يتميز ابلدقة والوضوح وتزيد أمهيته يف التقدم العلمي إلجياد آليات النضال
والكفاح الوطين.
 .4-2دور اإلعالم يف توثيق املمارسات الصهيونية والتصدي لالحتالل:

إن وسائل اإلعالم هلا دوراً مهماً يف التصدي للممارسات اليت قد تودي إىل تدمري اهلوية الوطنية من خالل التوثيق والنشر

والتعريف يف الصحف واجملالت والكتب اليت تُعىن ابلوطنية والوطن ،إن للتوثيق دوراً مهماً يف حفظ الصمود احلقيقي وميكن نشره
على شكل خرب إما مكتوابً أو مسجالً ابلصوت والصورة حيث إن تقدم التكنولوجيا تساعدان يف إرسال الصوت عالياً حلماية الشعب
الفلسطيين ،ووسائل اإلعالم سامهت إىل حد كبري يف الصمود من خالل املقاالت للكتاب وأخبار املؤُترات اليت تُعىن يف الدفاع عن
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اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي كشف عن اخلط االسرتاتيجي األساسي ابلنسبة للقدس من قبل إسرائيل وهي إبقاء
القدس كاملة عاصمة إسرائيل اخلالدة هي مدينة واحدة حتت سيادة إسرائيل وغري قابلة للتقسيم ،وستحبط احلكومة كل حماولة
للمساس بوحدة القدس ،وستمنع كل نشاط مطلق ال ينسجم مع السيادة املطلقة إلسرائيل على املدينة ،وستضع احلكومة حتت
تصرف بلدية القدس مصادر معتربة حلث البناء وحتسني اخلدمات البلدية للسكان العرب وترسيخ املكانة االقتصادية واالجتماعية
للقدس الواسعة (.حسن ،2002 ،ص)21
وقد بدأت إسرائيل مواصلة السياسة السابقة الستكمال هتويد املدينة وطمس هويتها العربية اإلسالمية من خالل الدمج بني
شرق املدينة وغرهبا وإجناز تطويق القدس ابحلزام االستيطاين وقطع التواصل اجلغرايف بني املدن العربية.
واإلعالم كشف عن عملية هتويد القدس على يد العصاابت الصهيونية من خالل عمليات التهجري الكربى ألفواج ومجاعات
يهودية من بلدان خمتلفة إىل القدس من أجل تغيري وضع املدنية وهتويدها وتغيري اترخيها ،والوجود اليهودي يف القدس وجود استعماري
استيطاين مرتبط حبركة االستيطان الصهيوين ،ومبوجبات التهجري اإلجباري لليهود إىل فلسطني على وجه العموم وإىل القدس من أجل
طمس معاملها العربية واإلسالمية واملسيحية وحتويلها إىل مدنية يهودية ،ولعملية االستيطان اليهودية يف القدس وضواحيها آاثر كبرية
على السكان الفلسطينيني ميكن إمجال هذه اآلاثر مبصادرة آالف الدومنات من األراضي التابعة للقرى اليت أقيمت عليها املستوطنات،
وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية واحلد من توسعها ،وهتديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية ابإلزالة ،وإبقاء فلسطيين
القدس وضواحيها العزل يف حالة خوف ورعب دائمني ،من خالل االعتداءات املتكررة عليهم من قبل املستوطنني املدججني
ابلسالح ،وعزل مدينة القدس وضواحيها عن حميطها الفلسطيين يف الشمال واجلنوب ،وفصل مشال الضفة عن جنوهبا ،والتحكم يف
حركة الفلسطينيني بني مشال الضفة الغربية وجنوهبا ،وقطع التواصل اجلغرايف بني أحناء الضفة الغربية وتقسيمها إىل بقع متناثرة واحليلولة
ابلتايل دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ،وتشويه النمط العمراين الرائع للقدس العتيقة والقرى الفلسطينية احمليطة ،وهدم املسجد
األقصى وإقامة اهليكل املزعوم مكانه ،فمنذ قيام إسرائيل وقضية هتويد القدس تعترب القضية االوىل لكل احلكومات اإلسرائيلية اليت
بذلت أقصى جهودها يف عملية إنشاء مستوطنات داخل القدس وحوهلا).القدس االحصائي ،2020 ،ص)20
دخل يف برانمج التهويد الصهيوين للقدس هتويد األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية ،وابلنسبة لألماكن اإلسالمية مثل
املساجد والزوااي واألوقاف فقد مت هتويديها بتحويلها إىل مستوطنات وكذلك األماكن املسيحية تسعى إىل هتويدها ،وبقيت القضية
الكربى اليت تسعى إسرائيل إىل هتويد املسجد األقصى كهدف أساسي للمتطرفني من اليهود (.حسن،2002 ،ص)34
ومن الوسائل اليت تقوم هبا إسرائيل يف هتويد القدس من خالل اإلجراءات العسكرية واإلرهابية والتشريعية واإلدارية
مثل(اخلطيب ،2006،ص:)141
• إرهاب املواطنني العرب من أهل القدس ،وارتكاب اجملازر لرتويعهم ودفعهم إىل ترك منازهلم وطردهم لتفريغ املدينة منهم.
• هدم العقارات ونسف املنازل يف احلي الغريب من القدس وتشريد األهايل.
• مصادرة ونزع امللكيات يف األحياء العربية وغلق احملال التجارية واملدارس واملساجد.
• إجراء احلفرايت حول احلائطني الغريب واجلنويب للحرم املقدسي واملسجد االقصى وهدم العقارات اآلثرية.
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 .5-2دور اإلعالم كشف عن سياسة االحتالل حنو القدس:

Volume: 4

الوطن وحق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه سياسياً وإدارايً وجغرافياً واقتصادايً ابإلضافة إىل اجملالت اليت تُعىن ابلصمود الوطين
واليت من أهداف اجملالت مجع الوقائع وسرد القصص النضالية ،كما أن الدراسات واألحباث اخلاصة أخذت حيزاً يف ذلك(.أبو كرمي،
 ،2021ص)73
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• إغالق البنوك العربية ومصادرة أمواهلا وإجبار املقدسيني مع التعامل مع البنوك اإلسرائيلية.
• إرهاب رجال التعليم وإغالق الكليات.
• إخضاع التعليم العريب للتعليم اإلسرائيلي.
• فرض أحكام القوانني اإلسرائيلية على أصحاب املهن والشركات.

• إغالق املستشفيات العربية إلجبار املقدسيني للتعامل مع املراكز اإلسرائيلية.
• إغالق مكاتب الشؤون االجتماعية وإخضاع اجلمعيات إلشراف اخلدمات اإلسرائيلية.
• تغيري أمساء الشوارع يف القدس وطمس األمساء العربية واإلسالمية وإعطاء الشوارع أمساء إسرائيلية ويهودية.
• نقل ملكية شركة الكهرابء إىل بلدية االحتالل اإلسرائيلي.
• طرد الشخصيات الفلسطينية من القدس.
• فتح ابب اهلجرة اليهودية إىل القدس.
• منع عودة العرب إىل القدس إذا منعوا من الدخول إليها ألسباب أمنية.
• الرتحيل السري للعرب من القدس الشرقية وفقدان حق اإلقامة ابملدينة من خالل السياسات اإلدارية التعسفية ابعتبارهم مهاجرين
من القدس.
• خلق واقع دميوغرايف جديد يف القدس من خالل عدة عمليات ،كإقامة املستوطنات والطرد الصريح وتشجيع اهلجرة الداخلية من
املدن اإلسرائيلية إىل القدس.

• وهناك سياسة احلفرايت اآلثرية اليهودية يف القدس اليت هلا عالقة يف هتويد القدس ابفرتاض أن املسجد االقصى أسس على أنقاض
اهليكل املزعوم ويسعى الصهاينة إىل هدم األقصى من خالل عمليات االعتداء والعدوان عليه ،فعمليات التنقيب املستمرة تؤدي إىل
تقويض املسجد األقصى وإ سقاطه ،فاحلقيقة أن عملية احلفرايت هلا عالقة بتهويد القدس ففي العقلية الصهيونية ال يكتمل التهويد
إال هبدم األقصى.
• االستمرار يف اإلجراءات االستيطانية يف البلدة القدمية من خالل إقامة التجمعات اليهودية.
 .6-2دور اإلعالم يف االهتمام ابملناطق البعيدة عن مركز احملافظات:

تعرضت مناطق الضفة الغربية يف العام  1967إىل نكبة حقيقية وسائر املدن والقرى الفلسطينية وما زالت ،حيث مت تدمري
األرض ابلكامل وهتجري سكاهنا األصليني ،وقد تعرضت قرى ومواقع األغوار ومناطق سكن البدو الفلسطيين إىل التهجري القسري
إابن احلرب وما زالت احملاوالت حىت اآلن .ومل تتوقف املمارسة اإلسرائيلية عند هذا احلد حيث قامت دولة إسرائيل ببناء املنازل
واملنشآت واملستوطنات لصاحل املستوطنني ( .اجلهاز املركزي االحصائي ،2015 ،ص)11
ومنذ ذلك احلني مل تتوقف االنتهاكات اإلسرائيلية حبق القرى واملدن واألراضي الفلسطينية ومواطنيها ،حيث مت فرض اهلوية
االستيطانية عليهم كسالح يهدد وجودهم بشكل دائم ،وهو ما جتلى مبعاقبة السكان وتشريدهم من خالل سياسة رخص البناء
لديهم ،كما تلجأ إسرائيل إىل سياسة هتجري وعقاب ممنهجة من خالل سياسة هدم املنازل وفرض الغرامات املالية العالية من يقوم
ابلبناء وغريها من سياسات االعتقال والقتل (.منتدى الشباب الفلسطيين ،2016 ،ص)19
انهيك عن احنسار فرص العمل أمام الفلسطيين املهجرين من أرضهم حيث من الصعب على الفلسطيين الصمود والتصدي
للنوااي اإلسرائيلية املبيتة جتاههم ،ولعل املعاانة اليت يالقيها العاملني الفلسطينيني يف املدن والقرى واألغوار أكرب برهان على االنتهاكات
اليت ُتارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي حلقوقهم السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فالعاملني الفلسطينيني
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يالحقون بلقمة عيشهم إلجبارهم على ترك حياهتم يف هذه األرض الفلسطينية وُتارس ضدهم أنواع خمتلفة من االنتهاكات اليت
حترمها مجيع األعراف واملعاهدات واالتفاقيات الدولية.

Volume: 4

.7-2االستيطان الرعوي:
يتبع االحتالل منذ العام  ١٩٤٨سياسة قدمية حديثة هتجري الفلسطينيني من أرضهم ابستخدام أدوات عديدة أبرزها سرقة
األرض واستخدام قوة السالح لرتهيب وختويف الفلسطينيني األمر الذي يساهم على الدفع حنو التهجري القسري وتفريغ األرض من
الوجود الفلسطيين.
ويستكمل االحتالل تلك السياسة النكراء واليت وصلت إىل حد جرمية احلرب حبق املدنيني ابستخدام آلة القتل والقمع حبق
الشعب الفلسطيين لسرقة األرض حىت أصبح يستخدم سياسات أخرى يف املناطق املصنفة سي ومناطق األغوار وابلتحديد يف منطقة
"مسافر يطا" حيث يستخدم املستوطنني حبجة أهنم رعاة يريدون رعي األغنام يف تلك املناطق حيث يقوم الراعي املستوطن احملتل
ابلوصول إىل الرعاة الفلسطينيني ويستخدم سياسة اخلداع حبجة أنه شخص طيب وحمرتم يريد مساعدة الرعاة الفلسطينيني ولكن
بعد أن يتمكن يف معرفة واخذ املعلومات عن الفلسطينيني القاطنني يف مناطق الرعي اخلاصة ابلفلسطينني يقوم على التمهيد أبخذ
األرض رويداً رويداً من خالل مساعدة اجليش اإلسرائيلي والشرطة اإلسرائيلية من خالل طرد الفلسطينيني من أرضهم ابستخدام
أساليب قمعية حبق الفلسطيين وابلتايل يعمل على هتجري الفلسطينيني من أرضهم مث يستويل املستوطن اإلسرائيلي على أراضي
الفلسطينيني وهذا ما حصل يف مسافر يطا حيث مت االستيالء على األرض وسرقتها وحتويلها على مستوطنة لصاحل االحتالل.
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اإلطار امليداين
الفصل الثالث
 .1-3منهج البحث:
يف هذا البحث مت اتباع املنهج الوصفي ،حيث تناول البحث على أدبيات املوضوع ،وشكلت اجلزء النظري من البحث،
والذي ختلله وصف للحالة الذي هو موطن البحث ،وسبب اختيار هذا املنهج هو أنه ميكن من خالله التعرف إىل األجبدايت
املتعلقة بدور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز الصمود بكل اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وحماولة لتوسيع
اإلطالع واإلملام بكافة اجلوانب وأدبيات املوضوع.
 .2-3جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من مجيع مواطين بعض املناطق املصنفة "سي" واألغوار والبادية ومسافر يطا جنوب اخلليل.
 .3-3عينة البحث:
تكونت عينة البحث من ( )80مفردة من مواطين بعض املناطق املصنفة "سي" واألغوار والبادية ومسافر يطا جنوب اخلليل،
حيث مت مقابلتهم بشكل شخصي وأخذ املالحظات.
 .4-3أداة البحث:
مت استخدام أداة املقابالت الشخصية واملالحظات للوصول إىل صحة الفرضيات املوضوعة يف البحث.
 .5-3مصادر بياانت البحث:
املصادر الثانوية :مت مجع البياانت واملعلومات املتعلقة بدور اإلعالم يف تعزيز الصمود الوطين بكافة اجملاالت ،واملتمثلة
ابلكتب والدورايت والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث.
املصادر األولية :تكونت مصادر البحث األولية من املقابالت الشخصية ومشلت أسئلة مباشرة ملواطين بعض املناطق املصنفة
"سي" والبادية واألغوار ومسافر يطا جنوب اخلليل.
 .6-3إجراءات البحث:
اختريت عينة الدراسة ( )80مفردة ،ومت مقابلة أفراد العينات بشكل شخصي ومت عرض عدة أسئلة على بعض مواطين
املناطق املهددة ابملصادرة مثل مناطق املصنفة "سي" والبادية ومسافر يطا جنوب اخلليل وكانت األسئلة كالتايل:
• ما دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعي ة واالقتصادية والسياسية ؟

• ما مدى مسامهة اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية؟
• ما دور املؤسسات اإلعالمية يف تثبيت الصمود الفلسطيين ؟
• ما أبرز األدوات اإلعالمية اليت هتدف إىل نشر املقاومة لكافة أطياف الشعب الفلسطيين؟
اإلجابة من خالل املقابالت الشخصية للعينة اليت مت أخذها كانت كالتايل:
كانت اإلجابة على السؤال األول واملتمثل ما دور اإلعالم والتواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف خمتلف
اجملاالت االجتماعي ة واالقتصادية والسياسية كالتايل :أن اإلعالم من أهم وسائل االتصال والتواصل له دوراً كواجب وطين وقومي
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فيما كانت إجابة السؤال الثاين واملتمثل ب :ما مدى مسامهة وسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز ممارسات الصمود يف
خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية؟؟ وكانت كالتايل :سامهت وسائل التواصل االجتماعي يف رفع نسبة وعي اجلمهور
أبمهية الدفاع عن الوطن والشعب ومحايته من خطر التهجري من خالل األفالم الواثئقية ومن خالل عمل األفالم التلفزيونية واإلذاعية
الثقافية ومن خالل اإلفالم القصرية اليت تنتشر عرب مواقع التواصل االجتماعي للرتكيز على الصمود الوطين ،أيضاً من خالل ورشات
العمل واللقاءات واحملاضرات اليت تبث عرب مواقع التواصل االجتماعي اليت عززت محاية النضال والكفاح الفلسطيين.

فيما كانت إجابة السؤال الثالث واملتمثل ب :ما دور املؤسسات اإلعالمية يف تثبيت الصمود الفلسطيين ؟ كانت كالتايل:
تسعى وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي على تعزيز اهلوية الصمودية العربية والوطنية من خالل العمل على محاية اهلوية
الوطنية املستهدفة وتعزيز وجودها حىت تظل الدراع الواقي للهوية القومية والوطنية من خالل وسائل اإلعالم ضمن مسؤوليتها جتاه
أي حماولة لطمس معاملها.
فيما كانت إجابة السؤال الرابع واملتمثل ب :ما أبرز األدوات اإلعالمية اليت هتدف إىل نشر املقاومة لكافة أطياف الشعب
الفلسطيين؟ كانت كالتايل :هناك األدوات الرقمية اليت سامهت يف تعزيز املقاومة ونشر كل ما يتعلق حوله من خالل اإلعالم ومشتقاته،
وهناك األدوات اإلعالمية من خالل كتابة املقاالت واألخبار املتعلقة حبالة املقاومة ومن خالل عمل مؤُترات تُعىن ابلصمود من
خالل إشراك النساء والشباب وتشجيع املبادرات اليت هتتم بقصص الصمود من خالل اإلعالم.
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الفصل الرابع
النتائج والتوصيات
.1-4النتائج:
أظهرت النتائج أن لإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي دوراً هاماً يف تعزيز الصمود الوطين من خالل تسليط الضوء على
اهلوية الوطنية النضالية واملقاومة من خالل عدة وسائل وأدوات ،وكما أن مواجهة طمس األرض هو حبمايته من خالل معاجلة ظاهرة
االنتهاكات الصهيونية وذلك من خالل إعداد خطة إعالمية اسرتاتيجية وطنية يقوم على إعدادها وتنفيذها متخصصني يف جمال
اإلعالم والصمود هتدف إىل زايدة الفرتة الزمنية للمواد والربامج والفقرات اليت تتحدث عن مقاومة الشعب الفلسطيين اليت تبث عرب
الدورات الرباجمية املختلفة وحتدد املوضوعات والقضااي اليت تطرح والشخصيات املعدة واملستضافة فيها ،واستخدام األشكال والقوالب
األكثر أتثرياً يف املشاهدين اليت تعرض وتقدم من خالهلا املواد والربامج النضالية كاألشكال الدرامية والكارتون لألطفال مبا يساهم يف
إثراء الواقع الوطين منذ الطفولة ،ابإلضافة إىل إعداد وتدريب وأتهيل الكوارد البشرية العاملة يف التلفزيون واإلذاعات بشكل عام
والعاملني يف جمال إعداد وتقدمي وإخراج املواد اإلعالمية اليت ختتص ابلصمود الوطين بشكل خاص من حيث التثقيف واإلملام
ابجلوانب املعرفية مبجاالت النضال واملقاومة املختلفة واألساليب الفنية التقنية الالزمة لذلك.
وكما أن توفري اإلمكانيات املالية والفنية الالزمة لإلنتاج اإلعالمي الوطين من خالل املؤسسات الدولية واإلقليمية واحمللية
إبنشاء استوديوهات لإلنتاج ابلكم والكيف املناسبني ،ابإلضافة إىل العمل على تذليل العقبات اليت حتول دون تعزيز الصمود الوطين
من خالل استخدام التكنولوجيا اإلعالمية احلديثة يف التوثيق.
من املهم تطوير وتشجيع اإلنتاج الوطين من خالل دعم مؤلفي وكتاب النصوص اجليدة اليت تصلح للمعاجلة وإمكانية االعتماد
على شركات اإلنتاج اخلاصة يف خلق التعاون والتبادل الفكري ،واالهتمام ببحوث االكادمييني الوطنيني املشاهدين اليت هتتم برصد
متابعتهم وموقفهم من األعمال الوطنية اليت تقدمها وسائل اإلعالم لتطوير وحتسني اإلنتاج والتقدمي ابإلضافة إىل مشاركة فئة الشباب
عند إعداد الربامج املختصة ابهلوية الوطنية.
وأشارت النتائج إىل أمهية ترويج الصمود الوطين ومحايته وتسويقه بصورة حضارية ابإلضافة إىل إنشاء فرق اعالمية حول ذلك
املتخصصة يف محاية الكفاح الفلسطيين ،وأشارت النتائج إىل دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز الوعي الوطين النضايل،
ولإلعالم ثالثة أدوار هي نشر الوعي الثقايف وتعزيز ثقافة املشاركة يف الصمود ومحاية وصون األرض الفلسطينية.
وكما أن تكاثف اجلهود أبشكاهلا تساهم يف الدفاع عن األرض ومحايتها من االنتهاكات ضمن سياق مواجهة وطنية شاملة
وأتيت كالتايل:
اجلهد السياسي:
جيب تعزيز اجلبهة العربية القوية املوحدة حلماية األرض وعدم االستسالم للدعاوي واألكاذيب أبن األرض يهودية ،وطرح
قضية فلسطني يف كل احملافل الدولية والعربية واإلقليمية ،وتعزيز التضامن العريب مع الشعب الفلسطيين عامة واملقدسيني خاصة
واألغوار والبادية ومسافر يطا جنوب اخلليل ايضا ،وضرورة تعزيز القدرات العربية يف املستقبل ملواجهة التهويد وسياسات االستيطان.
اجلهود القانونية:
اجلهد القانوين هام كون الوضع اخلاص لفلسطني متمحور حسب القرارات الدولية اخلاصة هبا جيب استغالل ذلك حلماية
األرض من التهويد ،من خالل إدارة خطة عمل عربية حملية واسالمية من الرتكيز على الوضع القانوين الدويل للقضية الفلسطينية،
واالحتكام إىل قواعد القانون للحصول على التأييد الدويل ملنع إجراءات االستيطان املستمر.
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أما اجلهود العلمية مثل الرتكيز على الدراسات اليت حتمي األرض مثل الدراسات التأصيلية وإعداد فريق من الباحثني يف

املستوى اإلعالمي:
ضرورة وحدة ال ٔراي والكلمة للقائم ابلرسالة االتصالية على املستوي العريب واإلسالمي جتاه األرض ٔواحقيتها ،الرتكيز على
عامل التكنولوجيا حيث ٔيوسس لوسائل إعالم يكون مبقدورها إيصال خطاب إعالمي ابلشكل الصحيح ،ومن املهم االنتباه إىل أن
التعصب الديين والتحيز الفكري عوامل تشويش ضد اخلطاب اإلعالمي الواضح الداعي لتحرير األرض والبد من توحيد األفكار
حلماية األرض والشعب.
إيالء ٔامهية ملقومات اإلعالم ومنها ٔراس املال ،حيث حنتاج لدعم مايل كبري عريب وإسالمي من ٔاجل الت ٔاثري يف املتلقي وفق
خطاب اعالمي ممنهج ،وقيام املنظمات واهليئات واجلمعيات بدورها والتوعوي إىل جانب وسائل اإلعالم ضمن خطاب إعالمي
موحد لذات اهلدف وهو قضيتنا الكربى.
املوسسات التعليمية واإلعالمية ودوائر األوقاف يف كل مراحلها إىل جانب ا ٔالسرة يتحتم عليهم التثقيف والتوجيه
كما أن ٔ
من ٔاجل فهم احلق الفلسطيين جتاه التضليل اإلعالمي والربوابغاندا الغربية ودعاية الكيان الصهيوين.
اجلهد الشعيب:
وكذلك اجلهود الشعبية هامة إلنقاذ األرض من خالل تقوية الوجود الفلسطيين يف األرض ،وُتويل البناء الفلسطيين فيها
وتنشيط املؤسسات الفلسطينية وأتسيس عدد من اجلمعيات اخلريية لدعم الفلسطينني ،وحث االحتادات املهنية والنقاابت العربية
على وضع فلسطني ضمن براجمها وأنشطتها السنوية.
.2-4التوصيات:
• إبراز الصمود نشره وتسويقه ثقافياً من خالل استخدام كافة األساليب اإلنتاجية احلديثة ووسائل التسويق واإلعالن وتوزيعه على
كافة اجلهات املختصة ابإلضافة إىل العمل على إنشاء قناة فضائية متخصصة يف جمال املقاومة.
• إعداد محالت إعالمية مستمرة واسعة النطاق ابلتعاون مع الفضائيات اإلقليمية والدولية تشرح وتوضح للرأي العام العاملي مدى
أمهية تعزيز الصمود الوطين.

• وضع خطة شاملة حتمي األرض من السرقة.
• على القطاع اخلاص واملؤسسات األهلية واحلكومية دعم املناطق املهددة ابملصادرة.
• على املؤسسات الدولية والعربية املهتمة بفلسطني ان تدعم الصمود الفلسطيين.
• ضرورة استغالل الثورة الرقمية والتقنيات احلديثة يف توثيق القصص النضالية.
• العمل على زايدة الوعي الوطين وجيب التمسك به من أجل جتسيد اهلوية الوطنية.
• تعزيز التضامن العريب مع الشعب الفلسطيين وضرورة تعزيز القدرات العربية يف املستقبل ملواجهة التهويد وسياسات االستيطان.

• العمل على ُتكني املدنيني الفلسطينيني من وسائل الدفاع عن أنفسهم ،عرب توثيق كافة االنتهاكات اليت يتعرضون هلا وُتكينهم
من املالحقة القانونية جملرمي احلرب عرب احملاكم احمللية والدولية.
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• اجلهود العلمية مثل الرتكيز على الدراسات اليت حتمي الفلسطينيني.
• تكثيف محالت الضغط واملناصرة الدولية هبدف خلق رأي عام ودويل شعيب ورمسي قادر على جلم املمارسات العنصرية والعدوانية
جتاه السكان املدنيني.
• الضغط بكل الوسائل على منظمات األمم املتحدة ألخذ دورها يف إهناء االحتالل اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام
.1967
• االستمرار يف تعبئة االمة العربية معنوايً ومادايً والسعي لتوحيد جهودها لتحرير األرض.
 .3-4املقرتحات املستقبلية:
 .1يوصي الباحثان إبجراء دراسات حول املوضوع يبحث بشكل تفصيلي عن دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز
الصمود الوطين بكل اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
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