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 اإلهداء

 ب 

  اإلهداء
 

.. أبي، الذي أنشأني على حب المعرفة .إلى من تتضاءل كلمات اللغة فتقف عاجزة عن شكره §

ي أن األعمال الكبيرة ال تتم إال بالصبر والعزيمة واإلصرار، ولم يأل وشغف االطالع، وعلمن

   ً                                    ً                                 جهدا  في نصحي وإرشادي وتقويمي فكان نبراسا  يضيء دروبي، أطال اهللا بقاءه بصحة 

  وعافية، ومتعني ببره وحنانه.

  .. ولها مني دعاء متصل ال ينقطع..إلى روح أمي الطاهرة §

سار معي نحو إنجاز                   ً           ي ودعمني وكان دوما  خير صديق،إلى رفيق دربي، إبراهيم، الذي ساندن §

           ً            ً  بذرناه معا  وحصدناه معا . مخطوة ليتحقق حلبرسالتي خطوة 

                                         ً       ً .. وإلى كل أطفال فلسطين الذين يعيشون حاضرا  قاسيا  .إلى حكمت وأحمد جنتي وسلوتي وربيعي §

ً             ت نتهك فيه حقوقهم، ويتلمسون غدا  أجمل بهم، وينشدون أمال  بحياة أفضل    هم جديرون بها.ُ                             ً                      

      ً                         جميعا  أهدي هذا الجهد المتواضع لهؤالء

  الباحثة 
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 ج 

  الشكر والتقدیر
َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصـاِلًحا { :         قال تعالى

یَِّتي ِإنِّي ُتْبتُ     . )1 (}ِإَلْیَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمینَ  َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ

االقتداء بالرحمة المهداة باإلسالم وعلمنا مكارم األخالق و  الحمد هللا الذي شرح صدورنا
الحمد هللا الذي ال إله إال هو، والحمد هللا الذي  للعالمین خیر األنام نبینا محمد وآله وصحبه الكرام.

ُ     ن ذ كر، وأحق من ش كر، وأحق من ع بد، وأحق من ح مد، ال یأتي بالحسنات إال هو فهو أحق م              ُ              ُ              ُ  
ُ                                  وأوسع من أعطى، وأجود من س ئل، أشكره على فضله وتوفیقه وبعد.                            

َ     َ  ُ      َ  ال ی شك ر اهللا  م ن ال ی شك ر الن اس:"rقال رسول اهللا    َ ّ        ، فبعد أن أتم اهللا علي  الخیر )2("  َ  ُ                        
بالشكر ألهله، وبادئ ذي بدء أعبر  والنعمة وأعانني على إنجاز هذه الدراسة ال یسعني إال أن أتقدم

 عن عمیق امتناني لجامعتي، الجامعة اإلسالمیة في غزة، هذا الصرح التعلیمي الشامخ والمتمیز
إلتاحتها الفرصة أمام طلبة اإلعالم للحصول على درجة الماجستیر في الصحافة، وهي الجامعة 

  غزة.الفلسطینیة الوحیدة التي توفر هذا البرنامج لطلبة قطاع 

ً        ً                                                                ووفاء  وعرفانا  بالفضل ألهل الفضل أتقدم بجزیل شكري ألستاذي الكریم ومشرفي الفاضل      
الدكتور أیمن أبو نقیرة، الذي أظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفین، فله مني 
ّ                                                    خالص التقدیر واالمتنان لما من  علي به من نصائح وتوجیهات كان لها عمیق األثر في تجوی د                            

  عملي.

لمذت له وعلمني  ُ ت  ر الدكتور جواد راغب الدلو الذي كما أتقدم ببالغ شكري ألستاذي القدی
  أصول البحث العلمي ومهاراته.

   ً       ً     دورا  محوریا  في   ّ  أد ى                ً                                         والشكر أسدیه أیضا  إلى األخ العزیز الدكتور طلعت عیسى، الذي 
عن مسار البحث العلمي  حثي على االنضمام لبرنامج الماجستیر في الجامعة بعد انقطاعي

  لسنوات.

ولن أغفل أساتذتي الكرام من أعضاء الهیئة التدریسیة في قسم الصحافة واإلعالم الذین 
. أحمد الترك، د. أمین وافي، من: د                                                ً أكن لهم كل التقدیر واالحترام وأخص منهم بالذكر كال  

أبو العینین، فجمیعهم ال فرنجي، أ. وائل المناعمة، أ. جمعة محسن اإل حسن أبو حشیش، أ. ود.
            ً                                           یدخرون جهدا  تجاه طالبهم فلهم مني وافر الشكر واالمتنان. 
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 د 

وفي هذا المقام، ال یمكنني أن أنسى أختي ورفیقة سنوات الدراسة الطویلة رجاء أبو مزید، 
               ً                                                          التي كانت دوما  مصدر دعم وتشجیع ولم تتوان عن مساعدتي وشحذي بالهمة واألمل.

د.      ً       ً   مناقشا  داخلیا ،  د. أحمد التركلألساتذة أعضاء لجنة المناقشة:                   ً والشكر أسدیه أیضا  
ّ                   المناقشة، راجیة  المولى جل  وعال أن أنتفع بما    ً       ً                    قشا  خارجیا ، على تفضلهما بقبولمنا أحمد المغاري           ً              

 یقدمانه لي من نصائح وتوجیهات، والشكر موصول للسادة المحكمین كل باسمه ولقبه.

  ...      ً وأخیرا  

َ           َ   ِ ر ف ف وق  الش كر  م نزلة  أعل ى م ن  الش كر  ع ن اهللا في الث من  َ   ُ      ل و ك نت أع   ِ   ُ     َ  ِ    َ    ً     َ   ِ   ُ     َ   َ   ِ  
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         ً                                                                     فلكم جمیعا  خالص تقدیري وعظیم امتناني ووافر دعائي، وكلي رجاء أن ینال هذا الجهد 
لیه الثناء كله، وهو نعم القبول واالستحسان وأن تتحقق منه الفائدة وهللا ع                   ٕ                         ز وجل الفضل كله، وا 

  المولى ونعم النصیر.
  الباحثة
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  الملخص باللغة العربیة
ّ  إلى تعر فالدراسة هذه تهدف    سمات محتوى وشكل موضوعات االنتهاكات على        

 الدراسة ، والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بین صحفاإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
  و"فلسطین". ، و"القدس"،لجدیدة""الحیاة ا

منهج في إطارها تم استخدام منهجین هما: البحوث الوصفیة، و  منالدراسة عد هذه وت
منهج دراسة العالقات المتبادلة، وفي إطاره وفي إطاره مسح تحلیل المضمون، و ، المسح اإلعالمي

أداة الدراسة فهي تحلیل  ، واستخدمت الباحثة نظریة وضع األجندة، أماأسلوب المقارنة المنهجیة
  المضمون.

و"فلسطین" عینة للدراسة، وتم اختیار  ، و"القدس"،واختارت الباحثة صحف "الحیاة الجدیدة"
لمدة عام كامل  العینة العشوائیة المنتظمة بأسلوب األسبوع الصناعيطریقة أعداد الصحیفتین ب

تحلیل  وتمثلت مادة دراسة )،م31/12/2013وحتى  م1/1/2013الزمنیة الممتدة من ( للمدة
في  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني تبجمیع الموضوعات التي تناول المضمون

  .الدراسة بأشكالها الصحفیة المختلفة فصح
  : إلیها الدراسة التحلیلیة فإن من أبرزهاخلصت فیما یتصل بأهم النتائج التي و 

والسیاسیة على حساب الحقوق االقتصادیة  اهتمام صحف الدراسة بالحقوق المدنیة •
لسیاسیة في واالجتماعیة، حیث بلغت نسبة موضوعات انتهاكات الحقوق المدنیة وا

  %).89.2الصحف الثالث (
تباین أجندة صحف الدراسة فیما یتصل باهتمامها بالعدید من أنواع االنتهاكات كانتهاك  •

  التعلیم وانتهاك الحق في الصحة. الحق في
الصحف على معالجة قضایا االعتقال واالحتجاز وتشابه أجندة اهتمامها بهذه  تركیز •

                              ً                                التي حازت على نسبة تعادل تقریبا  مجموع ما حازت علیه باقي قضایا  ،القضایا
  سرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.االنتهاكات اإل

ة األولى حیث تصدر هذا األسلوب المرتب ،اهتمام صحف الدراسة بأسلوب سرد المعلومات •
من بین أسالیب تقدیم المضمون في الصحف الثالث، واتفاقها في أجندة االهتمام بهذا 

  %).80.1سلوب الذي حاز على نسبة (األ
كبیر على األشكال الصحفیة الخبریة في معالجتها         ٍ على نحو  اعتماد صحف الدراسة  •

  %).95.9األشكال ( إذ بلغت نسبة هذه ؛لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
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Abstract 
This study aims to identifying the characteristics of the content and 

form of topics covering Israeli violations against Palestinian children rights 
and addressing the differences and similarities between Al Hayat Al 
Jadeeda, Palestine, and Al-Quds newspapers, which are the three 
newspapers of the study. 

This study is a descriptive one in which two approaches areapplied. 
The first approach is media survey, which includes content analysis survey, 
while the second is studying mutual relations, which includes methodical 
comparison. 

The researcher used the theory of setting agenda. The tool of the 
study is content analysis. 

The researcher chose Al Hayat Al Jadeeda, Palestine, and al Quds 
newspapers as samples. The issues of the three newspapers were chosen 
randomly for a year from 01 January 2013 to31 December 2013. The study 
subject of content analysis is represented in relation with all topics 
addressing the Israeli violations of the Palestinian children rights. 

Concerning the results concluded in the analytical study, the 
most prominent results were as follows: 

• The newspapers of the study drew more attention to civil and 
political rights than economic and social ones, as the percentage of 
topics covering violation against political and civil rights in the three 
newspapers reached 89.2%; 

• The agendas of the three newspapers were different regarding their 
interest in several forms of violations, like violation of the right to 
education and violation of the right to health; 

• The three newspapers focused on tackling issues related to arrests 
and detention. The agendas of the newspapers regarding these issues 
were similar, as they approximately had equal percentages compared 
to other Israeli violations of the Palestinian children rights; 

• The newspapers of the study focused also on recording data, as this 
method was the prominent among other methods of presenting the 
content in the three newspapers. The agendas of the newspapers were 
similar in applying this method that reached 80.1%; 

• The three newspapers mainly depended on reporting forms in 
addressing the Israeli violations of the Palestinian children rights, as 
the percentage of these reporting forms reached 95.9%. 
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  :المقدمة
، 1948واألرض الفلسطینیة المحتلة عام ة یعیش الفلسطینیون في قطاع غزة والضفة الغربی

تحت نیر االحتالل اإلسرائیلي منذ عشرات السنین، حیث یواجهون في ظل هذا االحتالل جملة من 
األطفال مما  یستثني االحتالل اإلسرائیليوال                            ً                   الممارسات التي تشكل انتهاكا  لحقوقهم وحریاتهم.

             ً      ً               تشكل انتهاكا  صارخا  لهذه الحقوق. بل  ،من حقوقهمقترفه من انتهاكات تحول دون تمتعهم بالعدید ی
، من انتهاك حقوقه، حیث تم سلبه وطنه، 1948وقد عانى الطفل الفلسطیني منذ عام 

ثم وقعت الضفة الغربیة والقدس وقطاع غزة تحت االحتالل  ،وتشرید أهله وذویه، وهدم منزله وقریته
صابة  اعتداءاتسطیني من ، وعانى الطفل الفل1967اإلسرائیلي في حزیران                 ٕ      االحتالل من قتل وا 

وتضاعفت االنتهاكات اإلسرائیلیة ضد الطفل الفلسطیني مع اندالع االنتفاضة  ،واعتقال وتعذیب
، وما رافق المحاوالت اإلسرائیلیة لقمعها، من انتهاكات 1987الفلسطینیة األولى في دیسمبر 
  )1(جسیمة لحقوق الطفل الفلسطیني.

 28النتفاضة الفلسطینیة الثانیة التي عرفت باسم انتفاضة األقصى في ومع اندالع ا
، لجأت قوات االحتالل اإلسرائیلي وال زالت، الستخدام مختلف األسالیب الهادفة 2000سبتمبر 

رهابهم، مقترفة بحقهم شتى ألوان االنتهاكات لحقوقهم.                     ٕ                                                  لقمع الفلسطینیین وا 
طینیین الذین تتواصل معاناتهم كونهم عرضة وقد طالت هذه االنتهاكات األطفال الفلس

أعمال القتل و للعملیات العسكریة المكثفة لقوات االحتالل، بما فیها عملیات القصف واسعة النطاق، 
                                     ً                                              االعتقاالت، وغیرها من أفعال تشكل انتهاكا  لحقوق الطفل التي تكفلها المواثیق واالتفاقیات و العمد، 

العالم دون تمییز، وفي مقدمة هذه الحقوق: الحق في الحیاة، الدولیة ذات العالقة لكل أطفال 
الحق و لحق في الترفیه واللعب، وا الحق في الرعایة الصحیة،و الحق في مستوى معیشي مناسب، و 

  الحق في التعلیم، والحق في الحریة.و في الحمایة، 
م واالنتهاكات التي اء الجرائ  ّ جر  من                                                   ً  إن األطفال الفلسطینیین هم من أكثر فئات المجتمع تضررا  

وتسري على  .كافة متواصل في األراضي الفلسطینیة المحتلة        ٍ على نحو  ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائیلي 
هؤالء األطفال أحكام القانون الدولي اإلنساني الذي یوفر لهم شكلین من أشكال الحمایة: أولهما الحمایة 

عمال القتالیة، والثانیة الحمایة الخاصة باعتبارهم من كونهم غیر مشاركین في األ ،العامة المكفولة لهم
  )2(                ً                              الفئات األكثر ضعفا  في الحروب والنزاعات المسلحة.

                                           

(القاهرة: المجلس العربي  مجلة الطفولة والتنمیةتحدیات ورؤى"،  خالد محمد صافي، "حقوق الطفل الفلسطیني)1(
 .152) ص2011)، أكتوبر 18للطفولة والتنمیة، العدد(

األجمل لم یأت بعد: قصص إنسانیة تجسد معاناة األطفال الناجمة عن المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، )2(
 .7) ص2013(غزة: د.ن،  الفقدان والخسارة
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همة في مجال حقوق اإلنسان، لیس فقط مأن لإلعالم مكانته ال ةومن الحقائق المتعارف
لما له من                                                                        ً  بفعل موقعه المركزي في منظومة الحریات التي تشكل جوهر حقوق اإلنسان، بل أیضا  

ثارة القضایا.   )1(                                   ٕ              دور كبیر على صعید توفیر المعلومات وا 

ولإلعالم تأثیر مباشر على تكوین القیم وحتى العقائد لدى اإلنسان، فتأثیر اإلعالم على  
العقول والسلوك بلغ مستوى القدرة على إعادة ترتیب سلم األولویات لدى العامة، وال سیما في الدول 

  )2(النامیة.

فكثیرة هي الدراسات التي  ،ث عن تأثیر وسائل اإلعالم والصحف لیس بالجدیدوالحدی
بحثت في هذا المجال وأثبتت التأثیر القوي والمباشر للرسائل اإلعالمیة على األفراد والجماعات، 

                                                       ً      ً                المعلومات التي تتناقلها الصحف وغیرها من وسائل اإلعالم دورا  كبیرا  في بناء معارف  تؤديحیث 
  بل انطباعاته. ،ومعلوماته الجمهور

ویكتسب الدور المنوط بالصحف فیما یتصل بالقضیة الفلسطینیة واالنتهاكات المقترفة بحق 
الفلسطینیین وضمنهم األطفال أهمیته من منطلقات عدة أبرزها: أن الصحف هي واحدة من 

عبر السنین، عدا عن  التي یتم االعتماد علیها لدراسة الظواهر التاریخیة وتطورها المهمةالمصادر 
           ً                                                  أنها مصدرا  من المصادر الرئیسة للمعلومات حول األحداث الیومیة.

إن من األهمیة بمكان دراسة وتحلیل المواد الصحفیة المتعلقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة 
ف سمات وخصائص     ُّ لتعر   ،لحقوق الطفل الفلسطیني كما توردها الصحف الفلسطینیة الیومیة

  حجمها ومضمونها.ف     ُّ لتعر  و یة لهذه االنتهاكات المعالجة الصحف

  

  أهم الدراسات السابقة: -   ً أوال  
هناك العدید من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع حقوق الطفل، وفي هذا الصدد 

 محور الدراسات اإلعالمیة :هما ،ینیقامت الباحثة بتصنیف الدراسات السابقة في محورین أساس
التي تناولت حقوق  ومحور الدراسات غیر اإلعالمیة ،نیین واألطفاللمدالتي تناولت حقوق ا

  :كاآلتي ، وهيالمدنیین واألطفال

                                           

(القاهرة: المنظمة العربیة لحقوق  اإلعالم وحقوق اإلنسان، "اإلعالم وحقوق اإلنسان"، في : محمد فائق )1(
 .12) ص 2004اإلنسان، 

(القاهرة: المنظمة العربیة لحقوق  اإلعالم وحقوق اإلنسانمحمد السماك، "حقوق اإلنسان واإلعالم"، في :  )2(
 .62) ص 2004اإلنسان، 
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  :نسانالتي تناولت حقوق اإل  الدراسات اإلعالمیة -المحور األول

وقد ارتأت الباحثة أنیتم  هناك العدید من الدراسات اإلعالمیة ذات الصلة بحقوق الطفل.
  :كاآلتي                   ً                         اسات وأكثرها ارتباطا  بموضوع الدراسة الحالیة التطرق إلى أحدث هذه الدر 

  )1(:2014دراسة نسرین حسونة،  -1

سمات محتوى وشكل قضایا حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة ف    ُّ تعر  إلى الدراسة هدفت 
 ه، وتحدید مالمح هذا الخطاب، وقواه الفاعلة، وأطر إزاءهاطبیعة الخطاب الصحفي الفلسطیني و 

  فیه. ومسارات البرهنةالمرجعیة، 

في إطارها استخدمت الباحثة مناهج: المسح البحوث الوصفیة، و  منالدراسة عد هذه وت
دراسة العالقات المتبادلة، وفي إطاره تم استخدام أسلوب المقارنة و ، وتحلیل الخطاب ،اإلعالمي
دت الدراسة في وقد اعتم  أداتا الدراسة فهما تحلیل المضمون وتحلیل الخطاب.، أما المنهجیة

  إطارها النظري على نظریتي وضع االجندة، واإلطار اإلعالمي.

 ، وقد اختارتصحیفتي "الحیاة الجدیدة" و"فلسطین"أجرت الباحثة دراستها على عینة من 
لمدة عام كامل  العینة العشوائیة المنتظمة بأسلوب األسبوع الصناعيطریقة أعداد الصحیفتین ب

 تحلیل المضمون تمثلت مادة دراسةحتى نهایته، حیث  2012من بدایة عام  الممتدةالزمنیة  للمدة
حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة في صحیفتي الدراسة بأشكالها  تبجمیع الموضوعات التي تناول

  أما مادة تحلیل الخطاب فتمثلت في جمیع مواد الرأي. الصحفیة المختلفة،
  ها: خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرز 

، احتالل الحقوق المدنیة المرتبة األولى في صحیفتي الدراسة، تلتها الحقوق السیاسیة •
بقضایا حقوق  هافي درجة اهتمام "الحیاة الجدیدة"على صحیفة  "فلسطین"تفوق صحیفة و 

على صحیفة فلسطین في درجة  "الحیاة الجدیدة"اإلنسان المدنیة، بینما تفوقت صحیفة 
  .وق اإلنسان السیاسیةاالهتمام بقضایا حق

حصول أطروحة إضراب األسرى عن الطعام في صحیفة الحیاة الجدیدة على أعلى نسبة بین  •
اطروحات قضایا حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة بینما حظیت أطروحة تعذیب األسرى على 

 .النسبة األعلى في صحیفة فلسطین

   
                                           

رسالة ماجستیر حفي الفلسطیني نحو قضایا حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة"، نسرین حسونة، "الخطاب الص )1(
  ).2014(غزة: الجامعة اإلسالمیة،  غیر منشورة
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  )1(:2014دراسة محمد الحمایدة،  -2

الصورة اإلعالمیة التي تعكسها الصحافة الفلسطینیة الیومیة ف    ُّ تعر  إلى  الدراسةهدفت 
  لمنظمات حقوق اإلنسان.

 ،وقد استخدم الباحث منهج الدراسات المسحیةالبحوث الوصفیة،  إلىالدراسة نتمي هذه وت
 اعتمد في جمع بیانات الدراسة على أداتي في حینوفي إطاره استخدم أسلوب المقارنة المنهجیة، 
وقد اعتمدت الدراسة على نظریة االعتماد على   .استمارة تحلیل المضمون وصحیفة االستقصاء

عینة لدراسته التحلیلیة بوصفها اختار الباحث صحیفتي الحیاة الجدیدة وفلسطین وسائل اإلعالم.  
دیمیة ، أما الدراسة المیدانیة فقد أجراها على عینة من النخب األكا2012التي أجراها خالل عام 

  مفردة. 120واإلعالمیة والسیاسیة، وشملت 
  خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: 

      ً      ً                  اهتماما  واضحا  بقضایا المنظمات أولتا الدراسة  تيفیصحأظهرت الدراسة التحلیلیة أن  •
حیث تقدمت هذه القضایا على القضایا األخرى كاالستیطان  ،الحقوقیة الخاصة باألسرى

  وغیرها.
حیث                ً      ً                                       المیدانیة تباینا  واضحا  في الرضا عن ادوار منظمات حقوق اإلنسان ت الدراسة أظهر  •

نسان االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق اإلجاءت درجة الرضا عالیة جدا عن رصد وتوثیق 
 وانتهاكات السلطة، فیما كانت منخفضة جدا حول المالحقة القضائیة لتلك االنتهاكات

 

  )2(:2013الغفار، دراسة عادل عبد-3

تناول اإلعالم العربي لقضایا حقوق الطفل إضافة لتقییم حجم ف    ُّ تعر   إلى الدراسة هدفت
أهم قضایا حقوق الطفل التي ركز اإلعالم العربي على تناولها.  ف   ُّ تعر  و  ،االهتمام بهذه القضایا

ب تم استخدام أسلو ه وفی ،البحوث الوصفیة وقد استخدمت منهج المسح ضمنوتندرج الدراسة 
لمدة  التلفازيتحلیل المضمون ومسح جمهور وسائل اإلعالم، حیث تم مسح عینة من المضمون 

 صحیفة عربیة لتقییم تناول اإلعالم 12فضائیة عربیة، وكذلك  12في   ً ا  برنامج 36شهر شملت 
ً                            طفال  وطفلة في الفئة العمریة من  1260العربي لقضایا الطفل، إضافة لعینة عشوائیة قوامها    12 

                                           

) محمد الحمایدة، "صورة منظمات حقوق اإلنسان في الصحافة الفلسطینیة الیومیة: دراسة تحلیلیة ومیدانیة"، 1(
  ).2014سالمیة،(غزة: الجامعة اإل رسالة ماجستیر غیر منشورة

(القاهرة: المجلس العربي للطفولة  اإلعالم ومعالجة قضایا حقوق الطفل بالدول العربیةالغفار، عادل عبد)2(
 ).2013والتنمیة، 
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نماط تعرضهم لوسائل اإلعالم وتقییمهم لمعالجة قضایاهم بها، وعینة قوامها أف    ُّ تعر  ل ،سنة 15ى إل
  من القائمین باالتصال في مجال إعالم الطفل لتقییم البیئة المهنیة التي یعملون بها. 152

  النتائج أهمها: من العدیدب  الدراسة خرجت

ولة التي تطرحها وسائل اإلعالم العربیة بین أجندة قضایا الطف  ً ا  واضح  ً ا  أن هناك تباین •
  وأجندة قضایا الطفل العربي في الواقع.

أن الصحف ركزت على األشكال اإلخباریة والتفسیریة في تناولها لقضایا حقوق الطفل،  •
الحمایة والبقاء والرعایة وان القنوات التلفزیونیة اهتمت بالحق في التعلیم ثم الحق في 

 .واللعب

  
 )1(:2012ل أبو فریخة، دراسة میرا -4

واقع حقوق الطفل ودور الصحافة في إبراز المواثیق والتشریعات  ف   ُّ تعر   إلى الدراسة هدفت
والمنهج  المسح منهج وقد استخدمت الوصفیة، البحوث إطار الدراسة في تندرج ذات الصلة.

لمصري وحقوقه، الصحف المصریة قضایا الطفل ابوساطتها الكیفیة التي عالجت ف    ُّ تعر  المقارن، ل
  ولمقارنة نتائج الدراسة التحلیلیة لصحف الدراسة والمیدانیة لعینة الصحفیین وجمهور الصحف.

 البیانات االستقصاء التي تم استخدامها لجمع صحیفة :اعتمدت الدراسة على أداتین هما

 الصحف.الصحفیین والجمهور، واستمارة تحلیل المضمون التي استخدمت لتحلیل عینة  من مباشرة
تمثلت عینة  حین ألهرام والوفد والمصري الیوم، في   ً          عددا  من صحف ا 160وقد تم تحلیل 
  .     ٍ مفردة   300الجمهور في  مفردة، وتمثلت عینة 150الصحفیین في 

  النتائج أهمها: من بالعدید الدراسة خرجت

  أن تأثیر قضایا الطفل المصري على المجتمع سلبي. •

تجاهلت مسألة تفعیل االتفاقیات الخاصة بحقوق طفل أن المعالجة الصحفیة لحقوق ال •
 الطفل.

  
 

                                           

(القاهرة: جامعة عین شمس،  دكتوراه غیر منشورة رسالة میرال أبو فریخة، "المعالجة الصحفیة لحقوق الطفل"،)1(
 .)2012اع، شعبة اإلعالم، كلیة البنات، قسم االجتم
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 )1(:2012دراسة إیمان أبو عرام،  -5

تقویم برامج األطفال عبر إذاعة وفضائیة األقصى في ضوء ف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
الدراسة  ، وتعدمفاهیم حقوق اإلنسان المتضمنة في مقررات حقوق اإلنسان في مدارس وكالة الغوث

هما: بطاقة تحلیل محتوى  ،بحوث الوصفیة وقد استخدمت منهج المسح واعتمدت على أداتینمن ال
  مقررات حقوق اإلنسان، وبطاقة تحلیل مضمون البرامج اإلذاعیة والفضائیة.

اشتملت عینة الدراسة على مقررات حقوق اإلنسان التي تم تدریسها لطلبة الصفوف الثالثة 
، كما 2011 – 2010لدنیا للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي األولى من المرحلة األساسیة ا
  : أفنان وعصام، أطفال األقصى، رواد الغد، وألوان المعرفة.اآلتیة         ً               تضمنت أیضا  برامج األطفال 

  خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها:

ذاعیة المتمثلة أن مفاهیم الحق في الحریة تصدرت المرتبة األولى فیما یخص البرامج اإل •
في برنامج أفنان وعصام، أما فیما یخص البرامج الفضائیة فقد تصدرت مفاهیم الحق في 

تصدرت مفاهیم  في حینالحیاة المرتبة األولى في برنامجي أطفال األقصى وألوان المعرفة، 
  الحق في الحریة ذات المرتبة في برنامج رواد الغد.

یة في مجال الحیاة والكرامة بین إذاعة األقصى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ •
وفضائیة األقصى، بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مجال الحریة بین اإلذاعة 

 والفضائیة لصالح اإلذاعة.

 

  )2(:2003دراسة جواد الدلو،  -6

 كیفیة تغطیة الصحافة الفلسطینیة لقضایا الطفل في انتفاضةف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى ال
والدراسة هي من البحوث الوصفیة، وقد استخدم الباحث في  األقصى وتحدید درجة اهتمامها بها.

إطار هذا النوع من البحوث منهج الدراسات المسحیة، وضمنه تم استخدام أسلوب تحلیل المضمون 
لتقدیم وصف موضوعي منظم لمحتوى وشكل قضایا الطفل في انتفاضة األقصى في الصحافة 

                                           

إیمان أبو عرام، "تقویم برامج األطفال عبر إذاعة وفضائیة األقصى في ضوء مفاهیم حقوق الطفل المتضمنة )1(
(غزة: الجامعة اإلسالمیة، كلیة  رسالة ماجستیر غیر منشورةفي مقررات حقوق اإلنسان بوكالة الغوث"، 

 .)2012التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس، 

الصحافة الفلسطینیة لقضایا الطفل في انتفاضة األقصى: دراسة تحلیلیة مقارنة لعینة من  جواد الدلو، "تغطیة)2(
 ).2003، ینایر 19(القاهرة: جامعة األزهر، ع  مجلة البحوث اإلعالمیةالصحف الیومیة"، 
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استخدم المنهج المقارن للمقارنة بین صحف الدراسة، أما أدوات الدراسة فقد تمثلت  ة، كماالفلسطینی
  في استمارة تحلیل المضمون والمالحظة والمقابلة غیر المقننة.

حیث تمثلت عینة  ،أجرى الباحث دراسته على صحف القدس والحیاة الجدیدة واألیام
  صحیفة.من كل   ً ا  عدد 47   ً        عددا  بواقع  141المصادر في 

  خرجت الدراسة بالعدید من النتائج أهمها:

 أن اهتمام الصحف بقضایا الطفل ضعیف تصدره االهتمام بقضایا االستشهاد تلیها قضایا •
 ثم اإلصابات. التعلیم

أن موقف الصحف من ثلث القضایا المطروحة سلبي وأن مصادرها الخاصة ضعیفة وأن  •
  الطابع الخبري یغلب على تغطیتها.

  
  :التي تناولت حقوق الطفل الدراسات غیر اإلعالمیة - الثاني المحور

غیر اإلعالمیة العربیة قسمت الباحثة هذا المحور إلى قسمین یتضمن أولهما الدراسات 
، وذلك على غیر اإلعالمیةاإلنجلیزیة سیتناول الثاني الدراسات  حین في ،الصادرة باللغة العربیة

  :اآلتيالنحو 

  :غیر اإلعالمیةعربیة الالدراسات  –  ً  أوال  

 )1(:2013دراسة محمد البنا،  -1

حقوق الطفل في اإلسالم وفي القانون الوضعي والبحث في تأثیر ف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
العولمة على حقوق الطفل ومدى مالءمة هذا التأثیر والحقوق الممنوحة لألطفال بموجب الشریعة 

ة مناهج هي: المنهج التاریخي، المنهج االستنباطي وقد اعتمدت الدراسة على ثالث اإلسالمیة.
  والمنهج المقارن.

  خرجت الدراسة بالعدید من النتائج أهمها: 

 أن الطفل هو أحد أكثر المتضررین من العولمة. •

                    ً       ً                                                             أن العولمة تمثل تحدیا  حقیقیا  للثقافة والهویة الوطنیة بفعل انتشار العدید من المظاهر التي  •
 لعربیة أو الهویة اإلسالمیة.ترتبط بالثقافة ا ال

                                           

رسالة دكتوراه میة والقانون الوضعي"، العولمة وحقوق الطفل: دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسال"محمد البنا،  )1(
 ).2013(طنطا: جامعة طنطا، كلیة الحقوق،  غیر منشورة
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 )1(:2012دراسة مؤسسة إنقاذ الطفل،  -2

آثار االحتجاز على األطفال وعائالتهم، كما هدفت للخروج ف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
  بتوصیات تساعد صانعي السیاسات في تقدیم الدعم الالزم لألطفال الذین تعرضوا لالحتجاز. 

أداة الدراسة األساسیة وأما  قد استخدمت منهج المسح.تنتمي الدراسة للبحوث الوصفیة و 
وقد استخدمت في جمع المعلومات من عینة األطفال المبحوثین وأسرهم ممن  ،هي المقابلة المعمقةف

  .2011إلى  2008من  في المدةواجهوا تجربة االحتجاز في سجون االحتالل 

  خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

 ؛تي یواجهها األطفال الفلسطینیون في مراكز االحتجاز تدق ناقوس الخطرأن الظروف ال •
  فهم عرضة للحرمان من حقوقهم األساسیة المكفولة لهم بموجب القانون الدولي.

أن األطفال ال یتخلصون بإطالق سراحهم من اآلثار السلبیة المترتبة على عملیة  •
 احتجازهم.

 

 )2(:2010دراسة أمینة حمدان،  -3

وبیان  ،الدراسة إلى بیان المقصود بالمدنیین والفئات المشمولة بالحمایة الخاصة بهمهدفت 
  ولیة التي تقع على دولة االحتالل اإلسرائیلي.ؤ وتوضیح المس ،الحقوق المقررة لتلك الفئات

وقد اعتمدت على المنهج التحلیلي لتحلیل النصوص  ،الدراسة من الدراسات الوصفیة عدوت
  لیة ووصف ما تقوم به دولة االحتالل من انتهاكات وممارسات بحق المدنیین.القانونیة الدو 

  خرجت الدراسة بالعدید من النتائج أهمها: 

مباشر على األراضي         ٍ على نحو  أن اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین تنطبق  •
 بي.وذلك لتوافر العناصر الممیزة لحالة االحتالل الحر  ؛الفلسطینیة المحتلة

                                                             ً                 ً  أن دولة االحتالل اإلسرائیلي أفرطت في استخدام األسلحة المحرمة دولیا  التي تلحق أضرارا   •
بلیغة بالمدنیین وتقضي على ما تبقى من مظاهر ممیزة لمبدأ التفرقة بین المقاتلین وغیر 

 المقاتلین.

                                           

 ).2012(رام اهللا: د.ن،  أثر احتجاز االطفالمؤسسة إنقاذ الطفل، )1(

(نابلس: جامعة  رسالة ماجستیر غیر منشورةحمایة المدنیین في األراضي الفلسطینیة المحتلة"، "أمینة حمدان، )2(
 ).2010جاح، كلیة الدراسات العلیا، الن
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  )1(:2009دراسة المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان،  -4

كیفیة ف    ُّ تعر  و أنماط قتل األطفال الفلسطینیین في قطاع غزة  ف   ُّ تعر  الدراسة إلى  هدفت
ینایر  – 2008عدوان دیسمبر  في أثناءوسبب قتل العدد غیر المسبوق من األطفال الذین قتلوا 

  الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائیلي على القطاع. 2009

تل األطفال حیث حالة من حاالت ق 13منهج المسح وقد تم اختیار  إلىاستندت الدراسة 
ً        ً              استعرضت الدراسة هذه الحاالت وقدمت تحلیال  قانونیا  حول كل منها.                                        

  خرجت الدراسة بالعدید من النتائج أهمها:

 2009ینایر  – 2008عدوان دیسمبر  في أثناءقتل الغالبیة العظمى من الضحایا األطفال  •
 بینما كانوا داخل منازلهم أو في محیطها.

فال القتلى نتیجة استخدام قوات االحتالل اإلسرائیلي للقنابل سقط ثالثة أرباع األط •
استخدامها لقذائف المدفعیة والفسفور األبیض    ِ اء    ّ جر  من قتل الباقون  حین في ،والصواریخ

 والرصاص.

  
  )2(:2008ز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، دراسة المرك -5

اقترفتها قوات االحتالل  األنماط العامة لعملیات القتل التيف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
اإلسرائیلي ضد األطفال في قطاع غزة منذ بدایة االنتفاضة الثانیة. وسلطت الدراسة الضوء على 

یونیو  30بین  المدةعملیات قتل األطفال على أیدي قوات االحتالل اإلسرائیلي في قطاع غزة في 
اعتمدت منهج المسح  وقد ،الدراسة من الدراسات الوصفیة دتعو .2008یونیو  30و  2007

  واستخدمت أداة المقابلة.

فادات من شهود العیان ومن بعض العائالت التي                                ٕ                                           قدمت الدراسة معلومات، تحلیالت وا 
فقدت أطفالها. وتناولت الدراسة اآلثار النفسیة لمقتل األطفال على األطفال اآلخرین في قطاع غزة، 

  ترفتها قوات االحتالل اإلسرائیلي.السیما أولئك الذین شاهدوا عملیات القتل التي اق

                                           

جرائم الحرب بحق األطفال: تحقیقات المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، )1(
 ).2009(غزة، د.ن،   في جرائم قتل األطفال الفلسطینیین خالل العدوان األخیر على قطاع غزة

یهم ملطخة بالدماء: عملیات قتل األطفال على أیدي قوات االحتالل في أیدالمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، )2(
 ).2008(غزة، د.ن،  قطاع غزة
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  خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها:

أن قوات االحتالل اإلسرائیلي استخدمت القوة المكثفة بحق المدنیین الفلسطینیین وضمنهم  •
 األطفال.

الصواریخ  :أولها ،الزمنیة للدراسة سقطوا بثالث طرق مختلفة في المدةأن األطفال القتلى  •
قتل  حین اء استخدامها أكثر من نصف إجمالي األطفال القتلى، في  ّ جر  من قتل التي 

 قذائف الدبابات والرصاص.االحتالل اإلسرائیلي استخدام اء   ّ جر  من الباقون 
  

 )1(:2007دراسة سوسن رسالن،  -6

هدفت الدراسة إلى التعریف بوسائل اإلعالم ومدى مقاربتها مع االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 
  لتي تضمنت إعطاء الطفل حق الحریة في إبداء الرأي والتعبیر وحق الحصول على المعلومات.ا

استخدمت الباحثة المنهج الحقوقي في ظل استخدام أمثل لوسائل اإلعالم وعالقتها 
ركزت  بالصكوك الدولیة وبیان أثر هذه الوسائل باالعتماد على األدوات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة.

لومات ة على ثالثة نماذج إعالمیة لها تأثیر مباشر على حق الطفل في الحصول على معالدراس
  نترنت.وهي: الكتاب، التلفاز، واإل

  العدید من النتائج أهمها: إلى الدراسة  توصلت

 أن دور وسائل اإلعالم یتمثل في إشباع االحتیاجات اإلنسانیة للطفولة وأهمها الحاجة للمعرفة. •

ر عبر قنواته المختلفة مضامین كثیرة المعلومات لكنها غیر ملتزمة وغیر أن التلفاز یوف •
 متوازنة.

  

نقاذ الطفل، -7   )2(:2007                                               ٕ             دراسة المركز الفلسطیني لإلرشاد ومؤسستا التعاون وا 

ضحایا مباشرین لسیاسة هدم المنازل، كما سعت بوصفهم هدفت الدراسة إلى إبراز األطفال 
تنتمي الدراسة للبحوث  احتیاجاتها. ف   ُّ تعر  عرضت لهدم منازلها و ي تإلى رسم صورة عن األسر الت

مفردة تعرضت لسیاسة هدم  156االستقصائیة وقد استخدمت أداتي المقابلة واالستبانة لدراسة 
  .2006إلى  2000األعوام من  فيالمنازل 

                                           

(بیروت: الجامعة اللبنانیة، كلیة الحقوق  رسالة ماجستیر غیر منشورةسوسن رسالن، "اإلعالم وحقوق الطفل"، )1(
 ).2007والعلوم السیاسیة، 

بیوت مهدمة: معالجة آثار هدم المنازل عاون ومؤسسة إنقاذ الطفل، المركز الفلسطیني لإلرشاد ومؤسسة الت)2(
 ).2007(رام اهللا: المجلس الفلسطیني لإلرشاد،  على األطفال الفلسطینیین واألسر الفلسطینیة
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  خرجت الدراسة بالعدید من النتائج أهمها: 

  طویلة من عدم االستقرار. مدةتبعه عادة أن هدم البیوت یسبب التهجیر القسري وی •

أن مؤشرات الصحة النفسیة لألطفال الذین عایشوا تجربة هدم منازلهم تتلخص في:  •
 االنطواء، االكتئاب، القلق، السلوك العنیف، وارتفاع معدالت التوهم والوسواس والقهر.

  

  )1(:2004عامر، أبو دراسة عدنان -8

االنتفاضة  في أثناء مدةسة اإلسرائیلیة في قطاع غزة هدفت الدراسة إلى رسم صورة السیا
كما هدفت الستعراض مختلف أشكال االنتهاكات اإلسرائیلیة  ،األولى وبیان آثارها على السكان

استخدمت الدراسة المنهج التاریخي بشقیه الوصفي والتحلیلي قوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة. لح
وما صدر عن القوى السیاسیة المشاركة فیها  ،االنتفاضة واستعانت بما صدر من توثیق لیومیات

والبیانات والتقاریر الحقوقیة الصادرة عن  ،إضافة إلفادات ضحایا االنتهاكات ،من وثائق وبیانات
  منظمات قانونیة دولیة ومحلیة.

  خرجت الدراسة بالعدید من النتائج أهمها:

الحق في الحریة والحق في في الحیاة و  أن قوات االحتالل اإلسرائیلي نفذت انتهاكات للحق •
 ، كما انتهكت الحق في حریة الرأي والتعبیر والحریات األكادیمیة.اإلقامة

ً                                                   أن إسرائیل خالفت بما ال یدع مجاال  للشك اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین  •                               
 توقیعها على االتفاقیة.من رغم بالوقت الحرب 

  

  )2(:2001ن، یآخر اهللا حوراني و سة عبددرا-9

المشكالت النفسیة التي یعاني منها األطفال الفلسطینیون ضحایا ف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
والدراسة من البحوث الوصفیة وقد اعتمدت منهج المسح واستخدمت أداتي  العنف اإلسرائیلي.
مفردة من بین  330 استخدمت الدراسة العینة العشوائیة المنتظمة حیث تم دراسة المقابلة واالستبانة.

                                           

عدنان أبو عامر، "االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الفلسطینیین المدنیة والسیاسیة في قطاع غزة خالل االنتفاضة )1(
(غزة: الجامعة اإلسالمیة، كلیة اآلداب، قسم التاریخ الحدیث  رسالة ماجستیر غیر منشورةولى"، األ

  ).2004والمعاصر، 

مجلة الطفولة والتنمیة  اآلثار النفسیة للعنف اإلسرائیلي على األطفال الفلسطینیین"،"ن، یعبداهللا حوراني وآخر )2(
 ).2001، 4، العدد 1لد (القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتنمیة، مج



  

 الفصل األول

13 

من  في المدةاء العنف اإلسرائیلي   ّ جر  من األطفال الذین ظهرت علیهم أعراض اضطرابات نفسیة 
  .2001إلى مارس  2000دیسمبر 

  خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
أن معظم األطفال الذین یعانون من اضطرابات نفسیة هم من األطفال الذین تعرضوا  •

  متكرر.    ٍ نحو   علىلظروف صادمة 
أن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات االحتالل اإلسرائیلي هو أحد العوامل الرئیسة التي  •

  تؤدي لحدوث اضطرابات نفسیة لدى األطفال.
  

  :غیر اإلعالمیةاإلنجلیزیة الدراسات  –    ً  ثانیا  
 )1(:2013یرونیز وماركو كاستیجلیوني، دراسة غایدو ف -1

آثار ما بعد الصدمة الناجمة عن العنف السیاسي والعسكري ف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
المجاالت التي تساعد األطفال ف    ُّ تعر  الذي یتعرض له األطفال الفلسطینیون، كما هدفت إلى 

تنتمي الدراسة للبحوث الوصفیة وقد استخدمت و عنف وانعدام األمن. الفلسطینیین في التعامل مع ال
حیث حلل الباحثان محتوى الروایات والمواد  ،تحلیل المضمون واعتمدت على أسلوب ،منهج المسح

ً                                                         طفال  في سن المدرسة من مخیمي نور شمس وطولكرم في الضفة الغربیة 74المكتوبة من قبل    ، 
  .2011و 2010خالل المخیمات الصیفیة لعامي 

  خرجت الدراسة بالعدید من النتائج أهمها: 
دراكهم الذاتي لحالة انعدام األمن التي أن كتابات األطفال عبرت عن خبراتهم وتجا •       ٕ                                      ربهم وا 

 یواجهونها بفعل العنف السیاسي.

فیما یتعلق بدور المجتمع المحلي تجاه األطفال المعرضین للخطر   ً ا  أن هناك قصور  •
 السیاسي والعسكري.

 )2(:2013، مارشال دراسة دیفید -2

السیاسیة واألخالقیة  واقع الطفل الفلسطیني في الجغرافیةف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
عینة من أطفال مخیمات الضفة عن طریق وذلك  ،اع الفلسطیني اإلسرائیليواإلنسانیة والصر 

                                           

(1)Feroniez, Ghaido, Kastegeliony, Marco, When the doors of hill are opened, Italy: 
MilanoBicoca university, 2013. 

(2)Marshall, David J., "A Children’s Geography occupation: imaginary, emotional, and 
everyday spaces of Palestinian childhood " ,Doctoral Dissertation, United States: 
University of Kentucky,2013. 
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 بوساطتهاوقد بحثت الدراسة في الجغرافیة السیاسیة للطفل والطرق التي تتشكل من  الغربیة.
ة واالجتماعیة. مساحات وممارسات األطفال الیومیة والحیاتیة عبر جملة من العملیات السیاسی

  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدمت أداة المالحظة بالمشاركة.
  خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من بینها:

تتجاوز  من المعاناة والصدمات النفسیة  مختلفة تجاربأن لدى األطفال الفلسطینیین  •
  السرد.

حیاتهم الیومیة وهي تحدیات ال أن األطفال الفلسطینیین یواجهون تحدیات حقیقیة في  •
 یواجهها األطفال اآلخرون.

 

  )1(:2012دراسة صوفیا فاروق،  -3
طبیعة المعاملة التي یتلقاها األطفال الفلسطینیون المحتجزون في ف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 

عملت و . المعاملة القاسیة والمهینةهذه األسباب الحقیقیة وراء سجون االحتالل اإلسرائیلي، وتعرف 
وكیف یؤدي  ،الدراسة على تحلیل آثار الحكم العسكري اإلسرائیلي في األراضي الفلسطینیة المحتلة

استخدمت الدراسة منهج  هذا الحكم لكسر القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
دى السلطات اإلسرائیلیة التحلیل القانوني لواقع األطفال المحتجزین ل إلىالتأصیل القانوني واستندت 

  مدى مواءمة هذا الواقع والمعاییر الدولیة ذات العالقة.ف    ُّ تعر  ل
  خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها:

تناسب وتعریف "التعذیب"، اإلسرائیلیة للمحتجزین القاصرین تاالحتالل  سلطاتأن معاملة  •
ائیلیة االستجواب بتقنیات الضرب، ن یواجهون في السجون ومراكز االحتجاز اإلسر و فالقاصر 

  التهدید اللفظي، الحرمان الحسي، الحبس االنفرادي، واستخدام األغالل.
 االحتالل نأو  ،أن الوضع في األراضي الفلسطینیة المحتلة ال یلبي المعاییر الدولیة •

ولي القانون الدولي اإلنساني والقانون الد نتهك بمعاملته للقاصرین في سجونهی يسرائیلاإل
 لحقوق اإلنسان.

  
  
 

                                           
(1)Farouq, Sofia,The Rights of the Palestinian children, Master dissertation,University 

ofLondon: School of Advanced Study (SAS), 2012. 
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 )1(:2011،دراسة میان غیفا -4

العملیة الدینامیكیة المتعلقة بالعنف المفرط واالنتهاكات الجسیمة  ف   ُّ تعر   إلى الدراسة هدفت
على قطاع  2009- 2008عدوان  فيالتي تم تنفیذها  ،وفي مقدمتها الحق في الحیاة ،لحقوق اإلنسان

طاقم قسم القانون الدولي في    ّ  أد اهشف عن الدور الذي وسعت الدراسة في هذا اإلطار للك غزة.
 تندرجو  من اقترافها. االحتالل جیشوتمكین قوات  ،لتمریر االنتهاكاتالمؤسسة العسكریة اإلسرائیلیة 

وقد  ،أداة الدراسة هي المقابلةو  ،المسح منهج واستخدمت الوصفیة، البحوث إطار الدراسة في
  .وات التقییم والقیاس الخاصة بالنظریة القانونیةاستخدمت الباحثة إلى جانبها أد

  النتائج أهمها: من بالعدید الدراسة خرجت
قبل ممارسي  أن العملیة الدینامیكیة المتعلقة بانتهاكات الحق في الحیاة نوقشت وأقرت من •

  اإلسرائیلي. االحتالل جیشالقانون الدولي في 
   ً                    دورا  فیما یتعلق بتمكین   ّ   أد واریة اإلسرائیلیة أن أفراد قسم القانون الدولي في المؤسسة العسك •

ممارسة انتهاكات حقوق اإلنسان وفي مقدمتها انتهاك الحق في الحیاة خالل العدوان على 
 قطاع غزة.

  

  )2(:2008نا تروجان، نیدراسة فا -5
هدفت الدراسة إلى توضیح مدى تمتع األطفال في األرض الفلسطینیة المحتلة بالحق في 

وقد ركزت الدراسة على مستوى الحمایة  مكفول بموجب المعاییر الدولیة لحقوق الطفل.الحمایة ال
ن في سجون االحتالل و المتوفر لثالث مجموعات من األطفال من ضمنهم األطفال المحتجز 

تنتمي الدراسة للبحوث الوصفیة وقد  اإلسرائیلي بموجب نظام األوامر العسكریة اإلسرائیلیة.
  أداة من أدوات جمع المعلومات.بوصفها ح كما استخدمت المقابلة نهج المساستخدمت م

  خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من بینها:
طوعي من العنف واالستغالل المنفذین بحق         ٍ على نحو  أن السیاسات اإلسرائیلیة تزید  •

ل، وذلك عبر استهدافهم وقتلهم وانتهاج سیاسات عنیفة بحقهم كالتعذیب، االعتقا ،األطفال
  االحتجاز، وهدم المنازل.
                                           

(1)Geva, Maayan, Dynamics of Law, Organisation and Morality in Contemporary 
Warfare: The right to life in the case of the Israeli military International Law 
Department, Master dissertation, University of Gothenburg: School of Global 
Studies, 2012 

(2)Trojan, Vanina, Child Rights Situation Analysis:Right to Protection in the 
occupied, defence for children international Palestine and save the children Sweden, 
2009. 
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والسیاسات التي تنتهجها بما فیها اإلغالق  يسرائیلاإل االحتالل تبعهایأن اإلجراءات التي  •
 .والتوسع في الضفة الغربیة، جمیعها أثرت على توفیر الحمایة الالزمة لألطفال

  
 )1(:2008دراسة دیفید هارولد وآخرون، -6

ات النفسیة التي یخلفها العنف على المدى عباالحتالل والت آثارف    ُّ تعر  هدفت الدراسة إلى 
الدراسة من الدراسات الوصفیة وقد استخدمت  وتعد. البعید على األطفال الفلسطینیین في قطاع غزة

  منهج المسح وأداة االستبانة.
  خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

  ثة أحداث صادمة.أن األطفال المبحوثین تعرضوا لما ال یقل عن ثال •

تلتها  ،أن الصدمة الناجمة عن "معاناة الذل" تصدرت الصدمات التي واجهها األطفال •
 والقنابل ثم صدمة سقوط شهید. ،صدمة أصوات االنفجارات

  الدراسات السابقة: موقع الدراسة من
  

حقوق وهي الدراسات اإلعالمیة المتصلة بمن خالل العرض السابق لدراسات المحور األول  - 1
المدنیین وحقوق الطفل، تبین اتفاقها مع الدراسة الحالیة حیث إن جمیعها تتطرق لحقوق 
األطفال والتبعات المترتبة على انتهاك هذه الحقوق، سواء من خالل تناول جملة الحقوق التي 
 تقرها االتفاقیات والمواثیق الدولیة للمدنیین وضمنهم األطفال، أو من خالل التطرق لحق واحد

  من حقوق الطفل، أو عبر التركیز على نتائج انتهاك حقوق الطفل.

منهج المسح في استخدامها ل دراسات المحور األولاختالف الدراسة الحالیة عن تبین  -2
وفي إطاره  منهج دراسة العالقات المتبادلةو ، وفي إطاره مسح تحلیل المضمون اإلعالمي

إضافة للمنهجین  م)2014 ،حسونة(اسة در  ، حیث اعتمدتأسلوب المقارنة المنهجیة
منهج م) فقد استخدمت 2014 ،الحمایدة(أما دراسة ، على منهج تحلیل الخطابالمذكورین 

، فیما استخدمت دراسة الراي العامالمسح اإلعالمي وفي إطاره مسح تحلیل المضمون ومسح 
في إطاره مسح منهج المسح اإلعالمي و ) 2012ودراسة (أبوفریخة، ) 2013(عبد الغفار، 
ون، ومسح جمهور وسائل اإلعالم، ومسح القائم باالتصال، أما دراسة (عرام، متحلیل المض

                                           
(1)Harrold, D., Nel, P.W., Asker, A., Samara, M. and Altawil, M., The effects of 

chronic war trauma among Palestinian children. In:Parsons, M., (ed.) Children: the 
invisible victims of war: an interdisciplinary study. Peterborough, U.K, 2008 
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اإلعالمي ولم تستخدما منهج  منهج المسح افقد استخدمت )2003، ودراسة (الدلو، )م2012
   العالقات المتبادلة.

سة وهي أداة تحلیل المضمون، لجمع بیانات الدرا األداة المستخدمةاتفقت الدراسة الحالیة في  -3
دراسة بینما اختلفت مع )، 2003ودراسة (الدلو، م)، 2012كل من دراسة (أبو عرام، مع 

اختلفت ، و أداة تحلیل الخطاب، تحلیل المضمونأداة التي اعتمدت على  م)2014 حسونة،(
أبو (دراسة و م) 2013ودراسة (عبد الغفار،  م)2014الحمایدة، دراسة (   ً           أیضا  مع كل من 

  . االستبیاناداة تحلیل المضمون و أداة هذه الدراسات كل من  حیث استخدمت )م2012 فریخة،

دون غیرها من  في استخدام نظریة وضع األجندةالدراسات السابقة الدراسة الحالیة مع  ختلفتا -4
یة إلى جانب نظریات أخرى النظریات، حیث استخدمت بعض الدراسات السابقة هذه النظر 

)، فیما استخدمت دراسات أخرى نظریات مخالفة مثل دراسة 2013دراسة (حسونة، مثل 
)، 2012)، ولم تستخدم بعض الدراسات أیة نظریات مثل دراسة (عرام، 2013(الحمایدة، 

  .)2003و(الدلو، 
اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسات المحور الثاني في تناولها لموضوع حقوق المدنیین وحقوق  -5

  كثر من هذه الحقوق.أاو في تطرقها للتبعات والنتائج المترتبة على انتهاك حق او  الطفل
من حیث كون تلك الدراسات دراسات غیر اختلفت الدراسة الحالیة مع دراسات المحور الثاني  -6

إعالمیة فجمیعها لم تعتمد على أي من النظریات اإلعالمیة كمدخل لمعالجة موضوع الدراسة، 
م) لم تستخدم أداة تحلیل المضمون 2013ستثناء دراسة (فیرونیز وكاستیجلیوني، وجمیعها با

  .او االستبیان                           ً                                      كأداة للدراسة واستخدمت عوضا  عنها ادوات اخرى كالمقابلة أو المالحظة
سمات مضمون وشكل االنتهاكات اإلسرائیلیة تبین للباحثة قلة الدراسات اإلعالمیة التي تناولت  -7

، ولعل هذه النقطة تثیر أهمیة دراسة )م2003الدلو، (عدا دراسة  الفلسطیني لحقوق الطفل
یركز على االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني خالل موضوع الدراسة الحالیة الذي 

  .2013عام كامل وهو عام 

تهاكات فهي تتطرق لالن ؛تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في حدها المكاني -8
  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في قطاع غزة والضفة الغربیة بما فیها القدس.

الحیاة " فالدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في عینة الدراسة المتمثلة في صح تختلفا -9
عن  ةهذه الدراسة مختلف افیه أجریتالذي  الفترة الزمنیة، كما أن "فلسطین"وو"القدس"  "الجدیدة

  ).م31/12/2013وحتى  م1/1/2013(لدراسات السابقة وهي الفترة الممتدة منالفترة الزمنیة ل
  



  

 الفصل األول

18 

ومما سبق یتبین أن موضوع الدراسة جدید لم یتم التطرق إلیه من خالل دراسة علمیة سابقة 
  .مضمون وشكل االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيللكشف عن سمات 

  

  دالل على المشكلة:االست -    ً  ثانیا  
   ً                                عددا  من صحف فلسطین والحیاة الجدیدة  45أجرت الباحثة دراسة استكشافیة شملت 

باالعتماد على عینة الحصر الشامل لألعداد الصادرة  ،   ً             عددا  من كل صحیفة 15والقدس، بواقع 
وقد استبعدت الباحثة صحیفة األیام بعد أن الحظت   .2011ینایر  15إلى  1من  المدة يف

عف تناولها لموضوع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني أثناء الفترة التي أجریت ض
  خاللها الدراسة االستكشافیة.

مدى اهتمام صحف الدراسة بالمواد الصحفیة التي ف    ُّ تعر  هدفت الدراسة االستكشافیة إلى و 
التي ركزت صحف الدراسة على تتناول االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، الحقوق 

تناولها، واالنتهاكات التي شملتها المعالجة الصحفیة لصحف الدراسة، وأسالیب التناول وطرق 
العرض التي تناولت عبرها صحف الدراسة وعرضت المادة المتصلة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق 

ذات العالقة في صحف الطفل، واألشكال الصحفیة التي استخدمتها الصحف، موقع المادة 
  الدراسة، وتمثلت أهم النتائج في:

 73بلغ إجمالي عدد موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة  - 1
     ً     موضوعا  في  27     ً                   موضوعا  في صحیفة فلسطین،  30: كاآلتي     ً            موضوعا  وهي موزعة 

      ً                 موضوعا  في صحیفة القدس. 16صحیفة الحیاة الجدیدة، و

لدراسة على نحو خاص بالحقوق المدنیة أكثر من اهتمامها بالحقوق اهتمت صحف ا - 2
 االقتصادیة أو االجتماعیة أو الثقافیة. 

ضمن جملة  ،برزت انتهاكات الحق في الحیاة والحق في الحریة والحق في األمن النفسي والسالم - 3
 االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني التي تناولتها صحف الدراسة.

سلم أولویات صحف الدراسة على  ،ثم اإلصابة ،ثم القتل ،تصدرت موضوعات االعتقال - 4
حساب إهمال موضوعات أخرى كالتنكیل واالحتجاز وتقیید حریة الحركة واستهداف 

 المدارس والتهجیر وغیرها.

كشفت الدراسة االستكشافیة عن تنوع أسالیب اإلقناع التي لجأت صحف الدراسة  - 5
عها بین: (استخدام األرقام واإلحصائیات)، و(استخدام اإلفادات من شهود وتوز  ،الستخدامها
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تجاهلت صحف الدراسة أسلوب  في حینالعیان والضحایا)، و(آراء الخبراء والمختصین)، 
  (االستناد لمواد وبنود قانونیة وحقوقیة ذات صلة).

ف الدراسة ما أظهرت نتائج الدراسة االستكشافیة تنوع طرق العرض التي استخدمتها صح - 6
  بین (العرض المركز والمعمق) و(العرض السطحي المختلط).

صحف   ّ    أد تهابینت نتائج الدراسة االستكشافیة أن دور (اإلخبار) تصدر قائمة األدوار التي  - 7
الدراسة في تناولها للمواد الخاصة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل، تاله دور (تصویر 

 ار أخرى مثل (التوعیة)، (التثقیف)، و(التفسیر).المعاناة) على حساب أدو 

تركزت معظم المواد الصحفیة ذات العالقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  - 8
  في الصفحات الداخلیة في صحف الدراسة.

اعتمدت صحف الدراسة على األشكال الصحفیة اإلخباریة في تناولها للمواد المتصلة باالنتهاكات  - 9
حیث برز على نحو خاص فن الخبر الصحفي والتقریر  ،سرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینياإل

 اإلخباري على حساب األشكال الصحفیة التفسیریة واالستقصائیة واإلنسانیة.
  

  تحدید مشكلة الدراسة: -    ً  ثالثا  
شكل ومضمون معالجة الصحف الیومیة الفلسطینیة طبیعة ف    ُّ تعر  تتمثل مشكلة الدراسة في 

: حجم المعالجة ف   ُّ تعر  عن طریق وذلك  ،لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
ركزت صحف الدراسة على إبرازها،  لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق األطفال، ماهیة االنتهاكات التي

، أسالیب تقدیم موضوعات االنتهاكات عن طریقهاطبیعة الموضوعات والقضایا التي عرضت 
ات وطرق معالجتها، األسالیب اإلقناعیة المستخدمة مع موضوعات االنتهاكات، األطراف االنتهاك

مقترفة االنتهاكات، المصادر األولیة والمصادر اإلعالمیة لموضوعات االنتهاكات، النطاق 
الجغرافي لالنتهاكات، الفنون الصحفیة المستخدمة مع موضوعات االنتهاكات، وعناصر اإلبراز 

  .موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني المستخدمة مع

  أهمیة الدراسة: -    ً  رابعا  
  تستمد الدراسة أهمیتها من:

هم فئات المجتمع وهي فئة األطفال أأنها تتناول الحقوق واالنتهاكات المتصلة بفئة تعد من  •
 الذین یعدون في كل مجتمع وأمة حاضرها ومستقبلها.

ئص المعالجة الصحفیة الفلسطینیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق سمات وخصاف    ُّ تعر  أن  •
وأن من شأنه توضیح المقدار الذي  وال سیماالطفل الفلسطیني هو أمر في غایة األهمیة، 
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نجحت فیه الصحف في رصد ونشر االنتهاكات اإلسرائیلیة المتصاعدة لحقوق األطفال 
نتائج وتبعات، عدا عن أنها قد تقدم  وما ینجم عن هذه االنتهاكات من ،الفلسطینیین

للصحف صورة واضحة المعالم فیما یتعلق بحجم ومضمون وشكل تناولها لالنتهاكات 
 اإلسرائیلیة، وهو ما قد یساعد في الكشف عن مدى نجاحها من عدمه. 

أن الدراسة ذات عالقة آنیة بموضوع حیوي فهي تتناول االنتهاكات اإلسرائیلیة المستمرة  •
الطفل الفلسطیني، في وقت تتواصل فیه هذه االنتهاكات وتتصاعد وتیرتها وتتعدد لحقوق 

في إلقاء الضوء على الدراسة تساعد وقد   أشكالها وتبعاتها الكثیرة على ظروف معیشتهم.
ماهیة االنتهاكات المقترفة،  توضیحو  ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

  واقع حقوق األطفال. ف                         ُّ نتهاكها، بما یساعد في تعر  اوماهیة الحقوق التي تم 

أن مضامین حقوق الطفل الفلسطیني تفرض نفسها وبقوة على الصحف المحلیة في وقت  •
              ً                                                                  نشهد فیه تصاعدا  في حدة االنتهاكات والجرائم المقترفة لحقوق األطفال، وهو ما یجعل من 

عها ومع االنتهاكات ذات األهمیة بمكان دراسة هذه المضامین ومدى تفاعل الصحف م
 الصلة. 

ن للدراسة أهمیة تستمدها من أنها ستقف على مدى وجود اختالف في المعالجة الصحفیة أ •
  لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة. 

  

  أهداف الدراسة: -    ً  خامسا  
الصحفیة  تسعى الدراسة إلى تحقیق هدف رئیس، هو: وضع توصیف دقیق للمعالجة
 عن طریقلالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في الصحف الفلسطینیة الیومیة، وذلك 

 أهداف فرعیة، هي:بوساطة ویتحقق هذا الهدف الرئیس   دراسة تحلیلیة لعینة من هذه الصحف.

المتصلة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني تعرف أجندة صحف الدراسة  - 1
 وموضوعاتها.

 مدى اهتمام صحف الدراسة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.ف    ُّ تعر   - 2

هذه  قضایاأنواع حقوق الطفل وأشكال االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل و  رصد - 3
 االنتهاكات في صحف الدراسة.

في تناولها حف الدراسة أسالیب التناول ونوعیة المصادر التي اعتمدت علیها ص تحدید - 4
 االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني. لقضایا وموضوعات
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في إطار تناولها  أدتهوسائل اإلقناع التي استخدمتها صحف الدراسة والدور الذي ف    ُّ تعر   - 5
 لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

لها لالنتهاكات اإلسرائیلیة مدى االتساق والتباین في معالجات صحف الدراسة وتناو ف    ُّ تعر   - 6
  لحقوق الطفل الفلسطیني.

  

  تساؤالت الدراسة: -    ً  سادسا  
تتمحور الدراسة حول تساؤل أساسي هو: كیف عالجت الصحف الیومیة الفلسطینیة 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني؟ ویندرج تحت هذا التساؤل تساؤالت فرعیة أخرى 

  :اآلتينحو قسمتها الباحثة على ال
 وهي: ،تساؤالت تتعلق بالمضمون -1

موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل المتصلة بصحف الدراسة  أجندةما   - أ 
 الفلسطیني؟

 حقوق الطفل التي تناولتها صحف الدراسة؟انتهاكات ما أنواع   - ب 

 االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة؟ موضوعاتما   - ج 

ما أسالیب تقدیم مضمون موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في   - د 
 صحف الدراسة؟

 االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة؟ ما طرق عرض  - ه 

 ما أسالیب اإلقناع التي تم استخدامها في صحف الدراسة؟  - و 

 وضوعات االنتهاكات؟من األطراف مقترفة االنتهاك التي برزت في م  - ز 

ما األهداف المتحققة من معالجة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل   - ح 
 الفلسطیني؟

ما هي النطاقات الجغرافیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف   - ط 
 الدراسة؟

سطیني في ما المصادر االولیة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفل  - ي 
 صحف الدراسة ؟
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ما المصادر اإلعالمیة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في   - ك 
 صحف الدراسة؟

ما أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة في تغطیتهم لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق   - ل 
 الطفل؟

 وهي: ،تساؤالت تتعلق بالشكل -2

خدمة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفنون الصحفیة المستما   - أ 
 الفلسطیني في صحف الدراسة ؟

 ما موقع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة؟  - ب 

ما انواع العناوین المستخدمة مع مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل   - ج 
 ؟ الفلسطیني في صحف الدراسة

ما عناصر اإلبراز التي استخدمتها صحف الدراسة في تغطیتها لموضوعات االنتهاكات   - د 
 اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني؟

 ما انواع الصور المصاحبة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني؟  - ه 

 الطفل؟ المساحة التي أفردتها صحف الدراسة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوقما   - و 

 وهي: بین المتغیرات، تساؤالت تتعلق بالعالقات -3

الفلسطیني بأسالیب تقدیم اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  االنتهاكات موضوعاتما عالقة   - أ 
 في صحف الدراسة؟المضمون 

الفلسطیني بعناصر اإلبراز المستخدمة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  أنواعما عالقة   - ب 
 ؟ في صحف الدراسة

الفلسطیني وطرق عرض المضمون  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل أنواعما عالقة   - ج 
 ؟في صحف الدراسة

ما عالقة أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني واألشكال الصحفیة في   - د 
 صحف الدراسة؟

ر اإلعالمیة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني بالمصاد موضوعاتما عالقة   - ه 
 في صحف الدراسة؟
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  :اإلطار النظري للدراسة –    ً  سابعا  
  :"وضع األجندة" نظریة ترتیب األولویات

یدعم تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها قدرته على استیعاب القضایا 
م یساعده في وضع تصورات لحلول المشكالت، ومن هنا یأتي دور وسائل اإلعالكما  واألحداث،

  )1(في وضع األجندة وهو الدور الذي یعكس لنا حقیقة ما لهذه الوسائل من تأثیر.
ویرى ستیفن لیتاجون أن بحوث وضع األجندة تقع في منطقة وسط ما بین التأثیرات 

     ً                                                     ً               فكثیرا  ما یشار لوضع األجندة باعتبارها وظیفة، لكنها تشیر أیضا  إلى أن وسائل  ،والوظائف
 )2(                             ً       ً  ما یعني أن وضع األجندة یعد أیضا  تأثیرا . ،القضایا في أذهان األفراد اإلعالم تؤثر على بروز

تتصل النظریة في أساسیاتها بقدرة وسائل اإلعالم اإلخباریة على إبراز أهمیة القضایا 
وتعتبر النظریة أن لوسائل اإلعالم دورها في انتقاء وتسلیط األضواء  وتشكیلها في ذهن الجمهور.

أو الشخصیات، وعبر تكرارها لهذه العملیة، ومن واقع االتساق بین ما تقدمه  على بعض األحداث
وسائل اإلعالم یبدأ الجمهور في تبني األجندة التي تطرحها هذه الوسائل بما یقوده للتصدیق 

  )3(واالقتناع بأهمیة وبروز هذه األحداث والشخصیات والقضایا دون غیرها.
"مجموعة من الموضوعات، عادة  بأنها:ضع األجندة وتعرف عملیة ترتیب األولویات أو و 

  .(4)یكون ترتیبها حسب أهمیتها"
"العملیة التي تقوم بها الهیئات والمؤسسات التي تقدم األخبار           ً           وتعرف أیضا  على أنها:

والمعلومات باختیار أو التأكید على أحداث وقضایا ومصادر معینة لتغطیتها دون أخرى، ومعالجة 
ولین الحكومیین ؤ تناولها بالكیفیة التي تعكس اهتمامات هذه المؤسسات وأولویات المسهذه القضایا و 

  . )5(ومتخذي القرار والصفوة"

                                           

ر الفجر للنشر والتوزیع، (القاهرة: دا اإلعالم السیاسي والرأي العام: دراسة في ترتیب األولویاتعزیزة عبده، )1(
 .104) ص2004

(2)Stephen W.Littlejohn, Theories of human communication, 10th ed. (California: 
wave land press inc, 2011) p.381 

  .298-288 ) ص1998، الدارالمصریةاللبنانیة:القاهرة(1ط ،المعاصرة ونظریاته االتصالالسید، لیلىمكاوي و  حسن )3(
(4) James Watson, Media Communication: An Introduction to theory and Process, 

2nd ed. (London: Palgrave Macmillan, 2006).P. 35. 

المجلة دراسة مقارنة"، -واقع االلكترونیة للجهات المعنیة بشئون المرأة المصریةوسام نصر، "أجندة اهتمامات الم)5(
دیسمبر -جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم، المجلد التاسع، العدد الثاني، یولیو( المصریة لبحوث الرأي العام

  .398ص  )2003
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وتعتمد النظریة على فكرة أن هناك عالقة وثیقة بین الطریقة التي تعرض بها وسائل 
  )1(ات بالنسبة لمتابعي تلك الوسائل.اإلعالم الموضوعات وبین أهمیة هذه الموضوع

ان، أولهما: أن أخبار وسائل اإلعالم ال ث ترتیب األولویات افتراضان رئیسویقود أبحا
تعكس األحداث على أرض الواقع ولكنها ترشحها وتفلترها وتشكلها، أي أن الصحفیین یختارون 

ویختارون الكیفیة التي یریدون التغطیة بها، والثاني: أن  ،األخبار واألحداث التي یریدون تغطیتها
ركیز وسائل اإلعالم على أعداد صغیرة من القضایا یقود الجمهور مع الوقت إلى االعتقاد بان ت

  )2(هذه القضایا هي القضایا األهم.

وقد توصل الباحثون إلى أدلة عدیدة لتأیید فرضیة وضع األجندة، ففي دراسة ماكومبس وشو 
للقضایا وبین ترتیب هذه القضایا  ، تم تقدیر معامل االرتباط بین حجم التغطیة الخبریة1972عام 

              ً                                           ً     كما توصلوا أیضا  إلى أن اعتقاد الجمهور بأهمیة القضایا غالبا  ما  ،لدى الفئة المترددة من الناخبین
  )3(یتسق مع طریقة تغطیتها الخبریة أكثر من قیامه باالعتماد على مؤشرات حقیقیة أو واقعیة.

فهي تبني  ،رح مواضیع معینة للنقاش والتفكیر                         ً      ً       إن وسائل اإلعالم تؤثر تأثیرا  كبیرا  على ط
إذ  ؛المحیط الرمزي لموضوع معین، وهناك أثر كبیر للموقع والنطاق الذي تحتله قضایا معینة

  )4(یتحدد من خاللهما مدى األهمیة التي ینسبها الجمهور لهذه القضایا.

ل إنه یعرف الجمهور من وسائل اإلعالم األحداث والقضایا العامة فقط، بوال یعرف 
ویرى نیمو أن وسائل اإلعالم تساعد على تحدید             ً                               أهمیتها أیضا  من موقعها في الوسیلة اإلعالمیة.

          ً وتصبح محال   ،تحدید القضایا التي تختلف وجهات النظر بشأنها عن طریقأولویات الجمهور 
 )5(للنقاش الجماهیري.

     ً      وخصوصا  لمن  ،میتهاوتضع وسائل اإلعالم األخبار في قوالب تساعد على معرفة أه
ترتیب األولویات أو األجندة محصلة لخیارات عدیدة للتعبیر عن  دبحیث یع ،یهتمون بالصحف

                                           

لرؤوف (القاهرة: الدار الدولیة للنشر ا، ترجمة: كمال عبدنظریات وسائل اإلعالمدیفلیر ملفین وساندرا روكیتش، )1(
  .365) ص1999والتوزیع، 

(2)Want Waya, The public and the national agenda: how to learn about important 
issues ( New Jersey: world wide, 1997) p. 4 

(دمیاط: مكتبة نانسي،  امنظریات اإلعالم: اتجاهات حدیثة في دراسات الجمهور والرأي العمحمد الحدیدي، )3(
  .62، 61) ص 2006

 .97) ص1985(الرباط: الشركة المغربیة للناشرین،  3ترجمة: محمد ندیم خفشة، ط ،الكتابة بدرجة صفربارث روالن،  )4(

 .274) ص1998(القاهرة: عالم الكتب،  1، طنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرالحمید، محمد عبد )5(



  

 الفصل األول

25 

هذا الترتیب عن  عن طریقهاوترتیبها بطریقة یعبر  ،اهتمام الوسائل اإلعالمیة بالمواد والرسائل
  )1(مستویات االهتمام ودرجاته.

ت المتداخلة التي تؤثر على وضع أجندة الجمهور وعلى الرغم من وجود العدید من المتغیرا
رغم أهمیة هذه المتغیرات إال أنها ال تساوي قوة وسائل اإلعالم في بو  ،باإلضافة لوسائل اإلعالم

  )2(وضع األجندة.

وتكتسب هذه النظریة أهمیتها من حیث أنها تستكشف سلطة الصحافة في المساعدة على 
حیث تفترض النظریة أن وسائل اإلعالم ال تستطیع  ،المختلفة تشكیل التفكیر العام حول القضایا

منها بعض الموضوعات لكنها تختار  ،التي تحدث في المجتمعكافة أن تقدم القضایا والموضوعات 
  )3(عوامل اإلبراز المختلفة المساحیة والتقنیة والزمنیة.وتركز علیها بوساطة 

رغم أنها ذات منظور فردي في بف ،إلعالمیة                    ً                    وتعد هذه النظریة تحوال  في مجال الدراسات ا
دراسة تأثیرات وسائل اإلعالم إال أنها استطاعت أن تتطرق لجوانب جدیدة في مجال بحوث التأثیر 

 )4(ومنها:

أثبتت النظریة وجود درجة عالیة من االتساق بین وسائل اإلعالم والجمهور وأن التأثیر  •
 بینهما متبادل.

  ً                                                      هما  في تقدیم البیئة المحیطة باألفراد لهم بصورة مبسطة عبر م                 ً وسائل اإلعالم دورا   تؤدي •
ما یؤدي إلى إدراك الجمهور ألهمیتها وترتیبها وفق  ،اختیار بعض القضایا والتركیز علیها
 طریقة تقدیمها عبر وسائل اإلعالم.

اهتمت النظریة بأسلوب تناول وعرض القضایا في وسائل اإلعالم عبر محاور متعددة منها  •
 وقع الحدث ونوع القضیة.م

حیث یزید عرض وسائل اإلعالم لقضیة  ،وتؤدي نظریة وضع األجندة وظیفتین أساسیتین
ما من وعي الجمهور بهذه القضیة، كما تقوم النظریة بترتیب أولویات الجمهور وذلك عبر التركیز 

  )5(على قضایا معینة دون غیرها.

                                           
 ، الصفحة نفسها.فسهالمرجع السابق ن )1(

(2)Craig B. Carroll and Mccombs, Agenda sitting effect of business news on the public images 
and opinion corporation, Corporate reputation review, Vol. 6. No. 1, 2003, p. 36 . 

 .288، ص مرجع سابقحسن مكاوي ولیلى السید، )3(
المجلة المصریة لبحوث ، "االتجاهات العالمیة الحدیثة لنظریات التأثیر في الرادیو والتلفزیون"أماني السید، )4(

 .224ص) 1999جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم، العدد السادس (، اإلعالم
رسالة رشا عامر، "األنشطة االتصالیة في المنظمات اإلقلیمیة: دراسة تطبیقیة على جامعة الدول العربیة"، )5(

 .282) ص2008قسم اإلعالم،  –(جامعة الزقازیق: كلیة اآلداب  ستیر غیر منشورةماج
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ریة فتتمثل في: غیاب األسس النظریة التي وفیما یتصل باالنتقادات الموجهة لهذه النظ
، كما أنها لم تحدد ةترتكز علیها بحوثها كونها تركز على موضوعات وقضایا محددة ومتخصص

  )1(                                  ً                                                   مصدر التأثیر على الجمهور بوضوح نظرا  لوجود العدید من األجندات المركبة والعوامل المؤثرة.
  مدى استفادة الدراسة الحالیة من النظریة:

موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة ف    ُّ تعر  في الباحثة من نظریة ترتیب األولویات  دتاستفا
تلك الموضوعات ف    ُّ تعر  و                                                     ً            لحقوق الطفل الفلسطیني التي أولتها صحف الدراسة اهتماما  فأبرزتها، 

صحف الدراسة  أحدثتهمعرفة الدور والتأثیر الذي التي أغفلتها ولم تهتم بها، وهو ما ساعدها في 
إبراز حقوق محددة وتجاهل  عن طریقتناولها لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  عبر

اختیار الصحف لمواقع نشر المواد الصحفیة المتعلقة  بوساطة تتضحعدا عن الداللة التي ، أخرى
شكلة جانب من م تفسیر ، وهو ما مكن الباحثة منباالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

، المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيطبیعة  ف   ُّ تعر  الدراسة المتعلقة ب
وهو الوقوف على  ،ف الدراسةاأهدفي تحقیق واحد من أبرز دراسة وضع األجندة  أسهمت حیث
  .اهتمام صحف الدراسة بمعالجة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيمدى 

  

  نوع الدراسة ومنهجها وأداتها: -     ً  ثامنا  
 نوع الدراسة -1

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة التي تستهدف تصویر وتحلیل وتقویم خصائص 
مجموعة معینة أو موقف معین أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبیعة ظاهرة أو موقف بهدف 

كز الدراسة على وصف خصائص وسمات وتر  )2(الحصول على معلومات كافیة ودقیقة عنها.
المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني من حیث الكیف والكم، كما 

  أوردتها صحف الدراسة المختلفة.

 مناهج الدراسة -2

  هما: ،تستخدم الدراسة منهجین
  
  

                                           

 .285، صمرجع سابقالحمید، محمد عبد)1(

 .131) ص 2006، عالمالكتب: القاهرة( اإلعالم بحوثسمیر حسین، )2(
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 منهج الدراسات المسحیة:   . أ

              ً      ً      ً           صفیة؛ كونه جهدا  علمیا  منظما  یساعد في                              ً             وهو أكثر المناهج العلمیة مالءمة  للبحوث الو 
 )1(الحصول على بیانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع البحث.

وتستخدم الدراسة هذا المنهج لوصف سمات وخصائص المعالجة الصحفیة لالنتهاكات 
هذا المنهج تعتمد الدراسة وفي إطار   اإلسرائیلیة في الصحف الیومیة الفلسطینیة عینة الدراسة.

نسب األسالیب التي یمكن استخدامها في أأساسي على أسلوب تحلیل المضمون، وهو         ٍ على نحو  
   )2(                                        ً      ً  وتقدیم وصف صریح لما تتناوله الصحف موضوعیا  وكمیا . ،جمع وتحلیل المعلومات األولیة

 منهج دراسة العالقات المتبادلة:    . ب

 ف   ُّ تعر  لة العالقات بین الحقائق التي تم الحصول علیها دراس بوساطةوهو المنهج الذي تتم 
 الظروف لتغییر عمله یمكن بصدد ما نتائج إلى والوصول الظاهرة حدوث إلى أدت التي األسباب
 )3(بها. المحیطة والعوامل

وفي إطار هذا المنهج تستخدم الدراسة الدراسات السببیة المقارنة، الذي یركز على إجراء 
 الظواهر المختلفة، وذلك للمقارنة بین سمات وخصائص المعالجة الصحفیة المقارنات بین

أجندة اهتمامات كل ف    ُّ تعر  و لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة 
  صحیفة من صحف الدراسة على حدة.

 أداة الدراسة -3

ضمنت ت وقد  كأداة لجمع البیانات.استمارة تحلیل المضمون اعتمدت الدراسة على 
وفئات الشكل، بما یتواءم ومتطلبات موضوع  ،نوعین من الفئات هما: فئات الموضوع االستمارة
  .الدراسة

  مجتمع الدراسة:-   ً  اسعا  ت
الیومیة التي تصدر في قطاع غزة والضفة الغربیة  الصحف الفلسطینیةیتمثل مجتمع الدراسة في 

تصدر  حین یومي، وفي        ٍ على نحو  األیام"، و"فلسطین"  حیث تصدر صحف "القدس"، " الحیاة الجدیدة"، "
  صحف "القدس"، " الحیاة الجدیدة"، و"األیام" في الضفة الغربیة، تصدر صحیفة "فلسطین" في قطاع غزة. 

  

                                           
 .81) ص 1997، عالمالكتب :القاهرة(2ط الصحافة، بحوث الحمید،محمد عبد)1(

(القاهرة: دار  األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالمعزمي،  عاطف العبد، وزكي)2(
 208) ص1993الفكر، 

 .140) ص 1976، الكتب عالم :القاهرة(والمبادئ األسس :اإلعالم بحوثسمیر حسین، )3(
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  عینة الدراسة:-    ً  عاشرا  
 :عینة الصحف -1

هي جریدة یومیة سیاسیة شاملة تصدر عن السلطة الوطنیة  جریدة الحیاة الجدیدة: •
، مقرها الرئیس رام اهللا، 1994لسطینیة، صدرت في العاشر من تشرین الثاني (نوفمبر) الف

، وتعد "الحیاة الجدیدة" الجریدة الرسمیة الوحیدة في محمود أبو الهیجارئیس تحریرها 
 صفحة من القطع العادي. 24و  20فلسطین، یتراوح عدد صفحاتها ما بین 

وصدرت  ،1951شاملة مستقلة تأسست عام  هي صحیفة یومیة سیاسیة جریدة القدس: •
 بوصفها الصحیفة الفلسطینیة األولى التي 1968في الثامن من تشرین الثاني (نوفمبر) 

ومدیرها العام الدكتور  ،. صاحب امتیازها محمود أبو الزلف1967تصدر بعد هزیمة 
فلسطینیة ومدیر التحریر ولید أبو الزلف، وهي تعد أوسع الصحف ال ،مروان أبو الزلف

صفحات من القطع العادي ثم  بستكانت تصدر في البدایة        ً               ً  انتشارا  وأكثرها توزیعا .
 صفحة. 56و  24صفحة، وتتراوح اآلن ما بین  16أصبحت ثماني صفحات ثم 

تصدر جریدة فلسطین، الیومیة السیاسیة الشاملة، في مدینة غزة عن شركة  جریدة فلسطین: •
مایو  3مة المحدودة الربحیة، وقد صدر العدد األول منها في الوسط لإلعالم والنشر المساه

  .یوسف رزقةصفحة، ویرأس مجلس إدارتها الدكتور  32، ویبلغ عدد صفحاتها 2007
  :سباب ثالثة، وهيوقد وقع اختیار الباحثة على الصحف المذكورة أل

 تعد الصحف الثالث من الصحف الیومیة العامة وواسعة االنتشار. •

 .یة صدور هذه الصحفانتظام دور  •

  تنوع توجهاتها األیدیولوجیة ومنطلقاتها الفكریة. •

ضعف بعد أن تبین من خالل الدراسة االستكشافیة واستبعدت الباحثة صحیفة األیام 
  اهتمامها بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

 :العینة الزمنیة -2

وذلك لألسباب  .2013دیسمبر  31إلى  2013نایر ی 1الزمنیة للدراسة من مدة تمتد ال
  :اآلتیة

           ً                األقرب زمنیا  إلجراء الدراسة. المدةهي  المدةهذه الجدة، ف •

من و  ،تواصل مسلسل االنتهاكات اإلسرائیلیة المقترفة بحق الفلسطینیین المدةشهدت هذه  •
 .مثل أعمال القتل واإلصابة واالعتقاالت وغیرها ضمنهم األطفال
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 ،أیام 3بدورة مقدارها  المذكورةمدة ال فيالعینة البنائیة المنتظمة لباحثة على ا تقد اعتمدو 
، وتم ترك ثالثة أعداد واخذ الرابع 2013ینایر  4حیث تم اختیار المفردة االولى بالقرعة بتاریخ 

، حیث بلغ إجمالي األعداد عینة الدراسة من الصحف وهكذا حتى نهایة المدة الزمنیة للدراسة
  عدد من كل صحیفة. 91   ً        عددا  بواقع  273الث الث

  

  مادة الدراسة: - 3
في المواد الصحفیة المتعلقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني جمیع هي 

  المدة الزمنیة المحددة للدراسة. اثناء
  

  :وحدات التحلیل والقیاس –عشر  حادي
  :التحلیلوحدات  -1

  على:تعتمد الدراسة 

التي تتضمن جملة أشكال الفنون  )الوحدة الطبیعیة للمادة اإلعالمیة(موضوع وحدة ال  . أ
 ةوحدبوصفها الصحفیة وهي: الخبر، التقریر، التحقیق، المقال، الكاریكاتیر، والصورة، 

                                 ً                تحلیل یتم علیها العد والقیاس وفقا  ألغراض الدراسة.

  وحدة الفكرة.  . ب
  أسلوب القیاس: -2

 عن طریقهنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغیراته، ویمكن هو نظام التسجیل الكمي الم
إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام تساعد على الوصول إلى نتائج كمیة تسهم في التفسیر 

  )1(.واالستدالل، وتحقیق أهداف الدراسة

   :هما ،للقیاس ینوتستخدم الدراسة أسلوب

 .لتكرارالعد وا بوساطةوهو الذي تظهر فیه الفئات  ،التكرار  . أ

لمعرفة درجة اهتمام صحف الدراسة بمواد االنتهاكات  ؛المساحة بالسنتیمتر عمود  . ب
 اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

  

                                           

 .181، مرجع سابقالحمید: دمحمد عب)1(
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  إجراء الصدق والثبات: -عشر  ثاني
 صدق المقیاس:اختبار  -1

ً                              أداة تقیس فعال  ما یراد قیاسه، ویرتبط الصدق  بمنزلةاختبار صدق المقیاس  یعد             
        ً      ً       ً   ها تحدیدا  واضحا  ودقیقا ، تیار العینة، ووضع الفئات وتحدیدالمتخذة في التحلیل كاخ باإلجراءات

  .(1)باإلضافة إلى درجة الثبات في التحلیل

  وللتأكد من تحقق عنصر الصدق:

  ال یثیر التضارب أو التداخل.        ٍ على نحو  وحدات التحلیل  عرفت الباحثة •

تحویل المضمون إلى وحدات كمیة  بوساطتهأسلوب القیاس الذي سیتم  حددت الباحثة •
 ومراعاة الدقة في التحلیل.

اختارت الباحثة وحدات التحلیل التي تتالءم مع طبیعة الدراسة لضمان تحقیق أهدافها،  •
 واإلجابة عن تساؤالتها.

الستمارة تحلیل المضمون بتحلیل عینة محددة من المواد   ً ا  أولی  ً ا  أجرت الباحثة اختبار  •
ي صحف الدراسة، للتأكد من مدى دقتها وصالحیتها للقیاس، ثم على الصحفیة المنشورة ف

 ضوء المالحظات التي تم رصدها تم إجراء تعدیالت علیهما.

عرضت الباحثة استمارة تحلیل المضمون على مجموعة من المحكمین من أساتذة  •
ات تم تعدیل ، إلقرار صالحیتها لتحقیق الغرض منها، وفي ضوء المالحظ•اإلعالم

 بحیث تتفق معها وتتناسب مع أهداف وتساؤالت الدراسة. ستمارةاال

                                           
(1) Roger D. Wimmer, & Joseph R. Dominick, Mass Media Research: an 

Introduction, 9th Edition, (Californian: Wada Worth the Publishing Company, 
2000), P. 154 

  تم تحكیم استمارة تحلیل المضمون لدى كل من:•
 أستاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمیة بغزة. :أحمد التركد.  -1

بالجامعة  أستاذ مساعد في كلیة الشریعة والقانون  القانون العام المساعدأستاذ : باسم بشناقد.  -2
 اإلسالمیة بغزة.

ول عن تصمیم ؤ أصول التربیة في جامعة األقصى والمسستاذ مساعد في قسم أ أبو حشیش: بسامد.  -3
  .برنامج مناهج حقوق اإلنسان لمدارس وكالة الغوث

 بالجامعة اإلسالمیة بغزة. واإلعالمفي قسم الصحافة  مساعدالصحافة الد. طلعت عیسى: أستاذ  -4

نائب مدیر وحدة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في المركز الفلسطیني لحقوق : فضل المزینيد.  -5
 . اإلنسان
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  ثبات المقیاس: -2

تتم عملیة التأكد من الثبات إما عن طریق اختیار باحث آخر، إلعادة تحلیل مضمون 
عینة فرعیة من عینة الدراسة، وبعد تفریغ النتائج یتم حساب درجة معامل الثبات بین المحللین، أو 

زمنیة الحقة، ویقیس  مدةفسه بإعادة تحلیل عینة من مضمون عینة الدراسة في أن یقوم الباحث ن
  .)1(، أو أن یقوم باستخدام الطریقتین معاالحقبتینمدى ثبات تحلیله في 

بإعادة التحلیل بعد مرور شهر  بنفسها باحثةالوالختبار الثبات في الدراسة التحلیلیة قامت 
مضمون عینة أعادت تحلیل حلیل األول والتحلیل الثاني، حیث الثبات بین الت ف   ُّ تعر  على إجرائه؛ ل
     ً  ) عددا  273( ة        ً                               %) تقریبا  من إجمالي عینة الدراسة البالغ21.9     ً         ) عددا  بنسبة (60فرعیة قوامها (

  . (القسن الحیاة الجدیدة، وفلسطین) من كل صحیفة من صحف الدراسة الثالث     ً عددا  20بواقع 
  

)، ثم أعادت 2014مایو  22یل المضمون في تاریخ (وكانت الباحثة قد انتهت من تحل
، لحساب معامل •"Holsti)، وقد تم تطبیق معادلة "هولستي م2014یونیو  30التحلیل في تاریخ (

  :اآلتيوذلك على النحو  الثبات على هیئة نسبة مئویة
  

  صحیفة الحیاة الجدیدة: •

  %99.9فئة أنواع االنتهاكات = 

  %99.3فئة موضوعات االنتهاكات= 

  %99.4فئة أسالیب تقدیم المضمون= 

  %98.8فئة طرق عرض المضمون= 

  %98.4فئة أسالیب اإلقناع= 

  %99.6فئة الطرف مقترف االنتهاك= 

  %99.5فئة الهدف المتحقق من المعالجة= 

                                           

  ،                      العربــي للنشــر والتوزیــع  :        القــاهرة (                                   تحلیــل المضــمون فــي الدراســات اإلعالمیــة                الرحمن، وآخــرون،          عواطــف عبــد   )1 (
   .212    ) ص 1983

1: معامل الثبات =Holstiمعادلة هولستي• 2

2 M
N N+حیثM  عدد الحاالت التي یتفق فیها المرمزان األول

الحمید، تحلیل محمد عبدانظر:  .تشیران إلى إجمالي الحاالت التي رمزها االثنین N1+ N2و  ،والثاني
  .219، ص مرجع سابقالمحتوى في بحوث اإلعالم، 
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  %99.7فئة النطاق الجغرافي=

  %99.3فئة المصادر األولیة=

  %99.1فئة المصادر اإلعالمیة= 

  %99.5یة= فئة الفنون الصحف

  %99.3فئة الموقع=

  %99.1فئة أنواع العناوین=

  %99.5فئة عناصر اإلبراز= 

  %99.5فئة أنواع الصور= 
  

معامل الثبات في صحیفة الحیاة الجدیدة=
مجموع نسب الثبات في الفئات

  عددها

  معامل الثبات=

15
99.999.399.498.898.499.699.599.399.799.199.599.399.19.5999.5 ++++++++++++++  

  

==
15

9.14893.99  

  
  :القدسصحیفة  •

  %99.8ئة أنواع االنتهاكات = ف

  %99.6فئة موضوعات االنتهاكات= 

  %99.3فئة أسالیب تقدیم المضمون= 

  %98.7فئة طرق عرض المضمون= 

  %98.4فئة أسالیب اإلقناع= 

  %99.8فئة الطرف مقترف االنتهاك= 

  %99.4فئة الهدف المتحقق من المعالجة= 
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  %99.6فئة النطاق الجغرافي= 

  %99.1یة =فئة المصادر األول

  %99.4فئة المصادر اإلعالمیة= 

  %99.7فئة الفنون الصحفیة= 

  %99.4فئة الموقع = 

  %99.2فئة أنواع العناوین = 

  %99.7فئة عناصر اإلبراز= 

  %99.4فئة أنواع الصور= 
 

=القدس معامل الثبات في صحیفة 
مجموع نسب الثبات في الفئات

  عددها

  معامل الثبات=

15
8.996.993.997.984.988.994.996.991.994.997.996.994.992.994.99 ++++++++++++++

  

==
15

4.14904.99  

  

  :فلسطینصحیفة  •

  %99.9فئة أنواع االنتهاكات = 

  %99.5فئة موضوعات االنتهاكات= 

  %99.6فئة أسالیب تقدیم المضمون= 

  %99.1فئة طرق عرض المضمون= 

  %98.5فئة أسالیب اإلقناع= 

  %99.7فئة الطرف مقترف االنتهاك= 

  %99.4 فئة الهدف المتحقق من المعالجة=
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  %99.6فئة النطاق الجغرافي= 

  %99.1فئة المصادر األولیة =

  %99.3فئة المصادر اإلعالمیة= 

  %99.4فئة الفنون الصحفیة= 

  %99.3فئة الموقع = 

  %99.7فئة أنواع العناوین = 

  %99.8فئة عناصر اإلبراز= 

  %99.6فئة أنواع الصور= 
 

معامل الثبات في صحیفة فلسطین =
ب الثبات في الفئاتمجموع نس

  عددها

  = معامل الثبات

15
99.999.599.699.198.599.799.499.699.199.399.499.399.799.899.6 ++++++++++++++

  

==
15

5.14914.99 

=فلسطین= القدس و معامل الثبات في صحف الحیاة الجدیدة و 
++

=
3

3.994.994.994.99%  

نسبة مرتفعة في  %).وتعد هذه النسبة99.4( في مدتي التحلیل بلغتأي أن نسبة االتفاق 
  .ةالبحوث اإلعالمی

  

  تقسیم الدراسة:-عشر  ثالث
  ، وهي:فصولأربعة قسمت الباحثة الدراسة إلى 

اإلطار المنهجي للدراسة الذي یشمل اإلجراءات المنهجیة المتبعة، واإلطار  :الفصل األول
ومدى استفادة هذه الدراسة نظریة ترتیب األولویات بشيء من التفصیل النظري للدراسة الذي یتناول 

  .منها
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"، ویتضمن ثالثة مباحث، اإلعالم وحقوق الطفل الفلسطینيوهو بعنوان " :لثانياالفصل 
، ماهیتهاالطفل و " ویتناول مفهوم حقوق . المفهوم والنشأة.یحمل المبحث األول عنوان "حقوق الطفل

أما المبحث الثاني فیحمل عنوان "الحمایة  ، وحقوق الطفل في المواثیق الدولیة.تطور حقوق الطفل
للوضع القانوني لدولة االحتالل ومسؤولیاتها ة لحقوق الطفل الفلسطیني" ویتطرق هذا المبحث الدولی

إضافة لتناوله ألشكال الحمایة التي یوفرها القانون الدولي ، في األراضي الفلسطینیة المحتلة
" حقوق الطفل الفلسطینيواقع . ویحمل المبحث الثالث عنوان "اإلعالم و اإلنساني للطفل وحقوقه

وأهمیة دور وسائل اإلعالم في مجال حقوق التغطیة الصحفیة لحقوق الطفل ومشاكلها،  ویتناول
وضاع حقوق ، إضافة ألاإلنسان، ودور الصحف ووسائل اإلعالم في نشر وحمایة حقوق الطفل

  .الطفل الفلسطیني على ضوء االنتهاكات اإلسرائیلیة
توى وشكل المعالجة الصحفیة لالنتهاكات السمات العامة لمحوهو بعنوان " :الثالثالفصل 

ا الستعراض نتائج یخصص أوله ثالثة مباحث"، ویتضمن اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
السمات العامة یخصص الثاني الستعراض نتائج ، فیما السمات العامة لمحتوى المعالجة الصحفیة

  تائج العالقات االرتباطیة. الثالث الستعراض ن المبحث لشكل المعالجة الصحفیة، ویخصص

مباحث سیتم  أربعة"، ویتضمن التحلیلیةمناقشة نتائج الدراسة وهو بعنوان " :الرابعالفصل 
یخصص  حین ، فيالسمات العامة لمحتوى المعالجة الصحفیةتخصیص أولها لمناقشة نتائج 

تم تخصیصه الستعراض ما المبحث الثالث فأ، السمات العامة لشكل المعالجةالثاني لمناقشة نتائج 
نتائج الدراسة "، بینما یحمل المبحث الرابع عنوان النتائج الخاصة بالعالقات االرتباطیة

  ."اوتوصیاته



  

  
  
  
  
  

  

  ثانيالالفصل 
  اإلعالم وحقوق الطفل الفلسطيني

  ویتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث:
  المفهوم والنشأة… حقوق الطفل: المبحث األول
  الفلسطیني یة الدولیة لحقوق الطفلالحما: المبحث الثاني
  اإلعالم وواقع حقوق الطفل الفلسطیني: المبحث الثالث
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  :تمهید
یهدف هذا الفصل إلى تسلیط الضوء على اإلعالم وحقوق الطفل الفلسطیني وذلك عبر 

طبیعة العالقة بین اإلعالم وحقوق اإلنسان، وماهیة الدور الذي یمكن مفهوم حقوق الطفل و توضیح 
  الصحف في مجال تغطیة حقوق الطفل ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.  تؤدیهأن 

مسألة الحمایة الدولیة لحقوق الطفل الفلسطیني                ً           یسعى الفصل أیضا  إلى توضیحكما  
أوضاع حقوق           ً       ویهدف أیضا  لبیان القانون الدولي اإلنساني في هذا اإلطار. یؤدیهوالدور الذي 

  ة عن استمرار وتواصل االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوقهم المختلفة.الطفل الفلسطیني الراهنة والناجم

المفهوم  …ثالثة مباحث، یحمل المبحث األول عنوان "حقوق الطفلالفصل یتضمن 
، وحقوق الطفل في تطورها التاریخي ومراحله المختلفة، " ویتناول مفهوم حقوق الطفلوالنشأة

  المواثیق الدولیة.

 ف   ُّ تعر   عن طریق الحمایة الدولیة لحقوق الطفل الفلسطینيعلى  فیركزأما المبحث الثاني 
إضافة لتناوله ، الوضع القانوني لدولة االحتالل ومسؤولیاتها في األراضي الفلسطینیة المحتلة

  ألشكال الحمایة التي یوفرها القانون الدولي اإلنساني للطفل وحقوقه.

وسائل  تؤدیهل إلى الدور الذي بدوره، یتطرق المبحث الثالث واألخیر من هذا الفص
اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان والطفل، ویتعرض للتغطیة الصحفیة لحقوق الطفل ومشاكلها 
وسلبیاتها، كما یستعرض بشيء من التفصیل أوضاع حقوق الطفل في األراضي الفلسطینیة المحتلة 

  .بحقهمواالنتهاكات اإلسرائیلیة المقترفة 
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  المبحث األول
  والتطور المفهوم والنشأة… طفلحقوق ال

لنعرف  یتناول هذا المبحث بشيء من التفصیل مفهومي الطفولة وحقوق اإلنسان
عبر تقسیم حقوق الطفل وتطور                ً        ، كما یتطرق أیضا  لنشأة على مفهوم حقوق الطفل بوساطتهما

  مراحلها إلى ثالث مراحل هي:

        ً وتحدیدا   الحضاراتبعض في  وتتناول حقوق الطفل ،حقوق الطفل في الحضارات القدیمة •
  .والصینیة الیونانیة

                                     ً                     العصور الوسطى، وتتناول حقوق الطفل بدءا  من ظهور اإلسالم وحتى حقوق الطفل في  •
بحیث تسلط الضوء على حقوق الطفل في اإلسالم  ،عشر خامسالربع األخیر من القرن ال

  وفي أوروبا.

  ً                         دءا  من الربع األول من القرن حقوق الطفل في العصر الحدیث وتتناول حقوق الطفل ب •
  التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر.

  

  :حقوق الطفلمفهوم –  ً  أوال  
إذ تختص بحقوق اإلنسان في  ؛ال تنفصل حقوق الطفل عن حقوق اإلنسان فهي جزء منها

عرف                    ُ حقوق الطفل یجب أن ن   ماهیة مفهوم ف   ُّ تعر  ول مرحلة عمریة معینة وهي مرحلة الطفولة.
  :اآلتيحقوق اإلنسان وذلك على النحو  عرف          ُ الطفولة ون  

  :الطفولة تعریف  -أ 

الطفولة واحدة من أهم مراحل الحیاة ولذلك كانت موضع اهتمام من قبل األدیان  دتع
كما  ،همة في حیاة البشرمالسماویة والمنظمات الدولیة، فقد جعل اهللا تعالى الطفولة أحد المعالم ال

دد في دراسات متالحقة ومتكاملة تتوالى فیها األجیال لتصنع جعلها محور الحیاة اإلنسانیة التي تتج
  )1(الحیاة على وجه األرض.

وكان من  ،األمر في إیجاد تعریف دقیق لمفهوم الطفل بادئوقد تردد المجتمع الدولي في 
من حیاة الصغار منذ المیالد إلى أن  الحقبة الزمنیةالشائع أن یطلق مصطلح الطفولة عادة على 

                                           

 .3) ص1998رة: مكتبة األنجلو، (القاه حقوق الطفل بین المنظور اإلسالمي والمواثیق الدولیةاوي، هدى قن )1(
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وهم ویصلون إلى مرحلة النضوج، إال أن األمر تم حسمه عند إقرار اتفاقیة حقوق الطفل یكتمل نم
  )1(.1989لعام 

   ً  شهرا   18"شخص یتراوح عمره بین  :وجاء في الموسوعة العربیة العالمیة أن الطفل هو
  )2(سنة والطفل بالتحدید هو ذلك الشخص الذي لم یبلغ سن الرشد بعد". 13و

یعني "كل إنسان لم یبلغ الثامنة عشرة  1989حقوق الطفل الدولیة لعام والطفل في اتفاقیة 
  )3(ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه".

 :حقوق اإلنسانفهوم م  -ب 

فهي حقوق  ،في طبیعتها التي ال یستطیع اإلنسان العیش بدونها یلةهي تلك الحقوق األص
فهي لیست ولیدة نظام قانوني  ،دة في أي مكان في المعمورةتولد مع اإلنسان وتتمیز بأنها واح

  )4(ویجب احترامها وحمایتها. ،وتتمیز بوحدتها ،معین

حقوق اإلنسان الذي لح على تسمیته بالقانون الدولي لما اصط الدولیة وقد شكلت المواثیق
  )5(یتضمن مجموع الحقوق األساسیة التي وردت في الشریعة الدولیة لحقوق اإلنسان.

تلك الحقوق التي یمتلكها  :فهي ببساطة ،وحقوق اإلنسان هي صنف خاص من الحقوق
رغم ذلك ترتبط بحقوق أدنى بلكنها  ،حقوق أخالقیة رفیعة المستوى    َ  ْ من ث م  وهي  ،المرء ألنه إنسان

  )6(كما ترتبط بالنضال من أجل إقرار هذه الحقوق. ،موازیة

                                           

مجلة القادسیة للقانون هالة هذال، "الجهود الدولیة لحمایة حقوق األطفال في إطار النزاعات المسلحة"، )1(
  .417) ص 2011(الدیوانیة: جامعة القادسیة، 1، العدد 4، المجلد والعلوم السیاسیة

(الریاض: مؤسسة أعمال الموسوعة،  2، ط15، ج الموسوعة العربیة العالمیةمؤسسة أعمال الموسوعة، )2(
 .606) ص1999

سلسلة منشورات مشروع التعلیم الجمعیة الفلسطینیة لحمایة حقوق اإلنسان والبیئة، "اتفاقیات دولیة خاصة"، )3(
 .8) ص1999سطینیة لحمایة حقوق اإلنسان والبیئة، (القدس: الجمعیة الفل الشعبي لحقوق اإلنسان

(القاهرة: دار السالم للطباعة، الشرعیة الدولیة لحقوق اإلنسان بین سیادة السلطة وحكم القانون محمد فهیم، )4(
  .5) ص2007

(الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ت)  مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسانعمر سعد اهللا، )5(
  .15ص

علي عثمان (القاهرة: المكتبة  ، ترجمة: مباركحقوق اإلنسان العالمیة بین النظریة والتطبیقجاك دونلي، )6(
 .24) ص1998كادیمیة، األ
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                                         ً  ص القانونیة والقواعد العرفیة التي تحمي حقا  النصو " :ویعرف قانون حقوق اإلنسان بأنه
   ً                                                      جزءا  من قانون حقوق اإلنسان بصرف النظر عن مصدرها الدولي أو  دالتي تع ،من حقوق اإلنسان
  )1(."الوطني أو الدیني

وقد عرف قانون حقوق اإلنسان أثره المتزاید على مستوى النظم القانونیة الوطنیة في 
  )2(ثرى المنظومة القانونیة الدولیة في مجال حقوق اإلنسان.مختلف أنحاء العالم وهو ما أ

والقیم المعنویة المستمدة من طبیعة  المبادئویمكن تعریف حقوق اإلنسان بأنها: "مجموعة 
  )3(اإلنسان، التي تؤكد على ضرورة احترام آدمیته وسالمة كیانه المادي واألدبي".

ارها الحقوق التي یجب االعتراف بها وتتمیز حقوق اإلنسان بوحدتها وتشابهها باعتب
وهي تلك  ،وحقوق الطفل هي جزء من هذه الحقوق ،وحمایتها واحترامها ألنها جوهر كرامة اإلنسان

  )4(الضمانات األصیلة في طبیعتها والتي بدونها ال یستطیع الطفل عیش حیاته كبشر.
    ً                سانیا  ال یمكن حرمانه                                                      ً    وتكمن خصوصیة حقوق اإلنسان في أنها ملك للفرد بوصفه كائنا  إن

وعلى هذا النحو فهي مالزمة لإلنسان من  ،من جوهر هذه الحقوق في أي ظرف من الظروف
 ،وبذلك فالدولة ملزمة بتأمین هذه الحقوق لجمیع األفراد الذین یخضعون لوالیتها ؛               ً حیث كونه إنسانا  

اء األسرة اإلنسانیة وهو ما یؤكد مبدأ عالمیة حقوق اإلنسان فهي حقوق متأصلة في كافة أعض
  )5(وغیر قابلة للتصرف بالنسبة للكائنات البشریة.

وقد أصبحت حقوق اإلنسان فكرة عالمیة، ویدل على ذلك القبول العالمي للمواثیق واإلعالنات 
  )6(والعهود ذات الصلة، من قبل مختلف األنظمة وعلى اختالف توجهاتها السیاسیة واالقتصادیة.

  :قوق اإلنسانحقوق الطفل جزء من ح  - ج 

المعلنة في دیباجة میثاق األمم المتحدة وفي عدد  المبادئباتت حقوق الطفل على ضوء 
حیث أدمجت في صمیم أنشطة حقوق  ،      ً                                 ه، جزءا  ال یتجزأ من حقوق اإلنسان العالمیة       ّ من مواد  

                                           

 .59) ص1988(المنصورة: مكتبة الجالء الجدیدة، قانون حقوق اإلنسان  ،الشافعي محمد)1(

 .7) ص2007سكندریة: دار المطبوعات الجامعیة، (اإل موسوعة قانون حقوق اإلنسان الدوليأمیر فرج، )2(

  .53) ص 2008(طرابلس: دار الكتب الوطنیة،  مدخل إلى قضایا حقوق اإلنسانقدري األطرش، )3(

(فلسطین: مؤسسة الضمیر  ضمانات وحقوق الطفل الفلسطیني في التشریع المحلي والدوليالقادر جرادة، عبد)4(
  .12) ص2011لحقوق اإلنسان، 

 .11-10، صمرجع سابقر فرج، أمی)5(

  .19) ص1992(القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي،  1، طحقوق اإلنسان في مصر المعاصرةأمیرة فتوح، )6(
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د وقد شه ،وحقوق الطفل هي جوهر حقوق اإلنسان اإلنسان المضطلع بها في إطار التنظیم الدولي.
ومن  ،القرن الماضي بدایة تغییر جذري في الكیفیة التي ینظر بها إلى األطفال والتعامل معهم

بل في الظروف  ،الالفت ازدیاد اهتمام األسرة الدولیة بالطفل لیس فقط في الظروف العادیة
 في أوقات النزاعات المسلحة وحروب اإلبادة العرقیة والحروب       َّ وال سیم ا ،               ً االستثنائیة أیضا  

  )1(األهلیة.

 ؛، ضرورة أن یتمتع الطفل بحقوق اإلنسانم1989وقد تضمنت اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
فهو صالح الكتساب الحقوق وتحمیله  ،وله ذمة مالیة ،وله أهلیة ،ألنه إنسان له شخصیته القانونیة

بلغ السابعة  بل تكون ناقصة إذا كان قد ،نه قاصر، فال تكون أهلیة أدائه كاملةأ غیرالواجبات، 
                          ً      ً  لكنه یكون في كل األحوال شخصا  صالحا   ،من عمره، وتكون منعدمة إذا ما كان دون السابعة

  )2(الكتساب الحقوق ألنه إنسان.

وحق الطفل في الحیاة هو حق أساسي تتفرع منه عدة حقوق تحمي الطفل وتحیطه باألمان 
  )3(لي أموره.                ً       ً       ً      معینة تؤهله جسدیا  وعقلیا  ونفسیا  لتو   ً ا  حتى بلوغه سن

فهي تتضمن  ،وحقوق الطفل هي جزء من حقوق اإلنسان التي تتصف وتتمیز بأنها شمولیة
حقوق و سیادة القانون، و احترام الحریات، و العدالة اإلنسانیة، و التنمیة، و قضایا تتعلق بالدیمقراطیة، 

  . )4(الفقراء وغیرها المهمشین، و و األقلیات، و  المهاجرین،و حقوق الالجئین، و حقوق الطفل، و النساء، 

ویمكن تعریف حقوق الطفل بأنها: " عبارة عن مجموعة الحقوق الفردیة والشخصیة للطفل، 
نسانا  بحاجة للرعایة والعنایة". ً   ٕ     ً                          تركز على صفة حاملها بوصفه طفال  وا                              )5(  

  

                                           

 .409ص مرجع سابق،هالة هذال، )1(

  .73) ص2001(عمان: المكتب الجامعي الحدیث،  حقوق الطفلعصام أنور، )2(

  .15) ص2010(لبنان: منشورات الحلبي،  1، طولیة لحقوق الطفلاالنتهاكات الجنائیة الدبشرى العبیدي، )3(

    الم  عـ       (عمـان: 1   ، ط                                                                  انتهاكات حقوق اإلنسان وسیكولوجیة االبتـزاز السیاسـي: مقارنـات سـیكولوجیة  ،          سعاد سعید )4 (
   .13    ) ص 2008               الكتب الحدیثة، 

ریعة اإلسالمیة والتشریعات حقوق الطفل دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والش"مخلد الطراونة، )5(
 .272) ص2003(جامعة الكویت: مجلس النشر العلمي،  2، العدد مجلة الحقوق، "األردنیة
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  نشأة حقوق الطفل وتطورها:–    ً  ثانیا  
التاریخي للوقوف على مكانة ا ارتأت الباحثة ضرورة التطرق إلى نشأة حقوق الطفل وتطوره

الطفل وحقوقه في مراحل زمنیة مختلفة قسمتها إلى حقوق الطفل في العصور القدیمة ولدى بعض 
                                                              ً                الحضارات، حقوق الطفل في العصور الوسطى لدى اإلسالم وأوروبا، وأخیرا  حقوق الطفل في 

  .العصر الحدیث
  :العصور القدیمة أثناء في حقوق الطفل -أ

ق والحریات بنشأة اإلنسان وتطورت بتطوره، وتأثرت بالمفاهیم والفلسفات نشأت الحقو 
  )1(االقتصادیة والسیاسیة السائدة في كل زمن من األزمان.

وقد اختلف مفهوم الحقوق والحریات العامة ومن ضمنها حقوق الطفل، من عصر إلى آخر 
بالفلسفات     ً  مرورا   ،اإلغریق بدایة من صورتها الفردیة المطلقة المرتبطة بفكرة المساواة عند

  )2(.المختلفة

حیث حرصت  ،أطفالهم إزاءوال یوجد حضارة إنسانیة إال أكدت على واجب البالغین 
رغم بالمجتمعات القدیمة على اختالفها على توفیر األساسیات االكتفائیة للطفل وضمان احتضانه 

  )3(غیاب مفهوم الحق للطفل.

دید من المبادىء األخالقیة المنددة بالحروب والتي تقضي وقد عرفت الحضارة الیونانیة الع
بضرورة اإلعالن المسبق لها وبإمكانیة تبادل األسرى واحترام الالجئین إلى المعابد من نساء 

  )4(وأطفال وغیرهم وعدم االعتداء على األسرى أو تعذیبهم.

ه وغیاب دوره في                           ً      للطفل على أساس استغالله نظرا  لضعفالمجتمع الیوناني انطلقت نظرة 
یقومون بضربهم إذ  ،أطفالهم على تحمل المصاعب واآلالم یعودونوكان اإلسبرطیون  )5(اإلنتاج.

  )6(   ً      ً  ضربا  مبرحا .

                                           
  81) ص2001(عمان: دار الشروق،  1، طحقوق اإلنسان وحریاته األساسیةهاني سلیمان الطعیمات، )1(
 .75، ص مرجع سابقحمدي عطیة، )2(

 .8) ص2006ق: مركز الرایة للتنمیة الفكریة، (دمش 1، طحقوق الطفلهیثم مناع، )3(

 .15) ص2003(القاهرة: دار النهضة،  المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنسانيسعید سالم، )4(

 .13، صمرجع سابقهیثم مناع، )3(

 .132) ص2002(عمان: دار وائل للطباعة،  1، طتاریخ التربیةعبداهللا الرشدان، )6(
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وفي الصین تجلت حكمة كونفوشیوس في نشر العدالة والدعوة إلى اإلخاء واألمن والسالم 
  )1(ل.              ً       ً                                   بین الناس كبارا  وصغارا  وكان یرى أن الظلم هو رذیلة الرذائ

حیث ال یسر بمولدها  ،نظرة الصینیین للبنت كانت نظرة قاسیة وعلى الرغم من ذلك فإن
ذا اختفت من منزلها ال یبكیها أحد ،أحد ذا كبرت اختبأت في حجرتها وا    )2(. ٕ                           ٕ                                وا 
 :حقوق الطفل في اإلسالم - ب 

حو اتصفت حالة العرب قبل ظهور اإلسالم بأنها ذات نظرة إنسانیة إیجابیة وتوجهات ن
نسانیة قویة، لكن الجهل غلب على مجتمعاتهم فظهرت سلوكیات عدیدة مشینة                  ٕ                                                                    عالقات اجتماعیة وا 
تنكر لها اإلسالم عندما ظهر في الجزیرة العربیة مثل وأد البنات خشیة العار واإلنفاق، وقتل األوالد 

  )3(خشیة الفقر أو اإلمالق.

إلنسان العامة والخاصة في وكان اإلسالم أول نظام اجتماعي یقرر ویحمي حقوق ا
  )4(   ً  قرنا . 14نصوص القران الكریم والسنة النبویة ومبادئ الفقه اإلسالمي منذ أكثر من 

طویلة  بحقبةوقد أقرت الشریعة اإلسالمیة حقوق اإلنسان والطفل قبل المواثیق الدولیة 
قوقه معترف بها وح ،ویحتل الطفل في اإلسالم مكانة مرموقة واعتبرتها من الواجبات الشرعیة.

                  ً      ً       ً           حیث وضع اإلسالم نظاما  محكما  ودقیقا  للطفل من  ،ومحافظ علیها بنص القران الكریم والحدیث
                                                               ً     ً                  بدایة تكوین األسرة ونشأته نطفة في بطن أمه إلى أن یخرج للوجود بشرا  سویا ، ولم یترك اإلسالم 

لإلنسان منذ  - عز وجل-  وكفل اهللا)5(مرحلة من مراحل الطفولة دون أن یحدد حقوق الطفل فیها.
وص علیها في كتاب اهللا صغره حیاة طیبة وفق ضوابط فطریة وأصول شرعیة وقواعد تربویة منص

                                           
) 2007(بنغازي: جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة،  ان بین الفلسفة واألدیانحقوق اإلنسحسن الباش، )1(

 .21- 18ص

(عمان: دار  1، طحقوق اإلنسان وحریاته األساسیة في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیةجابر الراوي، )2(
 .235) ص1999وائل للطباعة، 

 .26) ص2010(بغداد: مطبعة الكتاب،  2ط امة،حقوق اإلنسان والدیمقراطیة والحریات العماهر كاظم، )3(

  .103ص مرجع سابق،حمدي عطیة، )4(

نابلس: جامعة ( رسالة ماجستیرسمر عبداهللا، حقوق الطفل في اإلسالم واالتفاقیات الدولیة: دراسة مقارنة، )5(
 .2ص )2003النجاح الوطنیة، 
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وا على الخیر ا على األبناء وتعلیمهم لها لینشؤ وأمر المربین واآلباء بتطبیقه وسنة نبیه،
  )1(والصالح.

ال تخضع لهوى فهي  ،سهاوقد أرسى اإلسالم قواعد الحقوق والحریات وأوضح معالمها وأس
وال تتقید إال في أضیق الحدود التي یقتضیها الصالح  ،وال تتغیر بقانون وضعي ،وال تتصل بحاكم

العام ویحتمها واجب االلتزام بحقوق وحریات اآلخرین، وهي في جملتها لیست من مستحدثات 
  )2(یها والمحافظة علیها.فقد سبق اإلسالم بإقرارها وبالدعوة إل ،وال من مبتكرات الغرب ،العصر

  )3(:اآلتيمالمح رعایة الطفولة في اإلسالم  ومن

كتدریب الطفل  rأبقى اإلسالم على المظاهر اإلیجابیة التي كانت سائدة قبل بعث النبي  •
  على الفروسیة.

  في معاملة األطفال كوأد البنات وقتل األوالد. ألغى اإلسالم المظاهر السلبیة التي سادت قبله •

إلسالم بمبادئه في مجال حقوق اإلنسان ورعایة الطفولة التشریعات الوضعیة التي سبق ا •
 جاءت بعده بمئات السنین لتؤكد ما أكده.

  :في العصور الوسطى حقوق الطفل في أوروبا -ج

م، 1453م إلى عام 476العصور الوسطى الممتدة من عام  فيلم تحظ الطفولة في أوروبا 
نه ، حیث كان الطفل یعامل على أشدیدة القسوة والحرمان حقبمرور  بالعنایة والرعایة إال عقب

من ممتلكات األسرة أو من مواردها وكان لألب الحق في التصرف في االبن كیفما شاء وظل األمر 
  )4(كذلك حتى القرن الثاني عشر.

وهو ما تسبب في  ،                       ً        ً                             وقد كان الطفل یعیش واقعا  مأساویا  في أوروبا في عصورها المظلمة
                                                                     ً                ارتفاع نسبة وفیات األطفال الذین كانوا یجبرون على العمل عشر ساعات یومیا  في ظروف قاسیة.

                                           

لة جامعة أم القرى للعلوم الشرعیة والدراسات مجحسن السندي، "عنایة الشریعة اإلسالمیة بحقوق الطفل"،  )1(
 .438) ص2009(مكة: جامعة أم القرى، 44، العدداإلسالمیة

  .155) ص1994(القاهرة: مكتبة وهبة،  الثقافة العربیة اإلسالمیة بین األصالة والمعاصرةیوسف القرضاوي، )2(

 .58) ص1992(د.م: دار نون،  1، طحقوق اإلنسان في اإلسالمإبراهیم مدكور، )3(

(القاهرة: مكتبة  4، طنمو اإلنسان من مرحلة الجنین إلى مرحلة المسنینآمال صادق، وفؤاد أبو حطب، )4(
 .23) ص1999األنجلو، 
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إذ أخذ هذا المصطلح آنذاك معنى  ؛                           ً                         ولم یكن مصطلح الطفولة معروفا  في أوروبا بمعناه الحالي
  )1(القصور وعدم القدرة.

ا الوسطى بعض وال یلغي هذا الواقع المأساوي ألوضاع الطفولة في أوروبا في عصره
حیث برزت أصوات عدیدة تنادي بنبذ  ،الجهود التي بذلت في مجال رعایة األطفال والعنایة بهم

  )2(األسالیب الخاطئة في التعامل مع األطفال ورعایتهم.

  :حقوق الطفل في العصر الحدیث -د

األثر في الربع األخیر من القرن الثامن عشر المیالدي حدثین كان لهما أكبر شهد الغرب 
وهما: الثورة الفرنسیة ضد الحكم  ،في تحویل مجرى التاریخ في مجال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

اإلمبراطوري، وثورة الشعوب األمریكیة ضد المستعمر اإلنجلیزي، حیث بدأ اهتمام المجتمع الدولي 
وتدرج هذا ومع دخول القرن التاسع عشر المیالدي،  ،بحقوق اإلنسان على إثر هاتین الثورتین

  )3(االهتمام عبر عدة مراحل:

  :مرحلة اإلعالنات الدولیة والعالمیة -1

                                  ً  حیث دخلت الحقوق في هذه المرحلة عهدا   ،تعد من أهم مراحل تطور حقوق اإلنسان
فبعد أن كانت مجرد مبادئ فكریة أصبحت قواعد قانونیة إلزامیة تضمن حمایة الحقوق  ،     ً جدیدا  

هذه اإلعالنات: إعالن االستقالل األمریكي، اإلعالن الفرنسي لحقوق ومن أبرز  ،وااللتزام بها
  اإلنسان والمواطن، میثاق هیئة األمم المتحدة، والشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان.

ن االهتمام بحقوق اإلنسان وضمنها حقوق األطفال، بدأ في التاریخ إویمكن القول 
واإلقلیمیة التي شكلت ما یشبه مجلة أخالقیة المعاصر من خالل اإلعالنات والمواثیق الدولیة 

عالمیة تحیط بالتصرف في شؤون األفراد والجماعات البشریة بمنظومة من الحدود والضوابط التي 
  )4(تتقلص بموجبها رقعة السیادة المطلقة التي كان یمارسها الحكام.

  
  

                                           

 .17) ص1988(مصراته: الدار الجماهیریة للنشر،  2، ط، المدخل لرعایة الطفولةالسالم بشیرعبد)1(

 .17) ص1999بلس: دار الملتقى للنشر، (طرا اإلسالم والطفلالسالم الدویبي، عبد)2(

 .77- 63، صمرجع سابقهاني الطعیمات، )3(

عالنات المنظمات، )4( مجلة المستقبل                                                             ٕ                 مصطفى الفیاللي، نظرة تحلیلیة في حقوق اإلنسان من خالل المواثیق وا 
 .83ص )1997 بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،( 22، العدد العربي
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  :مرحلة الوثائق الدستوریة -2

           ً                             لثانیة رسمیا  صدور عدة دساتیر جدیدة لبعض ما بعد الحرب العالمیة ا حقبةوقد شهدت 
أكدت هذه الدساتیر على حقوق و  ،كما صدرت دساتیر لدول إفریقیة بعد استقاللها ،الدول الغربیة

  اإلنسان االجتماعیة واالقتصادیة والفكریة إلى جانب الحقوق السیاسیة والقانونیة.
  :مرحلة الجهود اإلقلیمیة -3

وانتقل منها لباقي قارات  ،بحقوق اإلنسان من القارة األوروبیةانطلق االهتمام اإلقلیمي 
من أبرزها:  ،العالم عبر العدید من التجمعات اإلقلیمیة التي أخذت تنشأ على شكل تكتالت دولیة

المجلس األوروبي، منظمة الدول األمریكیة، منظمة الوحدة األفریقیة، جامعة الدول العربیة، ومنظمة 
  المؤتمر اإلسالمي.

وقد كان ینظر لحقوق الطفل في مرحلة ما قبل تأسیس األمم المتحدة في سیاق التدابیر الواجب 
  )1(بالقاصرین واستغاللهم في الدعارة. واالتجاراتخاذها ضد الرق وتشغیل األطفال 

وقد حظیت حقوق الطفل باالهتمام في مطلع العشرینیات من القرن الماضي بظهور قوانین 
، وتبلور عنه إعالن جنیف لحقوق م1923 عام صدر أول إعالن لحقوق الطفل إذ ؛لحمایة الطفل

  الذي شكل بذلك أول نص دولي یعالج حقوق الطفل. )2(،1924الطفل في العام 
 ً  زا  بحمایة الطفولة لتصبح مرك  ً ا  مركز توثیق خاص ذاته األمم في اإلطارعصبة كما أنشأت 

طفال في كل الدول األعضاء وفي الدول التي حمایة األ تكاللكل المعلومات ذات الصلة بمش
وقد كانت نقطة بدء االهتمام الدولي بحقوق )3(ترغب بالتعاون مع عصبة األمم في هذا المجال.

  )4(اإلنسان بعدد قلیل من اتفاقیات تتعلق بمكافحة الرق وحمایة األقلیات القومیة والدینیة.

عالنات، تطم صدرت 1948وحتى عام         ً                   رقت ضمنا  أو صراحة إلى بعض               ٕ          عدة اتفاقیات وا 
، واالتفاقیة الخاصة بوضع األشخاص 1926الحقوق الخاصة بالطفل كاالتفاقیة الخاصة بالرق عام 

                                           

القاهرة: المجلس (یةممجلة الطفولة والتن، "التشریعات الوطنیة والدولیة وحقوق الطفل"، الوهابعبدالرحمن عبد)1(
 .185ص )2001، 2، عدد 1العربي للطفولة والتنمیة، المجلد 

ساءة معاملة األطفالسوسن الحلبي، )2(  .1) ص2003(عمان: مركز الدراسات،               ٕ                   إثارة العنف وا 

(اإلسكندریة: منشاة  ولة في المواثیق الدولیة والشریعة اإلسالمیةحمایة األمومة والطف ،الجوادمحمد عبد)3(
  .21) ص1991المعارف، 

(عمان: دار روائع  1، طحقوق اإلنسان: دراسة مقارنة بین القانون األردني والمواثیق الدولیةسعد البشیر، )4(
 .19) ص2002مجدالوي، 
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، لكن هذه االتفاقیات 1948، واتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة عام 1945عدیمي الجنسیة عام 
  )1(دیثها عن األسرة.خاص بل شملته في إطار ح        ٍ على نحو  لم تتحدث عن حقوق الطفل 

وعلى نحو خاص، نشطت حركة حقوق اإلنسان في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وتوجت 
، ثم بعدد من الوثائق 1948بإصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في العاشر من دیسمبر 

ذا كانت المصادر الدولیة والوطنیة لحقوق اإلنسان لم تظهر في الساحة اإل الدولیة. نسانیة  ٕ                                                                   وا 
والقانونیة بمظهرها الحالي إال منذ ما یقل عن نصف قرن من الزمان فإن المصدر الحقیقي لحقوق 

ً                                                      ً  اإلنسان ممثال  بالشریعة اإلسالمیة قد أقر هذه الحقوق منذ أربعة عشر قرنا .           )2(  
لتأمین الرعایة الكافیة لحقوق  ؛سنة الطفل العالمیة 1979وقد اعتبرت األمم المتحدة عام 

، كما 1959والحقوق التي تضمنها إعالن حقوق الطفل عام  المبادئطفل وضمان تنفیذ ال
  )3(                     ً     ً       ً        خصصت األمم المتحدة أیضا  یوما  عالمیا  للطفل.

مم المتحدة، التابع لأل تقدمت بولندا للمجلس االقتصادي واالجتماعي نفسهوفي العام 
ضفاء قوة القانون ا  20وفي  ،لتعاهدي على هذه الحقوق                                   ٕ                   باقتراح إعداد اتفاقیة لحقوق الطفل وا 

وثیقة قانونیة دولیة تتبنى  ُ    أ ولى، اعتمدت اتفاقیة حقوق الطفل لتشكل بذلك 1989نوفمبر من العام 
                            ً      ً         كانت من أكثر االتفاقیات توقیعا  وقبوال  من قبل و )4(الضمانات لمجموعة حقوق خاصة بالطفل.

یؤخذ علیها أنها غیر و  ،مكملة لهاالولیة دالعالنات ، كاإل)5(الدول األعضاء في األمم المتحدة
  )6(من هذه اإلعالنات:و  ،إلزامیة

اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمایته ونمائه الصادر عن مؤتمر القمة العالمي من أجل  - 1
  .1990الطفل الذي عقد في نیویورك في العام 

  .1990إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم عام  - 2

                                           

 .142، ص مرجع سابقسمر عبداهللا، )1(

(قطاع غزة: مطابع شركة البحر والهیئة  1، طوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيحقفتحي الوحیدي، )2(
  .9) ص1998الخیریة، 

حقوق اإلنسان في اإلسالم: دراسة مقارنة مع اإلعالن العالمي واإلعالن اإلسالمي للحقوق محمد الزحیلي، )3(
  .261) ص 1997(بیروت: دار ابن كثیر،  2، طاإلنسان

  .185، صمرجع سابقالوهاب، دلرحمن عباعبد)4(

، القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتنمیة، مجلة الطفولة والتنمیةخالد صافي، حقوق الطفل: تحدیات ورؤى، )5(
  150، ص2011

  .284-240) ص2001(القاهرة: دار النهضة العربیة،  االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسانوائل عالم، )6(
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حقوق الطفل ورعایته في اإلسالم الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الذي اإلعالن بشأن  - 3
 .1993عقد في المغرب عام 

وفي ظل االهتمام المتزاید بحقوق الطفل بعد الحرب العالمیة الثانیة، تعددت االتفاقیات 
لى ویمكن تقسیم النصوص الدولیة التي تعالج حقوق الطفل إ ،والمواثیق التي تطرقت لحقوق الطفل

  )1(أربعة أقسام:
  خاص،         ٍ على نحو  النصوص التي تهتم بحقوق الطفل  - 1
                           ً              المعاهدات التي تعالج حقوقا  خاصة للطفل،  - 2
  .ال تتعلق بالطفل لكن لها آثار على حقوقه اتعو موضالمعاهدات التي تعالج  - 3

 المعاهدات العامة الخاصة بحقوق اإلنسان التي تغطي حقوق الطفل. - 4

  :لمواثیق الدولیةحقوق الطفل في ا -     ً ثالثا  
حیث تضمنت معظم هذه  ،                                       ً     ً             أولت االتفاقیات والمواثیق الدولیة اهتماما  خاصا  بفئة األطفال

                     ً                                                                 المواثیق والعهود بنودا  تسعى لضمان تمتع األطفال في كل مكان بحیاة آمنة ومستقرة. ومن أبرز 
نسان، إعالن حقوق ، الشرعة الدولیة لحقوق اإل1924هذه االتفاقیات والعهود: إعالن جنیف لعام 

  .1989، واتفاقیة حقوق الطفل لعام 1959الطفل لعام 
  :1924إعالن جنیف عام  -أ

   ً                                                                            وفقا  لدیباجة اإلعالن المكون من خمسة بنود، فإن الرجال والنساء في جمیع أنحاء البالد 
س أو     ً                        بعیدا  عن كل اعتبار بسبب الجن ،یعترفون بأن على اإلنسانیة أن تقدم للطفل خیر ما عندها

  )2(        ً                                                               فالكل أیا  كان دینه أو جنسه أو وطنه ینتهي نسبه في النهایة إلى آدم وحواء.، الجنسیة أو الدین
  اإلعالن فتلخصها الباحثة في: مبادئأما و 

  عادي من الناحیتین المادیة والروحیة. على نحوضرورة أن یكون الطفل في وضع یمكنه من النمو  - 1
وأن یعاد الطفل  ،وتشجیع المتخلفین ،المرضى ضرورة إشباع األطفال الجوعى وعالج - 2

نقاذ األطفال األیتام والمهجورین. ،المنحرف إلى الطریق الصحیح                  ٕ                               وأن یتم إیواء وا 
  .ضرورة أن یكون الطفل أول من یتلقى المساعدة في أوقات الشدائد - 3

                                           

  .173ص  نفسه، المرجع السابق)1(

 1، طحمایة حقوق الطفل: دراسة مقارنة بین القانون الدولي العام والفقه اإلسالميمنتصر حمودة، )2(
  .36) ص2010(اإلسكندریة: دار الفكر العربي، 
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  ضرورة ان یكون الطفل في وضع یمكنه من كسب عیشه وأن یحمى من االستغالل. - 4
  تم تربیة الطفل في أجواء تنمي من روح المسؤولیة عنده.ضرورة أن ت - 5

وعلى الرغم من أن إعالن جنیف كان هو الخطوة الدولیة األولى في مجال حمایة األطفال، إال 
وقد أدى هذا اإلعالن العتماد                 ً                                                 أنه لم یكن ملزما  فهو مجرد توصیات ال تتمتع إال بقیمة معنویة وأدبیة.

  )1(   ً                  عاما  من العمل الدؤوب. 35أي بعد  ؛1959ق الطفل عام األمم المتحدة إلعالن حقو 

كونه  ،لطفولةاوال تنتقص االنتقادات الموجهة إلعالن جنیف من أهمیته في شأن حمایة 
ة لم تكن فكرة حقوق اإلنسان تحظى حقبنه في تلك الأالریادة في هذا المجال، ال سیما صاحب 

نشاء منظمة األمم المتحدة.الذي حظیت به عقب انتهاء ا ذاته االهتمامب   )2(                       ٕ                         لحرب العالمیة الثانیة وا 

  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -ب
اقتراح بوضع  تقدیمبعد  1948دیسمبر  10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  صدر

الذي یمثل في بعده المستوى المشترك الذي ینبغي أن تستهدفه الشعوب  ،إعالن الحقوق األساسیة
  )3(.فةكا واألمم

تحویل المبادئ التي جاء بها اإلعالن  وعكفت علىالجمعیة العامة لألمم المتحدة  هأقرتف
ّ    إلى أحكام معاهدات دولیة، تفرض التزامات على الدول من الدول المص دقة                                                              )4(.  

  ویمكن تلخیص الحدیث حول میزة هذا اإلعالن في اآلتي:
قیاس إنجازاتها على  بوساطتهنها یمككافة بین األمم والشعوب   ً ا  مشترك  ً ا  معیار  یشكل .1

  . )5(صعید حقوق اإلنسان
 )6(تفعیل حمایتها.و على ضرورة االعتراف بكرامة الكائن البشري،  تأكیده .2

  

                                           

  .24) ص2005العشرین (بغداد: د.ن،  حقوق الطفل: التطور التاریخي منذ بدایات القرنغسان خلیل، )1(
  .39، صقمرجع سابمنتصر حمودة، )2(
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان: دراسة قانونیة للقواعد اإلنسانیة في زمن السلم والحربمنى محمود، )3(

 .17) ص1998(القاهرة: د.ن، 

  .60 ) ص2012(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2، طالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، عروبة الخزرجي)4(
  ،                                وعشــرین دولــة عربیــة: دراســة مقارنــة     تــین         یة فــي اثن  ر                  وضــماناتها الدســتو             حقــوق اإلنســان   ،            ســعدي الخطیــب )5 (

   .16    ) ص 2007                                 (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  1 ط
  .15) ص1985(بیروت: د.ن،  دراسة مقارنة حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانسعید باناجه، )6(
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  .)1(قائمة بالحقوق السیاسیة والمدنیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة ضم اإلعالن .3
 )2(حد سواء.لفظة اإلنسان في اإلعالن الرجل والمرأة والطفل على تعني  .4

جاء هذا اإلعالن لیؤكد على االلتزام الدولي بتلبیة االحتیاجات الخاصة بالطفل إلبراز  .5
 )3(االختالف بین عالم األطفال وعالم البالغین.

                  ً       ً                                             شكل هذا اإلعالن مصدرا  أساسیا  للجهود الوطنیة والدولیة لتعزیز وحمایة حقوق  .6
 )4(اإلنسان.

یام بالتحقیق في مسائل الظلم واالستبداد الذي قد كفل للمنظمات الدولیة الحق في الق .7
 )5(یتعرض له اإلنسان في مناطق عدة بما یخالف نصوص هذا اإلعالن.

 بحق كل األطفال في الحصول على الحمایة االجتماعیة دون تمییز بینهم بسبب بطال .8
الدین أو الجنس ودون النظر لكونهم مولودین نتیجة زواج شرعي أم عن عالقة غیر 

 )6(رعیة.ش

ووضعت عقوبات إلجبار  ،المجاني اإللزاميالطفل الحق في التعلیم  أعطى اإلعالن .9
  )7(اآلباء على تعلیم صغارهم.

ن هذا اإلعالن لیس له قیمة قانونیة ملزمة فقیمته أدبیة فقط، عدا عن أب بعضهموقد قال 
ً                في مجال حقوق الطفل هذه الحقوق تفصیال  بل أشار إلیها لم یتضمن نه أ الحق في  :مثل ،من بعید                                  

اإلعالن قد تعامل مع موضوع األطفال  هذاوالحق في الحمایة االجتماعیة، وبذلك یكون  ،التعلیم
  )8(   ً  عاما . 24               ً          ، الذي كان سابقا  له بنحو 1924وحقوقهم بدرجة تقل عما ورد في إعالن جنیف لعام 

                                           
   .72   ) ص2006                   مة للنشر والتوزیع،               (عمان: دار أسا1   ، ط                         حقوق اإلنسان في ظل العولمة            علي الشكري،  )1 (
(القاهرة: المجلس العربي للطفولة  7، العدد 2، المجلد مجلة الطفولة والتنمیةوفاء الحلو، حقوق الطفل العربي، )2(

  .196) ص2002والتنمیة، 
اهیریة، (رام اهللا: مشروع التوعیة الجم حقوق المواطن في مقاالتالهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق اإلنسان، )3(

  .211) ص1999
، سلسلة تعلیم اإلنسان هو األصل: مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانعبدالحسین شعبان، )4(

 .57) ص2002حقوق اإلنسان (القاهرة: مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، 

  .161) ص2008شر، (الجزائر: دار الطباعة للندراسات في القانون الدولي العام صالح الدین أحمد، )5(
  40، ص مرجع سابقمنتصر حمودة، )6(

)7( Geneva center for human rights, The international Bill of Human Rights, fact sheet, 
No. 2, Rev.1, Geneva: Geneva center for human rights, 1996, p. 1 

(8)Christine Lundy, An International to Convention on the right of the Child, 
Canada: full circle press, 1997 
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وق الطفل وأغفل وسیلة رقابیة تضمن حمایة حق اإلعالن من أي ومع كل ذلك فقد خال
جنسیة والحق في الحمایة من كافة الالعدید من الحقوق المدنیة والسیاسیة للطفل باستثناء الحق في 

  )1(أشكال وصور االستغالل.
  :1959إعالن حقوق الطفل عام  -ج

، 1959تشرین ثاني  20أصدرت الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة إعالن حقوق الطفل في 
  )2(دون معارضة أو امتناع أي دولة. مندولة  78بموافقة 

لیتمكن  ،إلى حاجة الطفل بسبب عدم نضجه العقلي والجسمي إلى حمایة خاصة وأشار
من التمتع بطفولة سعیدة ینعم فیها بالحقوق والحریات المقررة في اإلعالن لخیره وخیر المجتمع، 

لقومیة لالعتراف بهذه الحقوق وتدعو اآلباء واألمهات والمنظمات والسلطات المحلیة والحكومات ا
  والسعي لضمان مراعاتها بتدابیر تشریعیة وغیر تشریعیة.

  :یأتياإلعالن فتلخصها الباحثة كما  مبادئأما 

دون تمییز بسبب العرق أو  من ضرورة أن یتمتع الطفل بالحقوق المقررة في اإلعالن - 1
  الجنس او اللون أو الدین أو غیرها.

                                                   ً  مایة خاصة وان یمنح الفرص والتسهیالت الالزمة لنموه نموا  ضرورة أن یتمتع الطفل بح - 2
      ً                              سلیما  في أجواء من الحریة والكرامة.

  أن للطفل منذ والدته الحق في اسم وجنسیة. - 3
ً                      ون مؤهال  للنمو الصحي السلیم، ضرورة أن یتمتع الطفل بفوائد الضمان االجتماعي وأن یك - 4       

  اللهو والخدمات الطبیة.من الغذاء والمأوى و                      ٍ ن له الحق في قدر كاف  أو 
ق بالمعالجة والتربیة والعنایة الخاصة التي تستوجبها  ّ و  ضرورة أن یحظى الطفل المع - 5

  إعاقته.
ن تتم تنشئة الطفل برعایة والدیه في جو یسوده األمن والحنان، وأن على السلطات العامة أ - 6

  ف العیش.أن تقدم عنایة خاصة لألطفال المحرومین من األسرة والمفتقرین إلى كفا
لزامي في مراحله االبتدائیة على األقل، وأن  - 7                                             ٕ                                         أن للطفل الحق في التعلیم وأن التعلیم مجاني وا 

  تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو.
  أن یكون الطفل بین أوائل المتمتعین بالحمایة واإلغاثة. - 8

                                           
(1)Philip alston, Children's rights: A Rule for UNICEF, UNICEF Publications, 1986, 

p.11 

 205ص  ،)1988( د.م، األمم المتحدة،  إلنسان مجموعة صكوك دولیةا حقوقاألمم المتحدة، )2(
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  .كافة ضرورة أن یتمتع الطفل بالحمایة من صور اإلهمال والقسوة واالستغالل - 9
ورة أن یحاط الطفل بالحمایة من الممارسات التي قد تدفع إلى أي شكل من أشكال ضر  - 10

 التمییز.

علیه، وال یوفر آلیة  التصدیق                    ً                        إعالن حقوق الطفل ملزما ، حیث ال یجب التوقیع أو  دوال یع
                             ً                                              الواردة فیه، لكنه تضمن أحكاما  وردت فیما بعد في مواثیق أخرى ملزمة لكل الدول المبادئلمراقبة 

 24و 23كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وال سیما المادتین  ،التي وقعت علیها
  )1(منه. 10منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وال سیما المادة 

ضمائر ، عنه القیمة األدبیة الكبیرة في 1959وال تنفي سلبیات إعالن حقوق الطفل لعام 
فهو ال یقل أهمیة عن  ،شعوب العالم ووضعه أمام حكومات العالم موضع االعتبار واالحترام

ه إلى نصوص قانونیة ذات ئوقبل أن تتحول مباد ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حین صدوره
وق طبیعة دولیة عالمیة ملزمة، عدا عن أن هذا اإلعالن كان النواة الحقیقیة إلصدار اتفاقیة حق

  .1989الطفل لعام 
 :بالحقوق المدنیة والسیاسیة الخاص العهد الدولي -د

وكذلك العهد الخاص بالحقوق  اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
، ودخل حیز التنفیذ في م1966دیسمبر  16بقرار من الجمعیة العامة في  ،االقتصادیة واالجتماعیة

على حقوق جدیدة لم یرد النص علیها في اإلعالن العالمي لحقوق نص ، و )2(م1976مارس  23
  .)3(اإلنسان

تنفیذ  ، كخطرالضمانات التي من شأنها حمایة حقوق الطفل وحریاته األساسیة كما تحدث عن
إعطاء اسم لكل طفل فور  وضرورة ،عقوبة اإلعدام بحق األطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة

  )4(.لجنسیةوالدته إلى جانب منحه ا

                                           

 .130ص ،مرجع سابقالعزیز مخیمر، عبد)1(

ــة وممارســة شــعائرها  ،           ناصــر الســید )2 ( ــاق الدیان ــة اعتن ــة لحری ــة الدولی                               ســكندریة: دار الجامعــة الجدیــدة،    (اإل                                                    الحمای
   .130    ) ص 2012

      دراسـة   :                                                           حقـوق اإلنسـان وحریاتـه ودور شـرعیة اإلجـراءات الشـرطیة فـي تعزیزهـا             علـي أبـو زیـد،   و             علي الـدباس،  )3 (
           (عمـان: دار  3   ، ط                            ً      ً       ً ن وحریاته وأمن المجتمع تشریعًا وفقهًا وقضـاءً                                      تحلیلیة لتحقیق التوازن بین حقوق اإلنسا

   .71  ، 68  ص    ، )2011                        الثقافة للنشر والتوزیع، 

مركز المیزان لحقوق اإلنسان، حمایة الطفل الفلسطیني في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق )4(
 .52، صمرجع سابقاإلنسان، 
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  :العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة -ه
كیفیة تنفیذ  التي تفسرالعدید من النصوص ، وتضمن )1( ً ا  مع        ً                       یعد متمما  للعهد السابق إذ أقرا 

ً       ً الحقوق الواردة فیه، وتفصیلها تفصیال  دقیقا                                    )2(.  
لحمایة األطفال والمراهقین من على الدول األطراف اتخاذ التدابیر واإلجراءات الالزمة  وفرض

  )3(.كافة أشكال االستغالل االقتصادي واالجتماعي
فیهم األطفال في التمتع بأفضل مستوى من الصحة  نالعهد حق جمیع األشخاص بم وكفل

نها خفض مستوى الوفیات بین ألدول األطراف التدابیر التي من شعلى أن تتخذ ا ،الجسمیة والعقلیة
من العهد بحق األفراد في التربیة والتعلیم  14و 13وأقرت المواد  هم الصحي.األطفال وضمان نمو 

  )4(وتوظیف ذلك في اإلنماء الشامل للشخصیة اإلنسانیة.
یستفید منهما إال في  الذي في واقع األمر على الطفل نأن العهدین ینطبقا بعضهمیرى و 

 ،وحق االنتخاب ،ق الترشیحح :مثل ،بعض الحقوق التي ال تتفق مع طبیعة الطفل وصغر سنه
، على اعتبار وجود 1989ویعتقد هؤالء بأنه لم تكن هناك ضرورة لعقد اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

ن اتفاقیة حقوق الطفل تعد شریعة أورد آخرون على هذا الرأي ب العهدین، وتمتعهما بالقوة الملزمة.
سان العامة ویتم اللجوء إلیهما في حال ن فهما شریعة حقوق اإلناأما العهد ،حقوق األطفال الخاصة

ومن الوارد أن تكون بعض الدول غیر موقعة على  )5(عدم وجود نص في الشریعة الخاصة.
العهدین وتقبل التوقیع على اتفاقیة حقوق الطفل، فال یجب ربط مصیر الحمایة القانونیة لألطفال 

  )6(بمعاهدتین عامتین.
  

                                           

                                    وببلوغرافیـا للبحـث فـي القـانون الـدولي                                      ختارات من أدوات حقوق اإلنسـان الدولیـة م  ،                       دیفید ویسبرودن، وآخـرون )1 (
   .51    ) ص 2007                              (عمان: األهلیة للنشر والتوزیع، 1                     ، ترجمة فؤاد سروجي، ط            لحقوق اإلنسان

ــي إطــار األمــم المتحــدة  ،           عصــام زنــاتي )2 ( ــة حقــوق اإلنســان ف     ) ص 1998                              (القــاهرة: دار النهضــة العربیــة،                                         حمای
   .92-83 ص

مركز المیزان لحقوق اإلنسان، حمایة الطفل الفلسطیني في القانون الدولي واإلنساني والقانون الدولي لحقوق )3(
  .52-51ص، مرجع سابقاإلنسان، 

  ، الصفحة نفسها.المرجع السابق نفسه)4(
(5)Water H Benttem, "A critique of the Energing Convention on the Rights of the 

Child", Camel international Journal, vol20, no. 1, winter 1987, p. 27 
(بیروت: دار  الحمایة القانونیة لالطفال في إطار مشروع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفلمحمد الدقاق، )6(

 .335) ص1989العلم للمالیین، 
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  :1989اتفاقیة حقوق الطفل عام   -و
، ودخلت 1989تشرین ثاني  20وافقت األمم المتحدة على اتفاقیة حقوق الطفل في 

  )1(.1990أیلول  2االتفاقیة حیز النفاذ في 
هدفت االتفاقیة إلى وضع معاییر دولیة لحمایة األطفال من اإلهمال واالستغالل، و 

  )2(وتضمنت مجمل القضایا التي احتوتها اإلعالنات واالتفاقیات السابقة.
وضمان حقوقه المادیة  ،تضمنت االتفاقیة إشارة صریحة إلى ضرورة حمایة كرامة الطفلو 

وكذلك  ،                 ً          ً        ً                                                       والمعنویة اجتماعیا  واقتصادیا  وثقافیا  مع التأكید على حق الطفل في الحمایة القانونیة المناسبة
حفاظ على الحق في الو وهي: الحق في الحیاة،  ،جملة الحقوق التي یجب أن یتمتع بها كل األطفال

الحق في الرعایة و الحق في تكوین الجمعیات، و الحق في التعبیر وحریة الفكر والمعتقد والدین، و الهویة، 
  الحق في الراحة والتسلیة، وحمایة و الحق في التعلیم، و الحق في الضمان االجتماعي، و الصحیة، 

  )3(األطفال من العنف واإلهمال والمخدرات واالختطاف.

كافة یة بحمایة وتعزیز حقوق األطفال ودعم نمائهم ومناهضة أشكال العنف وتعهدت االتفاق
وتشكل االتفاقیة                                            ً           الدول على االتفاقیة فإنها تلزم نفسها قانونیا  بأحكامها. وبتصدیق)4(ضدهم،

  )5(المرجعیة القانونیة لحقوق الطفل.

ة واالقتصادیة وقد تناولت االتفاقیة جمیع الحقوق المتصلة بالنواحي المدنیة والسیاسی
وهو ما یجسد إیمان المجتمع الدولي بالضرورة الملحة إلعطاء  ،واالجتماعیة والقانونیة للطفل

  )6(الطابع الدولي واإللزامي لحقوق األطفال وضماناتها في العالم.

، القانون الدولي لحقوق الطفل ألنها تضمنت 1989وتعد اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
ووسائل  ،وآلیات التنفیذ ،ة باألطفال، وأضافت إلیها بعض الحقوق والحریاتالمعنیكافة المواثیق 

                                           
  .121) ص2004جامعي، (اإلسكندریة: دار الفكر ال المرأة والطفل وحقوق اإلنسانوائل بندق، )1(
  .187، ص مرجع سابقالوهاب، عبدالرحمن عبد)2(
  ) 2003(الجزائر: دیوان المطبوعات،  2، طدراسة في مصادر حقوق اإلنسانعمر صدوق، )3(

  .115- 114ص
  .1، صمرجع سابقسوسن الحلبي،  )4(
 .150، صمرجع سابقخالد صافي،  )5(

  .198صمرجع سابق،وفاء الحلو،  )6(
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ویمكن حصر أبرز    ً       ً                               هما  وملزما  في مجال حقوق الطفل في العالم.م                       ً  الحمایة لتشكل بذلك مرجعا  
  )1(:كاآلتيوهي على الترتیب  )12، 6، 3، 2(ها                             ّ التي أرستها االتفاقیة في مواد   المبادئ

  دون أي نوع من أنواع التمییز. من كل أطفال العالمالمساواة التامة بین  - 1
  تحقیق مصالح الطفل العلیا. - 2
  حق الطفل في الحیاة. - 3
 ضرورة احترام رأي الطفل. - 4

  )2(االتفاقیة ونصت علیها لصالح األطفال فهي: اأما أهم الحقوق التي منحته
  حق الطفل في أن یكون له أسرة. - 1
  حق الطفل في الرعایة البدیلة. - 2
  ي الرعایة الصحیة.حق الطفل ف - 3
  حق الطفل في التعلیم. - 4
  حق الطفل في أن یكون له اسم وجنسیة. - 5
  حق الطفل في حریة العقیدة والدین. - 6
  حق الطفل في حریة التعبیر عن رأیه. - 7
  حق الطفل في اللعب وأوقات الفراغ والراحة. - 8
  حق الطفل في الحصول على المعلومات المناسبة. - 9
  حق الطفل في المشاركة. - 10

ل حق من الحقوق المنصوص علیها في االتفاقیة بوضوح مع الكرامة اإلنسانیة ویتالزم ك
وتحمي االتفاقیة حقوق األطفال عبر وضع المعاییر  ،للطفل وتطوره وتنمیته المنسجمة معها

 الخاصة بالرعایة الصحیة والتعلیم والضمانات االجتماعیة والمدنیة والقانونیة المتعلقة بالطفل.
االلتزام بالتصدیق على هذا الصك أو االنضمام إلیه، تكون الدول أو الحكومات وبموافقتها على 

الوطنیة قد ألزمت نفسها بحمایة وضمان حقوق الطفل، ووافقت على تحمل مسؤولیة هذا االلتزام 

                                           
 .74- 69، صمرجع سابقحمودة، منتصر  )1(

  .123-74ص ،نفسه مرجع السابقال)2(
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أمام المجتمع الدولي، عدا عن التزام الدول األطراف بتطویر جمیع إجراءاتها وسیاساتها على ضوء 
  )1(فضلى للطفل.المصالح ال
جملة من  ،وتقالید ثقافیة متنوعة ،تشكل اتفاقیة حقوق الطفل التي تستند إلى أنظمة قانونیةو 

توضح الحد األدنى من االستحقاقات والحریات التي یجب على الدول و  ،                           ً المعاییر المتفق علیها دولیا  
، لذلك تنطبق هذه المعاییر احترامها وهي مبنیة على كرامة اإلنسان وذاته دون أي نوع من التمییز

على اإلنسان في كل زمان ومكان، وتلزم هذه الحقوق الحكومات واألفراد بعدم انتهاكها وهي وحدة 
  )2(                                            ً                 واحدة غیر قابلة للتجزئة وترتبط ببعضها ارتباطا  ال یقبل التجزئة.

 وأصبحت هذه الحقوق تتسم ،لقد نجحت االتفاقیة في تحدید الحقوق القانونیة للطفلو 
لتكتسب حقوق الطفل  ؛بالصبغة الملزمة بعد إقرارها من األمم المتحدة وتوقیع البلدان علیها

  )3(اإلنسانیة بذلك صفة العالمیة.
غیرها من اتفاقیات عالجت حمایة الطفل من حیث ما  عنوتتمیز اتفاقیة حقوق الطفل 

كما أنها شملت  ،خرىات األصریح في االتفاقی على نحومنحته للطفل من حقوق وحریات لم ترد 
              ً      ً                                        ، وأصبحت قانونا  دولیا ، وحددت على وجه الدقة من هو الطفل، وهو كافة الحقوق األساسیة للطفل

ما أغفلته معظم اتفاقیات حقوق اإلنسان، عدا عن أن االتفاقیة منحت مصالح الطفل األولویة على 
رب على حد سواء، ما عداها من مصالح أخرى، وعالجت شؤون الطفل وقت السلم ووقت الح

  )4(واهتمت بحقوق كل من الطفل السوي والطفل ذو االحتیاجات أو الظروف الخاصة.
ى إنسانیة جدیدة،                  ً      بل إنها تشكل تصورا  لرؤ  ،االتفاقیة في صبغتها قانونیة فحسب دوال تع

         ً                                                            ها أبعادا  سیاسیة وثقافیة وأخالقیة من شأنها أن تساعد في إحداث تغییر فيئكما تتضمن مباد
    )5(المفاهیم والسلوك.

                                           

  .15، صمرجع سابقالقادر جرادة، عبد )1(

  .151ص، نفسهالمرجع السابق)2(

  .187، ص مرجع سابقالوهاب، عبد الرحمنعبد )3(

  .189، ص مرجع سابقالعزیز مخیمر، عبد )4(

  .186، صمرجع سابقالوهاب، عبدالرحمن عبد )5(
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  المبحث الثاني
  الحمایة الدولیة لحقوق الطفل الفلسطیني

یتناول هذا المبحث موضوع الحمایة الدولیة لحقوق لطفل الفلسطیني عبر تسلیط الضوء 
ولیاتها ي لدولة االحتالل اإلسرائیلي ومسؤ على عدد من المحاور ذات الصلة وهي: الوضع القانون

القانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین تحت االحتالل ووقت و ینیة المحتلة، في األراضي الفلسط
  النزاعات، والقانون الدولي اإلنساني وحمایة حقوق الطفل الفلسطیني.

  

ولیاتها في األرض ؤ ي لدولة االحتالل اإلسرائیلي ومسالوضع القانون -  ً  أوال  
  :الفلسطینیة المحتلة

  ً                                           فقا  للقانون الدولي اإلنساني، جملة من الواجبات حتالل و اال دولةیقع على عاتق 
زاءاألراضي التي تحتلها  إزاءوالمسؤولیات  وتحاول دولة االحتالل  سكان هذه األراضي.  ٕ    وا 

اإلسرائیلي التنصل من هذه الواجبات وااللتزامات عبر مواصلة االدعاء بعدم انطباق اتفاقیات 
لسطینیة، وهو ما فنده أساتذة القانون على اختالف جنیف األربع على حالة احتاللها لألراضي الف

  جنسیاتهم.

  :ماهیة االحتالل الحربي وأهم عناصره -أ

یعرف فقهاء القانون االحتالل الحربي بأنه: "مرحلة من مراحل الحرب تلي الغزو مباشرة 
یة بعد أن وتتمكن فیها القوات المتحاربة من دخول إقلیم العدو ووضعها لإلقلیم تحت سیطرتها الفعل

                                                   ً                  ال منازعة فیه ویتوقف النزاع المسلح ویسود الهدوء تماما  األراضي التي جرى         ٍ على نحو  ترجح كفتها 
  )1(علیها القتال".

فعند سیطرة جیش  ؛وتدخل حالة االحتالل الحربي في إطار النزاعات المسلحة الدولیة
ً       به یعد ذلك احتالال  وتدل  أجنبي على أرض دولة ورفض السلطات ذات السیادة الشرعیة االعتراف                

  )2(أشكال المقاومة التي یبدیها سكان األرض المحتلة على عدم اعترافهم بجیش االحتالل.

                                           

حق االسترداد في القانون الدولي: دراسة مقارنة في الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي لبي، صالح ش)1(
سرائیل  .45) ص1983(د.م، د.ن،  1، ط                                 ٕ       وتطبیق مبادئه بین الدول العربیة وا 

 )1967(القاهرة: دار الفكر العربي، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام صالح الدین عامر، )2(
 .115ص
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وقد استقر الفقه الدولي على وجوب توفر ثالثة عناصر تقوم بموجبها حالة االحتالل 
  )1(الحربي وهذه العناصر هي:

  ین أو أكثر.قیام حالة الحرب أو النزاع المسلح بین قوات دولت - 1

قیام حالة احتالل فعلیة مؤقتة تحتل فیها قوات مسلحة أجنبیة أراضي دولة أخرى وتضعها  - 2
  تحت سیطرتها.

                    ً                                         أن یكون االحتالل مؤثرا  بحیث تسیطر قواته على األراضي التي غزتها. - 3

وترى الباحثة أن حالة االحتالل الحربي تنطبق على األرض الفلسطینیة المحتلة حیث 
وأهمها من وجهة نظر الباحثة سیطرة االحتالل على األرض  ،    ً آنفا  اصر الثالثة المذكورة تتوفر العن

، ورفض الشعب الفلسطیني                                                   ً        ً المحتلة وتمكنه من إخضاع اإلقلیم المحتل لسلطته عسكریا  ومادیا  
  االعتراف باالحتالل، وتعدد أشكال المقاومة الفلسطینیة لالحتالل اإلسرائیلي واستمرارها.

قانون الدولي اإلنساني فإن كل دولة احتالل ملزمة باحترام نصوص المعاهدات للومماشاة 
أثناء ممارسة سلطاتها أن تضع  في ویتعین على دولة االحتالل ،واالتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان

  )2(:اآلتیتینالمصلحتین المتناقضتین  الحسبانفي 

  .الضرورة العسكریة - 1

 .مصالح السكان - 2

 :ني لألراضي الفلسطینیة المحتلةالوضع القانو   -ب

وأن اتفاقیة  ،هي قوة احتالل حربي "إسرائیل"بأن  1967أقر المجتمع الدولي منذ العام 
  )3(                        ً                                جنیف الرابعة تنطبق قانونا  على األراضي الفلسطینیة المحتلة.

ي                           ً      ً                                               وقد تبنت األمم المتحدة موقفا  واضحا  معترفة بانطباق اتفاقیة جنیف الرابعة على األراض
دولة محتلة لهذه األراضي، وهو ما  "إسرائیل"، باعتبار م1967الفلسطینیة المحتلة وذلك منذ العام 

 "إسرائیل"الذي یدعو  1967الصادر عن مجلس األمن الدولي عام  242        ً                یتضح جلیا  في القرار رقم 
                                           

 .209، صمرجع سابقصالح شلبي، )1(

محمد الصائغ ووسام السعدي، "حقوق المدنیین أثناء الحروب واالحتالل العسكري: دراسة في أحكام القانون )2(
(تكریت: جامعة تكریت،  6، العدد 14، المجلد مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیةالدولي اإلنساني"، 

  .297-296) ص2007

)3( United Nation, The UN and The Question of Palestine, (Ed 1), Newyork: UN 
publications, 1994, p.17 
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كد على الذي یؤ  1973الصادر عام  338لالنسحاب من األرض الفلسطینیة المحتلة، والقرار رقم 
الصادر عام  237صریح إسرائیل في قراره رقم         ٍ على نحو  وقد دعا مجلس األمن ،242القرار رقم 

كما أكد المجلس على انطباق قواعد القانون  ،شرط أودون قید من إلى تطبیق االتفاقیة  1967
فلسطینیة الدولي التي تنظم حالة االحتالل الحربي وانطباق اتفاقیات جنیف األربع على األراضي ال

  )1(.1969الصادر عام  271المحتلة في قراره رقم 
قوة بوصفها  "إلسرائیل"وقد جددت األمم المتحدة تأكیدها على أن االلتزام القانوني األساسي 

وذلك في  ،یتمثل في تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة حتى زوال االحتالل ،محتلة لألراضي الفلسطینیة
، عقب اندالع انتفاضة األقصى وبالتزامن مع أعمال العنف 2000أكتوبر  7قرارها الصادر في 

  )2(بحق المدنیین الفلسطینیین. "إسرائیل"واالستخدام المفرط للقوة من قبل 
  :من اتفاقیات جنیف األربع يسرائیلاالحتالل اإلموقف  -ج

ت ثالثة بالغا 1967 األراضي الفلسطینیة في العام احتاللهعقب  الكیان الصهیوني أصدر
في الثاني تولي قائد  اإلسرائیلي المنطقة، وأعلن االحتالل جیشعسكریة، أعلن في أولها عن دخول 

في البالغ  نأعل في حینالمنطقة "حاییم هیرتسوغ" السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فیها، 
العسكري الثالث  البالغ من 35في المادة  االحتالل وقد أشار شاء المحاكم العسكریة.الثالث عن إن

  )3(علیها. ن وقعإتطبیق مواد معاهدات جنیف التي سبق  إلى نیته
، أوقفت القیادة 1967أكتوبر من العام  11الصادر في  107وبموجب األمر العسكري رقم 

معللة ذلك بأن  ،من البالغ المذكور 35العسكریة لسلطات االحتالل اإلسرائیلي سریان المادة رقم 
  )4(ة ال تتمتع باألفضلیة على القانون اإلسرائیلي وتعلیمات القیادة العسكریة.أحكام االتفاقی

ّ    المسو غاتوقد ساق الفقه اإلسرائیلي جملة من  التنكر لتطبیق أحكام اتفاقیة جنیف  لتسویغ     
ّ    المسو غاتومن أبرز هذه  الرابعة في األراضي الفلسطینیة المحتلة.   )5(ما یلي:     

  

                                           

(تونس: مؤسسة صامد، 78، العدد مجلة صامد االقتصاديعبداهللا أبو عبید، "إسرائیل واتفاقیة جنیف الرابعة"، )1(
  .127) ص 1992

  .129، صالمرجع السابق نفسه)2(

 .5) ص1990(بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،  لمحتل: إسرائیل والضفة الغربیةقانون ارجا شحادة، )3(

 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق نفسه)4(

(غزة: د:ن،  1، طاتفاقیة جنیف الرابعة وانطباقها في األراضي الفلسطینیة المحتلةالرحمن أبو النصر، عبد)5(
  .267) ص2000
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  :فراغ السیادة -1

االتفاقیة ال تطبق إال إذا حل المحتل محل الحاكم الشرعي، وأن المملكة األردنیة  ویعني أن
لم یكن لها سیادة شرعیة علیها،  1967حتى العام  1949الهاشمیة التي حكمت الضفة منذ العام 

وكذلك الحال بالنسبة لقطاع غزة، إضافة إلى أن االتفاقیة نفسها ال تقبل التطبیق على هذه 
  نها ال تنطبق إال على حاالت إقلیم طرف سامي متعاقد على االتفاقیة.األراضي وأ

  :الغزو الدفاعي -2

الضفة  احتل وأنه ،        ً        كانت حربا  دفاعیة 1967عام  أن حربه یدعي االحتالل اإلسرائیلي
أقوى من        َّ ومن ثم   ن حقهأو  ،في حرب بدأتها الدول العربیة                      ً         لغربیة وقطاع غزة دفاعا  عن نفسها

بتطبیق االتفاقیة  غیر ملزم ون ومصر على أراضي الضفة الغربیة وقطاع غزة، لذلك فهحقوق األرد
  من الناحیة القانونیة.

                              ً        ً                       ال تقبل معاهدة جنیف الرابعة قبوال  قانونیا  إال أنها تسوق ادعاءات  "إسرائیل"ولئن كانت 
فاإلبعاد والعقوبات  ؛غیر أن هذا موقف زائف ،  ً عال  ا                 ً   ها اإلنسانیة تطبیقا  ف                     ّ رسمیة بأنها تطبق مواد  

قامة المست ،وهدم المنازل ،الجماعیة جمیعها تشكل انتهاكات لنصوص االتفاقیة وطنات  ٕ           وا 
  )1(ها.     ّ ومواد  

  :ولیة الدولیة لدولة االحتالل اإلسرائیلي وآثارهاؤ المس -د

إن حالة العدوان اإلسرائیلي المستمر على األراضي الفلسطینیة المحتلة یتمخض عنها 
ة االحتالل اللتزاماتها الناشئة بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین انتهاك دول

، 1949عام دولة االحتالل حیث وقعت علیها  ،في هذه االتفاقیة  ً ا  وقت الحرب، بوصفها دولة طرف
  )2(.1951وصدقت عام 

تخاذ كل التدابیر ا فعلیه ،ن سلطة الحكم قد انتقلت إلى المحتل من الناحیة الواقعیةإوحیث 
  )3(وضرورة احترام القانون الساري في البلد المحتل. ،ضمان السالمة والنظام العاملالممكنة 

ویقصد بالمسؤولیة الدولیة أنها: "المسؤولیة التي تنشأ في حالة قیام دولة أو شخص من 
  ً        فقا  ألحكام أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل بما یخالف االلتزامات المقررة و 

                                           

  .7ص ،بقسامرجع الرحمن أبو النصر، عبد )1(

 .134) ص2008(القاهرة: د.ن،  المسؤولیة الجنائیة للقادة زمن النزاعات المسلحةنبیل محمود، )2(

  .298، صمرجع سابقمحمد الصائغ، وسام السعدي، )3(
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القانون الدولي، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة أو شخص القانون الدولي تبعیة تصرفاته المخالفة 
  .)1(للمعاییر الدولیة واجبة االحترام"

ولیة الدولیة بأنها: "الجزاء الذي یترتب على مخالفة شخص دولي ؤ كما یمكن تعریف المس
  )2(اللتزاماته الناشئة من قاعدة دولیة."

 ؛وال تستطیع الدولة التخلص من المسؤولیة الدولیة باالستناد إلى نصوص تشریعها الوطني
ألن المسؤولیة الدولیة تنشأ نتیجة مخالفة قواعد القانون الدولي بصرف النظر عما یرد في نصوص 

 فال یمكن للدولة أن تتحلل من مسؤولیتها الدولیة إال في الحاالت ،الدولة التشریعیة الداخلیة
  )3(المنصوص علیها في المواثیق والمعاهدات.

ولیة الدولیة من حیث طبیعة الجزاء أو األثر المترتب عنها إلى نوعین من ؤ وتنقسم المس
  )4(هما: المسؤولیةأنواع 

  .الدولیة المدنیة المسؤولیة - 1

  .الدولیة الجنائیة المسؤولیة - 2

القانون الدولي أو ال یحظره،  الدولیة المدنیة بأنها: "إتیان فعل یحظره المسؤولیةوتعرف 
األمر الذي یوجب فاعله بجبر الضرر أو  ؛           ً                                 متى رتب ضررا  ألحد أشخاص القانون الدولي اآلخرین

  )5(التعویض."

لقانون نها تقع عند انتهاك أحد أشخاص اإالدولیة الجنائیة فیمكن القول  المسؤولیةأما 
علیه إذا كان هذا االنتهاك یمس مصلحة  وجب توقیع عقوبات جزائیةیالدولي لهذا القانون مما 

                                   ً                         فهي تقوم عند ارتكاب جریمة دولیة حرصا  على عدم إفالت المجرم من  ،عامة للمجتمع الدولي

                                           

 رسالة ماجستیر غیر منشورةرشا عبدالحي، "مطالبة إسرائیل بتعویضات عن األضرار التي تكبدها لبنان"، )1(
 .201) ص2001عة بیروت العربیة، (اإلسكندریة: جام

 .517) ص1997(القاهرة: دار النهضة العربیة، 1ط الحقوق والواجبات الدولیة في عالم متغیر،علي إبراهیم، )2(

) 1984(عمان: دار الفرقان،  1، طالمسؤولیة الدولیة عن أضرار الحروب العربیة اإلسرائیلیةرشاد یوسف، )3(
  .281ص

(اإلسكندریة: دار  العقاب على االنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي اإلنسانيفعالیة مریم ناصري، )4(
 .129) ص2011الفكر الجامعي، 

مؤسسة الثقافة الجامعیة، د.ت)  (اإلسكندریة: الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیقالسید أبو عطیة، )5(
 .265ص
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جنائیة دولیة كأساس لمحاكمة مرتكبي  مسؤولیةالعقاب الرادع، وقد اعترف الفقه الدولي بوجود 
االنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي  بما فیها ،الجرائم شدیدة الخطورة على المجتمع الدولي

  )1(اإلنساني أي جرائم الحرب.

الدولیة بشقیها الجنائي والمدني عن جرائمها  المسؤولیة دولة االحتالل اإلسرائیليوتتحمل 
ما ارتكب وما زال  وال سیما،1948المرتكبة بحق الشعب الفلسطیني منذ احتاللها لفلسطین عام 

  )2(ذ اندالع انتفاضة األقصى.یرتكب من جرائم من

التعاقدیة  االحتاللاالنتهاكات اإلسرائیلیة المتواصلة اللتزامات  توجبوعلى نحو خاص، 
ً           فضال  عن مجموع  ،الناشئة عن مجموع المواثیق الدولیة للقانون الدولي اإلنساني القانونیة  المبادئ  

المدنیة على دولة االحتالل  المسؤولیةقیام  توجبالراسخة والمستقرة على صعید العالقات الدولیة، 
  )3(اء عدم احترامها لما تفرضه علیها هذه المواثیق من التزامات.  ّ جر  من اإلسرائیلي 

یسأل عن الجرائم التي یرتكبها   ً ا  معنوی  ً ا  كیانبوصفه المدنیة  المسؤولیة االحتاللتحمل یو 
عاقبة األفراد مرتكبي الجرائم بصفتهم                                           ً              ممثلوه بحیث ال یمكن معاقبة هذا الكیان جنائیا ، ولكن یمكن م

الجنائیة الفردیة  المسؤولیةتبعات أفعال ممثلیه من إثارة  االحتاللالشخصیة. وال یعفي تحمیل 
بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  لهالدولیة  المسؤولیةلمرتكبي الجرائم وبثبوت 

م بوقف أعمالها غیر الشرعیة ووضع حد لعدوانها واالتفاقیات ذات الصلة، یترتب علیها االلتزا
المتواصل بحق الشعب الفلسطیني أو التعویض العیني الخاص بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل 
العدوان، أو التعویض المالي عن األضرار الناجمة عن تلك األفعال التي ال یمكن إعادتها إلى ما 

  )4(كانت علیه.

حیث حدد القانون  ،ولیاتهاؤ حتالل ال تعفي الدولة المحتلة من مسوترى الباحثة أن حالة اال
 دالدولي اإلنساني جملة من المحظورات لصالح السكان المدنیین الواقعین تحت االحتالل، كما حد

  ن بالحمایة.ین مشمولیبها دون تمییز بصفتهم مدنی ا   ً                                     أیضا  مجموعة الحقوق التي یفترض أن یتمتعو 

                                           

 .131- 130، صمرجع سابقمریم ناصري، )1(

) 2009(لبنان: مركز الزیتونة للدراسات،  1، طالدولیة عن جرائم الحرب اإلسرائیلیة المسؤولیةوادیة، سامح ال)2(
 .137ص

 .73، صمرجع سابقأمینة شریف، )3(

  .138، صمرجع سابقسامح الوادیة، )4(
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 المسؤولیةتتحمل  دولة االحتالل اإلسرائیلين إالرأي الفقهي القائل كما تتفق الباحثة مع 
وهي على الرغم من إصرارها على التنصل من  ،الدولیة إزاء ممارساتها بحق الشعب الفلسطیني

رغم ما تسوقه من ادعاءات بانطباق اتفاقیة جنیف الرابعة على األراضي الفلسطینیة المحتلة، و 
ة بتطبیق بنود هذه االتفاقیة واحترام حقوق المدنیین الفلسطینیین وفي هذا التنصل، ملزم لتسویغ

  مقدمتهم األطفال.

  

  :أثناء النزاعاتفي ین تحت االحتالل و القانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنی-    ً  ثانیا  
تضمن القانون الدولي اإلنساني جملة من القواعد والمبادئ الهادفة لحمایة المدنیین من 

ویمكن  أثناء النزاعات المسلحة أو نتیجة خضوعهم لالحتالل.في تي قد تحدق بهم األخطار ال
  حصر هذه القواعد في ثالث قواعد أساسیة هي: الفروسیة، الضرورة، واإلنسانیة.

 :ماهیة القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفیة ومبادئه -أ

حكام المنظمة للوسائل والطرق واأل المبادئیعرف القانون الدولي اإلنساني بأنه "مجموعة 
باإلضافة إلى الحمایة للسكان المدنیین والمرضى والمصابین من المقاتلین أسرى  ،الخاصة بالحرب

  )1(الحرب."

ویعرفه آخرون بأنه: "قوانین أو لوائح جنیف التي تهتم بحمایة العسكریین من غیر 
وأسرى الحرب، التي تهتم  ،والمرضى ،الجرحى :مثل ،أو من خارج العملیات العسكریة ،المقاتلین

بقائهم خارج حدود العملیات العسكریة".   )2(                ٕ                                     كذلك بالمدنیین وا 

القواعد القانونیة  طیاتهویعد هذا القانون وأحكامه المختلفة اإلطار القانوني الذي تدور في 
لفة تحكم المنظمة لحقوق المدنیین ومن بینهم األطفال، وذلك بما یقره من التزامات قانونیة مخت

ً                                  عال  لمختلف صور الحمایة الدولیة التي ا                         ً       ً    حیث یشكل هذا القانون ضامنا  أساسیا  وف ،أطراف الصراع  
  )3(أثناء االحتالل العسكري.في أثناء الحروب أو في أقرت للمدنیین 

                                           

(1)Ramish Thaakur, "Global norms and International Humanitarian Law", International 
Review of Red Cross, Geneva, ICRC, Vol. 83, no. 841, 2000, p. 19. 

) 1989(القاهرة: دار النهضة العربیة،  3، طمالمح التطور في القانون الدولي اإلنسانيمحمد مصطفى، )2(
  .67ص

  .282، صمرجع سابقوسام السعدي، محمد الصائغ، )3(
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                                                            ً                  وقد مر القانون الدولي اإلنساني من حیث تدوینه بمراحل عدیدة بدءا  من اتفاقیة جنیف 
     ً                    ، وصوال  إلى بروتوكولي عام 1949ً                                        ا  باتفاقیات جنیف األربع المؤرخة في العام ،مرور 1864لعام 

  )1(، اإلضافیین إلى اتفاقیات جنیف.1977

    ً      ووفقا  لنص  ویهدف هذا القانون إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة.
ت تطبق في حالة الحرب المعلنة أو المادة الثانیة المشتركة في اتفاقیات جنیف األربع فإن االتفاقیا

ن لم یعترف أحدها بالحرب، كما تطبق  ،أي نزاع مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر      ٕ                                   حتى وا 
  )2(             ً                                               االتفاقیات أیضا  في جمیع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقلیم ما.

 إعالن عام الهاي من: بمبادئوتتكون القواعد العرفیة للقانون الدولي اإلنساني التي تعرف 
، 1907اتفاقیات الهاي لعام بشأن حظر استعمال الرصاص القابل لالنتشار في الجسم،  1899

بشأن منع المقاتلین من إحداث أضرار ال تتناسب مع الغرض من النزاع  1925وبرتوكول عام 
 الخاصة 1980واتفاقیة الممتلكات الثقافیة وقت الحرب،  بشأن حمایة 1954المسلح، واتفاقیة 

  )3(بحظر استعمال أسلحة تقلیدیة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر.

  )4(رئیسة هي: مبادئالتي یقوم علیها هذا القانون في ثالثة  المبادئویمكن إجمال 
  :مبدأ الفروسیة -1

ومن مقتضیات هذه  ،ینطوي هذا المبدأ على خصال النبل والشهامة التي تتوافر في الفارس
ح عن قتل جریح أو أسیر أو مهاجمة مدنیین ال یشاركون في أعمال الصفات امتناع حامل السال

ومن محاسن  القتال واحترام العهود واالبتعاد عن الخیانة والغدر وعدم استعمال األسلحة المحظورة.
  الفروسیة أنها كانت من بین أسباب التخفیف من ویالت الحروب وتجنیب غیر المقاتلین شرورها.

  :مبدأ اإلنسانیة -2
عو هذا المبدأ لتجنب أعمال القسوة والوحشیة في القتال فقتل الجرحى أو األسرى ید

ساءة معاملة المدنیین تعد جمیعها أعماال  غیر إنسانیة وتخرج  ً                    واالعتداء على النساء أو األطفال وا                                       ٕ                               
  عن إطار أهداف الحرب.

  
                                           

  .17) ص1997تونس: المعهد العربي لحقوق اإلنسان، ( مدخل إلى القانون الدولي اإلنسانيعامر الزمالي، )1(

 .33-32ص  المرجع السابق نفسه،)2(

(جنیف: معهد هنري دونان،  القانون الدولي اإلنساني: تطوره ومبادئهجان س بیكتییه وآخرون، )3(
  .66)ص1999

  .35-30) ص2003(القاهرة: دار المستقبل العربي،  القانون الدولي اإلنسانيالرحمن، إسماعیل عبد)4(
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  :مبدأ الضرورة -3
، والحرب من أجل هزیمة العد یقتضي هذا المبدأ استعمال كل أسالیب العنف والقسوة في

لكنه یخضع في الوقت ذاته لقیود إنسانیة تتجلى في وجوب مراعاة القواعد اإلنسانیة في أسالیب 
المقاتلین وعدم اتخاذ مبدأ                                                  ً            القتال كالعزوف عن انتهاج األسالیب التي تلحق أضرارا  فادحة بغیر

ّ   كمس وغالضرورة  استخدام األسلحة المحظورة أو مهاجمة النتهاك قواعد الحرب، فالضرورة ال تبیح    
  المدنیین واألهداف المدنیة.

  :القانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین تحت االحتالل  -ب

 ،یولي القانون الدولي اإلنساني أهمیة خاصة لحمایة المدنیین من أخطار العملیات الحربیة
          ً      ً             تال لیس حقا  مطلقا  بل هو مقید ویؤكد على أن حق األطراف المتنازعة في اختیار أسالیب الق

  )1(باحترام حیاة األشخاص المدنیین.

وتعد القیود الخاصة باحترام حقوق المدنیین في األرض المحتلة من أهم القیود التي تتصل 
  )2(وقد اهتمت اتفاقیة جنیف الرابعة بهذه المسألة ونظمتها. ،بسلطات االحتالل

 یشتركون في أي أعمال عدائیة ویواجهون ویعرف المدنیون بأنهم األشخاص الذین ال
     ً                                                                                     أخطارا  تنتج عن العملیات العسكریة وال یوجد بینهم وبین األعمال العدائیة الجاریة أي عالقة فهم ال 

  )3(یشاركون في نشاط المقاتلین وال یقومون بحمایة مناطق ضد العملیات العسكریة.

خاصة بحمایة المدنیین فإن: "األشخاص     ً                                           ووفقا  للمادة الثالثة من اتفاقیة جنیف الرابعة ال
الذین ال یشتركون مباشرة في األعمال القتالیة بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنهم 
أسلحتهم واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب 

أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو دون  من آخر، یعاملون في جمیع األحوال معاملة إنسانیة
"وقد حظرت المادة نفسها  اللون أو الدین أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو أي معیار آخر مماثل.

  )4(:    ً آنفا  فیما یتعلق باألشخاص المذكورین  اآلتیةاألفعال 

                                           

مجلة الطفولة هبة أبو العمایم، "وضع األطفال في ظل النزاعات المسلحة في القانون الدولي اإلنساني"، )1(
  .111) ص2003(القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتنمیة،  9، العدد والتنمیة

، المجلة المصریة للقانون الدوليصالح الدین عامر، "الحق في التعلیم والثقافة الوطنیة في األراضي المحتلة"، )2(
  .116) ص1978، القاهرة: الجمعیة المصریة للقانون الدولي( 34المجلد 

  .183) ص2003(القاهرة: دار النهضة العربیة،  حقوق اإلنسان في السلم والحربالناصر أبو زید، عبد)3(

 .184للصلیب األحمر، د:ت، ص ، جنیف: اللجنة الدولیةاتفاقیات جنیفاللجنة الدولیة للصلیب األحمر، )4(
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  .القتل والمعاملة القاسیة والتعذیب وال سیمااالعتداء على الحیاة والسالمة البدنیة  - 1
  .أخذ الرهائن - 2
  .االعتداء على الكرامة الشخصیة والمعاملة المهینة - 3
 .دون إجراء محاكمة من إصدار األحكام وتنفیذ العقوبات - 4

     ً آنفا  ت عبر نصها المذكور وترى الباحثة بأن المادة الثالثة في اتفاقیة جنیف الرابعة قد حدد
  :تیةن في جملة الفئات اآلیالمدنی
 للقوات المسلحة أي أولئك الذین ال یشاركون في القتال األشخاص الذین ال ینتمون - 1

  األفراد الذین ینتمون للقوات المسلحة لكنهم ال یقاتلون - 2
األشخاص المحمیون بموجب اتفاقیات جنیف األولى والثانیة والثالثة وهم الجرحى والمرضى  - 3

قوات المسلحة من أفراد القوات المسلحة في المیدان والجرحى والمرضى والغرقى من أفراد ال
  في البحر وأسرى الحرب.

وتعرف اتفاقیة جنیف الرابعة في مادتها الرابعة األشخاص المشمولین بالحمایة التي توفرها 
بأنهم "أولئك الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل من األشكال في حالة قیام نزاع أو 

  )1(ة احتالل لیسوا من رعایاها.احتالل، تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه أو دول
أو القانون الدولي اإلنساني بین المقاتل  ،أو قانون النزاعات المسلحة ،ویفرق قانون الحرب

  )2(وغیر المقاتل.
ن مالمح التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین قد استقرت في بدایة القرن إویمكن القول 

، عن هذا 1801افتتاح محكمة الغنائم الفرنسیة عام حیث عبر الفقیه "بورتالیس" في عشر، التاسع 
المبدأ عندما اعتبر أن الحرب هي عالقة دولة بدولة ال فرد بفرد، وأن األفراد الذین تتكون منهم 

  )3(. ً ا  أعداء إال بصفة عرضیة بوصفهم جنود نالدول المتحاربة ال یكونو 
ة على الحد األدنى من الحمایة وتهدف التفرقة بین المحاربین وغیر المحاربین إلى المحافظ

  )4(اإلنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة من المدنیین المسالمین.
                                           

  .870) ص1995(القاهرة: دار النهضة العربیة،  4، طالقانون الدولي العام ئمبادالسالم، جعفر عبد)1(

 .97) ص1976(القاهرة: دار الفكر العربي،  مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحةصالح الدین عامر، )2(

 .970) ص2003النهضة،  (القاهرة: دار دولي العاممقدمة لدراسة القانون الالدین عامر،  صالح)3(

(القاهرة: دار المستقبل العربي،  حمایة غیر المقاتلین في النزاعات غیر ذات الطابع الدوليمحمد الطراونة، )4(
 .251) ص2003
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                                                                             ً          ویعد مبدأ التفرقة بین المدنیین وغیر المدنیین أو المقاتلین وغیر المقاتلین أساسا  للحمایة 
ف فور اإلنسانیة للمدنیین وتجنیبهم ویالت الحروب، فالحرب غایة ولیست وسیلة، ویجب أن تتوق

                                                             ً                         فقدانها القدرة على خدمة أهداف الدولة إال أن الشعوب أصبحت أطرافا  في الحروب الحدیثة بفعل 
  )1(تضافر مجموعة من العوامل أبرزها:

  .زیادة عدد المقاتلین - 1

  .تطور وسائل وأسالیب الحرب الجویة - 2

 .اللجوء ألسالیب الحرب االقتصادیة لقهر األعداء - 3

أثناء النزاعات المسلحة في منظومة جرائم في المدنیین  وتدخل الجرائم التي ترتكب ضد
 في العملیات العدائیة العسكریة أو في أثناءالحرب والجرائم ضد اإلنسانیة، سواء تمت هذه الجرائم 

ة االحتالل الحربي، ویتضح ذلك من تحلیل نص المادة السادسة (ب)،(ج) من میثاق مدأثناء 
أثناء  في مدنیین أثناء النزاعات المسلحة إلى جرائم ترتكبنورمبرغ، حیث صنفت الجرائم ضد ال
  )2(أثناء االحتالل الحربي.في سیر العملیات العدائیة وجرائم ترتكب 

وفرض على الدولة المحتلة  ،لقد نظم القانون الدولي اإلنساني حالة االحتالل الحربي
وذلك بغرض تكریس الحمایة  ،مجموعة من االلتزامات التي یعد تجاوزها جریمة من جرائم الحرب

  )3(القانونیة للمدنیین في اإلقلیم المحتل.

إن إرادة المجتمع الدولي في تفعیل نصوص القانون الدولي اإلنساني قد نشأت في إطار 
حرص الدول على الحد من االنتهاكات المقترفة بحق المدنیین لكن وعلى الرغم من ذلك، ال تزال 

ون الدولي اإلنساني المقررة لحمایة المدنیین تطغى على الكثیر من ظاهرة اإلخالل بقواعد القان
الصراعات، وال یزال المجتمع الدولي یسجل خروج أطراف الصراع عن أحكام الحمایة بارتكابهم 

في                       ً       ً         ً       ً                                            ممارسات خطیرة تشكل خرقا  جوهریا  وانتهاكا  أساسیا  للمعاییر الدولیة التي تكفل حمایة المدنیین 
  )4(أثناء االحتالل العسكري إلقلیم دولة من الدول.في المسلحة و  أثناء الصراعات

                                           

 .24) ص2008(عمان: دار الثقافة،  القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائیةعمر المخزومي، )1(

عدن: (رسالة ماجستیر غیر منشورةأحمد العروسي، "مسؤولیة دولة االحتالل عن انتهاكات حقوق اإلنسان"، )2(
  .83ص )2007جامعة ابن خلدون، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم القانونیة واإلداریة، 

  .3، صمرجع سابقاضي المحتلة، مركز المیزان لحقوق اإلنسان، الحمایة القانونیة للمدنیین في األر )3(

  .281، صمرجع سابقوسام السعدي، ، محمد الصائغ )4(
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دقیق مجمل الحقوق الجوهریة للمدنیین أثناء  على نحووینظم القانون الدولي اإلنساني 
یتناسب والقیم  على نحوالحروب والنزاعات وأثناء االحتالل العسكري، وتعامل مع هذه الحقوق 

یها فحرمت نصوصه جمیع االنتهاكات التي تطال المدنیین اإلنسانیة التي جاءت قواعده لتحم
  )1(علیها.  ً ا  وحقوقهم واعتبرتها جرائم معاقب

  )2(هما: ،وترتكز حمایة السكان المدنیین في القانون الدولي اإلنساني على قاعدتین اثنتین
وة التزام األطراف المتحاربة في توجیه وقصر عملیاتها العسكریة على إضعاف أو تدمیر الق - 1

  ولیس التدمیر الكلي لمواطني الدولة األخرى. ،العسكریة للطرف اآلخر
تحریم توجیه العملیات العسكریة أو أي عملیات عدائیة أو هجومیة ضد السكان طالما أنهم  - 2

                ً            ال یشتركون فعلیا  في القتال.
ل نه یمنح سلطة االحتالأرغم ب                                                  ً  ولقد طور القانون الدولي اإلنساني على مر السنین إطارا  

إال أنه في الوقت ذاته یضمن حقوق  ،الصالحیات التي تحتاجها إلدارة األراضي التي تسیطر علیها
حیث تهدف القواعد الدولیة الخاصة باالحتالل العسكري إلى تمكین سكان  ،سكان األراضي المحتلة

م اعترفت األراضي المحتلة من العیش بطریقة طبیعیة قدر اإلمكان، فقواعد القانون الدولي العا
ت على االحتالل واجبات محددة لكنها في ذات الوقت رتب ،باالحتالل الحربي كواقعة مادیة مؤقتة

  )3(المناطق المحتلة وسكانها من خالل تخصص القانون الدولي اإلنساني. ءاإز 
وقد فرضت التجربة األلیمة التي خلفتها الحرب العالمیة الثانیة على المجتمع الدولي وضع 

لذا دعت الحكومة السویسریة إلى مؤتمر  ؛كافة نواحي الحرب وتداعیاتهالاعد جدیدة وشاملة أسس وقو 
إذ .1949أغسطس  12إبرام اتفاقیات جنیف األربع المؤرخة في  في أثناءهوتم  1949دولي عقد عام 

نیة االتفاقیة األولى بتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، وعنیت الثا عنیت
عنیت الثالثة بمعاملة أسرى  حین بتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، في
هذه  متم تدعی 1977وفي العام  الحرب، وعنیت الرابعة بحمایة األشخاص المدنیین في وقت الحروب.

دولیة، وخصص االتفاقیات بالبروتوكولین الملحقین، خصص األول لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ال
  )4(الثاني لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

                                           

  .281، صمرجع سابقمحمد الصائغ ووسام السعدي، )1(

مرجع مركز المیزان لحقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني وحمایة السكان المدنیین خالل النزاعات المسلحة، )2(
  .8، صسابق

  .546) ص1980(القاهرة: دار النهضة،  القانون الدولي العام ئمباد العزیز سرحان،عبد)3(

  .66، صمرجع سابقجان س بیكتییه وآخرون، )4(
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واكتسب القانون الدولي اإلنساني أهمیة قصوى وأصبحت له أبعاد حقیقیة الرتباطه الوثیق 
باإلنسان، فبفضل هذا القانون یمكن توفیر الحمایة للعدید من البشر ولحریاتهم وقت اندالع الحروب 

                                                                 ً  المجتمع الدولي مفهوم القانون الدولي اإلنساني الذي أصبح الیوم مصطلحا   وقد تبنى والنزاعات.
    ً       ً                                                                         شائعا  ورسمیا  وینطوي االهتمام بهذا القانون على الرغبة في إحالله محل قانون الحرب وتغلیب 

  )1(الطابع اإلنساني على النزاعات المسلحة.

تكز علیها األمم المتحدة الركیزة التي تر  بمنزلةاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  دویع
بل توسعت  ،ولم تكتف به فقط ،لحمایة كرامة البشر من أي سلوكیات من شأنها أن تمس بكرامتهم

وأصدرت العدید من االتفاقیات التي تكفلت بحمایة وصیانة الحقوق من كل أوجه االنتهاك بما یكفل 
  )2(وضع آلیات فعلیة لحمایة حقوق اإلنسان.

إلقرار حقوق اإلنسان وحمایتها  فاقیات الدولیة هي المنبع الرئیسن االتویجمع جل الفقهاء أ
حیث تتمثل الصیغة األنسب في مجال حقوق اإلنسان بوضع نصوص قانونیة واضحة تواكب 

  )3(القانونیة لحقوق اإلنسان. التطورات وتضمن الحمایة

كبیل المحتل وضبط وقد راعت اتفاقیة جنیف الرابعة في مضمونها وأحكامها قدر اإلمكان ت
تكریس أكبر قدر ممكن من القواعد  بوساطةتصرفاته لصالح حقوق السكان الخاضعین لالحتالل 

  )4(القانونیة التي تكفل ضمان تمتعهم بالحقوق والحریات. والمبادئ

 ،وترى الباحثة أن القانون الدولي اإلنساني وفر جملة من الحقوق لألشخاص المدنیین
 ،1949الحقوق المنصوص علیها في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  هذهأبرز ویمكن حصر 

  ، فیما یلي:1977والبروتوكولین اإلضافیین لعام 
 :الحقوق الشخصیة للسكان المدنیین في األراضي المحتلة -1

 الحق في الحیاة وتحریم التعذیب والمعاملة اإلنسانیة لسكان األراضي المحتلة.  -أ 

 نیین في األراضي المحتلة واحترام شرفهم.الحق في احترام األشخاص المد  -ب 

 الحق في احترام الحقوق العائلیة ووحدة األسرة.  - ج 
                                           

  .35، ص مرجع سابقمحمد وطارق المجذوب، )1(

 .5) ص2001(بیروت: منشورات الحلبي،  االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصةوسیم حسام الدین، )2(

(اإلسكندریة: دار المطبوعات  الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان القانوناق، نغم إسح)3(
 .45) ص2009الجامعیة، 

 .22، صمرجع سابقعامر الزمالي، )4(
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 حق األطفال في الرعایة والتعلیم وحمایة الثقافة والتقالید.  -د 

 الحق في الرعایة الطبیة وتوفیر المواد الغذائیة.  - ه 

 الحق في احترام العقیدة الدینیة.  -و 

 الحق في احترام حریة العمل.  - ز 

 لبقاء على أرض اإلقلیم المحتل والحق في التنقل وتحریم استیطان األرض المحتلة.الحق في ا  - ح 

 :الحقوق القضائیة -2

 احترام مبدأ شخصیة الجرائم والعقوبات.  -أ 

 األثر الفوري لقانون العقوبات.  -ب 

 أثناء المحاكمة.في توفیر ضمانات وحقوق للمتهم   - ج 

 أعلى. كفالة الحق في الطعن في األحكام الصادرة أمام محكمة  -د 

 تطبیق قانون العقوبات الوطني.  - ه 

 :حقوق المدنیین المعتقلین -3

 الحق في التمتع باألهلیة القانونیة.  -أ 

 التزام دولة االحتالل بإعالة المعتقل وعائلته مادیا إذا لم یكن لهم مصدر رزق.  -ب 

 توفیر الرعایة الطبیة الالزمة للمعتقل.  - ج 

 نین الجنائیین.توفیر أماكن آمنة للمعتقلین ومنفصلة عن المسجو   -د 

 حق المعتقلین في ممارسة الشعائر الدینیة.  - ه 

حق المعتقلین في أن توفر لهم إدارة المعتقل الغذاء والملبس ومیاه الشرب واألغطیة   -و 
 ناسبة للبیئة.مال

جراء الفحوصات الالزمة ومراعاة شروط السالمة   - ز                                       ٕ                                          حق المعتقلین في تلقي الرعایة الصحیة وا 
 داخل المعتقالت.

 لین في ممارسة النشاط الذهني والبدني والریاضي.حق المعتق  - ح 

 حق المعتقل في االحتفاظ بمقتنیاته وأمواله واألشیاء التي تمثل له قیمة معنویة.  - ط 

 حق المعتقل في االتصال بأسرته والعالم الخارجي وحقه في تلقي الزیارات.  -ي 



  

 اإلعالم وحقوق الطفل الفلسطیني  الثانيالفصل 

71 

 :الحق في المقاومة المسلحة -4
ویوفر هذا الحق للشعوب الواقعة تحت      ً  مرارا .                                     ً وهو الحق الذي جرى التأكید علیه دولیا  

  لمقاومة المحتل بما في ذلك، المقاومة المسلحة. كافة االحتالل إمكانیة النضال بالسبل
  

  :القانون الدولي اإلنساني وحمایة حقوق الطفل الفلسطیني -    ً  ثالثا  
لضمان  وفر القانون الدولي اإلنساني شكلین من أشكال الحمایة لألطفال في كل مكان

تمتعهم بحقوقهم، ولحمایتهم من أي انتهاكات قد یتعرضون لها، فاألطفال محمیون باعتبارهم 
                 ً                                                                     مدنیین، وهم أیضا  واحدة من الفئات التي تحظى بموجب القانون الدولي اإلنساني بحمایة خاصة.

  :تبعات انتهاك حقوق األطفال -أ
لفظائع التي ترتكب بحق تجسد االنتهاكات التي تصحب الحروب والنزاعات أكبر ا

ما ال شك فیه أن قواعد القانون مو بعد استعمال األسلحة المتطورة.  وال سیمااإلنسانیة والطفولة 
الدولي اإلنساني تحرم االعتداء على المدنیین وتلزم الدول المتعاقدة باتخاذ التدابیر المناسبة التي 

  )1(تجعل المدنیین بمعزل عن التأثر بالعملیات الحربیة.
التبعات المدمرة الناتجة عن قیام النزاعات المسلحة تبعات شدیدة األثر على األطفال  دوتع

  )2(كبیر عن باقي الفئات. على نحوخاص لما لهذه الفئة من احتیاجات خاصة تختلف  على نحو
وتؤثر الحروب والنزاعات المسلحة في جمیع جوانب نماء الطفل البدنیة والعقلیة فمن 

شراكهم في العملیات العدائیة تأثیرا  سیئا  في المجتمعات على  المحتمل أن                    ٕ                                  ً     ً                   یؤثر تجنید األطفال وا 
األجل الطویل، لذا تقع على المجتمع الدولي مسؤولیة واسعة للحد من االنتهاكات المقترفة بحق 

  )3(النزاع. أوقاتاألطفال في 
م بفعل إغالق فهي تقلل إلى حد كبیر من نموه ،وللحرب تأثیر مباشر على األطفال

تالف المحاصیل وتدمیر الطرق وضیاع الموارد وتحطیم القدرات االقتصادیة                    ٕ                                                                  المدارس والمشافي وا 
ون له من خوف ورعب في زمن لألطراف المتحاربة وفقدان األمان والطمأنینة بفعل ما یتعرض

  )4(الحرب.
                                           

  .419، صمرجع سابقهالة هذال، )1(
 انون الدولي اإلنسانيسلسلة القمركز المیزان لحقوق اإلنسان، "النساء واألطفال في القانون الدولي اإلنساني"، )2(

  .6) ص2008(غزة: مركز المیزان،  7
  .424، صمرجع سابقهالة هذال، )3(
(القاهرة: دار النهضة العربیة، 1، طحمایة السكان المدنیین واألعیان المدنیة إبان الحربأحمد أبو الخیر، )4(

 .111) ص1998
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ندما بدأ عدد من وقد كانت بدایة االهتمام بحمایة األطفال عقب الحرب العالمیة األولى ع
الدول في أوروبا وأمریكا الشمالیة في البحث عن سبل تجنب الفظائع التي جرت في الحرب، وكان 
أحد أهم ما توصلوا إلیه من استنتاجات هو أن إعطاء عنایة اكبر باألطفال یمكن أن یؤدي إلى 

انطوت علیها                           ً                                          تنشئة مجتمعات أقل استعدادا  لالنخراط في أعمال عنف وحروب بالضراوة التي
  )1(الحرب العالمیة األولى.

تستهدف المدنیین بصورة متعمدة،  وقد أثبتت أحداث القرن العشرین أن الحروب المعاصرة
إذ أصبح االعتداء علیهم في كثیر من األحیان یشكل أحد عناصر الحرب واستراتیجیاتها حیث 

لحالي إلى الزیادة في أعداد تؤدي أشكال العنف التي تتخذها النزاعات المسلحة في عصرنا ا
  )2(األطفال. وال سیماالضحایا المدنیین 

                                                 ً        ً                          وبدأ االهتمام بالطفل زمن النزاعات المسلحة یلقى قبوال  متزایدا  منذ السنة الدولیة األولى 
  )3(                       ً                                      لكونهم أكثر الفئات تعرضا  للضرر من بین ضحایا النزاعات المسلحة. ،1979للطفل عام 

                ً                                       أكثر الفئات تعرضا  للضرر بین ضحایا المنازعات المسلحة أو ویشكل األطفال فئة من 
بعد ظهور دالئل  وال سیماوفي السنوات األخیرة زاد االهتمام بحمایة األطفال بدرجة كبیرة  ،عواقبها

             ً     ً        ً     بل یلعبون أیضا  دورا  إیجابیا  في  ،على أن األطفال لیسوا فقط ضحایا للمنازعات المسلحة
  )4(لكثیر من مناطق العالم.المنازعات التي تقع في ا

 :القانون الدولي اإلنساني والحمایة العامة لألطفال  -ب

یوفر القانون الدولي اإلنساني لألطفال شكلین من أشكال الحمایة، فهو یوفر حمایة عامة 
                                                              ً  أشخاص غیر مشاركین في األعمال القتالیة، ویوفر لهم حمایة خاصة نظرا  بوصفهم لألطفال 

  )5(لرعایة من نوع خاص لحمایتها من آثار الحروب وشرورها. لكونهم فئة تحتاج

                                           

  .307، صمرجع سابقمحمد الصائغ، وسام السعدي، )1(
المؤتمر الدولي حول حقوق مة، "حمایة األطفال في القانون الدولي اإلنساني"، ورقة بحثیة، في فضیل فالط)2(

  .10) ص2010(عمان: جامعة اإلسراء،  الطفل من منظور تربوي وقانوني
(القاهرة: دار النهضة العربیة،  القانون الدولي اإلنساني: دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیةعبدالغني محمود، )3(

 .128) ص1990

ورقة بحثیة، في دراسات في القانون الدولي ساندرا سنجر، "حمایة االطفال في حاالت النزاع المسلح"، )4(
 .136) ص2000(القاهرة: دار المستقبل العربي، اإلنساني 

قاهرة: (ال 4، العدد 1، المجلد مجلة الطفولة والتنمیةخالد آل خلیفة، "حمایة الطفل في النزاعات المسلحة"، )5(
  .31) ص2001المجلس العربي للطفولة والتنمیة، 
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بحمایة عامة تمنحهم ضمانات أساسیة كافة فاألطفال یحظون مثلهم مثل المدنیین اآلخرین 
                  ً                                                                      من حیث كونهم أفرادا  ال یشاركون في األعمال القتالیة والعدائیة، فهم یتمتعون بالحق في احترام 

ویة، وتحظر أعمال اإلكراه واإلیذاء البدني والتعذیب واالقتصاص حیاتهم وسالمتهم البدنیة والمعن
زاء المدنیین كافة. كما یكفل القانون الدولي اإلنساني كذلك حمایة خاصة لهم باعتبارهم          ٕ                   إزاءهم وا 

مادة من مواد اتفاقیات جنیف األربع  25حیث تعني أكثر من  ،     ً                    أشخاصا  بالغي التعرض للخطر
  )1(باألطفال على نحو خاص.وبروتوكولیها اإلضافیین 

                   ً                                                   ومن حیث كونهم أشخاصا  ال یشاركون في األعمال العدائیة مباشرة، یحظى األطفال 
یتمتعون بالحق في  ،كافة بحمایة عامة تمنحهم ضمانات أساسیة شأنهم شأن المدنیین اآلخرین

عذیب والعقوبات احترام حیاتهم وسالمتهم البدنیة والمعنویة وتحظر أعمال اإلكراه واإلیذاء والت
  )2(الجماعیة إزاء األطفال وغیرهم من المدنیین.

وحرم القانون الدولي اإلنساني االعتداء على األطفال وألزم األطراف المتحاربة باتخاذ 
 في ،التدابیر المناسبة التي تجعل المدنیین وضمنهم األطفال بمعزل عن آثار العملیات العسكریة

عة الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب الشروط الخاصة لألطفال حددت اتفاقیة جنیف الراب حین
               ً                                                                     باعتبارهم أشخاصا  مدنیین ال یشاركون في العملیات العدائیة ووضعت لهم حمایة خاصة وردت في 

  )3(سبع عشرة مادة على األقل.

  :القانون الدولي اإلنساني والحمایة الخاصة لألطفال -ج

                         ً                   اإلطار العام للمدنیین مزیدا  من العنایة بفئات  خصص القانون الدولي اإلنساني داخل
نما تحسبا  لما ینالهم                                                                       ٕ         ً             محددة كالنساء واألطفال والالجئین، وذلك لیس بسبب انتفاء صفتهم المدنیة، وا 

  )4(أثناء الحروب.في من أعمال وتجاوزات 

خاص وقد ذكرت المادة  على نحواالحتالل الحربي إلى حمایة حقوقه  وقتفالطفل یحتاج 
ً                 ً      ً  أن اإلقلیم یعد محتال  عندما یصبح فعلیا  خاضعا   1907من الئحة اتفاقیة الهاي الرابعة لعام  42                  

                                           

  .307، صمرجع سابقوسام السعدي، محمد الصائغ، )1(

  الصفحة نفسها.، نفسه السابق المرجع)2(

(القاهرة: دار النهضة العربیة،  حمایة األطفال في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیةالعزیز مخیمر، عبد)3(
 .199) ص1991

، دراسات في القانون الدولي اإلنسانيالفئات المحمیة بموجب القانون الدولي اإلنساني"، في "زمالي، عامر ال)4(
  .121ص) 2000القاهرة: دار المستقبل العربي، ( 1ط
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وقد استقر الرأى في الفقه الدولي على تكییف االحتالل الحربي بأنه "حالة  لسلطة الجیش المعادي.
معادیة وشل فعلیة نتجت عن الحرب بسبب وجود القوات المسلحة األجنبیة بعد هزیمتها للقوات ال

حكام السیطرة على اإلقلیم المحتل."   )1(                     ٕ                                 قدرتها على المقاومة وا 

  )2(وهناك جملة من المبادئ المتعلقة بالحمایة الخاصة لألطفال وهذه المبادئ هي:

  أثناء النزاع.في أهمیة األسرة وضرورة الحفاظ على وحدة العائلة  -1

  سنین واألطفال وأمهاتهم.وجوب توفیر مناطق استشفاء وأمان للمرضى والجرحى والم -2

  .ضرورة أن یتلقى األطفال المساعدات اإلنسانیة واإلغاثیة -3

  حقوق األطفال في التعلیم والثقافة والتقالید ال تسقط بسبب النزاع المسلح. -4

الحقوق الشخصیة لألطفال مكفولة فال یجوز لدولة االحتالل أن تغیر جنسیة الطفل او  -5
  وضعه المدني.

  .خاصة لألطفال المحرومین من حریتهمضرورة ضمان حمایة  -6

  مطلق. على نحوحظر إعدام األطفال  -7

وترى الباحثة أن قواعد القانون الدولي اإلنساني قد سعت لحمایة األطفال ومیزتهم بشكلین 
والحمایة الخاصة بصفتهم من الفئات  ،من أشكال الحمایة وهما الحمایة العامة بصفتهم مدنیین

األساسیة ذات الصلة باألطفال باعتبارهم  المبادئلقواعد على جملة من وقد نصت تلك ا الضعیفة.
حیث یفترض بموجب هذه القواعد أن یحظى  ،                    ً                     أحد أكثر الفئات تضررا  من الحروب والنزاعات

   ً                                         هدفا  لألعمال العسكریة وأن یتم العمل على ضمان  ناألطفال أینما كانوا بالحمایة وأال یكونو 
  الظروف.حمایتهم وسالمتهم تحت كل 

 :1967أوضاع حقوق الطفل في األراضي الفلسطینیة المحتلة عام  –     ً رابعا  

تواصل إسرائیل منذ بدایة احتاللها لقطاع غزة والضفة الغربیة انتهاكاتها المقترفة بحق 
الفلسطینیین.  وتطال هذه االنتهاكات مختلف قطاعات وفئات الشعب الفلسطیني وضمنهم األطفال 

كونهم عرضة ألعمال القتل والتنكیل  ،نسانیةاإل وغیر  ً                         وفا  بالغة الصعوبة والتعقید الذین یعایشون ظر 
  واالعتقال والتشرید التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائیلي.

                                           

  .868، صمرجع سابقالسالم، جعفر عبد)1(

  .9-8، صسابق مرجعمركز المیزان لحقوق اإلنسان، "النساء واألطفال في القانون الدولي اإلنساني"، )2(
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  تنامي االعتراف الدولي بحقوق الفلسطینیین:  . أ

بدقة  حقوق اإلنسان فقد تكفلت المواثیق الدولیة ببیان هذه الحقوق معرفةلیست هناك مشكلة في 
متناهیة، لكن المشكلة تظهر على أرض الواقع عند تطبیق هذه الحقوق، حیث أفصحت التجارب العملیة 

  )1(عن انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان في أماكن عدة. 

 1967تم اإلعراب ألول مرة عن القلق إزاء حقوق اإلنسان في األراضي التي احتلتها إسرائیل عام 
الذي دعا بین جملة أمور إلى قیام الحكومات المعنیة باحترام المبادىء  237في قرار مجلس األمن رقم 

  )2(      ً      ً  احتراما  دقیقا . 1949اإلنسانیة الواردة في اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

اإلسرائیلي وقامت الحروب والثورات وهو  -  وقد استمر النضال الفلسطیني واستمر الصراع العربي
القضیة  إزاءوبهذا تطور موقف األمم المتحدة  ،أمام المجتمع الدولي ما ساعد في الكشف عن الحقیقة

 عن طرق                ً  وهو ما ترجم عملیا   ،وفي مقدمتها حقهم في تقریر المصیر ،الفلسطینیة وحقوق الفلسطینیین
  )3(القرارات التي أصدرتها األمم المتحدة والجمعیة العامة وغیرهما من األجسام الدولیة.

حیث أصدرت  ،یام الجمعیة العامة لألمم المتحدة بأكبر خطوة في تاریخها، ق1974وقد شهد عام 
الوثیقة  بمنزلة    ً                                                                      قرارا  تحت عنوان: قرار حقوق الشعب الفلسطیني، وقد أصبح هذا القرار منذ صدوره 

  )4(السیاسیة والقانونیة والتاریخیة للقضیة الفلسطینیة.
  

  ئیلیة:حقوق الطفل الفلسطیني على ضوء االنتهاكات اإلسرا  . ب

، ترتكب إسرائیل جمیع الممارسات التي تتعارض مع مبادئ 1948منذ احتاللها لفلسطین عام 
 )5(القانون الدولي اإلنساني فیما یتصل بحمایة المدنیین في األراضي المحتلة.

                                           

) 2006(اإلسكندریة: دار الفكر الجامعي، حقوق اإلنسان بین مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب حسنین بوادي،  )1(
 41-29ص

  .200-199، صمرجع سابقفتحي الوحیدي،  )2(

یة (القاهرة: الهیئة المصر  الدولة الفلسطینیة: دراسة قانونیة في ضوء أحكام القانون الدوليمحمد حافظ،  )3(
  .171) ص1992العامة للكتاب، 

، مجلة مركز التخطیط الفلسطینيإبراهیم الرابي، "حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر: دراسة مقارنة"،  )4(
 .20) ص2006(غزة: مركز التخطیط الفلسطیني،   21العدد 

، رسالة دكتوراه غیر منشورة"، اسماعیل عبد الرحمن، "الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلحة )5(
 .528) ص2000(المنصورة: جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، 
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ومن الواضح أنه وفي ظل عدم التزام إسرائیل بقواعد القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بحمایة 
ن في األراضي المحتلة، وفي ظل غیاب اإلرادة الدولیة الملزمة إلسرائیل باحترام الشرعیة الدولیة، المدنیی

  )1(فإن وضع أطفال فلسطین تحت االحتالل اإلسرائیلي هو وضع بالغ الخطورة.

ویمكن استعراض أوضاع حقوق الطفل الفلسطیني في األراضي الفلسطینیة المحتلة بشيء من 
أبرز الجرائم واالنتهاكات التي تواصل سلطات االحتالل اإلسرائیلي ارتكابها بحق التفصیل على ضوء 

  :اآلتياألطفال الفلسطینیین، وذلك على النحو 
  انتهاكات الحق في الحیاة واألمن والسالمة الشخصیة: - 1

اء وج ،یرتقي الحق في الحیاة إلى مصاف الحقوق العالمیة وقد أولته االتفاقیات الدولیة أهمیة خاصة
التعبیر عن ذلك في الفقرة األولى من المادة السادسة من مواد العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 
التي نصت على: "لكل إنسان الحق الطبیعي في الحیاة ویحمي القانون هذا الحق وال یجوز حرمان أي 

 )2(فرد من حیاته بشكل تعسفي".

 1987وات االنتفاضة األولى التي تواصلت منذ عام سن في أثناءوقد بلغ عدد الشهداء األطفال 
% من إجمالي شهداء تلك االنتفاضة 26وهو ما یشكل نسبة قدرها  ،   ً طفال   362، بلغ 1994وحتى عام 

  )3(. ً ا  شهید 1392البالغ عددهم 

االنتفاضة الفلسطینیة  فيواستمرت االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في قطاع غزة 
وعرفت باسم انتفاضة األقصى، وما تبعها من حصار  2000سبتمبر  28یة التي اندلعت في الثان

ولم تتوقف عند حد استهدافهم عبر قتلهم أو  ،حیث تعددت االنتهاكات المقترفة بحق األطفال ،وعدوان
  )4(بل تعدتها النتهاك حقوقهم االقتصادیة واالجتماعیة.  ،إصابتهم أو اعتقالهم

التي أجراها المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان فیما یتصل بجرائم القتل التي راح إن التحقیقات 
ضحیتها أطفال فلسطینیون تشیر إلى حقیقة واحدة مفادها أن قوات االحتالل اإلسرائیلي تخفق في اتخاذ 

                                           

(عمان: مركز جنین للدراسات  أطفال بال طفولة: أطفال فلسطین في زمن الحربتشارلوت ستانفورث،  )1(
 .11) ص2004اإلستراتیجیة، 

 إلنسان: دراسة تطبیقیة على العالم العربيحقوق اسعد األعظمي، حقوق اإلنسان في التشریع العراقي، في  )2(
 .306) ص1989(بیروت: دار العلم للمالیین، 

  .411) ص1997(عمان: مركز دراسات الشرق األوسط، 1، طمدخل إلى القضیة الفلسطینیةجواد الحمد،  )3(

مر الطفل مؤتعزام شعت، حقوق الطفل الفلسطیني في ضوء االعتداءات اإلسرائیلیة على قطاع غزة، في  )4(
  .18) ص2012(غزة: جامعة القدس المفتوحة،  21الفلسطیني وتحدیات القرن 
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عسكریة االحتیاطات الالزمة عند شن الهجمات، وال تمیز بین المدنیین وغیر المدنیین أو بین األهداف ال
  )1(                   ً                                 واألعیان المدنیة خالفا  لقواعد القانون الدولي اإلنساني. 

، عن المركز 2013وحتى العام  2000وقد راجعت الباحثة التقاریر السنویة الصادرة منذ العام 
أحد أبرز المؤسسات الحقوقیة الفلسطینیة الناشطة في مجال رصد وتوثیق  - الفلسطیني لحقوق اإلنسان 

وخلصت من مراجعاتها إلى أن إجمالي عدد  - سرائیلیة المقترفة بحق السكان الفلسطینییناالنتهاكات اإل
 في الحقبةالمدنیین الفلسطینیین الذین قتلتهم قوات االحتالل اإلسرائیلي في قطاع غزة والضفة الغربیة 

ً           طفال ، أي أن األ 1312    ً                     مدنیا .  بین هؤالء الضحایا  4773الزمنیة المشار إلیها قد بلغ  طفال شكلوا نحو   
اء االنتهاكات اإلسرائیلیة للحق في الحیاة. أما   ّ جر  من % من إجمالي الضحایا المدنیین الذین قتلوا 27

عدد المصابین بین المدنیین الفلسطینیین في قطاع غزة والضفة الغربیة فقد بلغ خالل المدة الزمنیة ذاتها 
ً            طفال  بواقع نحو  7472    ً             مصابا .  ضمن هؤالء  20992   % من إجمالي عدد المصابین المدنیین.36  
  

 انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم: - 2

یعني الحق في مستوى معیشي مالئم حق كل إنسان للعیش في مستوى مناسب لضمان صحته 
 )2(وقدر من الرفاهیة له ولعائلته ویتضمن هذا الحق في المأكل والكساء والسكن والسالمة والصحة.

المنازل أحد أهم أشكال انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم.  وتعود جذور أعمال هدم   ُ   ُّ وت عد  
، أي منذ بدء االحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة 1967سیاسة هدم منازل الفلسطینیین إلى العام 

المحتلة، حیث دمرت قوات االحتالل آالف منازل الفلسطینیین على خلفیة نشاط أحد أفراد العائلة في 
وارتفعت وتیرة هذه  عمال مقاومة ضد قوات االحتالل، مما أدى إلى تشرید آالف العائالت الفلسطینیة.أ

، ومع اندالع االنتفاضة الثانیة في 1994- 1987االنتفاضة األولى، بین عامي  في أثناءالسیاسة، 
   .)3(، عادت قوات االحتالل اإلسرائیلي النتهاج هذه السیاسة من جدید.2000سبتمبر

وقد بلغ عدد المنازل التي هدمتها قوات االحتالل اإلسرائیلي منذ بدایة االنتفاضة الثانیة في العام 
مواطنًا، بینهم  189719منزًال، یقطنها  14040، في قطاع غزة وحده 2011وحتى نهایة العام  2000

                                           

 .5، صاألجمل لم یأت بعد، مرجع سابقالمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان،  )1(

(القاهرة:  1، ط2009تقریر الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في إلهام عیداروس واحمد راغب،  )2(
 .43) ص2010رك للقانون، مركز هشام مبا

      (غـزة:               دراسـة منشـورة                                                                            المركز الفلسطیني لحقـوق اإلنسـان، "تأهیـل ضـحایا انتهاكـات الحـق فـي السـكن المالئـم"،    )3 (
   .  41   ) ص    2004                               المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، 
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 عندما ُدمر طفالً  35224 تأثر غزة، منهدم المنازل، ففي عمیقا تأثرا األطفال ویتأثر)1(.طفالً  92110
  )2(.2007و2000عامي بین اإلسرائیلیة القوات من قبل جزئیا أو كلیا منزال  7342

عدا عن أعمال هدم المنازل فقد أدت اإلجراءات اإلسرائیلیة في الكثیر من األحیان إلى حرمان و
اص، أدى تردي الفلسطینیین وضمنهم األطفال من حقهم في التمتع بمستوى معیشي مالئم، فعلى نحو خ

األوضاع االقتصادیة في قطاع غزة الناجم عن الحصار وشلل مختلف القطاعات االقتصادیة إلى ارتفاع 
نسبة العائالت الفلسطینیة التي تعیش تحت خط الفقر، كما ازدادت معدالت البطالة وتدهورت مستویات 

  )3(تغذیة.الدخل إضافة الرتفاع نسبة انعدام األمن الغذائي وانخفاض مستوى ال
  انتهاكات الحق في التعلیم: - 3

ویحتل هذا  ،                  ً       ً                                         الحق في التعلیم حقا  أساسیا  من حقوق اإلنسان التي وفرت لها حمایة خاصة یعد
الحق أهمیة استثنائیة بالنظر إلى أن التعلیم أداة للتوعیة وهو الضمانة الحقیقیة إلرساء مفاهیم حقوق 

  )4(اإلنسان ونشرها على نطاق واسع.

                                                        ً                           حرمان الطلبة الفلسطینیین من حقهم في التعلیم انتهاكا سافرا  لمبادىء حقوق اإلنسان التي ویمثل 
  )5(تقرها الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

فمنها انتهاكات  ،كافةلقد طالت االنتهاكات اإلسرائیلیة للحق في التعلیم مجاالت العملیة التعلیمیة 
عدا  ،التعلیمیة ومنها انتهاكات طالت جموع الطلبة ومنها ما طالت قطاع المعلمین طالت المؤسسات

  )6(                                                                        ً  عن االنتهاكات التي طالت المناهج الدراسیة والكتب وذلك في مدینة القدس تحدیدا .

                                           

ثانیة حتى نهایة العام مركز المیزان لحقوق اإلنسان، "سیاسة التهجیر القسري اإلسرائیلیة منذ بدایة االنتفاضة ال )1(
 .8-1) ص2012(غزة: مركز المیزان لحقوق اإلنسان،  دراسة منشورة"، 2011

بیوت مهدمة: معالجة آثار هدم المنازل المركز الفلسطیني لإلرشاد ومؤسسة التعاون ومؤسسة إنقاذ الطفل،  )2(
  .11، صمرجع سابق، على األطفال الفلسطینیین واألسر الفلسطینیة

(غزة: المركز الفلسطیني لحقوق  دراسة منشورة                                               ً   ز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، "ما زال الحصار مستمرا "، المرك )3(
 ).2013اإلنسان، 

(غزة: مركز  دراسة منشورةمركز المیزان لحقوق اإلنسان، "واقع الحق في التعلیم العالي في ظل  الحصار"،  )4(
  .6) ص2010المیزان لحقوق اإلنسان، 

 . مرجع سابق                                            ً   لفلسطیني لحقوق اإلنسان، "ما زال الحصار مستمرا "، المركز ا )5(

(رام اهللا: مركز إبداع المعلم،  دراسة منشورةمركز إبداع المعلم، "انتهاكات االحتالل للحق في التعلیم"،  )6(
  .3) ص2008
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                                       ً                                             وقد شكل إغالق المدارس ومالحقة الطلبة عمودا  من أبرز أعمدة السیاسة اإلسرائیلیة ضد الطلبة 
األولى لتعطیل المسیرة التعلیمیة ولفرض مزید من التجهیل على جیل فلسطیني بأكمله،  االنتفاضة في

  )1(                                      ً                   وفي الكثیر من الحاالت أغلقت المدارس قصرا  بسبب حظر التجوال.

وعدا عن التبعات السلبیة التي تطال قطاع التعلیم في قطاع غزة بسبب الحصار، تعرض قطاع 
وبدایة  2008العسكري الذي نفذته إسرائیل في القطاع نهایة العام  العدوان في أثناءالتعلیم ومنشآته 

كامل وقد  على نحو، إلى أضرار بالغة مست بمجمل العملیة التعلیمیة وأدت لوقفها 2009العام 
           ً  مدارس تدمیرا   8مدرسة حكومیة للقصف والتدمیر والتخریب ودمرت قوات االحتالل  150تعرضت 

                                   ً                         ة ألضرار جزئیة.  وطالت االعتداءات أیضا  مدارس وكالة الغوث، كما مدرس 158كما تعرضت  ،    ً كامال  
ریاض  5حیث دمرت مدرستان و ،مدرسة خاصة وروضة أطفال لتدمیر وأضرار متفاوتة 46تعرضت 
  )2(جزئي.         ٍ على نحو  روضة أطفال  30مدرسة و 11تضررت  حین كلي في        ٍ على نحو  أطفال  

  انتهاكات الحق في الحریة: - 4

      ، إلـى     1967                                                             حتالل اإلسرائیلي منذ احتاللهـا لقطـاع غـزة والضـفة الغربیـة فـي العـام             عمدت قوات اال
                                                                                          انتهــاج سیاســة االعتقــال فــي إطــار إجراءاتهــا الرامیــة لفــرض ســیطرتها علــى األراضــي الفلســطینیة المحتلــة 

ً  راًء  ٕ                                                                                     وٕاخضاع سكانها المدنیین، ومنـع أي شـكل مـن أشـكال المقاومـة. وقـد باتـت االعتقـاالت اإلسـرائیلیة إجـ   
      ً                       ً                                                                   تقلیدیًا تنفذه تلك القوات یومیًا بحق الرجال والنساء واألطفال الفلسطینیین ممن تدعي بـأنهم یشـاركون فـي 

  )3 (                                              تنفیذ أو یخططون لتنفیذ أي أعمال مقاومة لالحتالل.

                                                                                    وعلى الرغم من أن االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان شددت على ضـرورة تـوفیر الحمایـة لألطفـال 
  ت                             ممكنـة، إال أن قـوات االحـتالل جعلـ     مـدة    ً        أخیرًا وألقصر                  ً      ً       ً طفال حریتهم أمرًا مقیدًا ومالذاً             وجعلت سلب األ

   )4 ( .      ً ممنهجةً         ً وسیاسةً                       ً     َ من اعتقال األطفال مالذًا أولَ 

                                                   أثنـــاء اعتقـــالهم أو احتجـــازهم ألصـــناف مـــن التعـــذیب الجســـدي    فـــي   ن   و                        ویتعـــرض األطفـــال الفلســـطینی
                                               اعتقــالهم باســتخدام أســالیب عــدة مــن أبرزهــا: الضــرب،         اء مــدة      فــي أثنــ                                واإلرهــاب النفســي واإلهانــة المتكــررة 

                                           

 .9، صمرجع سابقمركز إبداع المعلم، انتهاكات االحتالل للحق في التعلیم،  )1(

(غزة: المركز الفلسطیني لحقوق  دراسة منشورةز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، "مدنیون مستهدفون"، المرك )2(
 .117-113) ص2009اإلنسان، 

(غزة: المركز الفلسطیني لحقوق  دراسة منشورة المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، "معاناة خلف القضبان"، )3(
  .1) ص2008اإلنسان، 

 3،                          ً سلسلة دراسات أولست إنسانا  تاني، "معاناة الطفل الفلسطیني تحت االحتالل"، أحمد الحیلة، مریم عی )4(
  .42) ص2008(بیروت: مركز الزیتونة لالستشارات، 
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                                                                                           والهــز المتكــرر، والشــبح، والحرمــان مــن النــوم، والشــتم، والتحــرش الجنســي، والترویــع باســتخدام الكــالب، 
   )1 (         وغیرها.  

  انتهاكات الحق في أعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه: - 5

یة الصحیة من وقایة وعالج فقط بل ال یقتصر على الرعا     ً شامال    ً ا  الحق في الصحة حق دیع
 )2(فر جمیع مقومات الصحة كالغذاء والمسكن والمیاه الصحیة وغیرها.ا         ً     یتضمن أیضا  تو 

                                  عــن صــحة الشــعب الــذي یقــع تحــت احتاللهــا            المســؤولیة                                         وقــد حملــت القــوانین الدولیــة الدولــة المحتلــة 
                             اللهـا أسـوة بمـا تؤمنـه مـن خـدمات                                                             وطالبتها بتأمین مستوى من الخدمات الصحیة للشعب الواقع تحت احت

   )3 (            صحیة لشعبها.

       ً  ، تـدهورًا     1967                                                                      تشهد األوضاع الصحیة منذ احتالل إسرائیل للضفة الغربیـة وقطـاع غـزة فـي العـام 
     ً                                                                                 مســتمرًا، وعلــى نحــو خــاص، خلــف التقســیم الجغرافــي للضــفة الغربیــة إلــى منــاطق رئیســة ومنــاطق فرعیــة 

                                                      الفلسطینیین فعلى سبیل المثـال، تمـس القیـود المفروضـة علـى                                        معزولة، انعكاسات بعیدة المدى على حیاة
   )4 (                                                                وتنقلهم بقدرة الكثیر من المواطنین على الوصول إلى الخدمات الطبیة.                         حریة الحركة للفلسطینیین

         اء النقص   ّ جرّ    من              ضمنهم األطفال    من                                                   وفي قطاع غزة، یتواصل تدهور األوضاع الصحیة للسكان و 
                                    كمـا أعلنـت وزارة الصـحة الفلسـطینیة عـن    )5 (                           مات والمهمات الطبیـة الالزمـة.                           المستمر في األدویة والمستلز 

   )6 (  .                                                               المرضى وبینهم أطفال، بسبب الحصار المفروض على مدن وقرى قطاع غزة             وفاة عدد من
 

    

                                           

محمود أبو دف، "انتهاك حقوق الطفل الفلسطیني وتهدید أمنه النفسي واالجتماعي من خالل ممارسات  )1(
 .7) ص2007مایو   ة تكافل لرعایة الطفولة،جمعی(بیروت:  مؤتمر حقوق الطفلاالحتالل"، في 

  .53، صمرجع سابقإلهام عیداروس، أحمد راغب،  )2(

  . 6   ، ص         مرجع سابق              محمود أبو دف،    )3 (

، "بال حركة: مصادرة حق الفلسطینیین في حریة الحركة والتنقل في مركز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق اإلنسان)4(
 .27) ص2007، مركز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق اإلنسانس: (القد دراسة منشورةالضفة الغربیة"، 

  .مرجع سابق                                                  ً   المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، ما زال الحصار مستمرا ،  )5(

 .29، صمرجع سابقعزام شعت،  )6(
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    المبحث الثالث
  اإلعالم وواقع حقوق الطفل الفلسطیني
حیث  ،سان وحقوق الطفلیتناول هذا المبحث موضوع اإلعالم ودوره في مجال حقوق اإلن

یسلط الضوء على أهمیة اإلعالم في هذا المجال، وعلى العالقة التي تربط اإلعالم بحقوق 
                 ً  ویتطرق المبحث أیضا   اإلنسان، إضافة لدور اإلعالم في نشر وحمایة حقوق اإلنسان والطفل.

طیة حیث یتعرض لتصاعد االهتمام بهذه التغ ،لموضوع التغطیة الصحفیة لحقوق الطفل
     ً                                                     وأخیرا ، یستعرض المبحث بشيء من التفصیل أوضاع حقوق الطفل في  ها وسلبیاتها.تولمشكال

  على ضوء االنتهاكات اإلسرائیلیة المقترفة بحقهم. 1967األراضي الفلسطینیة المحتلة عام 
  

 :دور وسائل اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل –  ً  أوال  

  ً       ً                   هما  ونوعیا  فیما یتصل بتعزیز م                     ً  على اختالف أنواعها دورا  وسائل اإلعالم  تؤديیمكن أن 
التركیز على القضایا ذات الصلة بمختلف أنواع  اإلنسان وحقوق الطفل وذلك عن طریقحقوق 

  الحقوق والكشف عن االنتهاكات ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.
  :أهمیة اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل -أ

عملیة إعطاء وبث هذه المعلومات ونقلها لآلخرین عبر للداللة على  متشیر كلمة اإلعال
أضحى اإلعالم الیوم ضرورة ملحة وسلطة رقابیة فعلیة على األنظمة و )1(الوسیلة المناسبة.

والحكومات بدلیل أن الكثیر من الدول انكشفت مساوئها أمام موجات اإلعالم التي تعمل على 
  )2(ق اإلنسان أینما كانت.كشف االنتهاكات التي تمس حقو 

االجتماعیة لإلعالم عندما تسهم الوسائل اإلعالمیة المختلفة فیما یشار  المسؤولیةوتتعزز 
إلیه على انه "صحافة ملتزمة"، تعطي األولویة لقیم مثل: األخالق، الدیمقراطیة، خدمة الصالح 

بالغها بما یجري ع     َ  َّ ومن ث م  العام،  لى صعید الشؤون السیاسیة                         ٕ                 تعمل على إعالم الجماهیر وا 
  )3(واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.
                                           

  25- 23) ص2004(القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع،  1، طالمعجم اإلعالميمحمد حجاب، )1(

(القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع،  النظام العالمي الجدید لإلعالم: األسس واألهدافالمخادمي رزیق، )2(
  216) ص2008

)3( Lusgarten Audrey and Francois Debrix, The role of the Media in monitoring 
international and humanitarian Law During Military Interventions: The Case of 
Kosovo, Peace and Change, vol. 30, no. 3, 2005, p. 365 
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وتعد الصحف من أفضل الوسائل التي تحقق إشباعات االندماج بین الفرد والمجتمع فیما 
  )1(یتعلق بالمعلومات عن واقع هذا المجتمع، ویتلوها في األهمیة اإلذاعة ثم التلفاز.

مسار حقوق اإلنسان وحقوق الطفل لیس فقط عبر                ً      ً     وسائل اإلعالم دورا  حاسما  في  ؤديوت
 عن طریق                                                                           ً  العمل على تأسیس الوعي العام بهذه الحقوق وتكریس المفاهیم المتصلة بها، بل أیضا  

  )2(العمل على حمایتها عبر إثارة مختلف قضایا حقوق اإلنسان وتوفیر المعلومات المتعلقة بها.
إذ  ،قوق اإلنسان ذات أهمیة خبریةوقد بات من الواضح في السنوات األخیرة أن ح

في األدوات بل  ،                             ً                               أصبحت وسائل اإلعالم أكثر اهتماما  لیس فقط بانتهاكات حقوق اإلنسان
 )3(المؤسساتیة التي یتم تصمیمها لحمایة وتعزیز هذه الحقوق.

 ً                                                  ما  في رفع وعي الجماهیر بحقوق الطفل حیث یمكن لها أن هم               ً  وسائل اإلعالم دورا   وتؤدي
االنتهاكات المقترفة بحق األطفال، وأن تزید من معارف الجماهیر المتعلقة بهذه  تكشف عن

  )4(الحقوق.
                                                    ً                          وقد أصبح اإلعالم أداة تغییر أساسیة فهو من جهة یسفه قیما  وعادات وتقالید، ومن جهة 

كما أن وسائل )5(ثانیة، یطرح مقومات جدیدة اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة ویروج لها.
تغییر المعارف  بوساطةعالم المختلفة تقود عادة التغییر االجتماعي والثقافي وتخلق المثل والقیم اإل

  )6(عبر نشر المعلومات التي تشكل أساس المعرفة.
  ً                                                  هما  على صعید إثارة اهتمام الجمهور بالقضایا المطروحة م                         ً  كما تمارس تلك الوسائل دورا  

المجتمعات اإلنسانیة المعاصرة وهي من أكثر والصحافة هي وسیلة من وسائل االتصال في 
  )7(الوسائل مصداقیة.

                                           
) 2010(عمان: دار آرام للنشر والطباعة،  3، طاالتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرةصالح أبو إصبع، )1(

 112ص

تونس: المعهد العربي لحقوق ( اإلعالم وحقوق اإلنسانمحسن عوض، "اإلعالم المصري وحقوق اإلنسان"، في )2(
 .411ص )2002 اإلنسان،

(3)Stanly Cohen, Denial and Acknowledgement: The Impact of Information about 
Human rights Violation (Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 1995) 
p.16 

(4)International Federation of Journalists, Putting Children in the Rights: Child 
Rights and the Media, Brussels: International Federation of Journalists, 2002,  p.4 

، القاهرة: المنظمة العربیة لحقوق 1، طاإلعالم وحقوق اإلنسانمحمد السماك، "حقوق اإلنسان واإلعالم"، في )5(
 61، ص2004اإلنسان، 

 234) ص1993مكتبة لبنان، (بیروت:  مصطلحات العلوم االجتماعیةأحمد بدوي، معجم )6(

(الرباط: المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة،  الرؤیة اإلسالمیة إلعالم الطفلالحلیم، ن عبدمحیي الدی)7(
  59.) ص1997



  

 اإلعالم وحقوق الطفل الفلسطیني  الثانيالفصل 

83 

                                         ً      ً                                  ومما ال شك فیه أن لوسائل اإلعالم واالتصال دورا  كبیرا  في توجیه سلوك المتلقین والتأثیر 
  )1(حقیقة علمیة إال أن الدراسات لم تنفها.بوصفها فیهم، ومع أن طبیعة هذا التأثیر ومداه لم تقر 

حقوق اإلنسان فقط إلى األحكام القانونیة أو إلى اإلرادة السیاسیة وال تستند حمایة 
في نشر   ً ا  دور  لتؤديحیث یجب أن تنهض أجهزة التعلیم ووسائل اإلعالم  ،للحكومات والشعوب

  )2(الوعي بحقوق اإلنسان وحمایتها.

ویمكن حصر أهم آلیات تفعیل دور الصحافة في تناول قضایا حقوق اإلنسان وحقوق 
  )3(:اآلتیةفي اآللیات الطفل 

 التأكید على أهمیة الدور الرقابي لوسائل اإلعالم في حمایة حقوق اإلنسان. •

  دعوة المؤسسات اإلعالمیة إلى تبني لغة إعالمیة تسهم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان. •

  عقد الندوات والدورات المتخصصة لإلعالمیین لتنمیة مهاراتهم ذات الصلة. •

ن قبل المنظمات المهتمة بحقوق اإلنسان لتزوید اإلعالمیین بالبیانات بناء قاعدة بیانات م •
  والمعلومات في هذا المجال.

تركیز وسائل اإلعالم على نشر المبادئ والمعاییر الدولیة واالتفاقات وتقاریر حقوق  •
  اإلنسان على نطاق واسع.

 إیجاد برامج ثابتة للتغطیة الدوریة لقضایا حقوق اإلنسان. •

 :ة بین اإلعالم وحقوق اإلنسانالعالق  -ب

        ً                                                                    لیس جدیدا  القول بوجود عالقة تفاعل وترابط وثیق بین اإلعالم وحقوق اإلنسان، فاإلعالم 
في حد ذاته حق من حقوق اإلنسان كما یفترض به من زاویة أخرى أن یقوم بدور ریادي في مجال 

  )4(وق.في ظل تزاید االهتمام العالمي بهذه الحق وال سیماحقوق اإلنسان 

                                           

مجلة جامعة ، محمد الرفاعي، "دور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكیل قیم األسرة العربیة: دراسة تحلیلیة" )1(
  .734ص) 2011 مجلة جامعة دمشقدمشق:  ( 2و1، العدد 27لد ، المجدمشق

(تونس: المعهد العربي لحقوق اإلنسان،  اإلعالم العربي وحقوق اإلنسانالمعهد العربي لحقوق اإلنسان، )2(
 .54) ص2004

   .   185 ص   )2010                                 (القاهرة: العربي للنشر والتوزیع، 1   ، ط                                  اإلعالم والدیمقراطیة في الوطن العربي  ،             محمد العامري )3 (
) 2008(اإلسكندریة: دار الجامعة الجدیدة للنشر،  قضایا فكریة: دراسة تحلیلیة ومیدانیةالمجید، قدري عبد)4(

 .15ص
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                                        ً                         وتعد صلة الوصل بین اإلعالم وحقوق اإلنسان صلة  وثیقة حیث تربطهما عالقة 
فحقوق اإلنسان توفر لوسائل اإلعالم مادة غنیة وموضوعات ثریة على مختلف  ،موضوعیة

                 ً         وسائل اإلعالم أدوارا  متعددة  تؤديالمناحي الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وبدورها، 
وى حقوق اإلنسان من حیث العمل على نشر هذه الحقوق والتعریف بها والتربیة على على مست
  )1(احترامها.

وال تقف العالقة بین اإلعالم وحقوق اإلنسان عند مستوى اإلقرار المبدئي بالصلة العضویة 
ً                  فالعالقة بینهما أكثر تشابكا  وتكامال  مما یسمح بالقول  ،التي تربطهما وال واحدة، نهما وجهان لعملة إ                         ً       

أن منظومة حقوق اإلنسان تعد مجموعة من القیم واألفكار والنصوص، وتحتاج لمن ینقلها سیما 
  )2(ویشرحها ویحث الناس على التمسك بها وفرضها في مجتمعاتهم.

فكل منهما یفید  ،إن الفائدة متبادلة بین كل من منظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم
  ً ا  مراقببوصفها منظمات حقوق اإلنسان تعمل  كات حقوق اإلنسان.اآلخر في نضاله ضد انتها

للمعلومات المتصلة بقصص حقوق اإلنسان، ویمكن لهذه المنظمات أن تستعین بوسائل   ً ا  ومصدر 
وهو ما سیفضح ،                                               ً                     اإلعالم لتسلیط الضوء على الممارسات التي تشكل خرقا  لمبادىء حقوق اإلنسان

  )3(بدوره مقترفي هذه الممارسات.

                                                   ً           الصحفیین واإلعالمیین وما یتعلق بظروف عملهم یشكلون جزءا  من ذخیرة ن یمكن القول إو 
القیم التي تنظمها حقوق اإلنسان والتي تقوم السلطات في كثیر من األحیان بانتهاكها عبر مالحقة 
الصحفیین أو التضییق علیهم، ما یعني أن الصحفیین لیسوا شهود عیان على ما یجري من 

  )4(         ً                                    بل هم أیضا  ضحایا لهذه االنتهاكات في أحیان عدة. ،ت، ولیسوا وسیلة لنقلها للجمهورانتهاكا

كما أن  ،وترى الباحثة أن العالقة بین اإلعالم وحقوق اإلنسان هي عالقة ترابط وتكامل
                                      ً                     فوسائل اإلعالم بحاجة لحقوق اإلنسان وتحدیدا  الحق في حریة الرأي  ؛منهما یحتاج اآلخر   ً كال  

                                           

 .65، صمرجع سابقمحمد السماك، )1(

(تونس: المعهد  اإلعالم وحقوق اإلنسانصالح الدین الجورشي، "واقع تكوین الصحفیین العرب وتدریبهم"، في )2(
  .204) ص2000ق اإلنسان، العربي لحقو 

)3( Apodaca clair, The Whole World could Be Watching: Human rights and Media, 
journal of human rights, no. 6, 2007, pp. 153-161 

)4( Juan Cebrian, Media and the Realization of Human Rights (Norway: Norwegian 
Institute of Human Rights Publications, 1991) pp17-18  
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یر والحریات الصحفیة لتتسنى لها إمكانیة العمل بحریة، وبدورها تحتاج حقوق اإلنسان وسائل والتعب
  اإلعالم لتسهم في نشر مبادئها وبنودها وتدافع عنها وتعمل على حمایتها وفضح منتهكیها.

 :دور اإلعالم في نشر وحمایة حقوق اإلنسان وحقوق الطفل -ج

اإلیجابي لوسائل اإلعالم في تطور الطفل وحمایته أكدت اتفاقیة حقوق الطفل على الدور 
من االتفاقیة "تعترف الدول األطراف بالوظیفة الهامة التي تؤدیها وسائل اإلعالم  17لمادة ل      ً فوفقا  

وتضمن إمكانیة حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر الوطنیة والدولیة وبخاصة تلك 
  )1(ة والروحیة والمعنویة وصحته الجسدیة والعقلیة".التي تستهدف تعزیز رفاهیته االجتماعی

عبیر وحریة اإلعالم المعترف بها ممارسة حریة الرأي وحریة التعلى المادة الثانیة  تنصو 
وحریاته األساسیة هي عامل جوهري في دعم السالم  ،ال یتجزأ من حقوق اإلنسان  ً ا  جزءبوصفها 

ور على المعلومات عن طریق تنوع مصادر والتفاهم الدولي، وأنه یجب ضمان حصول الجمه
مما یتیح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوین رأیه بصورة  ،وسائل اإلعالم المهیأة له

ولهذا الغرض یجب أن یتمتع الصحفیون بحریة اإلعالم وأن تتوافر لدیهم  ،موضوعیة في األحداث
  .أكبر التسهیالت الممكنة للحصول على المعلومات

مهیئة  ،وسائل اإلعالم الهتمامات الشعوب واألفراد اإلعالن على ضرورة استجابة كما أكد
بذلك مشاركة الجمهور في تشكیل اإلعالم، وتسهم وسائل اإلعالم في كل دول العالم وبحكم الدور 
المنوط بها في تعزیز حقوق اإلنسان وال سیما عن طریق إسماع صوت الشعوب المحتلة التي 

مار واالستعمار الجدید واالحتالل األجنبي وجمیع أشكال التمییز العنصري تناضل ضد االستع
  )2(                                        ً            والقهر والتي یتعذر علیها جعل صوتها مسموعا  في بالدها".

إیجابیة تتمثل في  مسؤولیةویضع هذا النص على اإلعالمیین والصحفیین في كل مكان 
ذلك أداة مهمة من  یعدحیث  ،المتمكین الشعوب المضطهدة من حقها في التعبیر عبر وسائل اإلع

  )3(أدوات كفاحها ضد االستعمار.

عددة في مجال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ویمكن القول إن وسائل اإلعالم تقوم بأدوار مت
  لعل أهمها:

                                           

)1( International Federation of Journalists,Putting Children in the Rights: child Rights 
and the Media, Op Cit, p. 16  

  .122، صمرجع سابقحقوق اإلنسان مجموعة صكوك دولیة،األمم المتحدة، )2(

  .166) ص 2003بة الفالح للنشر والتوزیع، (الكویت: مكت أخالقیات اإلعالمسلیمان صالح، )3(
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فضح انتهاكات حقوق اإلنسان أو العمل على شحذ التعاطف مع النشطاء والمدافعین عن  .1
و تلك، فالدور األهم في الحقیقة هو الدور غیر المباشر الذي حقوق اإلنسان في هذه القضیة أ

          ً                                                                   الصحف یومیا  في صیاغة الوجدان الشعبي وتشكیل الوجدان الثقافي والسیاسي للمبدعین  تؤدیه
  ً                 هما  في نقل المعرفة م   ً  دورا  وتؤدي  ،والمثقفین وفئات الطبقة الوسطى التي تمثل طبقة وسیطة

  )1(اتجاهات الجماهیر الواسعة والعریضة.وتشكیل المفاهیم وصیاغة مواقف و 
ویمكن لهذه الوسائل  إعداد ونشر التقاریر والمواد الصحفیة المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل. .2

هذا هو ما یجب أن تسعى ، و أن تكشف عن سبل وقف إیذاء األطفال أو إساءة استغاللهم
  )2(ت حقوق األطفال.وسائل اإلعالم إلى تحقیقه في مجال تسلیط الضوء على انتهاكا

بناء ثقافة حقوق اإلنسان عبر نشر التقاریر الخاصة بمضامین ومحتویات االتفاقیات والمواثیق  .3
هذه الوسائل على  تؤدیهالذي  المهمالدولیة المعنیة بهذه الحقوق على اختالفها، عدا عن الدور 

  )3(صعید الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان أینما تحدث ووقتما تحدث.
أصبحت ثقافة حقوق اإلنسان في عهدنا الراهن ضرورة عصریة لیس ألنها باتت تتقدم القضایا  .4

نما ألنها تمثل الحد الفاصل بین عصر تواترت فیه صور                           ٕ                                                  التي تشغل الرأي العام وا 
نو إلیه الجماهیر وفي أذهانها أحالم كبیرة ر مختلفة بصدد تشویه إنسانیة البشر، وعصر ت

عدا عن أن ثقافة حقوق اإلنسان تشكل قلب الثقافة العصریة  ،ة اإلنسانتتصل بإنماء إنسانی
  )4(الراهنة.

تمكین الناس من اإللمام بالمعارف األساسیة الالزمة لتحررهم من صور الجهل والقمع  .5
كما  حقوق األفراد والمصالح العامة. إزاء، وغرس الشعور بالكرامة والمسؤولیة كافة واالضطهاد

حقوق اإلنسان إلى حقیقة اجتماعیة واقتصادیة  مبادئأساسي من تحویل         ٍ على نحو  تمكنهم 
  )5(وثقافیة وسیاسیة وترفع من قدراتهم بصدد الدفاع عنها.

                                           

)1( Elliott Abrams, "The Media and human Rights", World and journalism Magazine, 
vol. 16, Issue 12, 2002, p.1. 

)2( International Federation of Journalists, Putting Children in the Rights: child Rights 
and the Media, Op Cit, p26 

)3( Jose Ayala Lesso, Op Cit, p.19 

) 1997(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  مقدمة لفهم منظومة حقوق اإلنسان،محمد السید)4(
  .2ص

 .20، صمرجع سابقالمجید، قدري عبد)5(
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وعلى نحو خاص یمكن الحدیث عن دورین أساسیین لوسائل اإلعالم فیما یتعلق بحقوق 
  )1(اإلنسان، هما:

مختلفة حیث یجمع الصحفیون األخبار یعد اإلعالم المصدر الرئیس للمعلومات واألخبار ال •
المحلیة والدولیة المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان في مختلف أنحاء العالم ویقدمونها 

  للجماهیر.
  تقوم وسائل اإلعالم بدور الناقل للمعلومات التي تنتجها مؤسسات حقوق اإلنسان. •

اإلنسان وعالقتها بالتنمیة وفي ضوء اإلشكالیة المعقدة التي تتحكم في بلورة مفاهیم حقوق 
  )2(اإلنسانیة تبرز أدوار رئیسة لإلعالم في مجال حقوق اإلنسان، من بینها:

شاعة ثقافة احترامها •                             ٕ                    التعریف بالحقوق اإلنسانیة وا 
  التوجیه للنضال ضد حجب أي حق أو تعطیله •
  التنبیه إلى عدم التعسف في استخدام الحقوق •
            ً        یة لآلخر فردا  وجماعةالتربیة على احترام الحقوق اإلنسان •

ولیتها االجتماعیة بتنبیه ؤ خاص في إطار مس على نحوكما تقوم وسائل اإلعالم والصحافة 
وتحرص الصحف على الضغط  األفراد إلى التمسك بحقوقهم ومعرفة الضمانات القانونیة لحمایتها.

في القوانین  على الحكومات لوضع اآللیات المناسبة لتنفیذ مبادئ حقوق اإلنسان وتضمینها
المحلیة، ومن الضروري أن تنشر الصحف الممارسات اإلیجابیة لحقوق اإلنسان لتدعیمها والتأكید 

ن أن نرصد كویم البد من نشر االنتهاكات التي تطال هذه الحقوق. هنفسعلیها، وفي الوقت 
  )3(:اآلتي مجموعة من المهام المنوطة بوسائل اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان وذلك على النحو

 إبراز الممارسات الواقعیة لحقوق اإلنسان. •

 التوعیة بقضایا حقوق اإلنسان المختلفة. •

 إلقاء الضوء على القوانین والتشریعات المتعلقة بحقوق اإلنسان. •

  تسلیط الضوء على أنشطة الهیئات المعنیة بحقوق اإلنسان. •

                                           

)1( Stanly cohen, Op Cit, p. 18 

  .66، صمرجع سابقمحمد السماك، )2(

  .185) ص2004(القاهرة: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع،  عالم وقضایا التنمیةاإلعلي عجوة، )3(
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ودعم ثقافة حقوق من شأنه أن یسهم في تجذیر  وحیويمهم وللصحفي العربي دور 
  )1(القیام بما یلي: عن طریقاإلنسان في محیطه ومجتمعه وذلك 

التعریف بحقوق اإلنسان باستخدام مختلف األسالیب واألشكال الصحفیة كالتحقیق، الحوار،  •
  المقال التحلیلي، وغیرها.

عربي ما                                       ً                                     تقدیم ثقافة قانونیة مبسطة للقارئ انطالقا  من حقیقة ملموسة مفادها أن القارئ ال •
ذا أدرك بعضها فإنه ال یعلم كیف یدافع عنها أو یستردها. ً          ٕ                                                     زال جاهال  بحقوقه وا           

اإلسهام في توجیه غالبیة الرأي العام لصالح مواقف وقضایا جوهریة او لمواجهة ظواهر  •
 سلبیة.

ومن ضمنها الصحف في  ،وسائل اإلعالم الفلسطینیة ما تقوم بهوتؤكد الباحثة على أهمیة 
ق الطفل الفلسطیني، وترى أن هذا الدور یكتسب في الحالة الفلسطینیة أهمیة تفوق مجال حقو 

  أهمیته في أي مكان آخر ألسباب متعددة منها:
  تصاعد االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني واستمراریتها. •

ن، وتمس نها تكاد تطال معظم األطفال الفلسطینییإحتى  ،اتساع رقعة االنتهاكات المقترفة •
  مختلف الحقوق المكفولة لهم بموجب االتفاقیات والمواثیق الدولیة ذات الصلة.

طبیعة ما تخلفه هذه االنتهاكات من تبعات خطیرة تحول في كثیر من األحیان دون تمكن  •
  األطفال من عیش حیاتهم بصورة طبیعیة.

منظمات حقوق  یهتؤدجهل قطاعات كبیرة من المدنیین الفلسطینیین بطبیعة الدور الذي  •
اإلنسان المحلیة والدولیة على صعید جبر الضرر عن ضحایا انتهاكات حقوق اإلنسان 

  وتعویضهم ومساءلة مقترفي االنتهاكات بحقهم.

عدم إدراك فئات واسعة من المدنیین الفلسطینیین مدى أهمیة بناء ملفات قانونیة لمساءلة  •
        ً  أو الحقا .                                        ً ومالحقة مقترفي االنتهاكات بحق األطفال آنیا  

وسائل اإلعالم الفلسطینیة في مجال حقوق الطفل یجب أن تتضمن مهام قد الباحثة أن وتعت
  :یأتيالقیام بما 

  .وتعریفهم بحقوقهم وبآلیات حمایتهاتثقیف أفراد المجتمع  •

تعریف الجمهور بأهمیة بناء ملفات قانونیة خاصة بما تعرضوا له من انتهاكات لضمان  •
  مقترفي هذه االنتهاكات.حقهم في مالحقة 

                                           

  .210-209، صمرجع سابقصالح الدین الجورشي، )1(
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تعریف الجمهور بالمهام المعهود بها للمنظمات الحقوقیة المحلیة وبماهیة األدوار التي  •
  یمكن أن تقوم بها هذه المنظمات لصالح جبر الضرر عن ضحایا انتهاكات حقوق الطفل.

 ها.فضح االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق األطفال عبر تسلیط الضوء على مختلف أشكال •

  

  :التغطیة الصحفیة لحقوق الطفل -    ً  ثانیا  
تعد قضایا حقوق الطفل من أهم القضایا التي یفترض أن تحظى بتغطیة صحفیة مناسبة، 

بهذه القضایا من قبل الصحافة المطبوعة، لكن   ً ا  متصاعد  ً ا  وقد شهدت األعوام المنصرمة اهتمام
عام التغطیة  على نحوي تضمنتها والسلبیات الت تهذا االهتمام لم یخل من العدید من المشكال

  الصحفیة لحقوق الطفل.

 :تصاعد االهتمام بتغطیة حقوق الطفل -أ

تسببت األزمات اإلنسانیة التي شهد العقد الماضي بدایة تصاعدها في زیادة تغطیة المؤسسات 
ن قد وعلى الرغم من أن الصحفیی والوسائل اإلعالمیة لقضایا حقوق اإلنسان بما فیها حقوق الطفل.

 ،وسعوا من تغطیتهم في مجال حقوق اإلنسان إال أن الكثیر من القضایا ما زالت خارج نطاق التغطیة
بینما یتم تجاهل  ،حیث تؤخذ حقوق اإلنسان إلى حد كبیر على أنها تعني الحقوق المدنیة والسیاسیة

  )1(الم.الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على نطاق واسع من قبل وسائل اإلع
 بوساطةلقد خرجت الكثیر من الحوادث والقضایا المتصلة بانتهاكات حقوق اإلنسان للضوء 

وفي الكثیر من الحاالت ساعدت التقاریر الصحفیة  وسائل اإلعالم والصحف التي وثقتها وغطتها.
حد المتصلة بقضایا حقوقیة في الكشف عن طبیعة االنتهاكات المقترفة وفي وضع آلیات واضحة لل

  )2(من انتهاكات حقوق اإلنسان.
وال یجب أن یتعاظم دور اإلعالم في الكشف عن قضایا حقوق اإلنسان في صورتها 

أساسي في هذا الشأن هو العمل الوقائي الذي یفترض أن  على نحوالسلبیة فقط، وما یمكن فهمه 
 ،فة حقوق اإلنسانفي نشر ثقا على نحو فاعلبحیث یسهم  ،یقوم به اإلعالم قبل وقوع االنتهاك

                                           

)1( Stanly cohen, Op Cit, p39. 

)2( Kayoko Mizuta, Human Rights and Media (Singapore: Asian Media Information 
and communication center, 2000) p. 3 
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اإلعالم في مجال تغطیة قضایا  إسهامإلى جانب الكشف عن االنتهاكات والتجاوزات، وعلیه فإن 
  )1(حقوق اإلنسان یجب أن تتخذ بعدین أساسیین هما:

  بعد الفضح الفوري لالنتهاكات التي تتعرض لها حقوق اإلنسان. •

 ان والتعریف بها. بعد الوقایة من االنتهاكات عبر نشر ثقافة حقوق اإلنس •

 :وسلبیات التغطیة الصحفیة لحقوق الطفل تمشاكال  -ب

                                                    ً                                 هل تعد قضایا حقوق اإلنسان وحقوق الطفل بحد ذاتها أخبارا  أم أنها ترتقي لتكون كذلك عندما 
عند سؤالهم حول كم العدید من الحجج ن یبعض الصحفی لقد ساقترتبط مع غیرها من األخبار؟؟ 

وسائل اإلعالم أن تنتقي، ، أهمها أن على یة في مجال قضایا حقوق اإلنسانونوعیة تغطیتهم الصحف
  )2(           ً                                                       وال یعد واجبا  من واجباتها أن تنقل قصص حقوق اإلنسان المتعلقة باآلخرین.

من المهم االعتراف بوجود العدید من الممارسات اإلعالمیة غیر اإلیجابیة على صعید 
النظر إلى ثقافة حقوق اإلنسان على أنها ثقافة غربیة ومنها  ،التعاطي مع قضایا حقوق اإلنسان

معادیة للعرب واإلسالم أو اعتبارها محاولة من أمریكا ودول الغرب لتحدید أجندة القضایا في العالم 
 )3(العربي واستبدال القضایا الوطنیة أو القومیة بهذه األجندة.

 ،نسان في وسائل اإلعالموهناك جملة من المشكالت المتعلقة بتغطیة قضایا حقوق اإل
وهي مشكالت تم استخالصها عبر عدة لقاءات مع صحفیین فلسطینیین وأجانب، ویمكن حصر 

  )4(هذه المشكالت في:

  :جهل ماهیة حقوق اإلنسان -1

كثیر من الصحفیین لیسوا على درایة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثیق والعهود 
عزوفهم عن إدماج أي مواد قانونیة أو حقوقیة في تغطیتهم  إلى ما یؤديالدولیة األخرى، 

  الصحفیة.

                                           

: جامعة عمان( 51العددمجلة الدراسات اإلعالمیة، أماني قندیل، "البعد اإلعالمي في قضایا حقوق اإلنسان"، )1(
  .25) ص1988الیرموك، 

)2( Aidan white, Journalism, Media and the Challenge of Human Rights Reporting 
(Switzerland: International Council of Human rights Policy, 2002) p. 17 

 .2، صمرجع سابقفاروق أبو زید، )3(

)4( Aidan white, Op Cit, pp. 113-118 
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  :جهل نطاق حقوق اإلنسان -2
ترى معظم وسائل اإلعالم أن حقوق اإلنسان تتمثل في مجموعة الحقوق المدنیة 

تغیب عنها مجموعة واسعة من الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة  حین في ،والسیاسیة
  .كافة البشر المكفولة لبني

  :الخوف من التحزب -3
                    ً            فالموضوعیة تنطوي أیضا  على عملیة  ،ال تتحقق التغطیة الموضوعیة بمجرد نقل الحقائق

نه في إباختصار یمكننا القول  االختیار التي یكون هدفها عادة الوصف والشرح قدر اإلمكان.
ً                           ا  یحول دون التغطیة الصحفیة لوجییو                                                ً     بعض األحیان فإن وهم الموضوعیة یشكل بحد ذاته موقفا  أید

  الجیدة.
  :معركة المساحة المتاحة -4

عندما یتم تقیید الصحفي بعدد محدد من األعمدة أو  وال سیمامعركة المساحة لها دورها 
المساحة المتاحة أو الوقت المتاح هي واحدة من العوامل التي  بعدد محدد من الدقائق للتغطیة.

  مهنیة الفعالة لقضایا حقوق اإلنسان.تقلل من إمكانیات التغطیة ال
وعلى وجه التحدید، یمكن الحدیث عن ثالث نقاط تستحق االهتمام فیما یتعلق بتغطیة 

  )1(وسائل اإلعالم لقضایا حقوق اإلنسان وهي:
تسهم وسائل اإلعالم في التشویش على قضایا حقوق اإلنسان بفعل الفهم غیر الكافي للمواد  •

ن صعوبة في التطرق للمواثیق الدولیة ذات الصلة ییجد معظم الصحفی ، حیثالتي تتم تغطیتها
عن صعوبة التفرقة بینها واستخدام ما یلزم منها بما یخدم موضوع     ً فضال  بحقوق اإلنسان 

  التغطیة.
وذلك بفعل عدم االهتمام الكافي بقضایا  ،                    ً                       تفوت وسائل اإلعالم قصصا  إنسانیة وحقوقیة كثیرة •

  دیة واالجتماعیة الثقافیة، وهو ما یقلل من القیمة المهنیة للتغطیة.حقوق اإلنسان االقتصا
رغم أهمیة هذه ب ،تهمل وسائل اإلعالم وتتجاهل سیاقات القصص حول حقوق اإلنسان •

 السیاقات التاریخیة أو السیاسیة أو االجتماعیة وغیرها.

ي سیاق التغطیة بارز في وسائل اإلعالم یأتي عادة ف على نحوإن التطرق لحقوق األطفال 
الصحافة ووسائل  تؤدیهالخبریة لالعتداءات على األطفال وهو ما یعكس ضعف الدور الذي 

  )2(اإلعالم على صعید تغطیة حقوق الطفل.
                                           

)1( Stanly Cohen, Op Cit, pp. 93-116. 

)2( International Federation of Journalists, Putting Children in the Rights: Child Rights 
and the Media, Op Cit, p.3. 



  

  

  

  

  

  

  لثالفصل الثا
 للمعالجة الصحفية لالنتهاكاتالسمات العامة 

  اإلسرائيلية لحقوق الطفل في صحف الدراسة
  ""نتائج الدراسة التحليلية

اإلسرائیلیة  المعالجة الصحفیة لالنتهاكاتالسمات العامة لمضمون : المبحث األول
  لحقوق الطفل في صحف الدراسة

اإلسرائیلیة  المعالجة الصحفیة لالنتهاكاتالسمات العامة لشكل : المبحث الثاني
  لحقوق الطفل في صحف الدراسة

  النتائج الخاصة بالعالقات االرتباطیة: المبحث الثالث
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  :تمهید
یستعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بالمعالجة الصحفیة لالنتهاكات 

وقد استخدمت الطالبة للحصول على هذه  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة.
من  النتائج استمارة تحلیل المضمون التي تم إعدادها بما یتفق وأهداف الدراسة، ثم جرى تحكیمها

وتم اختیار مواد التحلیل من  قبل عدد من األساتذة والمختصین في مجالي اإلعالم وحقوق اإلنسان.
صحف الدراسة الثالث: الحیاة الجدیدة، القدس، وفلسطین، باستخدام أسلوب العینة العشوائیة 

  .2013دیسمبر  31إلى  2013ینایر  1المدة الزمنیة الممتدة للدراسة وهي من  فيالمنتظمة 

مادة صحفیة متعلقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  316وقد طبق تحلیل المضمون على 
مادة،  116الطفل في الصحف الثالث، حیث بلغ عدد مواد التحلیل في صحیفة الحیاة الجدیدة 

  مادة. 88مادة، بینما بلغ عددها في صحیفة فلسطین  112وبلغ عددها في صحیفة القدس 
  ثالثة مباحث، هي: ویتضمن هذا الفصل

النتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق لمحتوى المعالجة الصحفیة لالمبحث األول: السمات العامة 
  الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة

النتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق المعالجة الصحفیة لالمبحث الثاني: السمات العامة لشكل 
  الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة

  النتائج الخاصة بالعالقات االرتباطیة المبحث الثالث: 
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  المبحث األول
لمحتوى المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق السمات العامة 

  الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة
تهدف الدراسة في هذا المبحث إلى الكشف عن السمات العامة لمضمون أنواع االنتهاكات 

أجندة  ف   ُّ تعر  عن طریق طیني وقضایاها في صحف الدراسة، وذلك اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلس
الصحف المتصلة بمعالجة أنواع االنتهاكات وقضایاها، وأسالیب تقدیم المضمون المستخدمة معها، 

  إضافة لطرق العرض، وأسالیب اإلقناع، وأهداف المعالجة غیر المعلنة، وغیرها.

  

  :الدراسة فیلیة في صحالموضوعات التي خضعت للدراسة التحل -   ً أوال  
تكرارات ونسب الموضوعات التي خضعت للدراسة في صحف الدراسة  اآلتيیبین الجدول 

  الثالث وهي: الحیاة الجدیدة، فلسطین، والقدس.
  )1جدول رقم (

  الدراسة فالموضوعات التي خضعت للدراسة التحلیلیة في صح

  النسبة  عدد الموضوعات  الصحیفة

  %36.7 116  الحیاة الجدیدة

 %35.4 112  القدس

  %27.8 88  فلسطین

  %100 316  المجموع

     ً                        وفقا  للجدول السابق یتضح أن:
%) 36.7     ً   موضوعا .( 316بلغ إجمالي عدد الموضوعات التي خضعت للدراسة التحلیلیة 

%) من الموضوعات كانت في 35.4من هذه الموضوعات كانت في صحیفة الحیاة الجدیدة، (
غت نسبة الموضوعات التي خضعت للدراسة في صحیفة فلسطین صحیفة القدس، بینما بل

  %) من إجمالي الموضوعات التي خضعت للدراسة في الصحف الثالث.27.8(
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 :أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة -     ً ثانیا  

ولها في تكرار أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي تم تنا اآلتيیبین الجدول 
على أولویات الصحف المتصلة بتناولها لكل من ف    ُّ تعر  للدراسة، لالمدة الزمنیة  في الدراسةصحف 

  انتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة، وانتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة.

  )2جدول رقم (
  أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة

  الصحف

  نتهاكاتأنواع اال 

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

نیة
 مد

وق
حق

 
سیة

سیا
و

  

  48.1  152  34.1  30  51.8  58  55.2  64  انتهاك الحق في الحریة

  26.6  84  34.1  30  28.6  32  18.9  22  انتهاك الحق في الحمایة

  14.6  46  13.6  12  9.8  10  20.7  24  انتهاك الحق في الحیاة

  89.2  282  81.8  72  89.3  100  94.8  110  موعالمج

ق ا
حقو

دیة
صا

واقت
یة 

ماع
جت

  

انتهاك الحق في مستوى 
  معیشي 

6  5.2  10  8.9  6  6.8  22  7  

  2.5  8  6.8  6  1.8  2  -  -  انتهاك الحق في التعلیم

  1.3  4  4.5  4  -  -  -  -  انتهاك الحق في الصحة

  10.8  34  18.1  16  10.7  12  5.2  6  المجموع

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

  االتجاه العام لصحف الدراسة: –1

  باالطالع على بیانات الجدول السابق یتضح أن:
حظیت الموضوعات التي تتناول انتهاكات الحقوق المدنیة على النسبة األكبر من بین 

بتها إذ بلغت نس ؛إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة
%)، تلتها انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بنسبة لم تتجاوز الـ 89.2(
%).وقد تصدر انتهاك الحق في الحریة انتهاكات الحقوق المدنیة في صحف الدراسة بنسبة 10.8(
مایة %) من إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل، تاله انتهاك الحق في الح48.1(

  %).14.6%)، وفي المرتبة األخیرة جاء انتهاك الحق في الحیاة بنسبة (26.6بنسبة (
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وتصدر انتهاك الحق في مستوى معیشي مالئم انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
%) من إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل، تاله 7في صحف الدراسة بنسبة (

جاء انتهاك الحق في الصحة في المرتبة األخیرة  حین %)، في2.5التعلیم بنسبة ( انتهاك الحق في
  %) من إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة.1.3( بنسبة

 :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

ن بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق تصدرت انتهاكات الحقوق المدنیة المرتبة األولى م
%) وذلك من إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة 94.9الطفل في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة قدرها (

 %).5.2لحقوق الطفل، تلتها انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بنسبة لم تتجاوز الـ (
%)، تاله 55.2لحریة انتهاكات الحقوق المدنیة في الصحیفة بنسبة (وقد تصدر انتهاك الحق في ا

%)، وفي المرتبة األخیرة جاء انتهاك الحق في الحمایة بنسبة 20.7انتهاك الحق في الحیاة بنسبة (
أما فیما یتعلق بأنواع   %) من إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في الصحیفة.19(

وق االقتصادیة واالجتماعیة في صحیفة الحیاة الجدیدة فقد حاز انتهاك الحق في انتهاكات الحق
%) من إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق 5.2مستوى معیشي مالئم على نسبة قدرها (

          ً                                                     غاب تماما  كل من انتهاك الحق في التعلیم وانتهاك الحق في الصحة. في حینالطفل، 
 :صحیفة القدس  -ب

انتهاكات الحقوق المدنیة في المرتبة األولى من إجمالي االنتهاكات اإلسرائیلیة جاءت 
%)، تلتها انتهاكات الحقوق االقتصادیة 89.2لحقوق الطفل في صحیفة القدس بنسبة قدرها (

%).وقد تصدر انتهاك الحق في الحریة انتهاكات 10.7واالجتماعیة والثقافیة بنسبة لم تتجاوز الـ (
%)، 28.6%)، تاله انتهاك الحق في الحمایة بنسبة (51.8دنیة في الصحیفة بنسبة (الحقوق الم

%) من إجمالي أنواع االنتهاكات 9.8وفي المرتبة األخیرة جاء انتهاك الحق في الحیاة بنسبة (
  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحیفة القدس.

حاز انتهاك الحق في مستوى وفیما یتعلق بانتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة فقد 
معیشي مالئم في صحیفة القدس على المركز األول من إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة 

 %)، في1.8%)، تاله انتهاك الحق في التعلیم بنسبة (8.9لحقوق الطفل في الصحیفة بنسبة (
  .     ً تماما  غاب انتهاك الحق في الصحة  حین
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  :صحیفة فلسطین -ج
اكات الحقوق المدنیة على انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في صحیفة تقدمت انته

لم تتجاوز نسبة انتهاكات الحقوق االقتصادیة  حین %)، في81.8إذ بلغت نسبتها ( ؛فلسطین
%).وقد جاء انتهاكا الحق في الحریة والحق في الحمایة في المرتبة 18.1واالجتماعیة والثقافیة الـ (

إجمالي أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحیفة فلسطین حیث تساوت بنسبة األولى من 
  %).13.6%) لكل منهما، تالهما في المرتبة الثانیة انتهاك الحق في الحیاة بنسبة (34.1قدرها (

أما فیما یتصل بانتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة فقد حاز انتهاكا الحق في 
ي مالئم والحق في التعلیم في صحیفة فلسطین على المرتبة األولى من إجمالي أنواع مستوى معیش

 حین %) لكل منهما، في6.8انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بنسبة قدرها (
  %).4.5بلغت نسبة انتهاك الحق في الصحة (

 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

دراسة في أجندة اهتماماتها بأنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل اتفقت صحف ال •
حیث تقدمت الموضوعات التي تتناول انتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة  ،الفلسطیني

حیث بلغت نسبتها في صحیفة الحیاة  ،في الصحف الثالث %)80تعدت الـ (بنسب 
%)، لتتفوق 81.8بلغت في فلسطین (%)، و 89.3%)، وبلغت في القدس (94.9الجدیدة (

  بذلك على الموضوعات التي تتناول الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة.
اتفقت صحف الدراسة في ترتیب اهتماماتها بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة للحقوق  •

حیث حازت موضوعات انتهاك الحق في الحریة على  ،المدنیة والسیاسیة للطفل الفلسطیني
%)، 55.2األولى في الصحف الثالث بنسب متقاربة بلغت في الحیاة الجدیدة (المرتبة 

  %).34.1%)، وفي فلسطین (51.8وفي القدس (
اختلفت صحف الدراسة فیما یتعلق بترتیب اهتماماتها بموضوعات انتهاكات الحق في الحمایة  •

ها حیث جاءت هذه الموضوعات في المرتبة األولى في صحیفة فلسطین وبلغت نسبت
%)، بینما 28.6إذ بلغت نسبتها ( ؛%)، وجاءت في المرتبة الثانیة في صحیفة القدس34.1(

  %).19حیث بلغت نسبتها ( ،جاءت في المرتبة الثالثة في صحیفة الحیاة الجدیدة

تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي القدس والحیاة الجدیدة فیما یتعلق بتناولها  •
تهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، وعلى نحو لموضوعات تتصل بمختلف أنواع ان

حیث بلغت  ،خاص، تفوقت الصحیفة في تناولها لموضوعات انتهاك الحق في الصحة
 ال سیما%) وهي نسبة ضعیفة لكنها تحتسب للصحیفة 4.5نسبة هذه الموضوعات فیها (

                             ً                                  وأن هذه الموضوعات غابت تماما  عن صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس.
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وقت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس فیما یتصل باهتمامها تف •
بموضوعات انتهاكات الحق في التعلیم حیث جاءت هذه الموضوعات في المرتبة األولى 

%)، بینما جاءت في المرتبة الثالثة في صحیفة القدس إذ بلغت 6.8في الصحیفة بنسبة (
            ً     ً                          وضوعات غیابا  تاما  عن صحیفة الحیاة الجدیدة.%)، وغابت هذه الم1.9نسبتها فیها (

  

 :االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة موضوعات -     ً ثالثا  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي  موضوعاتیبین الجدول التالي تكرارات ونسب 
ترتیب أولویات هذه الصحف  ف   ُّ تعر  المدة الزمنیة للدراسة، بغرض  في الدراسةتم تناولها في صحف 

إزاء قضایا االنتهاكات على اختالفها كأعمال القتل واإلصابة واالعتقال وهدم المنازل والتنكیل 
  وعرقلة التعلیم وغیرها.

  )3جدول رقم (
  موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة

  الصحف
  الموضوع

  لياإلجما  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  48.4  153  35.2  31  51.8  58  55.2  64  اعتقال واحتجاز

  13.9  44  15.9  14  19.6  22  6.9  8  األمن النفسي

ساءة معاملة   11.1  35  14.8  13  8.9  10  10.3  12         ٕ            تنكیل وا 

  10.1  32  4.5  4  6.3  7  18.1  21  أعمال اإلصابة

  7  22  6.8  6  8.9  10  5.2  6  هدم المنازل

  4.4  14  9.1  8  2.7  3  2.6  3  تلأعمال الق

  2.5  8  6.8  6  1.8  2  -  -  عرقلة تعلیم

  1.3  4  4.5  4  -  -  -  -  عرقلة عالج

  1.3  4  2.3  2  -  -  1.7  2  أخرى

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي
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  االتجاه العام لصحف الدراسة: -1

صدرت المركز األول ) أن أعمال االعتقال واالحتجاز ت3یتضح من بیانات الجدول رقم (
من بین إجمالي قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة بفارق 

                     ً                    %) أي أنها حصلت تقریبا  على نسبة تساوي ما 48.4حیث بلغت نسبتها ( ،كبیر عن باقي القضایا
  جتمعة.حصلت علیه باقي قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني م

وجاءت في المرتبة الثانیة قضایا األمن النفسي المتعلقة بأطفال عایشوا تجارب الحرمان 
المنازل أو فقدان أحد أفراد العائلة بنسبة قدرها  دهممن آبائهم المعتقلین في سجون االحتالل أو 

ساءة المعاملة بنسبة لم تتجاوز الـ (13.9( ثم جاءت  %)، ومن11.1                         ٕ                                    %)، تلتها قضایا التنكیل وا 
%)، تلتها قضایا 7%)، وحازت قضایا هدم المنازل على نسبة (10.1قضایا أعمال القتل بنسبة (

         ً        %)، وأخیرا  تساوت 2.5%)، ثم قضایا عرقلة التعلیم وبلغت نسبتها (4.4أعمال القتل على نسبة (
لعب نسب قضایا عرقلة العالج والقضایا المصنفة أخرى والتي خصصت لحرمان األطفال من ال

%) من إجمالي قضایا 1.3حیث بلغت نسبة كل منها ( ،وآثار انقطاع الكهرباء على األطفال
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة.

 :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة جاءت أعمال االعتقال واالحتجاز في المرتبة األولى من بین 
%) أي أنها حصلت على نسبة تتجاوز ما 55.2لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة بنسبة (

حصلت علیه باقي موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني مجتمعة في صحیفة 
%)، ثم قضایا 18.1بنسبة قدرها ( الحیاة الجدیدة، تالها في المرتبة الثانیة قضایا أعمال اإلصابة

ساءة المعاملة بنسبة لم تتجاوز الـ ( %)، بینما حازت قضایا األمن النفسي المتعلقة 10.3         ٕ                                    التنكیل وا 
المنازل أو فقدان  دهمبأطفال عایشوا تجارب الحرمان من آبائهم المعتقلین في سجون االحتالل أو 

%)، تلتها 5.2ءت قضایا هدم المنازل بنسبة (%)، وجا6.9أحد أفراد العائلة على نسبة قدرها (
%)، ثم القضایا المصنفة أخرى والمخصصة لحرمان األطفال من 2.6قضایا أعمال القتل بنسبة (

%)، بینما غابت قضایا عرقلة 1.7حیث بلغت نسبتها ( ،اللعب وآثار انقطاع الكهرباء على األطفال
  الحیاة الجدیدة.                         ً     ً           التعلیم وعرقلة العالج غیابا  تاما  في صحیفة 

  :صحیفة القدس  -ب

حصدت أعمال االعتقال واالحتجاز أعلى نسبة من بین قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق 
%) لتتفوق بذلك على باقي قضایا 51.8حیث بلغت نسبتها ( ،الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس
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في المرتبة الثانیة قضایا األمن النفسي االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني مجتمعة، تالها 
المنازل أو  دهمالمتعلقة بأطفال عایشوا تجارب كالحرمان من آبائهم المعتقلین في سجون االحتالل أو 

ساءة 19.6فقدان أحد أفراد العائلة وبلغت نسبتها (                                               ٕ      %)، ثم جاءت قضایا هدم المنازل وقضایا التنكیل وا 
%) لكل منهما، تلتها قضایا أعمال 8.9صحیفة القدس بنسبة قدرها (المعاملة في المرتبة الثالثة في 

%)، ومن ثم جاءت قضایا القتل في المرتبة الخامسة إذ بلغت نسبتها 6.3اإلصابة بنسبة لم تتجاوز الـ (
%)، بینما حازت قضایا هدم المنازل وقضایا عرقلة التعلیم على المرتبة السادسة بنسبة قدرها 2.7(
                                       ً     ً                 نهما، وقد غابت قضایا عرقلة العالج غیابا  تاما  في صحیفة القدس.%) لكل م1.8(

  :صحیفة فلسطین -ج

تصدرت موضوعات أعمال االعتقال واالحتجاز المركز األول من بین قضایا االنتهاكات 
%)، تالها في 35.2حیث بلغت نسبتها ( ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین

ضایا األمن النفسي المتعلقة بأطفال عایشوا تجارب الحرمان من آبائهم المعتقلین في المركز الثاني ق
%)، تلتها في 15.9حیث بلغت نسبتها ( ،المنازل أو فقدان أحد أفراد العائلة دهمسجون االحتالل أو 

ساءة المعاملة بنسبة ( المركز  %)، ثم جاءت قضایا أعمال القتل في14.8                             ٕ                      المركز الثالث قضایا التنكیل وا 
حیث حصلتا على نسب متساویة  ،%)، تلتها قضایا هدم المنازل وقضایا عرقلة التعلیم9.1الرابع بنسبة (

في المركز  عالج%) لكل منهما، ومن ثم جاءت قضایا أعمال اإلصابة وقضایا عرقلة ال6.8بواقع (
حرمان األطفال من ولت تنا                   ً                              %) لكل منهما، وأخیرا  حصلت القضایا المصنفة أخرى و 4.5السادس بنسبة (

%) من إجمالي 2.3اللعب وآثار انقطاع الكهرباء على األطفال على المركز السابع حیث بلغت نسبتها (
  قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین.

 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

ا یتعلق بترتیب أولویاتها واهتماماتها بعدد من اتفقت صحف الدراسة إلى حد كبیر فیم •
حیث جاءت قضایا االعتقال  ،قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

بنسب متقاربة بلغت في الحیاة الجدیدة  في المركز األول في الصحف الثالثواالحتجاز 
ً           %)، وتراجعت قلیال  في فلسطین51.8%)، وفي القدس (55.2( بلغت نسبتها  حیث ،               
%).وجاءت قضایا األمن النفسي في صحیفتي القدس وفلسطین في المرتبة الثانیة 35.2(

جاءت هذه  %)، في حین15.9دس، وبلغت في فلسطین (%) في الق19.6بنسبة قدرها (
  %). 6.9القضایا في المرتبة الرابعة في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة قدرها (

حیفتي الحیاة الجدیدة والقدس في اهتمامها بقضایا عرقلة تفوقت صحیفة فلسطین على ص •
كامل         ٍ على نحو  %)، في وقت غابت فیه هذه القضایا 4.5حیث بلغت نسبتها ( ،العالج
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                     ً                   كما تفوقت الصحیفة أیضا  على الصحیفتین في  عن صحیفتي القدس والحیاة الجدیدة.
ینما بلغت نسبة هذه القضایا %)، ب6.8إذ بلغت نسبتها ( ؛اهتمامها بقضایا عرقلة التعلیم

                              ً     ً                          %)، وغابت قضایا التعلیم غیابا  تاما  عن صحیفة الحیاة الجدیدة.1.8في صحیفة القدس (

  

أسالیب تقدیم مضمون موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في  -     ً رابعا  
  :صحف الدراسة

ائیلیة لحقوق الطفل أسالیب تقدیم مضمون موضوعات االنتهاكات اإلسر  اآلتيیبین الجدول 
أولویات هذه الصحف ف    ُّ تعر  مدة الزمنیة للدراسة، بغرض ال في الدراسةالتي تم تناولها في صحف 

  واهتماماتها بأسالیب تقدیم قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني. 
  )4جدول رقم (

  طفل في صحف الدراسةاالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق ال موضوعات أسالیب تقدیم مضمون

  الصحف

  األسلوب

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  80.1  253  73.8  65  75.9  85  88.8  103  سرد معلومات

  13  41  23.9  21  13.4  15  4.3  5  إنشائي

  6.9  22  2.3  2  10.7  12  6.9  8  إحصائي

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

 :اه العام لصحف الدراسةاالتج -1

) أن أسلوب سرد المعلومات تصدر المركز األول من بین 4یتضح من الجدول السابق رقم (
 ،أسالیب تقدیم مضمون قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة

ئي واإلحصائي، إذ ن اإلنشاا%) بفارق یتجاوز ضعفي ما حصل علیه األسلوب80.1حیث بلغت نسبته (
جاء األسلوب اإلحصائي في  %)، في حین13الثانیة بنسبة قیمتها (جاء األسلوب اإلنشائي في المرتبة 

%)، من إجمالي أسالیب تقدیم مضمون قضایا 6.3المرتبة الثالثة واألخیرة بحصوله على نسبة (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة.
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 :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2
 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

 ؛                                              ً                                جاء أسلوب سرد المعلومات في المرتبة األولى متفوقا  على األسلوبین اآلخرین بفارق كبیر
%) من بین أسالیب تقدیم مضمون قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق 88.8إذ بلغت نسبته (

سلوب اإلحصائي بنسبة یدة، تاله في المرتبة الثانیة األالطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجد
%)، من إجمالي 4.3جاء األسلوب اإلنشائي في المرتبة الثالثة واألخیرة بنسبة ( %)، في حین6.9(

أسالیب تقدیم مضمون قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة 
  الجدیدة.

 :صحیفة القدس  -ب

سلوب سرد المعلومات على أعلى نسبة من بین أسالیب تقدیم مضمون قضایا حظي أ
%) 75.9حیث بلغت نسبته ( ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس

ن اإلنشائي واإلحصائي، بینما جاء األسلوب ابفارق یتجاوز ضعفي ما حصل علیه األسلوب
جاء األسلوب اإلحصائي في المرتبة  حین %)، في13.4نسبة قیمتها (اإلنشائي في المرتبة الثانیة ب

%)، من إجمالي أسالیب تقدیم مضمون قضایا االنتهاكات 10.7الثالثة واألخیرة إذ بلغت نسبته (
  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس.

  :صحیفة فلسطین -ج
ن بین أسالیب تقدیم مضمون قضایا جاء أسلوب سرد المعلومات في المرتبة األولى م

%) 73.8حیث بلغت نسبته ( ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین
جاء األسلوب اإلنشائي في المرتبة  ألسلوبین اإلنشائي واإلحصائي، في حینبفارق كبیر عن ا

إذ بلغت  ؛مرتبة الثالثة واألخیرةفي ال حصائي%)، وجاء األسلوب اإل23.9الثانیة بنسبة قیمتها (
%)، من إجمالي أسالیب تقدیم مضمون قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 2.3نسبته (

  الفلسطیني في صحیفة فلسطین.
 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

مات من اتفقت صحف الدراسة فیما یتصل بترتیب أولویات استخدامها ألسلوب سرد المعلو  •
حیث جاء هذا األسلوب في الصحف الثالث في  ،بین أسالیب تقدیم المضمون المختلفة

%) في القدس، 75.9%) في صحیفة الحیاة الجدیدة، و(88.8المرتبة األولى بنسبة (
  %) في فلسطین. 73.8و(

اختلفت صحیفة الحیاة الجدیدة عن صحیفتي القدس وفلسطین فیما یتصل بترتیب أولویات  •
دام األسلوبین اإلحصائي واإلنشائي، حیث جاء األسلوب اإلنشائي في المرتبة الثانیة استخ
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%)، 13.4%)، و(23.9في صحیفتي فلسطین والقدس وبلغت نسبته فیهما على التوالي (
بینما جاء هذا األسلوب في صحیفة الحیاة الجدیدة في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 

  اإلحصائي فیها المرتبة الثانیة.احتل األسلوب  حین %)، في4.3(

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف موضوعات  طرق عرض -      ً خامسا  
 :الدراسة

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي تم  موضوعاتطرق عرض  اآلتيیبین الجدول 
هتمامات الصحف أولویات وا ف   ُّ تعر  لالمدة الزمنیة للدراسة، وذلك  في الدراسةتناولها في صحف 

  .تلك الموضوعاتالمتصلة باستخدامها طرق العرض المركزة أو المختلطة مع 
  )5جدول رقم (

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة موضوعاتطرق عرض 

  الصحف

  طریقة العرض

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  56.6  179  54.5  48  51.8  58  62.9  73  مختلط

  43.4  137  45.5  40  48.2  54  37.1  43  مركز

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

) أن أسلوب العرض المختلط الذي ال یقتصر فیه تناول الصحیفة 5یتبین من الجدول رقم (
حقوق الطفل فحسب بل یتجاوزها للحدیث عن  لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني على

 موضوعات                  ً                                             حقوق فئات أخرى أیضا ، قد جاء في المرتبة األولى من إجمالي طرق عرض 
%)، تاله في المرتبة الثانیة األسلوب 56.6االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني بنسبة (

حقوق الطفل وحده دون غیره بنسبة المركز الذي یقتصر تناول االنتهاكات فیه على انتهاكات 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  موضوعات%) من إجمالي طرق عرض 43.4(

  في صحف الدراسة.
  



  

 السمات العامة للمعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة  الثالثالفصل 

104 

 :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

ائیلیة تصدر أسلوب العرض المختلط الذي ال یقتصر فیه تناول الصحیفة لالنتهاكات اإلسر 
لحقوق الطفل الفلسطیني على حقوق الطفل فحسب بل یتجاوزها للحدیث عن حقوق فئات أخرى 

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعات   ً                                        أیضا ، تصدر المرتبة األولى من إجمالي طرق عرض 
%)، تاله في المرتبة الثانیة األسلوب 62.9الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (

لمركز الذي یقتصر تناول االنتهاكات فیه على انتهاكات حقوق الطفل وحده دون غیره بنسبة ا
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  موضوعات%) من إجمالي طرق عرض 37.1(

  في صحیفة الحیاة الجدیدة.
 :صحیفة القدس  -ب

ة لالنتهاكات اإلسرائیلیة حصد أسلوب العرض المختلط الذي ال یقتصر فیه تناول الصحیف
لحقوق الطفل الفلسطیني على حقوق الطفل فحسب بل یتجاوزها للحدیث عن حقوق فئات أخرى 

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل موضوعات حصد أعلى نسبة من إجمالي طرق عرض      ً أیضا  
تصر تناول %)، تاله في المرتبة الثانیة األسلوب المركز الذي یق51.8الفلسطیني بواقع (

%) من إجمالي طرق 48.2دون غیره بنسبة (من االنتهاكات فیه على انتهاكات حقوق الطفل وحده 
 االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس. موضوعاتعرض 

  :صحیفة فلسطین -ج
رائیلیة تصدر أسلوب العرض المختلط الذي ال یقتصر فیه تناول الصحیفة لالنتهاكات اإلس

لحقوق الطفل الفلسطیني على حقوق الطفل فحسب بل یتجاوزها للحدیث عن حقوق فئات أخرى 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعات   ً                                        أیضا ، تصدر المرتبة األولى من إجمالي طرق عرض 

صر %)، تاله في المرتبة الثانیة األسلوب المركز الذي یقت54.5إذ بلغت نسبته ( ؛الطفل الفلسطیني
%) من إجمالي 45.5تناول االنتهاكات فیه على انتهاكات حقوق الطفل وحده دون غیره بنسبة (

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین. موضوعاتطرق عرض 
  أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

طة كطریقة لعرض االنتهاكات اتفقت صحف الدراسة في استخدامها لطریقة العرض المختل •
حیث تصدرت هذه الطریقة المركز األول في  ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

%)، وفي فلسطین 62.9الصحف الثالث بنسب متفاوت بلغت في الحیاة الجدیدة (
 %).48.2%)، وفي القدس (54.5(
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لعرض المركزة حیث                       ً                                     واتفقت صحف الدراسة أیضا  في ترتیب أولویات استخدامها لطریقة ا •
جاءت هذه الطریقة في المرتبة الثانیة في الصحف الثالث بنسبة كان أعالها في صحیفة 

  %).37.1%)، وأدناها في الحیاة الجدیدة وبلغت (48.2القدس وبلغت (

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق موضوعات أسالیب اإلقناع المستخدمة مع  -     ً سادسا  
 :الطفل في صحف الدراسة

االنتهاكات اإلسرائیلیة  موضوعاتأسالیب اإلقناع المستخدمة مع  اآلتين الجدول یبی
ویساعد عرض هذه المدة الزمنیة للدراسة.  فيالدراسة لحقوق الطفل التي تم تناولها في صحف 

أولویات صحف الدراسة المتصلة باستخدام أسالیب اإلقناع بنوعیها مع ف    ُّ تعر  التكرارات والنسب في 
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني. موضوعات

  )6جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة موضوعاتأسالیب اإلقناع المستخدمة مع 

  الصحف

  األسالیب

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

بدون أسالیب 
  إقناع

92  79.3  60  53.6  26  29.5  178  56.3  

  28.8  91  45.5  40  28.6  32  16.4  19  عقلیة

  14.9  47  25  22  17.8  20  4.3  5  عاطفیة

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

 :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  موضوعات) أن 6یتضح من الجدول رقم (
لدراسة غیر مصحوبة بأي نوع من أنواع أسالیب اإلقناع قد حازت على التي جاءت في صحف ا

%)، تلتها أسالیب 28.8%)، بینما حصدت أسالیب اإلقناع العقلیة نسبة (56.3نسبة قدرها (
 موضوعات%) من إجمالي أسالیب اإلقناع المستخدمة مع 14.9اإلقناع العاطفیة بنسبة (

  لفلسطیني في صحف الدراسة.االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل ا
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 :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني التي جاءت غیر  موضوعاتبلغت نسبة 
%)، بینما جاءت 79.3مصحوبة بأي نوع من أنواع أسالیب اإلقناع في صحیفة الحیاة الجدیدة (

%)، تلتها أسالیب اإلقناع العاطفیة بنسبة 16.4العقلیة في المرتبة الثانیة بنسبة (أسالیب اإلقناع 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعات%) من إجمالي أسالیب اإلقناع المستخدمة مع 4.3(

  الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة.

 :صحیفة القدس  -ب

وق الطفل الفلسطیني التي جاءت في صحیفة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحق موضوعاتحازت 
%)، 53.6القدس غیر مصحوبة بأي نوع من أنواع أسالیب اإلقناع على النسبة األعلى بواقع (

%)، تلتها أسالیب اإلقناع العاطفیة بنسبة 28.6بینما حصلت أسالیب اإلقناع العقلیة على نسبة (
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  ضوعاتمو %) من إجمالي أسالیب اإلقناع المستخدمة مع 17.8(

 الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس.

  :صحیفة فلسطین -ج

تصدرت أسالیب اإلقناع العقلیة المرتبة األولى من إجمالي أسالیب اإلقناع المستخدمة مع 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین حیث بلغت نسبتها  موضوعات

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني التي لم  موضوعاتجاءت  حین %)، في45.5(
%)، وجاءت أسالیب اإلقناع 29.5یصحبها أي نوع من أسالیب اإلقناع في المرتبة الثانیة بنسبة (

 موضوعات%) من إجمالي أسالیب اإلقناع المستخدمة مع 25العاطفیة في المرتبة الثالثة بنسبة (
  اكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین.االنته

 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

تقدمت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس فیما یتصل باهتمامها  •
باستخدام أسالیب اإلقناع العقلیة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 

%)، بینما تصدرت هذا 45.5ني حیث احتلت هذه األسالیب المركز األول بنسبة (الفلسطی
المركز في صحیفتي القدس والحیاة الجدیدة موضوعات االنتهاكات التي جاءت غیر 

  مصحوبة بأي من أسالیب اإلقناع.
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اتفقت صحف الدراسة في ترتیب أولویات اهتمامها بأسالیب اإلقناع العاطفیة المستخدمة  •
حیث احتلت هذه األسالیب المرتبة  ،ضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفلمع مو 

%)، وفي 25إذ بلغت في صحیفة فلسطین ( ؛الثالثة في الصحف الثالث بنسب متفاوتة
  %).4.3%)، وتراجعت في صحیفة الحیاة الجدیدة لتصل إلى (17.8صحیفة القدس (

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  تموضوعاالطرف مقترف االنتهاك في  -    ً بعا  سا
 :في صحف الدراسة

الطرف مقترف االنتهاك في قضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  آلتيایبین الجدول 
مدى اهتمام صحف ف    ُّ تعر  لالمدة الزمنیة للدراسة، وذلك  في الدراسةالتي تم تناولها في صحف 

ظهار الطرف مقترف ا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتالنتهاك في                 ٕ                   الدراسة بتوضیح وا 
  الطفل الفلسطیني.

  )7جدول رقم (
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في  موضوعاتاألطراف مقترفة االنتهاك في 

  صحف الدراسة

  الصحف

  مقترف االنتهاك

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  69.3  219  79.5  70  60.7  68  69.8  81  حتاللجنود ا

  25.9  82  13.6  12  33.9  38  27.6  32  إسرائیلي عام

  4.1  13  6.8  6  3.6  4  2.6  3  مستوطنون

  0.6  2  -  -  1.8  2  -  -  محققون

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

 :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

لالنتهاكات من إجمالي األطراف مقترفة   ً ا  مقترف  ً ا  طرفوصفهم بتصدر جنود االحتالل المرتبة األولى 
%)، وجاء الطرف اإلسرائیلي العام 69.3االنتهاكات لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة بنسبة (

لالنتهاكات في المرتبة   ً ا  مقترف  ً ا  طرفبوصفهم %)، بینما جاء المستوطنون 25.9في المرتبة الثانیة بنسبة (
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لالنتهاكات            ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  %)، وفي المرتبة األخیرة جاء المحققون اإلسرائیلیون 4.1بة (الثالثة بنس
                ً     ً                 لالنتهاكات غیابا  تاما  في صحف الدراسة.           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  %)، وغاب المستعربون 0.6بنسبة (

 على مستوى كل صحیفة على حدة: -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
المركز األول من بین إجمالي األطراف مقترفة االنتهاكات لحقوق  جاء جنود االحتالل في

%)، وجاء في المرتبة الثانیة الطرف 69.8الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (
لالنتهاكات على   ً ا  مقترف  ً ا  طرفبوصفهم %)، بینما حاز المستوطنون 27.6اإلسرائیلي العام بنسبة (
مقترفة   ً ا  أطرافبوصفهم %)، وغاب المحققون والمستعربون 2.6قیمتها (المرتبة الثالثة بنسبة 

                ً     ً                          لالنتهاكات غیابا  تاما  في صحیفة الحیاة الجدیدة.
  :صحیفة القدس  -ب

حصل جنود االحتالل على أعلى نسبة من بین إجمالي األطراف مقترفة االنتهاكات لحقوق 
م في المرتبة الثانیة الطرف اإلسرائیلي %)، تاله60.7الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس بواقع (

لالنتهاكات            ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  %)، وفي المرتبة الثالثة جاء المستوطنون 33.9العام بنسبة (
%)، بینما غاب 1.8لالنتهاك بنسبة (           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  %)، ثم المحققون 3.6بنسبة قیمتها (

      ً     ً                 غیابا  تاما  في صحیفة القدس.لالنتهاكات            ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  المستعربون 
  :صحیفة فلسطین -ج

جاء جنود االحتالل في المركز األول من بین إجمالي األطراف مقترفة االنتهاكات لحقوق 
%)، بینما جاء الطرف اإلسرائیلي العام في 79.5الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین بنسبة (

           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  لثة جاء المستوطنون %)، وفي المرتبة الثا13.6المرتبة الثانیة بنسبة (
ن كأطراف مقترفة ین والمستعربی%)، بینما غاب كل من المحقق6.8لالنتهاكات بنسبة قیمتها (

  لالنتهاكات بشكل تام في صحیفة فلسطین.

 أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

بإبراز جنود االحتالل اتفقت صحف الدراسة في ترتیب أولویات اهتمامها فیما یتصل  •
لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني حیث جاء هذا            ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  

%)، وفي 79.5الطرف في المرتبة األولى في الصحف الثالث بنسبة بلغت في فلسطین (
  %).60.7%)، وفي القدس (69.8الحیاة الجدیدة (

اهتمامها بإبراز الطرف اإلسرائیلي العام كما اتفقت الصحف الثالث في ترتیب أولویات  •
حیث احتل هذا الطرف المرتبة الثانیة إذ بلغت نسبته في  ،لالنتهاكات           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  

  %).13.6%)، وفي فلسطین (27.6%)، وفي الحیاة الجدیدة (33.9صحیفة القدس (
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   ً        ً رفا  مقترفا  بوصفهم طواتفقت الصحف الثالث في تدني اهتمامها بإبراز المستوطنین  •
حیث جاء هذا الطرف في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت في صحیفة فلسطین  ،لالنتهاكات

  %).2.6%)، وفي الحیاة الجدیدة (3.6%)، وفي القدس (6.8(

وفلسطین النفرادها بإبراز المحققین صحیفة القدس عن صحیفتي الحیاة الجدیدة  میزتت •
لم یظهر هذا  حین %)، في1.8نتهاكات وذلك بنسبة (لال           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  ن اإلسرائیلیی
  في صحیفتي الحیاة الجدیدة وفلسطین. ألبتةالطرف 

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتمعالجة المتحققة من هداف األ -      ً ثامنا  
 :الطفل في صحف الدراسة

یا االنتهاك في قضا موضوعاتمعالجة المتحققة من هداف األ اآلتيیبین الجدول 
المدة الزمنیة للدراسة.  فيالدراسة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي تم تناولها في صحف 

 موضوعاتالصحف فیما یتصل بتناولها ل أدتهطبیعة الدور الذي ف    ُّ تعر  ویساعد هذا الجدول في 
ات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل عبر الكشف عن األهداف المتحققة من نشر موضوع

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

  )8جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسةموضوعات معالجة  المتحققة من هدافاأل

  الصحف

  هدف المعالجة

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  61.7  195  43.2  38  50  56  87.1  101  إبراز االنتهاك

  19.6  62  28.4  25  25  28  7.8  9  إبراز التبعات

.21  24  3.4  4  إبراز أنشطة مؤسسات محلیة
4  22  25  50  15.8  

  2.5  8  2.3  2  3.6  4  1.7  2  إبراز أنشطة مؤسسات دولیة

  0.3  1  1.1  1  -  -  -  -  التفسیر والتحلیل

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي
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  :لصحف الدراسة االتجاه العام -1

إجمالي األهداف ) أن هدف إبراز االنتهاك تصدر المرتبة األولى من 8یبین الجدول رقم (
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة حیث  التي حققتها موضوعات

ً            ا  هدف إبراز %) تقریب40%)، تاله في المرتبة الثانیة بفارق یتجاوز ما نسبته (61.7بلغت نسبته (
%)، بینما جاء في المرتبة الثالثة هدف إبراز أنشطة المؤسسات المحلیة 19.6التبعات ونسبته (

%)، وفي المرتبة الرابعة جاء هدف إبراز أنشطة المؤسسات الدولیة بنسبة قیمتها 15.8بنسبة (
غاب هدف  %)، بینما0.3%)، وفي المرتبة األخیرة جاء هدف التفسیر والتحلیل بنسبة (2.5(

 تام في صحف الدراسة.        ٍ على نحو  التثقیف 

 على مستوى كل صحیفة على حدة: -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
ألهداف المتحققة عبر معالجة جاء هدف إبراز االنتهاك في المركز األول من إجمالي ا

بنسبة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة  موضوعات
        ً                          %) تقریبا  هدف إبراز التبعات وبلغت 79%)، تاله في المرتبة الثانیة بفارق یتجاوز الـ (87.1(

%)، بینما جاء في المرتبة الثالثة هدف إبراز أنشطة المؤسسات المحلیة بنسبة 7.8نسبته (
%)، 1.7%)، وفي المرتبة الرابعة جاء هدف إبراز أنشطة المؤسسات الدولیة بنسبة قیمتها (3.4(

كامل في صحیفة الحیاة         ٍ على نحو  غاب كل من هدف التثقیف وهدف التفسیر والتحلیل  حین في
  الجدیدة.

  :صحیفة القدس  -ب
ألهداف المتحققة من معالجة حصد هدف إبراز االنتهاك أعلى نسبة من إجمالي ا

%) 50ع (االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس بواقموضوعات 
%)، بینما جاء 25لیتصدر بذلك المركز األول، تاله في المركز الثاني هدف إبراز التبعات بنسبة (

إذ بلغت نسبته  ؛في المركز الثالث هدف إبراز أنشطة المؤسسات المحلیة بفارق بسیط عن سابقه
%)، 3.6متها (%)، وفي المرتبة الرابعة جاء هدف إبراز أنشطة المؤسسات الدولیة بنسبة قی21.4(

                                                  ً     ً                 غاب كل من هدف التثقیف وهدف التفسیر والتحلیل غیابا  تاما  في صحیفة القدس. حین في
  :صحیفة فلسطین -ج

ألهداف المتحققة عبر حصل هدف إبراز االنتهاك على المرتبة األولى من إجمالي ا
حیث  ،یناالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسط معالجة موضوعات

هدف إبراز التبعات ونسبته  ملحوظ%)، تاله في المرتبة الثانیة بفارق 43.2بلغت نسبته (
%)، 25%)، بینما جاء في المرتبة الثالثة هدف إبراز أنشطة المؤسسات المحلیة بنسبة (28.4(
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رتبة %)، تاله في الم2.3وحصل هدف إبراز أنشطة المؤسسات الدولیة على المرتبة الرابعة بنسبة (
كامل في         ٍ على نحو  %)، بینما غاب هدف التثقیف 1.1الخامسة هدف التفسیر والتحلیل بنسبة (

  صحیفة فلسطین.
 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

اتفقت صحف الدراسة في ترتیب أجندة اهتماماتها فیما یتصل بإبراز االنتهاك اإلسرائیلي  •
موضوعات االنتهاكات  بوساطةهذا الهدف  حیث تحقق ،لحقوق الطفل الفلسطیني

اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في الصحف الثالث بدرجة كبیرة فاقت تحقق باقي 
إذ بلغت نسبته في صحیفة الحیاة الجدیدة  ،األهداف لیحتل بذلك المرتبة األولى

 %).43.2%)، وفي صحیفة فلسطین (50%)، وفي صحیفة القدس (87.1(

لصحف الثالث في ترتیب أولویات اهتمامها بإبراز التبعات المترتبة على كما اتفقت ا •
االنتهاك كهدف حققته موضوعات االنتهاكات التي تناولتها هذه الصحف لیحتل هذا الهدف 

%)، وبلغت في صحیفة القدس 28.4المرتبة الثانیة بنسبة بلغت في صحیفة فلسطین (
  %).7.8%)، وبلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة (25(

وجاء هدف إبراز أنشطة المؤسسات الحقوقیة المحلیة في المرتبة الثالثة في الصحف  •
الثالث ما یعني أنها اتفقت أیضا في أجندة اهتمامها المتصلة بتحقق هذا الهدف عبر 

إذ بلغت نسبته في صحیفة  ،موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
%) 3.4%)، وتضاءلت لتصل إلى (21.4في صحیفة القدس (%)، وبلغت 25فلسطین (

  في الحیاة الجدیدة.

تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس في اهتمامها بتحقق هدف  •
  %).1.1حیث انفردت بهذا الهدف وحققته بنسبة ( ،التفسیر والتحلیل

  

 :الطفل في صحف الدراسة النطاق الجغرافي لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق -       ً تاسعا  

النطاقات الجغرافیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي تم تناولها  األتيیبین الجدول 
اهتمام صحف ف    ُّ تعر  المدة الزمنیة للدراسة. ویساعد هذا الجدول في  في الدراسةفي صحف 

ة لحقوق األطفال المقترفة في الدراسة وأولویاتها المتصلة بتسلیط الضوء على االنتهاكات اإلسرائیلی
  النطاقات الجغرافیة المختلفة كقطاع غزة، الضفة الغربیة، وسجون االحتالل اإلسرائیلي.
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  )9جدول رقم (
  النطاقات الجغرافیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة

  الصحف

  النطاق الجغرافي

  الياإلجم  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  50.3  159  20.5  18  48.2  54  75  87  الضفة الغربیة

  19.6  62  22.7  20  32.1  36  5.2  6  القدس

  11.4  36  18.2  16  8.9  10  8.6  10  السجون ومراكز التوقیف

  9.8  31  30.7  27  1.8  2  1.7  2  قطاع غزة

  8.9  28  8  7  8.9  10  9.5  11  غیر محدد

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

  :التجاه العام لصحف الدراسةا -1

) أن نطاق الضفة الغربیة قد تصدر المرتبة األولى من إجمالي 9یتضح من الجدول رقم (
النطاقات الجغرافیة لقضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة 

نطاق القدس  كبیرلمرتبة الثانیة بفارق %)، تاله في ا50.3وذلك بحصوله على نسبة قدرها (
حیث بلغت نسبته  السجون ومراكز التوقیف%)، وجاء في المرتبة الثالثة نطاق 19.6ونسبته (

%)، وفي المرتبة 9.8%)، وحاز نطاق قطاع غزة على المرتبة الرابعة بنسبة قیمتها (11.4(
مالي النطاقات الجغرافیة لقضایا %) من إج8.9األخیرة جاءت القضایا غیر محددة النطاق بنسبة (

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة.

 على مستوى كل صحیفة على حدة: -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

جاء نطاق الضفة الغربیة في المركز األول من إجمالي النطاقات الجغرافیة لقضایا االنتهاكات 
%)، تاله في المرتبة الثانیة 75ل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (اإلسرائیلیة لحقوق الطف

%)، وجاء في المرتبة الثالثة نطاق 9.5حیث بلغت نسبتها ( ،القضایا غیر محددة النطاقكبیر بفارق 
ة جاء في المرتبة الرابعة نطاق القدس بنسب %)، في حین8.6اإلسرائیلیة بنسبة ( ومراكز التوقیف لسجونا
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%) من إجمالي النطاقات الجغرافیة 1.7%)، وفي المرتبة األخیرة جاء نطاق قطاع غزة بنسبة (5.2(
  لقضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة.

 :صحیفة القدس  -ب
ایا حظي نطاق الضفة الغربیة على النسبة األعلى من إجمالي النطاقات الجغرافیة لقض

%)، تاله في 48.2االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس بنسبة (
السجون %)، بینما جاء في المرتبة الثالثة كل من: نطاق 32.1المرتبة الثانیة نطاق القدس بنسبة (

%)، وفي 8.9اإلسرائیلیة، والقضایا غیر محددة النطاق إذ بلغت نسبة كل منهما ( ومراكز التوقیف
%) من إجمالي النطاقات الجغرافیة لقضایا 1.8المرتبة األخیرة جاء نطاق قطاع غزة بنسبة قیمتها (

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس.
 :صحیفة فلسطین -ج

ت تصدر نطاق قطاع غزة المرتبة األولى من إجمالي النطاقات الجغرافیة لقضایا االنتهاكا
%)، تاله في 30.7اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین حیث بلغت نسبته (

%)، وجاء في المرتبة الثالثة نطاق الضفة 22.7المرتبة الثانیة بفارق نطاق القدس وبلغت نسبته (
 فالسجون ومراكز التوقینطاق  بفارق ضئیل %)، تاله في المرتبة الرابعة20.5الغربیة بنسبة (

%)، وفي المرتبة األخیرة جاءت القضایا غیر محددة النطاق ونسبتها 18.2اإلسرائیلیة بنسبة (
%) من إجمالي النطاقات الجغرافیة لقضایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في 8(

  صحیفة فلسطین.
 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

یاة الجدیدة في ترتیب أولویات اهتمامهما بنطاق الضفة الغربیة اتفقت صحیفتا القدس والح •
حیث جاء  ،لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني           ً         ً بوصفه نطاقا  جغرافیا  

%)، وبلغت 75هذا النطاق فیهما في المرتبة األولى بنسبة بلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة (
 ،ت صحیفة فلسطین عن صحیفتي القدس والحیاة الجدیدة%).واختلف48.2في صحیفة القدس (

  %).20.5حیث جاء نطاق الضفة الغربیة فیها في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها (
لالنتهاكات            ً         ً بوصفه نطاقا  جغرافیا  اتفقت صحیفتا القدس وفلسطین في اهتمامهما بالقدس  •

رتبة الثانیة في الصحیفتین حیث جاءت القدس في الم ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
أما  %) في صحیفة فلسطین.22.7%) في صحیفة القدس، وبنسبة (32.1بنسبة قدرها (

حیث احتل فیها النطاق غیر المحدد  ،صحیفة الحیاة الجدیدة فقد اختلفت عن الصحیفتین
  %).9.5المرتبة الثانیة بنسبة (

بوصفه لسجون ومراكز التوقیف اإلسرائیلیة ااتفقت صحیفتا الحیاة الجدیدة والقدس في اهتمامهما ب •
حیث جاء هذا النطاق في الصحیفتین في المرتبة الثالثة بنسبة متساویة قیمتها      ً        ً  نطاقا  جغرافیا ،



  

 السمات العامة للمعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة  الثالثالفصل 

114 

واختلفت صحیفة فلسطین عن صحیفتي القدس والحیاة الجدیدة في  %) لكل منهما.8.9(
  %).18.2نسبة (إذ جاء فیها في المرتبة الرابعة ب ؛اهتمامها بهذا النطاق

لالنتهاكات            ً         ً بوصفه نطاقا  جغرافیا  اختلفت صحف الدراسة فیما یتصل باهتمامها بقطاع غزة  •
حیث جاء هذا النطاق في صحیفة فلسطین في  ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

%)، بینما جاء في صحیفة القدس في المرتبة الرابعة بنسبة 30.7المرتبة األولى بنسبة (
  %).1.7وجاء في صحیفة الحیاة الجدیدة في المرتبة الخامسة بنسبة ( %)،1.8(
  

 :االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة المصادر األولیة لموضوعات -       ً عاشرا  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي  المصادر األولیة لموضوعات اآلتيیبین الجدول 
مدى اهتمام الصحف بالمصادر ف    ُّ تعر  لالمدة الزمنیة للدراسة، وذلك  يف صحف الدراسةتم تناولها 

مصادر معینة دون أجندة كل صحیفة فیما یتصل باعتمادها على  ف   ُّ تعر   ،األولیة على اختالفها
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.  تناولها لموضوعات في غیرها

  )10جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة عاتالمصادر األولیة لموضو 

  الصحف
  المصادر األولیة

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  32.6  103  36.4  32  42.9  48  19.8  23  بدون
  14.2  45  22.7  20  16.1  18  6  7  ضحایا

  13.9  44  9.1  8  16.1  18  15.5  18  أقارب ضحایا
  13.3  42  6.8  6  7.1  8  12.9  28  أخرى

  11.7  37  11.4  10  16.1  18  7.8  9  حقوقیون
  6.6  21  4.5  4  1.8  2  12.9  15  منظمات محلیة
  4.4  14  4.5  4  -  -  8.6  10  شهود عیان

  1.9  6  4.5  4  -  -  1.7  2  خبراء ومختصون
  1.3  4  -  -  -  -  3.4  4  منظمات دولیة

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي
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  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

التي وردت دون مصادر أولیة حصدت أعلى  موضوعات) أن ال10یتبین من الجدول رقم (
حیث بلغ  ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة موضوعاتإجمالي نسبة من 

          ً  بوصفه مصدرا  الضحایا  على الموضوعات التي اعتمدت %)، تالها في المرتبة الثانیة32.6بواقع (
            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  %)، وفي المرتبة الثالثة جاء كل من: أقارب الضحایا 14.2بنسبة (    ً  أولیا  

والمصادر المصنفة أخرى وهي المخصصة لما أسمته الصحف مصادر خاصة أو مصادر أمنیة 
بنسبة         ً       ً هم مصدرا  أولیا  بوصف           ً                                      %) لكل منهما ، تالهما في المرتبة الرابعة الحقوقیون 13.3بواقع (
     ً       ً مصدرا  أولیا   اهتبوصف%)، وفي المرتبة الخامسة جاءت المنظمات الحقوقیة المحلیة 11.7قیمتها (
%)، ثم 4.4بنسبة (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  %)، تالها في المرتبة السادسة شهود العیان 6.6بنسبة (

، وفي المرتبة األخیرة جاءت %)1.9بنسبة (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  جاء الخبراء والمختصون 
من إجمالي المصادر األولیة %)، 1.3بنسبة (     ً       ً مصدرا  أولیا   ابوصفهالمنظمات الحقوقیة الدولیة 

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة. لموضوعات
 :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
لمخصصة لما أسمته الصحیفة مصادر خاصة أو مصادر أمنیة تصدرت فئة أخرى ا

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في  ن إجمالي المصادر األولیة لموضوعاتالمرتبة األولى م
دون  من %)، تالها في المرتبة الثانیة القضایا التي وردت24.1صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (

            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  مرتبة الثالثة جاء أقارب الضحایا %)، وفي ال19.8مصدر أولي بنسبة (
     ً       ً مصدرا  أولیا   بصفتها%)، تالهم في المرتبة الرابعة المنظمات الحقوقیة المحلیة 15.5بنسبة قدرها (

%)، 8.6بنسبة (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  شهود العیان  %)، وجاء في المرتبة الخامسة12.9بنسبة (
%)، ثم جاء ضحایا 7.8بنسبة (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  الحقوقیون  تالهم في المرتبة السادسة

%)، وفي المرتبة الثامنة جاءت المنظمات الحقوقیة 6بنسبة (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  االنتهاكات 
           ً  بوصفهم مصدرا  في المرتبة األخیرة الخبراء والمختصون %)، فیما جاء 3.4ة كمصدر بنسبة (الدولی
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  ن إجمالي المصادر األولیة لموضوعاتم%)، 1.7بنسبة (      ً أولیا  

  الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة.
  :صحیفة القدس  -ب

حصدت القضایا التي وردت دون مصدر أولي في صحیفة القدس أعلى نسبة بواقع 
یا االنتهاكات %)، تالها في المركز الثاني كل من: أقارب الضحایا والحقوقیون وضحا42.9(

%)، وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة 16.1حیث بلغت نسبة كل منهم ( ،بوصفهم مصادر أولیة
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%)، تالها 7.1أخرى المخصصة لما أسمته الصحیفة مصادر خاصة أو مصادر أمنیة ونسبتها (
ما غاب %)، بین1.8بنسبة (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  في المرتبة الرابعة المنظمات الحقوقیة المحلیة 

    ً     ً     غیابا  تاما  في  بوصفهم مصادر أولیةكل من: الخبراء والمختصون والمنظمات الحقوقیة الدولیة 
  صحیفة القدس.

  :صحیفة فلسطین -ج
%)، 36.4جاءت القضایا التي لم تستخدم أي مصدر أولي في المرتبة األولى بنسبة (

%)، وفي المرتبة الثالثة جاء 22.7ع (بواق            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  تالها في المرتبة الثانیة الضحایا 
%)، تالهم في المرتبة الرابعة أقارب الضحایا 11.4بنسبة قدرها (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  الحقوقیون 

جاءت المصادر األخرى المخصصة  %)، وفي المرتبة الخامسة9.1بنسبة (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  
%)، تالها في 6.8بلغت نسبتها ( لما أسمته الصحیفة مصادر خاصة أو مصادر أمنیة حیث

بوصفهم المرتبة السادسة كل من: شهود العیان والخبراء والمختصون والمنظمات الحقوقیة المحلیة 
بوصفهم غابت المنظمات الحقوقیة الدولیة  في حین ،%) لكل منهم4.5بنسبة قیمتها (     ً       ً مصدرا  أولیا  
  في صحیفة فلسطین.     ً       ً مصدرا  أولیا  

  :الختالف بین صحف الدراسةأوجه االتفاق وا -3

اتفقت صحف الدراسة في نشرها لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  •
أي مصدر من المصادر األولیة حیث تصدرت الموضوعات  إلىالفلسطیني دون االستناد 

%) 42.9التي نشرت دون مصادر أولیة المرتبة األولى في الصحف الثالث بنسبة بلغت (
%) في صحیفة الحیاة 19.8%) في صحیفة فلسطین، و(36.4لقدس، و(في صحیفة ا

  الجدیدة.

            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  اتفقت صحیفتا الحیاة الجدیدة والقدس في اهتمامهما بأقارب الضحایا  •
تم االعتماد علیه في موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني حیث جاء 

%) في صحیفة القدس، 16.1ي المرتبة الثانیة بنسبة (هذا المصدر في الصحیفتین ف
واختلفت صحیفة فلسطین عن الصحیفتین في  %) في صحیفة الحیاة الجدیدة.15.5و(

  %).9.1حیث احتل فیها المرتبة الرابعة بنسبة ( ،اهتمامها بهذا المصدر األولي

حیث جاء شهود             ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  اختلفت صحف الدراسة في اهتمامها بشهود العیان  •
%)، بینما جاء في 8.6العیان في صحیفة الحیاة الجدیدة في المرتبة الرابعة بنسبة (

                   ً  غاب هذا المصدر تماما   %)، في حین4.5( صحیفة فلسطین في المرتبة السادسة بنسبة
  في صحیفة القدس.
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ا حیث جاء هذ ،           ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  اختلفت صحف الدراسة في اهتمامها بالحقوقیین  •
%)، وجاء في صحیفة 16.1المصدر في صحیفة القدس في المرتبة الثانیة بنسبة (

%)، بینما احتل هذا المصدر المرتبة الخامسة في 11.4فلسطین في المرتبة الثالثة بنسبة (
  %).7.8صحیفة الحیاة الجدیدة بحصوله على نسبة قدرها (

حیث جاء            ً       ً وصفهم مصدرا  أولیا  باختلفت صحف الدراسة في اهتمامها بالخبراء والمختصین  •
%)، بینما 1.7هذا المصدر في المرتبة الثامنة في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة قدرها (

غاب هذا المصدر  حین %)، في4.5جاء في صحیفة فلسطین في المرتبة السادسة بنسبة (
      ً                 تماما  في صحیفة القدس.

            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  المحلیة اختلفت صحف الدراسة في اهتمامها بالمنظمات الحقوقیة  •
حیث جاءت هذه المنظمات في المرتبة الثالثة في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة 

%)، بینما حصلت 1.8%)، وجاءت في المرتبة الرابعة في صحیفة القدس بنسبة (12.9(
  %).4.5على المرتبة السادسة في صحیفة فلسطین بنسبة (

یفتي القدس وفلسطین بانفرادها باالعتماد على تمیزت صحیفة الحیاة الجدیدة عن صح •
  %).3.7بنسبة قدرها (     ً       ً مصدرا  أولیا   هابوصفالمنظمات الحقوقیة الدولیة 

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  المصادر اإلعالمیة لموضوعات - حادي عشر
 :في صحف الدراسة

االنتهاكات  موضوعات المصادر اإلعالمیة لموضوعات االنتهاك في اآلتيیبین الجدول 
المدة الزمنیة للدراسة، وذلك بغرض  فية لحقوق الطفل التي تم تناولها صحف الدراسة اإلسرائیلی

ّ  تعر ف مدى اهتمام صحف الدراسة بهذه المصادر على اختالفها وتنوعها ومن ضمنها: المراسل    
  .جنبیة، الكاتب، وغیرها من مصادرالصحفي، الوكالة المحلیة، الوكالة األ
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  )11جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة المصادر اإلعالمیة لموضوعات یبین

  الصحف

  المصادر اإلعالمیة

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  26.6  84  29.5  26  48.2  54  3.4  4  مراسل صحفي

  23.4  74  10.2  9  3.6  4  52.6  61  وكالة محلیة

  1.3  4  1.8  2  1.8  2  -  -  وكالة أجنبیة

  1.6  5  -  -  3.6  4  0.9  1  كاتب صحفي

  4.7  15  5.7  5  7.1  8  1.7  2  أخرى

  9.8  31  6.8  6  10.7  12  11.2  13  متعدد

  32.6  103  45.5  40  25  28  30.2  35  بدون

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

التي وردت دون ذكر مصدرها  سابق أن فئة بدون المخصصة للموضوعاتن الجدول الیبی
تم  %) من إجمالي المصادر اإلعالمیة التي32.6اإلعالمي قد تصدرت المركز األول بنسبة (

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، تالها في  االعتماد علیها كمصادر لموضوعات
%)، وفي المركز الثالث 26.6بنسبة (           ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  اسل الصحفي المركز الثاني المر 

%)، ثم جاءت في المركز الرابع 23.4ونسبتها (            ً        ً بوصفها مصدرا  إعالمیا  جاءت الوكالة المحلیة 
%)، تالها المصادر المصنفة أخرى والمقصود بها مواقع 9.8القضایا متعددة المصادر بنسبة (

 حین %)، في4.7ة محلیة وصحف إسرائیلیة في المركز الخامس بنسبة (إلكترونیة ومكاتب صحفی
%)، وفي المركز األخیر جاءت 1.6جاء في المركز السادس الكاتب الصحفي كمصدر بنسبة (

االنتهاكات  إجمالي المصادر اإلعالمیة لموضوعات %) من1.3الوكالة األجنبیة كمصدر بنسبة (
  دراسة.اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف ال
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  :على مستوى كل صحیفة على انفراد -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
 من بین المصادر اإلعالمیة لموضوعات حظیت الوكاالت المحلیة على أعلى نسبة

تالها في المرتبة %)، 52.6االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (
وجاءت في المرتبة الثالثة %)، 30.2دون مصدر إعالمي بنسبة (التي وردت  الثانیة الموضوعات

%)، ثم جاء المراسل الصحفي في المرتبة الرابعة 11.2متعددة المصادر ونسبتها ( الموضوعات
%)، تاله المصادر المصنفة أخرى والمقصود بها مواقع إلكترونیة ومكاتب صحفیة 3.4بنسبة (

%)، وجاء في المرتبة األخیرة الكاتب الصحفي 1.7( محلیة وصحف إسرائیلیة إذ بلغت نسبتها
في صحیفة             ً        ً بوصفها مصدرا  إعالمیا  %)، بینما غابت وكاالت األنباء األجنبیة 0.9كمصدر بنسبة (
  الحیاة الجدیدة.

  :صحیفة القدس  -ب
 إجمالي المصادر اإلعالمیة لموضوعات حصل المراسل الصحفي على المركز األول من

%)،تاله في المركز الثاني 48.2ئیلیة لحقوق الطفل في صحیفة القدس بنسبة (االنتهاكات اإلسرا
 %)، وجاءت الموضوعات25مي ونسبتها (التي وردت دون ذكر مصدرها اإلعال الموضوعات

%)، تالها في المركز الرابع المصادر المصنفة 10.7متعددة المصدر في المركز الثالث بنسبة (
%)، 7.1ترونیة ومكاتب صحفیة محلیة وصحف إسرائیلیة بنسبة (أخرى والمقصود بها مواقع إلك

وفي المركز الخامس جاء كل من: الكاتب الصحفي والوكاالت المحلیة كمصدر حیث بلغت نسبة 
 %) من1.8         ً                                               %)، وأخیرا  جاءت الوكاالت األجنبیة في المركز السادس بنسبة (3.6كل منهما (

 هاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحیفة القدس.االنت إجمالي المصادر اإلعالمیة لموضوعات
  :صحیفة فلسطین -ج

جاءت فئة بدون المخصصة للقضایا التي وردت دون ذكر مصدرها اإلعالمي في المركز 
%)، تالها في المركز الثاني المراسل 45.5حیث بلغت نسبتها ( ،األول في صحیفة فلسطین

%)، وجاءت في المركز الثالث الوكالة المحلیة 29.5بنسبة (           ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  الصحفي 
متعددة المصادر في المركز %)، ثم جاءت الموضوعات 10.2بنسبة (     ً        ً مصدرا  إعالمیا   ابوصفه

%)، تالها المصادر المصنفة أخرى والمقصود بها مواقع إلكترونیة ومكاتب 6.8الرابع بنسبة (
%)، ثم جاءت في المركز 5.7تها (صحفیة محلیة وصحف إسرائیلیة في المركز الخامس ونسب

          ً  بوصفه مصدرا  %)، بینما غاب الكاتب الصحفي 1.8السادس الوكالة األجنبیة كمصدر بنسبة (
      ً     ً                  غیابا  تاما  في صحیفة فلسطین.       ً إعالمیا  
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 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

          ً  بوصفه مصدرا  اختلفت صحف الدراسة في ترتیب أولویات اهتمامها بالمراسل الصحفي  •
%)، بینما 48.2حیث جاء المراسل في المرتبة األولى في صحیفة القدس بنسبة (       ً إعالمیا  

%)، وجاء في المرتبة الرابعة في 29.5جاء في المرتبة الثانیة في صحیفة فلسطین بنسبة (
  %).3.4صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (

    ً  مصدرا   ابوصفهألنباء المحلیة اختلفت صحف الدراسة في ترتیب اهتماماتها بوكاالت ا •
حیث جاء هذا المصدر في المرتبة األولى في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة        ً إعالمیا  

         ً         %)، وأخیرا  جاء في 10.2%)، وجاء في المرتبة الثالثة في صحیفة فلسطین بنسبة (52.6(
  %).03.6المرتبة الخامسة في صحیفة القدس بنسبة (

    ً  مصدرا   ابوصفهفي اهتمامهما بوكاالت األنباء األجنبیة  اتفقت صحیفتا القدس وفلسطین •
حیث جاءت الوكاالت األجنبیة فیهما في المرتبة السادسة بنسبة متساویة بلغت في        ً إعالمیا  

في صحیفة            ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  اختفت هذه الوكاالت  حین %)، في1.8كل منهما (
  الحیاة الجدیدة.

نشر موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل تقاربت صحف الدراسة فیما یتصل ب •
حیث جاءت الموضوعات التي نشرت دون مصدر في  ،الفلسطیني دون مصدر إعالمي

%)، بینما جاءت هذه الموضوعات في 45.5صحیفة فلسطین في المرتبة األولى بنسبة (
%) في 30.2صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس في المرتبة الثانیة بحصولها على نسبة (

  %) في صحیفة القدس.25صحیفة الحیاة الجدیدة، و(

حیث جاء            ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  اختلفت صحف الدراسة في اهتمامها بالكاتب الصحفي  •
%)، وجاء في المرتبة 3.6هذا المصدر في المرتبة الخامسة في صحیفة القدس بنسبة (

          ً           اختفى تماما  في صحیفة  %)، بینما0.9السادسة في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (
  فلسطین.
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  المبحث الثاني
النتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق المعالجة الصحفیة لالسمات العامة لشكل 

  الطفل الفلسطیني فیصحف الدراسة
النتهاكات المعالجة الصحفیة لیهدف هذا المبحث إلى الكشف عن السمات العامة لشكل 

ّ  تعر فف الدراسة عبر اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صح المستخدمة في  الفنون الصحفیة   
  ومواقعها في صحف الدراسة وعناصر اإلبراز المستخدمة معها. معالجة هذه الموضوعات

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتالفنون الصحفیة المستخدمة مع  -  ً  أوال  
 :الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة

االنتهاكات  موضوعاتنسب الفنون الصحفیة المستخدمة مع تكرارات و  اآلتيیبین الجدول 
المدة  فياإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي تم تناولها في صحف الحیاة الجدیدة، القدس، وفلسطین، 

ّ  لتعر فالزمنیة للدراسة،  تناولها  في أثناءمدى اهتمام الصحف باستخدام األشكال الصحفیة المختلفة     
  ائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.االنتهاكات اإلسر  موضوعاتل

  )12جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة في صحف الدراسة موضوعاتالفنون الصحفیة المستخدمة مع  یبین

  الصحف

  الفن الصحفي

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  75  237  62.5  55  70.5  79  88.8  103  خبر

  20.9  66  30.7  27  24.1  27  10.3  12  تقریر

  1.6  5  -  -  3.6  4  0.9  1  مقال

  1.6  5  3.4  3  1.8  2  -  -  منفردة صورة

  0.6  2  2.3  2  -  -  -  -  حدیث

  0.3  1  1.1  1  -  -  -  -  تحقیق

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي
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  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

لمركز األول من إجمالي یتضح من الجدول السابق أن فن الخبر الصحفي قد تصدر ا
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في  موضوعاتالفنون الصحفیة المستخدمة مع 

%)، تاله في المركز الثاني بفارق كبیر فن التقریر الصحفي 75إذ بلغت نسبته ( ؛صحف الدراسة
رة الصحفیة حیث %)، ثم جاء في المركز الثالث كل من: المقال الصحفي والصو 20.9بنسبة (

%)، 0.6%)، تالهما في المركز الرابع فن الحدیث الصحفي بنسبة (1.6بلغت نسبة كل منهما (
%) من إجمالي الفنون الصحفیة 0.3وجاء في المركز األخیر فن التحقیق الصحفي بنسبة (

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة. موضوعاتالمستخدمة مع 

  :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
حظي فن الخبر الصحفي على أعلى نسبة من إجمالي الفنون الصحفیة المستخدمة مع 

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة بواقع  موضوعات
%)، 10.3التقریر الصحفي الذي بلغت نسبته ( %)، تاله في المركز الثاني بفارق كبیر فن88.8(

%)، بینما غابت فنون: الحدیث والتحقیق 0.9ثم جاء في المركز الثالث فن المقال الصحفي بنسبة (
                               ً     ً                          والصورة الصحفیة المنفردة غیابا  تاما  في صحیفة الحیاة الجدیدة.

  :صحیفة القدس  -ب
الفنون الصحفیة المستخدمة مع جاء فن الخبر الصحفي في المرتبة األولى من إجمالي 

%)، 70.5االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس بنسبة ( موضوعات
%)، ثم جاء فن المقال في 24.1تاله في المرتبة الثانیة بفارق كبیر فن التقریر الصحفي بنسبة (

%)، 1.8         ً                                    %)، وأخیرا  جاءت الصورة المنفردة بنسبة قدرها (3.6إذ بلغت نسبته ( ؛المرتبة الثالثة
  كامل في صحیفة القدس.        ٍ على نحو  لتحقیق بینما غاب كل من: فن الحدیث وفن ا

  :صحیفة فلسطین -ج
حظي فن الخبر الصحفي على المرتبة األولى من إجمالي الفنون الصحفیة المستخدمة مع 

سرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین بنسبة قدرها االنتهاكات اإل موضوعات
%)، ثم جاءت في المرتبة 30.7%)، تاله في المرتبة الثانیة فن التقریر الصحفي ونسبته (62.5(

%)، تالها في المرتبة الرابعة فن الحدیث الصحفي 3.4الثالثة الصورة الصحفیة المنفردة بنسبة (
%)، بینما 1.1از فن التحقیق الصحفي على نسبة ضئیلة لم تتجاوز (ح حین %)، في2.3بنسبة (

          ً                                   غاب تماما  فن المقال الصحفي في صحیفة فلسطین.
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 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

اتفقت صحف الدراسة في ترتیب أولویات اهتمامها بفن الخبر الصحفي كأحد الفنون  •
 ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني الصحفیة المستخدمة في تقدیم موضوعات

حیث تصدر الخبر المركز األول في الصحف الثالث بنسبة بلغت في صحیفة الحیاة 
  %).62.5%)، وفي صحیفة فلسطین (70.5%)، وفي صحیفة القدس (88.8الجدیدة (

ء في اتفقت صحف الدراسة في ترتیب أولویات اهتمامها بفن التقریر الصحفي الذي جا •
%)، 30.7حیث بلغت نسبته في صحیفة فلسطین ( ،المركز الثاني في الصحف الثالث

  %).10.3%)، بینما بلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة (24.1وبلغت في صحیفة القدس (

حیث حاز هذا  ،اتفقت صحیفتا الحیاة الجدیة والقدس في اهتمامهما بفن المقال الصحفي •
%)، 3.6إذ بلغت نسبة استخدامه في صحیفة القدس ( ؛ثةالفن فیهما على المرتبة الثال

%)، لتتفوقا بذلك على صحیفة فلسطین التي لم 0.9وبلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة (
  تستخدم هذا الفن مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

الفن في المركز الثالث حیث جاء هذا  ،تفاوت اهتمام صحف الدراسة بفن الصورة المنفردة •
%)، وجاء في المركز الرابع في صحیفة القدس 3.4في صحیفة فلسطین بنسبة قدرها (

%)، بینما لم تستخدم صحیفة الحیاة الجدیدة الصور المنفردة في تناولها 1.8بنسبة (
  لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

حیث انفردت باستخدام فن  ،لحیاة الجدیدةتفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي القدس وا •
%)، 2.3لى التوالي (إذ بلغت نسبتهما فیها ع ؛الحدیث الصحفي وفن التحقیق الصحفي

لم تستخدم صحیفتا القدس والحیاة الجدیدة هذین الفنین الصحفیین مع  %)، في حین1.1و(
  موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف  موضوعاتموضوعات و موقع  -     ً  ثانیا  
  :الدراسة

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي تم تناولها  موضوعاتمواقع  اآلتيیبین الجدول 
ویساعد هذا الجدول في  المدة الزمنیة للدراسة. فيفي صحف الحیاة الجدیدة، القدس، وفلسطین، 

ّ  تعر ف االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل عدا عن  موضوعاتام صحف الدراسة بإبراز مدى اهتم   
ّ  تعر ف   على صفحاتها. موضوعاتأجندة كل صحیفة على حدة فیما یتصل بمواقع هذه ال   
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  )13جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة موضوعاتمواقع یبین 

  الصحف
  الموقع

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  89.2  282  88.6  78  90.2  101  88.8  103  صفحة داخلیة
  10.8  34  11.4  10  9.8  11  11.2  13  صفحة أولى
  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي

  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1
ألول من إجمالي مواقع یبین الجدول السابق أن الصفحات الداخلیة تصدرت المركز ا

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة بنسبة قدرها  موضوعات
  %).10.8%)، تلتها في المركز الثاني وبفارق كبیر الصفحات األولى بنسبة (89.2(
  :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
االنتهاكات  موضوعاتأعلى نسبة من إجمالي مواقع  حظیت الصفحات الداخلیة على

%)، تلتها في المركز 88.8اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة بواقع (
  %).11.2الثاني بفارق كبیر الصفحات األولى ونسبتها (

  :صحیفة القدس  -ب
االنتهاكات  وعاتموضتصدرت الصفحات الداخلیة المركز األول من إجمالي مواقع 

%)، تلتها في المركز الثاني 90.2اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس بنسبة (
 %).9.8بفارق كبیر الصفحات األولى ونسبتها (

  :صحیفة فلسطین -ج
االنتهاكات  موضوعاتجاءت الصفحات الداخلیة في المرتبة األولى من إجمالي مواقع 

%)، تلتها في 88.6حیث بلغت نسبتها ( ،لطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطیناإلسرائیلیة لحقوق ا
  %).11.4المركز الثاني بفارق كبیر الصفحات األولى بنسبة (

 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

اتفقت صحف الدراسة في ترتیب أولویاتها المتصلة بالصفحة الداخلیة كموقع لموضوعات  •
حیث جاءت الصفحات الداخلیة في المرتبة  ؛رائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینياالنتهاكات اإلس

%)، وبلغت في صحیفة 90.2إذ بلغت نسبتها في صحیفة القدس ( ؛األولى في صحف الدراسة
  %).88.6%)، بینما بلغت في صحیفة فلسطین (88.8الحیاة الجدیدة (
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صلة بالصفحة األولى كموقع                          ً                         كما اتفقت صحف الدراسة أیضا  في ترتیب أولویاتها المت •
لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني حیث جاءت الصفحات األولى في 

%)، وبلغت في 11.4إذ بلغت نسبتها في صحیفة فلسطین ( ؛المرتبة الثانیة في صحف الدراسة
  %).9.8%)، بینما بلغت في صحیفة القدس (11.2صحیفة الحیاة الجدیدة (

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتأنواع العناوین المستخدمة مع  -ً  ا  ثالث
  :الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتیبین الجدول التالي أنواع العناوین المستخدمة مع 
ّ  تعر فهذا الجدول في ویساعد المدة الزمنیة للدراسة.  فيالدراسة الطفل التي تم تناولها في صحف     

الدراسة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة ین المختلفة التي استخدمتها صحف أنواع العناو 
  لحقوق الطفل الفلسطیني. 

  )14جدول رقم (
في صحف  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل موضوعاتأنواع العناوین المستخدمة مع  یبین

  ∗الدراسة

  الصحف

  أنواع العناوین

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  91  283  77.6  66  98.2  108  94  109  ممتد

  7.7  24  22.4  19  -  -  4.3  5  عریض

  1.3  4  -  -  1.8  2  1.7  2  عمودي

  100  311  100  85  100  110  100  116  اإلجمالي

                                           

مجموع العناوین في صحیفتي القدس وفلسطین في هذا الجدول أقل من مجموع موضوعات االنتهاكات یبدو ∗
               ً                         منهما تضمنت عددا  من الصور المنفردة التي                                                     ً اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في الصحیفتین ألن كال  

ق فئة نوع العنوان على فن وبطبیعة الحال ال یمكن تطبی ،     ً مستقال    ً ا  صحفی  ً ا  فنبوصفها تعاملت معها الباحثة 
 .صورتینصور وفي صحیفة القدس  3الصورة الصحفیة المنفردة وقد بلغ عددها في صحیفة فلسطین 
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  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1
ن الممتد حصل على أعلى نسبة من إجمالي أنواع یتضح من الجدول السابق أن العنوا

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في  موضوعاتالعناوین الصحفیة المستخدمة مع 
%)، تاله في المركز الثاني بفارق كبیر العنوان 91حیث بلغت نسبة استخدامه ( ،صحف الدراسة

ث العنوان العمودي بنسبة ضئیلة لم تتجاوز الـ %)، ثم جاء في المركز الثال7.7العریض بنسبة (
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعات%)، من إجمالي أنواع العناوین المستخدمة مع 1.3(

  الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة.
  :حدةعلى مستوى كل صحیفة على -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
مالي أنواع العناوین الصحفیة المستخدمة مع جاء العنوان الممتد في المرتبة األولى من إج

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة  موضوعات
%)، ثم جاء في المركز 4.3%)، تاله في المركز الثاني بفارق كبیر العنوان العریض بنسبة (94(

 موضوعاتي أنواع العناوین المستخدمة مع %)، من إجمال1.7الثالث العنوان العمودي ونسبته (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة الحیاة الجدیدة.

  :صحیفة القدس  -ب
تصدر العنوان الممتد المركز األول من إجمالي أنواع العناوین الصحفیة المستخدمة مع 

في صحیفة القدس حیث بلغت نسبته االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  موضوعات
%)، بینما غاب 1.8%)، تاله في المركز الثاني بفارق كبیر العنوان العمودي ونسبته (98.2(

  تام في صحیفة القدس.        ٍ على نحو  العنوان العریض 
  :صحیفة فلسطین -ج

حصل العنوان الممتد على أعلى نسبة من إجمالي أنواع العناوین الصحفیة المستخدمة مع 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین بنسبة قدرها  وعاتموض

%)، بینما غاب 22.4%)، تاله في المركز الثاني بفارق كبیر العنوان العریض ونسبته (77.6(
                      ً     ً                  العنوان العمودي غیابا  تاما  في صحیفة فلسطین.

 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

حیث جاء هذا النوع من  ،صحف الدراسة في أجندة اهتمامها بالعنوان الممتداتفقت  •
إذ بلغت نسبة استخدامه مع موضوعات  ؛العناوین في المرتبة األولى في الصحف الثالث

%)، وبلغت 98.2االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس (
 حین %)، في94یفة الحیاة الجدیدة (نسبة استخدامه مع ذات الموضوعات في صح

  %).77.6تراجعت نسبة استخدامه في صحیفة فلسطین لتصل إلى (
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اتفقت صحیفتا الحیاة الجدیدة وفلسطین في اهتمامهما بالعنوان العریض الذي تصدر فیهما  •
بلغت نسبته في  %)، في حین22.4ته في صحیفة فلسطین (إذ بلغت نسب ،المركز الثاني
%)، لتتفوقا بذلك على صحیفة القدس التي لم تستخدم هذا 4.3الجدیدة ( صحیفة الحیاة

  النوع من العناوین مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

إذ جاء هذا  ؛اتفقت صحیفتا الحیاة الجدیدة والقدس في أجندة اهتمامهما بالعنوان العمودي •
وبلغت نسبة استخدام العنوان  لثة في الصحیفتین.النوع من العناوین في المرتبة الثا

الطفل في صحیفة القدس العمودي مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق 
%)، بینما لم تستخدم صحیفة 1.7بلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة ( %)، في حین1.8(

  فلسطین هذا النوع من العناوین.
  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  وضوعاتمعناصر اإلبراز المستخدمة مع  -    ً  رابعا  
 :الطفل في صحف الدراسة

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتیبین الجدول عناصر اإلبراز المستخدمة مع 
أولویات صحف    ّ   لتع رفالمدة الزمنیة للدراسة، وذلك  في الدراسةالطفل التي تم تناولها في صحف 

استخدام اكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل عن طریق نتهالدراسة فیما یتصل بإبراز موضوعات اال
  عناصر اإلبراز المختلفة.

  )15جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفلفي صحف الدراسة موضوعاتعناصر اإلبراز المستخدمة مع  یبین

  الصحف

  عناصر اإلبراز

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  24.1  76  43.2  38  13.4  15  19.8  23  صور

  4.4  14  13.6  12  1.8  2  -  -  خلفیات

  2.5  8  4.5  4  1.8  2  1.7  2  ألوان

  69  218  38.6  34  83  93  78.4  91  بدون

  100  316  100  88  100  112  100  116  اإلجمالي
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  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

لحقوق الطفل الفلسطیني التي  االنتهاكات اإلسرائیلیة موضوعاتیبین الجدول السابق أن 
لم یصحبها أي عنصر من عناصر اإلبراز قد تصدرت المرتبة األولى في صحف الدراسة بنسبة 

إبراز بنسبة  بوصفه عنصر%)، تالها في المركز الثاني بفارق كبیر استخدام الصور 69قدرها (
%)، وفي 4.4بتها (إبراز ونس بوصفها عنصر%)، ثم جاءت في المركز الثالث الخلفیات 24.1(

%) من إجمالي 2.5إبراز بنسبة لم تتجاوز الـ ( بوصفها عنصرالمركز األخیر جاءت األلوان 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في  موضوعاتعناصر اإلبراز المستخدمة مع 

  صحف الدراسة.

  :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ
التي لم یصحبها أي عنصر من عناصر اإلبراز على أعلى نسبة في  موضوعاتالحصلت 

إبراز ونسبتها  بوصفه عنصر%)، تالها استخدام الصور 78.4صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة (
بوصفها %)، بینما غابت الخلفیات 1.7إبراز بنسبة ( بوصفه عنصر%)، ثم جاءت األلوان 19.8(

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في  موضوعاتمع  حیث لم تستخدم ،إبراز عنصر
  صحیفة الحیاة الجدیدة.

  :صحیفة القدس  -ب
التي لم یصحبها أي عنصر من عناصر اإلبراز في صحیفة القدس  موضوعاتحظیت ال

بوصفه %)، تالها في المركز الثاني بفارق كبیر استخدام الصور 83على أعلى نسبة بواقع (
بوصفها %)، ثم جاء في المركز الثالث كل من: الخلفیات واأللوان 13.4راز بنسبة (إب عنصر
%) لكل منهما، من إجمالي عناصر اإلبراز المستخدمة مع 1.8إبراز بنسبة قیمتها ( عنصر

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس. موضوعات
  :صحیفة فلسطین -ج

 موضوعاتتبة األولى من إجمالي عناصر اإلبراز المستخدمة مع تصدرت الصور المر 
%)، تالها في 43.2االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحیفة فلسطین حیث بلغت نسبتها (

التي لم یصحبها أي عنصر من عناصر اإلبراز بنسبة قدرها  موضوعاتالمركز الثاني ال
%)، وفي 13.6إبراز بنسبة ( بوصفها عنصریات %)، ثم جاءت في المركز الثالث الخلف38.6(
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%) من إجمالي عناصر 4.5إذ بنسبة ( ؛إبراز بوصفها عنصرالمركز األخیر جاءت األلوان 
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني. موضوعاتاإلبراز المستخدمة مع 

  
  :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس فیما یتصل باهتمامها  تفوقت صحیفة فلسطین •
إبراز مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  بوصفه عنصرباستخدام الصور 

 %)، في43.2حیث تصدرت الصور المرتبة األولى في هذه الصحیفة بنسبة ( ،الفلسطیني
یدة والقدس بنسب قدرها على جاءت في المرتبة الثانیة في صحیفتي الحیاة الجد حین

  %).13.4%)، و(19.8التوالي (

إذ جاء هذا  ،إبراز بوصفه عنصراتفقت صحیفتا فلسطین والقدس في اهتمامهما بالخلفیات  •
%)، 13.6العنصر في المركز الثالث في الصحیفتین بنسبة بلغت في صحیفة فلسطین (

  ً             اما  عن موضوعات %)، بینما غابت الخلفیات تم1.3وبلغت في صحیفة القدس (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحیفة الحیاة الجدیدة.

اتفقت صحیفتا الحیاة الجدیدة والقدس فیما یتعلق بترتیب أولویات اهتمامهما باأللوان  •
حیث جاءت األلوان في المرتبة الثالثة في الصحیفتین بحصولها  ،إبراز بوصفه عنصر

%) في صحیفة الحیاة الجدیدة، بینما جاءت 1.7القدس و(%) في صحیفة 1.8على نسبة (
 %).04.5األلوان في المرتبة الرابعة في صحیفة فلسطین بنسبة (

اتفقت صحیفتا الحیاة الجدیة والقدس في تناولهما لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة  •
حیث جاءت  ،لحقوق الطفل الفلسطیني غیر مصحوبة بأي من عناصر اإلبراز

عات المنشورة دون عناصر إبراز في المرتبة األولى في الصحیفتین بنسبة قدرها الموضو 
جاءت  حین %) في صحیفة الحیاة الجدیدة، في78.4%) في صحیفة القدس، و(83(

الموضوعات غیر المصحوبة بعناصر إبراز في صحیفة فلسطین في المرتبة الثانیة بنسبة 
)38.6.(%  
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االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  موضوعاتل أنواع الصور المصاحبة -    ً  خامسا  
  :في صحف الدراسة

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتلأنواع الصور المصاحبة  اآلتيیبین الجدول 
  ّ   تع رفویساعد هذا الجدول في المدة الزمنیة للدراسة.  فيالدراسة الطفل التي تم تناولها في صحف 

االنتهاكات  موضوعاتدام الصور على اختالف أنواعها مع مدى اهتمام صحف الدراسة باستخ
  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

  )16جدول رقم (
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفلفي صحف الدراسة موضوعاتأنواع الصور المصاحبة ل

  الصحف

  أنواع الصور

  اإلجمالي  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  81.6  62  92.1  35  40  6  91.3  21  یةخبر 

  18.4  14  7.9  3  60  9  8.7  2  شخصیة

  100  76  100  38  100  15  100  23  اإلجمالي

  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

یتبین من الجدول السابق أن الصور الخبریة تقدمت وتصدرت المرتبة األولى من إجمالي 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  عاتموضو أنواع الصور المستخدمة في صحف الدراسة مع 

%)، تالها في المركز الثاني بفارق كبیر الصور الشخصیة ونسبتها 81.6حیث بلغت نسبتها (
                                                 ً     ً                   %)، بینما غابت الصور الجمالیة عن صحف الدراسة غیابا  تاما  حیث لم تستخدم مع 18.4(

  صحف الدراسة.االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في  موضوعات
  :حدةعلى مستوى كل صحیفة على -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

تصدرت الصور الخبریة المرتبة األولى من إجمالي أنواع الصور المستخدمة في صحیفة 
%)، تالها في 91.3االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل بنسبة ( موضوعاتالحیاة الجدیدة مع 

                                  ً  %)، بینما غابت الصور الجمالیة غیابا  8.7صور الشخصیة ونسبتها (المركز الثاني بفارق كبیر ال
  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في الحیاة الجدیدة. موضوعات   ً                   تاما  حیث لم تستخدم مع 
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  :صحیفة القدس  -ب
حصلت الصور الشخصیة على أعلى نسبة من إجمالي أنواع الصور المستخدمة في 

%)، تالها في 60نتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل بنسبة قدرها (اال موضوعاتصحیفة القدس مع 
%)، بینما غابت الصور الجمالیة ولم تستخدم مع 40المركز الثاني الصور الخبریة ونسبتها (

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة القدس. موضوعات
  
  :صحیفة فلسطین -ج

كز األول من إجمالي أنواع الصور المستخدمة في صحیفة جاءت الصور الخبریة في المر 
%)، تالها في المركز 92.1االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل بنسبة ( موضوعاتفلسطین مع 

حیث لم  ،غابت الصور الجمالیة حین %)، في7.9الثاني بفارق كبیر الصور الشخصیة بنسبة (
  لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطین.االنتهاكات اإلسرائیلیة  موضوعاتتستخدم مع 

 :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

تمامهما باستخدام الصور الخبریة بوصفها اتفقت صحیفتا الحیاة الجدیدة وفلسطین في اه •
حیث جاء  ،مصاحبة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني   ً  صورا  

ر في المرتبة األولى في الصحیفتین بنسبة بلغت في صحیفة فلسطین هذا النوع من الصو 
جاءت الصور الخبریة  حین %)، في91.3%)، وبلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة (92.1(

  %).40في صحیفة القدس في المرتبة الثانیة بنسبة (

  ً ا  صور بوصفها                        ً                                    كما اتفقت الصحیفتان أیضا  في أجندة اهتمامهما بالصور الشخصیة  •
إذ بلغت نسبة  ؛احبة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيمص

 %)، في7.9%)، وبلغت في صحیفة فلسطین (8.7استخدامها في صحیفة الحیاة الجدیدة (
  %). 60جاءت الصور الشخصیة في صحیفة القدس في المرتبة األولى بنسبة ( حین

  

  :سرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسةمساحة موضوعات االنتهاكات اإل –     ً سادسا  
نسب مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  اآلتيیبین الجدول 

  :اآلتیةالفلسطیني والتي تم حسابها في كل صحیفة على حدة عن طریق الخطوات 
  ، وجمعها.2قیاس مساحة كل موضوع من موضوعات االنتهاكات بالسم •

د الصحیفة عینة الدراسة التي تشترك في عدد صفحات موحد، حساب مساحة جمیع أعدا •
  عبر حساب مساحة الصفحة الواحدة وضربها في عدد الصفحات، ثم جمعها.
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 حساب نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات من إجمالي المساحة الكلیة. •

 حساب مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني التي تم تناولها •
 عبر قیاس مساحة كل موضوع منها وجمعها. 2بطریقة العرض المركز بالسم 

حساب مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني التي تم تناولها  •
 عبر قیاس مساحة كل موضوع منها وجمعها. 2بطریقة العرض المختلط بالسم 

ناولها بطریقة العرض المركز من حساب نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات التي تم ت •
 إجمالي المساحة الكلیة.

حساب نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات التي تم تناولها بطریقة العرض المختلط من  •
 إجمالي المساحة الكلیة.

  )17جدول رقم (
  المساحة التي احتلتها موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة یبین

  الصحیفة
  

  المساحة

  االتجاه العام  فلسطین  القدس  الحیاة الجدیدة

  %  المساحة  %  المساحة  %  المساحة  %  المساحة 

مساحة 
  الصفحة

35×55 -  37×53  -  25×32  -  -  -  

مساحة أعداد 
  الدراسة

4558200  100  5807357  100  2329600  100  12695157  100  

م. موضوعات 
  االنتهاكات

37364  0.81  49128  0.84  33694  1.44  110186  0.86  

م. 
الموضوعات 

  المركزة
15454  0.33  27964  0.48 14847  0.63  58265  0.45  

م. 
الموضوعات 

  المختلطة
21910  0.48  21164  0.36  18847  0.80  61921  0.48  
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  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

لطفل یبین الجدول السابق أن نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق ا
وقد  %) من إجمالي مساحة األعداد عینة الدراسة.0.86الفلسطیني قد بلغت في صحف الدراسة (

النتهاكات ألنها كانت ضمن بلغت نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات المركزة أي التي لم تتطرق 
%)، بینما بلغت نسبة موضوعات االنتهاكات التي تم تناولها 0.45أخرى سوى األطفال ( فئات

%) من إجمالي 0.48طریقة مختلطة حیث تطرقت لفئات أخرى غیر األطفال كالنساء والشباب (ب
  مساحة األعداد عینة الدراسة.

  :حدةعلى مستوى كل صحیفة على  -2

  :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

   ً                                                                        وفقا  لبیانات الجدول السابق یتضح أن نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة 
%) من إجمالي مساحة أعداد 0.81فلسطیني بلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة (لحقوق الطفل ال

أي التي لم تتطرق لفئات أخرى  ؛وقد بلغت نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات المركزة الصحیفة.
%)، بینما بلغت نسبة موضوعات االنتهاكات التي تم تناولها 0.33سوى األطفال في الصحیفة (

 %).0.48رقت لفئات أخرى غیر األطفال كالنساء والشباب (حیث تط ،بطریقة مختلطة

  :صحیفة القدس  -ب

یبین الجدول السابق أن نسبة مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 
وقد  %) من إجمالي مساحة األعداد عینة الدراسة.0.84الفلسطیني في صحیفة القدس بلغت (
أي التي لم تتطرق لفئات أخرى سوى األطفال  ؛ات المركزةبلغت نسبة مساحة موضوعات االنتهاك

حیث تطرقت  ،%)، بینما بلغت نسبة موضوعات االنتهاكات التي تم تناولها بطریقة مختلطة0.48(
  %) من إجمالي مساحة األعداد عینة الدراسة.0.36لفئات أخرى غیر األطفال كالنساء والشباب (

 :صحیفة فلسطین -ج

وضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحیفة بلغت نسبة مساحة م
وقد بلغت نسبة  %) من إجمالي مساحة أعداد الصحیفة عینة الدراسة.1.44الدراسة فلسطین (

%)، 0.63مساحة موضوعات االنتهاكات المركزة أي التي لم تتطرق لفئات أخرى سوى األطفال (
حیث تطرقت لفئات أخرى  ،ات التي تم تناولها بطریقة مختلطةبینما بلغت نسبة موضوعات االنتهاك

  %) من إجمالي مساحة األعداد عینة الدراسة.0.80غیر األطفال كالنساء والشباب (
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  :أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة -3

تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس فیما یتصل بتخصیصها  •
 حیث بلغت ،لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيمساحة أكبر 

مساحة هذه الموضوعات في صحیفة فلسطین نحو إجمالي ما بلغته في صحیفتي  نسبة
 القدس والحیاة الجدیدة مجتمعتین.

الجدیدة من حیث اهتمامها بتخصیص تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة  •
 ،سرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني التي تم تناولها بطریقة مركزةموضوعات االنتهاكات اإل

حیث جاءت هذه الموضوعات في المرتبة األولى في صحیفة القدس بینما جاءت في 
 المرتبة الثانیة في صحیفتي فلسطین والحیاة الجدیدة.
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  المبحث الثالث
  النتائج الخاصة بالعالقات االرتباطیة

القسم الثالث من تساؤالت الدراسة التحلیلیة وهي  نجابة عیهدف هذا المبحث إلى اإل
التساؤالت الخاصة بالعالقات االرتباطیة بین متغیرات وفئات الدراسة. ویسعى هذا النوع من التحلیل 

ترتیب أولویات صحف الدراسة فیما یتصل باستخدام أسالیب محددة لتقدیم مضمون  إلى معرفة
ة لحقوق الطفل الفلسطیني، وأولویاتها المتصلة باهتمامها بإبراز موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلی

  وغیرها.موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، 
  

  :االنتهاكات وأسالیب تقدیم المضمون موضوعاتالعالقة بین  -   ً أوال  
رائیلیة االنتهاكات اإلس موضوعاتتهدف الدراسة هنا إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین 

مدى اهتمام صحف  معرفةلحقوق الطفل الفلسطیني وأسالیب تقدیم المضمون، وذلك بغرض 
الدراسة باستخدام كل من: أسلوب سرد المعلومات، األسلوب اإلنشائي، واألسلوب اإلحصائي، مع 

  محددة. موضوعات
  )18جدول رقم (

  ل وأسالیب تقدیم المضموناالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطف موضوعاتیوضح العالقة بین 

  أسلوب التقدیم

  موضوعاتال

  اإلجمالي  إحصائي  إنشائي  سرد المعلومات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
یدة

جد
ة ال

حیا
ال

  

  100  3  -  -  -  -  100  3  أعمال القتل

  100  21  -  -  -  -  100  21  أعمال اإلصابة

  100  8  -  -  50  4  50  4  األمن النفسي

  100  64  12.5  8  -  -  87.5  56  اعتقال واحتجاز

  100  6  -  -  16.7  1  83.3  5  هدم منازل

ساءة معاملة   100  12  -  -  -  -  100  12         ٕ            تنكیل وا 

  100  2  -  -  -  -  100  2  أخرى
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  أسلوب التقدیم

  موضوعاتال

  اإلجمالي  إحصائي  إنشائي  سرد المعلومات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

س
لقد

ا
  

  100  3  -  -  -  -  100  3  أعمال القتل
  100  7  -  -  -  -  100  7  أعمال اإلصابة
  100  22  -  -  54.5  12  45.5  10  األمن النفسي

  100  58  20.7  12  1.7  1  77.6  45  اعتقال واحتجاز
  100  10  -  -  20  2  80  8  هدم المنازل

ساءة معاملة   100  10  -  -  -  -  100  10         ٕ            تنكیل وا 
  100  2  -  -  -  -  100  2 عرقلة التعلیم

طین
لس

ف
  

  100  8  -  -  -  -  100  8  أعمال القتل
  100  4  -  -  -  -  100  4  أعمال اإلصابة
  100  14  -  -  78.6  11  21.4  3  األمن النفسي

  100  31  6.5  2  -  -  93.5  29  اعتقال واحتجاز
  100  6  -  -  66.7  4  33.3  2  هدم المنازل

ساءة معاملة   100  13  -  -  15.4  2  84.6  11         ٕ            تنكیل وا 
  100  6  -  -  33.3  2  66.7  4 عرقلة التعلیم
  100  4  -  -  50  2  50  2  عرقلة العالج

  100  2  -  -  -  -  100  2  أخرى

عام
ه ال

تجا
اال

  

  100  14  -  -  -  -  100  14  تلأعمال الق
  100  32  -  -  -  -  100  32  أعمال اإلصابة 

  100  44  -  -  59.1  26  40.9  18  األمن النفسي
  100  153  14.4  22  1.3  2  84.3  129  اعتقال واحتجاز
  100  22  -  -  31.8  7  68.2  15  هدم المنازل

ساءة معاملة   100  35  -  -  5.7  2  94.3  33         ٕ            تنكیل وا 
  100  8  -  -  25  2  75  6 عرقلة التعلیم
  100  4  -  -  50  2  50  2  عرقلة العالج

  100  4  -  -  -  -  100  4  أخرى
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    :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

كبیر على استخدام أسلوب         ٍ على نحو  یتبین من الجدول السابق أن صحف الدراسة ركزت 
ائیلیة لحقوق الطفل سرد المعلومات واعتمدت علیه في تقدیم معظم موضوعات االنتهاكات اإلسر 

 موضوعاتكلي مع         ٍ على نحو  حیث اعتمدت علیه  ،الفلسطیني مع تفاوت نسب هذا االستخدام
تتصل بحق  موضوعاتالمصنفة أخرى التي تتضمن  موضوعاتأعمال القتل وأعمال اإلصابة وال

 موضوعاتإذ بلغت نسبة استخدام هذا األسلوب مع كل من هذه ال ؛الطفل في الترفیه واللعب
تفاوتت نسب استخدامه مع باقي  مضمون، في حین%) من إجمالي أسالیب تقدیم ال100(

  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني. موضوعات

 موضوعاتفقد استخدمته مع  ؛                                               ً وجاء استخدام صحف الدراسة لألسلوب اإلنشائي متفاوتا  
: األمن موضوعاتالفلسطیني وهي  االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل موضوعاتمحددة من 

%)، هدم المنازل 50%)، عرقلة العالج واستخدم معها بنسبة (59.1النفسي واستخدم معها بنسبة (
%) من إجمالي أسالیب تقدیم المضمون، ولم تستخدم صحف 31.8وبلغت نسبة استخدامه معها (

  اإلصابة. عدیدة منها أعمال القتل وأعمال موضوعاتالدراسة هذا األسلوب مع 

    ً                                                                     ووفقا  للجدول السابق یتضح أن استخدام صحف الدراسة لألسلوب اإلحصائي اقتصر على 
  .موضوعاتأعمال االعتقال واالحتجاز بینما لم یستخدم هذا األسلوب مع باقي ال موضوعات

 على مستوى كل صحیفة على حدة: -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

أحد ٍ                                     و  واضح على أسلوب سرد المعلومات بوصفه على نحاعتمدت صحیفة الحیاة الجدیدة 
حیث استخدمته  ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني موضوعاتأسالیب تقدیم مضمون 

وبلغ هذا األسلوب أعلى معدالت استخدامه في الصحیفة مع  .موضوعاتفي تقدیم مختلف هذه ال
ساءة المعاملة، ال: أعمال القتل، أعمال اإلصابة، أعمال التموضوعات المصنفة  موضوعات      ٕ                  نكیل وا 

  األمن النفسي. موضوعات                                    ً  االعتقال واالحتجاز، هدم المنازل، وأخیرا   موضوعاتأخرى، 

األمن  موضوعات    ً                                                      ووفقا  للجدول السابق فقد استخدمت الصحیفة األسلوب اإلنشائي مع 
لم تستخدمه مع باقي %) لكنها 16.7هدم المنازل بنسبة ( موضوعات%)، ومع 50النفسي بنسبة (

االعتقال  موضوعاتواقتصر استخدام الصحیفة لألسلوب اإلحصائي على  .موضوعاتال
  %) من إجمالي أسالیب تقدیم المضمون.12.5حیث استخدم معها بنسبة ( ،واالحتجاز فقط
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 :صحیفة القدس  -ب

كات االنتها موضوعاتاعتمدت صحیفة القدس على أسلوب سرد المعلومات لتقدیم مختلف 
اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، وعلى نحو خاص، ارتفعت معدالت استخدام الصحیفة لهذا 

ساءة المعاملة، عرقلة موضوعاتاألسلوب مع                                              ٕ                      : أعمال القتل، أعمال اإلصابة، أعمال التنكیل وا 
                                               ً              التعلیم، هدم المنازل، االعتقال واالحتجاز، وأخیرا  األمن النفسي.

األمن  موضوعاتمحدود مع  على نحوي فقد استخدمته الصحیفة أما األسلوب اإلنشائ
%) وذلك 1.7%)، واالعتقال واالحتجاز بنسبة (20%)، هدم المنازل بنسبة (54.5النفسي بنسبة (

واقتصر استخدام  .موضوعاتلم تستخدمه مع باقي ال حین من إجمالي أسالیب تقدیم المضمون، في
االعتقال واالحتجاز  موضوعاتاستخدامه لتقدیم بعض صحیفة القدس لألسلوب اإلحصائي على 

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  موضوعات%)، بینما لم تستخدمه مع باقي 20.7بنسبة (
  الفلسطیني.
 :صحیفة فلسطین  -ج

واضح على أسلوب سرد المعلومات كأحد أسالیب تقدیم  على نحوركزت الصحیفة 
ائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني حیث استخدمته مع مختلف االنتهاكات اإلسر  موضوعاتمضمون 

: أعمال القتل، موضوعات%) مع كل من 100بنسب متفاوتة بلغ أعالها ( موضوعاتهذه ال
األمن  موضوعات%) مع 21.4المصنفة أخرى، فیما بلغ أدناها ( موضوعاتأعمال اإلصابة، وال

  النفسي.
األمن  موضوعاتة لتقدیم نسب متفاوتة من أما األسلوب اإلنشائي فقد استخدمته الصحیف
ساءة المعاملة، بینما لم  موضوعاتالنفسي، هدم المنازل، عرقلة العالج، عرقلة التعلیم، و           ٕ                         التنكیل وا 

: أعمال القتل، أعمال اإلصابة، االعتقال واالحتجاز، موضوعات            ً           تستخدمه مطلقا  مع كل من 
م الصحیفة لألسلوب اإلحصائي على اقتصر استخدا حین المصنفة أخرى، في موضوعاتوال

  االعتقال واالحتجاز. موضوعات%) من 6.5استخدامه مع (

 أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة: -3

كبیر على أسلوب سرد المعلومات واعتمدت  على نحواتفقت صحف الدراسة في كونها ركزت  •
ق الطفل الفلسطیني بنسب االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقو  موضوعاتعلیه في تقدیم مختلف 

 متفاوتة.

 موضوعاتاتفقت صحف الدراسة في ترتیب أولویات استخدامها لألسلوب اإلحصائي مع  •
محدود مع  على نحوحیث استخدمته  ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

  .موضوعاتاالعتقال واالحتجاز ولم تستخدمه مع باقي ال موضوعات
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: موضوعاتفي ترتیب أولویات استخدامها لألسلوب اإلنشائي مع  اتفقت صحف الدراسة •
                                                                      ً     األمن النفسي وهدم المنازل، وتمیزت صحیفة القدس في استخدام هذا األسلوب أیضا  مع 

تمیزت صحیفة فلسطین  حین االعتقال واالحتجاز، في موضوعاتنسبة محدودة من 
ساءة ال موضوعاتباستخدامه مع نسب محدودة من    معاملة.          ٕ        التنكیل وا 

العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني بعناصر  -    ً  ثانیا  
 :اإلبراز المستخدمة

طبیعة العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل   ّ   تع رفتهدف الدراسة هنا إلى 
 تها لهذه الموضوعات.معالج فيالفلسطیني وعناصر اإلبراز التي اعتمدت علیها صحف الدراسة 

ویساعد هذا الجدول في الكشف عن أولویات صحف الدراسة المتصلة باستخدام عناصر إبراز 
محددة مع موضوعات معینة من موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل، كما یكشف 

یلة تناولها مصحوبة بوس عن طریق   ً                                               أیضا  عن مدى اهتمام الصحف بإبراز موضوعات االنتهاكات 
  أو أكثر من وسائل اإلبراز التیبوغرافیة.

  )19جدول رقم (
  یبین العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل وعناصر اإلبراز المستخدمة

  عناصر اإلبراز

  االنتهاكات

  اإلجمالي  بدون  ألوان  خلفیات  صور

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

یدة
جد

ة ال
حیا

ال
  

انتهاك الحق في 
  100  24  70.8  17  8.3  2  -  -  20.8  5  الحیاة

انتهاك الحق في 
  100  64  82.8  53  -  -  -  -  17.2  11  الحریة

انتهاك الحق في 
  100  22  90.9  20  -  -  -  -  9.1  2  الحمایة

انتهاك الحق في 
مستوى معیشي 

  مالئم
5  83.3  -  -  -  -  1  16.7  6  100  

س
لقد

ا
  

انتهاك الحق في 
  100  10  70  7  -  -  20  2  10  1  الحیاة

انتهاك الحق في 
  100  58  89.7  52  3.4  2  -  -  6.9  4  الحریة

انتهاك الحق في 
  100  32  81.2  26  -  -  -  -  18.8  6  الحمایة
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  عناصر اإلبراز

  االنتهاكات

  اإلجمالي  بدون  ألوان  خلفیات  صور

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

انتهاك الحق في 
مستوى معیشي 

  مالئم
4  40  -  -  -  -  6  60  10  100  

انتهاك الحق في 
  100  2  100  2  -  -  -  -  -  -  التعلیم

طین
لس

ف
  

انتهاك الحق في 
  الحیاة

8  66.7  -  -  -  -  4  33.3  12  100  

انتهاك الحق في 
  100  30  46.7  14  -  -  26.7  8  26.7  8  الحریة

انتهاك الحق في 
  100  30  40  12  6.7  2  13.3  4  40  12  الحمایة

انتهاك الحق في 
مستوى معیشي 

  مالئم
4  66.7  -  -  2  33.3  -  -  6  100  

انتهاك الحق في 
  100  4  50  2  -  -  -  -  50  2  الصحة

ك الحق في انتها
  التعلیم

4  66.7  -  -  -  -  2  33.3  6  100  

عام
ه ال

تجا
اال

  
  انتهاك الحق في

  100  46  60.9  28  4.3  2  4.3  2  30.4  14  الحیاة

انتهاك الحق في 
  100  152  78.3  119  1.3  2  5.3  8  15.1  23  الحریة

انتهاك الحق في 
  الحمایة

20  23.8  4  4.8  2  2.4  58  69  84  100  

انتهاك الحق في 
توى معیشي مس

  مالئم
13  59.1  -  -  2  9.1  7  31.8  22  100  

انتهاك الحق في 
  الصحة

2  50  -  -  -  -  2  50  4  100  

انتهاك الحق في 
  100  8  50  4  -  -  -  -  50  4  التعلیم
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  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

                                                 ً       ً                 یتضح من الجدول السابق أن صحف الدراسة اهتمت اهتماما  محدودا  باستخدام عناصر 
 راز بنسب متفاوتة إلبراز مختلف موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.اإلب

حیث استخدمتها مع مختلف أنواع  ،إبراز بوصفه عنصروقد ركزت الصحف على الصور 
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني بنسب متفاوتة، أعالها مع الموضوعات التي 

%) من إجمالي عناصر اإلبراز 59.1حق في مستوى معیشي مالئم وبلغت (تناولت انتهاك ال
  المستخدمة مع هذه الموضوعات. 

إبراز بنسب متقاربة مع كل من  عنصر ابوصفهواستخدمت الصحف الخلفیات 
الموضوعات التي تناولت انتهاكات: الحق في الحیاة، الحق في الحریة، والحق في الحمایة، ولم 

                                 ً                                  االنتهاكات. كما استخدمت األلوان أیضا  بنسب متقاربة مع كل من الموضوعات تستخدم مع باقي 
التي تناولت انتهاكات: الحق في الحیاة، الحق في الحریة، والحق في الحمایة، والحق في مستوى 

  معیشي مالئم لكنها لم تستخدم هذا العنصر إلبراز باقي أنواع االنتهاكات. 
 :على مستوى كل صحیفة على حدة -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

ركزت صحیفة الحیاة الجدیدة في استخدامها لعناصر اإلبراز مع موضوعات االنتهاكات 
حیث استخدمتها بنسب متفاوتة إلبراز  ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني على الصور

اكات الحق موضوعات: انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم، انتهاكات الحق في الحیاة، انته
  في الحریة، وانتهاكات الحق في الحمایة.

إبراز على استخدامها مع نسبة محدودة  بوصفه عنصرواقتصر استخدام الصحیفة لأللوان 
لم تستخدم الصحیفة الخلفیات واإلطارات  حین من موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة، في

  إبراز.  بوصفه عنصروالرسوم 
 :صحیفة القدس  -ب

إلبراز موضوعات   ً ا  عنصر  ابوصفه               ً       ً         فة القدس اهتماما  ملحوظا  بالصور أولت صحی
                     ً        ً            حیث استخدمتها استخداما  متفاوتا  إلبراز بعض  ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

موضوعات انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم، انتهاكات الحق في الحمایة، انتهاكات الحق 
الحق في الحریة، بینما لم تستخدمها مع موضوعات انتهاكات الحق في  في الحیاة، وانتهاكات

  التعلیم.
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ي إبراز، فقد جاء هذا عنصر  ابوصفهوفیما یتصل باستخدام الصحیفة للخلفیات واأللوان 
حیث استخدمت الخلفیات إلبراز انتهاكات الحق في الحیاة دون غیرها بنسبة لم  ،              ً االستخدام ضعیفا  

من إجمالي استخدام صحف الدراسة لعناصر اإلبراز مع موضوعات انتهاكات %) 20تتجاوز الـ (
الحق في الحیاة، واستخدمت األلوان إلبراز انتهاكات الحق في الحریة دون غیرها من االنتهاكات بنسبة 

  %) من إجمالي عناصر اإلبراز المستخدمة مع انتهاكات الحق في الحریة.3.4ضئیلة وهي (
  :صحیفة فلسطین -ج
فاوت استخدام صحیفة فلسطین لوسائل اإلبراز المختلفة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة ت

لحقوق الطفل الفلسطیني، وعلى نحو خاص، ركزت الصحیفة على الصور حیث استخدمتها مع 
مختلف موضوعات االنتهاكات، حیث أبرزت بعنصر الصور كل من: انتهاكات الحق في الحیاة 

ي مستوى معیشي مالئم وانتهاكات الحق في التعلیم بصور مصاحبة وذلك بنسبة وانتهاكات الحق ف
%)، وانتهاكات الحق 50%)، كما أبرزت انتهاكات الحق في الصحة بنسبة (66.7بلغت لكل منهم (

%).واقتصر استخدام 26.7         ً                                 %)، وأخیرا  انتهاكات الحق في الحریة بنسبة (40في الحمایة بنسبة (
إبراز على استخدامها مع موضوعات انتهاكات الحق في الحریة  عنصر اوصفهبالصحیفة للخلفیات 

أما األلوان فقد استخدمتها الصحیفة بنسب محدودة إلبراز انتهاكات الحق  وانتهاكات الحق في الحمایة.
إبراز مع باقي  عنصر ابوصفهفي مستوى معیشي مالئم، وانتهاكات الحق في الحمایة، ولم تستخدمها 

 ت التي تناولت االنتهاكات األخرى لحقوق الطفل الفلسطیني.الموضوعا

 أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة: -3

حیث  ،إبراز عنصر ابوصفهاتفقت صحف الدراسة فیما یتعلق بتركیزها على الصور  •
 استخدمتها بنسب متفاوتة إلبراز مختلف موضوعات االنتهاكات.

ي إبراز حیث لم عنصر  ابوصفهل من اإلطارات والرسوم اتفقت صحف الدراسة في إهمالها لك •
 یستخدم هذان العنصران مع أي من موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

 ابوصفهتفوقت صحیفتا القدس وفلسطین على صحیفة الحیاة الجدیدة في استخدام الخلفیات  •
حیث ظهر هذا  ،قوق الطفل الفلسطینيإلبراز موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لح عنصر

             ً                             لكنه غاب تماما  ولم یستخدم في صحیفة الحیاة  ،العنصر بنسب ضعیفة في الصحیفتین
 الجدیدة.

اختلفت صحف الدراسة في أجندة اهتمامها باستخدام الخلفیات مع موضوعات االنتهاكات  •
هذا العنصر مع استخدمت صحیفة القدس  حین في ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
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موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة، استخدمته صحیفة فلسطین مع موضوعات 
 انتهاكات الحق في الحریة، بینما لم تستخدمه صحیفة الحیاة الجدیدة.

اتفقت صحف الدراسة فیما یتصل بأجندة اهتمامها باستخدام األلوان مع موضوعات  •
                        ً             سطین باستخدام األلوان أیضا  مع موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة، وتمیزت صحیفة فل

  انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم.

طرق فل الفلسطیني و العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الط -    ً  ثالثا  
 :العرض

العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل   ّ   تع رفتهدف الدراسة هنا إلى 
  ّ   تع رفویساعد هذا الجدول في  عرض التي اعتمدت علیها صحف الدراسة.الفلسطیني وطرق ال

أولویات صحف الدراسة فیما یتصل باستخدام كل من طریقة العرض المركز أو طریقة العرض 
                                                                  ً                  المختلط مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، علما  بأن طریقة العرض 

دون من تناول االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  المركز تعتمد على التركیز على
التطرق لحقوق فئات أخرى، بینما تركز طریقة العرض المختلط على تناول االنتهاكات اإلسرائیلیة 
لحقوق الطفل الفلسطیني في إطار الحدیث عن االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق فئات أخرى غیر فئة 

  األطفال.
  )20جدول رقم (

  یبین العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني وطرق العرض

  طرق العرض
  االنتهاكات

  اإلجمالي  مختلط  مركز

  %  ك  %  ك  %  ك

یدة
جد

ة ال
حیا

ال
  

  100  24  79.2  19  20.8  5  انتهاك الحق في الحیاة

  100  64  67.2  43  32.8  21  انتهاك الحق في الحریة

  100  22  22.7  5  77.3  17  في الحمایةانتهاك الحق 

انتهاك الحق في مستوى 
  100  6  100  6  -  -  معیشي مالئم

س
لقد

ا
  

  100  10  80  8  20  2  انتهاك الحق في الحیاة

  100  58  62.1  36  37.9  22  انتهاك الحق في الحریة
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  طرق العرض
  االنتهاكات

  اإلجمالي  مختلط  مركز

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  32  12.5  4  87.5  28  انتهاك الحق في الحمایة

انتهاك الحق في مستوى 
  100  10  100  10  -  -  ئممعیشي مال 

  100  2  -  -  100  2  انتهاك الحق في التعلیم

طین
لس

ف
  

  100  12  66.7  8  33.3  4  انتهاك الحق في الحیاة

  100  30  73.3  22  26.7  8  انتهاك الحق في الحریة

  100  30  6.7  2  93.3  12  انتهاك الحق في الحمایة

انتهاك الحق في مستوى 
  100  6  100  6  -  -  معیشي مالئم

  100  4  50  2  50  2  انتهاك الحق في الصحة

  100  6  -  -  100  6  انتهاك الحق في التعلیم

عام
ه ال

تجا
اال

 
عام

ه ال
تجا

اال
  

  100  46  76.1  35  23.9  11  انتهاك الحق في الحیاة

  100  152  66.4  101  33.6  51  انتهاك الحق في الحریة

  100  84  22.6  19  77.4  65  انتهاك الحق في الحمایة

هاك الحق في مستوى انت
  100  22  100  22  -  -  معیشي مالئم

  100  4  50  2  50  2  انتهاك الحق في الصحة

  100  8  -  -  100  8  انتهاك الحق في التعلیم

  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

من طریقة العرض المركزة وطریقة                                                 ً یتضح من الجدول السابق أن صحف الدراسة استخدمت كال  
 نسب متفاوتة مع مختلف موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.العرض المختلطة ب
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    ً                                                                               ووفقا  للجدول، لم تستخدم صحف الدراسة العرض المركز مع موضوعات انتهاكات الحق في مستوى 
  معیشي مالئم ولم تستخدم العرض المختلط مع موضوعات انتهاكات الحق في التعلیم.

باستخدام طریقة العرض المختلط مع موضوعات انتهاكات الحق في                        ً وقد أولت الصحف اهتماما  
اهتمت باستخدام العرض المركز مع  والحق في مستوى معیشي مالئم، في حینالحیاة، الحق في الحریة، 

موضوعات انتهاكات الحق في الحمایة، وتساوت نسبة تناول موضوعات انتهاكات الحق في الصحة 
 %) لكل منهما. 50رض المختلط بواقع (بطریقتي العرض المركز والع

 على مستوى كل صحیفة على حدة: -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

اهتمت الصحیفة باستخدام طریقة العرض المختلط بنسب مرتفعة مع موضوعات انتهاكات 
استخدمت طریقة  حین في الحق في الحیاة، الحق في مستوى معیشي مالئم، والحق في الحریة.

 ألبتةمكثف مع موضوعات انتهاكات الحق في الحریة، ولم تستخدمها  على نحوركز العرض الم
  مع انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم.

 :صحیفة القدس  -ب

اهتمت صحیفة القدس باستخدام طریقة العرض المختلط مع موضوعات انتهاكات الحق 
استخدمت طریقة العرض  حین في مستوى معیشي مالئم، الحق في الحیاة، والحق في الحریة، في

ولم تستخدم   المركز بنسب عالیة مع موضوعات انتهاكات الحق في الحمایة والحق في التعلیم.
الصحیفة العرض المركز مع انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم، كما لم تستخدم العرض 

  المختلط مع انتهاكات الحق في التعلیم.
  :صحیفة فلسطین -ج

حیث استخدمتها مع  ،سطین جل اهتمامها بطریقة العرض المختلطأولت صحیفة فل
 حین موضوعات انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم، الحق في الحریة، والحق في الحیاة، في

%) مع موضوعات انتهاكات الحق في التعلیم، ولم 100استخدمت طریقة العرض المركز بنسبة (
  ي مستوى معیشي مالئم.تستخدمها مع موضوعات انتهاكات الحق ف

 أوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة: -3

اتفقت صحف الدراسة في اهتمامها باستخدام طریقة العرض المختلط في معالجتها  •
 على نحوحیث استخدمتها  ،لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

ق في الحریة، والحق في مستوى مكثف مع موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة، الح
 معیشي مالئم.
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مكثف         ٍ على نحو  اتفقت صحف الدراسة في أجندة اهتمامها باستخدام طریقة العرض المركز  •
 مع كل من موضوعات انتهاكات الحق في الحمایة وانتهاكات الحق في التعلیم.

  

طیني واألشكال العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلس -    ً  رابعا  
 :الصحفیة

العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل   ّ   تع رفتهدف الدراسة هنا إلى 
  الفلسطیني واألشكال الصحفیة التي اعتمدت علیها صحف الدراسة.

  

  )21جدول رقم (
  حفیةیبین العالقة بین أنواع االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني واألشكال الص

  األشكال الصحفیة
  

  االنتهاكات 

  اإلجمالي  صورة  حدیث  تحقیق  مقالة  تقریر  خبر

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

یدة
جد

ة ال
حیا

ال
  

الحق في 

  الحیاة
24  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  24  100  

الحق في 
  الحریة

59  92.2  5  7.8  -  -  -  -  -  -  -  -  64  100  

الحق في 

  الحمایة
15  68.2  7  31.8  -  -  -  -  -  -  -  -  22  100  

الحق في 

  مستوى
  معیشي مالئم

5  83.3  -  -  1  16.7  -  -  -  -  -  -  6  100  

س
لقد

ا
  

الحق في 

  الحیاة
10  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  100  

الحق في 

  الحریة
50  86.2  6  10.3  -  -  -  -  -  -  2  3.4  58  100  

الحق في 
  الحمایة

11  34.4  17  53.1  4  12.5  -  -  -  -  -  -  32  100  



  

 السمات العامة للمعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحف الدراسة  الثالثالفصل 

147 

  األشكال الصحفیة
  

  االنتهاكات 

  اإلجمالي  صورة  حدیث  تحقیق  مقالة  تقریر  خبر

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

الحق في 
مستوى 

  معیشي مالئم

6  60  4  40  -  -  -  -  -  -  -  -  10  100  

الحق في 

  التعلیم
2  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  100  

طین
لس

ف
  

الحق في 
  الحیاة

10  83.3  -  -  -  -  2  16.7  -  -  -  -  12  100  

الحق في 

  الحریة
26  86.7  4  13.3  -  -  -  -  -  -  -  -  30  100  

الحق في 

  الحمایة
14  46.7  13  43.3  -  -  -  -  1  3.3  2  6.7  30  100  

الحق في 
  الصحة

2  50  2  50    -  -  -  -  -  -  -  4  100  

الحق في 

مستوى 

  معیشي مالئم

-  -  5  83.3  -  -  -  -  -  -  1  16.7  6  100  

الحق في 
  التعلیم

3  50  3  50  -  -  -  -  -  -  -  -  6  100  

عام
ه ال

تجا
اال

  

الحق في 

  الحیاة
44  95.7  -  -  -  -  2  4.3  -  -  -  -  46  100  

الحق في 

  الحریة
137  90.1  14  9.2  -  -  -  -  -  -  1  0.7  152  100  

الحق في 
  الحمایة

39  46.4  37  44  5  6  -  -  1  1.2  2  2.4  84  100  

الحق في 

  الصحة
2  50  2  50  -  -  -  -  -  -  -  -  4  100  
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  األشكال الصحفیة
  

  االنتهاكات 

  اإلجمالي  صورة  حدیث  تحقیق  مقالة  تقریر  خبر

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

الحق في 
مستوى 

  معیشي مالئم

11  50  9  40.9  -  -  -  -  -  -  2  9.1  22  100  

الحق في 

  یمالتعل
4  50  4  50  -  -  -  -  -  -  -  -  8  100  

  :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

ركزت صحف الدراسة على استخدام كل من فن الخبر الصحفي وفن التقریر الصحفي مع 
حیث تفاوتت نسب استخدام كل فن  ،موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

استخدام الصحف لفنون: المقال، التحقیق، الحدیث، والصورة منهما مع هذه الموضوعات، فیما جاء 
                                              ً     حیث اقتصر استخدام فن التحقیق على نسبة قلیلة جدا  من    ً  جدا ،                ً       ً  المنفردة استخداما  محدودا  

استخدمت الصحف فن المقال وفن الحدیث مع  حین موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة، في
                                  ُ         لحمایة، أما الصورة المنفردة فقد است خدمت في نسب ضئیلة من موضوعات انتهاكات الحق في ا

صحف الدراسة مع كل من موضوعات: انتهاكات الحق في الحریة، انتهاكات الحق في الحمایة، 
 وانتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم.

 على مستوى كل صحیفة على حدة: -2

 :صحیفة الحیاة الجدیدة -أ

حیث اعتمدت علیه في تناول مختلف  ،فيركزت الصحیفة على استخدام فن الخبر الصح
استخدمت فن التقریر  في حینموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، 

 الصحفي مع موضوعات انتهاكات الحق في الحریة وموضوعات انتهاكات الحق في الحمایة.
هاكات الحق في واقتصر استخدام الصحیفة لفن المقال على نسبة محدودة من موضوعات انت

مستوى معیشي مالئم، ولم تستخدم صحیفة الحیاة الجدیدة فنون التحقیق، الحدیث، والصورة المنفردة 
  مع أي من موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني. 

 :صحیفة القدس  -ب

اهتمت صحیفة القدس بكل من فن الخبر الصحفي وفن التقریر الصحفي حیث 
 ما في تناول مختلف موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.استخدمته

واستخدمت الصحیفة فن المقال مع نسبة محدودة من موضوعات انتهاكات الحق في الحمایة، 
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واقتصر استخدامها لفن الصورة المنفردة على نسبة ضئیلة من موضوعات انتهاكات الحق في 
إذ لم تستخدمهما مع  ؛من فن التحقیق وفن الحدیث       ً تام كال          ٍ على نحو   وقد أهملت الصحیفة الحریة.

  موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.
  :صحیفة فلسطین -ج

حیث ركزت علیه واستخدمته مع مختلف  ،اهتمت صحیفة فلسطین بفن الخبر الصحفي
ي باستثناء موضوعات انتهاكات الحق في موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطین

                       ً                                     كما استخدمت الصحیفة أیضا  فن التقریر الصحفي مع مختلف موضوعات  مستوى معیشي مالئم.
حیث استخدمت مع هذه الموضوعات  ،االنتهاكات باستثناء موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة

سبة ضئیلة من موضوعات فن التحقیق الصحفي، أما فن الحدیث فقد استخدمته الصحیفة مع ن
انتهاكات الحق في الحمایة، واستخدمت الصورة المنفردة مع كل من موضوعات انتهاكات الحق في 
الحمایة، وموضوعات انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم، ولم تستخدم الصحیفة فن المقال 

 .مع أي من موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

 وجه االتفاق واالختالف بین صحف الدراسة:أ -3

اتفقت صحف الدراسة في اعتمادها على فن الخبر الصحفي لدى معالجتها لموضوعات  •
حیث تم استخدام هذا الفن بنسب متفاوتة  ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

ثالث، باستثناء لكنها مرتفعة إلى حد ما مع مختلف موضوعات االنتهاكات في الصحف ال
حیث لم  ،موضوعات انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم في صحیفة فلسطین

 تعرض هذه الموضوعات على هیئة خبر.

تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس في اهتمامها بفن التقریر  •
ني الصحفي الذي استخدمته مع مختلف موضوعات انتهاكات حقوق الطفل الفلسطی

استخدمت صحیفة الحیاة الجدیدة  حین باستثناء موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة، في
هذا الفن مع موضوعات انتهاكات الحق في الحمایة وموضوعات انتهاكات الحق في 
الحریة، أما صحیفة القدس فقد اقتصر استخدامها لفن التقریر الصحفي على موضوعات 

 انتهاكات الحق في الحریة.

ت صحیفتا القدس وفلسطین في اهتمامهما باستخدام فن التحقیق الصحفي مع اتفق •
حیث تم استخدامه في  ،موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

الصحیفتین مع موضوعات انتهاكات الحق في الحیاة، وتمیزت الصحیفتان باستخدام هذا 
 مع موضوعات االنتهاكات. الفن الذي لم تستخدمه صحیفة الحیاة الجدیدة
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اختلفت صحف الدراسة فیما یتصل باستخدام فن المقال الصحفي لعرض موضوعات  •
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني حیث استخدمته صحیفة الحیاة الجدیدة مع 
موضوعات انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم، بینما استخدمته صحیفة القدس مع 

الحق في الحمایة، لتتفوقا بذلك على صحیفة فلسطین التي لم  انتهاكاتموضوعات 
 تستخدم هذا الفن مع أي من موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

على       ً منفصال    ً ا  فنبوصفة تفوقت صحیفة فلسطین في استخدامها للصورة الصحفیة  •
حیفة على الصورة في معالجة صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس حیث اعتمدت الص

موضوعات انتهاكات الحق في الحمایة وانتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم، بینما 
اقتصر استخدام صحیفة القدس لهذا الفن على نسبة محدودة من موضوعات انتهاكات 
الحق في الحریة، ولم تستخدم صحیفة الحیاة الجدیدة الصورة في معالجتها ألي من 

 االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.موضوعات 

  

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  موضوعاتعالقة  -    ً  خامسا  
 :بالمصادر اإلعالمیة

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  موضوعاتالعالقة بین   ّ   تع رفتهدف الدراسة هنا إلى 
من مراسلین، وكاالت أنباء  ت علیها صحف الدراسةالفلسطیني والمصادر اإلعالمیة التي اعتمد

  .محلیة، وكاالت أجنبیة، كتاب، مصادر متعددة وغیرها
  )22جدول رقم (

 والمصادر اإلعالمیة یبین العالقة بین االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

  المصادر 
  اإلعالمیة

  
  االنتهاكات

وكالة   مراسل
  محلیة

وكالة 
  أجنبیة

كاتب 
  صحفي

  اإلجمالي  بدون  متعدد  أخرى

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

یدة
جد

ة ال
حیا

ال
  

أعمال 
  القتل

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  33.3  2  66.7  3  100  

أعمال 
  اإلصابة

-  -  15  71.4  -  -  -  -  -  -  6  28.6  -  -  21  100  

األمن 
  النفسي

2  25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  75  8  100  
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  المصادر 
  اإلعالمیة

  
  االنتهاكات

وكالة   مراسل
  محلیة

وكالة 
  أجنبیة

كاتب 
  صحفي

  اإلجمالي  بدون  متعدد  أخرى

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

اعتقال 
  زواحتجا

-  -  35  54.7  -  -  -  -  2  3.1  4  6.2  23  35.9  64  100  

هدم 
  المنازل

2  33.3  3  50  -  -  1  16.7  -  -  -  -  -  -  6  100  

تنكیل 
ساءة    ٕ     وا 
  معاملة

-  -  6  50  -  -  -  -  -  -  2  16.7  4  33.3  12  100  

  100  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  2  -  -  أخرى

س
لقد

ا
  

أعمال 
  القتل

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  100  3  100  

أعمال 
  100  7  14.3  1  85.7  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اإلصابة

األمن 
  100  22  27.3  6  -  -  18.2  4  9.1  2  -  -  -  -  45.5  10  النفسي

اعتقال 
  100  58  24.1  14  6.9  4  6.9  4  -  -  -  -  3.4  2  58.6  34  واحتجاز

هدم 
  100  10  20  4  20  2  -  -  -  -  -  -  -  -  60  6  المنازل

تنكیل 
  ساءة  ٕ وا  

  معاملة
4  40  -  -  2  20  2  20  -  -  -  -  2  20  10  100  

عرقلة 
  100  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  2  -  -  التعلیم

طین
لس

ف
  

أعمال 
  100  8  -  -  25  2  -  -  -  -  -  -  25  2  50  4  القتل

أعمال 
  100  4  50  2  50  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اإلصابة

األمن 
  100  14  28.6  4  -  -  -  -  -  -  -  -  28.6  4  42.9  6  النفسي

اعتقال 
  2  6.5  2  -  -  -  -  -  -  12.9  4  واحتجاز

6.5  23  
74.2  31  100  
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  المصادر 
  اإلعالمیة

  
  االنتهاكات

وكالة   مراسل
  محلیة

وكالة 
  أجنبیة

كاتب 
  صحفي

  اإلجمالي  بدون  متعدد  أخرى

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

هدم 
  100  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  33.3  2  66.7  4  المنازل

تنكیل 
ساءة    ٕ     وا 
  معاملة

4  30.8  1  7.7  2  15.4  -  -  1  7.7  -  -  5  38.5  13  100  

عرقلة 
  100  6  66.7  4  -  -  33.3  2  -  -  -  -  -  -  -  -  التعلیم

عرقلة 
  100  4  50  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50  2  العالج

  100  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  2  أخرى

عام
ه ال

تجا
اال

  

أعمال 
  القتل

4  28.6  2  14.3  -  -  -  -  -  -  3  21.4  5  35.7  14  100  

أعمال 
  اإلصابة

-  -  15  46.9  -  -  -  -  -  -  14  43.8  3  9.4  32  100  

األمن 
  النفسي

18  40.9  4  9.1  -  -  2  4.5  4  9.1  -  -  16  36.4  44  100  

اعتقال 
  واحتجاز

38  24.8  37  24.2  -  -  -  -  8  5.2  10  6.5  60  39.2  153  100  

هدم 
  المنازل

12  54.5  5  22.7  -  -  1  4.5  -  -  2  9.1  2  9.1  22  100  

تنكیل 
ساءة    ٕ     وا 
  معاملة

8  22.9  7  20  4  11.4  2  5.7  1  2.9  2  5.7  11  31.4  35  100  

عرقلة 
  علیمالت

-  -  2  25  -  -  -  -  2  25  -  -  4  50  8  100  

عرقلة 
  العالج

2  50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  50  4  100  

  100  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50  2  50  2  أخرى
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 :االتجاه العام لصحف الدراسة -1

واضح على كل من  على نحویتبن من الجدول السابق أن صحف الدراسة اعتمدت 
لموضوعات االنتهاكات            ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  ت األنباء المحلیة المراسل الصحفي ووكاال

اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، كما برزت نسبة كبیرة من هذه الموضوعات في الصحف 
           ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  وفیما اقتصر استخدام الصحف للوكاالت األجنبیة  دون مصدر.من الثالث 

ساءة المعاملة، االت موضوعاتعلى نسبة قلیلة من  المراسل الصحفي الصحف  ستخدمت      ٕ                 نكیل وا 
                              ً  عرقلة التعلیم، كما استخدمت أیضا   موضوعاتباستثناء  موضوعاتلمختلف ال            ً بوصفه مصدرا  

  عرقلة العالج. موضوعاتباستثناء  موضوعاتلمختلف ال             ً بوصفها مصدرا  الوكاالت المحلیة 

 :على مستوى كل صحیفة على حدة -2

 :الجدیدة صحیفة الحیاة -أ
     ً        ً مصدرا  إعالمیا   ابوصفهاعتمدت صحیفة الحیاة الجدیدة على وكاالت األنباء المحلیة 

ساءة  موضوعاتللكثیر من                                                              ٕ      أعمال اإلصابة، أعمال االعتقال واالحتجاز، هدم المنازل، التنكیل وا 
سي األمن النف موضوعاتالمعاملة، والموضوعات المصنفة أخرى، بینما اعتمدت على المراسل مع 

أعمال القتل، أعمال اإلصابة،  موضوعاتولجأت الصحیفة للمصادر المتعددة مع  وهدم المنازل.
ساءة المعاملة. أعمال القتل،  موضوعاتالعدید من برزت كما                                 ٕ               أعمال االعتقال، وأعمال التنكیل وا 

ساءةمن ااأل   دون أي مصدر. من المعاملة                                 ٕ     لنفسي، أعمال االعتقال، والتنكیل وا 
 :لقدسصحیفة ا  -ب

األمن  موضوعاتمع            ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  اعتمدت صحیفة القدس على المراسل الصحفي 
ساءة المعاملة بنسب متفاوتة ومرتفعة، بینما اعتمدت                                                   ٕ                           النفسي، االعتقال واالحتجاز، هدم المنازل، والتنكیل وا 

االعتقال  موضوعاتعرقلة التعلیم، و  موضوعاتمع العدید من              ً بوصفها مصدرا  على الوكاالت المحلیة 
من أعمال القتل، األمن النفسي، واالعتقال واالحتجاز  موضوعاتظهرت جملة من  حین واالحتجاز، في
  دون مصدر.
 :صحیفة فلسطین -ج

بوصفه وكاالت األنباء المحلیة كل من المراسل الصحفي و على  فلسطیناعتمدت صحیفة 
أعمال القتل، األمن النفسي، هدم المنازل،  اتموضوعمن  تناولها للكثیر في أثناء     ً        ً مصدرا  إعالمیا  

ساءة المعاملة، وعرقلة العالج. أعمال اإلصابة،  موضوعاتوجاءت نسبة كبیرة من           ٕ                             التنكیل وا 
ساءة المعاملة، وعرقلة التعلیم في الصحیفة  دون مصدر من                            ٕ                                          االعتقال واالحتجاز، التنكیل وا 

  إعالمي.
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  :سةأوجه االتفاق واالختالف بین صحف الدرا -3

االنتهاكات اإلسرائیلیة  موضوعاتاختلفت صحف الدراسة فیما یتعلق بالمصادر اإلعالمیة ل •
اعتمدت صحیفة الحیاة الجدیدة على الوكاالت المحلیة  ففي حینلحقوق الطفل الفلسطیني 

أعمال اإلصابة، االعتقال واالحتجاز، هدم  موضوعاتلنسبة كبیرة من              ً بوصفها مصدرا  
ساءة المعاملة، اعتمدت صحیفة القدس على المراسل الصحفي المنازل، والتنكی مع  ال سیما   ٕ                                                      ل وا 

ساءة المعاملة، بینما  موضوعات                                                       ٕ                      األمن النفسي، االعتقال واالحتجاز، هدم المنازل، والتنكیل وا 
متفاوت مع  على نحوجاء اعتماد صحیفة فلسطین على كل من المراسل والوكاالت المحلیة 

ساءة المعاملة، وعرقلة أعمال القتل، األ موضوعات                                       ٕ                       من النفسي، االعتقال واالحتجاز، التنكیل وا 
 العالج.

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  موضوعاتاتفقت صحف الدراسة في نشرها للعدید من  •
واضح في الصحف  على نحودون مصدر وقد برز هذا التوجه من الطفل الفلسطیني 

أعمال القتل،  موضوعاتما مع كل من: الثالث وبنسب متفاوتة لكنها مرتفعة إلى حد 
  األمن النفسي، االعتقال واالحتجاز، عرقلة التعلیم، وعرقلة العالج.
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  :تمهید

سمات وخصائص المعالجة الصحفیة لالنتهاكات   ّ   تع رفحددت الباحثة مشكلة الدراسة في 
وحددت الطالبة جملة من  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في الصحف الفلسطینیة الیومیة.

وقد لجأت الطالبة إلى استخدام  األهداف والتساؤالت التي تسعى الدراسة لتحقیقها واإلجابة عنها.
تساؤالت الدراسة وتحقق أهدافها،  نأداة تمكنها من اإلجابة عبوصفها استمارة تحلیل المضمون 

عالجات الصحفیة المتصلة    ً                                                     سعیا  نحو الوصول إلى نتائج موضوعیة قد تسهم في النهوض بالم
  بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.

وفي هذا الفصل، تقوم الطالبة بمناقشة وتحلیل وتفسیر النتائج التي خلصت إلیها عبر 
المدة المحددة  فيالدراسة التحلیلیة التي قامت بها على عینة من الصحف الیومیة الفلسطینیة 

         ً                                                    وتقدم أیضا  جملة من التوصیات ذات الصلة، وهي توصیات مستوحاة من  راسة.كإطار زمني للد
نتائج الدراسة التحلیلیة بغرض تقویم المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 

  الفلسطیني.
  وقد قسمت الطالبة هذا الفصل إلى ثالثة مباحث هي:

  حتوى المعالجة الصحفیةالمبحث األول: مناقشة نتائج السمات العامة لم

  المبحث الثاني: مناقشة نتائج السمات العامة لشكل المعالجة الصحفیة

  المبحث الثالث: مناقشة النتائج الخاصة بالعالقات االرتباطیة
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  المبحث األول
النتهاكات ل مناقشة نتائج السمات العامة لمحتوى المعالجة الصحفیة

  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
دف هذا المبحث إلى مناقشة وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة التحلیلیة المتصلة بالسمات یه

  العامة لمحتوى المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.
  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  –  ً  أوال  
  :یلیة لحقوق الطفل الفلسطینيبأنواع االنتهاكات اإلسرائ

كشفت الدراسة التحلیلیة عن اهتمام صحف الدراسة بالحقوق المدنیة والسیاسیة على حساب 
الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، حیث بلغت نسبة موضوعات انتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة 

وق االقتصادیة %) لموضوعات انتهاكات الحق10.8%)، مقابل (89.2في الصحف الثالث (
  واالجتماعیة.

المجید" التي خلصت إلى أن توصلت إلیه دراسة "قدري علي عبد وتتفق هذه النتیجة وما
الحقوق السیاسیة احتلت الترتیب األول من بین حقوق اإلنسان التي ركز علیها المضمون الصحفي 

في المرتبة %)، وجاءت الحقوق المدنیة 40.3حیث حصلت على نسبة ( ،في الصحف المصریة
جاءت الحقوق االقتصادیة في الرتبة الخامسة  في حین%)، 25.4الثانیة بحصولها على نسبة (

%)، ثم الحقوق 3.2%)، تلتها في المرتبة السادسة الحقوق الثقافیة بنسبة (3.4بنسبة لم تتجاوز الـ (
  )1(%).0.8االجتماعیة بنسبة (

سیاسیة في صحف الدراسة قد یرجع ألسباب عدیدة وتعتقد الباحثة بأن بروز الحقوق المدنیة وال
أهمها: تصاعد وتواصل أعمال االعتقال واالحتجاز التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائیلي في مختلف 
ساءة المعاملة،                                                                                 ٕ                أنحاء الضفة الغربیة وعلى طول الشریط الحدودي في قطاع غزة، إضافة لجرائم التنكیل وا 

                                                  ً               ف برصد ومتابعة هذه األعمال والجرائم التي تعد انتهاكا  الثنین من أهم واهتمام الصحف الكبیر والمكث
  الحقوق المدنیة والسیاسیة وهما الحق في الحریة، والحق في الحمایة.

الذي قد یوضح سبب تركیز صحف الدراسة ومعالجتها  التسویغوعلى الرغم من هذا 
امن هذا التركیز مع ضعف االهتمام المكثفة النتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة، إال أن تز 

                                                             ً                      بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ال یمكن إال أن یعد تقصیرا  من قبل صحف الدراسة، 
                                           

 .269-264، مرجع سابقالمجید، قدري علي عبد)1(



  

 مناقشة نتائج الدراسة  الرابعالفصل 

158 

                                                         ً      ً               أن انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تشمل كما  كبیرا  من الموضوعات السیما 
تناولها لما لها من تأثیر كبیر على حیاة التي ال یفترض بالصحف أن تتجاهلها أو أن تقصر في 

  المواطنین الفلسطینیین، كونها تمس تفاصیل حیاتهم الیومیة. 
وقد اعتبر "آیدن وایت" أن التركیز على الحقوق المدنیة والسیاسیة هو واحدة من المشكالت 

الجهل     ً     موضحا  أن  ،عام في وسائل اإلعالم على نحوحقوق اإلنسان  موضوعاتالمتعلقة بتغطیة 
وعة بنطاق حقوق اإلنسان یجعل معظم وسائل اإلعالم ترى أن حقوق اإلنسان تتمثل في مجم

تغیب عنها مجموعة واسعة من الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة  حین الحقوق المدنیة والسیاسیة في
  )1(والثقافیة المكفولة لكافة بني البشر.

في أجندة الصحف فیما یتصل بترتیب                                          ً  وقد أوضحت الدراسة التحلیلیة أن هناك تشابها  
حیث تصدرت موضوعات انتهاكات الحق  ،أولویاتها المتصلة بانتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة

جاءت موضوعات انتهاكات الحق في  حین تبة األولى في الصحف الثالث، فيفي الحریة المر 
ذه الموضوعات في المرتبة الحمایة في المرتبة الثانیة في صحیفتي القدس وفلسطین، وجاءت ه

  الثالثة في صحیفة الحیاة الجدیدة. 
  :یأتيومن األمثلة على موضوعات الحق في الحریة ما 

  )2(العروب" "اعتقال طفل من مخیم
  )3("اعتقال فتیین مقدسیین واإلفراج عن الطفل أمیر فروخ بشروط"

ً  طفال   19"االحتالل اعتقل    )4(أسبوعین" في  
  :یأتيالحمایة فمن األمثلة علیها ما  أما موضوعات الحق في

  )5(                                                           ً        "لجنة أممیة: إسرائیل تعذب األطفال الفلسطینیین وتستخدمهم دروعا  بشریة"
  )6("القاصر محمد سلیمان من حارس یروي تفاصیل مخیفة عن تعرضه للتعذیب"

  )7("تعذیب األسرى األشبال خطة إسرائیلیة ممنهجة لنزع اعترافات وهمیة"
                                           

(1)Aidan white, Op Cit, pp. 113-118. 

  .10، ص28/1/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )2(
 .2ص ،20/1/2013صحیفة القدس، )3(

 .13، ص21/2/2013صحیفة فلسطین، )4(

 .1، ص21/6/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )5(

 .2، ص28/5/2013صحیفة القدس، )6(

 .14، ص30/12/2013صحیفة فلسطین، )7(
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حیث تصدرت مفاهیم الحق  ،تیجة وما خلصت إلیه دراسة "إیمان أبو عرام"وتتفق هذه الن
  )1(%).37.8في الحریة المرتبة األولى في حلقات برنامج رواد الغد بنسبة (

وتعتقد الباحثة أن التشابه في ترتیب أولویات صحف الدراسة إزاء انتهاكات الحق في 
در في نطاقات جغرافیة تتشابه ظروفها، أن صحف الدراسة الثالث تص السیماالحریة منطقي، 

حد أبرز أشكال االنتهاكات في الضفة الغربیة والقدس، وهي أ دفاالعتقاالت على سبیل المثال تع
حیث تقوم قوات االحتالل بتنفیذ أعمال اعتقال متكررة  ،   ً                                  أیضا  من االنتهاكات البارزة في قطاع غزة

ه األعمال عادة، األطفال الذین یحاولون على طول الشریط الحدودي لقطاع غزة، وتطال هذ
  االقتراب من المنطقة الحدودیة. 

كما كشفت الدراسة التحلیلیة عن أن انتهاك الحق في مستوى معیشي مالئم هو االنتهاك 
الوحید من بین جملة انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة الذي تشابهت صحف الدراسة في 

نه أعلى الرغم من ضعف النسبة التي حصل علیها في الصحف الثالث إال ترتیب أولویاتها إزاءه، ف
  تصدر جملة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة.

ومن األمثلة على موضوعات انتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم في صحف الدراسة 
  :یأتيما 

  )2("في األغوار طفولة تحت المطر لونها الوحل بلون التراب"

  )3(نسمة انتزعوا من مساكنهم" 1200ضها االحتالل على "صور مروعة فر 

  )4(. مقدسیون یهدمون بیوتهم بأیدیهم"."اإلجرام اإلسرائیلي

    ً                                  ً      ً                                       ووفقا  للدراسة التحلیلیة فإن هناك تباینا  واضحا  فیما یتصل بترتیب أولویات صحف الدراسة 
ضوعات الخاصة بهذین إزاء انتهاك الحق في التعلیم وانتهاك الحق في الصحة، حیث غابت المو 

غابت موضوعات انتهاك الحق في الصحة  حین  ً                             ما  عن صحیفة الحیاة الجدیدة، فياالنتهاكین تما
  :یأتيعن صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس، ومن موضوعات الحق في التعلیم ما 

   

                                           

 .128إیمان أبو عرام، مرجع سابق، ص)1(

 .10، ص17/12/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )2(

 .5، ص4/5/2013صحیفة القدس، )3(

 .6، ص20/5/2013یفة فلسطین، صح)4(
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  )1("مطالبات بضرورة التصدي لتمریر المناهج اإلسرائیلیة في القدس"
  )2(ایة التعلیم تحت حراب االحتالل".. حك."مدرسة سوسیا

  ومن أمثلة موضوعات الحق في الصحة ما یلي:
  )3(.. معاناة تتجدد بحلول الشتاء"."سكان وادي غزة

وتشیر هذه النتیجة لقصور واضح من قبل الصحف الثالث فیما یتعلق بمعالجة 
ق في مستوى موضوعات انتهاكات الحق في الصحة والحق في التعلیم إضافة لموضوعات الح

ن القصور في تناول هذه الموضوعات یتزامن مع استمرار التبعات واآلثار أ ال سیمامعیشي مالئم، 
المأساویة الناجمة عن انتهاك قوات االحتالل لهذه الحقوق، وهو ما یتطلب بالضرورة تسلیط الضوء 

  علیها ال تجاهلها.
  

جندة اهتمامات صحف الدراسة مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأ -     ً  ثانیا  
  :االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني موضوعاتب

 موضوعاتكشفت الدراسة التحلیلیة عن اهتمام صحف الدراسة وتركیزها على معالجة 
                    ً                     على نسبة تعادل تقریبا  مجموع ما حازت علیه  موضوعاتحیث حازت هذه ال ،االعتقال واالحتجاز

%).وقد تشابهت 48.4تهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني بواقع (االن موضوعاتباقي 
حیث حازت هذه  ،االعتقال واالحتجاز موضوعاتأجندة صحف الدراسة المتصلة بإبراز 

  على المرتبة األولى في الصحف الثالث. موضوعاتال
  ومن أمثلة هذه الموضوعات في صحف الدراسة:

  )4(ل من الشهر الحالي"في النصف األو     ً طفال   19"اعتقال 
  )5(""تمدید توقیف سبعة مواطنین من سلوان واعتقال طفلین"

ً      ً                 طفال  أسیرا  فرحة عید الفطر" 250"االحتالل یحرم    )6(  

                                           

 .4، ص17/9/2013صحیفة القدس، )1(

 .10، ص4/5/2013صحیفة فلسطین، )2(

 .12، ص21/1/2013صحیفة فلسطین، )3(

 .8، ص21/2/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )4(

 .8، ص5/2/2013صحیفة القدس، )5(

 .6، ص8/8/2013صحیفة فلسطین، )6(
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وتتفق هذه النتیجة وما توصلت إلیه دراسة "نسرین حسونة" فیما یتعلق باالنتهاكات 
االعتقال في المرتبة األولى  موضوعات حیث جاءت ،اإلسرائیلیة لحقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة

  )1(%).36.2بنسبة (

األسرى  موضوعات            ً                                                   كما تتفق أیضا  وما خلصت إلیه دراسة "محمد الحمایدة" التي بینت أن 
منظمات حقوق  موضوعات%) حیث تصدرت ترتیب 28.8حازت على المرتبة األولى بنسبة (

  )2(اإلنسان في صحیفتي الدراسة.

االعتقال واالحتجاز لطبیعة هذه  موضوعاتالدراسة على وقد یرجع تركیز صحف 
الصحف ودوریتها، فجمیعها صحف یومیة تعنى بمتابعة التطورات واألحداث وتغطي في إطار هذا 

یومي  على نحواألمر، التطورات المتصلة بحمالت االعتقال التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائیلي 
  ى طول الشریط الحدودي مع قطاع غزة.في مختلف أنحاء الضفة الغربیة، وعل

                    ً                                             كما كشفت الدراسة أیضا  عن قصور واضح فیما یتصل بمعالجة صحف الدراسة 
في  موضوعاتحیث تدنت نسب هذه ال ،عرقلة التعلیم وعرقلة العالج وهدم المنازل موضوعاتل

لك ألن عرقل العالج، ویبدو ذ موضوعاتبینما انفردت صحیفة فلسطین بتغطیة  ،الصحف الثالث
فلسطین تصدر في غزة التي تعاني من الحصار الذي یسهم في عرقلة العالج ووصول المرضى 

والطبیعة  موضوعات، على الرغم من أهمیة هذه الإلى المستشفیات إلى الداخل الفلسطیني والخارج
تهي فمعاناة األطفال الناجمة عن هدم المنازل على سبیل المثال ال تن . التي تمیزها عن غیرها

  بل تتواصل وتستمر باستمرار وتواصل تبعاته وآثاره. ،بمجرد وقوع االنتهاك

بل إن له الكثیر من النتائج األخرى، فهدم  ،إن هدم منزل ال یدمر فقط البنیة المادیة 
المنازل یدمر بنیة األسرة ویمزقها ویزید من الفقر والضعف، ویؤدي إلى تهجیر العائلة من البیئة 

على الصحة البدنیة والعقلیة لألسر  ىالدعم والتماسك، ولهذا األمر عواقب بعیدة المدالتي تعطیها 
  )3(واألطفال.

  

                                           

 .187ص مرجع سابق،نسرین حسونة، )1(

 .117ص مرجع سابق،محمد الحمایدة، )2(

 .10، صمرجع سابقالنساء واألطفال في القانون الدولي اإلنساني، بیوت مهدمة، )3(
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مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  -    ً  ثالثا  
  :بأسالیب تقدیم مضمون موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

 ،اهتمامها ألسلوب سرد المعلومات  َّ ل                                ُ لتحلیلیة أن صحف الدراسة أولت ج  بینت الدراسة ا
ر هذا األسلوب المرتبة األولى من بین أسالیب تقدیم المضمون في الصحف الثالث        َّ حیث تصد  

%).وقد اتفقت الصحف في أجندة اهتمامها بهذا األسلوب الذي حاز على أعلى نسبة 80.1بنسبة (
  استخدام في كل منها.

  : اآلتیةاألمثلة على هذا األسلوب في صحف الدراسة الموضوعات ومن 

  )1("مستوطنون یعتدون على فتى في طریقه للمدرسة في القدس"

  )2("اإلفراج عن أطفال وشبان من سلوان بشروط"

  )3(أسرى بینهم جریح من نابلس" 7"االحتالل یمدد توقیف 

 ؛لتغطیة الصحفیة التي تمیزهاوربما یرجع اعتماد الصحف على هذا األسلوب لطبیعة ا
               ً                                                       باعتبارها صحفا  یومیة یغلب على تغطیتها طابع التغطیة الخبریة المحایدة.

                                            ً                                ویقدم الصحفي في التغطیة الخبریة المحایدة قصصا  خبریة موضوعیة عبر عرض الحقائق 
  )4(دون تقدیم خلفیات.من دون تعمق و  مناألساسیة والمعلومات المتعلقة بها 

همالها لألسلوبین وتعتقد البا                                                    ٕ                 حثة بأن تركیز صحف الدراسة على أسلوب سرد المعلومات وا 
اإلنشائي واإلحصائي یجعل من معالجتها لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني معالجة 

 والسیمارغم أن موضوعات االنتهاكات تتوافق وهذین األسلوبین بتقلیدیة تفتقر للتجدید والتنوع، 
  اإلنشائي.

   

                                           

 .9، ص2/4/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )1(

 .3، ص13/2/2013صحیفة القدس، )2(

 .6، ص17/9/2013صحیفة فلسطین، )3(

(القاهرة: دار السحاب للنشر  1، طحریر الصحفي للجرائد والمجالتفن التالمجید ومحمود علم الدین، لیلى عبد )4(
 .50) ص2004والتوزیع، 
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  :یأتيومن األمثلة على األسلوب اإلحصائي في صحف الدراسة ما 

ً              طفال  وفتاة واحدة" 30مواطن بینهم  100"نادي األسیر: االحتالل اعتقل    )1(  

ً   طفال  و 223"في تقریر شامل عن األسرى في السجون اإلسرائیلیة:  سیدة  13     ً   إداریا  و 186  
ً             ً    معتقال  یعیشون ظروفا  أم 4750    ً         نائبا  من بین  13و   )2(ر من العلقم ومرارها أشد من الحنظل"    

ً   طفال  و 90نساء و 6"بینهم   في     ً  مواطنا   330صحفیین ونائب: االحتالل یعتقل أكثر من  8  
  )3(مارس الماضي"

  أما األسلوب اإلنشائي فمن أمثلته في صحف الدراسة:

  )4(هم یستقبلون العید بالدموع واآلالم وحسرة الفراق"لو "األسرى وأه

  )5(ر عماد عصفور یجددان األمل بعودته كل یوم""ابنا األسی

  )6(.. الطفلة أبو العسل وحكایة شوق ولدت مع والدتها".                     ً       ً "لم تمض مع والدها عیدا  واحدا  

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  -    ً  رابعا  
  :فلسطینيبطرق عرض موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل ال

كشفت الدراسة التحلیلیة عن اعتماد صحف الدراسة على طریقة العرض المختلطة في 
تناولها لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني حیث بلغت نسبة االعتماد على 

  %).56.6العرض المختلط (

   

                                           

 .2، ص8/8/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )1(

 .6، ص9/3/2013صحیفة القدس، )2(

 .10، ص2/4/2013صحیفة فلسطین، )3(

 .6، ص8/8/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )4(

 .9، ص15/12/2013صحیفة القدس، )5(

 .9، ص8/8/2013صحیفة فلسطین، )6(



  

 مناقشة نتائج الدراسة  الرابعالفصل 

164 

  ومن أمثلة هذا األسلوب في صحف الدراسة:

  )1(مانیة مواطنین من الضفة بینهم ثالثة فتیة""قوات االحتالل تعتقل ث

  )2(الشهر الماضي" فيحالة اعتقال  250شهداء و 6

ً                      "مستوطن یدهس طفال  واالحتالل یقمع مسیرات"                )3(  

  أما أسلوب العرض المركز فمن أمثلته في صحف الدراسة:

  )4(حداث""محكمة عوفر توجه الئحة اتهام ضد الطفلین األسیرین جفال وتحولهما لمحكمة األ

  )5(فتیة من عرابة في مستوطنة مابودونان" 3"احتجاز 

  )6("لجنة أممیة: إسرائیل تنتهك حقوق األطفال الفلسطینیین"

واضح لضعف         ٍ على نحو  وترى الباحثة بأن التركیز على أسلوب العرض المختلط یشیر 
إذ بلغت نسبة  ؛طینياهتمام صحف الدراسة بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلس

منفرد غیر مصحوبة بالتطرق لالنتهاكات التي طالت فئات  على نحوتناول هذه الموضوعات 
  %).43.4أخرى غیر األطفال (

وقد یرجع اعتماد صحف الدراسة على طریقة العرض المختلطة الستخدامها للقالب 
جملة من االنتهاكات  ذاته بحیث یتضمن الخبر ،التجمیعي في صیاغة العدید من المواد الصحفیة

یقوم القالب التجمیعي على و   واالعتداءات اإلسرائیلیة، بما فیها االنتهاكات المنفذة بحق األطفال.
تجمیع عدد من األخبار أو القصص الخبریة ذات الصلة ویستخدم عادة في نقل المعلومات 

  )7(المتعلقة بالمشكالت المحلیة المختلفة.

                                           

 .4، ص26/4/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )1(

 .33، ص1/9/2013صحیفة القدس، )2(

 .1، ص4/5/2013صحیفة فلسطین، )3(

 .6، ص20/5/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )4(

 .5، ص26/4/2013صحیفة القدس، )5(

 .12، ص21/6/2013صحیفة فلسطین، )6(

 .57) ص 2012(عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع،  1، طمقال الصحفيالموسى على الشهاب، )7(
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ویضم  ع من القوالب كامًال ألن االختصار غالبًا ما یؤدي إلحداث خلل.ویجب أن ینشر هذا النو 
  )1(هذا النوع من األخبار عادة جملة من الموضوعات ذات الطبیعة المتشابهة مع استهالل موحد.

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  -    ً  خامسا  
وضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل بأسالیب اإلقناع المستخدمة مع م

  :الفلسطیني
                                                          ً                   أوضحت نتائج الدراسة التحلیلیة أن صحف الدراسة لم تول اهتماما  باستخدام األسالیب 

حیث ورد ما نسبته  ،اإلقناعیة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
جاءت أسالیب اإلقناع العقلیة  حین قناع، فيدون أسالیب إمن %) من هذه الموضوعات 56.3(

  في المرتبة الثانیة تالها في المرتبة الثالثة أسالیب اإلقناع العاطفیة. 

حیث جاءت االستماالت  ،الغفارجة وما خلصت إلیه دراسة عادل عبدوتتفق هذه النتی
 بة الثانیة، فيحقوق الطفل في صحف الدراسة في المرت موضوعاتالعقالنیة المستخدمة في تناول 

  )2(جاءت االستماالت العاطفیة في المرتبة الثالثة. حین

    ً                                                                         ووفقا  لنتائج الدراسة فقد تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس 
بفارق یزید عن صحیفة الحیاة الجدیدة بـ  ،%)45.5باعتمادها على أسالیب اإلقناع العقلیة بنسبة (

  %).16.9فة القدس بـ (%)، ویزید عن صحی29.1(

  :یأتيومن الموضوعات التي استخدمت أسالیب اإلقناع العقلیة في صحف الدراسة ما 

  )3(ألف طفل مقدسي محرومون من حق اإلقامة مع أسرهم" 20"د. عیسى: 

  )4(أیار الماضي" فيمنشأة وتصاعد اعتداءات المستوطنین في القدس  13     ً       مقدسیا  وهدم  150"اعتقال 

  )5(منشأة في القدس في مایو" 13     ً       مقدسیا  وهدم  150قال تقریر: اعت
                                           

(عمان: دار مجدالوي للنشر  2، طفن كتابة األخبار: عرض شامل للقوالب واألسالیبالستار جواد، عبد)1(
 .161) ص2001والتوزیع، 

 .19، صمرجع سابقالغفار، عادل عبد)2(

 .6، ص5/2/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )3(

 .10، ص5/6/2013فة القدس، صحی)4(

 .6، ص5/6/2013صحیفة فلسطین، )5(
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صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس  والسیماوتكشف هذه النتیجة عن قصور صحف الدراسة 
رغم ما لهذه األسالیب من دور ب ،فیما یتصل باالعتماد على األسالیب اإلقناعیة المنطقیة والعاطفیة

عدا عن قدرتها على تمییز المواد المنشورة في  ،قهمكبیر على صعید إقناع القراء وجذبهم وتشوی
  صحیفة ما عن غیرها من المواد المنشورة في صحف أخرى.

وتلفت الباحثة االنتباه هنا إلى أن المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 
باألسالیب وهو ما قد یفسر سبب ضعف االهتمام  ،في صحف الدراسة غلب علیها الطابع الخبري

نشاء ونعوت ال تتناسب وفن الخبر  ؛اإلقناعیة                                            ٕ                               فأسالیب اإلقناع العاطفیة بما تتضمنه من وصف وا 
الصحفي الذي یقدم عادة معلومات مقتضبة ومركزة عن حدث ما. كما أن أسالیب اإلقناع العقلیة 

بدورها، قد ال تجد من إحصائیات وأرقام ومقتطفات من االتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان 
          ً                                 لها مكانا  في عالم األخبار اآلنیة والمركزة. 

    ً                                                                              ووفقا  لنتائج الدراسة التحلیلیة فقد تشابهت أجندة صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس فیما 
حیث جاءت هذه األسالیب في الصحیفتین في المرتبة  ،یتصل باهتمامهما بأسالیب اإلقناع العقلیة

  الیب اإلقناع العاطفیة في الصحف الثالث في المرتبة الثالثة.جاءت أس حین الثانیة، في

  :یأتيومن الموضوعات التي استخدمت أسالیب إقناع عاطفیة في صحف الدراسة ما 

  )1("األطفال األسرى في هشارون یبكون من شدة البرد"

  )2("                                                                    ً       ً "الكوابیس ال تفارق الطفل مصطفى وهدان الذي استخدمه الجیش اإلسرائیلي درعا  بشریا  

  )3("االعتقال اإلداري یغیب الوزیر الجعبري عن مناسبات عائلته"

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة بإبراز  -     ً  سادسا  
  :الطرف مقترف االنتهاك في موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

اهتمام صحف الدراسة بإبراز جنود االحتالل اإلسرائیلي بینت نتائج الدراسة التحلیلیة 
حیث بلغت نسبة ظهورهم في موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة  ،لالنتهاكات           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  

  %).69.3لحقوق الطفل الفلسطیني (

                                           

 .2، ص22/12/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )1(

 .9، ص9/3/2013صحیفة القدس، )2(

 .10، ص4/1/2013صحیفة فلسطین، )3(
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لالنتهاكات بهذه            ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  وتعتقد الباحثة بأن ظهور جنود االحتالل اإلسرائیلي 
ن معظم االنتهاكات بحق إحیث  ،المنطقیة مسوغاتهالنسبة العالیة في صحف الدراسة هو أمر له 

المدنیین الفلسطینیین وضمنهم األطفال، یقترفها جنود في جیش االحتالل اإلسرائیلي، كما أن 
بما االنتهاكات التي یقترفها مستوطنون تنفذ عادة بحمایة جنود االحتالل وتحت سمعهم وأبصارهم.ور 

لالنتهاك لرغبتها في التأكید على            ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  یرجع اهتمام الصحف بإبراز جنود االحتالل 
  مسؤولیتهم عما یجري من اعتداءات وانتهاكات.

ضحت أن االحتالل وتتفق هذه النتیجة وما توصلت إلیه دراسة "محمد الحمایدة" حیث و 
%) لیحتل المرتبة 54.5صحف الدراسة بنسبة ( جهة فاعلة لالنتهاك فيبوصفه اإلسرائیلي برز 

  )1(األولى من الجهات الفاعلة التي ترصد منظمات حقوق اإلنسان انتهاكاتها.

                    ً                                                        كما كشفت الدراسة أیضا  عن قصور شدید فیما یتصل بإبراز األطراف اإلسرائیلیة األخرى 
حیث تدنت نسبة ظهورهم  ،المستوطنین والسیما ،من مقترفي االنتهاكات بحق األطفال الفلسطینیین

  %) فقط.4.1لالنتهاكات لتصل إلى (           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  

إن عنف المستوطنین ینتشر على نطاق واسع في األراضي الفلسطینیة المحتلة ویأخذ عدة 
ساءة المعاملة. ً               كما یأخذ شكال  أعنف حیث یصل                                              ٕ               أشكال بما فیها المضایقات والشتائم والترهیب وا             

                                 ً   ومن أكثر اعتداءات المستوطنین شیوعا :  لجسدي وفي بعض األحیان القتل.إلى حد االعتداء ا
تدمیر وتخریب منازل المواطنین الفلسطینیین، أعمال إطالق النار والضرب، االعتداءات الجسدیة 

  )2(على األطفال، الرشق بالحجارة، والدهس والفرار.

                        ً  عوام الخمسة األخیرة تصاعدا      ً                                                  ووفقا  لتقریر للمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان فقد شهدت األ
في الجرائم واالعتداءات التي یقوم بها المستوطنون المسلحون ضد المدنیین الفلسطینیین وممتلكاتهم 

ً            ً            تلك السنوات شكال  أكثر تنظیما  من ذي قبل. فيحیث أخذت هذه االعتداءات  ،في الضفة الغربیة                
طالق نار،  اعتداءات على المزارعین ورعاة األغنام،                                       ٕ          وتشمل اعتداءات المستوطنین: جرائم قتل وا 

دهس األطفال، مهاجمة المنازل ورشقها بالحجارة، جرائم التنكیل بالمدنیین،  والسیماالدهس العمد 
  )3(استهداف المركبات المدنیة وركابها، العربدة على الطرق العامة، وغیرها.

                                           

 .127، صمرجع سابقمحمد الحمایدة، )1(

ین ضد األطفال الفلسطینیین في األراضي تحت الهجوم: عنف المستوطنالحركة العالمیة للدفاع عن األطفال، )2(
 139، ص 2008، القدس: الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال، المحتلة

، غزة: دراسة منشورةالمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، "عنف المستوطنین في األرض الفلسطینیة المحتلة"، )3(
 .11، ص2013المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، 
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          ً        ً وصفهم طرفا  مقترفا  بقد الباحثة بأن عزوف صحف الدراسة عن إبراز المستوطنین توتع
في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنین  والسیما ،لالنتهاكات هو أمر سلبي تالم علیه الصحف

  اإلسرائیلیین وارتفاع وتیرتها في مختلف أنحاء الضفة الغربیة.
  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  -    ً  سابعا  
  :وضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيباألهداف المتحققة في م

كشفت الدراسة عن أن موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني قد 
إذ بلغت نسبة  ؛                                     ً                                   حققت هدف إبراز االنتهاك بنسبة كبیرة جدا  تجاوزت مجموع باقي األهداف المتحققة

  %). 61.7تحقق هذا الهدف (

  : یأتيحف الدراسة التي حققت هدف إبراز االنتهاك ما ومن موضوعات ص

  )1(                                      ً              "االحتالل یعتقل فتیین من عزون وینصب حاجزا  شرق قلقیلیة"

  )2(في الضفة" والدهمالقوات اإلسرائیلیة تواصل حمالت االعتقاالت 

ً                      طفال  في الضفة بینهم طفالن" 16"االحتالل یعتقل    )3(  

هذه النسبة المرتفعة قد یرجع لطبیعة التغطیة وتعتقد الباحثة بأن تحقق هذا الهدف ب
حیث غلب علیها الطابع الخبري، إذ بلغت نسبة األخبار والتقاریر  ،الصحفیة في صحف الدراسة

  %).95.9الخبریة التي تناولت موضوعات انتهاكات حقوق الطفل في هذه الصحف (

ونة" وأشارت فیها إلى وتتفق هذه النتیجة مع النتیجة التي كشفت عنها دراسة "نسرین حس
                                  ً         حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة بروزا  هو هدف  موضوعاتأن أكثر أهداف المعالجة الصحفیة ل

%)، وبلغت في صحیفة 41.1حیث بلغت نسبته في صحیفة فلسطین ( ،التركیز على االنتهاك
  )4(%).40.4الحیاة الجدیدة (

الغفار" ما توصلت إلیه دراسة "عادل عبدع م هذاتواختلفت نتیجة الدراسة الحالیة في الوقت 
التي أشارت نتائجها إلى تصدر هدف إبراز الدور الحكومي المرتبة األولى من أهداف المعالجة 

                                           

 .4، ص4/5/2013اة الجدیدة، صحیفة الحی)1(

 .3، ص18/4/2013صحیفة القدس، )2(

 .6، ص6/12/2013صحیفة فلسطین، )3(

 .288، صمرجع سابقنسرین حسونة، )4(
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جاء هدف إبراز االنتهاكات في المرتبة قبل  حین حقوق الطفل العربي، في موضوعاتة لاإلعالمی
  )1(األخیرة.

هو اختالف مبرر فدراسة "عادل ائج الدراستین وتعتقد الباحثة أن هذا االختالف بین نت
الغفار" أجریت على خمس دول عربیة، لم تكن فلسطین من بینها، ومن المنطقي أن یبرز هدف عبد

حقوق الطفل لتحمیل الحكومات  موضوعاتإبراز الدور الحكومي في مقدمة أهداف معالجة 
  التي أجریت علیها الدراسة. مسؤولیاتها إزاء األوضاع التي یواجهها األطفال في الدول

كما أشارت نتائج الدراسة التحلیلیة إلى تشابه كبیر في أجندة صحف الدراسة فیما یتصل 
باألهداف المتحققة من معالجتها لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل، وبینت قصور 

            ً     لذي غاب تماما  عن تلك المعالجة فیما یتعلق بتحقیق العدید من األهداف كهدف التثقیف ا
موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، وهدف إبراز أنشطة المؤسسات 

%)، وهدف التحلیل والتفسیر الذي بلغت نسبة تحققه 15.8الحقوقیة المحلیة الذي بلغت نسبته (
)0.3.(%  

وأظهرت تراجع كل وتتفق هذه النتیجة مع النتیجة التي خلصت إلیها دراسة "نسرین حسونة" 
حیث جاء هذا الهدف في المرتبة  ،من الهدف المتمثل في تناول أنشطة مؤسسات المجتمع المدني

%)، تاله في المرتبة األخیرة هدف التعریف بحقوق اإلنسان بنسبة 2.9قبل األخیرة بنسبة (
)1.2.(%)2(  

منظمات الحقوقیة، وتعتقد الباحثة أن عدم بروز كل من أهداف: التثقیف، إبراز أنشطة ال
إبراز تبعات االنتهاكات، والتحلیل والتفسیر، هي من أهم مشكالت المعالجة الصحفیة لالنتهاكات 
اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، فمن غیر المنطقي أن تولي الصحف جل اهتمامها في تناولها 

خبار المواطنین بها  والسما دون تفسیر أو تحلیل  من                                        ٕ                   لهذه الموضوعات لمسألة إبراز االنتهاكات وا 
                                                             ً                 أننا نعیش في عصر لم یعد فیه حصول المواطنین على األخبار مرتبطا  بقراءتهم للصحف.

    ً                                                                     ووفقا  لـ "محمود علم الدین" فقد اتسمت الصحافة في نهایة القرن العشرین ببعض 
 الخصائص التي أسهمت في ظهور وظائف جدیدة للصحافة ومن أهم هذه الخصائص: االهتمام

والشبكات اإلذاعیة، فلم یعد  التلفازیةبالتفسیر والتحلیل الذي ظهر في ظل منافسة القنوات الفضائیة 

                                           

 .20، صمرجع سابقالغفار، عادل عبد)1(

 .195، صمرجع سابقنسرین حسونة،  )2(
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الحصول على الخبر هو الهدف األول للصحیفة، بل تعداه إلى الوصول إلى الخلفیات والتفاصیل 
  )1(فهم الخبر واستیعابه ووضعه في إطاره األشمل. بوساطتهاواألسباب التي یمكن 

كن لوسائل اإلعالم المختلفة وضمنها الصحف، أن تقوم بدور مهم في الترویج لمبادئ ویم
  )2(حقوق اإلنسان التي نصت علیها االتفاقیات والمعاهدات الدولیة.

اإلنسان ضمن االهتمامات الدولیة حقوق  موضوعاتكما یمكن لوسائل اإلعالم أن تجعل 
  )3(واألهلیة الناشطة في مجال حقوق اإلنسان. نشر ومتابعة أنشطة المنظمات الرسمیة طریقن ع

مسؤولة إعالمیة في أحد أبرز بوصفها عملها  بفضلوتلفت الباحثة االنتباه هنا إلى أنها لمست 
المراكز الحقوقیة الناشطة في قطاع غزة، النتیجة الفعلیة المنبثقة عن قصور صحف الدراسة في القیام 

اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، وذلك عبر معایشتها لعشرات بوظیفة التثقیف في مجال االنتهاكات 
حقوق اإلنسان ومتطلبات التقاضي ورفع الدعاوى  وبمبادئالحاالت الحسیة التي أفقدها جهلها بحقوقها 

عما لحقها من أضرار بفعل  وجنوده ضد دولة االحتالل وجیشها حقها في مقاضاة االحتالل اإلسرائیلي
  نتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.الممارسات واال

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  -    ً  ثامنا  
  :بالنطاقات الجغرافیة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

                ً     ت الجغرافیة بروزا  في النطاقا أكثر أوضحت الدراسة التحلیلیة أن نطاق الضفة الغربیة كان
%)، مقابل 50.3إذ بلغت نسبته ( ؛موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

  لهذه الموضوعات.           ً         ً بوصفه نطاقا  جغرافیا  %) لقطاع غزة 9.8(

وتتفق هذه النتیجة وما خلصت إلیه دراسة "نسرین حسونة" حیث حازت الضفة الغربیة 
انتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة على المرتبة  موضوعاتیتصل ب ان لوقع الحدث فیماككم

  )4(%).74.7األولى بنسبة (
                                           

 .308) ص2009(د.م، د.ن،  2، طأساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرینمحمود علم الدین،  )1(

 .129، مرجع سابقالمجید، قدري عبد )2(

الصحافة واإلعالم وعالقتها بأوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربیة"،  صالح الدین حافظ، "تحدیات حریة )3(
، القاهرة: المنظمة 2003ینایر  22- 21خالل الفترة من  مقدمة لندوة اإلعالم وحقوق اإلنسان، ورقة عمل

 .4بیة لحقوق اإلنسان، صالعر 

 .198، مرجع سابقنسرین حسونة، )4(
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وعلى الرغم من أن بروز نطاق الضفة الغربیة في موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة 
لحقوق الطفل الفلسطیني هو أمر متوقع وطبیعي لما تعایشه الضفة من جرائم واعتداءات یومیة 

د المادي لقوات االحتالل اإلسرائیلي والمستوطنین على أراضیها، إال أن تدني نسبة بفعل التواج
ّ  مسو غلالنتهاكات هو أمر غیر            ً         ً بوصفه نطاقا  جغرافیا  ظهور قطاع غزة  إذ  ؛من وجهة نظر الباحثة   

جراء الهجمات المتكررة التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائیلي بحقهم،  من یعاني سكان قطاع غزة
    ً فضال  ا عن االعتداءات الیومیة في المنطقة العازلة على طول الشریط الحدودي لقطاع غزة، عد

عن معاناتهم الناجمة عن الحصار وتبعاته، إضافة للمعاناة المستمرة لمئات العائالت التي هدمت 
  قوات االحتالل اإلسرائیلي منازلها.

صحف الدراسة إزاء إبراز النطاقات      ً                                              ووفقا  لنتائج الدراسة التحلیلیة فقد تباینت اهتمامات
الجغرافیة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، فبینما تصدر نطاق الضفة 
الغربیة المرتبة األولى في صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس، جاء هذا النطاق في المرتبة الثالثة في 

مرتبة األولى في صحیفة فلسطین بنسبة احتل نطاق قطاع غزة ال حین وفي صحیفة فلسطین.
بحیث حاز على المرتبة الرابعة في صحیفة القدس بواقع  ،%)، تدنت نسبة هذا النطاق30.7(
  %). 1.7%)، والخامسة في صحیفة الحیاة الجدیدة بواقع (1.8(

الحیاة الجدیدة  افصحیفت ،وتعتقد الباحثة بأن لهذا التباین في اهتمامات الصحف تفسیره
 حین اهتمامهما لما یجري فیها من أحداث، في  ّ ل                                       ُ قدس تصدران في الضفة الغربیة وتولیان ج  وال

عدا عن أن                                            ً      ً                       تصدر صحیفة فلسطین في قطاع غزة وتولي اهتماما  كبیرا  للتطورات الجاریة فیه.
شهدت استمرار تخاصم أكبر  مدةاالنقسام الفلسطیني وهي  مدةالدراسة التحلیلیة أجریت في 

أجواء غیر إیجابیة من قبل كل      ً      تخاصما  خلف سطینیین وهما حركتا "حماس" وفتح" فصیلین فل
طرف من طرفي االنقسام إزاء اآلخر، ویبدو أن صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس المحسوبتین بشكل 

          ً  بوصفه نطاقا  قد لجأتا لعدم التركیز على قطاع غزة الوطنیة الفلسطینیة  أو بآخر على السلطة
  علیه. "حماسحركة " ً         را  لسیطرة نظ        ً جغرافیا  

رغم برغم صدورها في قطاع غزة و بوتلفت الباحثة االنتباه هنا إلى أن صحیفة فلسطین 
القیود التي كانت تفرضها األجهزة األمنیة في الضفة الغربیة على عمل مراسلیها إال أنها لم تهمل 

هاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل نطاقین جغرافیین لموضوعات االنتبوصفهما الضفة الغربیة والقدس 
%)، وجاءت الضفة الغربیة في المرتبة 22.7الفلسطیني إذ جاءت القدس في المرتبة الثانیة بنسبة (

  %)، وهو أمر یحتسب للصحیفة. 20.5الثالثة بنسبة (
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مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  -    ً  تاسعا  
  :یة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيبالمصادر األول

%) من موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 30.6بینت الدراسة التحلیلیة أن (
تقاربت نسب االعتماد  حین دون االستناد على أي من المصادر األولیة، فيمن الفلسطیني جاءت 

%) على 13.9%) و(14.2بواقع (            ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  على الضحایا أو على أقارب الضحایا 
  التوالي.

وفیما عدا االتفاق على تناول معظم موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 
دون مصدر أولي، تباینت اهتمامات صحف الدراسة المتصلة بمختلف المصادر من الفلسطیني 

في المرتبة الثانیة في صحیفتي القدس وفلسطین،             ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  األولیة حیث جاء الضحایا 
بوصفهم جاء أقارب الضحایا  حین وفي في المرتبة السادسة في صحیفة الحیاة الجدیدة. جاؤواو 

وا في المرتبة الرابعة في صحیفة ؤ في المرتبة الثانیة في صحیفتي الحیاة والقدس، جا     ً       ً مصدرا  أولیا  
 حین في المرتبة الثانیة في صحیفة القدس، في      ً أولیا               ً بوصفهم مصدرا  فلسطین. وجاء الحقوقیون 

  وا في المرتبة الثالثة في صحیفة فلسطین، وفي المرتبة الخامسة في صحیفة الحیاة الجدیدة. ؤ جا

  : یأتيفي صحف الدراسة ما             ً       ً بوصفهم مصدرا  أولیا  ومن بین الموضوعات التي برز فیها الضحایا 

ً            "االحتالل یحتجز طفال  من الخلیل    )1(و طعام"أدون ماء من ساعة  18في عتصیون                 

  )2(                                                                     ً "الطفلة عرین: كل اآلباء یشاركون أبناءهم أفراحهم بینما أبي ما زال أسیرا "

  )3(.. شوق دائم وحنین ال ینتهي"."أطفال األسرى

    ً                                                                           ووفقا  لنتائج الدراسة فقد تمیزت صحیفة الحیاة الجدیدة عن صحیفتي القدس وفلسطین من 
ن كان هذا االعتماد  ،یدة التي اعتمدت على مختلف أنواع المصادر األولیةحیث كونها الوح  ٕ                   وا 

عن صحیفتي فلسطین      ً       ً مصدرا  أولیا   ابوصفهغابت المنظمات الدولیة  ففي حین    ً            ضعیفا  في معظمه، 
غاب الخبراء  حین ، وفيالحیاة صحیفة%) في 3.4المنظمات على (والقدس، حازت هذه 

                                           

 .2، ص28/11/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )1(

 .9، ص4/1/2013صحیفة القدس، )2(

 .9، ص12/8/2013صحیفة فلسطین، )3(
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عن صحیفة القدس برز هؤالء في صحیفة الحیاة الجدیدة بنسبة    ً یا             ً     بوصفهم مصدرا  أولوالمختصون 
)1.7.(%  

فغیاب  ؛وتعتقد الباحثة بأن هذه النتیجة منطقیة وتتفق ونتائج أخرى خلصت إلیها الدراسة
هدف التثقیف والتحلیل عن موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني یتوافق 

مصادر  ابوصفهالحقوقیین وتقاریر المنظمات الحقوقیة المحلیة والدولیة  وتدني نسبة االعتماد على
%) تتوافق وتدني نسبتي االعتماد على 19.6، كما أن نسبة هدف إبراز التبعات البالغة (أولیة

مصدرین أولیین یمكنهما توضیح اآلثار المترتبة على االنتهاك بوصفهما الضحایا وأقارب الضحایا 
  %).28.1لغت نسبة هذین المصدرین مجتمعین في صحف الدراسة (وانعكاساته حیث ب

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  -    ً  عاشرا  
  :بالمصادر اإلعالمیة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

المصدر اإلعالمي  ببیاناسة كشفت نتائج الدراسة التحلیلیة عن ضعف اهتمام صحف الدر 
حیث بلغت نسبة الموضوعات  ،في موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

  %).32.6دون مصدر ( من التي نشرت

دون اإلشارة لمصدرها هو أمر من  من وتعتقد الباحثة بأن نشر المضامین والمواد الصحفیة
  زعزع ثقة قرائها بها.شأنه أن یسيء للصحف ویضعف مصداقیتها وی

فإذا كانت  ،المصادر اإلعالمیة من أهم بنود كتابة الرسائل اإلخباریة والصحفیة دوتع
فإن الرسالة قد تأتي مشوشة وقاصرة  ،مصادر المعلومات غیر دقیقة أو مجتزأة أو غیر واضحة

قناع القارئ بدقتها.   )1(                           ٕ                    عن تقدیم المعلومة الصحیحة وا 

مراسل الصحفي جاء في المرتبة الثانیة من حیث اعتماد صحف كما بینت الدراسة أن ال
  %).26.6إذ بلغت نسبته ( ؛          ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  الدراسة علیه 

وتتفق هذه النتیجة وما خلصت إلیه دراسة "نسرین حسونة" التي حاز فیها المراسل 
حقوق  موضوعاتل%) من بین مصادر المادة الصحفیة 17.1الصحفي على المرتبة الثانیة بنسبة (

  )2(اإلنسان المدنیة والسیاسیة.

                                           

، غزة: برنامج مدى تمكن المؤسسات الصحفیة في قطاع غزة من الوصول إلى المعلوماتمؤسسة الضمیر،  )1(
 .5، ص2008ة وسائل اإلعالم في مؤسسة الضمیر لحقوق اإلنسان، مراقب

 .193، مرجع سابقنسرین حسونة،  )2(
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                                 ً                                          وكشفت نتائج الدراسة التحلیلیة أیضا  عن اختالف وتباین اهتمامات صحف الدراسة في 
جاء  حین ففي ،المصادر اإلعالمیة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

اء في المرتبة الثانیة في صحیفة المراسل الصحفي في المرتبة األولى في صحیفة القدس، ج
وبینما جاءت وكاالت األنباء المحلیة في  فلسطین، وفي المرتبة الرابعة في صحیفة الحیاة الجدیدة.

المرتبة األولى في صحیفة الحیاة الجدیدة جاءت هذه الوكاالت في المرتبة الثالثة في صحیفة 
اختفت وكاالت األنباء األجنبیة  حین وفي فلسطین، وفي المرتبة الخامسة في صحیفة القدس.

في صحیفة الحیاة الجدیدة، جاءت هذه الوكاالت في المرتبة السادسة في      ً        ً مصدرا  إعالمیا   ابوصفه
من صحیفة   ً ا  مصدر بوصفه أما الكاتب الصحفي فقد اختفى  كل من صحیفتي فلسطین والقدس.

ة الحیاة الجدیدة في المرتبة فلسطین، فیما جاء في صحیفة القدس في المرتبة الخامسة، وفي صحیف
  السادسة.
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  المبحث الثاني
النتهاكات ل مناقشة نتائج السمات العامة لشكل المعالجة الصحفیة

  اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
یهدف هذا المبحث إلى مناقشة وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة التحلیلیة المتصلة بالسمات 

  لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.العامة لشكل المعالجة الصحفیة 

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  –  ً  أوال  
بالفنون الصحفیة المستخدمة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 

  :الفلسطیني
األشكال الصحفیة الخبریة كبیر على  على نحوكشفت الدراسة عن اعتماد صحف الدراسة 

في معالجتها لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني إذ بلغت نسبة هذه األشكال 
                          ً         %) لفن التقریر الصحفي.ووفقا  لنتائج 20.9%) لفن الخبر الصحفي و(75%) بواقع (95.9(

  .التحلیل فقد تشابهت أجندة اهتمام الصحف الثالث بفني الخبر الصحفي والتقریر

  ومن موضوعات االنتهاكات التي جاءت في صحف الدراسة على هیئة خبر صحفي: 

  )1("اعتقال طفل من أبو دیس"

  )2("اعتقال فتیین مقدسیین"

ً  طفال   19"االحتالل اعتقل    )3(أسبوعین" في  

وتعتقد الباحثة بأن تركیز صحف الدراسة على الفنون الخبریة قد یرجع لدوریتها الیومیة 
عالم الجمهور بها.و التي تجعلها  رغم ب                                                    ٕ                   تهتم بالدرجة األولى بمالحقة التطورات واألحداث الجاریة وا 

ّ   المس وغهذا  إال أن التركیز على األشكال الصحفیة اإلخباریة بالتزامن مع ضعف االهتمام باألشكال     
الصحفیة التفسیریة واالستقصائیة ومواد الرأي هو أمر غیر إیجابي والبد أن یكون محل انتقاد 

أن طبیعة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل تتطلب  والسیماللصحف الثالث، 

                                           

 .8، ص28/5/2013صحیفة الحیاة الجدیدة، )1(

 .2، ص20/1/2013صحیفة القدس، )2(

 .13، ص21/2/2013صحیفة فلسطین، )3(
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بالضرورة اإلشارة للخلفیات والتعمق في تناول االنتهاكات ونتائجها مع التحلیل والتفسیر، إضافة 
د االستفادة من مواد وبنود العهو  عن طریقلضرورة العمل على التثقیف ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 

والمواثیق واالتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان وعبر نشر مقتطفات منها، وهو ما افتقرت إلیه 
                                     ً                    المعالجة الصحفیة في صحف الدراسة نظرا  لطبیعتها اإلخباریة.

كما تعتقد الباحثة أن تركیز الصحف الكبیر على فن الخبر الصحفي بفارق یتجاوز الـ 
أن "التقریر ال  وال سیمایر الصحفي هو أمر یحتسب ضدها %) عن نسبة استخدامها لفن التقر 50(

نما یمكن أن  ٕ ا  ي الحدث فقط كما هو شأن الخبر، و یستوعب الجوانب الجوهریة أو الرئیسة ف
  )1(یستوعب وصف الزمان والمكان واألشخاص والظروف التي ترتبط بالحدث."

ي أشارت إلى أن صحف الغفار" التة وما خلصت إلیه دراسة "عادل عبدوتتفق هذه النتیج
حقوق الطفل على األشكال والفنون الصحفیة  موضوعاتالدراسة ركزت بالدرجة األكبر في تناولها ل

  )2(اإلخباریة أكثر من تركیزها على األشكال التفسیریة واالستقصائیة.

                    ً                                                           كما تتفق النتیجة أیضا  مع ما توصلت إلیه دراسة "نسرین حسونة" التي أوضحت أن الشكل 
حقوق اإلنسان المدنیة  موضوعاتي الغالب الذي تستخدمه صحیفتا الدراسة لتغطیة الصحف

  )3(والسیاسیة هو الخبر الصحفي.

المجید" التي تشیر إلى أن التي خلصت إلیها دراسة "قدري عبد         ً           وتتفق أیضا  والنتیجة 
ي حقوق اإلنسان في الصحف والمجالت المصریة قد جاءت ف موضوعاتاألخبار المنشورة عن 
  )4(%).25%)، تالها في المرتبة الثانیة التقاریر الصحفیة بنسبة (36.6المرتبة األولى بنسبة (

ویعكس التطرق لحقوق األطفال في وسائل اإلعالم في سیاق التغطیة الخبریة، ضعف 
الصحافة ووسائل اإلعالم على صعید تغطیة حقوق الطفل. إن رفع الوعي بحقوق  تؤدهالدور الذي 

األطفال  موضوعاتعزیزها هو تحد لوسائل اإلعالم التي یفترض أن تخصص مساحة لالطفل وت
بداعاتهم أیضا ، وفي هذا السیاق یمكن القول  ن وسائل اإلعالم تتحمل مسؤولیة االعتراف بحقوق إ ٕ             ً                             وا 

  )5(                           ً                    الطفل وجعل هذا االعتراف واضحا  في عملها وتغطیتها.
                                           

 .135) ص1996 (القاهرة: عالم الكتب، 5، طفن الكتابة الصحفیةفاروق أبو زید، )1(

 .28، صمرجع سابقالغفار، عادل عبد)2(

 .292، صمرجع سابقنسرین حسونة، )3(

 .258، مرجع سابقالمجید، قدري عبد)4(

(5)International Federation of Journalists,Putting Children in the Rights: Child Rights 
and the Media, Op Cit, p.3. 
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الحیاة الجدیدة والقدس بفن المقال  كما بینت الدراسة تشابه أجندة اهتمام صحیفتي
إذ حاز فن المقال فیهما على المرتبة الثالثة بحصوله  ؛                         ً حیث جاء هذا االهتمام ضعیفا   ،الصحفي

%) في صحیفة الحیاة الجدیدة لتتفوقا بذلك على 0.9%) في صحیفة القدس، و(3.9على نسبة (
                                          ً     ً  صحیفة فلسطین التي غاب عنها هذا الفن غیابا  تاما .

ق هذه النتیجة ودراسة "طه نجم" التي أكدت في إحدى نتائجها على أن نسبة المقاالت وتتف
  )1(التي اهتمت بقضیة حقوق اإلنسان العربي هي نسبة ضئیلة.

بأن تدني نسبة المقاالت الصحفیة في صحف الدراسة هي واحدة من  ةوتعتقد الباحث
ن الفلسطینیین في مجال االنتهاكات المؤشرات التي توضح عدم اهتمام الصحف بتثقیف المواطنی

    ً                                                        فوفقا  ألدیب خضور فإن الوظیفة األساسیة لفن المقال الصحفي تتمثل  ؛اإلسرائیلیة لحقوق الطفل
                             ً      ً                                                       في التوعیة والتثقیف ویقدم فهما  معمقا  لقضیة ما، ویسعى لخلق قناعة جدیدة لدى القارئ إزاء هذه 

دفعه لیسلك في المجتمع على ضوء   ّ م          َ ه، ومن ث  القضیة، أو لتعدیل قناعة قدیمة موجودة في ذهن
  )2(هذه القناعة.

فقد أشارت الدراسة إلى تفوق  ،وفیما یخص فن الحدیث الصحفي وفن التحقیق الصحفي
كونها انفردت باستخدام هذین الفنین مع  ؛صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس

                            ً  رغم أن هذا االستخدام جاء ضعیفا  ب ،فل الفلسطینيموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الط
                     ً                                                   كما تفوقت الصحیفة أیضا  على صحیفتي القدس والحیاة في استخدامها لفن الصورة  وبنسب متدنیة.

غاب هذا الفن  حین %) في صحیفة القدس، في1.8%)، مقابل (3.4إذ بلغت نسبتها ( ؛المنفردة
      ً                          تماما  عن صحیفة الحیاة الجدیدة.

ضوعات االنتهاكات التي تناولتها صحف الدراسة عبر فن الحدیث الصحفي ومن بین مو 
  : یأتيما 

نصاف ألرواح الضحایا الفلسطینیین"   )3(                                               ٕ                                "الصوراني: قرار القضاء الفرنسي انتصار للعدالة وا 

إن المفهوم الحدیث للتغطیة الصحفیة یعتمد على الموازنة بین التغطیة اإلخباریة العاجلة 
اث والوقائع من جهة، والتغطیة الصحفیة التفسیریة والتحلیلیة لهذه األحداث من والمباشرة لألحد

جهة ثانیة، والمعالجة الفكریة المعمقة التي تعین على فهم واستیعاب المعلومات التي تحیط بتلك 
وال شك أن هذا المفهوم یتطلب من الصحف لدى تغطیتها الصحفیة  األحداث من جهة ثالثة.

                                           

                       (جامعــة اإلســكندریة: كلیــة                رســالة دكتــوراه                                      فة العربیــة لقضــیة حقــوق اإلنســان العربــي"،                      طــه نجــم، "معالجــة الصــحا )1 (
   .   312   ) ص    2003       اآلداب، 

  .   149   ) ص    2000           (دمشق:د.ن،    2 ط                                 مدخل إلى الصحافة نظریة وممارسة،           أدیب خضور،  )2 (

   .  11   ، ص    2013 / 6 /  29              صحیفة فلسطین،  )3 (



  

 مناقشة نتائج الدراسة  الرابعالفصل 

178 

من خبریة وتفسیریة وتحلیلیة كافة ة بین استخدام أنواع األشكال الصحفیة لألحداث المزاوج
  )1(توضیحیة وتحلیلیة فكریة.

یق والحدیث والصورة المنفردة أن ضعف نسب استخدم الصحف لفنون التحقوتعتقد الباحثة 
طفل حد أبرز جوانب التقصیر المتصلة بالمعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الأهو 

أن هذه الفنون تتناسب لحد كبیر وطبیعة موضوعات االنتهاكات وما تتطلبه  ال سیماالفلسطیني، 
من تفسیر وتحلیل وتعمق بما یتجاوز مجرد تناول االنتهاك إلى البحث في آثاره ونتائجه وسبل جبر 

  الضرر عن ضحایاه.
  

مات صحف الدراسة مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتما –    ً  ثانیا  
  :یلیة لحقوق الطفل الفلسطینيبمواقع موضوعات االنتهاكات اإلسرائ

بینت الدراسة أن معظم موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل نشرت في 
  ً ا  موقعبوصفها ى حیث تصدرت هذه الصفحات المرتبة األول ،الصفحات الداخلیة لصحف الدراسة

لم تتجاوز نسبة الموضوعات التي نشرت على  حین %)، في89.2لهذه االنتهاكات بنسبة (
  %).10.8الصفحات األولى (

وتعتقد الباحثة أن هذه النتیجة تشیر بوضوح لضعف اهتمام صحف الدراسة بموضوعات 
أن هذه الموضوعات غلب علیها الطابع السیما االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني 

ا إلمكانیة نشرها على الصفحة األولى التي تخصص عادة الستعراض أهم وهو ما یؤهله ،الخبري
  وأبرز األخبار والمستجدات.

 موضوعات    ً                                                             ووفقا  لنظریة األجندة فإن اهتمام وسائل اإلعالم بأسلوب تناول أو عرض ال
  )2(یتكون من محاور عدة منها موقع الحدث في وسائل اإلعالم.

المجید" التي أشارت إلى أن معظم اسة "قدري عبدة وما خلصت إلیه در وتتفق هذه النتیج
حقوق اإلنسان جاءت في الصفحات الداخلیة حیث  موضوعاتالمادة التحریریة المنشورة عن 

  )3(%) من إجمالي المادة المنشورة.70.5حصلت على نسبة (

                                           

ي الصحافة العربیة: دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف أیمن أبو نقیرة، "الصورة اإلعالمیة النتفاضة األقصى ف)1(
 .315) ص2007(جامعة الجزیرة: كلیة علوم االتصال، قسم اإلعالم،  رسالة دكتوراهالعربیة"، 

 .17، صمرجع سابقأماني السید فهمي، )2(

 .262، صمرجع سابقالمجید، قدري عبد)3(
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إذ بینت أن الغالبیة العظمى من  ،كما تتفق وما ورد ضمن نتائج دراسة "نسرین حسونة"
%) جاءت في الصفحات 82.1                                    ً   حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة وتحدیدا  ( موضوعاتد موا

  )1(الداخلیة في صحیفتي الدراسة.
         ً                                                             وتتفق أیضا  وما خلصت إلیه دراسة "محمد الحمایدة" التي أشارت إلى أن معظم 

حیث حازت الموضوعات  ،موضوعات منظمات حقوق اإلنسان تم نشرها على الصفحات الداخلیة
%) من إجمالي الموضوعات 99.2منشورة على هذه الصفحات على المرتبة األولى بنسبة (ال

  )2(المنشورة في الصحف.

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  –    ً  ثالثا  
  :سرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيبأنواع عناوین موضوعات االنتهاكات اإل

لتحلیلیة عن اعتماد صحف الدراسة على العنوان الممتد بدرجة كبیرة من كشفت الدراسة ا
إذ تصدر  ؛بین العناوین المستخدمة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

  %).91المرتبة األولى في كل صحیفة من الصحف الثالث وبلغت نسبة استخدامه فیهم (
تمامات صحیفتي الحیاة الجدیدة وفلسطین فیما یتصل وبینت الدراسة تشابه أجندة اه

مع تفاوت واضح في نسب حیث حاز فیهما على المرتبة الثانیة  ،باستخدامهما للعنوان العریض
%) في 4.3( استخدامه بنسبة %) مقابل22.4بنسبة (إذ استخدمته صحیفة فلسطین  ؛استخدامه

س التي غاب عنها هذا النوع من دى صحیفة القصحیفة الحیاة الجدیدة، لتتفوق الصحیفتان بذلك عل
               ً     ً  العناوین غیابا  تاما .

وتعتقد الباحثة أن ضعف اهتمام الصحف بالعنوان العریض هو أحد المؤشرات على عدم 
                                                                  ً                      اهتمامها بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، فوفقا  لـ "أشرف صالح" تلجأ 

                                                         ً  اوین عند رغبتها في إعطاء موضوع ما أكبر درجة من اإلبراز نظرا  الصحیفة لهذا النوع من العن
  )3(لقوة جذبه النتباه القارئ.

  

                                           

 .294، صمرجع سابقنسرین حسونة، )1(

 .135، صمرجع سابقمحمد الحمایدة، )2(

أشرف صالح، "دراسة مقارنة بین الطباعة البارزة والمساء وأثر الطباعة الملساء في تطویر اإلخراج الصحفي"، )3(
 .282) ص1983(جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم،  رسالة دكتوراه
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وتتفق هذه النتیجة وما توصلت إلیه دراسة "محمد الحمایدة" التي وضحت أن الصحف 
 ،%)92كبیر على العنوان الممتد، حیث كانت العناوین من هذا النوع بنسبة ( على نحواعتمدت 

  )1(%).1.9         ً                           %)، وأخیرا  العناوین العمودیة بنسبة (6.1لعناوین العریضة بنسبة (تلتها ا
    ً                                                                           ووفقا  لنتائج الدراسة التحلیلیة فقد تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي القدس والحیاة 
الجدیدة فیما یتصل بعزوفها عن استخدام العنوان العمودي مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة 

جاء في صحیفة القدس  حین حیث غاب عنها هذا النوع من العناوین في ،سطینيلحقوق الطفل الفل
  %) في صحیفة الحیاة الجدیدة.1.7حصل على ( ففي حین%)، 1.8في المرتبة الثانیة بنسبة (

  
تمامات صحف الدراسة مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اه –    ً  رابعا  

  :اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني موضوعات االنتهاكات بعناصر إبراز
كشفت الدراسة أن الصحف الثالث أغفلت استخدام عناصر اإلبراز مع موضوعات االنتهاكات 

 عنصر ابوصفه%)، وفیما استخدمت الصحف الصور 69اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني بنسبة (
ا لكل من الخلفیات واأللوان بدرجة كبیرة إبراز مع نحو ربع موضوعات االنتهاكات، تراجعت نسب استخدامه

  تلك الموضوعات. مع حیث لم تستخدمها صحف الدراسة ،تام على نحواختفت اإلطارات  حین ، في   ً جدا  
وتعتقد الباحثة بأن هذه النتیجة إن دللت على شيء فإنما تدلل على أن موضوعات 

رغم أهمیتها ب ،تمام الذي تستحقهاالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني لم تحظ بااله
جراء ما ترتكبه قوات االحتالل من     ً  تضررا  موضوعات تتصل بفئة من أكثر فئات المجتمع بوصفها 

  من جرائم حرب وانتهاكات.كافة متواصل في األراضي الفلسطینیة المحتلة  على نحواإلسرائیلي 
%) من موضوعات 24.1سبته (    ً                                                   ووفقا  لنتائج التحلیل فقد استخدمت الصور بأنواعها مع ما ن
ه النتیجة ال تتفق وأهمیة الصور االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني. وتعتقد الباحثة بأن هذ

حیث أن للصورة وظیفة بصریة تتمثل في جذب انتباه القارئ  ،وسیلة جذب وعنصر إبرازبوصفها 
  )2(حظى بزیادة فرص المقروئیة.یلمصاحبة لها اها ومضمون المادة اما یعني أن محتو  ،واالستحواذ علیه

وسیلة اتصال بوصفها                                            ً               كما تعتقد الباحثة أن هذه النتیجة ال تتفق أیضا  وأهمیة الصور 
كما  ،                        ً                                                            تنافس الكلمة والنص، فوفقا  لـ "محمود علم الدین" یمكن للصور أن تختزل الكثیر من الكلمات

، كافةر من المعاني ومن ثم، توصلها لطبقات الناسیمكنها أن تبسط العدید من األفكار وتقرب الكثی
وقد أصاب الفیلسوف الصیني كونفوشیوس عندما لخص أهمیة الصورة بقوله: إن ألف كلمة ال 

                                           

 .136، صمرجع سابقمحمد الحمایدة، )1(

 .115) ص1987(القاهرة: د.ن،  ورة الصحفیة وسیلة اتصالمقدمة إلى الصحافة المصورة: الصمحمود أدهم، )2(
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إذا  والسیما                        ً   وتعد هذه النسبة عالیة جدا ،  )1(یمكن أن تتحدث ببالغة كما تتحدث صورة واحدة.
  األخرى السیاسیة واالقتصادیة وغیرها.  موضوعاتقورنت مع استخدام الصحیفة الصور مع ال

وبینت الدراسة التحلیلیة أن صحیفة فلسطین قد تفوقت على صحیفتي الحیاة الجدیدة 
حیث حازت الصور فیها على  ،إبراز بوصفه عنصروالقدس فیما یتصل باستخدامها للصور 

اة الجدیدة، %) في صحیفة الحی19.8%)، مقابل حصولها على (43.2المرتبة األولى بنسبة (
                                                         ً              %) في صحیفة القدس، أي أن صحیفة فلسطین استخدمت الصور تقریبا  في معالجتها 13.4و(

 في حینلنحو نصف موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني المنشورة فیها، 
  القدس والحیاة الجدیدة مع أقل من خمس تلك الموضوعات. ااستخدمتها صحیفت

ة إبراز فقد بینت الدراس بوصفه عنصرتخدام الصحف الثالث لأللوان وفیما یتصل باس
%) في صحیفة فلسطین، 4.5إذ حاز على نسبة ( ؛بهذا العنصر االتحلیلیة تقارب أجندة اهتمامه

  %) في صحیفة الحیاة الجدیدة. 1.7%) في صحیفة القدس و(1.8بینما حاز على (
لوان مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة وتعتقد الباحثة بأن انخفاض نسبة استخدام األ

ن الغالبیة العظمة من إإذ  ؛لحقوق الطفل الفلسطیني ربما یرجع لطبیعة موقع نشر هذه الموضوعات
وهي عادة صفحات غیر  ،موضوعات االنتهاكات تم نشرها في الصفحات الداخلیة لصحف الدراسة

  ملونة أو یقل استخدام األلوان فیها.
                        ً                                        ئج الدراسة التحلیلیة أیضا  عن تفوق صحیفة فلسطین على صحیفتي القدس كما كشفت نتا

فعلى الرغم من أن الخلفیات جاءت  ،إبراز بوصفه عنصر ،والحیاة الجدیدة في استخدام الخلفیات
في صحیفتي فلسطین والقدس في المرتبة الثالثة إال أن نسبتها في صحیفة فلسطین تجاوزت نسبتها 

غابت الخلفیات  حین %) وهو ما یدلل على تقدم صحیفة فلسطین، في11.8في صحیفة القدس بـ (
      ً                                                                       تماما  عن موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في صحیفة الحیاة الجدیدة. 

  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  –    ً  خامسا  
  :كات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيبأنواع الصور المصاحبة لموضوعات االنتها

                                                                 ً     أوضحت نتائج الدراسة أن الصور اإلخباریة هي أكثر أنواع الصور استخداما  مع  
حیث بلغت نسبتها  ،موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني في صحف الدراسة

غابت كل من الصور %)، و 18.4بلغت نسبة استخدام الصورة الشخصیة ( حین %)، في81.6(
  الجمالیة والصور الموضوعیة.

                                           

 .21(القاهرة: دار العربي للنشر والتوزیع، د.ت) ص الصورة الصحفیة: دراسة فنیةمحمود علم الدین، )1(
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 على نحوالباحثة أن تقدم الصور اإلخباریة على باقي أنواع الصور واستخدامها  رىوت
وقد یرجع لطبیعة تغطیة هذه الصحف  ،مكثف في صحف الدراسة هو أمر له تفسیره المنطقي

تمیزت تغطیتها بأنها تغطیة خبریة  إذ ؛لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
  من الدرجة األولى. 

 من تصدر الصورة الخبریةخلصت إلیها دراسة "نسرین حسونة"  مع ماوتتفق هذه النتیجة 
... في .حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة المرتبة األولى في الصحیفتین موضوعاتالمستخدمة مع 

  )1(نیة.حین جاءت الصورة الشخصیة في المرتبة الثا

            ً                                                               كما تتفق أیضا  وما توصلت إلیه دراسة "محمد الحمایدة" التي بینت أن أكثر الصور 
       ً                                                                   استخداما  مع موضوعات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة هي صور األحداث تبعتها الصور 

  )2(الشخصیة.

وفي سیاق المقارنة بین صحف الدراسة، أشارت نتائج الدراسة التحلیلیة بوضوح لتشابه 
اهتمامات صحیفتي فلسطین والحیاة الجدیدة بأنواع الصور المصاحبة لموضوعات  أجندة

االنتهاكات، حیث حصلت الصور الخبریة على المرتبة األولى فیهما بنسب متقاربة بلغت في 
%)، بینما اختلفت أجندة 91.3%)، وبلغت في صحیفة الحیاة الجدیدة (92.1صحیفة فلسطین (

%)، مقابل 40صور الخبریة فیها على المرتبة الثانیة بنسبة (حیث حصلت ال ،صحیفة القدس
  %) للصور الشخصیة التي جاءت في المرتبة األولى في هذه الصحیفة.60(

وترجع الباحثة هذا االختالف بین صحف الدراسة لتوجه صحیفة القدس المتمثل في تكثیف 
 والسیماق الطفل الفلسطیني، استخدامها للصور الشخصیة لضحایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقو 

  المعتقلین منهم.
  

مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة بأجندة اهتمامات صحف الدراسة  – ً  سا  ساد
  :موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيبالمساحة التي شغلتها 

 حقوق الطفلمساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لأوضحت نتائج الدراسة أن  
  %) من إجمالي مساحة األعداد عینة الدراسة.0.86الفلسطیني بلغت في صحف الدراسة (

                                           

 .295، صمرجع سابقنسرین حسونة، )1(

 .134، صمرجع سابقمحمد الحمایدة، )2(
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وتعتقد الباحثة بان هذه المساحة الضئیلة تعكس بوضوح قلة اهتمام صحف الدراسة 
هذه المساحة تشمل  السیما أن ،بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

التي اقتصر الحدیث فیها على فئة (كات التي تم تناولها بطریقة العرض المركزة موضوعات االنتها
التي تناولت إلى جانب فئة (بطریقة العرض المختلطة تناولتها إضافة للموضوعات التي  ،)األطفال

  .)األطفال فئات أخرى كالنساء والشباب

ث بلغت مساحة حی ،وقد تفوقت صحیفة فلسطین على صحیفتي الحیاة الجدیدة والقدس
%) من مساحة أعدادها 1.44موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني فیها (

ة والقدس دبلغت مساحة هذه الموضوعات في صحیفتي الحیاة الجدی ي حینف ،عینة الدراسة
  .%) على التوالي0.84%) و (0.81(

أمر  دس والحیاة الجدیدة هوعلى صحیفتي الق د الباحثة بان تفوق صحیفة فلسطینوتعتق
   ً                        خالفا  لصحیفتي القدس والحیاة  ،هي صحیفة نصفیة أن صحیفة فلسطین السیما هایحتسب لصالح

                                         ً  ما یعني أن مساحة الصفحة فیهما تعادل تقریبا  دة وهما من الصحف ذات القطع العادي، الجدی
عات ضعف مساحة الصفحة في صحیفة فلسطین، وعلى الرغم من ذلك، فقد شغلت موضو 

مساحة أكبر من تلك التي  قوق الطفل الفلسطیني في صحیفة فلسطیناالنتهاكات اإلسرائیلیة لح
  في كل من الصحیفتین. اهذاتشغلتها الموضوعات 

    ً                                          ً                                     ووفقا  لنتائج الدراسة التحلیلیة فقد تساوت تقریبا  مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة 
راسة بطریقة العرض المركز مع مساحة موضوعات التي تم تناولها في صحف الد ،لحقوق الطفل

%) لصالح 0.03بفارق ال یتجاوز الـ ( ؛االنتهاكات التي تم تناولها بطریقة العرض المختلط
  الموضوعات التي تم تناولها بطریقة العرض المختلط.

بطریقة  ولتهان مساحة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة التي تم تناوتعتقد الباحثة أ
هي المساحة الحقیقیة لموضوعات  ،%)0.45ض المركز في الصحف الثالث والبالغة (العر 

كونها تتعلق بموضوعات تم فیها التركیز على انتهاكات  ؛االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل
وتشیر بوضوح     ً جدا  ن هذه النسبة ضعیفة یرها من الفئات، وبطبیعة الحال فإحقوق الطفل دون غ

  صحف بهذه الموضوعات.لعدم اهتمام ال

وفي إطار المقارنة بین صحف الدراسة تبین أن صحیفة القدس تفوقت على صحیفتي 
حیث جاءت موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  ،الحیاة الجدیدة وفلسطین

ي صحیفتي بینما جاءت هذه الموضوعات ف ،التي تم تناولها بطریقة العرض المركزة المرتبة األولى
  الحیاة الجدیدة وفلسطین في المرتبة الثانیة.
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  المبحث الثالث
  مناقشة النتائج الخاصة بالعالقات االرتباطیة

بالعالقات یهدف هذا المبحث إلى مناقشة وتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة التحلیلیة المتصلة 
  لطفل الفلسطیني.النتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق اا االرتباطیة بین فئات تحلیل موضوعات

  

 بالعالقة بین موضوعات االنتهاكاتمناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة  –  ً  أوال  
  :اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني وأسالیب تقدیم مضمونها

أحد بوصفه اهتمام صحف الدراسة بأسلوب سرد المعلومات كشفت الدراسة التحلیلیة عن 
    ً         ووفقا  لنتائج  النتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.ا موضوعاتأسالیب تقدیم مضمون 

وفي  ،االنتهاكات موضوعاتالدراسة فقد اعتمدت الصحف على هذا األسلوب في تناولها لمختلف 
  مقدمتها أعمال القتل وأعمال اإلصابة وهدم المنازل.

ة مع استخدمت األسلوب اإلنشائي بنسب متفاوتوبینت الدراسة أن الصحف الثالث 
 موضوعاتن م    ً جدا  األمن النفسي، هدم المنازل، عرقلة العالج، ونسبة محدودة  موضوعات

اقتصر استخدام الصحف الثالث لألسلوب اإلحصائي على  االعتقال واالحتجاز، في حین
  االعتقال واالحتجاز. موضوعاتاستخدامه مع 

األسلوب اإلحصائي مع فمن الطبیعي أن یبرز  ؛هذه النتیجة منطقیة أنوتعتقد الباحثة 
                                ً                                             االعتقال واالحتجاز التي تتضمن غالبا  العدید من األرقام واإلحصائیات المتصلة بأعداد  موضوعات

ومن المنطقي أن تستخدم الصحف األسلوب اإلنشائي مع موضوعات األمن  المعتقلین وما شابه.
من وصف واستخدام النفسي وعرقلة العالج وهدم المنازل لما یتطلبه تناول هذه الموضوعات 

أعمال  موضوعاتكما أن استخدام أسلوب سرد المعلومات مع  لأللفاظ األدبیة والنعوت وغیرها.
تتطلب بالدرجة األولى سرد  موضوعاتفهذه ال ،وله تفسیره ،                    ً       القتل واإلصابة هو أیضا  منطقي

  .المعلومات األساسیة عن حوادث القتل واإلصابة واستعراض ألهم تفاصیلها ونتائجها

                        ً           إال أنها تلفت االنتباه أیضا  إلى وجود  ،رغم أن الباحثة ترى أن هذه النتائج منطقیةبو 
 ؛   ً                         خالفا  لما عملت به صحف الدراسة ،إمكانیة الستخدام بعض األسالیب مع موضوعات أخرى

                                                     ً                               فموضوعات هدم المنازل على سبیل المثال یمكن تناولها أیضا  باستخدام األسلوب اإلحصائي، كما 
  یمكن تناولها باألسلوب اإلنشائي. وعات أعمال القتل واإلصابةأن موض
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االنتهاكات  أنواعبالعالقة بین مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة  –ً  ا  ثانی
  :وعناصر اإلبراز المستخدمةاإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني 

امها لعناصر تقصیر صحف الدراسة فیما یتصل باستخدكشفت الدراسة التحلیلیة عن 
حیث جاءت نسبة  ،اإلبراز المختلفة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

  دون أي عنصر إبراز في الصحف الثالث.من كبیرة من هذه الموضوعات 
حیث  ،إبراز عنصر ابوصفه    ً                                                    ووفقا  لنتائج الدراسة التحلیلیة فقد ركزت الصحف على الصور 

على ضعیفة إلى متوسطة مع مختلف موضوعات االنتهاكات، بینما استخدمت استخدمتها بنسب 
من        ً تام كال   على نحومن الخلفیات واأللوان، وأهملت صحف الدراسة                ً محدود وضعیف كال   نحو

  اإلطارات والرسوم.
وقد تشابهت أجندة صحف الدراسة فیما یتصل بعدم اهتمامها بعناصر اإلبراز مع 

  سرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.موضوعات االنتهاكات اإل
وتعتقد الباحثة أن هذه النتیجة تشیر لعدم اهتمام صحف الدراسة بموضوعات االنتهاكات 

حیث لم تهتم بإبرازها، وقصرت فیما یتصل بإظهارها ملونة أو  ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني
  مصحوبة بصور أو إطارات وخلفیات.

  

بالعالقة بین أنواع االنتهاكات الدراسة التحلیلیة الخاصة  مناقشة نتائج –ً  ا  ثالث
  :اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني طرق عرضها

أن صحف الدراسة اهتمت على نحو خاص باستخدام طریقة ت الدراسة التحلیلیة بین
ت العرض المركز مع موضوعات انتهاكات الحق في التعلیم، انتهاكات الحق في الحمایة، وانتهاكا

الحق في الصحة، بینما ركزت الصحف على استخدام طریقة العرض المختلط مع موضوعات 
  انتهاكات الحق في الحیاة، انتهاكات الحق في الحریة، وانتهاكات الحق في مستوى معیشي مالئم.

    ً                                                                         ووفقا  لنتائج الدراسة التحلیلیة فقد تشابهت أجندة اهتمام الصحف الثالث فیما یتصل 
مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة  ،طریقتي العرض المركز والعرض المختلط باعتمادها على

  لحقوق الطفل الفلسطیني.

وتعتقد الباحثة أن اهتمام الصحف بطریقة العرض المختلط مع موضوعات االنتهاكات 
ّ    یسو غه؛اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني له ما   فهو أمر طبیعي ناتج في كثیر من الحاالت عن   

استخدام الصحف للقالب التجمیعي الذي یتم فیه جمع معظم األخبار المتشابهة أو التي تربطها 
  عوامل مشتركة لنشرها تحت عنوان واحد.
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ّ  المسو غوعلى الرغم من هذا  ن صحف الدراسة قصرت بفعل أإال أن الباحثة تعتقد      
براز ا النتهاكات المتصلة بحقوقهم                                                       ٕ       استخدامها لطریقة العرض المختلط باهتمامها بفئة األطفال وا 

                    ً                            على نحو منفرد بعیدا  عن التطرق لحقوق فئات أخرى.
  

بالعالقة بین أنواع االنتهاكات مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة  –ً  ا  رابع
  :اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني واألشكال الصحفیة المستخدمة

على فني الخبر الصحفي والتقریر ة صحف الدراس تركیزكشفت الدراسة التحلیلیة عن 
حیث جاءت  ،موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطینيل االصحفي في معالجته

  على هیئة خبر صحفي أو تقریر صحفي.نسبة كبیرة من هذه الموضوعات 

حیث تراجع  ،وقد رافق هذا االهتمام بفن الخبر الصحفي قلة اهتمام بالفنون األخرى
ام الصحف لفن التحقیق، الحدیث، المقال، والصورة المنفردة مع موضوعات االنتهاكات استخد

  .اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

    ً                                                                                     ووفقا  لنتائج الدراسة التحلیلیة فقد تشابهت إلى حد كبیر أجندة اهتمام صحف الدراسة فیما یتصل 
  ئیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني.بالفنون الصحفیة المستخدمة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرا

الباحثة أن اعتماد الصحف على فني الخبر والتقریر وعدم اهتمامها بباقي الفنون الصحفیة  وترى
هو أمر سلبي یعكس ضعف اهتمام هذه الصحف بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 

التحقیق، الحدیث، والمقال، فلكل فن من طة فنون أخرى كاالتي یناسبها أن تتم معالجتها بوس ،الفلسطیني
  .هذه الفنون سماته ووظائفه التي تمیزه عن غیره وتضفي أهمیة على الموضوع الذي یتناوله

  

 موضوعاتبالعالقة بین مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة الخاصة  –ً  ا  خامس
  :االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني والمصادر اإلعالمیة

تركیز صحف الدراسة على كل من المراسل الصحفي  إلىالدراسة التحلیلیة نتائج  رتأشا
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  موضوعاتل           ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  ووكاالت األنباء المحلیة 

  الفلسطیني، مقابل إهمال مصادر أخرى كالكاتب الصحفي، الوكاالت األجنبیة، وغیرها.

أن نسبة كبیرة من موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل كما بینت الدراسة 
  دون مصدر. من الفلسطیني نشرت في الصحف الثالث
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وقد تشابهت أجندة اهتمام الصحف فیما یتصل باعتمادها على المراسل الصحفي 
ن                 ً                           ، كما تشابهت أیضا  فیما یتصل بنشرها الكثیر م          ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  والوكاالت المحلیة 

  دون مصدر.من موضوعات االنتهاكات 

تتسم  موضوعاتفمن الطبیعي عندما نتحدث عن  ،وترى الباحثة أن هذه النتیجة منطقیة
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني أن یبرز ویتقدم كل من  موضوعاتبطابع المحلیة ك

  میین.مصدرین إعالبوصفهما المراسل الصحفي ووكاالت األنباء المحلیة 

وتعتقد الباحثة أن اعتماد صحف الدراسة على كل من المراسل الصحفي ووكاالت األنباء 
فالمراسل یمنح الصحف فرصة التفرد بنشر أخبار ومضامین لم ینشرها  ؛المحلیة هو أمر إیجابي

عتماد سواها، ووكالة األنباء المحلیة لها دورها في مواجهة التبعیة اإلعالمیة التي یتسبب فیها اال
  .    ً        ً مصدرا  إعالمیا   ابوصفه على الوكاالت األجنبیة
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  الرابعالمبحث 
  والتوصیات نتائج الدراسة

  أهم نتائج الدراسة : -   ً أوال  
الخاصة  ة                     ً                                                یتضمن هذا المبحث ملخصا  بأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة التحلیلی

  :كاآلتيوهي  ،بتحلیل المضمون
 اكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني:نتائج تتصل بمضمون موضوعات االنته  . أ

  
لم تهتم صحف الدراسة في إطار معالجتها لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  -1

على بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة كالحق في الصحة والحق في التعلیم، لكنها اهتمت 
واضح على انتهاك الحق في  على نحوحیث ركزت  ،كبیر بالحقوق المدنیة والسیاسیة نحو

 الحریة وانتهاك الحق في الحمایة.

االنتهاكات اإلسرائیلیة  موضوعاتلم تول صحف الدراسة االهتمام الكافي بالكثیر من  -2
عرقلة التعلیم وعرقلة العالج  موضوعاتإذ أهملت هذه الصحف  ؛لحقوق الطفل الفلسطیني

االعتقال واالحتجاز التي  ضوعاتمو واضح على  على نحوركزت  حین في ،وهدم المنازل
 .موضوعات                         ً                            حازت على نسبة تعادل تقریبا  مجموع ما حازت علیه باقي ال

استخدمت صحف الدراسة أسلوب سرد المعلومات مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة  -3
لم تهتم باألسلوبین اإلنشائي  حین في ،       ً       ً استخداما  مكثفا   ،لحقوق الطفل الفلسطیني

 م تناسبهما وطبیعة تلك الموضوعات.رغبواإلحصائي 

                      ً      ً                                   قصرت صحف الدراسة تقصیرا  واضحا  فیما یتصل باهتمامها بعرض موضوعات  -4
حیث لجأت في كثیر من  ،                                              ً       ً االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني عرضا  مركزا  

 ،لاألحیان لطریقة العرض المختلطة التي ال تفرد فیها الصحف الموضوع برمته لفئة األطفا
 بل تتناولها في إطار حدیث یشمل فئات أخرى كالنساء أو الشباب.

أغفلت صحف الدراسة استخدام أسالیب اإلقناع المختلفة مع موضوعات االنتهاكات  -5
حیث جاءت النسبة العظمى من هذه الموضوعات  ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

 دون أسالیب إقناع.من 

          ً        ً بوصفه طرفا  مقترفا  م المطلوب بإبراز المستوطنین لم تول صحف الدراسة االهتما -6
           ً        ً بوصفهم طرفا  مقترفا  لالنتهاكات حیث ركزت بشكل كبیر على إبراز جنود االحتالل 
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وذلك على الرغم من بشاعة وفظاعة ما یقترفه المستوطنون بحق األطفال من  ،لالنتهاك
 انتهاكات وجرائم.

ئیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني قاصرة عن جاءت المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرا -7
وهدف التحلیل والتفسیر الذي  ،                                            ً      ً إمكانیة تحقیق هدف التثقیف الذي غاب عنها غیابا  تاما  

 ظهر بنسبة تكاد ال تذكر، بالتزامن مع تحقیق الصحف لهدف إبراز االنتهاك.

نتهاكات وهو لال           ً         ً بوصفه نطاقا  جغرافیا   ،لم تول صحف الدراسة قطاع غزة االهتمام الكافي -8
فیهم األطفال لشتى أشكال  نبم ،حیث یتعرض القطاع وسكانه ،ما یتناقض وواقع األمر

وفي مقدمتها الحصار غیر القانوني وما ینجم عنه من تداعیات  ،االنتهاكات اإلسرائیلیة
 تطال مختلف مناحي الحیاة.

باالنتهاكات  لم تهتم صحف الدراسة باإلعالن عن المصدر اإلعالمي لمادتها المتصلة -9
دون من حیث ورد نحو ثلث هذه الموضوعات  ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

كبیر فیما یتعلق باعتمادها  على نحومصدر، وعلى نحو خاص، قصرت صحف الدراسة 
ً          حیث أغفلتهم إغفاال  شبه كلي. ،          ً        ً بوصفه مصدرا  إعالمیا  على الكتاب الصحفیین                   

األولیة التي لجأت لها في إطار معالجتها لموضوعات نوعت صحف الدراسة في المصادر  - 10
االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، لكنها نشرت نحو ثلث هذه الموضوعات 

 دون مصدر أولي.من 

 نتائج تتصل بشكل موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني:  . ب

حیث ركزت علیه في  ،ر الصحفيشبه كامل على فن الخب على نحواعتمدت الصحف  -1
أهملت  ئیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، في حینتناولها لموضوعات االنتهاكات اإلسرا

 الفنون األخرى وفي مقدمتها: التحقیق الصحفي، الحوار الصحفي، والمقال.

لم تمنح صحف الدراسة موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  -2
حیث جاءت معظم هذه الموضوعات في  ،یؤهلها لتصدر صفحاتها األولى االهتمام الذي

 الصفحات الداخلیة للصحف.

ركزت صحف الدراسة على استخدام العنوان الممتد مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة  -3
حیث جاء هذا النوع من العناوین في مقدمة أنواع العناوین  ،لحقوق الطفل الفلسطیني

 الموضوعات. المستخدمة مع تلك
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 ،لم تهتم صحف الدراسة بإبراز موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني -4
وقد  حیث أغفلت استخدام وسائل اإلبراز وعناصره مع أكثر من ثلثي هذه الموضوعات.

 .   ً جدا                                                              ً      ً  كان استخدام الصحف لكل من األلوان، األرضیات، والخلفیات، استخداما  ضعیفا  

 ،                                  ً       ً                     صحف الدراسة للصور بأنواعها استخداما  محدودا  ال یتفق وأهمیة الصور جاء استخدام -5
وقد ركزت الصحف في استخدامها المحدود للصور  جذب ووسیلة اتصال. بوصفه عنصر

من الصور الموضوعیة والصور          ً أغفلت كال   حین في ،على الصور الخبریة ثم الشخصیة
 الجمالیة والرسوم والكاریكاتیر.

            ً      ً                                            دراسة اهتماما  كافیا  بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل لم تهتم صحف ال -6
                                      ً                        حیث شغلت هذه الموضوعات مساحة محدودة جدا  من إجمالي مساحة أعداد  ،الفلسطیني

  الصحف عینة الدراسة.

  :الدراسة توصیات -     ً ثانیا  
ة یتضمن هذا المبحث التوصیات التي انبثقت عن النتائج التي توصلت إلیها الدراس

  :، وتوصي الباحثة باآلتيالخاصة بتحلیل المضمون ةالتحلیلی

كالحق في  ،على منح مزید من االهتمام بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیةضرورة العمل  -1
الصحة والحق في التعلیم وعدم االكتفاء بتركیز المعالجة الصحفیة على انتهاكات الحقوق 

كونها ال تقل  ؛وق االقتصادیة واالجتماعیةالمدنیة والسیاسیة على حساب انتهاكات الحق
 .أهمیة

 موضوعاتك ،االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل موضوعاتإغفال العدید من  عدم -2
همیة تستوجب من أ موضوعاتزل لما لهذه العرقلة التعلیم وعرقلة العالج وهدم المنا

 .بالضرورة تناولها

ئي في تقدیم مضمون االنتهاكات اإلسرائیلیة زیادة االهتمام باألسلوبین اإلنشائي واإلحصا -3
 .أسلوب سرد المعلومات ، وعدم االقتصار علىلحقوق الطفل الفلسطیني

ضرورة منح طریقة العرض المركز لعرض موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  -4
فرد فیها وعدم التركیز على طریقة العرض المختلط التي ال ت ،              ً            الفلسطیني مزیدا  من االهتمام

 .لفئة األطفال كلهالصحف الموضوع 
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تكثیف استخدام أسالیب اإلقناع المختلفة مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق  -5
دون أسالیب واستماالت  من والعزوف عن نشر هذه الموضوعات ،الطفل الفلسطیني

 .إقناعیة

هاكات اإلسرائیلیة لحقوق على إبراز األطراف مقترفة االنتهاك في موضوعات االنت التأكید -6
لبشاعة ما یقترفونه من جرائم ولتوضیح جسامة  ؛المستوطنین والسیما ،الطفل الفلسطیني

 .انتهاكاتهم وتأكید مسؤولیتهم عنها

المعالجة الصحفیة لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  اهتمام -7
كتفاء بتحقق هدف إبراز االنتهاك أو هدف وعدم اال ،أهداف التثقیف والتحلیل والتفسیرب

 .إبراز تبعات االنتهاكات ونتائجها

             ً  باعتباره نطاقا   ،              ً            لالنتهاكات مزیدا  من االهتمام           ً         ً بوصفه نطاقا  جغرافیا  ضرورة منح قطاع غزة  -8
لكم واسع من االنتهاكات المقترفة بحق األطفال وفي مقدمتها الحصار غیر القانوني وما 

 .ات تطال الحقوق المختلفة لألطفال الفلسطینیینینجم عنه من تداعی

المصدر اإلعالمي لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل واإلعالن عنه  تحدید -9
 .واضح لما یحققه هذا األمر من مزایا أهمها ثقة القارىء بالمعلومات المنشورة على نحو

 القارئن دور في تعزیز ثقة أكبر على المصادر األولیة لما لها م على نحواالعتماد  - 10
عدا عن الوظائف التي یمكن لهذه المصادر أن تحققها واألهمیة  ،بالمعلومات المنشورة

 التي تضفیها على المادة المنشورة.

ومنح مزید من  فقط، االعتماد على فن الخبر الصحفي وفن التقریر الصحفي التقلیل من - 11
 المقال.االهتمام للفنون األخرى كالتحقیق، الحدیث، و 

االهتمام بموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني  إعطاء مزید من - 12
 نشرها على الصفحات األولى، واستخدام عناصر اإلبراز المختلفة معها.ب

استخدام الصور مع موضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التنویع في  - 13
الصور الجمالیة  تؤدیهل الدور الذي یمكن أن وتؤكد على ضرورة عدم إغفا ،الفلسطیني

 والرسوم والكاریكاتیر والصور الموضوعیة.

في  الطفل الفلسطیني وقتخصیص مساحة أكبر لموضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحق - 14
 .الصحف الفلسطینیة
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم. -    ً أوال  
  المراجع العربیة: -      ً ثانیا  

 :مصادر الدراسة -أ

 األعداد التالیة: صحیفة الحیاة الجدیدة. -1

6167-6171 -6175 -6179 -6183-6187 -6191 -6195 -6199-6203 -
6207-6211 -6215 -6219 -6223-6227 -6231 -6235 -6239-6243 -
6247-6251 -6255 -6259 -6263-6267 -6271 -6275 -6279-6283 -
6287-6291 -6295 -6299 -6303-6307 -6311 -6315 -6319-6323 -
6327-6331 -6335 -6339 -6343- 6347 -6351-6355 -6359 -6363 -
6367-6371 -6375 -6379 -6383-6387 -6391 -6395 -6399-6403 -
6407-6411 -6415 -6419 -6423-6427 -6431 -6435 -6439-6443 -
6447-6451 -6455 -6459 -6463-6467 -6471 -6475 -6479-6483 -
6487-6491 -6495 -6499 -6503-6507 -6511 - 6515-6519-6523 - 
6527.  

 األعداد التالیة:  صحیفة القدس. -2

15587 -15591 -15595 -15599 -15603 -15607-15611-15615-15619 -
15623 -15627 -15631 -15635 -15639 -15643-15647-15651-15655 -
15659 -15663 -15667 -15671 -15675 -15679-15683-15687-15691 -
15695 -15699 -15703 -15707 -15711 -15715-15719-15723-15727 -
15731 -15735 -15739 -15743 -15747 -15751-15755-15759-15763 -
15767 -15771 -15775 -15779 -15783 -15787-15791-15795-15799 -
15803 -15807 -15811 -15815 -15819 -15823-15827-15831-15835 -
15839 -15843 -15847 -15851 -15855 -15859-15863-15867-15871 -
15875 -15879 -15883 -15887 -15891 -15895-15899-15903-15907 -
15911 -15915 -15919 -15923 -15927 -15931-15935-15939-15943 -
15947.  
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 األعداد التالیة:  صحیفة فلسطین. -3

2020-2024 -2028 -2032 -2036-2040 -2044 -2048 -2052-2056 -
2060-2064 -2068 -2072 -2076-2080 -2084 -2088 -2092-2096 -
2100-2104 -2108 -2112 -2116-2120 -2124 -2128 -2132-2136 -
2140-2144 -2148 -2152 -2156-2160 -2164 -2168 -2172-2176 -
2180-2184 -2188 -2192 -2196-2200 -2204 -2208 -2212-2216 -
2220-2224 -2228 -2232 -2236-2240 -2244 -2248 -2252-2256 -
2260-2264 -2268 -2272 -2276-2280 -2284 -2288 -2292-2296 -
2300-2304 -2308 -2312 -2316-2320 -2324 -2328 -2332-2336 -
2340-2344 -2348 -2352 -2356-2360 -2364 -2368 -2372-2376 -
2380.  

 الدراسات العلمیة غیر المنشورة:  -ب

رسالة أحمد العروسي، "مسؤولیة دولة االحتالل عن انتهاكات حقوق اإلنسان"،  -1
جامعة ابن خلدون، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم  :عدن، ماجستیر

 .2007القانونیة واإلداریة، 

 رسالة دكتوراهایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلحة"، محمد، "الحم إسماعیل -2
 .2000، المنصورة: جامعة المنصورة، كلیة الحقوق: غیر منشورة

ساء وأثر الطباعة الملساء في لدراسة مقارنة بین الطباعة البارزة والم"أشرف صالح،  -3
معة القاهرة: كلیة جا:القاهرة، غیر منشورة رسالة دكتوراه، "تطویر اإلخراج الصحفي

 .1983اإلعالم، 

رسالة ماجستیر غیر حمایة المدنیین في األراضي الفلسطینیة المحتلة"، "مینة حمدان، أ -4
 .2010جامعة النجاح، كلیة الدراسات العلیا،  :نابلس، منشورة

إیمان أبو عرام، "تقویم برامج األطفال عبر إذاعة وفضائیة األقصى في ضوء مفاهیم  -5
رسالة ماجستیر غیر المتضمنة في مقررات حقوق اإلنسان بوكالة الغوث"، حقوق الطفل 

 .2012الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة :غزة، منشورة

الصورة اإلعالمیة النتفاضة األقصى في الصحافة العربیة: دراسة "أیمن أبو نقیرة،  -6
جامعة  :ةالجزیر  ،غیر منشورة رسالة دكتوراه، "تحلیلیة لعینة من الصحف العربیة

 .2007الجزیرة، كلیة علوم االتصال، 
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األنشطة االتصالیة في المنظمات اإلقلیمیة: دراسة تطبیقیة على جامعة "رشا عامر،  -7
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  )1ملحق رقم (
  التعریفات اإلجرائیة

  

  حفظه اهللا  .................................حضرة الدكتور/

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

لیلیة لرسالة تضع الباحثة بین أیدیكم استمارة تحلیل المضمون الخاصة بالدراسة التح
معالجة الصحف الیومیة الفلسطینیة لالنتهاكات الماجستیر التي تقوم بإعدادها تحت عنوان: "

  .اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني: دراسة تحلیلیة مقارنة"

ّ  تعر فتهدف الدراسة إلى  شكل ومضمون المعالجة الصحفیة لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق    
صحف الیومیة الفلسطینیة، والوقوف على مدى اهتمام صحف الدراسة الطفل الفلسطیني في ال

وموضوعات هذه االنتهاكات ومكونات باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، 
 ،            ً                                                      كما تهدف أیضا  للكشف عن مدى استفادة صحف الدراسة من المواثیق الدولیة .مضامینها

ّ  وتعر ف ،اإلسرائیلیة لحقوق الطفل تناولها لالنتهاكات فيومعاییر حقوق الطفل  األشكال الصحفیة،     
 لموضوعاتصحف هذه المدى االتساق والتباین في معالجات وعناصر اإلبراز المستخدمة، و 

  .االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني

وتشكر لكم الباحثة تكرمكم بالتفضل بتحكیم استمارة تحلیل المضمون التي تتضمن فئات 
 بنوعیها: فئات الشكل وفئات المضمون. التحلیل

  مع جزیل الشكر ووافر االحترام
  

  :الباحثة

  غدیر أحمد العمري

  :المشرف  

  د. أیمن أبو نقیرة

  

  المرفقات:

  .أهداف وتساؤالت الدراسة •
 .التعریفات اإلجرائیة لفئات تحلیل المضمون •
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  التعریفات اإلجرائیة لفئات تحلیل المضمون
وهي  ،جرائیة لفئات التحلیل كل من فئات المضمون وفئات الشكلتشمل التعریفات اإل

  :كاآلتي
  :فئات المضمون-    ً أوال  

وهي الفئات التي تتعلق بوصف المضمون المقدم لتحلیله للوقوف على الدالالت المتصلة 
  بأهداف الدراسة، وقد قسمت الباحثة فئات المضمون إلى:

  :فئة االنتهاكات-1

تناولتها التي  ،حقوق الطفل الفلسطینيل سرائیلیةنتهاكات اإلاال مختلف أشكالویقصد بها 
  :اآلتیةصحف الدراسة، وتشمل الفئات الفرعیة 

 :ات الحقوق المدنیةانتهاكفئة 1/1

التي تصنف كخروقات أو كأفعال حالت دون التمتع كافة ویقصد بها األفعال والجرائم 
والحقوق المدنیة تعرف  لدولیة ذات الصلة.بجملة الحقوق المدنیة المنصوص علیها في االتفاقیات ا

هي الحقوق المرتبطة بالحریات الالزمة لكل فرد باعتباره عنصرا في المجتمع وال یمكن بأنها 
. )1(تطبیقهااالستغناء عنها وتتمیز بأنها حقوق للتطبیق الفوري وال تحتمل التأخیر أو التدرج في 

طفال الفلسطینیین المدنیة جملة من الفئات الفرعیة وتتضمن فئة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق األ
  وهي:

 :الحق في الحیاة واألمن والسالمة الشخصیةانتهاك 1/1/1

        ً                               تشكل خرقا  للحق في الحیاة واألمن والسالمة التي كافة ویقصد بها األفعال والجرائم 
والتسبب  األطفال جرائم قتل :مثلوالتي نفذها طرف إسرائیلي بحق األطفال الفلسطینیین، الشخصیة 

  .في إصابتهم أو إعاقتهم بغض النظر عن نوع اإلعاقة
  :انتهاك الحق في الحریة2/1/1

ونفذها طرف إسرائیلي بحق                                        ً                 ویقصد بها األفعال والجرائم التي تشكل خرقا  للحق في الحریة 
 فاعتقال األطفال أو احتجازهم في السجون ومراكز التوقیأعمال  :مثلاألطفال الفلسطینیین، 

  .اإلسرائیلیة
 

                                           

.15 ) ص2013(بغداد: د.ن،  حقوق اإلنسان والدیمقراطیةیاسین محمد حسین،   (1) 
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 :انتهاك الحق في الحمایة3/1/1

التي نفذها طرف إسرائیلي                                       ً                  ویقصد بها األعمال واألفعال التي تشكل خرقا  للحق في الحمایة 
: تعرضهم للتعذیب على أیدي المحققین اإلسرائیلیین أو على أیدي مثلبحق األطفال الفلسطینیین، 

ساءة معاملتهم جنود االحتالل أو المستوطنین إضافة ألعمال                          ٕ              التنكیل باألطفال وضربهم وا 
  .وتخویفهم

 :فئة انتهاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة2/1

             ً                            التي تشكل خرقا  ألي حق من الحقوق االقتصادیة كافة ویقصد بها الجرائم واألفعال 
حقوق مكفولة لكل : وتعرف الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأنها واالجتماعیة والثقافیة.

             ً                                                                      فرد بوصفه طرفا  في المجتمع وهي ضروریة لصون كرامة اإلنسان وتطور شخصیته مما یلزم الدول 
وتشمل فئة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق األطفال االقتصادیة واالجتماعیة )1(.بالعمل على توفیرها

 :اآلتیةوالثقافیة جملة الفئات الفرعیة 

  :عایة الصحیةانتهاك الحق في الر 1/2/1

في تلقي  الطفل الفلسطیني             ً      التي تشكل خرقا  لحق والجرائم اإلسرائیلیة ویقصد بها األفعال 
تقیید الحق في حریة الحركة والتنقل بغرض العالج، األضرار التي تلحق  :مثل ،الرعایة الصحیة

اء   ّ جر  من فال اء نقص إمدادات األدویة، والمخاطر التي تهدد حیاة األط  ّ جر  من باألطفال المرضى 
  .، وغیرهاتردي األوضاع في مشافي قطاع غزة بفعل الحصار

  :انتهاك الحق في مستوى معیشي مالئم2/2/1

السكن في األطفال الفلسطینیین              ً      التي تشكل خرقا  لحق اإلسرائیلیة یقصد بها األفعال 
، طنها أطفالالتي یق هدم المنازلجرائم مثل ، مستوى معیشي مالئمباعتباره أبرز مكونات الحق 

األطفال وفقدانهم للمأوى، إضافة لألفعال التي تشرد كالتبعات المترتبة على هدم منازل المدنیین 
        ً                        ً                                                تشكل خرقا  للحق في المأكل وهو أیضا  من مكونات الحق في مستوى معیشي مالئم، مثل: تعرض 

 .األطفال لسوء تغذیة بفعل عرقلة وصول إمدادات الغذاء

 :التعلیم انتهاك الحق في 3/2/1

في الفلسطینیین  لحق األطفال                ً  التي تشكل انتهاكا  اإلسرائیلیة ویقصد بها كل األفعال 
، وصول األطفال إلى مدارسهمإغالق المدارس، تقیید إمكانیات هدم المدارس،  :مثل ،التعلیم

 .وغیرها حرمان األطفال المعتقلین من التعلیمو 
                                           

  .14، صنفسه المرجع السابق)1(
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 :فئة الموضوعات-2

ات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، وتشمل الفئات یقصد بها موضوعات االنتهاك
 :اآلتیة

 :أعمال القتلفئة 1/2

أو  الموضوعات التي تتناول جرائم القتل التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائیلي هي
 .، مثل: أعمال القصف التي تسفر عن مقتل أطفالبحق األطفال الفلسطینیین المستوطنین

  :اإلصاباتفئة 2/2

التي أسفرت عن إصابة أطفال  اإلسرائیلیة بها الموضوعات التي تتناول الجرائمیقصد 
  .أعمال إطالق النیران أو القصف وغیرها فيأو إعاقات فلسطینیین بجراح 

 :األمن النفسيفئة 3/2

یقصد بها الموضوعات التي تتناول األوضاع النفسیة ألطفال فلسطینیین بفعل ممارسات 
اء أعمال   ّ جر  من مثل: الموضوعات التي تتطرق إلصابة األطفال بالصدمة  ،االحتالل وانتهاكاته

القصف أو معایشة موقف محدد مع االحتالل وجرائمه، أو معاناة األطفال الفلسطینیین من 
الكوابیس والقلق وغیرها من تبعات تترتب على ما یتكون لدیهم من خبرات صادمة ناجمة عن 

 .، أو لحقوق فئات أخرى مقربة منهم كاألب أو األم أو األشقاءاالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوقهم

  :االعتقال أو االحتجازفئة 4/2

یقصد بها الموضوعات التي تتناول أعمال االعتقال أو االحتجاز التي تنفذها قوات 
المنازل أو على  دهم في أثناءمثل: حمالت االعتقال التي تنفذ  ،االحتالل بحق أطفال فلسطینیین

  وغیرها.الحواجز 
 :هدم المنازلفئة 5/2

ها وما یترتب على ئیقصد بها الموضوعات التي تتناول أعمال هدم المنازل أو عرقلة بنا
  .حویلهم لمشردین بال مأوىكتهجیر األطفال وت ،هذه األعمال من تبعات ونتائج

ساءة المعاملةفئة 6/2  :         ٕ              التنكیل وا 

المعتقلین منهم وغیر المعتقلین ألطفال یقصد بها الموضوعات التي تناول جرائم التنكیل با
األطفال الفلسطینیین  ةساءة معاملأو الخاضعین لالحتجاز، مثل: الموضوعات التي تتطرق إل
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على أیدي جنود االحتالل اإلسرائیلي أو المستوطنین، أو الموضوعات التي بالضرب أو الشتم 
 .لسجون من أوضاعتتناول ظروف احتجاز األطفال المعتقلین وما یعیشونه داخل ا

 :فئة عرقلة التعلیم7/2

أو إجراءات إسرائیلیة ینجم عنها عرقلة العملیة یقصد بها الموضوعات التي تتناول أعمال 
هدم المدارس أو منها، مثل: موضوعات   ً ا  التعلیمیة التي یفترض أن یكون كل طفل فلسطیني جزء

  .من تأخر دراسي وما شابه على ذلك و عرقلة وصول الطلبة إلیها والتبعات المترتبةأإغالقها 
  :فئة عرقلة العالج 8/2

أو إجراءات إسرائیلیة تتسبب في عرقلة عالج یقصد بها الموضوعات التي تتناول أعمال 
تقیید  األطفال الفلسطینیین المرضى، مثل: موضوعات حرمان األطفال من السفر لتلقي العالج،

 .رهاوصول األدویة الالزمة لمرضى قطاع غزة، وغی

 :أخرى9/2

تطال فئة األطفال وتؤثر یقصد بها الموضوعات التي تتناول سیاسات أو جرائم إسرائیلیة 
 استهداف المالعب والنوادي. :مثل ،المذكورة في الفئات السابقةالموضوعات عدا علیهم 

  

 :أسالیب تقدیم المضمونفئة -3

ون المادة الصحفیة الطرق التي استخدمتها صحف الدراسة في تقدیم مضمیقصد بها 
 :اآلتیة، وتشمل الفئات الفرعیة المتعلقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل

  :أسلوب سرد المعلومات1/3

هو أسلوب التناول الذي یعتمد على سرد المعلومات الرئیسة المتصلة بموضوع االنتهاكات 
ئیات، مثل: خبر صحفي یتحدث دون االعتماد على األرقام واإلحصامن اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 

منازل یتخللها اعتقال عدد من األطفال، أو تقریر یستعرض تطورات أوضاع  دهمعن أعمال 
  .األطفال المعتقلین في سجون االحتالل

 :األسلوب اإلنشائي (الوصفي)2/3

و األسلوب الذي یركز على تصویر األوضاع اإلنسانیة الناجمة عن االنتهاكات عبر ه
: الحدیث عن أوضاع األطفال المشردین الذین فقدوا منازلهم ووصف معاناتهم، أو الوصف، مثل

  .الحدیث عن األطفال المصابین وكیف أثرت إصاباتهم على حیاتهم
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  :األسلوب اإلحصائي3/3

ویقصد به األسلوب الذي یركز على استعراض األرقام واإلحصائیات المختلفة ذات الصلة 
مثل: الموضوعات التي یتم فیها إبراز أعداد األطفال المصابین  بموضوع االنتهاك أو نتائجه،

 .والمقارنة بین أرقام الشهر الحالي واألشهر المنصرمة وما شابه ذلك

 

  :طرق العرضفئة -4

 هي الفئة التي تهتم بإبراز الكیفیة التي عرضت عبرها صحف الدراسة االنتهاكات
 :اآلتیتینالفئتین الفرعیتین ذه الفئة هاإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، وتشمل 

 :العرض المركز1/4

تناول االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل منفردة  عن طریقهاویقصد بها الطریقة التي یتم 
، مثل: الحدیث عن جرائم القتل التي راح دون التطرق لالنتهاكات المقترفة بحق فئات أخرىمن 

محددة، أو استعراض معاناة األطفال الفلسطینیین الناجمة  مدةفي أثناء ضحیتها أطفال فلسطینیون 
 .عن تبعات هدم منازل عائالتهم

 :العرض المختلط2/4

تناول االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل في إطار  بوساطتهاوهي الطریقة التي یتم 
قال التي ، مثل الحدیث عن أعمال االعتحدیث أشمل عن االنتهاكات المقترفة بحق فئات أخرى

نفذتها قوات االحتالل بحق مجموعة من الفلسطینیین ضمنهم طفل أو أكثر، أو الحدیث عن معاناة 
  .عدد من المصابین برصاص قوات االحتالل وبینهم طفل أو أكثر

 

  :فئة أسالیب اإلقناع -5

  :عاطفیة1/5

األطفال موضوع االنتهاك اإلسرائیلي لحقوق  أسالیب عاطفیة في یقصد بها االعتماد على
الوصف واستخدام ألفاظ ومفردات  بوساطةالفلسطینیین، والتركیز على الجانب العاطفي أو النفسي 

 أدبیة وبالغیة.

 :عقلیة2/5

موضوع االنتهاك اإلسرائیلي لحقوق األطفال الفلسطینیین على طرق وأدوات أي اعتماد 
آراء خبراء أو االعتماد على  األرقام واإلحصائیات،على ، مثل: االعتماد القارئعقلیة إلقناع 
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االستناد  ، إضافة إلىومختصین في مجاالت علم النفس، االجتماع، القانون، حقوق اإلنسان وغیرها
  .مقتطفات من المواثیق الدولیة واالتفاقیات ذات الصلة إلى

 :مختلطة3/5

یة في یقصد بها اعتماد منتج المادة على الدمج بین األسالیب العقلیة واألسالیب العاطف
تغلیب االعتماد  عبرهاتناوله لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، بطریقة كان یصعب 

  دون اآلخر. من على أحد األسلوبین
  :بدون4/5

تعني تقدیم مادة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل خالیة من أیة أسالیب إقناعیة، بحیث 
یة المتعلقة باالنتهاك اإلسرائیلي لحقوق الطفل الفلسطیني أو یتم االكتفاء بنقل المعلومات األساس

                                           ً   دون االستعانة بأي من األسالیب المذكورة سابقا . من المعلومات األساسیة بصدد تبعات االنتهاك 
 

 :فئة مقترف االنتهاك -6

، وتشمل الطرف اإلسرائیلي مقترف االنتهاك أو منفذه كما برز في الصحیفةیقصد بها 
  :اآلتیةلفرعیة الفئات ا

  :جیش االحتالل1/6

یقصد بهذه الفئة أن االنتهاك اإلسرائیلي لحقوق الطفل تم اقترافه على أیدي الجنود في 
  .قوات جیش االحتالل اإلسرائیلي على اختالف ألویتهم

 :المستعربون2/6

ول عن انتهاك حقوق األطفال الفلسطینیین ؤ هي الموضوعات التي یكون فیها الطرف المس
تتنكر في زي عربي مخالف لزي قوات جیش االحتالل أو  ؛قوات إسرائیلیة خاصة مستعربة هو

 واالعتقاالت. الدهموتنفذ عادة أشكال متعددة من االنتهاكات أبرزها: أعمال  ،المستوطنین

 :المستوطنون3/6

ول عن انتهاك حقوق األطفال الفلسطینیین هم الیهود من غیر أي أن الطرف المسؤ 
في مختلف أنحاء الضفة الغربیة ویمارسون بحق  یوجدون في قوات جیش االحتالل. المجندین

عن  المسؤولیةبل یتحملون في كثیر من األحیان  ،السكان الفلسطینیین وممتلكاتهم أبشع االنتهاكات
حیث یوجدون في  ،معظم االعتداءات التي تطال السكان الفلسطینیین وممتلكاتهم في الضفة الغربیة

  نحائها.مختلف أ
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دارات السجون4/6  :          ٕ             المحققون وا 

مباشر عن  على نحوولین ؤ ویقصد بها أن یكون االنتهاك قد تم اقترافه على أیدي المس
  السیاسات المنفذة بحق المعتقلین األطفال داخل السجون ومراكز التوقیف من محققین وسجانین.

 :إسرائیلي عام5/6

لكن هویته غیر  ،فال الفلسطینیین إسرائیليیقصد بها أن الطرف مقترف االنتهاك بحق األط
 .واضح وعلى نحو دقیق في الصحیفة على نحومحددة 

 

  :المحتوى فئة هدف -7

الدراسة للمضامین الصحفیة التي تناولت  تحققت من نشر صحفالتي  الغایاتیقصد بها 
  :اآلتیةلفرعیة الفئات ا قد قسمت الباحثة هذه الفئة إلىاإلسرائیلیة لحقوق الطفل، و  االنتهاكات
  :التركیز على االنتهاك بعینه1/7

تعني هذه الفئة أن الغایة التي تم تحقیقها من تناول الموضوع تمثلت في التركیز على إبراز 
االنتهاك الواقع، مثل: الموضوعات التي تتحدث عن انتهاكات الحق في الحیاة عبر تنفیذ قوات 

كات الحق في الحریة عبر الحدیث عن أعمال االحتالل لجرائم القصف أو الحدیث عن انتها
  .االعتقال

 :التركیز على تبعات االنتهاك ونتائجه2/7

أن الغایة التي تم تحقیقها من تناول موضوع االنتهاك هي التركیز على إبراز ما یقصد بها 
ال نتج عن االنتهاك من تبعات وآثار مختلفة، مثل: الحدیث عن اآلثار التي تخلفها أعمال االعتق

  .على األطفال ونفسیاتهم، أو التبعات المترتبة على عرقلة وصول األطفال لمدارسهم
 :تثقیف المواطنین في مجال حقوق الطفل 3/7

أي أن الغایة التي حققتها المادة المنشورة هي توعیة الجمهور وتثقیفه عبر تضمین المادة 
لصلة بحقوق الطفل، مثل: الموضوعات المنشورة مقتطفات من االتفاقیات والمواثیق الدولیة ذات ا

التي تركز في تناولها على إبراز مواد ونصوص من المواثیق الدولیة ذات الصلة بحقوق الطفل، او 
  .المواد التي تبرز آراء خبراء ومختصین في مجاالت حقوق اإلنسان والقانون
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  :تفسیر االنتهاكات وتحلیلها4/7

أسباب اقتراف االنتهاك والغایات التي تسعى  تعني الموضوعات التي ركزت على تناول
سلطات االحتالل لتحقیقها من وراء اقترافه، مثل: الحدیث عن سیاسة احتجاز األطفال في السجون 

واألهداف التي تهدف إسرائیل لتحقیقها من وراء انتهاج مثل هذا اإلجراء  ،مع المعتقلین الجنائیین
  بحق األطفال الفلسطینیین.

  :شطة مؤسسات المجتمع المدني المحلیةإبراز أن5/7

عالیات مؤسسات ایقصد بها الموضوعات التي ركزت على نشاطات أو برامج عمل وف
المجتمع المدني المحلیة ذات الصلة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، مثل: المواد 

  .ا وغیرهاالصحفیة المتعلقة بأنشطة هذه المؤسسات أو إصداراتها أو مواقفه
 :إبراز أنشطة مؤسسات المجتمع المدني الدولیة 6/7

یقصد بها الموضوعات التي ركزت على نشاطات أو برامج عمل وفعالیات مؤسسات 
المجتمع المدني الدولیة ذات الصلة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، مثل: المواد 

  .و إصداراتها أو مواقفها وغیرهاالصحفیة المتعلقة بأنشطة هذه المؤسسات أ
 

  فئة النطاق الجغرافي: -8

، الفلسطینیین طفالبحق األاإلسرائیلي یقصد بها الموقع الجغرافي الذي شهد وقوع االنتهاك 
  :اآلتیةوتشمل الفئات الفرعیة 

 :قطاع غزة1/8

جزء من فلسطین التاریخیة یقع على شكل شریط ضیق شمال شرق شبه هو قطاع غزة 
یفوق عدد  % من مساحة فلسطین الممتدة من النهر إلى البحر.1.33ة سیناء ویشكل تقریبا جزیر 

خمس محافظات داخل تجمعا سكانیا  44سكان القطاع الملیون ونصف الملیون نسمة، ویوجد فیه 
كلم مربعا،  360یمتد القطاع على مساحة أساسیة هي: غزة، الوسطى، رفح، خان یونس، والشمال.

كلم.أصبح القطاع مشموال بالحكم الذاتي  12و 6كلم، أما عرضه فیتراوح بین  41ویبلغ طوله 
سرائیل عام  ، والقطاع یخضع 1993                                                       ٕ            بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحریر الفلسطینیة وا 

  .2007یونیو  14حركة المقاومة اإلسالمیة حماس منذ  لسیطرة
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 :الضفة الغربیة2/8

تمتد الضفة  % من مساحة فلسطین التاریخیة. 21حو وتشكل نفلسطین من هي جزء 
وقد قسمت ملیون نسمة. 2.5كم مربع ویقدر عدد سكانها باكثر من  5500الغربیة على نحو 

 59الضفة الغربیة إلى ثالث مناطق هي: منطقة ج وتشكل ما نسبته  1993اتفاقیات أوسلو عام 
منطقة ب  نیة واألمنیة اإلسرائیلیةرسمیا للسیطرة المدوتخضع من أراضي الضفة الغربیة % 

والسیطرة األمنیة للسیطرة المدنیة الفلسطینیة،  من مساحة الضفة وهي خاضعة 23 %وتشكل
السلطة لسیطرة الغربیة وهي خاضعة من أراضي الضفة %  18اإلسرائیلیة، ومنطقة أ وتشكل 

التي تضم  إسرائیل بالحدود الخارجیة للضفة الغربیة تتحكم حین بالكامل، في الوطنیة الفلسطینیة
  محافظات: الخلیل، قلقیلیة، طوباس، سلفیت، أریحا، بیت لحم، جنین، طولكرم، رام اهللا، ونابلس.

 :القدس8/ 3

في وسط فلسطین تقریبا إلى الشرق من البحر ضمن سلسلة جبال الخلیل  تقع مدینة القدس
 .مدینة مقدسة عند الدیانات السماویة الثالث: الیهودیة، والمسیحیة، واإلسالم دوتع .المتوسط

وهي أكثر المدن  ،والقدس هي اكبر مدن فلسطین التاریخیة من حیث المساحة وعدد السكان
ها الفلسطینیون عاصمة دولة فلسطین المستقبلیة كما ورد في یعد ادیًا.الفلسطینیة أهمیة دینیًا واقتص

وضمت الجزء  1967عام  ل.احتلتها إسرائی1988إعالن االستقالل الفلسطیني في الجزائر عام 
لكن األمم المتحدة والمجتمع  ،ن القدس عاصمتها األبدیةأحیث تدعي  ،1980الشرقي منها عام 

النزاع  یعدمن األرض الفلسطینیة، وعلى هذا األساس   ً ا  القدس جزء انویعدالدولي ال یعترفان بذلك 
ویتعرض سكان المدینة وأطفالها  ،اإلسرائیلي - حول القدس مسألة محوریة في الصراع العربي

لشتى أشكال االنتهاكات اإلسرائیلیة في إطار المساعي المبذولة من قبل دولة االحتالل لتهوید 
  نها عبر إرهابهم وتضییق الخناق علیهم.المدینة وتفریغها من سكا

 :السجون ومراكز التوقیف اإلسرائیلیة4/8

یقصد بها السجون اإلسرائیلیة أو مراكز التوقیف واالعتقال التي تقع داخل أو خارج حدود 
وتحتجز إسرائیل فیها األطفال الفلسطینیین المعتقلین، مثل: سجن تلموند لألوالد،  ،الضفة الغربیة

  نقب الصحراوي، وغیرها.معتقل ال
 :غیر محدد 5/8

یقصد بها الموضوعات التي لم یتضح فیها المكان او المنطقة الجغرافیة التي شهدت وقع 
  االنتهاك اإلسرائیلي بحق األطفال الفلسطینیین.
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  المصادر األولیة:فئة  -9

ومات جمعها للمعل فيمصادر المعلومات األولیة التي اعتمدت علیها الصحف یقصد بها 
  :اآلتیة، وتشمل الفئات الفرعیة المتصلة بموضوع االنتهاك اإلسرائیلي بحق األطفال الفلسطینیین

 :الضحایا1/9

 :مثل ،یقصد بهم األطفال الذین تعرضوا لالنتهاكات اإلسرائیلیة على اختالف أشكالها
 األطفال المصابین، المعتقلین، ضحایا هدم المنازل وغیرها.

 :أقارب الضحایا 2/9

كاألم أو  ل،یقصد بهم أفراد عائالت األطفال ضحایا االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطف
  األب أو األشقاء.

 :شهود العیانفئة 3/9

الذي نفذته قوات االحتالل اإلسرائیلي هم األشخاص الذین شهدوا لحظة وقوع االنتهاك 
، مثل: أشخاص الحظاتهموأدلوا للصحیفة بمعلومات عن مشاهداتهم وم ،بحق أطفال فلسطینیین

  .تصادف وجودهم في مكان وقوع االنتهاك اإلسرائیلي بحق األطفال
 :حقوقیون وقانونیون4/9

ون في مجالي القانون وحقوق اإلنسان الذین قد تستعین بهم الصحف خالل ختصهم الم
  نتهاكات.تناولها لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل للتعرف على الموقف القانوني من هذه اال

 :أطباء وخبراء نفسیون أو اجتماعیون5/9

في النفسیون أو االجتماعیون أو األطباء الذین قد تستعین بهم الصحف  المختصونهم 
ّ  لتعر فتناولها لالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل  أثناء أو  تبعات هذه االنتهاكات وانعكاساتها    

ّ  لتعر ف  .صابین أو الشهداءأنواع اإلصابات التي لحقت باألطفال الم    

 :منظمات حقوقیة دولیة6/9

والتي تعمل یقصد بها المؤسسات الدولیة الناشطة في مجال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل 
وضمنها األرض الفلسطینیة  ،على متابعة ورصد أوضاع حقوق الطفل في أنحاء مختلفة من العالم

اع عن األطفال، منظمة العفو الدولیة مثل مؤسسة إنقاذ الطفل، الحركة العالمیة للدفالمحتلة، 
  وغیرها.
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 :منظمات حقوقیة محلیة7/9

یقصد بها مؤسسات حقوق اإلنسان المحلیة الناشطة في كل من قطاع غزة والضفة الغربیة 
والتي تعمل على رصد وتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان وضمنها االنتهاكات المقترفة بحق األطفال، 

  حقوق اإلنسان، مؤسسة المیزان، مؤسسة الحق، وغیرها.مثل المركز الفلسطیني ل
 :أخرى8/9

عدا عن األطراف المذكورة في الفئات  مصادر أولیة أخرى للمعلوماتیقصد بها أي 
  منظمات حقوقیة عربیة أو منظمات حقوقیة إسرائیلیة. :مثل ،السابقة

 بدون:9/9

أوردتها الصحف دون االعتماد مادة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي یقصد بها 
  .    ً آنفا  على أیة مصادر أولیة من المصادر المذكورة 

  

 ادر اإلعالمیة:فئة المص - 10

التي اعتمدت علیها صحف الدراسة في استقاء المعلومات  الصحفیةیقصد بها المصادر 
  :اآلتیةالمتصلة باالنتهاكات، وتشمل الفئات الفرعیة 

 صحفي:المراسل ال1/10

الذي یعمل بالصحیفة وتوكل إلیه مهمة التغطیة الصحفیة داخل نطاق القطر  هو الصحفي
  .أو خارجه الذي یقیم فیه

 :وكالة أنباء محلیة2/10

التي تعمل على امتداد األراضي الفلسطینیة المحتلة  یقصد بها وكاالت األنباء الفلسطینیة
 .        ً        كالتي معا  أو صفاا، أو خاصة، مثل: و وكالة وف :مثل سواء كانت رسمیة، ،1967عام 

 :وكالة أنباء عربیة3/10

  و وكالة األنباء المصریة.أوكالة األنباء األردنیة  :مثل ،هي وكاالت األنباء العربیة
 :ةأجنبیوكالة أنباء 4/10

أو األسوشیتد  ،نباء رویترزأوكالة  :مثلالغربیة، أي: غیر العربیة، هي وكاالت األنباء 
  .سیةبرس، أو وكالة األنباء الفرن
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 :صحفيالكاتب ال5/10

  عمود ثابت. یخصص له    ً  حیانا  أو  ،هو الشخص الذي تنحصر مهمته في كتابة المقاالت
 :أخرى6/10

أو عن  ،النقل عن قناة فضائیة :مثل ،    ً آنفا  هي أي مصادر إعالمیة أخرى غیر المذكورة 
  .، أو عن مواقع إلكترونیةصحیفة أخرى

 متعدد المصدر:7/10

االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل التي اعتمدت على أكثر من یقصد بها موضوعات 
  مصدر.

 :بدون8/10

  .محدد دون مصدرمن یقصد بها أن یكون موضوع االنتهاك 
  

  :فئات الشكل-     ً  ثانیا  

هي الفئات التي تتعلق بوصف الشكل الذي قدمت عبره المادة التي سیتم تحلیلها للوقوف 
  راسة، وقد قسمت الباحثة فئات الشكل إلى:على الدالالت المتصلة بأهداف الد

  :األشكال الصحفیةفئة  -1

یقصد بها فنون التحریر الصحفي المختلفة التي اعتمدت علیها الصحف في تناولها 
 :اآلتیة، وتشمل الفئات الفرعیة ات اإلسرائیلیة لحقوق الطفلاالنتهاك اتلموضوع

  :الخبر1/1

.ویقصد )1(متوازنة وجدیدة عن حدث یهم المجتمعوهو فن صحفي مستقل یقدم وقائع دقیقة و 
بعض  عنبالتطرق لالنتهاك واإلجابة  بوساطتهبالخبر الشكل الصحفي الذي اكتفت الصحیفة 

دون التطرق لتفاصیل تتعلق بنتائج االنتهاك من األسئلة األساسیة المتعلقة به مثل من، متى، وماذا 
  حرر أو الصحیفة ذاتها.وتبعاته أو بآراء المختصین فیه أو برأي الم

  

  
                                           

  .12) ص1999(اإلمارات: دار الكتاب الجامعي،  الصحافة المعاصرةتیسیر أبو عوجة،  )1(
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  :الحدیث الصحفي2/1

هو فن یقوم على الحوار بین الصحفي وشخصیة من الشخصیات وهو حوار یستهدف الحصول 
و تصویر جوانب غریبة وطریفة في حیاة هذه أ ،على أخبار ومعلومات جدیدة أو شرح وجهة نظر معینة

استخدمته الصحیفة للحصول على و الفن الذي أ . ویقصد بالحدیث الصحفي الشكل)1(الشخصیة
بحیث تعتمد الصحیفة  ،معلومات تتعلق بموضوع االنتهاك عبر لقاء صحفي تم عقده مع شخصیة محددة

  بشكل على هذه الشخصیة للحصول على المادة الصحفیة المتعلقة باالنتهاك أو آثاره.
  :التحقیق الصحفي3/1

ل االجتماعیة والفكریة والسیاسیة التي هو فن صحفي یشرح ویفسر ویبحث في األسباب والعوام
. ویقصد بالتحقیق في هذه الدراسة الفن )2(تكمن وراء الخبر أو الفكرة أو الظاهرة التي یدور حولها التحقیق

عبر االهتمام  ،الذي اعتمدت علیه الصحیفة للتطرق لتبعات االنتهاك ونتائجه وأسبابه وسبل تجاوز تبعاته
وء على مختلف الجوانب وتفسیرها وذلك باالعتماد على أكثر من مصدر من بكل التفاصیل وتسلیط الض

المصادر األولیة وبطریقة یتضح فیها موقف الصحیفة أو المحرر وتقدم لضحایا االنتهاكات توجیهات أو 
  إرشادات من شأنها أن تساعدهم في مواجهة ظروفهم.

  :التقریر الصحفي4/1

بل یستوعب  ،ستوعب الجوانب الجوهریة في الحدث فقطهو فن یقع بین الخبر والتحقیق وال ی
.ویقصد بالتقریر الفن )3(وصف الزمان والمكان واألشخاص ویسمح بإبراز اآلراء والتجارب الذاتیة للمحرر

الذي اعتمدت علیه صحف الدراسة لتقدیم وصف سریع لالنتهاك وتبعاته أو للتركیز على جانب محدد 
 اك عبر تقدیم معلومات أكثر من تلك الواردة في األخبار.من الجوانب المتعلقة باالنته

 :المقال5/1

هو فن صحفي یعبر عن رأي الصحیفة أو رأي بعض كتابها أو آراء مفكرین وكتاب ال 
نما قد یقدم كاتبه فكرة  ٕ ا  وهو ال یقتصر على شرح وتفسیر الحدث أو التعلیق علیه و  ،یعملون فیه

  )4(اتها قضیة تشغل الرأي العام.جدیدة أو رؤیة شخصیة تشكل في حد ذ

                                           

  .13) ص 1999(القاهرة: عالم الكتب،  4، طفن الكتابة الصحفیةفاروق أبو زید،  )1(

  .47) ص1956(القاهرة: دار الفكر العربي،  1، طحفيالمدخل في فن التحریر الصاللطیف حمزة، عبد )2(

  .135، صمرجع سابقفاروق أبو زید، )3(

  .179، صالمرجع السابق نفسه)4(
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  :الصورة الصحفیة6/1

               ً        بذاته لتنقل حدثا  یتعلق       ً مستقال    ً ا  موضوعبوصفها ویقصد بها الصورة المنفردة التي تنشر 
  باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل وما ینجم عنها من تبعات. 

 

  :موقع المادةفئة  -2

موضع االنتهاك، وتشمل الفئات الفرعیة  یقصد بها فنون المكان الذي نشرت فیه المادة
  :اآلتیة

  :ولىاأل صفحة ال1/2

 صفحاتها. ىیقصد بها المواد التي نشرت على واجهة الصحیفة وفي أول

 :الصفحات الداخلیة2/2

 ن المادة موضوع االنتهاك نشرت على أي صفحة ما عدا األولى واألخیرة.أأي 

 :الصفحة األخیرة3/2

  نتهاك نشرت على آخر صفحة في الصحیفة.أي أن المادة موضوع اال
  

  :اإلبرازعناصر فئة  -3

ات االنتهاك اتموضوعوتمییز التي تم استخدامها إلبراز  تیبوغرافیةعناصر الالیقصد بها 
  :اآلتیة، وتشمل الفئات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل

  :العناوین1/3

وتسبقه وتدل علیه  هي السطور المطبوعة بأحجام حروف أكبر من المستخدمة في المتن
  وتنقسم هذه الفئة إلى: ،وتستخدم عادة لجذب انتباه القارىء

 :العنوان العریض أو المانشیت1/1/3

یقصد به العنوان الذي یمتد على عرض الصفحة كاملة سواء الصفحة داخلیة أو أخیرة أو 
  أولى.

 :العنوان الممتد2/1/3

  واحد داخل الصفحة.هو العنوان الذي یمتد على عرض یتجاوز العمود ال
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 :العنوان العمودي3/1/3

  هو العنوان الذي یمتد بعرض عمود واحد داخل الصفحة.
  :المصاحبة الصور2/3

تي تصاحب المادة المكتوبة المتعلقة باالنتهاكات یقصد بها الصور الفوتوغرافیة ال
  :اآلتیةاإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني، وتضم الفئات الفرعیة 

  

 :ة خبریةصور 1/2/3

 ،یقصد بها الصورة التي تصاحب المادة المتعلقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل
بحیث تتضمن تفاصیل ذات صلة بموضوع المادة المنشورة، مثل: صورة الطفل أمام منزله المهدم، 

  او صورة األطفال وهم یحاولون الوصول لمدارسهم عبر بوابات جدار الضم.
 :صورة شخصیة2/2/3

 ،یقصد بها الصورة التي تصاحب المادة المتعلقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل
بحیث تتضمن صورة احد الشخصیات ذات الصلة بالمادة موضوع االنتهاك كصورة الضحیة أو 

  أحد أفراد عائلته أو خبیر قانوني أو نفسي.
 :صورة جمالیة3/2/3

 من علقة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفلیقصد بها الصورة التي تصاحب المادة المت
دون أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع االنتهاك أو أشخاصه، مثل: صورة للمسجد األقصى 

                                                    ً                        ترافق مادة صحفیة تتعلق باعتقاالت إسرائیلیة طالت عددا  من األطفال داخل المسجد.
 :بدون 4/2/3

ت اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني لم یقصد بها أن المادة الصحفیة الخاصة باالنتهاكا
  یرافقها أي نوع من أنواع الصور.

  :اإلطارات والبراویز 3/3

 هي المواد التي تنشر داخل إطار یحیط بها من جمیع الجوانب إلعطاء المادة أهمیة أكبر.

 :نااأللو  4/3

رة أو العنوان سواء في الصو  یقصد بها المواد التي استخدم في نشرها لون آخر غیر األسود
  .أو النص
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  :الخلفیات 5/3

  یقصد بها األرضیات أسفل المادة الصحفیة.
 :المصاحبة الرسوم6/3

رسم التي یصحبها الصحفیة الخاصة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل هي المواد 
  :اآلتیةتوضیحي، وتشمل الفئات 

 :رسم كاریكاتور1/6/3

ادة الصحفیة الخاصة باالنتهاكات اإلسرائیلیة یقصد بها أن یكون الرسم المصاحب للم
لحقوق الطفل عبارة عن رسم ساخر بریشة فنان یظهر مالمح االنتهاك اإلسرائیلي لحقوق الطفل 

  الفلسطیني أو یتطرق لنتائجه.
 :رسم توضیحي2/6/3

ویقصد بها أن یكون الرسم المصاحب لمادة االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل 
بارة عن شكل توضیحي، مثل: األشكال التي توضح النسب واألرقام وتوزیعها على الفلسطیني ع

  األشهر أو المحافظات.
 :بدون3/6/3

یقصد بها أن المادة الصحفیة الخاصة باالنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل الفلسطیني لم 
  یرافقها رسوم.

  

 :مساحة النشرفئة  -4

ضوعات االنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق الطفل مو یقصد بها المساحة التي نشرت علیها 
  .تم قیاسها سم/عمودو  ،الفلسطیني
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  )2رقم (ملحق 
  استمارة تحلیل المضمون

 استمارة تحلیل فئات المضمون

  ------------------------ اسم الصحیفة: 

رقم 
 متسلسل

رقم 
 العدد

عدد 
 الصفحات

رقم 
 الصفحة

 فئة الموضوعات فئة االنتهاكات

 كات الحقوق المدنیةانتها
انتهاكات الحقوق االقتصادیة 

 واالجتماعیة والثقافیة

أعمال 
 القتل

أعمال 
 اإلصابة

  األمن
 النفسي

اعتقال 
 واحتجاز

هدم 
 المنازل

تنكیل 
ساءة   ٕ      وا 
 المعاملة

عرقلة 
 التعلیم

عرقلة 
 العالج

 أخرى

انتهاك 
الحق في 
الحیاة 
  والسالمة

  
 

انتهاك 
الحق 
في 
 الحریة

انتهاك 
لحق في ا

 الحمایة

انتهاك 
الحق في 
الرعایة 
 الصحیة

نتهاك ا
الحق في 
مستوى 
معیشي 
 مالئم

انتهاك 
الحق 
في 
 التعلیم

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  



  

 المالحق

230 

 

رقم 
 سلمتسل

رقم 
 العدد

عدد 
 الصفحات

رقم 
 الصفحة

 فئة أسالیب اإلقناع فئة طرق العرض ة أسالیب تقدیم المضمونفئ

سرد 
 معلومات

 بدون عقلیة عاطفیة مختلط مركز إحصائي إنشائي
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رقم 
 متسلسل

رقم 
 العدد

عدد 
 الصفحات

رقم 
 الصفحة

 فئة المصادر اإلعالمیة فئة المصادر األولیة

 ضحایا
أقارب 
 الضحایا

شهود 
 عیان

حقوقیون 
 مختصون

أطباء 
 وخبراء

منظمات 
 دولیة

منظمات 
 محلیة

 بدون أخرى
مراسل 
 داخلي

وكالة 
 محلیة

وكالة 
 عربیة

وكالة 
 أجنبیة

كاتب 
 صحفي

 دونب متعدد أخرى
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  رقم 
 م.

رقم 
 العدد

 ر.ص ع.ص

 االنتهاك فئة مكان فئة الهدف فئة مقترف االنتهاك

جیش 
 احتالل

 عام محققون مستعربون مستوطنون
إبراز 
 االنتهاك

إبراز 
 التبعات

 تثقیف
تفسیر 
 وتحلیل

أنشطة 
مؤسسات 

 محلیة

أنشطة مؤسسات 
 دولیة

  

قطاع 
 غزة

  

الضفة 
 الغربیة

  

 القدس

  

 سجون

  

غیر 
  محدد
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 رقم متسلسل
رقم 
 العدد

 رقم الصفحة عدد الصفحات

 فئة موقع المادة فئة األشكال الصحفیة

 صفحة أولى صورة مقال تقریر تحقیق حدیث خبر
صفحة 
 داخلیة

 صفحة أخیرة
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رقم 
 متسلسل

 رقم العدد
عدد 

 الصفحات

رقم 
 الصفحة

 فئة العناصر التیبوغرافیة

 رسوم ألوان إطارات صورة عناوین

 بدون توضیحي كاریكاتیر   بدون جمالیة شخصیة خبریة عمودي ممتد عریض

    
  
 

           

    
  
 

           

    
  
 

           

              
  
 

 

    
  
 

           

    
  
 

           

 


