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  ملخص الدراسة
الفلسطينية في تعزيز  دور المواقع اإللكترونية العسكرية لىإالتعرف تهدف الدراسة 

مدى اهتمام الشباب الفلسطيني بها، ودرجة اعتماده  إلىثقافة المقاومة لدى الشباب، والتعرف 
من البحوث الوصفية التي استخدمت منهجي:  وتعد هذه الدراسة، نحوهاعليها لتعزيز ثقافته 

عـالم،  الدراسات المسحية وفي إطاره أسلوبي تحليل المضمون ومسح جمهـور وسـائل اإل  
ومنهج دراسة العالقات المتبادلة ومن خالله أسلوبي المقارنة المنهجية والدراسات االرتباطية، 

علـى  الدراسـة  باستخدام أداتي استمارة تحليل المضمون وصحيفة االستقصاء، واعتمـدت  
تَنظرييلية ترتيب األولويات واالعتماد على وسائل اإلعالم، واختارت الباحثة  للدراسة التحل ي

موقعي كتائب الشهيد عزالدين القسام وسرايا القدس، خالل الفتـرة الزمنيـة الممتـدة مـا     
تم اختيارها بأسلوب العينة العشوائية المنتظمة حيث م، 31/7/2018م وحتى1/5/2018بين

يوماً، وجـرى  )92(يوماً من كل موقع بإجمالي ) 46(عن طريق اختيار يوم بعد يوم، بواقع 
من الشباب الفلسطيني في محافظات غزة، خالل  مبحوث )200(نية علىالميداتطبيق الدراسة 
وخلصت الدراسة إلى مجموعة ، م15/1/2019، وحتى15/12/2018ا بينالفترة الزمنية م

  من النتائج أبرزها:

، )%60.2(حيـث حـازت علـى نسـبة     ،اهتمام موقعي الدراسة بالمقاومة الشـعبية   .1
 لالعتداءات العسكرية. )%16.3(نسبة و ،للمسلحة )%23.5(مقابل

، وبرز االهتمام بقطاع غزة )%91.2(على المصادر الداخلية بنسبة اعتمد موقعا الدراسة .2
 .)%75.8(بنسبة الفنون الصحفية مقدمةفي ، وجاء فن الخبر الصحفي )%65.6(بنسبة

ـ و، )%72.5(لكترونية العسكرية الفلسطينيةن للمواقع اإليبلغت نسبة المتابع .3 ع جاء موق
  عزالدين القسام في المرتبة األولى، تاله موقع سرايا القدس.الشهيد كتائب 

  ، أهمها:عدة وبناء على تلك النتائج، خلصت الدراسة إلى توصيات

التوازن في تناول قضايا المقاومة الفلسطينية وموضوعاتها، وعدم تسليط الضوء على نوع  .1
   .كافة أشكال المقاومة استخدامخالل التحرير ال يأتي إال من  ألن، غفال آخرإمعين و

صورة ال لتوضيح ؛ئيليةالتركيز بشكل أكبر على االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرا .2
  الحتالل اإلسرائيلي أمام الرأي العام العربي والدولي والعالمي.الحقيقية ل

، مراعاة المهنية في األسلوب الكتابي، وعدم استخدام ألفاظ مسـيئة ألطـراف أخـرى    .3
 وتوحيد الخطاب ودفعه نحو بوصلة دعم المقاومة الفلسطينية.
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 Abstract   

  
The study aims to shed light on the role of the Palestinian military websites in 

empowering and strengthening the culture of resistance among the youth. It also aims 
to know the scope of interest of the Palestinian youth in that culture and the degree of 
their dependence on it to strengthen their culture towards it. This descriptive study 
used both the survey methodology that involved employing a content analysis and 
mass audience survey methods, and the mutual relations methodology that involved 
using  methodological comparison and correlational study techniques using a content 
analysis form and a survey tool.  

Using the Agenda Setting and Media Dependence theories, the researcher 
chose the websites of Ezzedeen Al-Qassam Brigades and Al-Quds Brigadea [aka 
Saraya Al-Quds] for purposes of analysis over the period between May 1, 2018 and 
July 31, 2018. A systematic random sampling method involved selecting data on 
every other day, with (46) days out of (92) days were chosen for each website. The 
field study was applied to (200) Palestinian youth in the governorates of the Gaza 
strip between December 15, 2018 and January 15, 2019. 

The most important results of the study are the following: 

1- The two websites showed an interest in the popular resistance with a percentage of 
(60.2%) compared to (23.5%) for armed resistance and (16.3%) for military 
attacks. 

2- Both websites depended on internal sources by (91.2%), and interest in the Gaza 
strip was at (65.6%), and the news story form came first at (75.8%). 

3- The percentage of surveyed who followed the Palestinian military websites was 
(72.5%), and the website of Ezzedeen Al-Qassam Brigades ranked first, 
followed by the Saraya Al-Quds website. 

The study mainly recommends the following:  

1- Achieving balance in dealing with the issues and topics of the Palestinian 
resistance, and not to emphasize certain topics and ignore others, since liberation 
comes only through the use of all forms of resistance. 

2- Putting more emphasis on the Israeli military aggressions and attacks in order to 
clarify the true picture of the Israeli occupation to the Arab and international 
public opinion. 

3- Taking into account maintaining professionalism in writing style, not using 
offensive words against other parties, and unifying the Palestinian discourse for 
supporting the Palestinian resistance.  
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  اإلهداء
v وجند لهذا الوطن.. إلى الذين رفعوا المقاومة شعاراً ومنهاجاً، فكانوا خير قادة 

v .إلى شهداء فلسطين، والجرحى النازفين، واألسرى الصامدين 
v  حركة المقاومة اإلسالمية حماس.. وكتائبها ...وعلى رأسها حركات المقاومة الفلسطينيةإلى

 حركة الجهاد اإلسالمي.. وسراياها سرايا القدس.يد عزالدين القسام، وإلى كتائب الشه

v   أفنى حياته في سبيل رفع لواء المقاومة.. إلى القائد العام لكتائب الشـهيد عزالـدين    منإلى
 ..القائد: محمد الضيف.. أبو خالد. القسام.. شيخ المقاومين

v قَاوِم الشهيد رامي سعد والشهيد أحمد الجعبري والشهيد إلى مؤسسي اإلعالم اإللكتروني الم
 دانيال منصور وآخرون.. وإلى جميع وسائل إعالمنا المقاوِمة..

v بأن يراني لُمفي هذا المقام قبل أن أرى نفسي، رفيق دربي وحبيـب روحـي..    إلى الذي ح
 .أبوعلي ..عبداهللا العمودي :وزوجيشريكي 

v  خالـد  أبـو والدي الحبيـب:  جال وخير اآلباء.. خير الرالحب األول، والرجل األول.. إلى 
 أبوعبيد.

v  أمـي الحبيبـة: أم خالـد    ..، نبع الحنان واألمان ، ونبض القلبإلى تاج الرأس وماء العين
 أبوعبيد.

v  أبنائي: علي وأحمد. ورفاق مشواري العلمي.. قلبي، إلى مهجة 

v  ..ب.وتوأمي: زين ،خلود وخالد وأحمد ومحمدإلى جميع إخوتي وعزوتي 

v   عمي الحبيب: أبو علي، وعمتي الغالية: أم علي.. والجنود  مودي،آل العإلى عائلتي الثانية
 المجهولة: ياسر وعبدالرحمن وصفاء.

v إلى الغاليات: نور الشوبكي، وسارة الحنفي 

v  ،خير معينات لي سهير..إسالم..غادة..نداء. : رفيقاتيإلى من كن 

v ًوكَل .. إلى وطني الثاني اليمن الحبيبوخير سكن ر وطنإلى البلد الذي كان لنا خي وأخيرا..
 من أحببت فيه.

  ..أهدي عملي هذا
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  شكر وتقدير
الشكر والحمد هللا عز وجل، فالحمد هللا الذي هدانا لإلسالم، وشرفنا بحمـل رسـالة   
القرآن،  فلك الحمد ياهللا حمداً يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك، يا ربـي لـك الحمـد أن     

منزلة العلماء، وكرمتني بالسير على خطى األنبياء، ثم الصالة والسالم على من بعثه أنزلتني 
وهادياً وبشيراً، وداعياً إلى اِهللا بإذنه وسراجاً منيراً؛ فَأخرجنا مـن ظُلمـات   اهللا معلِّماً للناس 

  .الجهل والغواية، إلى نورِ العلم والهِداية
( من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا) ..فالشـكر والتقـدير   : rوانطالقاً من قول النبي 
، الذي أكرمنـي بإشـرافه   األستاذ الدكتور جواد راغب الدلووالعرفان موصول إلى مشرفي 

على رسالتي، التي لوال فضل اهللا ثم جهوده المبذولة وتعليماته الحكيمة ما كانت لتخرج لكـم  
خير مرشد وناصح،  وخير مربـي ووالـد،   كما هي بين أيديكم، فلك الشكر يا من كنت لي 

  وأسأل اهللا أن يجزيك عني خير الجزاء، فيجعلك رفيقاً لسيد البشرية في الجنان.
  والشكر موصول إلى عضوي لجنة المناقشة، كل من: 

  حفظه اهللا   وسى علي طالب      مالدكتور الفاضل/ 
  حفظه اهللا لعت عبد الحميد عيسى  طالدكتور الفاضل/ 

  ثرائها بتوجيهاتهما الطيبة، فبارك اهللا فيهما.لتفضلهما بمناقشة الرسالة وإ
ثم الشكر والتقدير موصول إلى كل من علمني حرفاً، أساتذتي ودكاترتي في جامعتي 

الـدكتور   كٌل باسمه ولقبه، وأعضاء لجنة السيمنار عة اإلسالمية في مرحلة الماجستيرالجام
  .ت قيمة أثرت الخطةلما أبدياه من مالحظاعابد  زهيرالدكتور أيمن أبونقيرة، و

كما ال أنسى من كان له فضل علي في تعليمي في مرحلة البكـالوريوس، فالشـكر   
موصول لجميع دكاترتي في كلية اإلعالم بجامعة صنعاء في اليمن الحبيب، وأخص بالـذكر  

، لتحكيمهما أداتي الرسـالة،  البروفيسور الدكتور وديع العزعزي والدكتور عبدالملك الدناني
  م اهللا عني خير الجزاء.فجزاك

وأخيراً شكري موصول لوالدي وإخوتي وأهلي وعائلتي آل العمودي على دعمهـم  
لي خيـر   نيع صديقاتي وزميالتي اللواتي كالدائم خالل فترة إعدادي لهذه الرسالة، وإلى جم

  داعم ومعين.
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 مقدمة
رفكرة المقاومة في الضمير الفلسطيني منذ َأ تْخَسنفلسطيأرض  االحتاللوطئ  ن ،

، فظهـرت  ت وانتفاضات شعبية ومقاومة مسلحةاهذه القناعة من خالل ثورات وهب دتسجو
علـى العمـل    المقاومة في مشروعها، ولم تقتصر حينهـا  تهجتانالحركات والفصائل التي 

ـ   في نمارست دورها اإلعالمي إذ ، الشعبي فقط المسلح أو عب شر وتوضـيح صـورة الش
  .رسالته وتضحياته وتاريخه النضالي، ونقل ىالفلسطيني أمام الشعوب األخر

ر شكل ومضمون اإلعالم الحديث، حيث يغيظهور المواقع اإللكترونية إلى ت وقد أدى
طلق عليه اسم اإلعالم اإللكتروني، وقد بات هذا النوع يشـكل  ر نوعاً جديداً من اإلعالم، ُأفَّو

اإللكترونية بتأثيراتها الخاصة فـي   ، فتميزت المواقع)1(نافذة جديدة للحصول على المعلومات
بناء العالقات االتصالية مع الجمهور، وتتمثل هذه التأثيرات فيما يحتويه الموقع من نصوص، 

االرتقاء بسـهولة االسـتخدام، وتلبيـة    بقصد  متحركة؛ت صوتية، ومرئية وورموز، ودالال
بحريـة   لى نطاق واسعع في الكشف والتعرف، وتبادل المعلومات للمتلقي البصريةالحاجات 

  .    )2(تامة

لهـا   ،لكترونية الفلسطينية عامة، والعسكرية على وجه الخصوصوباتت المواقع اإل
تعبئة تأثيرها الواضح في إبراز قضية الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد االحتالل، فعملت على 

تعزيـز ثقافـة   ، ووالتصدي لممارسـاته التعسـفية   االحتالللسطيني لمناهضة الرأي العام الف
 وخلق صورة ذهنية، وزيادة وعي الجمهور تجاههما، والشعبي مقاومة بمفهوميها العسكريال
ـ يجابية عنها إ ة، إضـافة إلـى   باعتبارها حق مشروع كفلته كافة األعراف والمواثيق الدولي

ن وبيـا  ، واإلعالن عن عملياتها من خاللها،بأشكالها المختلفةتغبيرها عن مواقفها، وتعريفها 
   أحقية الشعب الفلسطيني بممارساتها حتى ينال حقوقه المشروعة.

، تتراوح ما بأشكال متنوعةرسالتها اإلعالمية عسكرية الفلسطينية هذه المواقع ال تقدمو
عـارك،  البطـوالت والم التـي تسـرد   قصص التي تتابع آخر المستجدات، وال خباراأل بين
أكبـر   تعـد   التي، خاصة شريحة الشباب، ورالجمهم همشحذ التي ت والتحليالتمقاالت الو
والذين يقومون بمتابعة هـذه  العمل المقاوم،  ساسهمويقوم على ألشرائح فعالية في المجتمع، ا

سرائيلي، حتالل اإلالسياسية والفكرية والنضالية ضد اال مبغرض رفع مستوى ثقافته المواقع؛
                                                           

  ).99(ص أبو عيشة، اإلعالم اإللكتروني )1(
  ).287(ص عبدالحميد، االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت )2(
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ـ المعرفأهم الجوانـب  نية، واكتساب ومعرفة أساليبه المختلفة في تصديه للمقاومة الفلسطي ة ي
تحليالت عسكرية و أخبار واالطالع على كل ما هو جديد من ،العمل المقاوم حولوالسلوكية 
  فسر لهم األحداث الجارية.وسياسية تُ

لكترونية العسكرية الفلسـطينية  دور المواقع اإل لىإلتعرف ا لذا تسعى هذه الدراسة
أهـم قضـايا   معرفـة   وذلك من خـالل  ،الفلسطيني شبابلدى ال في تعزيز ثقافة المقاومة

 شخصـيات أهـم ال بها، و ها، ومدى اهتمامالتي تحرص على نشرهاوموضوعات المقاومة 
الشباب الفلسـطيني،   متابعةً من قبلالمواقع  أكثر، والوقوف على التي تركز عليها المحورية
المعرفيـة والوجدانيـة    اآلثار، والكشف عن أهم عليها بها، وأسباب اعتماده امهومدى اهتم
  .نحوهاهذه المواقع في تعزيز ثقافتهم  الناتجة عن اعتماد الشباب علىوالسلوكية 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
  

  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  
  : أهم الدراسات السابقةأوالً

موضوع الدراسة، واستطاعت علمي المتصل بمسحا ألدبيات التراث ال أجرت الباحثةُ
  متها إلى محورين، هما :، وقسعدة دراساترصد 

  المحور األول: دراسات سياسية وتاريخية عن المقاومة.

  ون األمنية.ؤإعالمية عن المقاومة والشالمحور الثاني: دراسات 

 ات سياسية وتاريخية عن المقاومة: دراساألولالمحور 
 : )1( م)2018دراسة المبحوح ( .1

التعرف إلى موقع المقاومة الشعبية في النضال الفلسطيني، وهل هي هدفت الدراسة 
، ومعرفة اآلثار المترتبـة  هاودوافع هاأسباباستراتيجية وطنية أم خيار تكتيكي، والكشف عن 

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصـفية، وفـي    ،سيرات العودة الكبرى في قطاع غزةعلى م
علـى   المنهج التحليلي، معتمداًوالمنهج التاريخي في جمع المعلومات، دم الباحث إطارها استخ

د بآراء البـاحثين  واالستشها ،لشعبية، وعلى التجارب الخاصة المقاومة ااألدب المنشور حول 
، إلى مسيرات المقاومة الشعبية في حدودها الزمنية منذ بداية ظهور لدراسةافي ذلك، وتُركز 
، وخصوصاً في قطاع غـزة  ،م30/3/2018في الفلسطينية التي بدأت رسمياً  العودة الكبرى

 أهمها : ،وخلصت إلى نتائج عدة

التي يجب العمـل علـى   ة للمقاومة الشعبية الفلسطينية، العديد من العوامل الدافع توجد  . أ
 .تطويرها وتنميتها لتشكل رافعة مهمة للعمل الشعبي بشكل عام

إلى مزيد من النضـج، والتفعيـل،    سطينيةية في الحالة الفلمفهوم المقاومة الشعب يحتاج  . ب
 قيف، وإنتاج استراتيجيات خاصة به، واالتفاق على آليات لتنفيذه.والتث

                                                           
مسيرات العودة الكبرى  المقاومة الشعبية الفلسطينية، خيار الواقع أم استراتيجية وطنية؟ المبحوح، )1(

  .نموذجاً
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 من الظواهر النبيلة عام بشكل الفلسطينية الشعبية والمقاومة الكبرى العودة مسيراتتعد   . ت
 مواجهـة  فـي  لسـطيني الف العمـل  لمثلث استكمال وهي الفلسطينية، القضية تاريخ في

 .الشعبية والمقاومة والمفاوضات، المسلحة، المقاومة االحتالل؛

 :)1(م)Carpenter )2017 دراسة .2

غيـر   ديناميـات العمـل  و ،المقاومة الشعبية الفلسطينية لىإلتعرف اهدفت الدراسة   
، المدنيـة  ين الفلسطينيين للمقاومة، باإلضافة إلى مدى فهم الناشطالمسلح،  والتنظيم التشاركي

، وفي إطارها استخدم الباحث المـنهج المخـتلط فـي    نتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفيةوت
وتتمثل مصـادر   ،إطاره أسلوب تحليل المضموني وف ،وظيف الطرق التجريبية والتفسيريةت

، ألدب العام حـول النضـال الفلسـطيني   الدراسة في الدراسات األكاديمية للمقاومة المدنية وا
جمع البيانات عـن   ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها، وتم ،والتقارير ،ق الحكوميةوالوثائ
الناشطين في عمدية من  عينةً واختار الباحثُ ،المقابلةو ،يق أداة استمارة تحليل المضمونطر

مقابالت  مأجرى معه، حيث مفردة40بلغ عددها  المجتمع المدني في الضفة الغربيةمؤسسات 
 ،عدة نتائج ، وخلصت إلىم)2014فبراير 28وحتى  2013ديسمبر 1منية من (في الفترة الز

   أهمها :

ـ ى َأتّح، نجاحات أكثر من المقاومة المسلحةحققت المقاومة المدنية الفلسطينية   . أ ه كـان  نَّ
 .سرائيلي في االنتفاضة األولىاإلحتالل بانتهاء اال هناك تنبُؤ

ل المباشر في الضفة في العشـر سـنوات   أدى نشاط المقاومة الفلسطينية وحمالت العم  . ب
تعطيـل  و، وعززت شبكات التضـامن العـالمي   ،الماضية لجذب انتباه المجتمع الدولي

 الطرق المخصصة للمستوطنين.

خالل الترابط الواضح بـين   من داخليالدعم الللمقاومة الفلسطينية هو  األوُل كان الداعم  . ت
   .أصدقائهسرائيلي ول اإلاألساس للمقاومة هو االحتال قووالمع ،القرى

  :)2(م)2016بوزينة ( دراسة .3

ي والمقاومة المسلحة ضد هدفت الدراسة إلى بيان الحدود الفاصلة بين اإلرهاب الدول  
للوصول إلى تمييز واضح  بين  ؛البحث وفق معطيات معينة يمكن االرتكاز عليها، واالحتالل

                                                           
(1) Carpenter. Unarmed and Participatory: Palestinian Popular Struggle and Civil 

Resistance Theory. 
  بوزينة، إشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة (حالة المقاومة الفلسطينية). )2(
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 ،ه مبادئ القانون الدوليشروع تقراإلرهاب كعمل غير مشروع وبين المقاومة كحق وعمل م
م الباحث المنهج المسحي التحليلي، ، وفي إطارها استخدى البحوث الوصفيةوتنتمي الدراسة إل
وخلصت ، لكتب والوثائق والمذكرات العلميةجمع البيانات عن طريق ا ، وتموالمنهج التاريخي

  أهمها : ،عدة إلى نتائج

ييزه عن المقاومة المسلحة ، باعتبارها من الحقـوق  إشكالية غياب تعريف لإلرهاب وتم  . أ
 المدنية التي تتمتع بها الشعوب بموجب القانون الدولي.

ال يمكن بأي حال من األحوال ؛ لذلك ،يوجد فارق كبير بين اإلرهاب ومقاومة االحتالل  . ب
 .رهابعوب في مقاومة االحتالل واإلالربط بين حق الش

ات المتحدة األمريكيـة واالحـتالل اإلسـرائيلي بـين     الوالي ةًبعض الدول وخاص طْلَخَ  . ت
من الصحة، بل قُ اإلرهاب والمقاومة المسلحة ليس له أساسصبـه إلصـاق الصـفة     د

 .طينية وهذا أثر سلباً على صورتهااإلرهابية بحركات المقاومة الفلس
 :)1(م)2015عامر ( دراسة .4

د الجبهة الداخلية خـالل العـدوان   لى دور المقاومة في تعزيز صموإالتعرف هدفت الدراسة 
لـى البحـوث   إم وسبل تطويره ، وتنتمي الدراسـة  2014الصهيوني على محافظات غزة 

جمع البيانات عن طريق  ، وتمم الباحث المنهج المسحي التحليلي، وفي إطارها استخدالوصفية
مبحوثاً من ) 286ن(، واختار الباحث عينة عشوائية مكونة متي االستبانة والمقابلة المتعمقةأدا

  أهمها : ،عدة نتائج ، وخلصت إلىشرائح مجتمعية مختلفة
الصهيوني على محافظات غزة  نجحت المقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية خالل العدوان  . أ

 .)%81.7(بنسبة ، م2014

ية لـدى المـواطن   نجح اإلعالم المقاوم في حماية الجبهة الداخلية ، ورفع الروح المعنو  . ب
 .)%85.1(، بنسبةالفلسطيني

تعزيز قـوة الـردع    وهو ،) من العدواناومة بشكل كبير على هدف (إسرائيلرت المقثََّأ  . ت
 .)%83.4(صت من حركة العمالء بنسبة، وقلَّ(اإلسرائيلية )

  
                                                           

 م2014عامر، دور المقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية خالل العدوان الصهيوني على محافظات غزة  )1(
  ويره.وسبل تط
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 :)1(م)2015دراسة حبوش ( .5

وتفسـير سـبب    ،أشكال المقاومة الشعبية وأدواتهاى أبرز إلالتعرف هدفت الدراسة 
لفلسطيني لها، وإبراز مدى اهتمام الفصائل الفلسطينية بالدور الشـعبي خـالل   لجوء الشعب ا

، نتمي الدراسة إلى البحوث الوصـفية م)، وت1994-1987االنتفاضة األولى ما بين عامي (
جمع البيانات عـن طريـق المراجـع     ، وتماستخدمت الباحثة المنهج التاريخيوفي إطارها 

تقـارير  وة، بيانـات الفصـائل الفلسـطيني   إلـى   إضافةً، بيةلكتب العربية والعبرية واألجنوا
  أهمها :عدة، نتائج  ، وخلصت إلىالعديد من المصادرو ،المؤسسات الخدماتية 

وشـملت المظـاهرات    ،ة الشـعبية خـالل االنتفاضـة األولـى    تعددت أشكال المقاوم  . أ
 المجتمع.وشارك فيها جميع قطاعات  ،، وعمليات الطعنوالعصيان المدني ،واإلضرابات

سرائيلي أدوات جديدة لكل أسلوب من أساليب المقاومة التي ابتكرت سطات االحتالل اإل  . ب
 استخدمها الفلسطينيون في مقاومتهم الشعبية. 

ـ أنواع االنتهاكات التـي ي  جميعسرائيلي كل أساليب القمع، واستخدم االحتالل اإل  . ت ب عاق
 على االنتفاضة.عليها القانون الدولي ضد أهالي قطاع غزة للقضاء 

  :)2( م)2015( صوافطةدراسة  .6

ى مدى إمكانية اعتماد المقاومة الشعبية كخيار اسـتراتيجي  إلالتعرف فت الدراسة هد 
ومناقشة البرامج السياسية للفصائل الفلسطينية بخصوص ليه الكل الوطني الفلسطينيجمع عي ،

وصفية ، وفـي إطارهـا اسـتخدم    رؤيتها للمقاومة الشعبية ، وتنتمي الدراسة إلى البحوث ال
جمع البيانات عن طريق المراجـع والكتـب    الباحث المنهج التاريخي والمنهج التحليلي، وتم

  أهمها : ،عدة نتائج، وخلصت إلى العربية والوثائق والمذكرات التاريخية 

تبني المقاومة الشعبية كخيار استراتيجي وبرنامج عمل وطني يعتمد على اتفاق جميـع    . أ
  ائل على استراتيجية تحرر وطني.الفص

نجازات والنجاحات على األرض زادت مـن قناعـة   تحقيق المقاومة الشعبية لبعض اإل  . ب
 الناس بنجاعتها.

                                                           
  م) .1994-م 1987حبوش، المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى في قطاع غزة ما بين عامي ( )1(
  م).2013- م 2005صوافطة، المقاومة الشعبية الفلسطينية وإمكانية تحولها إلى استراتيجية عمل وطني ( )2(
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تبني المقاومة الشعبية كاستراتيجية عمل وطني بحاجة إلى دعم عربي يعزز الصـمود    . ت
  .الفلسطيني سياسياً واقتصادياً

 :)1()2013موسى ( دراسة .7

في قطاع غـزة  بل تعزيز وتطوير المقاومة الالعنفية س إلىالتعرف  ةهدفت الدراس
عنـف فـي المجتمـع    ، والمساهمة في تعزيز ثقافـة قـوة الال  سرائيليلمواجهة االحتالل اإل

ليلي، ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتالفلسطيني
 انات عن طريق المقابلة والمالحظة، وخلصت إلى جمع البي ، وتموالمنهج التاريخي والمقارن

  :أهمهاعدة، نتائج 

سـرائيلي  فية لمواجهـة االحـتالل اإل  الفلسطينيون في قطاع غزة  مقاومة العن مارسي  . أ
، ومن خالل األنشطة الجماهيرية والمسـيرات  لكترونيةالوسائل الثقافية واإلعالمية واإلب

 االحتجاجية وغيرها .

تعزيـز وتطـوير المقاومـة    نقسام الفلسطيني والفقر أهم العناصر السلبية أمام ل االكَّشَ  . ب
 .الالعنفية

 ؛عدةايجابية  قطاع غزة رغم مساحته الضيقة عوامل رت الكثافة السكانية العالية فيوفَّ  . ت
 سرائيلي. ة الالعنفية لمواجهة االحتالل اإللتعزيز المقاوم

 :)2(م)2011أبو عامر ( دراسة .8

ت بها ما بـين عـامي   لى مراحل المقاومة الفلسطينية التي مرإسة التعرف هدفت الدرا
سـرائيلي، ومعرفـة   المحتـل اإل  وأثرها على، خفاقاتهاإوأهم إنجازاتها و، م1967-1987

نتمـي الدراسـة إلـى    ، وتسرائيليةجراءات اإلي استخدمتها المقاومة لمواجهة اإلاألساليب الت
، خدم الباحث المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليليا است، وفي إطارهالبحوث الوصفية

عـدة  نتائجوخلصت إلى  جمع البيانات عن طريق الكتب والوثائق والمذكرات العلمية، وتم، 
 أهمها :

                                                           
  م، قطاع غزة نموذجا. 2012- م1987المقاومة الالعنفية لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي ، موسى )1(
  م1987- 1967) أبوعامر، تطور المقاومة الفلسطينية: الشعبية والمسلحة بين عامي 2(
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ينتفض الداخل الفلسـطيني ضـده،    لت المقاومة صدمة لالحتالل الذي لم يتوقع أنكَّشَ   . أ
قاومة الخارجي ، وبـذلك أعـادت للشـعب    بعدما وجه كل اهتمامه لسحق مشروع الم

 الفلسطيني ثقته بنفسه وقدرته على مواجهة االحتالل.

نفسها لتشكل أذرعاً عسـكرية  رت من مجموعات منظمة طو إنتاج نجحت المقاومة في  . ب
وأبرزتـه خيـاراً أساسـياً للشـعب     ، سهمت في تعزيز مشروعها بشكل كبير، أضاربة

 الفلسطيني.

م) كتوجه حقيقي نحو ثورة شعبية، بـدأت   1987-م1967امي (ظهرت المقاومة بين ع  . ت
 بتظاهرات شارك فيها الكل الفلسطيني، وباتت ثورة شاملة ضد االحتالل.

 :)1(م)2010حبيب ( دراسة .9

نية على األمن القـومي  التأثيرات المختلفة للمقاومة الفلسطي إلى هدفت الدراسة التعرف
، سرائيليماس على األمن القومي اإلتشكلها حركة ح، ومعرفة مدى الخطورة التي اإلسرائيلي

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطارها استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
وهي فترة شهدت فيها المقاومة التي تقودهـا حركـة   ، م2009-م2000 للفترة ما بين عامي

  أهمها :عدة ، وخلصت إلى نتائج ملحوظاً حماس تطوراً

ها قادرة على التأثير فـي كـل   ثبتت المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس بأنَّأ  . أ
 نواحي الحياة اإلسرائيلية.

استطاعت المقاومة الفلسطينية التأثير إعالمياً فـي الـرأي العـام العربـي والـدولي        . ب
 واإلسرائيلي.

عي التي كانت تـد  ،السقوط األخالقي للدولة العبرية أظهرت المقاومة الفلسطينية حقيقة  . ت
 ها ضحية للمؤامرات العربية والدولية.دائماً بأنَّ

 :)2(م)2009دراسة شقور ( .10

ـ إهدفت الدراسة التعرف  ة  وأسـاليبها فـي   لى أثر حزب اهللا في تطوير فكر المقاوم
، والوقوف على األداء واإلسهامات السياسية والعسكرية واإلعالمية لحزب اهللا  المنطقة العربية

، نتمي الدراسة إلى البحـوث الوصـفية  سرائيلي، وتوب التي خاضها مع االحتالل اإللحرفي ا
                                                           

  م).2009-م2000أثر المقاومة الفلسطينية على األمن القومي اإلسرائيلي من ( ،حبيب )1(
   . شقور، أثر حزب اهللا في تطوير فكر المقاومة وأساليبها في المنطقة العربية )2(
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وتم جمع البيانات عن طريق  ،نهج التاريخيوفي إطارها استخدم الباحث المنهج التحليلي والم
  أهمها : عدة نتائج ، وخلصت إلىالمراجع والكتب العربية والوثائق والمذكرات التاريخية

من التحوالت على مستوى فكر وأساليب المقاومة فـي المنطقـة    أحدث حزب اهللا جملة  . أ
 العربية ، وعلى نظرة الجمهور العربي للمقاومة كخيار استراتيجي.

برزت أهمية اإلعالم الجهادي التعبوي العربي، حيث حفظ إرث المقاومة وسار بجانبها   . ب
عيـة ضـد جـيش    ليات النوفي تحقيق أهدافها،  وقام بتغطية األحداث المتالحقة والعم

 سرائيلي.االحتالل اإل

والتقنيات التي فاجأت الجانب  ساليبعالية في مختلف األال تهوقدر تهثبت حزب اهللا مهارأ  . ت
وغيـر   ،من خالل اعتماده على األساليب العسـكرية المباشـرة   ،سرائيلي والعربياإل
 سرائيلي.في حروبه مع االحتالل اإل ،لمباشرةا

 :)1(م)2008دراسة الصمادي ( .11

لى طبيعة التغيرات السياسية والفكريـة التـي طـرأت علـى     إهدفت الدراسة التعرف 
، وقـراءة تجربـة العمـل السياسـي     م2006ى عام م وحت1964ّ(م.ت.ف) منذ نشأتها عام 

وفي  ،، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفيةرسمي للثورة الفلسطينية المعاصرةالفلسطيني ال
جمع البيانات عن طريق المراجع والكتب العربية  التحليلي، وتمإطارها استخدم الباحث المنهج 

  أهمها : عدة نتائج ، وخلصت إلىائقوالمذكرات التاريخية والعلمية والوث

هو الضعف  )م.ت.ف(أهم أسباب التغيرات السياسية والفكرية التي طرأت على مشروع   . أ
، لية، وتعدد الفصائت التنظيم، الذي تمثل باالنشقاقاياسي والتنظيمي والبنيوي للمنظمةالس

 وغيرها. سسةوغياب دور المؤ

مفاوضـات  من الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية إلى ال )م.ت.ف(تحول مشروع   . ب
 سرائيلي للوصول إلى تسوية سياسية.المباشرة مع االحتالل اإل

إقامـة سـلطة    من إقامة دولة فلسطين على كامل أرضها إلى )م.ت.ف(تبدل مشروع   . ت
قبول حكـم  ثم إلى ، على حدود قرار التقسيم، ثم إلى دولة مستقلة ة على جزء منهاوطني

 ، ثم االعتراف الفلسطيني بوجود دولة إسرائيل وكيانها.م1993ذاتي انتقالي عام 

 
                                                           

  .الصمادي، تجربة (م.ت.ف) السياسية من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية )1(
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 :)1(م)Müller )2008دراسة  .12

 ؛لى المستويات المختلفة ألهداف المقاومة الفلسطينية الالعنفيةإهدفت الدراسة التعرف 
ذلك بإجراء مقارنة مع األسس النظرية لممارستها، وبيان أهداف وطرق وجمهور المقاومـة  و

نتمي الدراسـة إلـى   الالعنفية الفلسطينية وأساليب التعبئة واستراتيجيات العمل والتعاون، وت
، وفي إطاره أسـلوب مسـح   رها استخدم الباحث المنهج المسحيوفي إطا ،البحوث الوصفية
ـ   ظمات والناشطين واألكاديميين الفلسطيالرأي العام للمن ، ةنيين المنظـرين للمقاومـة الالعنفي

  :ائج أهمهاوخلصت إلى عدة نت

التأثير في الرأي العام  من حيث ،دوراً مهماً في االنتفاضة األولىأدت المقاومة السلمية   . أ
 .العالمي

ـ حات جزئية خالل االنتفاضة األولىحقق الفلسطينيون نجا  . ب تفادة مـن  ، وأخفقوا في االس
 مكاسب المقاومة الالعنفية بتحقيق هدفهم النهائي.

ة إلـى إنهـاء   واالجتماعيون من ممارسة المقاومة الالعنفيهدف الناشطون والسياسيون   . ت
 وتحرير جميع األراضي الفلسطينية.، االحتالل اإلسرائيلي

 :)2(م)2007دراسة القصاص (  .13

فلسطينية فـي لبنـان منـذ عـام     اللى تاريخ وتطور المقاومة إهدفت الدراسة التعرف 
سرائيلي عليها، وتوضيح فعل الجانب اإل، وردود ثيرها وتأثرها بالمجتمع اللبناني، وتأم1969

، وتـاريخ فتـرة صـمود المقاومـة     ربية تجاه المقاومة وحرب التحريرموقف الشعوب الع
دراسة إلى ، وتنتمي الم1982ى م وحت1978ّالفلسطينية أثناء حصار بيروت بين عامي مارس

والمنهج  ،هي: المنهج التاريخي، إطارها استخدم الباحث ثالث مناهجالبحوث الوصفية، وفي 
معتمداً في جمع المعلومات علـى المصـادر    ،، والمنهج التاريخي الشفويالوصفي التحليلي

المقابلة الشخصية مع شهود عيـان   ة، كما استخدم أداراجع والروايات التاريخية وغيرهاوالم
  أهمها : ،عدةنتائج  ، وخلصت إلى لك الفترةلت

                                                           
(1) Müller, nonviolence in the context of the Palestinian resistance against the Israeli 

Occupation . 
- م1978من عام (القصاص، دور المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدوان اإلسرائيلي على لبنان  )2(

  م).1982



12 

يوماً، كشفت )88(م حرباً شرسه استمرت1982خاضت المقاومة الفلسطينية في لبنان عام  . أ
وإلحاق الضرر بـه رغـم   ، ة على هزيمة االحتالل اإلسرائيليخاللها عن قدرة المقاوم

 تفوقه عسكرياً.

 ،، وبروز حركات مقاومة لبنانيةنيئيلي وغرقه في المستنقع اللبناتورط االحتالل اإلسرا  . ب
 . حزب اهللاومنها حركة أمل 

ربية مواجهة لالحتالل اإلسرائيلي، وانتقلت إلى خسرت المقاومة الفلسطينية آخر جبهة ع  . ت
، لتفقد بذلك منظمة التحرير الفلسطيني طابعهـا العسـكري وينتهـي    مناطق بعيدة عنه

 الوجود الفلسطيني المسلح تقريباً في لبنان.
 :)1(م)2006اسة جرابعة (در .14

هدفت الدراسة إلى فحص طبيعة العالقة بين حركات المقاومة ممثلة بحزب اهللا وحماس 
ـ  ن الدولة في كل من لبنان وفلسطينوبي ا ، والبحث في أنماط العالقة المتبادلة بينهـا وتأثره

رها اسـتخدم  ، وفي إطانتمي الدارسة إلى البحوث الوصفية، وتبالمتغيرات الداخلية والخارجية
والكتب جمع البيانات عن طريق االعتماد على مراجعة األدبيات  الباحث المنهج المقارن ، وتم
  :أهمها ،عدة نتائج ، وخلصت إلىالتي تحدثت في هذا الجانب

تنشـئ   ، فهـي تسـتطيع أن  اسياً من النسيج المجتمعي للشـعوب تعد المقاومة جزءاً أس  . أ
 .لمواطنينوتقدم مئات الخدمات ل، المؤسسات

 :مثـل  ،ذا دخلت وشاركت في مؤسسـات الدولـة  إكتسب المقاومة شرعيتها السياسية ت  . ب
 وغيرها.البلديات و ،الحكومةو ،لبرلمانا

باستثناء المقاومـة   -سة المقاومة (مقاومة مؤسساتية)تستطيع الحركات واألحزاب ممار  . ت
، وتسـهم فـي   هاتعبر عن مواقف نأو ،من خالل وجودها في مؤسسات الدولة -المسلحة

 إصدار القوانين والقرارات التي تساند وتدعم توجهاتها.

  

  

  

                                                           
  دراسة مقارنة.: العالقات المتبادلة بين المقاومة والدولة (حماس وحزب اهللا)  جرابعة، )1(
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 ون األمنيةؤدراسات إعالمية عن المقاومة والشالمحور الثاني : 
  :)1(م)2018دراسة سليم ( .15

إلى مدى استخدام الشباب الفلسـطيني لشـبكات التواصـل     التعرف هدفت الدراسة
اومة، وأهم شبكات التواصـل االجتمـاعي التـي    االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المق

، وتنتمي الدراسة إلى البحـوث  وأهم قضايا المقاومة التي يحرصون على متابعتها ،يفضلونها
ي مسـح جمهـور   وفي إطاره أسلوب، المنهج المسحي ، وفي إطارها استخدم الباحثيةالوصف

أداتـي  بيانات عن طريـق  وتم جمع ال، ومسح أساليب الممارسات اإلعالمية ،وسائل اإلعالم
ـ    وصحيفة االستقصاءالمقابلة المقننة،   االسـتخدامات  ة، واعتمـدت الدراسـة علـى نظري

، الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غـزة ، وتكون مجتمع الدراسة من واإلشباعات
 الفتـرة الممتـدة   خـالل  مفردة،) 371( قوامهابلغ  بسيطةعينة عشوائية  الباحث اختار منه

  :أهمها عدة، نتائج، وخلصت إلى م30/3/2018وحتى م 1/3/2018 لواقعة بينا
باب عبـر  جاءت عمليات الطعن في المرتبة األولى من قضايا المقاومة التي يناقشها الش  . أ

 .)%45.8)، تالها المقاومة الشعبية بنسبة(%46.9شبكات التواصل االجتماعي بنسبة(

تقدمها شبكات التواصل االجتماعي لتعزيـز  بلغت درجة ثقة الشباب بالموضوعات التي   . ب
 .)%80.6بة(وعيهم بقضايا المقاومة درجة متوسطة بنس

الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم  تبين رأي الشباب في   . ت
 .)%53.6كان إيجابياً بنسبة(أنه المقاومة بقضايا 

  :)2(م)2018دراسة الكتري ( .16

عرف على اتجاهات مقاالت صفحات الـرأي فـي الصـحف    هدفت الدراسة إلى الت
وضوعات والصورة التي تعكسها ، ومعرفة أهم القضايا والمالفلسطينية اليومية نحو المقاومة

نتمـي الدراسـة إلـى البحـوث     ها، وتابتَّ، ورصد األساليب اإلقناعية التي استخدمها كُعنها
وفي إطاره أسلوب  ،المنهج المسحي :هما، ي إطارها استخدمت الباحثة منهجين، وفالوصفية

 ،وفي إطاره أسلوب المقارنة المنهجيـة  ،ومنهج دراسة العالقات المتبادلة ،تحليل المضمون

                                                           
دراسة  استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة:، سليم )1(

  .ميدانية
  دراسة تحليلية مقارنة. :لفلسطينية اليومية نحو المقاومةالكتري، اتجاهات صفحات الرأي في الصحف ا )2(
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، ت عن طريق اسـتمارة تحليـل المضـمون   جمع البيانا وتموأسلوب الدراسات االرتباطية، 
ن مجتمع الدراسة من ، وتكوي تحليل اإلطار وترتيب األولوياتواعتمدت الدراسة على نظريت

ـ   جميع الص تظمـة بلـغ   ائية منوحف الفلسطينية اليومية، اختارت منه الباحثـة عينـة عش
فـي   ،فلسـطين)  األيام،وهي )(الحياة الجديدة، القدس، عدداً من صحف الدراسة)144(عددها

  :أهمها ،عدة نتائج م، وخلصت إلى 30/9/2016م وحتى 1/10/2015الفترة الممتدة من 

 ،)%68(مقاومة الشعبية على اهتمام أكثـر فـي صـحف الدراسـة بنسـبة      حازت ال  . أ
 .)%11.7(للمقاومة المسلحة، وبلغت أخرى )%20.3(مقابل

حيث ، راسةحظيت صورة البطولة والتضحية على أبرز الصور التي عكستها صحف الد  . ب
 .)%28.3(، وصورة التضحية)%30.4(بلغت صورة البطولة نسبة

راسة هـو الكاتـب الفلسـطيني     صفحات الرأي في صحف الد ابتَّأغلب كُ أنكشفت    . ت
 .)%3.9(سرائيليالكاتب اإل ، وأخيراً)%5.5(، تالها الكاتب العربي)%90.6(بنسبة

 :)1(م)2017دراسة أبو شملة ( .17

افة العربيـة للمقاومـة   لى الصورة التي رسـمتها الصـح  إالتعرف  هدفت الدراسة
أهـم السـمات   ، وتحديد ات المقاومة الفلسطينيةها بموضوع، ومعرفة مدى اهتمامالفلسطينية

البحـوث  وتنتمي الدراسة إلـى   ،واتجاه الصحف نحو هذه الموضوعات ،والقيم المتعلقة فيها
وفي إطاره أسـلوب   ،المنهج المسحي: همان، وفي إطارها استخدم الباحث منهجي، الوصفية

 ، وتمأسلوب المقارنة المنهجية ي إطارهوف ،ومنهج دراسة العالقات المتبادلة ،تحليل المضمون
، واعتمدت الدراسة على نظريـة ترتيـب   ت عن طريق استمارة تحليل المضمونجمع البيانا
، ية اليومية الرسمية وشـبه الرسـمية  ن مجتمع الدراسة من الصحف العرب، ويتكواتاألولوي

، اسـة عـدداً مـن صـحف الدر   )91(ث عينة عشوائية منتظمة بلغ عـددها اختار منه الباح
في الفترة  الفجر الجزائرية)، ،األردنية، الجمهورية المصرية، العرب القطرية (الدستور:وهي

  :أهمها عدة نتائج ، وخلصت إلىم31/12/2015ىوحتَّ م1/1/2014الزمنية الممتدة ما بين 

، )%17.7(، والسـلبية )%79.4(ة اإليجابية للمقاومـة الفلسـطينية  بلغت نسبة الصور  . أ
  .)%2.9(والمحايدة 

                                                           
  دراسة تحليلية مقارنة.: أبو شملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية )1(
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سب متقاربة في تغطيـة  حظيت موضوعات المقاومة بنوعيها الشعبي والعسكري على ن  . ب
لمقاومـة  ل )%47.8(مقابل ،)%52.2(نسبة المقاومة العسكرية فبلغت ،صحف الدراسة

  الشعبية.

جهت صحيفة الجمهورية المصرية اتجاها سلبيا نحـو المقاومـة الفلسـطينية بنسـبة     اتّ  . ت
  لالتجاه المحايد. )%8.9(اه اإليجابي، بينما كانلالتج )%44.4(، مقابل46.7%

 :)1(م)2017دراسة نعيم ( .18

هدفت الدراسة إلى رصد الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومـة  
، أهم موضوعات المقاومة الفلسـطينية ومعرفة ، نية عبر شبكات التواصل االجتماعيالفلسطي

لهـذا   ةهم األطروحات ومسارات البرهنة واألطر المرجعيلى أإوترتيب أولوياتها، والتعرف 
رها اسـتخدمت الباحثـة ثالثـة    ، وفي إطانتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية،  وتالخطاب
، ومنهج ومنهج تحليل الخطاب ،وفي إطاره أسلوب تحليل المضمون ،: المنهج المسحيمناهج

ريق وتم جمع البيانات عن طالمنهجية،  ي إطاره أسلوب المقارنةوف ،دراسة العالقات المتبادلة
، واعتمدت الدراسة على نظريتـي  أداتي استمارة تحليل المضمون، واستمارة تحليل الخطاب

ن مجتمع الدراسة من الصـفحات اإلسـرائيلية   اإلطار اإلعالمي وترتيب األولويات ، وتكو
ـ (الناطقة باللغة العربية على شبكات التواصل االجتماعي  اختـارت منـه   ، )ويترفيسبوك وت

في صفحة المنسق على الفيس بوك، وصفحة أفخاي أدرعي على تويتر،  تمثلتالباحثة عينة 
عدة، نتائج  ، وخلصت إلىم1/8/2017ى م وحتّ م1/5/2016في الفترة الزمنية الممتدة من 

  : أهمها

ـ      . أ ى فـي اهتمـام صـفحتي الدراسـة     حاز موضوع تصـنيع السـالح المرتبـة األول
، تالها موضـوع إطـالق النـار مـن قبـل المقاومـة الفلسـطينية        )%15.3(بنسبة
  .)%14.7ة(بنسب

 وبـرز ، )%19.8(لفلسطينية في المركز األول بنسبةجاء هدف تشويه صورة المقاومة ا  . ب
  .)%34.5(م في المرتبة األولى أيضاً بنسبةأسلوب التضليل والتعتي

                                                           
الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة الفلسطينية عبر شبكات التواصل  نعيم، )1(

  رنة.دراسة تحليلية مقا: االجتماعي
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ـ     . ت ة األولـى بنسـبة   حظيت أطروحة اإلرهاب التي وصفت بها المقاومـة علـى المرتب
مقابل ، لفاعلة الفلسطينية الطابع السلبيكما غلب على صفات وأدوار القوى ا ،)54.1%(

 يجابي للقوى الفاعلة اإلسرائيلية. الطابع اإل
  :)1(م)2017دراسة قنوع ( .19

لى صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست إهدفت الدراسة التعرف 
، ومعرفة أهم موضوعات م2015و 2014لغة اإلنجليزية خالل عاميطقة بالاإلسرائيلية النا

لى أهم إوالتعرف  ،وكيفية معالجتها، حظيت باهتمام صحيفة الدراسةالمقاومة الفلسطينية التي 
، نتمي الدراسة إلى البحوث الوصـفية وت، المصادر التي اعتمدت عليها ، وتحديد أهم سماتها

وفي إطـاره أسـلوب تحليـل     ،: المنهج المسحيمناهج رها استخدمت الباحثة ثالثةوفي إطا
 ،دراسة الحالـة  :هيعدة،  وفي إطاره أساليب ،، ومنهج دراسة العالقات المتبادلةالمضمون
جمع البيانات عن طريـق   ، والمنهج التاريخي، وتمة المنهجية والدراسات االرتباطيةوالمقارن

ن مجتمـع  ، وتكورية ترتيب األولوياتنظ استمارة تحليل المضمون، واعتمدت الدراسة على
نجليزيـة أو التـي تصـدر نسـخة     ف اإلسرائيلية الناطقة باللغة اإلالدراسة من جميع الصح

لباحثة عينة عشوائية منتظمـة  اختارت منه ا ،وهآرتس) ،(جيروزيلم بوست:وهما، نجليزيةإ
دة لعامين كـاملين  ترة الممتفي الف، بوست اإلسرائيليةعدداً من صحيفة جيروزيلم )96(بلغت
  أهمها:عدة، نتائج  ، وخلصت إلىم31/12/2015ى وحتّ م1/1/2014من

، بينما حـازت  )%65.5(بنسبة م2014ومة المسلحة على األولوية في عامحازت المقا  . أ
  .)%70.3(بنسبة   م2015ومة الشعبية على األولوية في عامالمقا

في عامي  )%50(نسبةة لحركة حماس في موضوعاتها بأظهرت الصحيفة صورة سلبي  . ب
 .م2015، و2014

خالل العامين  )اإلرهابي(جاءت أكثر األدوار المنسوبة للمقاومة الفلسطينية تحت مسمى   . ت
 .2015، و2014

 

                                                           
  دراسة حالة . :قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية )1(
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 :)1(م)2016دراسة أبو ليلة (  .20

لى مدى اعتماد شـباب محافظـات غـزة علـى المواقـع      إهدفت الدراسة التعرف 
، وتحديد أسباب تفضـيلهم  للحصـول علـى    األمنيلكترونية في تنمية وعيهم الفلسطينية اإل

لكترونية الفلسطينية التي يعتمد عية األمنية من خالل هذه المواقع، ومعرفة أهم المواقع اإلالتو
األمنية، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية،  ةعليها الشباب من أجل الحصول على التوعي
جمـع   ي إطاره أسلوب مسح الجمهور، وتموف ،وفي إطارها استخدم الباحث المنهج المسحي

ظريـة  ، واعتمدت الدراسـة علـى ن  أداتي صحيفة االستقصاء والمقابلةالبيانات عن طريق 
لدراسة من الشباب الفلسطيني في محافظـات  ، وتكون مجتمع ااالعتماد على وسائل اإلعالم

حوث من الشباب ) مب400، اختار منه الباحث عينة عشوائية طبقية بلغ عددها (غزة الخمس
 : أهمها ،عدة غزة، وخلصت إلى نتائج الفلسطيني في محافظات

متخصصة التـي  لكترونية الالمواقع اإلفي حصل موقع المجد األمني على المركز األول   . أ
، وجـاء موقـع وزارة   )%43.2(األمني بنسبة هموعين في تنمية واعتمد عليها المبحوث

  .)%36.5(ةالداخلية في المركز الثاني بنسب

ـ لكاإلدنيا الوطن في مقدمة المواقع  جاء موقع  . ب ن فـي  وترونية التي يعتمد عليها المبحوث
 .)%43.6(ثم تالها موقع وكالة معاً بنسبة ،)%50(تنمية وعيهم األمني بنسبة

وهي النسبة األعلـى فـي قضـايا     )%45.2(ت قضية التخابر مع االحتالل نسبةحصد  . ت
مخاطر وسائل التواصل االجتماعي  ، تلتها مسألةثونالمبحوالتوعية األمنية التي يتابعها 

 %).41.7ة(قضية مواجهة الحرب النفسية بنسب ، ثم)%42.8(بنسبة
 :)2(م)2015دراسة الدلو ( .21

طر الخبرية للمقاومـة الشـعبية فـي    لى طبيعة وسمات اُألإالتعرف  هدفت الدراسة
رافـي لموضـوعاتها،   ، والنطـاق الجغ ينية اليوميـة وأشـكالها وأسـاليبها   الصحف الفلسط

هـا بالمقاومـة الشـعبية    لكشف عـن مـدى اهتمام  واوالشخصيات المحورية التي أبرزتها، 
، إطارها استخدم الباحث ثالث مناهج، وفي نتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتالفلسطينية

، ومـنهج  ومنهج تحليل الخطاب ،ضمونوفي إطاره أسلوب تحليل الم ،هي: المنهج المسحي
جمع البيانـات عـن    ،  وتمي إطاره أسلوب المقارنة المنهجيةوف ،العالقات المتبادلة دراسة

                                                           
  دراسة ميدانية. :اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع االلكترونية في تنمية وعيهم األمني أبوليلة، )1(
  دراسة تحليلية مقارنة.: ةالدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومي )2(
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واستمارة تحليل الخطاب، واعتمدت الدراسـة علـى    ،طريق أداتي استمارة تحليل المضمون
وتكون مجتمع الدراسة من جميـع الصـحف    ،طر اإلعالميةواُأل ي ترتيب األولوياتتنظري

دداً من صحف ) ع94(عينة عشوائية منتظمة بلغ عددها منه الباحث الفلسطينية اليومية، اختار
 م1/11/2011مـن فـي الفتـرة الزمنيـة الممتـدة      وفلسـطين )، ، الدراسة وهي (األيـام 

 أهمها: عدة، ، وخلصت إلى نتائجم31/11/2012ىوحتّ

قضايا المقاومة الشـعبية   ام في سجون االحتاللمت قضية إضراب األسرى عن الطعتقد  . أ
، ثـم مصـادرة   )%15.9(سـرائيلي ، تالها اعتـداءات االحـتالل اإل  )%43.5(ةبنسب

  وغيرها من القضايا. )%9.6(، ثم جدار الفصل العنصري%)10.7(األراضي

اومة المقاستخداماً في ساليب األأكثر على االحتجاجات والمسيرات الشعبية أسلوب حصد   . ب
 )%13.4(مواجهات الشعبية، ثم ال)%23.6(، تاله االعتصامات)%39.2(الشعبية بنسبة

 .وغيرها

فـي تغطيـة موضـوعات المقاومـة     جاءت المصادر المجهلة في المرتبـة األولـى     . ت
ــبة ــة )%30.1(بنس ــاء المحلي ــاالت األنب ــا وك ــل )%19.7(، تلته ــم المراس ، ث
 .)%15.1(وب، ثم المند)%15.4(الصحفي

 :)1(م)2015دراسة اليازوري ( .22

طاب اإلعالمي للمقاومة الفلسـطينية فـي   هدفت الدراسة إلى تقييم مدى انسجام الخ
لى مدى موضوعية التقارير إلحرب مع القانون الدولي اإلنساني، والتعرف قطاع غزة خالل ا

الدولية التي أشار بعضها لوجود مخالفات لنصوص القانون الدولي اإلنسـاني فـي خطـاب    
نتمي الدراسـة  ، وتزةم على قطاع غ2012نية خالل العدوان اإلسرائيلي عامالمقاومة الفلسطي

ه أسلوب مسح وفي إطار ،، وفي إطارها استخدم الباحث المنهج المسحيإلى البحوث الوصفية
جمع البيانات عن طريق صحيفة االستقصاء،  المنهج التاريخي، وتمو ،جمهور وسائل اإلعالم

تـم  ، واإلعالمي الموجودين في قطاع غـزة  وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المجال
الباحـث عينـة    ا، واختار منهوصحف) ،وإذاعات ،اختيار المؤسسات اإلعالمية (فضائيات

) فرداً من العاملين في المؤسسات اإلعالمية التابعـة أو  149بأسلوب المسح الشامل بلغت (
 أهمها:عدة، نتائج اومة الفلسطينية،  وخلصت إلى المقربة من المق

                                                           
م في ميزان 2012اليازوري، الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خالل عدوان  )1(

  القانون الدولي اإلنساني.
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لسطينية بنصوص القانون الدولي اإلنساني من وجه التزم الخطاب اإلعالمي للمقاومة الف  . أ
  نظر العاملين في المؤسسات اإلعالمية التابع للمقاومة الفلسطينية.

محدودية دور وتأثير اإلعالم الحكومي في بلورة سياسات المؤسسـات اإلعالميـة    نيتب  . ب
  بشكل عام ، وفي مجال القانون الدولي اإلنساني بشكل خاص.

ي لعموم المؤسسات اإلعالمية للمقاومة الفلسطينية تجاه القانون الدولي وجود توجه إيجاب  . ت
 وتفعيل االلتزام بمفرداته في الخطاب اإلعالمي. ،اإلنساني

  :)1(م)2014دراسة العقاد ( .23

لفلسـطينية فـي نشـر ثقافـة     لكترونية اواقع اإللى دور المإهدفت الدراسة التعرف 
تعزيـز االنتمـاء للـوطن، ومعرفـة     تطلباتها في ، ومدى تناغمها مع المقاومة ومالمقاومة

لكترونيـة  لموضوعاتها في مواقع الصـحافة اإل  شباعات المتحققة جراء متابعة المبحوثيناإل
وفي إطارها اسـتخدم الباحـث المـنهج    ، نتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتالفلسطينية
 وتـم  ،وسائل اإلعالم وأسلوب مسح جمهور ،وفي إطاره أسلوب تحليل المضمون ،المسحي

راسة علـى  جمع البيانات عن طريق أداتي استمارة تحليل المضمون والمقابلة، واعتمدت الد
اقع ن مجتمع الدراسة من موونظرية الغرس الثقافي، وتكو ،شباعاتنظريتي االستخدامات واإل

بـع مواقـع   أر، وهـي  حث عينة الدراسةالبا ا، واختار منهلكترونية الفلسطينيةالصحافة اإل
ووكالـة فلسـطين    ،والمركز الفلسطيني لإلعالم ،وكالة وفا، وصحيفة دنيا الوطن(لكترونية إ

نتائج  ، وخلصت إلىم31/7/2013وحتى  1/2 منوذلك في الفترة الزمنية الممتدة  )،برس
  أهمها:عدة، 

حصل موقعا وكالة وفا وفلسطين برس على نسبة عالية جداً في ميولهمـا إلـى ثقافـة      . أ
ضال السياسي السلمي، وتدني مستوى لغة التوافق حيال معالجة مواقع عينة الدراسـة  الن

  .)%6.93(وعات المقاومة ألدنى مرتبة بنسبةلموض

تنسجم مع طبيعة التي  ،على نشر موضوعات المقاومة الطارئة اعتمدت غالبية الصحافة  . ب
ة تهتم بجوانب أكثر ، وعدم وجود تغطية دائمة ودورية لقضايا المقاوماألحداث وأهميتها

  تعمقاً في موضوع المقاومة.

                                                           
دراسة : المتحققة واإلشباعاتلكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة العقاد، دور الصحافة اإل )1(

  وصفية.
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الصحفي الذي حصـد األولويـة   ألشكال التفسيرية مقارنة بالخبر لالمواقع تناول ف عض  . ت
 .)%80(بنسبةعلى الفنون الصحفية 

  :)1(م)2014دراسة خريس ( .24

لى أطروحات الخطاب الصحفي الفلسطيني نحـو قضـية   إهدفت الدراسة التعرف  
والكشـف   ،فيه ةواألدوار المنسوبة للقوى الفاعل ، ورصد الصفاتره المرجعيةطالمقاومة وُأ

 ، ومعرفة أوجه الشبه واالختالف فـي ن التي يستند إليها منتجو الخطابعن الحجج والبراهي
إطارهـا اسـتخدم   ، وفـي  نتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتخطاب صحيفتي الدراسة

ومـنهج   ،وفي إطاره أسلوب تحليل المضـمون  ،مسحيهي: المنهج ال، الباحث ثالث مناهج
، وتـم  لوب المقارنة المنهجية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة وفي إطاره أستحليل الخطاب

، واعتمدت الدراسـة  واستمارة تحليل الخطاب، لبيانات عن طريق صحيفة االستقصاءجمع ا
مع الدراسة التحليلية من الصحف طر اإلعالمية وحارس البوابة، وتكون مجتعلى نظريتي اُأل

دداً من ) ع427الفلسطينية اليومية وغير اليومية، وأخذ الباحث أسبوعاً من كل شهر بواقع (
في الفتـرة الزمنيـة الممتـدة مـا بـين       )،الحياة الجديدةو (فلسطين، :كل من صحيفة وهي

ـ الكُ ن مجتمع الدراسة الميدانيـة مـن  ، فيما تكوم31/12/2012وحتى  م1/7/2007 اب تَّ
) كاتباً 20(الباحث عينة بلغت مالمتخصصين الذين يكتبون المقاالت بشكل دوري، واختار منه

تم أهمها: عدة، نتائجال الصحيفتين، وخلصت إلى اختيارهم بأسلوب الحصر الشامل في ك  

التي تناولت جاءت أطروحة إجراءات االحتالل في المرتبة األولى من بين األطروحات   . أ
، ثم المقاومة )%17.3(، تلتها أطروحة المقاومة المسلحة)%19.1(المقاومة بنسبةقضية 
  ، وتبعها األطروحات المتبقية بنسب مختلفة.)%15(السلمية

، وحركـة  )%100(ة في صحيفة فلسطين لكتائـب القسـام  يجابيبلغت نسبة األدوار اإل  . ب
يس محمود عباس في صحيفة الحياة الجديدة للشعب الفلسطيني والرئو، )%93.7(حماس

)100%(.  

ة معـاً  القائمين باالتصال تأييدهم من حيث المبدأ لخيار المقاومة المسلحة والسلمي أظهر  . ت
 .)%85.7(، وفي الحياة الجديدة)%92.3(بلغت نسبة تأييدهم في صحيفة فلسطينف

 

                                                           
  دراسة تحليلية وميدانية مقارنة. :ب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومةخريس، الخطا )1(
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 :)1()2012دراسة الغصين ( .25

ز أداء العاملين فـي  لى واقع اإلعالم األمني وأثره في تحفيإهدفت الدراسة التعرف 
، وقياس مـدى  ، وتقييم ومعرفة وضعهاألجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة
نتمي وتط المهنية اإلعالمية والشمولية، التزام اإلعالم األمني بالسياسة األمنية العامة وبالضواب

لبيانات جمع ا يلي، وتم، واستخدم الباحث المنهج المسحي التحلالدراسة إلى البحوث الوصفية
قيادات األجهـزة األمنيـة   جميع ون مجتمع الدراسة من ، وتكّعن طريق صحيفة االستقصاء

الحصـر  ، واختار الباحث العينة عن طريـق  اإلدارات المركزية يرينوابهم ومدالرئيسية و
 :أهمها عدة، نتائج ، وخلصت الدراسة إلىاًمبحوث )105(الشامل حيث بلغت

ـ ثر السياسؤت   . أ ، ةة اإلعالمية األمنية على أداء العاملين في األجهزة األمنية  بدرجة قليل
  على أنها غير واضحة لقيادات األجهزة األمنية العليا والوسطى.

، عتبرهم جزءاً أساسياً من الـوزارة وت ،تهتم وزارة الداخلية بالعاملين في اإلعالم األمني  . ب
 يقومون بتطوير أنفسهم مهنياً.و إلعالمية،إلعالم األمني السياسة اوينفذ العاملون في ا

، وبحاجة إلى التوعية األمنية والتوازن بين للقضايا األمنية نسبية التغطية اإلعالمية عدتُ    . ت
 األجهزة األمنية.

  :)2()2010دراسة فياض ( .26

سرائيلية للحرب علـى لبنـان   لى كيفية معالجة الصحافة اإلإهدفت الدراسة التعرف 
ومعرفة األهداف والتوجهـات   ،وع القضايا التي اهتمت بها الصحفن ن، والكشف ع2006

نتمـي الدراسـة إلـى البحـوث     نحو قضايا ومحاور الحرب المطروحة وسبل معالجتها، وت
تحليل المضمون، والمـنهج  وفي إطاره أسلوب  ،، واستخدم الباحث المنهج المسحيالوصفية
جمع البيانـات   ، وتمي إطاره أسلوب المقارنةوف ،ومنهج دراسة العالقات المتبادلة ،التاريخي

سرائيلية جميع الصحف اإل ، وتكون مجتمع الدراسة منل المضمونعن طريق استمارة تحلي
يديعوت  ،( هارتس:وهي ،من ثالث صحف إسرائيلية يوميةواختار منه الباحث عينة  ،اليومية
 ،م14/8/2006وحتـى   م12/7/2006في الفترة الزمنية الممتدة من  ،)معاريف ،آحرنوت

  :أهمها عدة، نتائج وخلصت إلى

                                                           
  الغصين، أثر اإلعالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمنية في قطاع غزة . )1(
  دراسة تحليلية مقارنة.م: 2006سرائيلية للحرب على لبنان معالجة الصحافة اإل فياض، )2(
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التي عالجتها  برزت القضايا العسكرية في المرتبة األولى من بين قضايا الحرب المختلفة  . أ
نسانية ثم السياسية ثم االقتصادية علـى  ، تلتها القضايا اإل%)40(صحف الدراسة بنسبة

  الترتيب.

من بين أسـاليب   راز قضايا الحربإلب اعتمدت صحف الدراسة على األسلوب العاطفي  . ب
 .)%35.2(م األسلوب المنطقي بنسبة، ث)%49.5ة(اإلقناع بنسب

 بـرز ، كما بها خاصةال هاالدرجة األولى من مصادرباستقت صحف الدراسة معلوماتها   . ت
 لصحفية األخرى.الفنون امن بين فيها الخبر الصحفي 

  :)Stawcki )2009()1دراسة   .27

، ي اإلسرائيليراع الفلسطينتغطية الصحف األمريكية للص لىإهدفت الدراسة التعرف 
 طر المستخدمةفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرئيل شارون للقدس، ومعرفة اُأل

، نتمي الدراسة إلـى البحـوث الوصـفية   ، وتتأجيج الصراع أو تهدئته فيها بما يساعد على
، ومـنهج العالقـات   وب تحليل المضمونوفي إطاره أسل ،واستخدم الباحث المنهج المسحي

ت عن طريق استمارة تحليل وتم جمع البيانا ،ي إطاره أسلوب المقارنة المنهجيةوف ،المتبادلة
جتمع الدراسة من ن مطر اإلعالمية، وتكو، واعتمدت الدراسة على نظرية تحليل اّألالمضمون

ـ ، منه الباحث عينة من ثالثة صحف، واختار الصحف األمريكية  ،(نيويـورك تـايمز  :يه
- 28/9(من الفترات الزمنية ينس مونيتور، سانت لويس ديسباتش)، وذلك في كريستيان سا

 وخلصت إلى ،149حيث بلغ عدد المقاالت ، )م12/4/2002- 28/3(و ،م)12/10/2000
  :أهمهاعدة، نتائج 

ا في  سرائيلي على صحف الدراسةتفاؤل في حل النزاع الفلسطيني اإلغلبت نبرة عدم ال  . أ
ـ  تواضح بعد أن كان وهذا تحول ،م2002ية عامتغط م علـى  2000ز فـي عـام  ترك

  سرائيليين.كان يقوم بها الفلسطينيون ضد اإل العمليات االنتحارية وعمليات الطعن التي

طر المستخدمة في الصحف األمريكية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي على نحو اختالف اُأل  . ب
  كبير.

حيـث   ،م2002 -م2000عامي في  صحف الدراسةجميع  فيتخدمة لمسطر ااُأل ريغَتَ  . ت
، سعي اسرائيل لتحقيق األمـن " ":هو م2000عامل نيويورك تايمز طار السائد فيكان اإل

                                                           
(1  ) Stawcki ,Framing the Israeli-Palestinian conflict:  A Study Of Frames Used By 

Three American Newspapers. 
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األقوي عسكرياً "، وهذا أمر مهم هو تغير إلى "أن الجانب اإلسرائيلي  م2002في عام و
 سرائيل.ألنه كان متوقع أن تكون التغطية أكثر تعاطفاً مع إ

  :)1()2006دراسة نجم ( .28

طر الخبرية للمقاومة اإلسالمية اللبنانية في الصـحافة  لى اُألإهدفت الدراسة التعرف 
العربية، وإبراز االستراتيجيات التي اعتمدت عليها الصحف في تدعيم ومعالجة تلك األطـر  

اسـة إلـى البحـوث    اإلخبارية عن المقاومة اللبنانية والمقارنة بينها في ذلك، وتنتمـي الدر 
ليل المضـمون، ومـنهج   وفي إطاره أسلوب تح ،الوصفية، واستخدم الباحث المنهج المسحي

، وتم جمع البيانات عن طريق استمارتي تحليل المضمون الكيفـي وتحليـل   تحليل الخطاب
ع الدراسة من ، وتكون مجتمطر اإلعالميةالخطاب، واعتمدت الدراسة على نظرية تحليل اُأل

الوطن السعودية، وتشـرين  (ختار منه الباحث عينة من صحيفتي ، واحف العربيةجميع الص
م، وخلصـت إلـى   12/8/2006م وحتى 13/7/2006في الفترة الزمنية ما بين  ،)السورية

  :أهمهاعدة، نتائج 
خباريـة  يات المستخدمة في تدعيم األطر اإلطغى الجانب السلبي على نتائج االستراتيج  . أ

خسائر التي لحقت بالمقاومـة  حيث أبرزت عدد ال ،صحيفة الوطن الخاصة بالمقاومة في
ام أدلـة  ، ثم اسـتخد )%14(ستشهاد باألدلة والحجج المنطقية، تلتها اال)%43.7(بنسبة

 وغيرها من االستراتيجيات.) %12.7(خاطئة وقياسات غير صحيحة
لمقاومـة  ة باخبارية الخاصيجابي في تدعيم األطر اإلأبرزت صحيفة تشرين الجانب اإل  . ب

، تالهـا  )%37.7(كاسب التي حققتها المقاومـة بنسـبة  براز المإمن خالل استراتيجية 
 ثم استخدام شعارات بالغيـة ووصـفية  ، )%31.8(ستشهاد باألدلة والحجج المنطقيةاال
 ، وغيرها من االستراتيجيات.)20,2%(
سياقات تتناسب  اختلفت صحيفتا الدراسة في تقديمهما للوقائع من خالل توظيفها لألطر في  . ت

 مع سياسة الدولة التي تتبعها كل صحيفة ، وتركيزهما على أطروحات دون أخرى.
 موقع الدراسة من الدراسات السابقة :

 يمكن الوقوف على موقع الدراسة من الدراسات السابقة على النحو اآلتي :

 وث الوصفية.اتفقت الدراسة مع جميع دراسات المحورين األول والثاني في انتمائها للبح .1

                                                           
  دراسة تحليلية مقارنة.: نجم، األطر اإلخبارية للمقاومة اإلسالمية اللبنانية في الصحافة العربية )1(



24 

ومنهج العالقات المتبادلة مـع عـدد مـن     ،اتفقت الدراسة في استخدامها المنهج المسحي .2
ودراسة  ،)م2018دراسة الكتري(م)، و2018دراسة سليم (مثل:  ،دراسات المحور الثاني

 )، ودراسـة الـدلو  م2017ودراسة قنوع ( ،)م2017ودراسة نعيم( ،)م2017شملة (و أب
 Stawckiودراسة ، )م2010فياض( ودراسة أبو ،)م2014س (، ودراسة خري)م2015(
ي ) فم2006دراسة نجم ()، وم2017: دراسة نعيم(مثل ،)، واختلفت مع أخرىم2009(

، كما اختلفت مع جميع دراسـات المحـور األول فـي    استخدامهما لمنهج تحليل الخطاب
 استخدامها للمنهج التاريخي.

 :مثل ،عالمية في استخدامها الستمارة تحليل المضموناتفقت الدراسة مع معظم الدراسات اإل .3
 أبودراسة ، و)م2017قنوع(دراسة و ،) م2017شملة( ، ودراسة أبو)م2018دراسة الكتري (

دراسة م)، و2018دراسة سليم( مع تفقتوا ،)م2009( Stawckiدراسة و ،)م2010فياض (
) فـي اسـتخدامها   م2014خريس(دراسة و )،م2015اليازوري(دراسة و ،)م2016ليلة ( أبو

دراسـة  و )،م2015الـدلو( دراسة و ،)م2017لصحيفة االستقصاء، واختفلت مع دراسة نعيم(
) في استخدامها ألدوات تحليل الخطاب، ومع جميـع  م2006نجم(دراسة )، وم2014(خريس

التي لم تستخدم أدوات واعتمدت في جميع معلوماتها علـى الوثـائق   دراسات المحور األول 
 لتاريخية.والكتب ا

)، م2018اتفقت الدراسة في اعتمادها على نظرية ترتيب األولويات مع دراسة الكتـري (  .4
دراسة ) ،وم2017قنوع (دراسة و ،)م2017نعيم (دراسة )، و2017مأبو شملة( دراسةو

االعتماد ) في اعتمادها على نظرية م2016، كما اتفقت مع دراسة أبوليلة ()م2015الدلو (
العتمادها على نظريتـي  ؛ )م2014، فيما اختلفت مع دراسة العقاد (معلى وسائل اإلعال

العتمادها علـى  ؛ )م2014، ودراسة خريس (شباعات والغرس الثقافيإلدامات واستخاال
العتمادها على نظرية  ؛)م2006، ودراسة نجم (لبوابةنظريتي األطر اإلعالمية وحارس ا

 األطر اإلعالمية.  
 لدراسات السابقة من حيث مجتمعها وعينتها ، إذ لم تتنـاول أيٍ اختلفت هذه الدراسة مع ا .5

لكترونية العسكرية الفلسطينية وجمهورها ضمن مجتمعها من الدراسات السابقة المواقع اإل
 وعينتها.

ومما سبق يتضح أن الدراسة (حسب علم الباحثة) جديدة فـي موضـوعها ومجتمعهـا    
مجال والوقـوف عنـد هـذه المواقـع     ذا الوعينتها، وهو ما يدفع الباحثة للبحث في ه
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تعزيز ثقافـة المقاومـة   لى دورها وأثرها في إنية العسكرية الفلسطينية للتعرف لكترواإل
 الفلسطيني.  شبابلدى ال

  حدود االستفادة من الدراسات السابقة : 

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من خالل اآلتي :

  ، ومعرفة أهميتها.تحديد أهدافها وتساؤالتها، ووبلورة مشكلة الدراسةصياغة  .1

لى أهم المناهج واألسـاليب  إوأداتها من خالل التعرف  ،ومنهجها ،تحديد نوع الدراسة .2
 .في الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة

 ، وإعداد اإلطار المعرفي.لمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسةلى الكتب واإالتعرف  .3

مـن خـالل    ،، وصحيفة االستقصاءمارة تحليل المضمونتصميم استإعداد وساعدت  .4
 .في الدراسات السابقة التعرف على أهم الفئات والمحاور واألسئلة المتنوعة

 ها.وتفسير هاوتحليلئج نتاالمناقشة في منها االستفادة  .5

 :ثانياً: االستدالل على المشكلة
ورة عامـة، والمواقـع   الفلسطينية  بصلكترونية خالل متابعة الباحثة للمواقع اإل من

هنـاك اهتمامـاً بقضـايا المقاومـة وموضـوعاتها      العسكرية بصورة خاصة، وجدت أن ،
لدى الشباب الفلسطيني، وللوقوف على دور المواقـع   الثقافة بها بهدف تعزيز وشخصياتها؛

اء قامت الباحثة بإجر، لدى الشباب االلكترونية العسكرية الفلسطينية في تعزيز ثقافة المقاومة
  :وميدانية وذلك على النحو اآلتيدراسة استكشافية تحليلية 

  راسة التحليلية :دال  . أ

سرايا و ،قعي كتائب الشهيد عزالدين القسامقامت الباحثة باختيار عينة عمدية من مو
، بواقع يومين من كل م31/12/2017وحتى م1/10/2017القدس خالل الفترة الواقعة بين 

 :، وكانت النتائج على النحو اآلتي)1(يوماً )12(شهر بإجمالي 

                                                           
 م.2017 من عام 1/16,12/12، 16/11، 1/11، 16/10،  1/10 تواريخ األيام المختارة :  )1(
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رز، حيـث بلـغ مجمـوع تكـرار     اهتمام موقعا الدراسة بقضايا المقاومة بشـكل بـا   .1
، قضـية )38: موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام (، موزعة كالتالي) قضية63(قضاياها
 .%)39.7() قضية، بنسبة25(، وموقع سرايا القدس%)60.3(بنسبة

مقاومة الشعبية في موقعي الدراسة، إذ بلغ مقاومة المسلحة على التقدم االهتمام بقضايا ال .2
 .)%44.4() قضية ، بنسبة 28، والثانية ()%55.6(، بنسبة) قضية35(عدد األولى

، إذ بلغت تكرارات المقاومة دراسة بكل شكل من أشكال المقاومةال يلوحظ اهتمام موقع .3
وقع كتائب الشهيد ) تكراراً في م16(ل) تكراراً، مقاب19المسلحة في موقع سرايا القدس (

عبية م موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام باالهتمام بالمقاومة الشتقدفيما  عزالدين القسام،
 تكراراً.) 16( على موقع سرايا القدس بفارق

، حيث نجد أن اسةاختلفت درجة االهتمام بموضوعات المقاومة المسلحة في موقعي الدر .4
س أولى اهتماما بالغاً في المرتبة األولى بموضوعات الشـهداء بنسـبة   موقع سرايا القد

، والتصـــريحات والبالغـــات )%14.4(والعمليـــات االستشـــهادية ،)63.8%(
، وإطـالق  )%1.4(، واقتحامات وتـوغالت )%7.1(وأخبار العدو ،)%8.5(العسكرية

ائـب  موقع كت ماهتما ، كما برز)%2.8(بلغت أخرىو ،)%0.7( جرحى، و)%0.7(نار
، )%39.8(بلغت نسـبتها ف ،بالمرتبة األولىموضوعات الشهداء بن القسام الشهيد عزالدي

والعمليـات   ،)%9(، وأخبـار العـدو  )%19.5(ثم التصريحات والبالغات العسـكرية 
، وإصـابات  )%3.8(وإطالق نار، )%5.3(، واقتحامات وتوغالت)%7.5(االستشهادية

 .  )%12(، وبلغت أخرى)3%(

األسرى في مقدمة اهتمامات موقع كتائب الشهيد عزالـدين القسـام    اتموضوعجاءت  .5
ــم التصــريحات السياســية )%67.3(بنســبة بموضــوعات المقاومــة الشــعبية ، ث

وإغـالق القـرى    ،كالً من االعتداءات، والمواجهات الشعبية وتساوت، )%15.4(بنسبة
نسـبة   ، وأخـرى )%01.9(، وتهديدات وإخطارات بنسبة لكل موضوع )%3.8(بنسبة

ثـم   )، %75(سرايا القدس بموضوع األسـرى بنسـبة  ، فيما جاء اهتمام  موقع )4%(
وإغالق  ،، وجاءت االعتداءات، والمواجهات الشعبية)%10(التصريحات السياسية بنسبة

 % لكل موضوع منها .5القرى بنسبة 

 اعتمد موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام على عدد من المصـادر الصـحفية، فكانـت    .6
والمصـادر الخارجيـة     ،)%86.6(لداخلية فـي المرتبـة األولـى بنسـبة    المصادر ا
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، بينما كان اعتماد موقع سرايا القدس على المصادر الداخليـة بنسـبة   )%13.4(بنسبة
 ى في األخبار الخاصة بالعدو.، ولم تعتمد على مصادر أخرى حتّ)100%(

طـاع غـزة فـي    حيث برز ق ،الدراسةنطاق الجغرافي في موقعي تشابه االهتمام بال .7
بواقـع   )%27(، والضفة الغربيـة )36(بواقع تكرار) %.157(المرتبة األولى بنسبة

بواقـع   )%6.4( 48، وأراضـي ال )5(بواقع تكـرار  )%7.9(، والقدس )17(تكرار
 .)1(بواقع تكرار )%61.(، وأخرى )4(تكرار

علـى  لتركيـز  افجاء ، ورية التي برزت في موقعي الدراسةتنوعت الشخصيات المح .8
موزعـة   ،)%44.6(ما نسبته )50(الشخصية العسكرية الفلسطينية، حيث بلغ تكرارها

كتائب الشهيد عزالدين القسام، ثم الشخصـية  ) ل22و( ،) لموقع سرايا القدس28على (
قـع  ) لمو17(، موزعة على)%20.5()، ما نسبته23(بلغ تكرارهاف، المدنية الفلسطينية

الشخصية السياسية الفلسـطينية  لسرايا القدس، ثم ) 6(قسام، وكتائب الشهيد عزالدين ال
ب الشهيد عزالـدين  ) لموقع كتائ10، موزعة على ()%15.2(ما نسبته ،)17بواقع (
فبـرزت الشخصـية    ،، أما بالنسبة للشخصيات اإلسرائيلية) لسرايا القدس7، و(القسام

) 14موزعة على ()20(بواقع تكرار ،)%43.(على السياسية%)14.5(العسكرية بنسبة
، كما لوحظ ضعف االهتمـام  ) لسرايا القدس6(و ،وقع كتائب الشهيد عزالدين القساملم

 في الموقعين. )%1.8(بلغت نسبتها ذ، إالعربيةبالشخصيات 
بالخبر  بشكل بارزموقع سرايا القدس  فاهتم، نيفت الفنون الصحفية في كال الموقعاختل .9

، بينما لم يتجـاوز التقريـر   )%15(ة الخبرية، والقص)%75.7(الصحفي بنسبة بلغت
في حين تنوعت الفنون الصحفية المستخدمة في موقع كتائـب الشـهيد    ،)%9.3(نسبة

والقصــة  ،)%60.5(حيــث بــرز الخبــر الصــحفي بنســبة  ،عزالــدين القســام
وبلغـت  )، %9.4(، والتقرير بنسـبة )%12.1(، تاله المقال بنسبة)%11.7(الخبرية
 .)%7.7(أخرى

ـ في موقعي الدراسة اوين الصحفيةمن أنواع العن ننوعا برز  .10  رئيس، وهما العنوان ال
 .)%12.3(ثانوي، ثم العنوان ال)%87.7(بنسبة 

حيث بـرز   ،المتعددة المستخدمة في صفحاتهما اتفق موقعا الدراسة في أنواع الوسائط .11
ــى   ــة األول ــي المرتب ــتخدام الصــورة بنوعيها(الشخصــية والموضــوعية) ف اس

حيث بلغ تكرار الصورة الشخصية فـي  ، )%15.9(، ومقاطع الفيديو)%84.1(بنسبة
، والصورة الموضـوعية  )%31.6()ما نسبته12(لدين القسامموقع كتائب الشهيد عزا
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، وأمـا  )%18.4()ما نسـبته 7(، ومقاطع الفيديو بتكرار)%50() ما نسبته19(بتكرار
ـ  7موقع سرايا القدس بلغ تكرار الصورة الشخصية ( ، والصـورة  )%28(بته)مـا نس

) مـا  3(ار، ومقـاطع الفيـديو بتكـر   )%60() مـا نسـبته  15(الموضوعية بتكرار
 ، ولم يتم استخدام وسيط الصوت في أيٍ من موقعي الدراسة. )%12(نسبته

، حيث برز اهتمام موقـع  التفاعلية مع الجمهورالعناصر اهتم موقعا الدراسة باستخدام  .12
صل االجتمـاعي  شبكات التوابلمحتوى خالل ربط امن شهيد عزالدين القسام كتائب ال

، فيمـا اقتصـر   )%80(بنسبة بتطبيقات الهاتف المحمول واستقبال الردود التعليقات و
ربـط المحتـوى بشـبكات التواصـل     موقع سرايا القدس على قدرة الجمهور علـى  

 .)%20(فقط بنسبة  االجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول

  : نتائج الدراسة الميدانية

يـع  ، مـن جم )مبحوثـاً 30تم اختيار عينة عشوائية من الشباب الفلسطيني بلغـت ( 
  :يتاً، وكانت نتائج الدراسة كاآلعام)35-18(محافظات غزة،  تراوحت أعمارهم ما بين

 % ال يتابعونها.35، ولكترونية العسكرية الفلسطينيةاإلمنهم المواقع  )%65(يتابع نحو .1
الفلسـطينية هـو عـدم    لكترونية العسكرية للمواقع اإل شبابباب عدم متابعة الأهم أس .2

ر ، وعدم تزويدهم بآخر األخبـا )%41.7(العسكرية وبلغت نسبتهاون ؤاهتمامهم بالش
 وسطحية موضوعاتها التي تتناولها ،)%16.7(نسبة والمستجدات عن الساحة العسكرية

 .)%16.6(نسبة ، وأسباب أخرى)%8.3(نسبة، وكونها مواقع حزبية )%16.7(نسبة 
، وموقـع  )%62(دين القسام على نسبة متابعة بلغـت حصل موقع كتائب الشهيد عزال .3

 ، وموقـع شـهداء األقصـى (لـواء نضـال العـامودي)      )%19نسبة( سرايا القدس
 .)%9.5( نسبة ، وموقع ألوية الناصر صالح الدين)%9.5نسبة(

جدات المسـت  تغطيتهـا الفوريـة آلخـر    لموقعي الدراسـة أهم أسباب متابعة الشباب  .4
، )%29.2(نسـبة ب ، وتنميتها لثقافتهم العسكرية)%29.2(واالشتباكات العسكرية بنسبة

بنسبة  ، وتفيدهم في مجال عملهم)%25(بنسبة  م بالمعلومات العسكرية الدقيقةوتزويده
 .)%12.5( بنسبة، وأسباب أخرى )4.1%(

من بـين قضـايا    )%79(عة قضايا المقاومة المسلحة بنسبةمتابالشباب لل يفضجاء ت .5
موضوعات عمليات إطـالق  ت ، كما جاء)%21(، عن القضايا الشعبية بنسبةمقاومةال

المسـلحة   في المرتبة األولى في موضـوعات المقاومـة  النار والعمليات االستشهادية 
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، وأخبـار الشـهداء   )%28( بنسبة ، والتصريحات السياسية والعسكرية)%28(بنسبة
 ).%20(بنسبة ر العدو، وأخبا)%24(بنسبة واألسرى

ـ  من اآلثار المعرفية والوجدانية وتبين أن هناك عدد    .6 اد السلوكية الناتجة عـن اعتم
، تلتها نسب )%41.2(بحيث بلغت اآلثار المعرفية نسبة ،موقعي الدراسةالشباب على 

 .)%29.4بلغت (متساوية لكل من اآلثار الوجدانية والسلوكية 

من وجهة نظـر الشـباب هـي     نها موقعي الدراسةمعاني يأهم جوانب الضعف التي  .7
متصـلة بالمقاومـة حيـث بلغـت     محدودية نشر الدراسـات واألبحـاث العلميـة ال   

، )%24( بنسـبة  الخبراء في مجال األمن والمقاومة، وغياب المحللين و%)36(نسبتها
 وانفرادها ،)%24( بنسبة ظر مختلفة في بعض قضايا المقاومةوعدم عرض وجهات ن

، واعتمادها علـى فنـون   )%8خاص في موضوعاتها بنسبة(معلومات واحد بمصدر 
 .رة كاألخبار والتقاريصحفية محدود

وتجديـد  تنويـع   هو موقعي الدراسةكان من أبرز مقترحات الشباب  لتحسين مستوى  .8
واالهتمام بدقة وموضوعية المعلومـات فـي   ، )%40(الموضوعات المطروحة بنسبة

، )%24(شكل أعمق بنسبةتحليالت عسكرية وأمنية ب ، وعرض)%24( بنسبة الموقع
، )%8(ومتابعة أهم األحداث العربية والعالمية المتصلة بالقضية الفلسـطينية بنسـبة   

 .)%4(وأخرى بنسبة

 : ثالثاً: مشكلة الدراسة
لكترونية العسكرية الفلسـطينية  لى دور المواقع اإلإتتمثل مشكلة الدراسة في التعرف 

 وضـوعاتها، وم هاقضايا لىلك من خالل التعرف إذ، ولدى الشباب المقاومةفي تعزيز ثقافة 
فيهـا،  والفنون الصحفية المستخدمة وشخصياتها المحورية، ومصادرها، ومدى االهتمام بها، 

أوجـه الشـبه   ، ووالعناصر التفاعلية التي وظفت معهـا  ،والوسائط المتعددة التي عرضتها 
مـدى اهتمـام    إضافة إلى معرفـة وموضوعاتها،  مقاومةضايا البق هتمامهاواالختالف في ا

اعتماده عليها ثقته بها ووالقضايا والموضوعات التي يفضلها، ودرجة  ،الشباب الفلسطيني بها
وأهم جوانب  لتعزيز ثقافته بها، وأهم اآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن ذلك،

لمقترحات التي تساعدها على تعزيز ثقافة المقاومة ، وأهم االضعف والقصور التي تعاني منها
  لدى الشباب.
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 :رابعاً: أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية هذه الدراسة في اآلتي : 

ـ  ندرة الدراسات العلمية (حسب علم الباحثة) التي تناولت .1 كري الفلسـطيني  اإلعالم العس
فـي زيـادة وعـي    ، ودورها ترونية العسكرية الفلسطينية خاصةلكعامة، والمواقع اإل

  الجمهور بثقافة المقاومة. 

إثراء المكتبة الفلسطينية والعربية بهذا النوع من البحوث التي سـتفيد صـناع القـرار     .2
 والباحثين.

نية في الصـراع مـع العـدو    لكترونية الفلسطيالذي تؤديه المواقع العسكرية اإل الدور  .3
، وهو ما سيفيد الشباب بها الصهيوني، تقتضي تحليل محتوى هذه المواقع، ومعرفة رأي

 .ين عليها في تقويم وتصويب مسارهاالقائم

ين فيهـا،  ، وعدم تخصص العـامل حداثة نشأة المواقع اإللكترونية العسكرية الفلسطينية .4
 ، والوقوف على جوانب القوة والضعف فيها.يتطلب باستمرار دراستها

في المقاومة صورة عزيز وتلتوضيح المتخصص الحاجة الملحة لهذا النوع من اإلعالم  .5
، وهو ما ، ومحاولة تشويه صورتهافي ظل التكتم اإلعالميالمناطق المختلفة من العالم، 

 .يقتضي دراسة هذه المواقع ومعرفة رأي جمهورها بها

 ؛ة الفلسطينية على جميع المستويات، ومن بينها وأهمهاالتطور الحاصل لدى فصائل المقاوم .6
 مجاالت مقاومة االحتالل االسرائيلي.    أهم حد أالذي يعد ، نيلكترواإلعالمي اإل التطور

لناتجة عـن اعتمـاد   لى أهم التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية اتفيد في التعرف إ .7
والكشف عن الموضوعات التي  ،الشباب الفلسطيني على المواقع اإللكترونية الفلسطينية

 ، ودرجة ثقته بها.يفضلها

 تسهم في تطوير هذه المواقع وتحسين أدائها. المقترحات التي يمكن أنمجموعة من تقدم  .8

  :: أهداف الدراسةخامساً
لكترونية العسكرية الفلسطينية فـي  دور المواقع اإللى إسعى هذه الدراسة التعرف ت

ويندرج تحت هذا الهدف الرئيس عـدد مـن األهـداف     تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب،
  :النحو اآلتي فرعية، وذلك علىال



31 

  :أوالً: أهداف الدراسة التحليلية
  : داف التحليلية في النقاط اآلتيةيمكن صياغة األه

ها، وأولويـات  أهم موضوعاتالدراسة بقضايا المقاومة و مدى اهتمام موقعي لىالتعرف إ .1
 .اهتمامها بها

ت الكشف عن المصادر الصحفية التي اعتمد عليها موقعا الدراسة في تغطية موضـوعا  .2
 زا عليها.المقاومة، ونطاقها الجغرافي، والشخصيات المحورية التي ركَّ

عا الدراسة فـي تقـديم   موقتي استخدمها ال عناوينالو الصحفية الفنونأنواع  لىالتعرف إ .3
 . ، والعناصر التفاعلية فيهاالوسائط المتعددة المستخدمة معها، والمقاومةموضوعات 

التـي   في تناول موضوعات المقاومة الفلسـطينية  الوقوف على أوجه الشبه واالختالف .4
  .بين موقعي الدراسة  تعزز من ثقافتها

  ثانياً : أهداف الدراسة الميدانية:

  ويمكن تحديدها في اآلتي :

ومـدى   ،ي يتابعها الشـباب لكترونية العسكرية الفلسطينية التالتعرف إلى أهم المواقع اإل .1
 .بموقعي الدراسة ماهتمامه

على متابعتها فـي   الشبابالتي يحرص  وموضوعاتها هم قضايا المقاومةف على أالوقو .2
 .هم بهالزيادة وعيهم ومعرفت ؛موقعي الدراسة

الكشف عن درجة التشابه واالختالف بين أولويات اهتمام موقعي الدراسة وبين أولويات  .3
 وتعززها.            ةحول القضايا التي تدعم المقاوم الشباب

بثقافة المقاومة،  لزيادة وعيهم ؛على موقعي الدراسة اعتماد الشبابالتعرف على درجة  .4
 ومدى ثقتهم بها.

علـى مـوقعي    الشبابتحديد اآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة من اعتماد  .5
 الدراسة في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة.  

والكشف ، عف فيهماوانب الضوتحديد ج ألداء موقعي الدراسة، الشبابلى تقييم التعرف إ .6
 التي تساعد في تعزيز ثقافة المقاومة فيهما. عن أهم المقترحات

 



32 

  :وفروضها ساً : تساؤالت الدراسةساد
ما دور المواقع االلكترونيـة العسـكرية   وهو:  ،عن التساؤل الرئيس اإلجابةَ تسعى الدراسةُ

ل تتفـرع التسـاؤالت   ؤومن هذا التسا لدى الشباب؟،الفلسطينية في تعزيز ثقافة المقاومة 
   :يةالفرعية اآلت

  أوالً: تساؤالت الدراسة التحليلية :

  تساؤالت خاصة بفئات المحتوى :  . أ

 ؟موقعا الدراسة عليها ز) التي ركّاومة (الشعبية والمسلحةقضايا المقما  .1

 ؟موقعا الدراسةناولها ما الموضوعات التي تعزز من ثقافة المقاومة التي ت .2
عليها موقعا الدراسة في تغطية موضوعاتها التـي   لتي اعتمدا الصحفيةما المصادر  .3

 ؟المقاومة تعزز من ثقافة
 ؟مة في موقعي الدراسةالمقاو ما النطاق الجغرافي لموضوعات .4

ثقافة المقاومة في الشخصيات المحورية التي برزت في الموضوعات التي تعزز من  من .5
 ؟موقعي الدراسة

 ؟قضايا وموضوعات المقاومةالدراسة في تناولهما ل ما أوجه الشبه واالختالف بين موقعي .6
 تساؤالت خاصة بفئات الشكل :  . ب
 ؟ لدراسة بقضايا وموضوعات المقاومةاما مدى اهتمام موقعي  .1
التي  الدراسة في عرض موضوعات المقاومة اما الفنون الصحفية التي استخدمها موقع .2

  ؟تعزز من ثقافتها
المقاومـة  التي تعزز من ثقافة موضوعات الفي  ةما أنواع العناوين الصحفية المستخدم .3

 ؟موقعي الدراسةفي 
رة ،صوت، مقاطع فيديو، ألبوم ما مدى استخدام موقعي الدراسة للوسائط المتعددة (صو .4

 ) في عرضها لموضوعات المقاومة؟صور

 ؟ح بها للمستخدم في موقعي الدراسةما العناصر التفاعلية المسمو .5

ديمهما لقضايا وموضـوعات  ن موقعي الدراسة في شكل تقما أوجه الشبه واالختالف بي .6
 ؟المقاومة
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 : تساؤالت الدراسة الميدانية: ثانياً

وما ترتيب الشباب؟ لكترونية العسكرية الفلسطينية التي يتعرض لها ما المواقع اإل .1
 موقعي الدراسة بينهما؟

 ى متابعة الشباب لموقعي الدراسة من حيث نوعها ودرجتها؟ما مد .2

من ثقافتهم بها ة تعرض الشباب لقضايا المقاومة (المسلحة والشعبية) التي تزيد ما درج .3
 ؟في موقعي الدراسة

لتعزيز ثقافتهم موقعي الدراسة في يتابعها الشباب التي  موضوعات المقاومةقضايا وما  .4
 ؟بها

 قضاياب الشبابو موقعي الدراسةدرجة التشابه واالختالف بين أولويات اهتمام ما  .5
 ؟التي تعزز ثقافتهم بهامة المقاو

 مدى إشباع قضايا وموضوعات المقاومة في موقعي الدراسة لرغبات الشباب؟ ما .6

 موقعي الدراسة؟ ية موضوعات المقاومة المنشورة فيما مدى مصداق .7

 ؟مة التي تعزز من ثقافتهم في موقعي الدراسةالمقاو الشباب بموضوعاتما مدى ثقة   .8

ي تعزيز ثقافتهم بقضايا وموضوعات  موقعي الدراسة فما درجة اعتماد الشباب على  .9
 ؟المقاومة

ما التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي  .10
 ؟ سة في تعزيز ثقافته نحو المقاومةالدرا

ة من وجهة جوانب الضعف والقصور في تعزيز ثقافة المقاومة في موقعي الدراسما  .11
 ؟بنظر الشبا

 ؟ها تساعد في تعزيز ثقافة المقاومة في موقعي الدراسةأنّ شبابالرى التي يالمقترحات  ام .12
  فروض الدراسة:ثالثاً: 

درجة متابعة  بين (α ≤0.05)حصائية عند مستوىإذات داللة  ارتباطية قةتوجد عال .1
 الشباب لموقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحو المقاومة.

درجة متابعة بين  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إ داللةذات  ارتباطية عالقةتوجد  .2
 وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة.لموقعي الدراسة الشباب 
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 متابعةدرجة  بين (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إذات داللة  ارتباطيةعالقة وجد ت .3
 بالمقاومة.من معلومات تعزز ثقافتهم تقدمه  بماودرجة ثقتهم  لموقعي الدراسة الشباب 

بين ثقة الشباب   (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إذات داللة  قة ارتباطيةتوجد عال .4
 وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة.موقعي الدراسة  يقدمهبما 

اعتماد الشباب  بين  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إذات داللة  توجد عالقة ارتباطية .5
 تهم بالمقاومة.وتعزيز ثقاف موقعي الدراسةعلى 

التأثيرات  بين  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى إذات داللة  قة ارتباطيةتوجد عال .6
الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة وتعزيز المعرفية والوجدانية والسلوكية 

 ثقافتهم بالمقاومة.

شباب في حجم معرفة ال  (α ≤ 0.05)عند مستوى حصائية إذات داللة  فروق توجدال  .7
 .المقاومة تعزى للمتغيرات الشخصيةبقضايا وموضوعات 

المعرفية في التأثيرات   (α ≤ 0.05)عند مستوى ذات داللة إحصائية  فروق توجدال  .8
تعزى للمتغيرات  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسةوالوجدانية والسلوكية 

 .الشخصية

  حدود الدراسة: اً :ابعس
 - الوسطى -غزة -دت الباحثة محافظات غزة الخمس (الشمالحدالحد المكاني:  .1

  رفح) مكان إلجراء الدراسة. -خانيونس
وحتى م 1/5/2018من للدراسة التحليلية حددت الباحثة القترة الزمنية الحد الزماني:  .2

م، حيث شهدت هذه الفترة نوعاً من التصعيد العسكري اإلسرائيلي نتيجة 31/7/2018
وطنية المستجدات غيرها من ال، والعودة الكبرى وفك الحصار بدء فعاليات مسيرات

 صلة بالشأن الفلسطيني.الالمية ذات عالو

م وحتى 15/12/2018من للدراسة الميدانية حددت الباحثة الفترة الزمنية كما 
   .فة االستقصاء على الشباب عينة الدراسةلتوزيع صحي م15/1/2019
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   ثامناً: متغيرات الدراسة:
  حصائية للدراسة على:المتغيرات اإل احتوت

 .)ذكر وأنثىوله مستويان ( النوع: .1

، من 30إلى  26، من 26إلى  22، من 22إلى  18منوله أربع مستويات ( :العمر .2
 .)35إلى 30

  .)دبلوم، بكالوريوس، دراسات علياثانوية فأقل، مستويات (أربع وله  المؤهل العلمي: .3

موظف حكومي، موظف قطاع خاص، عامل،  طالب،ولها ست مستويات ( الوظيفة: .4
 .)عاطل عن العمل، أخرى

 .)خانيونس، رفحالشمال، غزة، الوسطى، : وله خمس مستويات (مكان السكن .5

وله سبع مستويات (فتح، حماس، الجهاد اإلسالمي، الجبهة الشعبية،  التوجه السياسي: .6
 .)الجبهة الديموقراطية، مستقل، أخرى

  :اإلطار النظري تاسعاً:
ظريـة  نو ،هما: نظرية ترتيـب األولويـات (األجنـدة)   ، الدراسة على نظريتين تعتمد

، ويتضح ذلـك  لمناسبتهما لمشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها ،االعتماد على وسائل اإلعالم
  :مما يأتي

  : نظرية ترتيب األولويات (األجندة): أوالً

ا في تركيـز انتبـاه   لوسائل اإلعالم تأ تنطلق هذه النظرية من فرضية أنا كبيرثير
الجمهور نحو االهتمام بموضوعات وأحداث وقضايا معينة، وطرح رؤى تراعي المساواة في 

1(تؤدي إلى اهتمام الجمهور بهذه القضايا النوع يمكن أن(.  

وتفترض النظرية وجود عالقة قوية بين الطريقة التي تعرض بها وسائل اإلعـالم  
في مقدور وسـائل   التي تتعرض لتلك الوسائل، وتركز على أن الموضوعات على الجماهير

تغير االتجاهات بإبالغ الجماهير عما يجب أن يفكـروا فيـه (المعلومـات)، ال     اإلعالم أن
ووفق هذه النظرية يرتب اإلعالم أولويات الجمهـور  ، )2(إلبالغهم كيف يفكرون (االتجاهات)

                                                           
  .)328المزاهرة، نظريات االتصال (ص )1(

 )2 ( Cohen, The Press, The Public, and Foreign Policy (p. 13).  



36 

جزئيـات القضـايا (المسـتوى    وجهة النظر و من حيث القضايا(المستوى األول)، من حيث
  الثاني).

  :)1(وشو) العوامل التي تؤثر في وضع األجندة على مستويين ومبسوقد حدد (ماك
يؤكد هذا المستوى حاجة الفرد إلى التوجه السياسي والتكيـف مـع   أولًا: المستوى الفردي: 

ائل االتصـال ثـم   الظروف المحيطة، ومعدل المناقشات الشخصية، ومستوى التعرض لوس
  اتجاهات الفرد المسبقة.

طبيعة النظام السياسي، وطبيعة القضايا  يؤكد هذا المستوى أنثانيا: مستوى وسائل االتصال: 
المطروحة، ومستوى تغطية وسائل االتصال ثم نوع هذه الوسائل، كلها متغيرات تؤثر علـى  

مر للمضمون الـذي يـتم تقديمـه    التي من أهمها: انتقاء واختيار مست ،شروط وضع األجندة
للجمهور، وترتيب أولويات وحاجات ورغبات الجمهور التي تؤدي دورا واضحا في وضـع  

  األجندة.
  أنواع بحوث ترتيب األولويات :

  :)2(وهي ،حدد (شاو) و (مارتن) أربع أنواع لقياس ترتيب األولويات

يات اهتمامـات وسـائل   نموذج يركز على قياس أولويات اهتمامات الجمهور ، وأولوأ .1
على المعلومات التجميعية. ااإلعالم اعتماد  

توى الكلي الـذي  وينقل وحدة التحليل من المس ،نموذج يركز على مجموعة من القضاياأ .2
 .ومات تجميعية إلى المستوى الفرديمعليعتمد على 

من  ااإلعالم ، وعند الجمهور انطالقً نموذج يعتمد على دراسة قضية واحدة في وسائلأ .3
التأثير يختلف من وقت آلخر. فكرة أن 

 ، وينطلق من الفرد كوحدة تحليل.نموذج يدرس قضية واحدةأ .4

لى مدى اهتمام إتيب األولويات (األجندة) للتعرف وتسعى الباحثة إلى توظيف نظرية تر
والفنون المستخدمة بهـا   ،وموضوعاتها، ومصادرها موقعي الدراسة بتعزيز ثقافة المقاومة،

                                                           
  .)225إسماعيل، مبادئ علم االتصال (ص )1(

 )2( Shaw,&E.Martin ,The function of Mass Media Agenda –Setting , During the 
News Hampshire(p.531) 
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الشـباب   اهتمام وأولويات ،موقعي الدراسةاهتمام المقارنة بين أولويات إلى  إضافةَ ،رهاوغي
  .بقضايا وموضوعات المقاومة

عالم:: نظرية االعتماد على وسائل اإلاثاني  
اعتمـاد   عالم مدخالً مناسباً لدراسة أبعاد عالقـة يعد مدخل االعتماد على وسائل اإل

، والـنظم  العالقة بين وسائل اإلعالم كنظم اول هذا المدخل، ويتنالجمهور على هذه الوسائل
بـنفس   "روكيتش"و "فليردي"وقد ساق  ،في إطار السياق االجتماعي الكلي االجتماعية األخرى

في  ،بنفس الطريقة أفراد الجمهور على وسائل اإلعالميعتمد  حيث يمكن أن ،المنطق العلمي
 .)1(م االجتماعية األخرىتحديد العالقة بين وسائل اإلعالم والنظ

  :اآلثار المختلفة لعملية االعتماد على وسائل اإلعالم
بينت نماذج مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم، األهداف التي يسعى الجمهور إلـى  

اء االعتماد على وسائل اإلعالم، وقد تالقت تلك النمـاذج حـول   تحقيقها، والتي تنتج من جر
تلـك   "روكيـتش " و "فليريد"، وقد حدد األفراد على وسائل اإلعالم عتماداآلثار الناتجة عن ا

الوجدانيـة، واآلثـار   ر المعرفيـة، واآلثـار   اآلثار في نماذجهم عبر ثالث فئات، هي: اآلثا
  : آلتيالسلوكية، وذلك كا

  : التأثيرات المعرفيةأوالً: 
ا يرتبطـان بصـورة   همرغم التمييز بين التأثيرات المعرفية والتأثيرات السلوكية، فإنَّ

  :منها ،ت المعرفية في مجاالت عديدةواضحة، وتتمثل التأثيرا
ينتج إما عن نقص في المعلومات، أو وجود معلومات متضـاربة  : الغموض أو االلتباس. 1

ومتناقضة لفهم حدث معين أو تفسير هذا الحدث، ولتالشي ذلك البد لوسائل اإلعالم أن 
ترات الصراع أو األزمات ويحدث هذا األثر في ف أو المبهمة،تستكمل معلوماتها الناقصة 

عالم في حل هـذا  أو الغموض زادت مسؤولية وسائل اإل، وكلما زاد التهديد والكوارث
الغموض، وهذه المسؤولية ال يؤثر عليها آنذاك نقـص المعلومـات، وتبقـى محـور     

  .)2(لفرديةالمعلومات الجمهور الذي يتساوى في خبرة الغموض رغم الفروق ا
على مصـادر معلومـات   هذا األثر يحدث عندما تعتمد الجماهير بكثافة : تشكيل االتجاه .2

حداث والقضايا المختلفـة، كأزمـات   من أجل تكوين اتجاهات نحو األ ؛وسائل اإلعالم
                                                           

  )233-232صص نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير( حميد،عبدال )1(
 )2( Rokeach ,& Muriel , "Media, Audience and Social Structure, Media System 

Dependency Theory" (P.119). 
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وغيرها مـن المشـكالت    والصراعات الداخلية، ،والفساد السياسي ،والحروب ،الطاقة
فراد ال يعتمد على وسـائل  وين االتجاهات لدى األتك متنوعة، إال أنحداث الالبيئية واأل

دور قادة الرأي الذين يحددون المضامين الخاصـة   -أيضاً–اإلعالم وحدها، بل يشمل 
  .)1(باتجاهات الجمهور، هذا باإلضافة للجانب النفسي واالجتماعي لألفراد

ن التأثيرات المعرفية، حيث يتم عن يمثل نوعاً آخر م: ولوياتترتيب األ –وضع األجندة. 3
طريق تفاعل تبادلي بين الجمهور ووسائل اإلعالم التي تنتقي الموضوعات من خـالل  

معالجتها وتوزيعها وعرضها بشـكل انتقـائي، فيختـار    بعملية جمع المعلومات، ويهتم 
، ا الختالفـات األفـراد الشخصـية   الجمهور من هذه الموضوعات حسب اهتماماته طبقَ

فئات واسعة مـن   المجتمع يقدم قاً لخلفياتهم المتفردة وتنشئتهم وخبرتهم السابقة، فإنطبو
جتماعية، ويشتركون في العديـد مـن   و توحد كاف من الظروف االأالناس ذات تشابه 

  .)2(بالرغم من االختالفات الفردية ،واالهتمامات بدرجة أكبر أو أقل المشاكل
  :ةالتأثيرات الوجداني: ثانياً

رتبط العمليات الوجدانية ببعض المصطلحات الوجدانية المختلفة، مثـل: المشـاعر   ت
والكره، حيث يؤدي االعتماد على وسائل اإلعالم  باطف، والمكونات اإلنسانية من الحوالعو

إلى تأثيرات على مشاعر الجمهور واستجابته العاطفية، ويحدث هذا مـن خـالل صـياغة    
  :)3(صاحبة لها، وتشمل تلك التأثيراتمعلومات المالرسالة اإلعالمية، ونوعية ال

كثرة التعرض لمحتوى العنف في وسائل اإلعالم يؤدي إلى  يفترض أن :الفتور العاطفي .1
في أوقات العنق الحقيقـي، الـذي    الرغبة في مساعدة اآلخرين وعدمالفتور العاطفي، 

  يتصرف الفرد إزاءه كما لو كان عنفاً تلفزيونياً.
التعرض المستمر للرسائل التلفزيونية والكوارث يؤدي إلـى إثـارة    إن: ف والقلقالخو. 2

الخوف والقلق من الوقوع ضحايا ألعمال العنف في الواقع، وأن اعتماد األفـراد علـى   
قد يؤدي إلى إثارة الخوف والتوتر بسبب ما تقدمه الوسائل اإلعالمية من وسائل اإلعالم 

  أخبار عن انتشار وباء. 

                                                           
 )1( Defleur,& l Rokeach, Op. Cit, (P. 267).  
 )2( Ibid, Op. Cit, (P. 244). 

  ).239- 238صص واتجاهات التأثير ( نظريات اإلعالم )عبدالحميد،3(
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يكون لهـا تـأثيرات    ث وسائل اإلعالم تأثيرات وجدانيةدحتُ: باآلثار المعنوية واالغترا .3
اطنين، أو تزيـد شـعورهم   رفع الروح المعنوية لدى المـو  :فراد، مثلمعنوية على األ

  .، وكذلك يكون لها تأثيرات جوهرية على مستوى أخالق المواطنينباالغتراب

  ثالثاً: التأثيرات السلوكية :

الذي يشغل اهتمام العديد مـن النـاس، فـالتغيرات     تبر التأثيرات السلوكية األثرتع
وث التـأثيرات  ، فالسلوك يحدث نتيجـة لحـد  ةالتجاه والمعتقدات والمشاعر مهمالخاصة با

  :)1(هي، ومن أهم التأثيرات السلوكية ،المعرفية والعاطفية

، وهـو  التعرض للوسيلة اإلعالميـة  ةيعني قيام الفرد بعمل ما نتيج: الفعالية (التنشيط) .1
كاإلقالع  ،اتخاذ مواقف سلوكية مؤيدة :مثل ،الناتج األخير للتأثيرات المعرفية والعاطفية

كالتورط في أعمال العنـف   ،أو معارضة نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم ،عن التدخين
 والجرائم واالضرابات.

   :عدم الفاعلية (الخمول) .2

يجة التعرض لرسالة قالع عن القيام بسلوك معتاد نتاإل :أي ؛وهو بعكس األول
والعزوف عن  ،وعدم الفاعلية السياسية واالجتماعية ،مما يؤدي إلى الالمباالة ؛إعالمية معينة

  المشاركة.

لى مدى ؛ للتعرف إوتسعى الباحثة لتوظيف نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم
وعيهم بثقافة المقاومة، ومعرفة مدى تأثير اعتماد الشباب على موقعي الدراسة في تعزيز 

المتغيرات الديموغرافية للشباب على عملية متابعتهم لموضوعاتهم، وأسباب ودوافع اعتمادهم 
عليها، والكشف عن اآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن متابعتهم لقضايا 

  لفلسطينية.لكترونية العسكرية اوموضوعات المقاومة في المواقع اإل

 اتها :ووأد اهجها: نوع الدراسة ومنعاشراً
  نوع الدراسة: .1

الوصفية التي تستهدف تصـوير وتحليـل وتقـويم     البحوث تنتمي هذه الدراسة إلى
خصائص معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة 

وذلك بهـدف   ؛أو مجموعة من األوضاع من األحداثبطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة 
                                                           

  ).229(ص المزاهرة، نظريات االتصال )1(
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كمـا   ،الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها، دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيهـا 
تستهدف تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معينة ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعـة  

  . )1(أخرى من الظواهر
  :الدراسة اهجمن .2

 :ين على النحو اآلتيهجى منمدت الباحثة بصورة أساسية علاعت

   -: منهج الدراسات المسحية  . أ

ي؛مة للدراسات الوصفيةءمن أنسب المناهج العلمية مال عد ا علمياً منظمـاً  لكونه جهد
للحصول على  بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظـواهر موضـوع   

الراهن بعد جمع المعلومات  البحث، ويستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة  في وضعها
تي تحدد جراءات المنظمة المن خالل مجموعة من اإل ،زمة والكافية عنها وعن عناصرهاالال

ـ إوفي ، )2(طرق الحصول عليهانوع البيانات، ومصدرها و  اسـتخدمت  ذكورطار المنهج الم
  الباحثة:

اإلعالميـة التـي    لدراسة المادة هذا األسلوب الباحثة استخدمت: أسلوب تحليل المضمون -
الكشـف   يتمومن خالله  ، )3(تبلغه لجمهورها ا تريد أنبهدف الكشف عم ؛تقدمها الوسيلة

ا، ومصـادرها، وشخصـياتها المحوريـة، والفنـون     ، وموضوعاتهقضايا المقاومةعن 
  .إلى بيان أولويات اهتمامها بها ، إضافةًالمستخدمة بها وغيرها

، جمهـور لى الخصائص األساسية للإيفيد في التعرف  وهو: عالموسائل اإل رمسح جمهو -
، )4(لمادة اإلعالمية التي تتناسب معـه ى تتمكن الوسيلة من تقديم احتّ ورغباته وتفضيالته

وموضـوعات المقاومـة فـي    لى مدى اهتمامات الشباب بقضايا ومن خالله تم التعرف إ
تعرضهم لها، ومدى ثقـتهم  والتي تعزز من ثقافتهم نحو المقاومة، وحجم  موقعي الدراسة

بما تقدمه، ودرجة اعتمادهم عليها في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة، ومعرفة أهـم التـأثيرات   
في تعزيز  موقعي الدراسةالمعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على 

   ثقافتهم وزيادة وعيهم نحو المقاومة.
                                                           

  ).131حسين، بحوث اإلعالم (ص )1(
  ) .81بحوث الصحافة (ص عبدالحميد، )2(
  ).153(ص بحوث اإلعالمحسين،  )3(
  ).155(ص المرجع السابق )4(
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  منهج دراسة العالقات المتبادلة :ب. 

بهـدف   ؛الحصـول عليهـا   يسعى هذا المنهج لدراسة العالقات بين الحقائق التي تم
ا يمكن عمله لتغير موالوصول لخالصات ِل ،سباب التي أدت لحصول الظاهرةلى األإالتعرف 

طـار هـذا المـنهج    إوفـي  ، )1(الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في االتجاه االيجابي
 :الباحثة استخدمت

 ،لى كيفية حدوث الظـاهرة وأسـبابها  إتعرف وهو يستخدم لل: المنهجيةالمقارنة أسلوب  -
ولكي يصل الباحث لهذه النتيجة يعمد لعمل مقارنات لجوانب االتفاق واالختالف بين عدد 

امل والمتغيرات المتكررة التي تصاحب ظروفاً واحـداثاً  ومن الظاهرات للتعرف على الع
أوجه الشـبه   لى، للتعرف إبين موقعي الدراسةات لعقد مقارنالباحثة واستخدمته  .)2(معينة

ه واالختالف بين أولويات اهتمام مـوقعي  إلى بيان أوجه الشب إضافة ،هماواالختالف بين
  .لشبابا الدراسة وأولويات اهتمام

لمختلفة في لى العالقة بين المتغيرات اهو يفيد في التعرف إو :أسلوب الدراسات االرتباطية -
 رتباطيـة بـين  فحـص العالقـة اال  واستخدمته الباحثة في ، )3(رة موضع الدراسةالظاه
التأثيرات الناتجة ومن جهة،  وبين المتغيرات الشخصية موقعي الدراسةمتابعة ك متغيراتال

عزى للبيانـات  تُ شبابتعزيز ثقافة المقاومة لدى العن االعتماد على موقعي الدراسة في 
  الشخصية جهة أخرى.

 وهما: نأداتي استخدمت الباحثةُ لدراسة:ا تاأدا .3

  : أ . استمارة تحليل المضمون

الباحثة بإعدادها طبقًا  وقامت ،مجموعة من التصنيفات أو الفصائلوهي تحتوي على 
لكي تستخدمها فـي وصـف هـذا المضـمون      ؛ة المضمون ومحتواه، وهدف التحليللنوعي

وبما يتيح إمكانية التحليل، واستخراج  وتصنيفها على نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول،
  .)4(النتائج

  
                                                           

  ).160المشاقبة، نظريات اإلعالم (ص )1(
  ).164(صبحوث اإلعالم حسين،  )2(
  ).164المرجع السابق (ص) 3(
  .)164(صبحوث اإلعالمحسين،  )4(
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  :هما ،نوعينى إلوتنقسم فئات تحليل المضمون 

تعد الفئة األكثر استخداماً في دراسات تحليل المضمون، و ):أوالً: فئات المضمون (ماذا قيـل 
تقوم بتصنيفه وفقاً لموضوعاته، وتجيب على التساؤل األساسي الخاص بالموضوع الـذي  و
لى أهم قضـايا وموضـوعات   واستخدمتها الباحثة للتعرف إ، )1(ور حوله المادة اإلعالميةتد

  :سيمها إلى الفئات الفرعية اآلتيةالمقاومة المنشورة على موقعي الدراسة، وتم تق
 فئة قضايا المقاومة :. 1

ة يها القوتلك العمليات ذات الطابع العسكري، التي تستخدم فوهي : : المقاومة المسلحة .1.1
سـرائيلي  اإل ضد االحتالل ،أو عناصر وطنيةقوات فلسطينية نظامية المسلحة من قبل 
الدفاع عن البالد ومقاومة االحـتالل   بهدف ؛فوق األراضي المحتلة أو قواته ومراكزه

كانت تلك العناصـر   في سبيل تحرير األراضي المغتصبة وطرد المحتلين منها، سواء
وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية، أو كانت تعمل  افتعمل في إطار تنظيم يخضع إلشر
على مبادرتها الخاصة، وسواء ـ   بناء ل باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم الـوطني المحت
 .)2(ذاته أو من قواعد خارج اإلقليم

وهي التي تستخدم كل أنواع النضال الفلسطيني الشـعبي التقليـدي   المقاومة الشعبية:  .1.2
ي والذي يسعى لطرد شعب وإحالل آخر سرائيلة االحتالل اإلالتقليدي في مواجه وغير

 ،مكانه بالتطهير العرقي أو اإلبعاد القسري أو باألسلوب القانوني، وتأخذ أشكاالً مختلفة
والمقاطعـة االقتصـادية    ،، والعصيان المدنيمثل: االحتجاج، والتظاهر، واإلضراب

، وهي تعتمد علـى اإلرادة  ية العسكريةافية والعمليات الفردالتجارية واألكاديمية والثق
 .)3(ومراكمة النتائج

وهي كل اعتداء وعمل عسكري يقوم به  االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيلية: .1.3
 ،كقصـف المواقـع   ؛جيش االحتالل اإلسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية وعناصرها

 وغير ذلك.      ،يشوالتهديدات من قيادة الج ،والتصريحات ،واستهداف المقاومين
 

                                                           
  ).88حسين، تحليل المضمون (ص )1(

  .)214الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية (ص اإلرهاب) حسن، التفرقة بين (2
  ).52ة مقارنة (صالدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلي) 3(
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 :  موضوعات المقاومة ةفئ .2

 موضوعات المقاومة المسلحة : 2.1

في الحـروب مـن قبـل العـدو      ابونصوي لونقتَهم الذين يو الشهداء والجرحى: 2.1.1
أو يتم استهدافهم فـي أمـاكن    ،ثناء دفاعهم عن أرضهم وحقوقهمأو الصهيوني، أ

 ن.تواجدهم، وقد يكونوا فلسطينيين عسكريين أو مدنيي
سرائيلي لمعتقلون لدى  سلطات االحتالل اإلوهم الفلسطينيون ان: واألسرى والمعتقل 2.1.2

كالمشاركة في عملية استشهادية أو إطـالق نـار أو    ،على خلفية أعمال عسكرية
عملية طعن أو دهس وغير ذلك، وإما أن ـ  يكون قد صدر بحقهم حكم أو  كري،عس

  ن.معتقلين إدارييقد يكونوا 

وهي تشمل إطالق النار والمواجهات التي يشتبك المسلحة مع االحتالل: االشتباكات  2.1.3
فيها المقاومون الفلسطينيون مع جنود االحتالل اإلسرائيلي باألسلحة المختلفة أثنـاء  

 تصديهم ألي عدوان.
قـاتلو فصـائل المقاومـة    هي العمليات التي يقوم بهـا م والعمليات االستشهادية:  2.1.4

، يوقعون ةسرائيلياللها مواقع عسكرية أو مستوطنات إخ، يستهدفون من الفلسطينية
 عند ربه. ، ويرتقي المنفذ شهيداهم قتلى وجرحى من العدو الصهيونيفي

سالمية بعمليات خطف لجنود ي قيام مجاهدي فصائل المقاومة اإلهوعمليات األسر:  2.1.5
ثـم  التي تستخدم ألسـر الجنـود    كاألنفاق سلفًاائن معدة ، عن طريق كماالحتالل

 االحتفاظ بهم لمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين. 
عداد والتصنيع في فصائل المقاومة الفلسـطينية  اإل وهي قيام فرق: تصنيع األسلحة 2.1.6

ه ، وتتنـوع هـذ  بهدف محاربة االحتالل بهـا  ؛األسلحةبتجهيز وتصنيع العديد من 
 ،المـدى ، والصـواريخ بعيـدة   األحزمة الناسفة، وقذائف الهاون :ومنها ،األسلحة

 والقنابل والطائرات المصغرة وغيرها. ،والعبوات الناسفة
، وهي صواريخ فلسطينية محلية الصنع، تعدها فصائل المقاومـة إطالق صواريخ:  2.1.7

مما أدى إلـى   ؛تها الصاروخية لتصل إلى أبعد مدىالتي تعمل على تطوير منظوما
 .)1(تهديد استراتيجي لمنظومة الردع اإلسرائيلي

                                                           
  .)37دراسة حالة (ص: قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في جيروزيلم بوست اإلسرائيلية )1(
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ية أو القطرية أو وهي المفاوضات التي تقودها السلطات المصرهدئة: مفاوضات الت 2.1.8
لمقاومة الفلسـطينية واالحـتالل   للتوصل إلى تهدئة بين فصائل ا الدولية وغيرها؛

 سرائيلي بهدف وقف األعمال العسكرية.اإل
وهي القيام بمسير عسكري تظهر فيـه فصـائل    العروض والمناورات العسكرية : 2.1.9

عتادها العسكري من حيث عرض المقاتلين، وأهم األسلحة التـي  المقاومة قوتها و
 إلى المناورات العسكرية التدريبية. تمتلكها الفصائل لمواجهة االحتالل، إضافةً

  .عسكرية التي لم يرد ذكرها سابقًاهي أشكال المقاومة الو: أخرى 2.1.10

 موضوعات المقاومة الشعبية: 2.2

 ؛بون على يد قوات االحتالل اإلسرائيليصاوي قتلونهم الذين يوالشهداء والجرحى:  2.2.1
 .مشاركتهم في أحد أشكال المقاومة الشعبية ثناءوذلك أ

وهم الفلسطينيون المعتقلون لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي  :نووالمعتقلسرى األ 2.2.2
غيرها، وإما  على خلفية مشاركتهم الشعبية في إحدى الفعاليات أو االعتصامات أو

أن ن.، أوقد يكونوا معتقلين إداريييصدر بحقهم حكم 
وهي مواجهات أو اشتباكات شعبية مباشرة مع جيش االحـتالل  مواجهات شعبية:  2.2.3

 ؛اإلسرائيلي في الشوارع والمدن وخطوط التماس، وتعتمد على أدوات اشتباك بدائية
كإلقاء الحجارة، ووضع المتاريس في الطرقات، وقذف الجنود ومركباتهم العسكرية 

 .)1(وغيرها ،الحارقة، وحرق اإلطارات، ورفع األعالم الفلسطينية بالزجاجات
ن في عموم وهي المسيرات الجماهيرية التي يخرج بها الفلسطينيو: مسيرات شعبية 2.2.4

، أو بـدعوة مـن الفصـائل والقـوى     فلسطين المحتلة، بصورة عفوية أو منظمة
واالقتصـادية  الفلسطينية احتجاجاً على إجراءات ومخططات االحـتالل السياسـية   

، والتظاهرات السـلمية ضـد جـدار    مسيرات العودة :مثل ،والقمعية ستيطانيةواال
ألعمال االحتالل العدوانيـة، ويتخللهـا    العنصري، أو التي تخرج استنكارا الفصل

 إطالق بالونات وطائرات حارقة.

                                                           
  ).1225-1224م (ص ص1987- 1967أبو عامر، تطور المقاومة الفلسطينية: الشعبية والمسلحة بين عامي  )1(
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وهي العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضـد االحـتالل   عمليات الطعن والدهس:  2.2.5
 تكون طعنًا ، وإما أنون تعليمات أو تخطيط فصائلي مسلحإلسرائيلي ومستوطنيه دا

  بالسكين أو دهساً بإحدى وسائل النقل.

وهي الوقفات التي يقوم بها الفلسطينيون احتجاجاً على قـرارات  وقفات احتجاجية:  2.2.6
، مطالبين عينة ومجحفة بحق الشعب الفلسطينيأو انتهاكات أو أزمات أو ظروف م

بوضع حلول للخروج من هذه األزمة أو الرجوع عن القـرارات المجحفـة بحـق    
  الشعب الفلسطيني.

تشمل دعوات العصيان المدني، واالمتناع عن وهي المقاطعة االقتصادية والثقافية:  2.2.7
وعدم المشاركة فـي األنشـطة السياسـية واالقتصـادية      ،شراء منتجات االحتالل

أنشطة وأعمال منظمات إلى جميع  شرعيته، إضافةًوالثقافية والرياضية التي تدعم 
 المقاطعة الدولية.

إجراءات االحـتالل  وهي صورة من التعبير عن الرفض والثورة على : اإلضرابات 2.2.8
وتتعطـل األعمـال    ،سرائيلي تتوقف فيها مظاهر الحيـاة والمرافـق العامـة   اإل

الحركـة  وتتوقـف المواصـالت عـن     ،إذ تغلق المحالت التجاريـة  ؛االقتصادية
 اإلضرابات.

، وهي إقامة معارض وحفالت فنية ومهرجانات تـأبين للشـهداء  األعمال الفنية:   2.2.9
بغرض نشر ثقافة المقاومة  ؛اإلنتاجات الفنية المسموعة والمرئية والثقافية صداروإ

 والتوعية بالحقوق الفلسطينية. ،والتمسك بها

 .اها سابقًالشعبية التي لم يرد ذكر هي أشكال المقاومة: وأخرى  2.2.10
  

 : االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيليةموضوعات  2.3

ا الطيـران  وهي عمليات القصف واالستهداف التي ينفـذه  :قصف مواقع للمقاومة 2.3.1
للمقاومة التابعة  ، واألنفاقنقاط الرصد و ،المواقع العسكرية الحربي اإلسرائيلي ضد
 .)1(الفلسطينية في قطاع غزة

                                                           
  ).27تحليلية (ص شملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة أبو) 1(
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لـس أمنـي   وهو مج :ي اإلسرائيلي المصغر (الكابينيت)زاراجتماعات المجلس الو 2.3.2
 ،وعدد من الوزراء والقـادة العسـكريين   سرائيل)مصغر يحضره رئيس وزراء (إ

، والمقاومـة علـى وجـه    لمناقشة قضايا وموضوعات تتصل بفلسطين بشكل عام
 .الخصوص

رائيلي وهي الخطابات والتهديدات التي يوجهها االحتالل اإلستصريحات وتهديدات:  2.3.3
 اوتهديـد  امن خالل إحدى شخصياته العسكرية أو السياسية، تحمل تحذير ،للمقاومة

 بإجراء عقابي معين. 

وهي عملية قتل متعمدة ومنظمة يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي لشخصيات اغتياالت:  2.3.4
 ،مهمة ذات تأثير عسكري أو سياسي أو فكري، إما داخـل فلسـطين أو خارجهـا   

إما االستهداف المباشر من قبل الطيران الحربي أو على يد عمالئـه  بإحدى وسائله 
 أو من خالل جهاز الموساد اإلسرائيلي.

اومين  خالل قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال المق وهياعتقاالت مقاومين :  2.3.5
قد تستغرق مدة من الزمن أو يتم أخذهم عن طريق البحر  عمليات تفتيش ومطاردة

 .الحدوديةأو المناطق 
   .وهي أعمال عسكرية أخرى لم تذكر سابقاً  أخرى: 2.3.6

وهي المصادر اإلعالميـة المختلفـة التـي تـزود الوسـيلة       فئة المصادر الصحفية : .3
 بالمعلومات ، وتنقسم إلى :

وهي تلك المصادر التي يعتمد فيها الموقع اإللكتروني علـى هيئـة   المصادر الداخلية:  3.1
  .)1(والمراسل الصحفي المندوب :مثل ،لمعلوماتتحريره في الحصول على ا

من خارج هيئة التحرير، تعتمد عليها الصـحيفة أو   مصادري وهالمصادر الخارجية:   3.2
، وليس والمعلومات بمقابل أو دون مقابل الوسيلة اإلعالمية في الحصول على األخبار

، )2(ي المقـام األول كونها ال تعمل لحسابها ف ؛مؤسسة أو الصحيفة أي سيطرة عليهالل
  :ويتفرع منها

                                                           
  ).101أبو زيد، فن الخبر الصحفي (ص) 1(
  .)109الخبر الصحفي (ص نصر وعبدالرحمن، التحرير الصحفي في عصر المعلومات:  )2(
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ـ   ابتَّويقصد بهم كُكاتب مصاحف (مصاحفون):  3.2.1 كـانوا كتاب ا مقاالت الرأي، سواء
   ، يستكتبهم الموقع اإللكتروني للكتابة فيه.   فلسطينيين أو عرباً أو أجانب

وتغطيـة  بجمع األخبار  عنىهي مؤسسات تقدم خدمة إخبارية، وتُوكاالت األنباء: و 3.2.2
األحداث بالصورة والكلمة والصوت، وتقوم بتوفير خدماتها اإلخبارية إلى مختلـف  

  قليمية والمحلية. تشمل وكاالت األنباء الدولية واإلو ،)1(الوسائل اإلعالمية

الدراسـة   والمجالت التي يستمدان منها موقعـا وهي الصحف الصحف والمجالت:  3.2.3
كانت هذه الصحف والمجالت عربيـة   ة، سواءبعض موضوعاتهما الخاصة بالمقاوم

  أو أجنبية. 

  .ذكره سبق الذي غير آخر مصدر وهي أي: أخرى 3.3

 
تسعى الباحثة من خاللها إلـى معرفـة منشـأ    وهي الفئة التي  فئة النطاق الجغرافي : .4

المعلومة المتضمنة في المادة موضوع التحليل ، ومن أين جاءت، وهي تكشـف عـن   
  إلى :  تقسيمها وتم ،)2(الهتمامات ونقاط التركيزالتوزيع الجغرافي ل

، البحـر المتوسـط   المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني علـى  هوو: قطاع غزة 4.1
 ،)3(نمن مساحة فلسطي )%33.1(تقريبا  بها المحافظات الجنوبية  التي تشكليقصد و

محافظـة   :محافظات هـي ) 5من(ويتكون ، )²كم 360ويمتد القطاع على مساحة (
  .، ومحافظة خانيونس، ومحافظة رفح مال، محافظة غزة، ومحافظة الوسطىالش

لسطينية التـي سـيطر   هي جميع المحافظات الشمالية لألراضي الفوالضفة الغربية:  4.2
%) من مساحة فلسـطين  21وتشكل نحو (، م1967ا االحتالل اإلسرائيلي عام عليه

الخليل، قلقيلية، طوباس،  :) محافظات هي10(، وتضم )²كم 5500وتمتد على نحو (
 .)4(نابلس ،رام اهللا ،سلفيت، طولكرم، أريحا، بيت لحم، جنين

                                                           
   .  )18مصطفى، وكاالت األنباء بين الماضي والحاضر (ص )1(
    ).268حسين، تحليل المضمون (ص) 2(
  .كتروني)إلقطاع غزة (موقع  المعرفة، )3(
  ).40-39الشريف، معالجة المواقع الفلسطينية اإللكترونية اإلخبارية لحصار غزة (ص ص )4(
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ط فلسطين ،وتعـد مدينـة القـدس    وهي تقع ضمن سلسلة جبال الخليل وس: القدس  4.3
المحتلة من أكبر مدن فلسطين التاريخية من حيث المساحة والسكان ،وأكثرها أهميةً 

ـ دينيةً واقتصاديةً ، حيث يتواجد  ريفين وهـو  فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الش
المسجد األقصى المبارك ،ويعدها الفلسطينيون عاصمة فلسطين األبدية، وتعد مدينـة  

 م .1967م وعام 1948لقدس مدينة واحدة بشقيها المحتل في عام ا
ي والمناطق الفلسطينية التي جميع األراضوهي م : 1948األراضي المحتلة في عام  4.4

الفلسـطينيين  وسـكانها  م ، وأخضـعها  1948بعد حرب سرائيلي احتلَّها الجيش اإل
 .)1( للقوانين اإلسرائيلية

 دول العربية واإلسالمية واألجنبية. : ويقصد بها جميع الخارج فلسطين 4.5

  
وهي الفئة التي توضح وتكشف عن الشخصـيات الفاعلـة    :فئة الشخصيات المحورية .5

  تقسيمها إلى : وتم، والمؤثرة في األحداث والوقائع

وتنقسـم  التي تؤثر في المجتمع الفلسطيني،  هي الشخصياتو: شخصيات فلسطينية 5.1
 إلى:

 :مثل ،الفلسطينية ن الشخصيات المسؤولة في السلطةوهي الفئة التي تعبر ع :رسمية 5.1.1
 لمنظمة التحريـر الفلسـطينية،   وأعضاء اللجنة التنفيذية  ،والوزراء ،رئيس الحكومة

لجماهيرية ، الذين يشاركون في الفعاليات واألنشطة االمجلس التشريعي وغيرهونواب 
 الخاصة بالمقاومة.

ات واألحزاب والفصائل الفلسـطينية  وهي الشخصيات المسؤولة في التنظيم: حزبية 5.1.2
 الذين ليس لهم صلة بالعمل العسكري. ،المختلفة

هي الشخصيات التي تتحمل المسؤولية العسكرية فـي الجنـاح المسـلح    و :عسكرية 5.1.3
باإلضافة إلى العاملين فـي   ،فمنهم القادة والجند ؛للتنظيم الفلسطيني، وتختلف رتبهم

 عسكرية.  ااإلدارة والتنظيم ممن يحملون رتبو ،كالمكتب اإلعالمي ،الدوائر األخرى
تعمل خارج اإلطار  وهي المنظمات التي: المجتمع المدنيمنظمات وشخصيات من  5.1.4

 ، أو شخصيات عادية من أفراد المجتمع الفلسطيني.الرسمي للدولة
                                                           

  .)36(ص األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية مقارنةالدلو،  )1(
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 : ت المؤثرة في المجتمع اإلسرائيلي، ومنهمي الشخصياوه: شخصيات إسرائيلية 5.2

 ،، والـوزراء سـرائيلي رئـيس الـوزراء اإل   :مثل ،عني شخصياتوهي ترسمية:   5.2.1
 وأعضاء الكنيست. سرائيليةوأعضاء ومسؤولون في الحكومة اإل

 .ي الشخصيات المسؤولة أو التي تنتمي لألحزاب اإلسرائيليةوهحزبية:  5.2.2

 ،ت العسكرية الناطقة باسم الحكومة، أو باسم جيش االحـتالل وهي القيادا: عسكرية 5.2.3
سـرائيلي  حماية المجتمـع اإل  الذين يوكل إليهم مهمة ،)1(اإلسرائيليالل وجنود االحت

 .وأمنه

وهم أفراد المجتمع المدني اإلسرائيلي من : منظمات وشخصيات من المجتمع المدني 5.2.4
 .مستوطنينصهاينة و

والمدنيـة وشخصـيات   هي الشخصيات السياسية والعسـكرية  و: شخصيات عربية 5.3
  إلى الدول العربية ذات االهتمام بالشأن الفلسطيني.التي تنتمي  ،المنظمات األهلية

: وهي الشخصيات السياسية والعسكرية وشخصـيات المنظمـات   شخصيات أجنبية  5.4
األهلية التي تنتمي إلى الدول األجنبية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية أو لها مواقف 

  منها.
ية وأسلوب تقديم وعرض محتوى هي الفئات التي تشرح كيف: فئات الشكل (كيف قيـل) ثانياً: 

حثة باستخدام ، وقامت البا)2(كيف قيل؟ :وتهتم باإلجابة على السؤال ،المادة الصحفية
لى أنواع الفنون الصحفية المستخدمة فـي مـوقعي الدراسـة،    فئات الشكل للتعرف إ

وأنواع العناوين الصحفية، وأنواع الوسائط المتعددة والروابط المستخدمة وغيرهـا،  
  ي:مت الفئات كاآلتسوقُ

 عليهـا موقعـا   ل الصحفية أو القوالب التي اعتمدوهي األشكا: فئة الفنون الصحفية .6
، واشـتملت علـى   هما التي تعزز من ثقافة المقاومـة الدراسة في عرض موضوعات

 :ةجموعة من الفئات الفرعية اآلتيم
ه في اءرقُيطلع به الموقع اإللكتروني  ،وهو وصف موضوعي دقيقالخبر الصحفي:  6.1

لغة سهلة وواضحة وعبارات قصيرة، على الوقائع والتفاصيل واألسـباب والنتـائج   
                                                           

  ). 36تحليلية مقارنة (ص الدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة) 1(
  .)23عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية (ص )2(
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ـ    المتاحة والمتتابعة لحدث حالي أو رأي أو  اأو موقف جديد أو قضـية وقعـت غالب
وما فيه أو  ،ها ستقع، تتصل جميعها بمجتمعهم وأفرادهمستمرة في الوقوع أو تأكد أنّ

تساهم في توعيتهم وتثقـيفهم وتسـليتهم وتحقـق الـربح     بالمجتمعات األخرى، كما 
  . )1(المادي

وهي التقارير اآلنية السريعة عن األحداث المهمة، وتحتـوي علـى    :القصة الخبرية 6.2
األسـئلة   صها خبراء الصحافة في اإلجابة عنتفاصيل الحدث وكل جوانبه التي يلخ

ا للخبر ال تجيب عنه، ترك جانب، وال تأين؟ية: من، متى، ماذا، كيف، لماذا، تالستة اآل
 .)2(حيث يتوافر لها وقت أطول نسبياً عن تغطية األخبار الصغيرة السريعة

وهو فن يقع بين الخبر والتحقيق الصحفي، وال يستوعب الجوانب التقرير الصحفي:  6.3
كما هو الشأن في الخبر، وإنمـا يسـتوعب    ،الجوهرية أو الرئيسية  في الحدث فقط

ويسمح بـإبراز   ،لمكان واألشخاص والظروف التي ترتبط بالحدثوصف الزمان وا
 . )3(اآلراء الشخصية والتجارب الذاتية للمحرر كاتب التقرير

وهو فن صحفي يعبر عن رأي الموقع اإللكتروني أو رأي بعـض  المقال الصحفي:  6.4
الكتاب والمفكرين الذين ال يعملون فيه، وهو ال يقتصر على الشـرح والتفسـير أو   

عليق على الحدث، بل يقدم كاتبه فكرة جديدة أو رؤية شخصية تشكل في حد ذاتها الت
 .  )4(قضية تشغل الرأي العام

 .اوقوالب صحفية عدا التي ذكرت سابقً وهو ما تبقى من أشكالأخرى:  6.5

تعمـل علـى    ،تحوي جوهر الموضوع ،وهي كلمات قليلة سهلة الفهمفئة العناوين:  .7
مع ضـرورة   ،وشكلها العام أحد عناصر الصفحة الرئيسية، وتعد جذب انتباه القارئ

من حيث الحروف المستخدمة دون  ،تحقيق التوازن بين مكونات الصفحة بشكل عام
 لوظيفتها إلى: اوتنقسم العناوين الصحفية وفقً، )5(إهمال أحجامها وألوانها

                                                           
  .)48(ص فن الخبر، أدهم )1(
    .)61(ص علم الدين وعبدالمجيد، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )2(
  ). 135أبو زيد، فن الكتابة الصحفية (ص )3(
  ).179المرجع السابق (ص) 4(
  ).49فن اإلخراج الصحفي ( النادي، )5(
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د له، وفـي  تأتي قبل العنوان الرئيس وتمه عدة كلمات قليلةوهو  :التمهيديالعنوان  7.1
أغلب األحيان يشير إلى مكان أو زمان الحدث، ومن الضروري عدم تكرار الكلمات 
المستخدمة في العنوان الرئيس، وتكتفي كلماته باإلشـارة إلـى العنـوان الـرئيس     

 .)1(المصاحب للنص الخبري والتمهيد له بكلمات تتصل بشكل ما بمضمونه
ا، ويحمل أهم مـا يتصـل بالمضـمون    وهو أهم العناوين وأبرزهالعنوان الرئيس:  7.2

، وهو الذي تتجه إليه األذهان بسرعة ويجذب القراء )2(التحريري للخبر وأبرز جوانبه
   . )3(وينقلهم لقراءة المقدمة

تلحـق بـالعنوان الـرئيس،     عدة سطور سطر أو و عبارة عنوه: ثانويالعنوان ال 7.3
من عناصره، ويـرتبط  وتحتوي على تفاصيل أكثر للخبر، أو يشير إلى عنصر آخر 

ها حروف أقل سماكة استخدامها باألخبار الكبيرة، وتتميز حروف العنوان الفرعي بأنّ
 .)4(خباريةغالباً ما يستخدم في التقارير اإلوكثافة من العنوان الرئيس، و

أشـكالها علـى    سيج من العناصر التي تستخدم بجميعوهي ن :فئة الوسائط المتعددة .8
إلثراء وتدعيم المواد اإلعالميـة   ؛ترونية العسكرية الفلسطينيةصفحات المواقع اإللك

 : وهي تنقسم إلىالخاصة بتعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب، 
ا تضـيفه علـى المـادة    مِل ؛وهي تزيد من تدعيم قيمة المضمونوالرسوم:  الصور 8.1

رسوم موضوع التحليل من زيادة االهتمام واإليضاح والتأكيد، وما تعكسه الصور وال
 إلـى  تقسـيمها  وتـم ، )5(من معانٍ وأفكار تضاف إلى القيمة الموضوعية للمضمون

 :اآلتي
ا لهـا مـن   مِل براز المستخدمة في بناء الوحدات؛وهي من أهم عناصر اإلالصور:  8.1.1

قدرات تأثيرية ومعاني مهمة للقراء، ويتم إنتاجها بآلية تامة، وتتسم بتدرجاتها الظلية 
    :م إلىوتنقس، )6(الطبيعية

                                                           
  ).112الديلمي، التحرير الصحفي (ص) 1(
  ). 134الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها (ص) 2(
  ).112الديلمي، التحرير الصحفي (ص) 3(
  ).134الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها (ص) 4(
  ).272حسين، تحليل المضمون(ص) 5(
  ).38ور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية (صسكيك، د) 6(
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مع اعتمادها  ،ر التي تقدم خدمات إخبارية كاملةويقصد بها الصو: الخبريةالصور  8.1.1.1
 . )1(ح المعاني غير الظاهرة في الصورةعلى كلمات قليلة لشر

وهي الصور التي تعبر عن الشخصيات ذات العالقة بالوحدات : شخصيةال الصور 8.1.1.2
ة ذات عالقـة بهـذه   التحريرية المنشورة، وقد تحمل الصورة أكثر من شخصـي 

 .)2(الوحدات

ي وظيفة اإلعالم بشـكل مصـاحب   وهي الصور التي تؤد: الصورة الموضوعية 8.1.1.3
 .)3(لقيم اإلخبارية التي يشتمل عليهاوتقوم بتدعيم ا ،للنص

وهي مجموعة من الصور المتنوعة تعبر عن موضوع معين كصور  :ألبوم صور 8.1.1.4
 عروض العسكرية وغيرها.وال ،والمهمات الجهادية ،العمليات االستشهادية

الرسوم واألشكال التوضيحية التـي اسـتخدمها موقعـا     : ويقصد بها جميعالرسوم 8.1.2
 الدراسة في تدعيم الموضوعات التي تعزز من ثقافة المقاومة لدى الشباب. 

وهو يعني إرفاق ملف صوتي مع المادة، ويعتبـر الصـوت أحـد    : الملف الصوتي 8.2
ذا اجتمـع  خدام وفعالية الوسائط المتعـددة؛ ألنّـه إ  ستالوسائط المهمة التي تزيد من ا

 ، ويستطيع المستخدم أن)4(الصوت مع بقية الوسائط أعطى التطبيق ميزة وفائدة أكبر
  . حال تصفح المادة الخبرية القائيقد يعمل ت يشغل الملف الصوتي بنفسه، أو

نشورة، وقد يكـون  ويقصد بها إرفاق فيديو لتدعيم المادة اإلعالمية الممقطع فيديو:  8.3
وقد يحتوي على المـادة المكتوبـة نفسـها، أو    )5(اللمادة وقد يكون مستقلً امصاحب ،

 تفاصيل أخرى غير المذكورة في النص السابق. 
وتعني سهولة االنتقال إلى روابط أخرى داخل الموقع لالطالع على  روابط وإحاالت: 8.4

 مواضيع ذات صلة أو مشابهة لها.

                                                           
  ).49مكي، اإلخراج الصحفي (ص) 1(
  ).109الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي(ص) 2(
  ).152بهنسي، تأثيرات الصورة الصحفية بين النظرية والتطبيق () 3(
  ).310السالمي، تكنولوجيا المعلومات (ص) 4(
    ).26الشربيني، صحافة األطفال اإللكترونية (ص) 5(
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وهي خاصية تفاعلية تسهل عملية النشر والمشاركة للمـادة  : عليةالعناصر التفا فئة .9
   :يةوتشمل الفئات الفرعية اآلت، )1(اإلعالمية بما يحقق التفاعل واالنتشار

وهي خدمة يقصد بها إتاحـة موقعـا الدراسـة    الربط بشبكات التواصل االجتماعي:  9.1
قافـة المقاومـة علـى    المجال للمستخدم بمشاركة المواد اإلعالمية الخاصة بتعزيز ث

، وقوقل واالنستغرام ،وتويتر ،شبكات التواصل االجتماعي المختلفة مثل: الفيس بوك
 وغيرها.بلس، 

تتيح هذه الخدمة للمستخدم التعليق على ما نشر فـي مـوقعي   الردود والتعليقات: و 9.2
شر بـالموقع، أو  الدراسة، وإرسال رسائل إلكترونية إلى المحرر يعلق فيها على ما ن

يقدم فيها اقتراحِل اا أو تصحيح2(ا تم نشرهم(. 
وهي خدمة تتيح  للمستخدم بأن يشـارك المـواد   الربط بتطبيقات الهاتف المحمول:  9.3

مثـل:   ،اإلعالمية الخاصة بتعزيز ثقافة المقاومة على تطبيقات الهـاتف المحمـول  
 وغيرها. ،والسجنل ،والتيليجرام ،والماسنجر ،الواتس أب

 اصر تفاعلية أخرى غير التي سبق ذكرها.وهي عنأخرى:  9.4

  :(االستبانة) صحيفة االستقصاء  . ب

وهى إحدى األساليب التي تستخدم في جمع بيانات أولية من العينة المختارة أو جميع 
وذلـك   ا؛المعدة مقدممفردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة المحددة 

ن واتجاهاتهم أو الدوافع والعوامل يهات نظر المبحوثائق معينة، أو وجلى حقإبهدف التعرف 
 .)3(التي تدفعهم إلى تصرفات سلوكية معينة والمؤثرات

وحدات على النحو اآلتي خمسةتقسيم أداة الدراسة إلى  وتم:  

  السمات العامة.: الوحدة األولى .1

 طينية.لكترونية العسكرية الفلسعادات وأنماط متابعة المواقع اإل :الوحدة الثانية .2

 : االعتماد على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب.الوحدة الثالثة .3

                                                           
  ).38كترونية في ظل الثورة التكنولوجية (صلكنعان، الصحافة اإل) 1(
  ).39(ص المرجع السابق )2(
  .)206(ص بحوث اإلعالمحسين،  )3(
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: التأثيرات الناتجة عن االعتماد على موقعي الدراسة في تعزيـز ثقافـة   رابعةالوحدة ال .4
  المقاومة لدى الشباب.

 المعوقات ومقترحات التطوير. الوحدة الخامسة: .5

 :عينتها: مجتمع الدراسة والحادي عشر
  :وعينتها مجتمع الدراسة التحليلية :اأولً

 ،فلسطينيةجميع المواقع العسكرية للفصائل اليتمثل مجتمع الدراسة في : مجتمع الدراسة .1
وقـع كتائـب سـرايا    ، معزالدين القسامالشهيد موقع كتائب وهي:  ،وتبلغ سبعة مواقع

العـامودي)،   اء نضال، موقع كتائب شهداء األقصى (لوعلي مصطفى بوأ، موقع القدس
، موقع كتائب قصى (لواء غزة)، موقع ألوية الناصر صالح الدينموقع كتائب شهداء األ

 المقاومة الوطنية.
 عينة الدراسة:  .2

سـرايا  ائب الشهيد عزالدين القسـام، و كت يوقع اختيار الباحثة على موقع :عينة المصادرأ. 
  :وذلك لألسباب اآلتية القدس؛

فـي   وذات شعبية جماهيرية كبيـرة  ،ألقوى فصيلين مسلحين تعود ينالموقع ةمرجعي -
  األراضي الفلسطينية.

سـكرية  لكترونية العدم في متابعة الجمهور للمواقع اإلن على مركز متقحصول الموقعي -
فقـد حصـل موقـع      )موقع إليكسا(، وذلك حسب إحصائية الفلسطينية محلياً ودولياً

، ) عالميـاً 508,931، و() محليا308ًى الترتيب ( عل عزالدين القسامالشهيد كتائب 
  .)1() عالميا1,398,399ً) محلياً، و (798بينما جاء موقع سرايا القدس في الترتيب (

لتطـوير  ذان يحرصان على التحديث الفوري والمتابعة اآلنيـة وا الموقعان الوحيدان اللَّ -
  .، على عكس المواقع األخرىالشكلي بشكل مستمر وملحوظ

  .ين لتوفر خاصية البحث اإللكترونيالموقع إمكانية البحث في -

لكتروني الرسمي لكتائب الشـهيد  هو الموقع اإل :عز الدين القسامموقع كتائب الشهيد   2.1
، م2001، تأسس عام لحركة المقاومة اإلسالمية حماس عسكريعزالدين القسام الجناح ال

                                                           
  موقع إليكسا ، (موقع إلكتروني).) 1(
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من المؤسسين الشـهيد المهنـدس   ، وكان قصىك بعد أشهر من انطالق انتفاضة األوذل
العام لكتائـب القسـام صـالح     حيث قام بعرض الفكرة على الشهيد  القائد ،رامي سعد
، وقد احتوى بين جوانبه علـى  )قساميون(وقد حمل اسم  ،، وتمت الموافقة عليهاشحادة

المقاالت التقارير وإلى  إضافةً ، مجموعة من صور الشهداء وبعض العمليات المصورة
بين  اواسع ا، وقد شهد الموقع انتشارالفلسطيني بناء الشعبأي تبث روح المقاومة بين الت

، فكان أول موقع إلكتروني دباءاألمثقفين والجامعيين وال ةطلبوخاصةً الطبقات المجتمع 
  .)1(مقاوم على مستوى فلسطين

الجهـاد   كةلحر للجناح العسكري لكتروني الرسمي هو الموقع اإل :موقع سرايا القدس  2.2
، وكان صاحب فكرة إنشاء الموقع هو الشهيد م2004 ، تأسس عاماإلسالمي في فلسطين

، ه عدد من شباب حركة الجهـاد حينهـا  ، وساعدقام بتأسيسه نوهو م ،دانيال منصور
م السير الذاتية للشهداء والقـادة،  ، ونشر أهوقع بنشر آخر األخبار والمستجداتواهتم الم
وعملياتهم، وهدفَ الموقع إلى التعريف بحركة الجهـاد اإلسـالمي    لى صورهمإ إضافةً

وانتشر حينها اسـتخدام  أهدافها ورؤيتها ألكبر عدد ممكن،  وإيصال ،وجناحها العسكري
 .)2(المجتمع الفلسطينيالموقع بين مختلف فئات 

  

حتـى  و م1/5/2018 الفترة الزمنية الواقعة مـا بـين  اختارت الباحثة العينة الزمنية :   . ت
بواقـع  اختارت منها عينة عشوائية منتظمـة  ، أشهرثالثة خالل  :، أيم31/7/2018

، ) يومـاً 92من كل موقع بإجمالي ( ) يوما46ًبواقع (اختيار يوم وترك الذي يليه، أي 
غيرات الطارئة على موقعي الدراسة، إضافة إلى وهذا يعني اتسامها بالحداثة ومواكبة الت

، ومستجدات وطنيـة وعالميـة ذات   تصعيد عسكري إسرائيلي من ما تشهده هذه الفترة
خالل فترة الدراسـة ولفتـرات    مت الباحثة بتتبع الموقعينصلة بالشأن الفلسطيني، وقا

 لكتروني لهما.ختلفة في اليوم، وتسجيل كل ما يعرضاه؛ لعدم وجود أرشيف إم
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 24( )تائب الشهيد عزالدين القسام (مستلمهبة أبوعبيد (مرسل بالبريد اإللكتروني)، مسؤول موقع ك )1(

  .م)2018ابريل
  .(موقع إلكتروني) سرايا القدس، الموقع الرسمي للجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالميموقع  )2(
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 :وعينتها مجتمع الدراسة الميدانية: ثانياً

يتمثل مجتمع الدراسة في الشباب الفلسطيني فـي محافظـات غـزة    : ةمجتمع الدراس .1
عاماً، وقـد بلـغ عـددهم     35إلى  18الخمس، الذين يقعون في الفئة العمرية من سن 

، وفق النتائج النهائية للتعداد السكاني عـام  )1(م 7201شاباً وشابة لعام  )484,083(
 . م2017

مجتمع الدراسة من ة طبقية بسيطة عشوائينة عيقامت الباحثة باختيار  :عينة الدراسة  .2
، علماً بأن الباحثة الشباب في كل محافظة وزعت وفقاً لنسبة ،فردةم )200( بلغ عددها
غير صـالحة،   40، وبعد مراجعتها تبين وجود 240استبانه، عاد منها  260وزعت 

الشباب في  يوضح نسبة والجدول التاليمفردة،  200ون عدد مفردات العينة وبالتالي يك
 كل محافظة وعدد مفردات العينة فيها.

 
 توزيع عينة الدراسة على المحافظات الخمس ) يوضح1.1جدول (

  العينة  النسبة%  المجتمع  المحافظة
 38 19 91,902  شمال غزة

 68 34.1  165,340  غزة
 30  14.7  71,152  الوسطى
 40 20  96,659  خانيونس
 24 12.2  59,030  رفح

 200  %100  484,083  اإلجمالي

  

   

                                                           
  ).73(ص م 2017عام والمنشآتوالمساكن  لسكانالعام ل لتعدادالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ا )1(
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  السمات العامة لعينة الدراسة:

  يوضح الجدول التالي السمات العامة لعينة الدراسة.
  .عينة الدراسة لسماتالتكرارات والنسب المئوية  يوضح )1.2( جدول

  %النسبة المئوية  العدد  فئات السمة  السمة العامة
  
  النوع

  60  120  ذكر
  40  80  أنثى

  100  200  المجموع
  
  

  لعمرا

  37.5  75  26 – 22من 
  28.5  57  30 – 26من 
 23  46  35 – 30من 
  11  22  22 – 18من 

 100  200  المجموع
  
  

  المؤهل العلمي

  71  142  بكالوريوس

  21  42  دراسات عليا

  8  16  دبلوم 

  0  0  ثانوية فأقل

 100  200  المجموع

  
  
  الوظيفة

  40  80  طالب

  26  52  موظف قطاع خاص

  24.5  49  عن العملعاطل 

  6  12  موظف حكومي

  3.5  7  عامل

 100  200  المجموع

  
  
  السكن

  34  68  غزة

  20  40  خان يونس

  19  38  شمال غزة
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  %النسبة المئوية  العدد  فئات السمة  السمة العامة
  15  30  الوسطى

  12  24  رفح

 100  200  المجموع

  
  

  التوجه السياسي

  36  72  مستقل

  29  58  حماس

  18.5  37  الجهاد اإلسالمي

  13.5  27  فتح

  2  4  أخرى

  1  2  الجبهة الشعبية

  0  0  الجبهة الديمقراطية

 100  200  المجموع

  

ن من الجدول السابقيتبي، 40(مقابل )%60(الغالبية كانت لفئة الذكور بنسبة  أن%( 
، تالهـا مـن   )%37.5() بنسـبة  26إلى  22إناث، وغلبت عليهم الفئة العمرية من سن (

لل على حرص الشباب في مقتبل أعمارهم علـى  مما يد )؛%28.5) بنسبة(30إلى  26سن(
  عسكرية لتعزيز ثقافتهم بالمقاومة.متابعة هذا النوع المتخصص من المواقع اإللكترونية ال

 درجـة   الحاصلين على من ةعلميال تهمؤهالم نز معظم الشباب عينة الدراسة بأوتمي
يشير إلـى ارتفـاع    ،)%21الها درجة الدراسات العليا بنسبة(، ت%)71بنسبة( البكالوريوس

  معات الفلسطينية على مستوى الوطن.نتشار الجاال مستوى حملة الشهادات العليا، نظراً

يزالون على مقاعد الدراسة  هم الجاءت الوظيفة الغالبة على الشباب هي طالب أي أنّ
، تالهـا عاطـل عـن العمـل     )%26)، تالها موظف القطاع الخاص بنسـبة( %40بنسبة(
على النسـبة األكبـر   مكان السكن الذي غلب ، وحصلت محافظة غزة على )%24.5بنسبة(

  .%)20تلتها محافظة خانيونس بنسبة( ،)%34للعينة بنسبة(

تالها حمـاس بنسـبة    )%36ياسي للعينة، فبرز المستقل بنسبة(واختلف التوجه الس
األعلـى   ، وترجع الباحثة حصول التوجه المستقل النسبة)%18.5)، ثم الجهاد بنسبة(29%(
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رغم معرفتنا بأن توجه سياسي معين، إلى خوف الـبعض مـن    ذوالشباب الفلسطيني  معظم
  التصريح بشكل علني عن توجهه السياسي بحجة أسباب خاصة.

  القياس :أسلوب وحدات التحليل و: الثاني عشر
 :ثالثة وحدات، هي استخدمت الباحثةُ :وحدات التحليل .1

جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها  وهي عبارة عنوحدة الموضوع:   1.1
وتتكون عادة من جملة مختصرة محددة تتضمن مجموعة األفكار  ،موضوع التحليل

الموضوعات التـي تناولـت    -هنا– وهي ،)1(التي يحتوي عليها موضوع التحليل
 ؛وحـدة الفكـرة  ت الباحثـة  ستخدمها اوفي إطار، المقاومة وموضوعات قضايا 

مـوقعي  التي تضمنتها قضـايا المقاومـة فـي    الفرعية الموضوعات  لىإللتعرف 
 .الدراسة

: يقصد بها الوحدة اإلعالمية المتكاملة التي يقـوم  الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية 1.2
جميع الفنون الصحفية التي تناولت قضايا وموضـوعات  وهي  ،)2(الباحث بتحليلها

 المقاومة  في موقعي الدراسة.
وهي تركز على الشخصيات الخيالية أو التاريخية فـي تحليـل   : وحدة الشخصية 1.3

القصص والدراما واألفالم، والتمثيليات والمسلسالت اإلذاعية والكتابات التي تتناول 
لى جميع الشخصيات المحورية وذلك للتعرف إ، )3(تاريخ بعض الشخصيات واألفراد

 ي الدراسة.الفاعلة في موضوعات المقاومة الخاضعة للتحليل في موقع
وهو نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاته ومتغيراته،  :أسلوب القياس .2

ويمكن من خالله إعادة بناء المحتوى على شكل أرقام وأعداد، تساعد في الوصول إلى 
، واألسلوب الذي )4( نتائج كمية، وتسهم في التفسير واالستدالل، وتحقيق أهداف الدراسة

 لباحثة في دراستها هو التكرار.استخدمته ا
ii.   

                                                           
  ).79صمون(تحليل المضحسين،  )1(
  .)81المرجع السابق (ص )2(
  .)260(ص حسين، بحوث اإلعالم  )3(
  .)260مرجع سابق (صال) 4(
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  جراءات الصدق والثبات:إ :عشرثالث ال
  : إجراءات الصدق والثبات الستمارة تحليل المضمون:اأولً

 إجراءات الصدق:  .1

ما هو مراد قياسه، ومن ثم ارتفاع مسـتوى   ااألداة تقيس فعلً به التأكد من أنيقصد 
  .)1(إلى التعميمالثقة في النتائج، بحيث يمكن االنتقال منها 

   -الباحثة: قامتولتحقيق ذلك 

، ويجيـب  بما يحقق أهداف الدراسة ،تصميم استمارة تحليل المضمون وفق فئات محددة  .أ 
 تساؤالتها.  عن

، من خالل االسـتعانة بـالمراجع   اواضح اإجرائي اتعريف فئات تحليل المضمون تعريفً  .ب 
 باحث بأسلوب علمي.العلمية ذات العالقة، أو تعريفها من وجهة نظر ال

 من خاللها تحويل المضمون إلى وحدات كمية. تحديد أسلوب القياس الذي تم  .ج 

ين فـي مجـال   صتَخْوالم مينكِّحمن المعرض استمارة تحليل المضمون على مجموعة   .د 
 .•اإلعالم

 .مفردة قبل البدء بالتحليل 20عينة محدودة بلغت  تجريب استمارة تحليل المضمون على  .ه 
 

 ءات الثبات: إجرا .2

للتأكد من درجة االتساق العاليـة   ؛يعبر اختبار الثبات عن ثبات أداة جمع المعلومات
لها، بما يتيح قياس ما تقيسه من ظواهر بدرجة عالية من الدقة، والحصـول علـى نتـائج    

نفـس  من  سواء ،متطابقة أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع المعلومات
  . )2(أو من مبحوثين آخرين، أو أجراها الباحث نفسه أو باحثون آخرون ين المبحوث

 الدراسـة  نتـائج مدى صـحة   للتأكد من ؛الباحثة أسلوب إعادة االختبار استخدمتو
للتأكد من مـدى   ؛عن طريق إعادة تحليل عينة عشوائية لبعض أيام موقعي الدراسة ،وثباتها

تقوم بنفسها بإعادة تحليل المضمون، لعينة جزئية مـن   مطابقة النتائج، واختارت الباحثة أن
                                                           

 ).181صعبدالمجيد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم () (1

  ).1انظر: الملحق رقم ( •
  .)310-309 ص (صتحليل المضمون ) حسين، (2
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، من خالل اختيار أول ) أيام لكل موقع على حدة6بواقع ( )،12وبلغ قوامها ( ،العينة األصلية
مـدار الثالثـة أشـهر عينـة      يوم في كل شهر ثم اختيار اليوم الخامس عشر، وهكذا على

  .)1(الدراسة

 الـذي  هولستي، طريقة أشهرها من طريقة نم بأكثر المرمزين بين الثبات ويحسب"
ذلك  المرمزين، ويتم بين االتفاق نسب ضوء في االسمية البيانات تحليل في الثبات يقيس مدى

  :)2(باستخدام المعادلة اآلتية

ثبات 
  هولستي=

  ت2
  2+ ن 1ن

 على عينـة  يوماً من انتهاء التحليل، )92(االختبار بنفسها بعد وقامت الباحثة بإعادة 
 النتائج وكانتقارنت بين التحليلين األول والثاني،  ثم ،من عدد قضايا المقاومة )%9.3تمثل(
  :اآلتي النحو على

  

  نتائج اختبار الثبات لفئة قضايا المقاومة في موقعي الدراسة:

  : موقع كتائب عزالدين القسام:اأولً

التـي خضـعت    سـطينية بلغ عدد قضايا المقاومة الفلالفلسطينية:  فئة قضايا المقاومة .1
  على النحو اآلتي: موزعةً قضيةً) 40للدراسة (

)، والمقاومة 25جاءت المقاومة الشعبية ()، 40(ا: بلغت تكراراتهقضايا المقاومة 1.1
 ) قضية.4واالعتداءات واألعمال العسكرية ()، 11المسلحة (

شعبية جاءت المقاومة ال ،)40خضعت للدراسة ( القضايا التيوفي اإلعادة بلغ عدد  - 
  قضية.) 4(، واالعتداءات واألعمال العسكرية )13(والمقاومة المسلحة  )،23(

 وبهذا يتبين وجود فرق في التحليلين:

 2=23- 25في قضايا المقاومة الشعبية:  - 

                                                           
م، وتم إعادة التحليل في منتصف 2018شهر نوفمبرتم االنتهاء من تحليل العينة األصلية في منتصف ) (1

  م.2019شهر فبراير
  .)159ص() زغيب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية (2
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 2= 11- 13في قضايا المقاومة المسلحة:  - 

 0=4- 4في االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيلية:  - 

  36=4- 40 بما مجموعه ن التحليلين في فئات قضايا المقاومةبي وهذا يعني وجود اتفاق

  :افًنصة بمعامل التوافق المذكورة آوبالتعويض عن المعادلة اإلحصائية الخا

2 ×36  
=  

72  
=  90%  

40+40  80  

  

  %90أي نسبة توافق قضايا المقاومة: 

  على النحو اآلتي: جاءت النتائج ،مع الفئات األخرىنفسها والخطوات  نفسه تباع األسلوبوبا

 %98.6نسبة توافق موضوعات المقاومة الشعبية:  .1

 %96.1نسبة توافق موضوعات المقاومة المسلحة:  .2

 % 93.3نسبة توافق موضوعات االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيلية:  .3

 %89.9نسبة توافق فئة المصادر الصحفية:  .4

 %97.2نسبة توافق فئة النطاق الجغرافي:  .5

 %93.8فق فئة الشخصيات المحورية: نسبة توا .6

 %89نسبة توافق فئة الفنون الصحفية:  .7

 %98.5نسبة توافق فئة العناوين:  .8

 %87.2نسبة توافق فئة الوسائط المتعددة:  .9

  %95نسبة توافق فئة العناصر التفاعلية:  .10

 

  يكون معامل الثبات في موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: ،وبهذا
90+98.6+96.1+93.3 +89.9 +97.2 +93.8 +89 +98.5 +87.2 +95   =  93.5%  11  
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موقع سرايا القدس:اثاني :  
 %90.4:المقاومة قضايا  فئةنسبة توافق  .1
 %95.5نسبة توافق موضوعات المقاومة الشعبية:  .2
 %88.6نسبة توافق موضوعات المقاومة المسلحة:  .3
 % 96رائيلية: نسبة توافق موضوعات االعتداءات واألعمال العسكرية اإلس .4
 %87.2نسبة توافق فئة المصادر الصحفية:  .5
 %95نسبة توافق فئة النطاق الجغرافي:  .6
 %88.3نسبة توافق فئة الشخصيات المحورية:  .7
 %96.1نسبة توافق فئة الفنون الصحفية:  .8
 %93.8نسبة توافق فئة العناوين:  .9

 %96.1نسبة توافق فئة الوسائط المتعددة:  .10
 %90.6ر التفاعلية: نسبة توافق فئة العناص .11

  :سرايا القدسيكون معامل الثبات في موقع كتائب  ،وبهذا
90.4+95.5+88.6+96 +87.2 +95 +88.3 +96.1 +93.8 +96.1 +90.6   =  92.5%  11  

 

  2  %93=  92.5+  93.5  موقعي الدراسة=يكون معامل الثبات في  ،وبهذا

  .اإلعالمية البحوث في عةمرتف نسبة وهي )%93(بلغت االتفاق نسبة أن أي

  :)االستبانة( ثانياً: إجراءات الصدق والثبات لصحيفة االستقصاء

 إجراءات الصدق: .1
تدخل في التحليل من  نصدق االستبانة يعني: شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب ْأ

ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل م1(دمهايستخ ن( ،
  االستبانة بطريقتين:تم التأكد من صدق و الباحثة بتقنين فقرات االستبانة؛ وقد قامت

                                                           
  ).179عبيدات وعدس وآخرون، البحث العلمي ومفهومه، وأدواته، وأساليبه (ص) 1(
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 الصدق من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري": 1.1

مجال  في المتخصصين المحكمين من عددا يختار أنهو  يقصد بصدق المحكمين
على مجموعة من  االستبانة، حيث تم عرض )1(لدراسةا موضوع المشكلة الظاهرة أو

آلراء  ت الباحثةوقد استجاب، •اإلعالمفي مجال  ) من المتخصصين7من (المحكمين تألفت 
وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة،  وإضافة بإجراء ما يلزم من حذف تالمحكمين، وقام

  ).3رقم (انظر الملحق  - حتى خرجت االستبانة في صورتها النهائية 

  

   :الستبانةصدق ا 1.2

 :ق الداخلي االتسا 1.2.1

مع المجال  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من  ت الباحثةالذي تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام

والدرجة الكلية  االستبانةخالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
  نفسه. للمجال

درجة االعتماد ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1.3يوضح جدول (
والذي  للمجال،" والدرجة الكلية لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومة موقعي الدراسةعلى 

وبذلك يعتبر المجال    α≥ 0.05يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
  ا وضع لقياسه.صادقاً لم

  

  

  

  

  

                                                           
  ).107صستبيان (القواعد المنهجية التربوية لبناء االالجرجاوي،  )1(
  ).1انظر: الملحق رقم ( •
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 موقعي الدراسةدرجة االعتماد على " االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معامل: )1.3جدول (
  مجالوالدرجة الكلية لل"  لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومة

  معامل بيرسون  الفقرة  م
 لالرتباط

  القيمة االحتمالية
)Sig(.  

 0.000 *0.877 تطور الفكر المقاوم .1

2. 
تعزز المعرفة باألساليب االستخباراتية لالحتالل اإلسرائيلي 

 0.000 *0.830  وكيفية مواجهتها

 0.000 *0.677  من المشاركة في فعاليات المقاومة تزيد .3
 0.000 *0.716 تقدم تفسيرات وتحليالت عن الوضع السياسي والعسكري .4

5. 
تقوى الحس النضالي من خالل االطالع على قصص 

 0.000 *0.800  سرىالشهداء واأل

 0.000 *0.599  تكسب الشعور بالفخر والثقة المقاومة وانجازاتها .6
  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  

التأثيرات المعرفية ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1.4يوضح جدول ( - 
"  لدى الشباب ثقافة المقاومةفي تعزيز  موقعي الدراسةالناتجة عن االعتماد على 

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال،والدرجة الكلية 
0.05 ≤ α  .وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه 
التأثيرات المعرفية الناتجة عن ة من فقرات مجال " معامل االرتباط بين كل فقر: )1.4(جدول 
  والدرجة الكلية للمجال " لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومةموقعي الدراسة د على االعتما

  الفقرة  م
  معامل بيرسون

  لالرتباط
القيمة 
  .)Sigاالحتمالية(

  0.000 *0.787 زادت من معرفتي بقضية وموضوعات المقاومة المسلحة .1
  0.000 *0.735  اكتسب معرفة واسعة حول الصناعات العسكرية المحتلة .2
  0.000 *0.835  اكتسب من خالل معرفة أوسع بالمقاومة الشعبية .3
  0.000 *0.784  تعرفت على أساليب االحتالل اإلسرائيلي في التصدي للمقاومة .4
  0.000 *0.839  زادت من ثقافتي بالمقاومة وأنواعها وأشكالها وقدراتها .5
  0.000 *0.595  تعرفت على السيرة الذاتية للعديد من الشهداء واألسرى .6
  0.000 *0.677  قدمت لي تفسيرات واضحة عن االحداث السياسة والعسكرية .7

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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التأثيرات ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1.5يوضح جدول ( -
لدى  ة المقاومةفي تعزيز ثقاف موقعي الدراسةالوجدانية الناتجة عن االعتماد على 

  "  الشباب
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال،والدرجة الكلية 

0.05 ≤ α  .وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه 

  

التأثيرات الوجدانية الناتجة عن ة من فقرات مجال " معامل االرتباط بين كل فقر: )1.5جدول (
  والدرجة الكلية للمجال " لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومةموقعي الدراسة على  االعتماد

  الفقرة  م
  معامل بيرسون

  لالرتباط
القيمة 
  .)Sigاالحتمالية(

  0.000 *0.776  زادت من شعوري بأهمية وضرورة ممارسة المقاومة بنوعيها  .1
  0.000 *0.841  نمت مشاعري بالفخر بإنجازات المقاومة والمقاومين  .2
  0.000 *0.825  زادت من شعوري كراهيتي لالحتالل اإلسرائيلي  .3

4.  
أصبحت أكثر تعاطفاً مع رجال المقاومة من خالل ما يقدمون 

  من مواقف وتضحيات
0.879* 0.000  

  0.000 *0.827  رفعت معنوياتي من خالل التعرف على قوة المقاومة وعتادها  .5
  0.000 *0.855  و تبني خيار المقاومةدعمت شعوري بالمسؤولية نح  .6
  0.000 *0.702  رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على شعبي  .7

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  

التأثيرات ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1.6يوضح جدول (
"  لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومة الدراسةموقعي السلوكية الناتجة عن االعتماد على 

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال،والدرجة الكلية 
0.05 ≤ α  .وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه  
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الناتجة عن  ةالسلوكيالتأثيرات ة من فقرات مجال " معامل االرتباط بين كل فقر: )1.6جدول (
  والدرجة الكلية للمجال " لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومة موقعي الدراسةاالعتماد على 

  معامل بيرسون  الفقرة  م
  لالرتباط

القيمة 
  .)Sigاالحتمالية(

 0.000 *0.614 غيرت سلوكياتي اتجاه المقاومة والمقاومين إلى األفضل  .1
  0.000 *0.810  لمقاومةزادت من مشاركتي في بعض أعمال ا  .2
  0.000 *0.782 شجعت حضوري فعاليات عن المقاومة والمشاركة فيها  .3
  0.000 *0.776  زادت مشاركتي في المسيرات المناهضة لالحتالل اإلسرائيلي  .4

كتبت عدداً من المنشورات والتعليقات على الموضوعات التي   .5
  0.000 *0.732  تدعم المقاومة

  0.000 *0.696  األنشطة التوعوية للتعريف بالمقاومة والتمسك بها شاركت في بعض  .6
  0.000 *0.695  شاركت في الندوات ورش العمل المتعلقة بالمقاومة  .7
  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  الصدق البنائي  1.2.2
اف التي يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهد

تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية 
                لفقرات االستبانة.

) أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة 1.7يبين جدول (
نة صادقه لما وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبا α ≥ 0.05إحصائياً عند مستوى معنوية 

  وضعت لقياسه.
  والدرجة الكلية لالستبانة االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت : )1.7جدول (

  معامل  المجال
  لالرتباط بيرسون

  القيمة
  (.Sig)االحتمالية

 0.000 *0.681  لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومةموقعي الدراسة درجة االعتماد على 
في موقعي الدراسة  رات المعرفية الناتجة عن االعتماد على التأثي

 0.000  *0.920  لدى الشباب تعزيز ثقافة المقاومة

في موقعي الدراسة التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على 
 0.012 *0.841  لدى الشباب تعزيز ثقافة المقاومة

في  الدراسة  موقعية الناتجة عن االعتماد على سلوكيالتأثيرات ال
 0.001 *0.782  لدى الشباب تعزيز ثقافة المقاومة

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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  ثبات االستبانة: . 2

 مرات عدة تطبيقها أعيد إذا النتائج االستبانة نفس تعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن
س قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، متتالية، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقيا
   .)1(تكرار استخدامه في أوقات مختلفة أو ما هي درجة اتساقه، وانسجامه، واستمراريته عند

 Cronbach's الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ  استبانةمن ثبات تحقق تم الوقد 
Alpha Coefficient 1.8( ، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.(  

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة: نتائج )1.8جدول (

  المجال
  معامل

  كرونباخ ألفا
 0.848  لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومة موقعي الدراسةدرجة االعتماد على 

 في تعزيز ثقافة المقاومة موقعي الدراسةالتأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على 
  ابلدى الشب

0.869 

 في تعزيز ثقافة المقاومةموقعي الدراسة التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على 
   لدى الشباب

0.911  

 في تعزيز ثقافة المقاومةموقعي الدراسة الناتجة عن االعتماد على  السلوكيةالتأثيرات 
  لدى الشباب

0.851  

  0.941  الدرجة الكلية لالستبانة

وهذا يعنى مجال، أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل  دول السابقتشير بيانات الج
   .الثبات مرتفع ودال إحصائياًأن 

، ) قابلة للتوزيع3وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق (
على ثقة تامة بصحة ا مما يجعله ؛استبانة الدراسةمن صدق وثبات  تتأكد قد الباحثة كونتو
  أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. عنواإلجابة  ،وصالحيتها لتحليل النتائجالستبانة، ا

  المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم استخدام العديد من  تجميعها، فقد تم

 Statistical Packageبرنامج التحليل اإلحصائي  من خالل ،األساليب اإلحصائية المناسبة

for the Social Sciences  (SPSS) ،ية:استخدام األدوات اإلحصائية اآلت وقد تم  
                                                           

  ).97صالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان (الجرجاوي،  )1(
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 لوصف عینة الدراسة.): Frequencies & Percentages(النسب المئویة والتكرارات  .1
 واالنحراف المعیاري. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2
  لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.) Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ (  .3
) لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون (  .4

وقد استخدمه  لحساب االتساق الداخلي ، يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين
 وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت. ،والصدق البنائي لالستبانة

) لمعرفة ما إذا كان هناك ( Independent Samples t test العينتين المستقلتين اختبار .5
  .مجموعتين مستقلتينفروقات ذات داللة إحصائية بين 

) لمعرفة ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي .6
  أو أكثر من البيانات.ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات 

  المفاهيم األساسية للدراسة:عشر: الرابع 
مجموعة مـن ملفـات   . المواقع اإللكترونية العسكرية: تعرف المواقع اإللكترونية بأنَّها: 1

الشبكة العنكبوتية ذات الصلة المتشابهة المرتبطة فيما بينها، والتي قام بتصـميمها فـرد أو   
، وتعرف المواقع اإللكترونية العسـكرية بأنهـا:   )1(لمؤسساتمجموعة من األفراد أو إحدى ا

  .تخصصة بالمجال العسكري أو الحربيالمواقع اإللكترونية الم
هي عبارة عن أفعال تنشأ نتيجة أوضاع راهنة ، ويمكن تبيان هذه األوضـاع   المقاومة: .2

القدرة  فعال بهدف، فتكون هذه األف ما سلب حرية االختيار لطرف آخرها محاولة طرعلى أنَّ
، فالمقاومة هي أفعال عسكرية أو سياسية أو ثقافيـة أو اقتصـادية   على استعادة هذه الحرية 

 تنقسم إلى نوعين: وهي ، )2( تنشأ كوسيلة الستعادة حق أو حرية أو كرامة إنسانية
ومـة والتحـرر   اهي استخدام قوة السالح من جانب حركـات المق المسـلحة:  المقاومة   . أ

وتستخدم أشـكال العمـل العسـكري    ، )3( فاعا عن األرض ومكاسب الشعبالوطني، د
 . المختلفة كما أنها تستخدم العتاد الحربي في مواجهة االحتالل

                                                           
  .)305لكترونية: رؤية مستقبلية (صنترنت والصحافة اإلتربان، اإل )1(
  .)64الصايغ، حوار الحفاة والعقارب دفاعاً عن المقاومة (ص )2(
  ).271المقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر (صمتولي، الفرق بين اإلرهاب و )3(
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ويندرج تحتها كل األشكال األخرى من المقاومة غير المسلحة ، مـن   المقاومة الشعبية:  . ب
المدني ومقاطعة  مسيرات ومظاهرات سلمية ونحوها ، وقد تتصاعد لتصل حد العصيان

 . )1(سلطة االحتالل، والرفض الجماعي لها 
 تتصـل  مبـادئ ال مـن  مجموعة هي: (هابأنَّ اتعرفها الباحثة إجرائي : ثقافة المقاومة .3

 العسـكرية  لكترونيـة اإل المواقـع  تعمـل  والوطن، نساناإل وكرامة والعدالة بالحرية
 وإيمانـه  بالمقاومـة،  ثقافتـه  يعزز بما ،ورالجمه في وغرسها نشرها على الفلسطينية
 االحتالل). نير من للتحرر كوسيلة المختلفة وأساليبها وأشكالها بجدواها

 18بين(أعمارهم ما ما بعد مرحلة الطفولة، وتقع  تأتيهي الفئة العمرية التي  الشباب: .4
وفلسطينياً اعتمد المجلس التشـريعي  ، ةالقاطنين في محافظات غزة الخمسوسنة  )35-

وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة قانون الشباب عام من ني بدعم وتوجيه الفلسطي
 .)2(سنة  35حتى  18الذي اعتمد أن الشباب هو كل من امتد عمره منم، 2011

  

  :عشر: تقسيمات الدراسةخامس ال
وهو بعنوان اإلطار العـام   الفصل األولتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة، وأربعة  فصول، 

واالستدالل على الدراسات السابقة، وهي أهم  اإلجراءات المنهجية للدراسة: ناولللدراسة ويت
وحـدودها،   ،، وفروضـها المشكلة، ومشكلة الدراسة، وأهميتهـا، وأهـدافها، وتسـاؤالتها   

، ومجتمـع الدراسـة   واإلطار النظري لها، ونوع الدراسة، ومنهجها، وأدواتهـا  ومتغيراتها،
القياس، وإجراءات الثبات والصدق، والمفاهيم األساسـية  لوب أس، ووحدات التحليل ووعينتها
  ، وتقسيماتها.للدراسة

 األول،  ويشتمل علـى مبحثـين   المقاومة الفلسطينية واإلعالم يتناول الفصل الثاني و
المقاومة يتناول إعالم  الثاني، بينما أشكالهانشأتها ومفهومها والمقاومة الفلسطينية يتحدث عن 
  .الفلسطينية

  

                                                           
  ).35المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير(ص )عماد،1(
  (موقع إلكتروني).  م2011) لسنة 2قانون الشباب الفلسطيني رقم (شبكة فلسطين للحوار،  )2(
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في  السمات العامة لمحتوى وشكل قضايا وموضوعات المقاومةيتناول  لثالثالفصل او
، وقُسم إلى مبحثين؛ األول: السمات العامة لمحتـوى قضـايا وموضـوعات    موقعي الدراسة

المقاومة في موقعي الدراسة ومناقشتها، والمبحث الثاني: السمات العامة لشكل لمحتوى قضايا 
  .موقعي الدراسة ومناقشتهاوموضوعات المقاومة في 

وقُسم إلـى مبحثـين؛ األول:    ،يتناول نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها والفصل الرابع
 ا، وأخيرنتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها، والمبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة الميدانية

  ، وقائمة المراجع والمالحق.أهم النتائج والتوصيات
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الثاني
  المقاومة الفلسطينية واإلعالم
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  الفصل الثاني
  المقاومة الفلسطينية واإلعالم

يتناول هذا الفصل في مبحثه األول مفهوم المقاومة  بشكل عام، والمقاومة الفلسطينية 
على وجه الخصوص، ونشأتها ومراحلها التاريخية التي مرت بها عبـر تـاريخ النضـال    

ني، باإلضافة إلى أشكالها المختلفة، ثم ينتقل إلى المبحث الثاني الذي يتحـدث عـن   الفلسطي
ته وأهدافه، وقد قسمت الباحثـة  إعالم المقاومة الفلسطينية، ونشأته ومراحل تطوره، وإنجازا

  على النحو اآلتي:هذا الفصل 

  مفهومها ونشأتها وأشكالها. المقاومة الفلسطينية مبحث األول:ال 

  إعالم المقاومة الفلسطينية.: لثانيالمبحث ا
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  :المبحث األول
  سطينية مفهومها ونشأتها وأشكالهاالمقاومة الفل

مقاومة الفلسـطينية  ، والعرف على مفهوم المقاومة بشكل عامإلى الت مبحثال اسعى هذي
شأة المقاومة مفاهيم المقاومة الشعبية والمسلحة، كما يتحدث عن نإلى تطرق يبشكل خاص، و

فـة،  المختل هاأشـكال يتنـاول  دم وحتى عهدنا هـذا، و الفلسطينية ومراحلها التاريخية منذ الق
  والمواقف العربية والدولية منها.

  المطلب األول: مفهوم المقاومة.
اب والمؤلفين لمفهوم المقاومة وفقاً لمنظور كٍل مـنهم ،  تَّتنوعت وتعددت تعريفات الكُ

  .التي تراها مناسبة في هذا المجالاً من التعريفات وستسرد الباحثة عدد
  المقاومة لغة:

، ومقاومة العنف بالعنف هي مقاومة من المصدر قاوم، وهي صعوبة تواجهها قوة معينة
وقاوم أعداء بالده أي ناضل ضـدهم، وعارضـهم    ،مواجهة ومقاومة العناصر الفاسدة راقر

  .)2(، قاوم الشيء ناهضهمقاومة :المناهضة، وال)1(: اسم فاعل من قاومبالقوة، ومقاوم

  المقاومة اصطالحاً:

فيها القوة المسـلحة لـدرء العـدوان، وإزالـة     هي استخدام مشروع لكل الوسائل بما 
، ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة بوصفها أهدافاً االحتالل واالستعمار، وتحقيق االستقالل

  .)3(الدولي وتؤيده الشريعة اإلسالمية ، وهو ما يتفق مع القانونةسياسية مشروع

وتعرف المقاومة بأنها حالة عملية، وسياسات وأطراف، وسلوك ممتد، فالمقاومة ليست 
، بل هي فعل ضاري وشامل ومستمر ومستقر ومتكامل ومستقل في مواجهة حدثاً أو لحظات

  .)4(التحديات والعدوان

، أفعال تنشأ نتيجة أوضاع راهنـة  عنكما يعرفها الدكتور نصري الصايغ بأنها عبارة 
، ف ما سلب حرية االختيار لطـرف آخـر  ويمكن تبيان هذه األوضاع على أنها محاولة طر

                                                           
  لكتروني).إعاني الجامع. (موقع مم ال) موقع المعاني، تعريف ومعنى مقاومة في معج1(
      ).1/109) الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس (ج2(
  كتروني).إلإسالمية (موقع –رؤية عربية  ) مركز دراسات الشرق األوسط، مفهوم اإلرهاب والمقاومة،3(
  ).16) شقور، أثر حزب اهللا في تطوير فكر المقاومة وأساليبها في المنطقة العربية (ص4(
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، فالمقاومة هي أفعال عسـكرية أو  القدرة على استعادة هذه الحرية فتكون هذه األفعال بهدف
  .)1(مة إنسانيةادة حق أو حرية أو كراسياسية أو ثقافية أو اقتصادية تنشأ كوسيلة الستع

وقانونياً يعرفها الدكتور نهاد خنفر الباحث فـي القـانون الـدولي بأنهـا ردة الفعـل      
الجماهيرية لشعب ما على قوات االحتالل ومؤسساته، بهدف رفع الظلم والضـيم، ومحاولـة   

، وتاريخياً يرى البعض )2(إنهاء االحتالل بكل الوسائل واألساليب المتاحة لهذا الشعب أو ذاك
بأن المقاومة بمثابة حركة تلقائية في التاريخ تبدأ برفض الذات للعبودية، ورفـض المجتمـع   

  .)3(للتسلط

  :مفهوم المقاومة الفلسطينية

قاومة الفلسطينية بشكل عام ف المرعمن خالل ما سبق من تعريفات ، يمكن للباحثة أن تُ
للدفاع عن حقوقه وأرضه  تله: مشروع كفاح وجهاد مستمر يواجه بها شعب فلسطين محبأنها

وهو ما يعرف بالمقاومـة  ، وألجل ذلك يستخدم فيها شتى الوسائل القديمة والحديثة، المسلوبة
  .واالستقالل ل الحريةيلتحقيق الهدف األسمى له وهو نالشعبية والمسلحة 

عبية ومة الفلسطينية الش، منها المقالمقاومة الفلسطينية بمفاهيم أخرىارتبط مفهوم ا ولقد
، وجاء هذا االرتباط نتيجة لتنوع الظروف التي انعكست على القضـية الفلسـطينية   والمسلحة

  :فأنتجت مفاهيم كثيرة، لها داللتها الخاصة، ويمكن تحديدها باآلتي
 المقاومة الفلسطينية الشعبية : .1

ـ  م ال يتأتى بيان داللة مفهوم المقاومة الشعبية إال بالتطرق إلى مفردات أخرى، حيث ل
يتفق الكُتَّاب والباحثون على تسميتها بمصطلح معين، لذلك نجد أن لها مسميات عدة، تعبر عن 

عبية ارتبط بالعديد مـن المصـطلحات،   نجد مفهوم المقاومة الشنفس الفكرة  والمعنى، فمثالً 
 ،مثل: االحتجاج السلمي، والمقاومة المدنية السلمية، والمقاومة السلبية، والمقاومـة السـلمية  

، )4(، وكفاح الالعنـف والمقاومة الالعنفية ،والعصيان غير المسلح، والمقاومة غير العسكرية
  :على النحو اآلتي المفاهيم الضوء على بعض هذهتلقي الباحثة وس

                                                           
  ).64) الصايغ، حوار الحفاة والعقارب دفاعاً عن المقاومة (ص1(
  ).71م (ص2004-2001التمييز ين المقاومة واإلرهاب وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين  ) خنفر،2(
  ).39ثقافة المقاومة (ص ) رشيد،3(
م 2013-2005يجية عمل وطني المقاومة الشعبية الفلسطينية وإمكانية تحولها إلى استرات ) صوافطه،4(

  ).20(ص
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هي أي نشاط غير مسلح، أو غير عنيف، يقوم به الشعب أو جـزء منـه،    :المقاومة المدنية -
، كما أنها عمل سياسي يعتمد على استخدام المقاومة )1(ئمةيمثل في جوهره عصياناً للسلطة القا

السلمية من قبل الجماعات المدنية للطعن في قوة أو سياسة أو نظام معين، وهي غالبـاً مـا   
 . )2(ترتبط بالنهوض وبالديمقراطية

، وهو )3(فالتحرك السياسي يتميز بغياب كل تصرف عنيأشكال شكل من هو كفاح الالعنف:  -
حكم بالصراع عن طريق استبدال االستسالم والخضوع والرضوخ لألمـر الواقـع   أسلوب للت

 .)4(ساليب اجتماعية واقتصادية ونفسيةباستخدام طرق وأ ،بالفاعلية والتحدي والنضال
هي مقاومة تعتمد على انخراط أو إشراك أكبر قاعدة أو شـريحة  المقاومة الشعبية السلمية:  -

ل بشكل سلمي، بعيداً عن استخدام أي مظهر مـن مظـاهر   من الجماهير، في مقاومة االحتال
العنف أو السالح مستندةً على إرادتها، وعزيمتها، وطول نفسها، وتعاطف المجتمـع الـدولي   
معها، ومع عدالة قضيتها، مستخدمةً ضعفها، والخلل في موازين القوى التي تميـل لصـالح   

 .)5(االحتالل كنقطة قوة لها من خالل سلميتها
، ومن اومة الشعبية والكفاح غير المسلحذلك من التعريفات التي تحدثت عن المق وغير
مقاومة تُعبـر عـن   المقاومة الشعبية السلمية بأنها  ، يمكن للباحثة أن تعرفتقدم خالل ما

رفض جماهيري، وحالة من االحتجاج والسخط العام، ضد احتالل غاشم أو سلطه حاكمة، ال 
وإنما تسعى لتحقيق مطالبها مـن خـالل أسـاليب متعـددة، منهـا      تستخدم خاللها العنف، 

  االحتجاجات والعصيان المدني ،والمسيرات السلمية، واإلضرابات، وغيرها.

وترى الباحثة أن وجود عدد من التسميات والتعريفات المختلفة للمقاومة الشعبية يـدل  
ومة، رغم اجتماعها في نهاية على تعدد وتنوع اآلراء ووجهات النظر نحو هذا النوع من المقا

المطاف حول رؤية واحدة، وهي تحقيق األهداف المنشودة، وتحريـر األرض، واسـترجاع   
 الكرامة واألوطان.

                                                           
- 287ص الدولة الفلسطينية : دراسة  سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي (ص ) عبدالعال،1(

288.(   
  لكتروني).إالمقاومة المدنية (موقع  ) ويكبيديا،2(
  لكتروني).إ(موقع  تعريفات في مفاهيم ثقافة الالعنف ) منتدى مجموعة حريات للتنمية وحقوق اإلنسان،3(
المقاومة الشعبية من وجهة نظر التنظيمات السياسية الفلسطينية وأثر ذلك على التنمية السياسية ،  ) نمرة،4(

  ).15حركة فتح أنموذجاً (ص
  ).3) أبو زايدة ،المقاومة الشعبية السلمية ..هل هي خيار ممكن؟ (ص5(
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 المقاومة الفلسطينية المسلحة: .2

المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي، وقامت تطور وهي نتاج 
  ختلفة منها الكفاح المسلح، والجهاد، وغيرها.بعمليات مسلحة، ولها مسميات م

بأنها: ممارسة أي نشاط مسلح تقوم بـه الشـعوب ضـد     المقاومة المسلحةوتعرف 
مستعمريها، أو محتلي أرضها، أو من يمارسون ضدها تفرقة عنصرية صارخة صريحة، أو 

يـر  أنها تعني بصفة عامة النضال المسلح للشعوب من أجل الحصول على الحـق فـي تقر  
  .)1(المصير

هي استخدام القوة المسلحة من جانب حركات التحرر الوطني، دفاعاً عن  وتعرف بأنها:
 .)2(األرض ومكاسب الشعب

عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية مـن   :بأنها المقاومة المسلحة  كما تعرف
، قومية ضد قوى أجنبيةلوطنية أو الغير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعاً عن المصالح ا

، أو بنـاء  ف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعيةسواء كانت تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشرا
على مبادراتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم الوطني أو من قواعـد خـارج   

  .)3(اإلقليم
ال والعمليـات ذات  : مصطلح يطلق على األفعابأنه المقاومة المسلحةف الباحثة رعوتُ
ديد تنفذ ضد السلطة المحتلة لألرض بواسطة العبع العسكري يقوم بها أصحاب األرض، الطا

نيـل الحريـة   وتحريـره،  و وذلك بهدف الدفاع عن الوطن ؛من الوسائل واألدوات المسلحة
  .واالستقالل

  

  

  

  

                                                           
  ).29ة المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي (صعبدالعال، الوضع القانوني للمقاومة الفلسطيني )1(
  ).271) متولي، الفرق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر (ص2(
) بوزينه، إشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة في القانون الدولي (حالة المقاومة 3(

  ).22الفلسطينية) (ص
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  .أة المقاومة الفلسطينية وتاريخها: نشالمطلب الثاني
مـن قبـل   منذ احتالل أرض فلسطين  ن المقاومة الفلسطينية نشأتلبعض أقد يعتقد ا

، ولكن القارئ للتاريخ يجد أن المقاومة االنتداب البريطاني أوالً، ثم االحتالل اإلسرائيلي ثانياً
، ويمكننا تقسيم تاريخ المقاومة الفلسطينية إلى هد العثماني ومقاومته للمستوطنيننشأت منذ الع
  اآلتي:ك ،مراحل متتالية

  : ]م 1917_1868المقاومة في العهد العثماني من [ :أوالً
، لمبكرة في أيام الدولة العثمانيـة بدأ نشاط المقاومة الفلسطينية منذ المراحل األولى ا

وذلك مع تأسيس جمعية سرية أطلق عليها (الجمعية السرية) وكان مقرها في دمشـق عـام   
الد الشام بما فيها فلسطين، وكانوا يرفعـون  نحاء بها من جميع أم، حيث كان أعضاؤ1868

ن بتغييـر ملكيـة   ووذلك بعدما سمح الحكام العثماني، )1(شعار (انتبهوا واستيقظوا  يا عرب)
  .)2(م وشراء اليهود الغربيين لألراضي1849ابتداء من األراضي، 

م نجح اليهود الصهاينة في تأسيس مدرسة زراعية بـالقرب مـن   1869وحتى عام 
بتاح تكفـا)  ، واستطاع اليهود بعدها إنشاء مستوطنة ()3(يافا بإذن من الحكام العثمانيين مدينة

مهاجمة المستوطنين ، وحينها تمت )4(م1878وهي أول مستوطنة صهيونية في فلسطين عام 
، )5(ة (ملبس) وإنشاء المستوطنة عليهان الذين تم طردهم من قريمن قبل القرويين الفلسطينيي

م، 1886الصدامات بين الفالحين الفلسـطينيين والمسـتوطنين اليهـود عـام      بدأتبعدها و
بالتي كانت اللبنة األساسـية لبنـاء   ات الفالحين والمزارعين والسكان، واستمرت ثورات وه

وظهور المقاومة الشعبية في فلسطين، وظهرت حينها دعوات لمقاطعة المنتجات اليهوديـة،  
 .)6(ونية لبضائع األيدي العربية العاملةوذلك رداً على المقاطعة الصهي

                                                           
(1) Galtung . Nonviolence and Israel /Palestine . Honolulu: Institute for Peace(p.50).    
(2) Qumsiyeh, Sharing the Land of Canaan: Human Rights and the Israeli Palestinian 

Struggle(P.69). 
(3) Sicker , Reshaping Palestine : from Muhammad Ali to the British Mandate 1831-

1922(P.29). 
  ).18المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ من األمل والتمكين(ص ) قمصيه،4(
  ).16دراسات في القضية الفلسطينية (ص ) دبور،5(
  ).50(ص وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاني والصهيونية ) الكيالي،6(
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وترى الباحثة أن هذه الفترة التاريخية تعد البذرة األساسية التي شكلت أساس المقاومـة  
الشعبية في فلسطين، وهي ذاتها التي تطورت بعد فترة معينة إلى مقاومة مسـلحة، وامتـد   

  طيني.  الوعي الوطني بالمقاومة الشعبية إلى كافة شرائح الشعب الفلس

  م] :1948_  1917: المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل البريطاني [ثانياً
تمثلت المقاومة في هذه الفترة في عدد من االنتفاضات والهبات، نسـرد أبرزهـا فـي    

  المحطات التالية:

 :م ]1920انتفاضة موسم النبي موسى [ .1

استمرت لمدة ستة أيام على تعد هذه االنتفاضة أولى االنتفاضات الشعبية في فلسطين، و
م، وكانت حينها وفود القرى محتشـدة فـي القـدس    1920أبريل  10وحتى  4التوالي منذ 

للمشاركة في هذا الموسم الديني السنوي، وخطب في هذه الحشود عدد من رجاالت فلسطين 
منهم موسى كاظم الحسيني، والحاج أمين الحسـيني، وعـارف العـارف فـألهبوا حمـاس      

، )1(، ما أدى إلى مهاجمتهم لليهود في مدينة الخليل، وتوسعت لتشمل مدينة القـدس الجماهير
 7وإصـابة   211من اليهود وجـرح   5، ومقتل 24من العرب وجرح 4أسفرت عن مقتل 
ـ وكانت  ،)2(جنود بريطانيين  هـي  فـي هـذه االنتفاضـة   ة الشـعبية  أبرز أساليب المقاوم
، كما شمل )3(، واالستقاالت الجماعيةف الحكوميةومقاطعة الوظائ ،واالضرابات ،االحتجاجات

   .)4(أيضاً توقيع العرائض، ورفع األعالم السوداء
 :م]1921ثورة يافا [ .2

وقعت شرارة االنتفاضة عندما اعتدت مجموعة من الشيوعيين اليهود المحتفلين بعيـد  
وحدث إطالق م على المسلمين القاطنين في حي المنشية في يافا، 1921العمال في أول مايو 

نار على المارة العرب، الذين ردوا بمهاجمة منازل اليهود ومستوطناتهم، واتسـعت رقعـة   
المواجهات واالشتباكات لتغطي أجزاء عديدة من شمال فلسطين، وتواصلت هذه االنتفاضـة  

                                                           
  ).76دراسة حالة (ص :في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية) قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية 1(
  ).158(ص القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة) صالح، 2(
  ).42) قمصيه، المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ من األمل والتمكين (ص3(
  ).119(ص م1948-1917) الحوت، القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين4(
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، حيث كادت هذه االنتفاضة التي استمرت أسبوعين أن تقضي على آمال )1(حتى منتصف مايو
  .)2(نهائياً لوال تدخل الجيش البريطاني الصهاينة

 :م ]1929ثورة البراق [ .3

م عندما حاول اليهود 1928سبتمبر  23كان أول تصعيد خطير بشأن حائط البراق في 
 30تغيير األمر الواقع وتحويل المكان إلى ما يشبه الكنيس اليهودي، فأسس المسـلمون فـي   

قدوا في القدس مؤتمراً إسالمياً فـي نـوفمبر   سبتمبر (لجنة الدفاع) عن البراق الشريف، وع
القدس اتجهـت إلـى حـائط     م نظم اليهود مظاهرات في1929أغسطس 15في م، و1928

ث شجار وحد، وشتموا رسول اهللا واإلسالم، مما أدى إلى العلم الصهيوني فيها رفعواالبراق، 
خبار هذه الصدامات ، ولم تكد أاألمر زاد الوضع توتراًأغسطس  17بين العرب واليهود في 
تصل إلى الناس حتى ع3(المظاهرات والصدامات جميع أنحاء فلسطينت م(.  

وتحول الغضب إلى اشتباكات، والتي بدورها أخذت تتوالى حتى حصل االنفجار الكبير 
)، ووقفت السلطة هذا االنفجار باسم( ثورة البراق م، وعرف1929أغسطس  23يوم الجمعة 

وبعد مرور عام نفذت ، )5(، وأوقفت هذه الهبة بالثورة العسكرية)4(اليهود البريطانية إلى جانب
بحق ثالثة  سجن القلعة بمدينة عكافي  م  حكم اإلعدام1930يونيو 17السلطات البريطانية في 

من الثوار، وهم محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير، وكان يوماً مشهوداً في تـاريخ  
  .)6(اء الحمراء)فلسطين عرف باسم (الثالث

 :م] 1930-1929ثورة الكف األخضر [ .4

عرف الكف األخضر بأنه أولى المجموعات الثورية بعد ثورة البراق ظهوراً، وقد بدأت 
رجالً من الثوار الذين شاركوا في ثورة البراق بقيادة أحمد طافش، وانضم إليهم آخرون  27ب

، )7(ن وخاصة قضـاء صـفد وعكـا   رجالً، تركز نشاطهم في شمال فلسطي 80ليصلوا إلى 
وتميزت هذه المجموعة بقدرتها على الحركة والمناورة، وبسبب عملهم في مناطق ريفية كان 

                                                           
  ).270(صفي القضية الفلسطينية  فلسطين دراسات منهجية) صالح، 1(
  كتروني).إل، بالدنا فلسطين (موقع الدباغ) 2(
  ).161(ص القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرةصالح،  )3(
  ).162) ارشيدات وآخرون، دراسات في القضية الفلسطينية (ص4(
  ).295(صفي القضية الفلسطينية  طين دراسات منهجيةفلسصالح،  )5(
  ).747(صالمقاومة الفلسطينية لالنتداب البريطاني، دراسة تاريخية شفوية) أبوعامر، 6(
  ).78دراسة حالة (ص  :) قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية7(
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أصحابها الفالحون يقدمون لهم المساعدة، لكنها لم تدم طويالً بسبب شن العمليات العسـكرية  
ذا هو عدم التنسـيق  الكثيفة عليهم من قبل سلطات االنتداب البريطاني، والذي ساعدهم على ه

والتعاون بين مجموعة الكف األخضر والقيادة السياسية الفلسطينية مع أتباع المقاومة المسلحة 
واعتمادها على مناطق أخرى، مما أدى لجعلهـم فريسـة سـهلة بيـد سـلطات االنتـداب       

  .)1(البريطاني

 م]: 1933هبة أكتوبر[ .5

االنتداب البريطاني وقف هـذه   تزايدت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ورفضت سلطات
أكتوبر وإقامة 13إلى اإلضراب العام في فلسطين يوم السياسة، فَدعت اللجنة التنفيذية العربية 

أكتوبر عم اإلضراب فلسطين احتجاجاً على تزايد  27، وفي يوم )2(تظاهرة كبرى في القدس
متجهـين إلـى مبنـى    ، ة كبيرة في يافا بعد صالة الجمعةالهجرة اليهودية، وخرجت مظاهر

الحكومة وطالبوا بإيقاف الهجرة اليهودية واستيالئهم على األراضي، وما كـاد المتظـاهرون   
 30يقتربون من األسالك الشائكة حتى أطلق الجيش النار عليهم، ممـا أدى إلـى استشـهاد    

راب ، واستمر اإلض)3(آخرين، وتم اعتقال العديد من القادة الفلسطينيين 200شخصاً، وجرح 
أسبوعاً كامالً، وقامت تظاهرات ومواجهات عنيفة في مدن فلسطينية منهـا حيفـا والقـدس    

  ونابلس.
  :م]1935رة الشيخ عزالدين القسام [ثو .6

شكلت ثورة الشيخ عزالدين القسام نقطة تحول فارقة في تاريخ المقاومـة الفلسـطينية،   
اإلعالن بعد ما يقارب عشر م، وجاء هذا 1935نوفمبر  12حيث تم اإلعالن عن الثورة في 

سنوات من اإلعداد والتجهيز، فقد عرف عن الشيخ عزالدين القسام أنه بدأ بالتأسـيس لهـذه   
مقسمة منهـا لشـراء    هذه الحلقات كانتفكان يقيم حلقات سرية، وم، 1925الثورة منذ عام 

ج القسـام  وعندما خر، )4(األسلحة، ومنها للتدريب العسكري وأخرى للتجسس على اإلنجليز
رجالً من قرى قضاء جنين لدعوة الناس للثورة، استجاب األهالي من كفر دان،  25وبرفقته 

                                                           
  .)78(ص دراسة حالة :حيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيليةقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في ص )1(
-1948) محافظة، الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى نهاية االنتداب البريطاني 2(

  .)109م (ص1918
  ).381م(ص1917-1939 ) زعيتر، وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 3(
  .لكتروني)إ ) موضوع، ثورة عزالدين القسام (موقع4(
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 20، وبعد فجر يوم )1(وقرى عرابة، وقباطية، ويعبد، وغيرهم لمعرفتهم السابقة بالشيخ القسام
القسام وعشرة مـن   -معظمهم من اإلنجليز-م أوقعت قوات كبيرة من الشرطة 1935نوفمبر
 .)2(نه في أحراش يعبد، استشهد فيها الشيخ القسام واثنان من رفاقه وأسر ستة آخرونإخوا

  :]م1939-1936لفلسطينية الكبرى [ الثورة ا .7

م عندما قامت 1936أبريل  15تفجرت الشرارة األولى للثورة الكبرى في فلسطين يوم 
جرح ثالث على طريق مجموعة قسامية بقيادة الشيخ فرحان السعدي بقتل اثنين من اليهود، و

نابلس_ طولكرم، ورد اليهود باغتيال اثنين من العرب مما أدى إلى صدامات واسـعة بـين   
 اعالنمنع التجول و اأعلنت الحكومة على أثره، ابريل 19العرب واليهود في منطقة يافا في 
، ودعت اللجان إلى عصيان مدني باالمتنـاع عـن دفـع    )3(حالة الطوارئ في كل فلسطين

أشهر  6، وهكذا دخلت فلسطين في إضراب استمر )4(م1936مايو  15رائب ابتداء من الض
ُأصيبت فيها مظاهر الحياة االقتصادية والتعليمية والحياتية اليومية بالشلل، وأخـذ الوضـع   

  الفلسطيني شكل الثورة الشاملة.

الهجـرة إلـى   وبعد اندالع الحرب العالمية الثانية منحت حكومة االنتداب اليهود حرية 
م، ودخولها بصورة غير قانونية، ممـا أدى إلـى   1940فلسطين فبدأت أولى رحالتها عام 

% مـن األراضـي   31اندالع المواجهات بين الفلسطينيين واليهود الذين احتلوا ما يزيد عن 
  .)5(الفلسطينية

  :م]2018-1948[ : المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيليثالثاً
، وذلك بعد أن صوتت عليه الجمعية 1947نوفمبر  29قرار تقسيم فلسطين  بعد صدور

% مـن أرض  55العامة لألمم المتحدة وأيدته بإعطاء السيطرة للحركة الصـهيونية علـى   
% للفلسطينيين، أدى ذلك بعدها لمرور الشعب الفلسطيني فـي مرحلـة   45فلسطين، مقابل 

                                                           
  .)381(ص م1917-1939 ) زعيتر، وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 1(
  .)162(ص القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة) صالح، 2(
  .)53(صم)1939- 1935الحركة الوطنية الفلسطينية () زعيتر، 3(
  .)99(ص المرجع السابق )4(
دراسة تحليلية مقارنة  :الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة اتجاهات صفحات ) الكتري،5(

  ).51(ص
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سرائيلي تمتد حتى يومنا هذا، وتقسم الباحثـة  طويلة من المقاومة والصراع مع االحتالل اإل
   مراحل المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي إلى التالي:

  م ]:1967_1948ة الفلسطينية من [ المقاوم .1

اتخذت المقاومة الفلسطينية في هذه الفترة أشكاالً بسيطة محدودة التأثير، حيث عمليات 
العائلة المشردة، وفي غزة أنشـأ اإلخـوان المسـلمون     اختراق الحدود، واسترجاع ممتلكات

كانت عملية الباص فتنظيماً سرياً ذا طبيعة عسكرية، قام بعدد محدود من العمليات في النقب، 
م من إحدى أشهر العمليات التي تظهر بعض المؤشرات أن البدو نفـذوها  17/3/1954في 

قرب بئر السبع بجانب مستعمرة معاليه  إسرائيلياً 11بالتنسيق مع اإلخوان، وأدت إلى مقتل 
  .)1(إكرييم

واتسمت ردود الفعل الصهيونية على عمليات المقاومة بالعنف والغطرسـة سـواء فـي    
م 1955م، ومذبحة غزة عام 1953الضفة أو القطاع، فوقعت مذابح كثيرة منها مذبحة قبية عام 

ال، فوافقت القيادة المصرية على العمـل  وغيرها، مما دفع القطاع إلى االنتفاضة والمطالبة بالقت
، ولكن دخل العمـل  )2(الفدائي الفلسطيني، وأوكلت المهمة إلى الضابط المصري مصطفى حافظ

، وشهدت المدة مـا  )3(في حالة جمود إثر العدوان الثالثي على مصر بعد ذلك الفدائي الفلسطيني
لفلسطيني (فـتح)، وإنشـاء   م مخاض ميالد حركة التحرير الوطني ا1964- 1957بين عامي 

 .   )4(منظمة التحرير الفلسطينية، التي ضمت الصندوق القومي وجيش التحرير الفلسطيني

  م ]:1987_1967المقاومة الفلسطينية من [  .2

م أخـذ  1967أخذت المقاومة الفلسطينية طابعاً مسلحاً أكثر تنظيماً، فبعد هزيمة حرب 
المشروع الصهيوني، وحظـوا بـدعم دول الطـوق     الفلسطينيون زمام المبادرة في مواجهة

العربية، واستطاعت المقاومة تحت قيادة المنظمة بناء قواعد قوية وواسعة، خصوصـاً فـي   
، )6(، وبدأ الفدائيون بتجميع كميات كبيرة من السالح كالبنـادق والمتفجـرات  )5(األردن ولبنان

                                                           
  ).80) صالح، قضية فلسطين خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة(ص1(
  .)77(ص دراسة تحليلية وميدانية مقارنة :) خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة2(
  .)473(ص ين الحديثتاريخ فلسط) الكيالي، 3(
  .)57) المصري، اتجاهات الفكري السياسي بين الكفاح المسلح والتسوية (ص4(
  .)315- 314صص (في القضية الفلسطينية  فلسطين دراسات منهجية ) صالح،5(
  .)5/245) القشطيني، المقاومة المدنية في فلسطين(ج6(
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دت الصهاينة خسـائر فادحـة   م التي كب1968آذار (مارس)  21وكانت معركة الكرامة في 
  .)1(ونصراً معنوياً للمقاومة الفلسطينية، فاندفع عشرات اآلالف للتطوع للقتال

، فكانـت عمليـة   )2(م1974م حتى 1967وقد تطور العمل الفدائي الفلسطيني منذ عام 
التي قامت م، وعملية كمال عدوان 1975أبيب في (سافوي) التي قامت بها حركة فتح في تل 

م، وعمليات الجبهة الشعبية في(اختطاف الطائرات) سنة 1978لشهيدة دالل المغربي في بها ا
، كما شهد الداخل المحتل عدداً من الهبـات الجماهيريـة   )3(م، التي أثارت دوياً واسعا1970ً

م واحتجاجات 1974م، وهبة 1967واالنتفاضات الواسعة بالحجم والقوة، أهمها أحداث عام 
م، وهكذا جاءت أهمية تلك االنتفاضات الشـعبية  1985لة الطعن بالسكاكين م، ومرح1976

من طبيعتها الخاصة برفض االحتالل ومقاومته، واتسامها باتساع النطاق المكاني والزماني، 
  . )4(وشمولها أنماط المقاومة المدنية كافة

الفلسـطيني   وترى الباحثة أن هذه الفترة أرهقت االحتالل بشدة، وذلك لممارسة الشعب
يـات  تقتصر على نوع معين بل شـملت العمل حينها المقاومة بنوعيها الشعبي والمسلح، ولم 

االستشهادية، والتفجيـر بـالعبوات، والمواجهـة المباشـرة مـن جانـب، والمظـاهرات،        
  واالحتجاجات، واالضرابات، وغيرها من جانب آخر.

 وسلو:م ] حتى اتفاق أ1993_1987المقاومة الفلسطينية من [  .3

مثلت حادثة اصطدام شاحنة اسرائيلية كبيرة عمداً لسيارتين صغيرتين، والتي أدت إلى 
م، 1987مقتل أربعة فلسطينيين من مخيم جباليا شمال قطاع غزة في الثامن من ديسمبر لعام 

والتي جاءت كرد صهيوني على طعن ومقتل تاجر يهودي في ميدان فلسطين بمدينـة غـزة   
ديسمبر)، سبباً مباشراً في اندالع االنتفاضة األولـى التـي سـميت     6ي في (قبلها بيومين أ

بانتفاضة الحجارة، والتي جاءت بعد تراكمات كبيرة من األحداث، والتي أدى تراكمها إلـى  
  .)5(اندالع وتفجير االنتفاضة األولى

                                                           
   .)97معاصرة (قضية فلسطين خلفياتها التاريخية وتطوراتها ال ) صالح،1(
  .)97(صالمرجع السابق  )2(
  .)171(صفي القضية الفلسطينية  ، فلسطين دراسات منهجية) صالح3(
  .)1219- 1218ص  (ص المقاومة الفلسطينية لالنتداب البريطاني، دراسة تاريخية شفوية)أبوعامر، 4(
  .)151(ص المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ من األمل والتمكينقمصيه، ) 5(
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تحديداً و-وتميزت المرحلة األولى من االنتفاضة والتي شهدت بروز التيارات اإلسالمية 
، والتي استحدثت أدوات )1(بالمواجهات الشعبية الواسعة  -حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

اشتباك جديدة إلى جانب الحجارة لرشق الجنود، كالمسامير، والمتاريس، والزجاجات الحارقة 
، كما شهدت مقاطعة المنتجات والمحاكم اإلسرائيلية وعدم دفع الضرائب )2(وحرق اإلطارات

وتنامت العمليات المسلحة المنظمة ضد االحتالل مع تراجع األنشطة الجماهيريـة   رها،وغي
  .)3(الواسعة بعد أربع سنوات 

 م]:2000 -1993المقاومة الفلسطينية من [ .4

اعتبرت حركة فتح وحلفاؤها في منظمة التحرير الفلسـطينية أن االنتفاضـة توقفـت    
م، والذي شاركت فيه فـي  1993د للسالم عام وانتهت فعالياتها، وذلك بعد عقد مؤتمر مدري

،أما على صعيد حركتي حماس والجهاد )4(مفاوضات سرية مع إسرائيل نتج عنه اتفاق أوسلو
اإلسالمي فاستمرتا في عملياتهم العسكرية والجهادية خصوصاً العمليات االستشهادية، التـي  

راهيمي والتـي  رة الحرم اإلبكان أغلبها من تخطيط الشهيد يحيى عياش، وذلك رداً على مجز
اغتيال المهندس يحيى عيـاش   هذه العمليات عقبفيما زادت حدة م، 25/2/1994وقعت في 

الخامسة ، وأما عرفت ب(عمليات الثأر المقدس)  م، فنفذت حماس أربعة منها5/1/1996في 
 .       )5(فنفذتها الجهاد االسالمي بالتنسيق مع حماس 

تـاريخ االحـتالل   منعطفاً كبيراً في  تشَكَّلَقد عد أوسلو ما ب ونستطيع القول أن مرحلة
دخول طرف آخر للتصدي للمقاومة وهو قيام السلطة الفلسـطينية  وممارسته القمعية، كما أن 

المسلح في قطاع غـزة وفلسـطين   ودخولها لقطاع غزة، أدى إلى تضييق الخناق على العمل 
 حقتهـا ومالوالجهاد حماس  نشطاء في حركتيال قيادات والسلطة باعتق، حيث باشرت أجمع

م، مما أضعف العمـل العسـكري   2000م وحتى 1997للمقاومين والتضييق عليهم منذ عام 
  م. 2000عاد مع اندالع االنتفاضة الثانية عام الذي حينها، 

 

                                                           
    ).322في القضية الفلسطينية (ص صالح، فلسطين دراسات منهجية) 1(
  ).874م (ص1993- 1949صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ، الحركة الوطنية الفلسطينية ) 2(
  ).323في القضية الفلسطينية (ص صالح، فلسطين دراسات منهجية) 3(
  ).79(ص دراسة تحليلية وميدانية مقارنة :مقاومةالخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية الخريس، ) 4(
  ).177في القضية الفلسطينية (ص صالح، فلسطين دراسات منهجية) 5(
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  :م ]2005_2000ومة الفلسطينية من [المقا .5

سار القضـية الفلسـطينية،   م نقطة تحول في م2000تعد شرارة انتفاضة األقصى عام 
زيـارة  الوالتي قلبت الكثير من التوازنات وأسست لمرحلة جديدة من التحرير، وذلك عقـب  

منطقة إسرائيلية، وهو  وإعالنهلحرم القدسي لستفزازية لزعيم الليكود حينها ارئيل شارون اال
كثـرة المواجهـات   واندالع هذه االنتفاضة التي عرفت ب ياً لمشاعر الفلسطينيينما شكَّل تحد

المقاومة الشعبية  حينها لم تدم، وتشهادية بشكل أقوى وأشد، وبرزت العمليات االس)1(المسلحة
سوى بضعة أشهر، إذ أدت سياسة إطالق النار المباشر التي كانت تنتهجها قوات االحـتالل  

  . )2(اإلسرائيلي بحق المتظاهرين إلى تحول جانب من أنشطة االنتفاضة إلى طابع مسلح

وتميزت هذه المرحلة بالعمليات العسكرية المتعددة، وعملت جميع الفصائل الفلسـطينية  
أن يدخلوا معادلة شبيهة بمعادلـة   حيث حاولوا ،ر مقاومتها بأساليب وأدوات جديدةعلى تطوي

، وكانـت أول تجربـة   )3(صواريخ الكاتيوشا التي استخدمها حزب اهللا في الجنوب اللبنـاني 
سطينية إلنتاج وإطالق الصواريخ محلية الصنع داخل قطاع غزة، حيث أطلقـت  للمقاومة الفل

م، بمدى وصل 2001كتائب الشهيد عزالدين القسام صاروخها التجريبي األول في شهر يونيو 
خالل  R160إلى كيلو ونصف فقط، واستمرت في التطوير إلى أن وصل صاروخها األبرز 

، )4(كيلومتر كمـا يشـير اسـمه    160م مداه إلى 2014تصديها للعدوان على قطاع غزة عام
ار في تطويرها دقـةً ومـدى   وجاءت هذه التجربة بعد مرحلة تصنيع قذائف الهاون واالستمر

وعمدت الفصائل الفلسطينية على تصنيع الصواريخ الخاصة بها، إضافة إلى تهريب ،)5(وحجماً
األنفاق مـع  قطاع غزة عبر  الغراد) الروسي إلىأنواع محددة من الصواريخ مثل صاروخ (

  . )6(مصر

وكان لهذه التطورات المتالحقة والمتسارعة في مجال التصنيع والمقاومة الفلسـطينية  
تمكنت المقاومة من خالل أعمالها ار رئاسة الجيش اإلسرائيلي، فاألثر البارز والقوي على قر

 .م2005زة عام ابه من أراضي قطاع غمن دحر قوات الجيش اإلسرائيلي، وإعالن انسح
                                                           

  عاماً (موقع إلكتروني).17المركز الفلسطيني لإلعالم، انتفاضة األقصى :روح الثورة الحاضرة بعد ) 1(
  ).99(ص دراسة تحليلية مقارنة: ينية اليوميةاألطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطالدلو، ) 2(
  ).70أبو عامر، دحر المقاومة لالحتالل عن قطاع غزة: بداية هزيمة المشروع الصهيوني (ص) 3(
  ).8(ص صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، سالح الردع الفلسطينيالقاسم، ) 4(
  ).83(ص اسة تحليلية وميدانية مقارنةدر :الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومةخريس، ) 5(
  )8(ص صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، سالح الردع الفلسطينيالقاسم، ) 6(
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وعلى الصعيد اآلخر، فقد شهدت مدن الضفة الغربية آنذاك مقاومة شعبية وخاصة مـا  
زقاق مخيم جنين وحارات البلدة القديمة فـي نـابلس،    شهدت فيها والتي م، 2002بعد عام 

عنيفة مع جنود النخبة اإلسرائيلية في ما يعرف بحملة "السـور الـواقي".   واشتباكات مسلّحة 
ر المرحلـة،  لصمود والمواجهة كان شـعا ا لم تكن متكافئة، غير أن خيارالتي لمعركة اوهي 

شتباكات التـي  ، وغيرها الكثير من المواجهات واال)1(إسرائيلياً 35والتي أدت لمقتل أكثر من 
   تشهدها الضفة من حين آلخر.

 : م]2014_م 2005[ منالمقاومة الفلسطينية  .6

دار الفصل العنصري واالستيطان في الضفة الغربيـة،  تركزت المقاومة الشعبية ضد ج
وذلك عقب توقف االنتفاضة الثانية، وكانت على شكل احتجاجات في قرى محـدودة كقريـة   

استقطاب المتضـامنين الـدوليين،   ، و)2(نعلين وبعلين وقرية النبي صالح وغيرها من القرى
، وبرزت المقاطعـة  )3(الت الفنيةومحاوالت هدم أجزاء من الجدار والرسم عليه، وإقامة الحف

، ونصب خيام لالعتصام كـالتي أقيمـت   )4( االقتصادية كأسلوب من أساليب المقاومة الشعبية
  .)5(على أرض بيت حنينا للتضامن مع أصحاب األراضي المهددة بالتجريف

م من نصـيبها، إذ شـهدت   2005أما بشأن المقاومة المسلحة فقد كانت األعوام ما بعد 
م، 2005ملحوظاً وبارزاً في أدواتها، خاصةً بعد االنسحاب اإلسرائيلي فـي سـبتمبر   تطوراً

حيث بدأت فصائل المقاومة باإلعداد والتجهيز لمواجهة أي عدوان متوقع من قبل االحـتالل،  
 25الـوهم المتبـدد فـي    وكانت أولى مراحل المقاومة التي شهدها القطاع، هـي عمليـة   

ها مجموعة من كتائب القسام مع ألوية الناصر صـالح الـدين   ، التي شاركت فيم2006يونيو
وجيش اإلسالم في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع الحماية واإلسـناد التابعـة لجـيش    

                                                           
  م (موقع الكتروني)2002البيتاوي، عن المواجهة في نابلس القديمة ومخيم جنين ) 1(
م 2013-2005مل وطني المقاومة الشعبية الفلسطينية وإمكانية تحولها إلى استراتيجية عصوافطة، ) 2(

  ).55(ص
 دراسة تحليلية مقارنة: األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليوميةالدلو، ) 3(

  ).101(ص
م 2013-2005المقاومة الشعبية الفلسطينية وإمكانية تحولها إلى استراتيجية عمل وطني صوافطة، ) 4(

)55.(  
  ).19طين (صصالح، المقاومة الشعبية في فلس) 5(
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االحتالل على الحدود الشرقية لمدينة رفح، وبالتحديد موقع كرم أبو سالم العسكري، وكان من 
  . )1(أهم نتائجها  أسر الجندي (جلعاد شاليط )

وترى الباحثة أن الظروف التي سبق التحدث عنها كانت بمثابة اللبنة األساسـية التـي   
ث العتاد واالستعداد، وذلـك  جعلت المقاومة تنتقل إلى مرحلة جديدة وقوية من نوعها، من حي

، م2014م وعـام 2012م ،وعام2009م/2008عامفي االعتداءات التي شهدها القطاع تجلى 
واألسـاليب  للمقاومة الفلسطينية من حيث نوعية األسلحة، عسكرية القدرات برزت فيها الالتي 

إهانة العدو من خالل قدراتها في اختراق المواقع العسـكرية   التكتيكية المزدوجة، واستطاعت
واألنظمة المحصنة بدرجة عالية، وهذا دليل على قوة المقاومة وارتقائها النوعي الذي بلغته، 

فاع عسكرية متكاملة تتوافق مع طبيعة فلسطين الجغرافيـة والظـروف   وامتالكها لمنظومة د
  السياسية من حولها.

   :م2014لمقاومة الفلسطينية ما بعد ا .7

زوجته وطفلـه  حادثة حرق عدد من المستوطنين لعائلة الشهيد سعد الدوابشة و خلفت  
فـي جمـوع   غضباً كبيـراً   اة ابنهم أحمد ذات األربع سنواتونجعلي ذي العام والنصف، 

االنتهاكات اليومية للمسجد  النتقام من المستوطنين، كما أنبضرورة االذين نادوا ، الفلسطينيين
خمسة من  هاالثأر التي بدأشرارة شعال بإ كفيالً كان عتداء على المرابطين فيه،األقصى واال
وشكلت في ، التي عبرت عن الرغبة الشعبية في االنتقام ،فكانت عملية ايتمار ،رجاالت القسام

، )2(بطولية بما يتوفر لديهم مـن أدوات لبدء بتنفيذ عمليات زاً للشباب لباعثاً ومحف نفسه الوقت
ق على هذه االنتفاضة مسمى(انتفاضة القدس) ألن القدس كانت أول مدينة بـدأت فيهـا   لطْوُأ

ـ  ة شـعبية  عملية طعن، ولم يكن االحتالل االسرائيلي يتوقع حينها بأنها ستكون انتفاضة وهب
  قوية.

م كما يرى البعض، بل 2017وترى الباحثة أن هذه االنتفاضة الشعبية لم تمتد حتى عام 
م 2015إنها ممتدة حتى يومنا ولكن بوجود فارق في زخم عمليات الطعن والدهس منذ عـام  

م  مقارنة فيما بعد ذلك، فقد قلت العمليات تـدريجياً وذلـك بسـبب اإلجـراءات     2017إلى 
  ة المتشددة واالعتقاالت واإلعدامات الميدانية والتفتيش المستمر للفلسطينيين هناك. الصهيوني

                                                           
أسر الجندي جلعاد شاليط (موقع -موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، عملية (الوهم المبدد) النوعية ) 1(

  إلكتروني).
  ).81(ص دراسة تحليلية مقارنة: صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربيةأبو شملة، ) 2(
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وبدأت بعد ذلك المقاومة الشعبية في قطاع غزة تظهر شيئاً فشيئاً بعد أن كانـت فـي   
ضعف كبير، ولعل السبب الرئيس في ذلك هو اشتعال ساحة الضفة الغربية ووقوع عدد مـن  

ضة القدس، وكثرة االقتحامات واالعتداءات على المسـجد األقصـى،   الشهداء في بداية انتفا
فدعت حينها فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حركتي (حماس والجهاد اإلسالمي) الشعب 

مظاهرات ومسيرات للوقوف خلف أهل القدس و الضـفة  بالخروج في الفلسطيني في القطاع 
، وامتدت هذه المسيرات إلى أن دعت الهيئة )1(اعاً عن القدس واألقصى والمقدساتالغربية دف

الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات 
  م.30/3/2018ومخيمات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 

ه ووطنـه  وترى الباحثة أن الشعب الفلسطيني بذل كل ما بوسعه في سبيل تحرير أرض
واسترداد حقوقه، فالشاهد على تاريخ النضال الفلسطيني يرى أنهم استخدموا جميع أسـاليب  
المقاومة بنوعيها المسلح والشعبي ومارسوها في شتى الظروف، وهذا دليل على حرية الشعب 

  الفلسطيني الذي يرفض االستسالم بأي شكل من األشكال وتحت أي ظرف من الظروف .

  

  المقاومة الفلسطينية: شكالأ :ثالمطلب الثال
أساليب متنوعة ومتعـددة فـي    شهدت المقاومة الفلسطينية منذ مراحل نشأتها أشكاالً و

مواجهتها لالحتالل وقواته، حيث تماشت هذه األشكال المستخدمة والمبتكرة في بعض األحيان 
لع على نضال الشـعب  مع المرحلة الزمنية التي مرت بها واإلمكانيات المتوفرة حينها، والمطَّ

الفلسطيني يعي تماماً حجم التضحيات والمعاناة التي عاناها، فكانت كفيلـة بتـوفير وابتكـار    
للمقاومة بنوعيها الشعبي والمسلح، وستعرض الباحثة عـدداً   -ال حصر لها-أشكاٍل وأساليب 

  من هذه األشكال تحت كل نوع من أنواع المقاومة كاآلتي:   

  :  مقاومة الشعبيةأوالً: أشكال ال
يرى العديد من الناس أن المقاومة الشعبية هي مقاومة سلمية، وال تستخدم السالح أو   

وسائل العنف األخرى التي قد تؤدي إلى سفك دماء، وهناك من يرى أن المقاومـة الشـعبية   
عبارة عن بعض المظاهرات ضد الجدار، ومصادرة األراضي والبناء االسـتيطاني، وإقامـة   

لالحتجاج في الميادين الرئيسة في المدن، وإصدار البيانات الورقية وغير الورقية ضـد   خيم

                                                           
  تفاضة القدس (موقع إلكتروني).قناة العالم، مسيرات حاشدة في غزة تضامناً مع ان) 1(
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فمنها ما هو فردي وجمـاعي، ومنهـا مـنظم    ، إال أنها تتعدد وتختلف صورها، )1(االحتالل
ومباشر، وغير مباشر، ومنها مسلح وسلمي، إال أن جميعها يحكمها إطار واحد ينظم أنشطتها، 

يتمثل في التطلع الصادق النتصار وسـيادة الحـق والعـدل، وتحريـر     وهدف واحد محدد 
حق، وإعادة المشردين إلى األراضي المحتلة، وإعادة الحقوق السليبة إلى صاحبة األرض وال

  .)2(ديارهم وغير ذلك

ومن األشكال التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية الشعبية فـي مقاومتهـا لالحـتالل    
  اإلسرائيلي ما يلي:  

وهي إحدى صور التعبير عن الرفض والثورة علـى إجـراءات االحـتالل     :اإلضرابات .1
اإلسرائيلي ، تتوقف فيها مظاهر الحياة أو المرافق، وتتعطل األعمال االقتصادية وتغلـق  

، كمـا تغلـق المـدارس والجامعـات     )3(المحالت التجارية ويتوقف سير المواصـالت  
  ة أو موقف محدد يقوم به االحتالل اإلسرائيلي.والمؤسسات وغير ذلك لرفض سياسة معين

وقد شهدت فلسطين أول أنواع االضراب في عهد االنتداب البريطاني وبالتحديد عـام  
) يومـاً  177شـهور أي (  6م، حين خاض الشعب أطول إضراب استمر مـدة  1936

 تقريباً، وكان أساس اإلضراب هم الطبقة العاملة رغم تدني المستوى المعيشـي لهـم،  
  مطالبين وقتها أن تغير الحكومة البريطانية من سياستها، وتستجيب للمطالب الفلسطينية .

: وهي ما يطلق عليها في بعض األحيان (حرب الشوارع)، وظهرت جهات الشعبيةاالمو .2
م، وهي عبارة عن التحام شـعبي  1987-1967األراضي الفلسطينية ما بين عامي في

وات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي المـدن والقـرى      يؤدي إلى االشتباك المستمر مع ق
والمخيمات، وغالباً ما تكون مسلحة بأسلحتها البدائية، كما تقوم الجماهير أيضاً باالنفراد 

يهم ورشقهم  بالحجـارة،  بقوات االحتالل في بعض الشوارع واألحياء وشن الهجوم عل
س فـي الشـوارع   قيامهم بتحطيم حافالت المستوطنين ووضع المتـاري ومطاردتهم، و

واجهـات الشـعبية مـع    ، وغيرها من األساليب التي تندرج تحت مفهوم الم)4(الرئيسة
 االحتالل.

                                                           
  قاسم، المقاومة الشعبية الفلسطينية (موقع إلكتروني). )1(
  ).61(ص دراسة تحليلية مقارنة: صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربيةأبو شملة، ) 2(
  .)71(ص 1994- 1987البابا، جهود حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتفاضة الفلسطينية ) 3(
  ).1225(ص أبوعامر، المقاومة الفلسطينية لالنتداب البريطاني، دراسة تاريخية شفوية) 4(
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ويذكر الباحث عدنان أبو عامر الوسائل واألدوات التي استخدمها الشعب الفلسطيني منذ 
معرفتهم للمحتل على أرضهم، فلقد عرفوا قديماً إلقاء الحجارة والمقـالع والزجاجـات   

رقة واإلطارات المشتعلة والعصي وكرات الحديد والمسامير والسكاكين والقضـبان  الحا
الحديدية واألنابيب الزجاجية وكرات القماش المشتعلة والمتاريس والعوائـق وحـوادث   
الدهس، وغيرها من األساليب التي ظل الشعب الفلسطيني يتمسك بها حتى يومنا هذا من 

  . )1(أجل تحرير أرضه ومقدساته

شعبية وعلى مر التاريخ اختلفت أساليبها وهي في تجدد رى الباحثة أن المواجهات الوت
واستمرار دائم، حتى أن البعض اعتبر أن ما وصل إليه الوضع اليوم في الضفة الغربية 
من التجريد شبه الكامل من السالح الناري كان سبباً رئيساً في تمسك الفلسطينيين هناك 

الشتباك مع المحتل بشتى األدوات والوسائل، ابتداء بإلقاء الحجارة بالمواجهات الشعبية وا
والزجاجات الحارقة والقنابل، وانتهاء بعمليات الطعن والدهس التي قد يدرجها الـبعض  

  في أساليب المقاومة الشعبية.

هذا األسلوب في داخله عدداً من األساليب مثل المظاهرات يحتوي  التظاهرات الشعبية : .3
رات الجماعية والمهرجانات الحاشدة واالجتماعات الشعبية، وجميعها تؤدي نفس والمسي

الغرض في االحتجاج على إجراء أو سياسة معينة، ورفضاً للواقع المعاش، أو قد يكون 
لتأييد موقف أو قرار معين، ويساهم في هذه التظاهرات قاعدة شـعبية كبيـرة مدعمـة    

الحشد لها من خالل الـدعوات عبـر مكبـرات    بتنظيم فصائلي وقوى فلسطينية، ويتم 
الصوت في الشوارع والتبليغ في المساجد، وغير ذلك لشحذ الهمـم والحصـول علـى    

 مشاركة شعبية واسعه وفعالة.
وتعد التظاهرات ضد جدار الفصل العنصري وضد االستيطان خير شاهد على صمود 

لمعصرة والنبي وبعلين وا بعض القرى كنعلين كالتي تشهدهاوثبات الشعب الفلسطيني ، 
ـ صالح وغيرها، وهي خير دليل  طيني إلجـراءات االحـتالل   على رفض الشعب الفلس

تعد مسيرات العودة الكبرى ضمن إطار التظـاهرات الشـعبية، التـي    ، كما )2(المتعسفة
أعلنت الهيئة العامة لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار عن انطالقها في ذكرى يوم 

                                                           
  أبو عامر، المقاومة الفلسطينية الشعبية (البدائية) تستنزف إسرائيل (موقع إلكتروني).) 1(
  ).25-24المبحوح، المقاومة الشعبية في فلسطين (ص ص) 2(
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، وال تزال مستمرة حتى يومنا هذا؛ بهدف تحقيق ما ترنو إليه من 30/3/2018األرض 
  .)1(م1948فك للحصار وعودة لالجئين إلى ديارهم وأرضهم المحتلة منذ عام 

ومن خالل ما سبق تجد الباحثة أن التظاهرات الشعبية غالبيتها إن لم تكن جلها قامـت  
مباشر بين الجماهير وقـوات   على أراضي الضفة الغربية، وذلك بسبب وجود احتكاك

االحتالل، إضافة إلى منع األجهزة األمنية الفلسطينية للعمل المسلح تحت غطاء التنسيق 
األمني ، في حين يرى البعض أن المقاومة الشعبية في قطاع غزة اختفت نوعاً ما وذلك 

  لعدم وجود محتل واقعي، ثم عادت مع انطالق  مسيرات العودة.

ويتمثل في العصيان عن دفع الضرائب، والمتمثلة في ضريبة الـدخل   العصيان المدني: .4
والقيمة المضافة وضرائب الخدمات، واستقالة العاملين في الجهاز اإلداري، ومقاطعـة  

ن أجـل ضـرب االقتصـاد    مودعم الصناعة الوطنية المنتجات (اإلسرائيلية) وتشجيع 
 . )2((اإلسرائيلي)

 مـن  الشـكل  هذا الفلسطيني الشعب مارس واألكاديمية:المقاطعة االقتصادية والثقافية  .5
 الصهيونية، المنتجاتبمقاطعة  العشرين، وذلك القرن أوائل منذ الشعبية المقاومة أشكال
 ذلـك  وتبع، الصهيوني االستيطان لصالح وثرواتهم أراضيهم ونهب مصادرة على رداً

 فـي  العربيـة  الـدول  جامعـة  قـرار  إلـى  باالستناد المنتجات لهذه العربية المقاطعة
 بها مرغوب غير فلسطين في الصهيونية المصانع منتجات عتبرا الذي م،2/12/1945
 .)3(العربية األسواق في

أدت االنتفاضة األولى دوراً جوهرياً في تفعيل هذا النوع من المقاومة منذ البيان الثالث و
لمقاطعة بدأ بعد سنة مـن  للقيادة الموحدة لالنتفاضة، ولكن النشاط شبه المنظم لحمالت ا

آالف منظمة مجتمع مدني من جميع أنحـاء العـالم فـي    3إذ دعت ، انتفاضة األقصى
 يهدف م2010لسنة) 4(رقم قانون واصدرأو، لث لمناهضة العنصريةالمؤتمر العالمي الثا

 األراضـي  علـى  المقامـة  المسـتوطنات  وخـدمات  منتجـات  ومقاطعة مكافحة إلى
 .)4(الفلسطينية

                                                           
  نطالق فعاليات مسيرة العودة بغزة (موقع إلكتروني).دنيا الوطن، اإلعالن رسمياً عن ا) 1(
  ).48م (ص1994-1987حبوش، المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى في قطاع غزة بين )2(
  موقع وكالة وفا، مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية/ لمحة عامة (موقع إلكتروني).) 3(
  المرجع السابق.) 4(
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حملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية ل(إسرائيل) في رام اهللا عـام  ت البدأكما 
م، بمبادرة من مثقفين وأكاديميين فلسطينيين، بهدف االلتحاق بحركـة المقاطعـة   2004

م إلى مقاطعـة اقتصـادية وثقافيـة    2002العالمية الناشئة، وارتكزت على الدعوة عام
دعـوا  م، 2003ميون مثقفون فلسطينيون في أكتوبراديوأكاديمية، وعلى بيان أصدره أك

أكاديميي المجتمع الدولي إلى مقاطعة شاملة ومستديمة للمؤسسات األكاديمية والثقافية  فيه
سـرائيلي مـن األراضـي    اإلسرائيلية، وسحب االستثمارات، حتى ينسحب االحتالل اإل

ة المتعلقة بحق عودة الالجئين م، واالنصياع إلى قرارات األمم المتحد1967المحتلة عام
  .)1(الفلسطينيين

وهي الوقفات الشعبية الفلسطينية الجماهيرية التي تُـنظَّم لغـرض إبقـاء     االعتصامات: .6
القضية محل االعتصام لدى الرأي العام المحلي، ولفت أنظار المجتمع الـدولي إليهـا،   

ة اعتصام الحاجة أم وهي جزء من حالة الصمود ورفض السياسات اإلسرائيلية مثل خيم
كامل في مدينة القدس المحتلة، واعتصام األسرى باإلضراب عن الطعام واالعتصامات 

 .)2(التضامنية مع األسرى وغيرها
: وهي الفعاليات التي تقوم بها المؤسسات اإلعالمية والفنيـة  الفنيةاألنشطة اإلعالمية و .7

المقاومة الفلسطينية، مـن خـالل   بهدف توعية وتثقيف أبناء المجتمع الفلسطيني بأهمية 
إعدادها لمهرجانات خطابية ومؤتمرات إعالمية وأناشيد وفواصل وفالشـات جهاديـة   

 تتحدث عن إنجازات المقاومة.

م، 1919وبرزت هذه األنشطة منذ زمن طويل،  فكان المؤتمر العربي الفلسطيني عـام  
مرات والنـدوات وورش  المؤتهذه ، وال تزال م1922ؤتمر الفلسطيني الخامس عاموالم

على مستوى العلماء والشباب والتنظيمات، ومن أبرز المؤتمرات في الوقت تعقد العمل 
م، 2014الحاضر مؤتمر مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضوء الحرب على غزة عـام 

راً مؤتمر حماس الدولي األول م، وأخي2015حاد العالمي لعلماء المقاومة عامومؤتمر االت
  .)3(م2018عام

                                                           
  األكاديمية والثقافية (موقع إلكتروني). الحملة الفلسطينية للمقاطعة )1(
   دراسة تحليلية مقارنة: األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليوميةالدلو، ) 2(

  ).33-32(ص ص
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مؤتمر مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضوء الحرب على غزة ) 3(

  تروني).م (موقع إلك2014عام
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ن الضفة الغربية هي في تجـدد  وترى الباحثة أن أساليب المقاومة الشعبية خاصة في مد
حيث لجأ نشطاء المقاومة الشعبية إلى األفاعي البرية إلخافة جنـود االحـتالل    مستمر،

ونجحوا في ذلك، إضافة إلى نموذج مقاومة أهالي الخان األحمر وتواجـدهم وربـاطهم   
ددة باإلزالة، الذين كانت عزيمتهم وثباتهم أقـوى مـن قـرارات    الدائم في األماكن المه

  خير دليل على نجاح المقاومة الشعبية في تحقيق ما تهدف إليه. ،المحتل وقوانينه

  : المقاومة المسلحةأشكال  :ثانياً
وهي خيار غالبية الشعوب ، وتتكامل معها شعبيةى المقاومة الإلتستند المقاومة المسلحة 

الشـعوب فـي هـذا     أبدعتتالل، وفي طريقها لنيل االستقالل والحرية، وقد في رفض االح
مكانيـة  إ بما يـتالءم مـع   ،التقنيات والوسائل إللحاق الهزيمة بالمحتل هافي اختيار المجال

، وسوف تذكر الباحثة أهـم  )1(االحتالل وشراستههذا وظروف  المقاومة وعمقها االستراتيجي
  لمسلحة على النحو التالي:أشكال المقاومة الفلسطينية ا

 القتاليـة  الوسائلعدداً من  يبتكر أن الفلسطيني الشعب ستطاع: ااألوتوماتيكيةاألسلحة  .1
منذ زمن بعيد، حيث بـرزت العديـد مـن األسـلحة      االحتالل جيش لمواجهة المناسبة

المستخدمة في عمليات الكر والفر والمواجهات الفردية أو الجماعية في أزقة الشـوارع  
والتي كانت تسمى  C4المعسكرات، كالكالشنكوف المعروف ب(أبوسمرة)، ومتفجرات و

 وكانت ،ملم9 عيارذات  جولدستار نوع من ، إلى جانب تصنيع مسدسات)2(ب(أم العبد)
 .)3(المتوفرة واإلمكانيات الخبرة لقلة نظراً وذلك ،تقريباً 50% السالح هذا نجاح نسبة
 (كـارل  بندقيـة  عـن  مطـورة  نسـخة  يعتبـر  وهـو  (الكـارلو)  سالح إلى إضافة

 خـالل  عليه أطلق الصنع، بدائي اًيدوي سالحاً الكارلو ويعد األصل، جوستاف)السويدي
 المقاومة رموز من رمزاً وبات سعره، النخفاض نظراً الفقراء" "سالح األولى االنتفاضة
ـ  النـوع  هذا والزال عقل، عماد الشهيد عمليات في برز قدو ،الفلسطينية  األسـلحة  نم
 خالل استخدامه انتشر كما سابقاً، كان عما أحدث بتقنيات ولكن ،هذا يومنا حتى يستخدم
  تصنيع تم وقدم 1993)*عام حماس عوزي( سالح صناعةإلى جانب  ،)4(القدس انتفاضة

                                                           
  ).46) العمور، مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين، حركة حماس نموذجاً (ص(1
  .لكتروني)إ، هل عادت (أم العبد) لتقود االنتفاضة؟ (موقع اللحام) 2(
  .لكتروني)إعاماً (موقع 23) شبكة فلسطين للحوار، مراحل تطور سالح القسام خالل 3(
  .لكتروني)إقراء المقاوم لالحتالل االسرائيلي (موقع ) الجزيرة نت، الكارلو سالح الف4(
م من قبل كتائب الشهيد عزالدين القسام وأطلقت عليه 1993عوزي حماس: وهو سالح تم تصنيعه عام  *

  هذا االسم.
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محلية الصنع، التي ظهرت خالل  األسلحة، وغيرها العديد من )1(منها قطعة 350 قرابة
االحتالل اإلسرائيلي، وبالتحديد أثناء الحروب المتعددة على قطـاع  مراحل الصراع مع 

 غزة.

أول عملية  فكانتم 1993عرفت العمليات االستشهادية منذ عام العمليات االستشهادية:  .2
استشهادية للشهيد القسامي ساهر تمام النابلسي في عمليته بمغتصبة ميحوال، القريبة من 

ومة الفلسطينية العديد من العمليات بعدها، ولقد شهدت مدينة بيسان، وبعدها عرفت المقا
م)، حيث سـاهمت  2005-2000(أوج هذه العمليات وخاصة منذ عام االنتفاضة الثانية

جميع الفصائل الفلسطينية في ذلك الحين بالعديد من العمليات التي زعزعة أمن االحتالل 
 .)2(االسرائيلي 
الـذي تصـنعه    الناسـف  الحزام بين أشكالها تنوعاً في العمليات االستشهادية وشهدت

تفخـيخ  المقاومة الفلسطينية من خالل مهندسيها وبأدوات بسيطة ومحلية، كما عرفـت  
ـ اإلسرائيلية، والتي ع المستوطنات والمعسكرات اقتحام عملياتو السيارات، رت عـن  ب

، )3(قاومـة الم مستوى متقدم من الكفاءة والجرأة وتطور التخطيط والتدريب لدى فصائل
 الرعب مع االحتالل، واستطاعت أن توازن توازنأنواع القوة و من نوعاًوفرضت بذلك 

 ني واإلسرائيلي. الجانبين الفلسطي ميزان الخسائر بين
بدأت المقاومة الفلسطينية تجربتها األولـى إلنتـاج   تصنيع الصواريخ وقذائف الهاون:  .3

دالع انتفاضة األقصى، حيث أطلقـت  صواريخ محلية الصنع داخل قطاع غزة وبعيد ان
كتائب القسام أول صاروخ على سبيل التجربة بمدى وصل إلـى كيلـو ونصـف فـي     

م، وكان الشهيد نضال فرحات وتيتو مسعود من وحدة التصنيع العسـكري فـي   2001
 .)4(كتائب القسام هما أول من طرح فكرة تصنيع الصواريخ محلياً 

طينية واجهت الكثير من الصعوبات فـي البحـث عـن    الباحثة أن المقاومة الفلسوتجد 
تعتمد على ذاتها في تصنيع المواد  هاالوسائل والمواد المتفجرة والحصول عليها مما جعل

والطرق لتـوفير  الالزمة لصناعة الصواريخ وقذائف الهاون وغيرها، وابتكار الوسائل 
                                                           

  .لكتروني)إ) شبكة فلسطين للحوار، مرجع سابق (موقع 1(
  ية قسامية (موقع إلكتروني).موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، أول عملية استشهاد) 2(
 دراسة تحليلية مقارنة :اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومةالكتري، ) 3(

  ).61(ص
  ).8(ص صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، سالح الردع الفلسطينيالقاسم، ) 4(
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لـك؛ ممـا جعـل    األنفاق والتهريب عن طريق البحر وغيـر ذ  حفرذلك، فعملت على 
ـ   علـى   التي عملتالمقاومة تمتلك صواريخ متقدمة في الكم والنوع،  ة تطـور منظوم

  المقاومة الفلسطينية الصاروخية.
ت عرفت المقاومة الفلسطينية أسلوب االشتباك والمواجهة مع قـوا االشتباكات المسلحة:  .4

خضر التـي  م، من خالل تكوين جماعة الكف األ1929االحتالل اإلسرائيلي منذ أواخر
 .)1(كانت تشتبك مع البريطانيين واليهود حينها، وكانت تسمى بالخاليا السرية 

ومع مرور الوقت وتطور المقاومة الفلسطينية في عدتها وأسلحتها أصبحت قادرة علـى  
منهـا  وات عسكرية برية أو بحرية مع االحتالل اإلسرائيلي، معارك وعمليعدة خوض 

خاضت فيها مجموعة من الضفادع البشرية القسامية اشـتباكاً  التي عملية زيكيم البحرية 
مع قوات المراقبة البحرية للجيش في منطقة عسقالن، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحـى  

، )2(مية من خالل تدخل الطيران الحربـي من قوات االحتالل، واستشهاد المجموعة القسا
 وعملية (ناحل عوز)*، وغيرها الكثير من االشتباكات.

مسلحة للمجاهدين والمطاردين، كاشتباك مدن الضفة من اشتباكات  فة إلى ما شهدتهإضا
األعرج ومحمد عاصـي   باسل الشهيد محمد الفقيه في مدينة صوريف بالخليل، والشهيد

 .وغيرهم
فلسطينية على حفر مجموعة من أنفاق المقاومة، والتي عرفت عملت المقاومة الاألنفاق:  .5

 اًأسـلوب  فهي تعتبرات اإلنزال خلف خطوط الجيش اإلسرائيلي، بدورها الكبير في عملي
أفقدت الجنود الحصانة والحماية التي كـانوا  من أساليب المقاومة الفلسطينية التي  اًمتقدم

الوهم المتبدد مـن أبـرز   ، وتعد عملية )3(سابقاً عبر الغطاء الجوي المتقدميتمتعون بها 
نفاق المقاومة المجهزة من قبل كتائب القسام، نزال خلف خطوط العدو عبر أعمليات اإل

، )4(خرين وإصابة سـتة مـنهم  ها أسر الجندي جلعاد شاليط وقتل آوالتي كان من ثمار
  تم تفجير بعض المواقع والدبابات وغير ذلك. وغيرها من العمليات التي من خاللها

                                                           
  حجر(موقع إلكتروني).الجزيرة نت، المقاومة الفلسطينية: ثورة اإلنسان وال) 1(
  ).6جودة، استراتيجية كتائب القسام القتالية في معركة العصف المأكول (ص )2(
ناحل عوز: موقع عسكري إسرائيلي يقع شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، بالقرب من مستوطنات  *

  سديروت ونتيفوت.  
  ني).عودة، وحدة أنفاق المقاومة مفخرة للكل الفلسطيني (موقع إلكترو) 3(
  موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، الوهم المتبدد الدرس القاسي وأمل العاني(موقع إلكتروني).) 4(
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 ف من دونالتخلص من الخصم المستهد وهي أداة محكمة ودقيقة تستطيعسالح القنص:  .6
آثار جانبية، فعملية القنص تستهدف أشخاصاً محددين يمكن تمييـزهم عـن غيـرهم ،    

بيراً ال بخالف األساليب العسكرية القاتلة األخرى غير الدقيقة  التي تقتل وتصيب عدداً ك
 .)1(تحتاج لقتله أو إلصابته

لـى  ويعتبر سالح القنص تطوراً نوعياً لردع االحتالل، ويعطـي فرصـة للـرد ع   
عمليـة   54، وقد نفذت كتائب القسام ويحافظ على هيبة القطاع ومقاومتهتجاوزات االحتالل 

اسـم (غـول) تيمنـاً     اأطلقت عليهبتصنيع بندقية قنص  ، وقامت)2(قنص في معركة الفرقان
، واستخدمته كتائب القسام فـي  م2004دنان الغول الذي اغتيل عام بالشهيد القسامي القائد ع

، كما قامت السرايا بالعديد من عمليـات القـنص فـي مقاومتهـا     )3(لمأكولحرب العصف ا
  م.2014لالحتالل كان آخرها في حرب البنيان المرصوص عام 

ومن خالل ما سبق تستنتج الباحثة أن المقاومة الفلسطينية في حالة تطور وتقدم فـي  
مائن والعبـوات المتفجـرة   أساليبها المسلحة في مواجهة العدو، فإضافة لما سبق فهي تَعد الك

وغيرها من الوسائل المتعددة، والتي تبرز فيها قوة المقاومة والمكانة التي وصلت إليها، مما 
  يجعل العدو اإلسرائيلي يراجع حساباته في حال شن هجوماً معادياً على قطاع غزة. 

  

 ة.المطلب الرابع: الموقف الدولي والعربي والفلسطيني من المقاومة الفلسطيني

أصبح من المؤكد أنه يوجد شبه إجماع دولي على إدانة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية، وممارسات قوات االحتالل التعسفية ضد السكان المـدنيين، ورفـض إسـرائيل    
المستمر للخضوع لقواعد الشرعية وقرارات األمم المتحدة، ولم يعد خافياً على أحـد أن مـا   

م، هو بكل المقاييس انتهاكاً صريحاً للمواثيـق  1948ما تقوم به منذ سنة قامت به إسرائيل و
 .)4(الدولية والمعاهدات ومبادئ القانون 

                                                           
  المدهون، سالح القنص الفلسطيني (موقع اإكتروني).) 1(
موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، وحدة القنص القسامية أرعبت جنود العدو طيلة معركة الفرقان  )2(

  ي) .(موقع إلكترون
  موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، بندقية القنص القسامية (موقع إلكتروني). )3(

      Cattan, Palestine and International law (P.167). )4 (  
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مختصون في القانون الدولي أن المقاومة بكافة أشكالها حق مشـروع للشـعب   الأكد و
حـذروا مـن   عية قانونية وال يمكن نزعه، والواقع تحت االحتالل، وأن سالحها يحظى بشر

تمرير محاوالت تجريد المقاومة من قوتها أو التجاوب مع أي مبادرات من هذا النوع، بالرغم 
تسعى إلى حشد مواقف دولية لدعم مطالبها بنزع سالح المقاومة  "الحكومة اإلسرائيلية"من أن 

الفلسطينية في قطاع غزة مقابل تسهيالت اقتصادية، ودعوتها إلى مبادرة سياسية تتفـق مـع   
  .)1(ئيلية في حربها بالتحديد على غزةومطالب الحكومة اإلسراأهداف 

، هناك العديد من االتفاقيات والقرارات األممية التي تقر الحق في المقاومة الفلسطينيةو
التي تنظم عمل حركات المقاومة وتنص على أن يكون لهـا  م، 1907مثل اتفاقية الهاي عام 

وجاء التأكيد علـى  ، )2(قيد بأعراف وقوانين الحرباً وتترئيس وشعار، وأن تحمل السالح علن
م، 1948م، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان عـام   1925ذلك في بروتوكول جنيف عام 

م المتعلق بإعالن استقالل البلدان 1960عام  1514وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
األمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع من ميثاق  51والشعوب المستعمرة، إضافة إلى نص المادة 

  . )3(عن النفس

ما سبق ترى الباحثة أن المقاومة الفلسطينية ينطبق عليها كل ما جاء في المعاهدات وم
حـتالل  متهـا لال لها حق الدفاع عن النفس في مقاوت االحتالل، فواالتفاقيات، ألنها ترزح تح

لالحتالل النازي أثناء الحـرب العالميـة   اإلسرائيلي، تماماً كالشعوب الغربية التي تعرضت 
الثانية، وبالرغم من الشرعية المعترف بها تجاه المقاومة الفلسطينية  إال أن المواقف واآلراء 

  الدولية والعربية والفلسطينية اختلفت في هذا الجانب، نوردها كالتالي:

 :ف الدولي من المقاومة الفلسطينيةالموقأوالً: 
  الموقف األمريكي:  - 1

يوماً ما عن دعم االحتالل اإلسرائيلي، باعتباره مشـروعاً   لم تتوقف السياسة األمريكية
إحاللياً في المنطقة العربية، وقد اتخذت الواليات المتحدة األمريكية موقفاً ثابتاً ودائمـاً، بـل   

وذلك ومتصلباً ضد المقاومة الفلسطينية بشتى أشكالها، ووسائلها وأساليبها وتدمغها باإلرهاب، 

                                                           
  موقع الجزيرة نت، خبراء القانون الدولي يحمي سالح المقاومة الفلسطينية (موقع إلكتروني).) 1(
  المرجع السابق.) 2(
  وآتا، المقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي (موقع إلكتروني). موقع) 3(
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منذ قيامها حتى اآلن، إضافةً إلى أن الموقف األمريكي يزداد تصـلباً كلمـا ازداد الموقـف    
  .)1(اإلسرائيلي تصلباً تجاه المقاومة الفلسطينية

موقف الواليات المتحدة األمريكية من المقاومة الفلسطينية واضحاً جلياً منذ زمـن   بداو
فاقيـة السـالم (معاهـدة    للمحادثات السرية الت بعيد، إذ عملت على إيقافها من خالل رعايتها

التي تم التوقيع عليها رسمياً من العاصمة األمريكية واشنطن بحضـور  م، 1993أوسلو) عام
رئيسها بيل كيلنتون، وطرفي االتفاق وهما منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) ممثلة بـالرئيس  

يريز، والتي التزمت فيها منظمـة  ياسر عرفات، وإسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها شيمعون ب
، وإلـزام عناصـرها بعـدم اسـتخدام     سالم وأمنفي حق دولة إسرائيل في العيش التحرير ب

اإلرهاب والعنف تجاه إسرائيل ومواطنيها، ومن هنا كانت أولى المواقف األمريكية في دعـم  
  .)2(السالم ونبذ المقاومة واإلرهاب كما ترى

في الرؤية التي قدمها الرئيس بوش فـي السـنوات    جلياً ةموقف السياسة األمريكيوبدا 
م، حيث قدم رؤية منحازة لسياسة شـارون،  2000اضة الثانية التي اندلعت عاماألولى لالنتف

 يكا بأن تكون داعمةً للسـالم، وذلـك  وبذلك أخفقت أمر ،عدوانهفكافأ المعتدي  وشجعه على 
ألنها كانت ال ترى أن أعمال العنف المموما ، )3(ة  ضد الشعب الفلسطيني عنفاً أو إجراماًسار

بدا في أعقاب الحرب على أفغانستان من تصريح للرئيس األمريكي جوج بوش (االبن) فـي  
م، حين صـنف  2002أول خطاب له أمام الكونجرس متحدثاً عن االنتصار في أفغانستان في

كتائب األقصى التابعة لحركة حماس والجهاد اإلسالمي و الحركات اإلسالمية وبالتحديد حركة
(محور الشر)، في إشارة واضحة إلى أن الواليات المتحدة تتعامل مـع المقاومـة   نفتح ضم

  .)4(الفلسطينية على أنها إرهاب وأن من يدعم هذه المقاومة (إرهابي)

وشددت الحكومة األمريكية موقفها تجاه القضية الفلسطينية ومقاومتها بعد فوز حركـة  
مارست الضغوط على الدول العربيـة  م، ف2006إلسالمية حماس في انتخابات عاما المقاومة

تضييق ة الفلسطينية الجديدة، وعملت على واإلسالمية لتقليص اتصاالتها السياسية مع الحكوم
لسـطينية  غلق مكاتب التنظيمات الفباتجاه الخارج، والمطالبة بتنقالت مسؤولي هذه الحكومة 

مثلي الحكومة الفلسطينية، والتأكيد في كل وقت وحين على أن حركـة  منع استقبال ملديها، و
                                                           

  ).8- 7حماد، المواقف الغربية والدولية تجاه المقاومة الفلسطينية واتجاهاتها المستقبلية المحتملة(ص ص )1(
  ويكبيديا، اتفاقية أوسلو (موقع الكتروني).) 2(
  ).109م(ص2011-2001القضية الفلسطينية الوادية، السياسة الخارجية األمريكية تجاه  )3(
  ).105المرجع السابق(ص) 4(
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حماس حركة إرهابية، وقد تبنت وسائل اإلعالم األمريكية هذا األمر من خالل الربط المستمر 
  .)1(بين حماس وقوى التطرف والعنف في المنطقة

ئياً أزليـاً تجـاه   ومما سبق ترى الباحثة أن الموقف األمريكي لم يكن إال موقفاً سلبياً عدا
كان دائماً ما يقدم األعذار والمبررات ألعمال العنـف اإلسـرائيلية،    الذيالمقاومة الفلسطينية، 

أهداف رسمتها إسرائيل واإلدارة األمريكيـة   عدةوبالعودة إلى التاريخ الفلسطيني، نجد أن هناك 
الـتخلص مـن   همها امة والفلسطينية على وجه الخصوص، ألمحاولة القضاء على المقاومة ع
لبنان، ودعم إسرائيل بكل حزاب وحركات التحرير في فلسطين والمقاومة الفلسطينية المتمثلة باأل

قيادة هذه القضاء على القيادة الفلسطينية وإظهار الصورة السلبية لثم  ما تحتاجه في هذا الجانب.
إظهـار  وأخيـراً  ، رئيس في جلب الدمار والحروب على الشـعوب أنهم السبب الالحركات، و

من خالل دعوتهم للتوقيع على كية في صورة الساعي للسالم، إسرائيل والواليات المتحدة األمري
المعاهدات واالتفاقيات الخاصة بالسالم، والعمل على قلب الحقائق، واإلظهار بأن الفلسـطينيين  

ي واعٍ لحقوقـه  هم المعتدون، وهذا ما لم تحققه اإلدارة األمريكية في ظل وجود شعب فلسـطين 
 سترد إال بالقوة.تام بأن ما ُأخذَ بالقوة ال ي وثوابته، ووقوفه مع مقاومته، وهو على اقتناعٍ

  الموقف األوروبي:  -2
يكن الموقف األوروبي يختلف كثيراً عن الموقف األمريكي تجاه المقاومة الفلسطينية لم 

إسرائيل في الدفاع عـن أمنهـا،   في محاربتها وإدراجها ضمن قوائم اإلرهاب، وإقرار حق 
بالرغم من أن الدول األوروبية أدركت أنها لم تعد مضطرة إلى االستمرار في حفظ التـوازن  
في سياستها ومواقفها تجاه المواقف العربية بسبب دعم السياسة األمريكية، ثم إن إسرائيل قـد  

ايجابياً تجـاه الصـراع    قبلت بدور أوروبي بعد أن كانت ترفضه، لذا فقد أخذت أوربا موقفاً
العربي اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، خاصة في ظل دعمها ومشاركتها في اتفاقية أوسـلو  

، ومع ذلك لم تنجح في بناء دور مستقل تجاه القضـية الفلسـطينية عامـة ،    )2(م1993عام 
أو  والمقاومة على وجه الخصوص، ورضيت أن تؤدي دور من يمأل فراغ الموقف األمريكي،

من يحاول إحداث بعض التوازن في محطات سياسية مختلفة، لذا فإن المطلوب من أوروبـا  
  :)3(تقديم الكثير، وذلك العتبارات ثالثة، هي

                                                           
  ).203م (ص2006صالح، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ) 1(
البرصان، موقف االتحاد األوروبي من الصراع العربي االسرائيلي وتداعياته: العرب واسرائيل عام  )2(

  م (موقع إلكتروني).2015
نة للدراسات واالستشاررات، المواقف األوربية من التعامل مع حركات المقاومة موقع مركز الزيتو) 3(

  اإلسالمية: حركة حماس نموذجاً (موقع إلكتروني).
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عدم قدرة الواليات المتحدة على استعادة توازنها تجاه المنطقـة وقضـاياها وال سـيما     .1
 القضية الفلسطينية.

 ى صعيد القضية الفلسطينية.الدور االقتصادي الذي تلعبه أوروبا عل .2

فشل عملية التسوية، ودور ومكانة المقاومة الفلسطينية على المستوى الوطني واإلقليمي  .3
واإلسالمي، واألفق اإليجابي لمستقبلها ودورها وتأثيرها، خصوصاً فـي ظـل انهيـار    

 التسوية.

ـ  ـ ورغم عدم تأييد الدول األوروبية للمقاومة الفلسطينية، إال أنها تعد أق دة مـن  ل ح
في موقف رئيسة لجنة التنمية في االتحاد األوروبـي لـويزا    الموقف األمريكي، الذي اتضح

موزغائيتني في تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في مقاومـة االحـتالل وعـدم المـس     
، إضافة إلى ما قامت به بعض الدول األوروبية من التعامل دون حرج مع حركة )1(بالمدنيين
  م.2006سالمية حماس بعد انتخاباتومة اإلالمقا

 ثانياً: الموقف العربي من المقاومة الفلسطينية :
م على دعم القضية الفلسـطينية،  1948تُجمع الدول العربية منذ احتالل فلسطين عام 

إال أن المواقف الرسمية العربية تتسم بشكل عام بالتباين واالختالف تجاه الشكل واآللية التي 
يها مقاومة الفلسطينيين لهذا االحتالل، فالبعض يرى المقاومة المسلحة هي يجب أن تكون عل

الطريق األكثر نجاعة وفاعلية، فيما يرى البعض اآلخر أن المقاومة السـلمية هـي أقـرب    
للواقع، في ظل الفوارق الهائلة في ميزان القوى العسكرية لصالح االحتالل، وجـاء اتفـاق   

ة هذه التباينات واالختالفات وذلك بعد أن تبنـت منظمـة   م، ليزيد من حد1993أوسلو عام 
  التحرير طريق المفاوضات من أجل استرجاع الحقوق الفلسطينية. 

وبعد فشل رهانات أوسلو وتبخر الوعود بإقامة دولة فلسطينية على أراضي الضـفة  
يد توجيه م، أع2000الغربية وقطاع غزة، وانفجار االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقصى) عام 

وتصحيح المسار نحو المقاومة الفلسطينية الشاملة بمفهومها السلمي والمسلح، وعلى الـرغم  
من ذلك لم تكن هناك مساندة عربية بالشكل المطلوب لهذه االنتفاضة، وكان هذا واضحاً في 

لمبادرة السالم التي طرحها  م2002تبني جامعة الدول العربية باإلجماع في قمة بيروت عام 

                                                           
  ).148م (ص2005صالح، و نافع، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  )1(
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ولي العهد السعودي األمير عبداهللا بن عبدالعزيز، ليعيد التأكيد على خيار المفاوضات كسبيل 
  .)1(لحل القضية الفلسطينية

م 2014وبرزت دعوة األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي فـي مـارس   
سـحب  بشكل واضح ومباشر إلى المقاومة السلمية، وتحدث عن مدى تأثير حملة المقاطعة و

االستثمار وفرض العقوبات التي بدأت بالفعل في دول أوروبية وفي الواليات المتحدة علـى  
  .)2(االقتصاد اإلسرائيلي

ويمكن القول بأن الدول العربية كانت تؤيد المقاومة الشعبية والسـلمية أكثـر مـن    
العربيـة   المسلحة، وقد ترجع الباحثة السبب إلى العالقات السياسية التي تربط بعض الـدول 

بالسياسة االسرائيلية أو األمريكية أو الدول األخرى التي بينها وبين االحـتالل اإلسـرائيلي   
  عالقات دبلوماسية ومعاهدات.

أما بالنسبة للشارع العربي فقد كان على نقيض حكوماته، فهو يميل إلـى المقاومـة   
واضح في أعقاب فـوز   المسلحة أكثر من الشعبية، وقد أبدت الشعوب دعمها للمقاومة بشكل

وكذلك األمر بالنسبة لمواقف األحزاب العربية القومية  ركة حماس في االنتخابات الشرعية،ح
واإلسالمية التي رحبت بنتائج االنتخابات، واعتبرتها بداية مهمة في اتجاه مقاومة المشـاريع  

  .)3(عليها الصهيونية واألمريكية، ووعي الشعب الفلسطيني بخطورة المؤامرة المفروضة

الباحثة أن الحكومات والدول العربية سيبقى موقفها المتباين واضـحاً تجـاه    ترىو
ل الفلسطينية المقاومة الفلسطينية، بالرغم من توقع بعض المحللين السياسيين أن صمود الفصائ

بعد الحروب التي خاضوها مع االحتالل اإلسرائيلي رغـم عـدم    خاصةًالمقاوِمة في غزة، 
سيبقى موقف الشعوب قف األنظمة الرسمية العربية، كما لقوى، من شأنه أن يغير مواتكافؤ ا

العربية واإلسالمية على حالة في دعمه وتأييده للنضال الفلسطيني، وهذا ما نجده جليـاً فـي   
تأييد الشعوب وتعاطفها مع المسيرات السلمية كمسيرة العودة التي يقابلها الجيش اإلسـرائيلي  

  وعتاده. بأقوى آالته

  

  
                                                           

  ).60صالح، المقاومة الشعبية في فلسطين (ص )1(
  ).145م (ص2015-2014جي الفلسطيني صالح، التقرير االستراتي) 2(
  ).141المرجع سابق (ص) 3(
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 الموقف الفلسطيني من المقاومة الفلسطينية : ثالثاً:
تعددت وتباينت المواقف واآلراء الفلسطينية حيال المقاومة الفلسطينية بأشـكالها، ولـم   
يقتصر الجدل بين األطراف الفلسطينية على أشكال المقاومة (المسلحة والسلمية) فقط، بل امتد 

نها وهي المقاومة المسلحة، فالبعض يؤيـدها دون تحفـظ   إلى تفاصيل وأساليب نوع معين م
معتمداً على قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي في ذلك، والبعض اآلخر يعارضها متذرعاً 
بما تمنحه لالحتالل من ذرائع لضرب الفلسطينيين واالعتداء عليهم، وما يتركه ذلك من آثار 

  ،ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتي:   )1(ات على الوضع الفلسطيني الداخليوتداعي
 لمقاومة المسلحة: المواقف المؤيدة ل .1

تبنت مجموعة من الفصائل الفلسطينية المقاومـة المسـلحة، وذلـك انطالقـاً مـن      
أيديولوجيتها الفكرية، وأبرز هذه الفصائل هي: حركة المقاومة اإلسالمية(حماس)، وحركـة  

لتحرير فلسطين، والجبهة الديموقراطية والجناح العسكري  الجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية
في حركة فتح وهو كتائب شهداء األقصى، حيث ترى هذه الفصائل أن المقاومة المسلحة هي 
الوسيلة األقوى السترجاع األرض المحتلة من االحتالل اإلسرائيلي، خاصة في ظل القرارات 

، وتؤكد )2(الفلسطيني وباقي الشعوب المحتلة الشرعية التي تؤيد ذلك وتعطي هذا الحق للشعب
أن برنامج التسوية لم ينجز شيئاً من حقوق الشعب الفلسـطيني، وكـرس    -من جانب آخر-

الخالف وأضعف الدعم واإلسناد العربي للشعب الفلسطيني، وأدت المفاوضات إلى المزيد من 
  . )3(التنازالت عن الحقوق الفلسطينية

دة للمقاومة المسلحة موقفها بأن كافة اإلنجازات التـي حققهـا   وتدعم الفصائل المؤي
العرب حتى اآلن على صعيد الصراع مع (إسرائيل)، قد تحقق بفضل المقاومة وحدها، فلـم  
يكن ممكناً أن تقبل (إسرائيل) االنسحاب من باقي شبه جزيرة سيناء لو لـم تكـن القـوات    

م وبعدها، ولم يكن ممكناً انسـحاب  1973م المصرية قد أثبتت بأدائها قبل حرب أكتوبر عا
م بدون مقاومة لبنانية وفلسطينية لالحتالل، وكـذلك  1982القوات اإلسرائيلية من لبنان عام 

                                                           
    ).219(ص م2010-1987المقاومة الفلسطينية وتأثيرها على األمن القومي اإلسرائيليالمغاري، ) 1(
  ).1127عثمان، مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسلحة(ص) 2(
راسات واالستشارات، آفاق مشروع المقاومة وإمكانيات نجاحه (موقع موقع مركز الزيتونة للد )3(

  إلكتروني).
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م عند انسحاب إسرائيل من الشريط الحدودي الجنوبي بلبنان بسبب مقاومة حزب 2000عام 
 حقيق أهدافها في لبنان. م عندما فشلت (إسرائيل) من ت2006اهللا، وكذلك الحال في صيف 

وعلى المستوى الفلسطيني، فلم يكن ممكناً لشارون أن يتخلى عن قطاع غزة ويفكك 
م لو لم تنفجر انتفاضة األقصى وتفشل القوات اإلسرائيلية في القضاء 2005مستوطناته عام 

ـ   اع عليها، ومن منظور زمني ممتد فإن تحول السياسة اإلسرائيلية من اعتبار الضـفة والقط
بالكامل أراضٍ إسرائيلية محررة إلى قبول فكرة إنشاء دولة فلسطين على جزء منهـا مهمـا   

  . )1(يكن هذا الجزء ضئيالً، ليس إال ثمرة من ثمار المقاومة
وترى حركة حماس أن خير وسيلة إلدارة الصراع مع العدو الصهيوني هـي حشـد   

د الوجود الصهيوني في فلسطين بكل طاقات الشعب الفلسطيني، لحمل راية الجهاد والكفاح ض
السبل المتاحة، لحين استكمال شروط حسم المعركة مـع العـدو لنهـوض األمـة العربيـة      
واإلسالمية، واستكمال أسباب القوة وحشد طاقاتها وإمكانياتها، وتوحيـد إدارتهـا وقرارهـا    

  .)2(السياسي
  :المواقف المؤيدة للمقاومة الشعبية .2

بية ارتباطاً وثيقاً بالنضـال الفلسـطيني منـذ بـدء االحـتالل      ارتبط المقاومة الشع
االسرائيلي، فهي تكاد تكون مجمع عليها من قبل السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية 
والمجتمعات المدنية، فقد أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موقفه االستراتيجي بعد 

لمقاومة المسلحة، بحجة أن االنتفاضة أدت إلى ضرر بالغ وفاة الرئيس ياسر عرفات رفضه ل
  .)3(بالشعب الفلسطيني وقضيته، لذا فهو يصمم بشده على خيار المفاوضات فقط 

وقد أطلقت حركة فتح موقفها حيال ضرورة تفعيل المقاومة السلمية، إثر انسداد األفق 
المتشددة التي تبنتهـا حكومـة   التفاوضي وانعدام فرص التسوية جراء السياسات اإلسرائيلية 

نتنياهو، ورفضها المطلق لتجميد االستيطان ولو لفترة محددة، وكان الرئيس محمود عبـاس  
األكثر تبايناً وتنظيراً للفكرة، وتبنتها بشكل رسمي في مؤتمرها السادس المنعقد في بيت لحم 

  .)4(م كأحد خيارات النضال الفلسطيني2009عام 
                                                           

  أحمد، جدلية المقاومة والتسوية: ستون عاماً من الصراع العربي اإلسرائيلي(موقع إلكتروني).) 1(
  شبكة فلسطين للحوار، حركة حماس: نبذة تعريفية (موقع إلكتروني).) 2(
الستشارات، آفاق المقاومة في الضفة الغربية بين التنسيق األمني وانسداد مركز الزيتونة للدراسات وا) 3(

  أفق التسوية (موقع إلكتروني).
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، المقاومة الشعبية الفلسطينية والتحديات (موقع إلكتروني).) 4(
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إلسالمي خياري المقاومة الشعبية إلى جانـب المسـلحة  فـي    وتبنت حركة الجهاد ا
مواثيقها ومبادئها الحركية، حيث يقول خالد البطش أحد أبرز قيادي الحركـة (أن المقاومـة   
الشعبية مقبولة رغم أن العدو االسرائيلي يجب أن يواجه بأدوات مؤلمة)، كما هو الحال فـي  

، فـي حـين أن   )1(أشكال الكفاح لتحرير فلسطين األحزاب االشتراكية األخرى التي تبنت كل
خيار المقاومة السلمية لم يلق قبوالً كبيراً في أجندة التفكير السياسي لحركة حمـاس إال فـي   
اآلونة األخيرة، وعلى األخص إبان اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القـاهرة  

  .)2(م2011عام 

ينية تجمع على ضرورة وأهمية المقاومة الشـعبية،  وترى الباحثة أن الفصائل الفلسط
وإن كان كل فصيل يختلف عن اآلخر في تأييده لها، إال أن المقاومة الشعبية أثبتت في بعض 
الحاالت نجاحها رغم نفسها الطويل في ذلك، وال يخفى علينا أن الكثير من الشعب الفلسطيني 

المادية والبشرية مقارنةً بالمقاومة المسلحة،  يؤيد هذا النوع من المقاومة، بسبب قلة خسائرها
وخير مثال على المقاومة الشعبية هو ما نشهده في مسيرات العودة الكبرى التي التف حولها 

  الشعب الفلسطيني بكل فصائله؛ أمالً منه في تحقيق أهدافها إما بالعودة أو كسر الحصار.

الفلسطيني عدم التنازل عن أي  ومن خالل ما تقدم فإن الباحثة ترى بأن على الشعب
نوع من أنواع المقاومة (الشعبية والمسلحة)، فكالهما يكمل اآلخـر ويقتـرب مـن تحقيـق     
األهداف المرجوة، فلم يعرف التاريخ شعباً من الشعوب التي كانت محتلة التزمت بنوع مـن  

  لتنال حريتها. المقاومة دون اآلخر، بل استخدمت كل طاقاتها وأساليبها في مقاومة محتلها 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).82فها(صسويدان، المقاومة الشعبية في برنامج الفصائل الفلسطينية ومواق) 1(
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مرجع سابق (موقع إلكتروني).) 2(
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  المبحث الثاني:
  إعالم المقاومة الفلسطينية

 وأهدافـه ونشأته وتطوره، كما يعرج على أهميته  يتناول هذا المبحث مفهوم اإلعالم المقاوم
  وتحدياته. نجازاتهووظائفه، والحديث عن سمات اإلعالم المقاوم وإ

  لتطور.اإلعالم المقاوم: المفهوم والنشأة وا المطلب األول:
  أوالً: مفهوم اإلعالم المقاوم: 

تؤدي وسائل اإلعالم المختلفة دوراً أساسياً في عملية تكوين الرأي العام، وذلك مـن  
خالل القضايا التي تنقلها للناس، لذا حرصت التنظيمات الفلسطينية المختلفة على استخدامها، 

تصال معها، واطالعها على للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير، وتحقيق نوع من اال
آخر المستجدات والفعاليات الجماهيرية الخاصة بها، ومحاولة التأثير فيها وكسـب تأييـدها،   
والتفاعل معها وحشدها في وجه مخططات العدو الصهيوني، ورفع معنوياتها، وإبقـاء روح  

  .)1(المقاومة مشتعلة في نفوسها حتى رحيل االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

وكان لتعدد التنظيمات في الساحة الفلسطينية على اخـتالف المناهـل والمشـارب       
واأليديولوجيات أثر كبير في تعدد وتنوع وسائل إعالم المقاومة، التي زاوجـت بـين الهـم    
الفلسطيني والفكر التنظيمي، والتركيز على دور الشعب في معركة التحرير، وضرورة إبراز 

ومن هنا أدركت المقاومة الفلسطينية أن اإلعالم عبارة عن قوة مـؤثرة   ،)2(الهوية الوطنية 
لبلورة المواقف الفردية والجماعية، وهي أداة فاعلة لتوجيه الرأي العـام المحلـي والـدولي    

  لصالح القضية الفلسطينية في مواجهاتها لالحتالل.

تؤدي إلى استقطاب  ويطبق إعالم المقاومة كل المفاهيم واألسس العلمية الحديثة التي  
وتجميع الرأي العام على قناعات ثابتة غير قابلة للنزاع أو الجدل، وذلك من منطلق التـزام  
الدقة في فهم الناس ومشاعرهم واتجاهاتهم المبنية على معتقدات سـابقة، ملتزمـاً بمبـادئ    

  .)3(أخالقية تقوم على إعالم الحقيقة في تعاطيه مع الجماعة التي تشكل الرأي العام

                                                           
األقصى: دراسة ميدانية  انتفاضة في المختلفة وأساليبه االتصال وسائل نحو الجمهور الدلو، اتجاهات) 1(

  ).2(ص
    ).120أبوشنب، اإلعالم الفلسطيني (ص) 2(
  ).45ة األقصى حالة عملية (صثريا، إدارة اإلعالم المقاوم: فضائي) 3(
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ورغم تباين التعريفات لإلعالم المقاوم حسب خصوصية كل حالة، إال أنه ال يوجـد  
اختالف جوهري فيها، وجميعها تصب في نهاية المطاف في بوتقة التعريف الشمولي لإلعالم 

  المقاوم.

فيعرفه البعض بأنه اإلعالم الذي يسبق المعركة ويرافقها ويتابعها فيما بعـد، وهـو   
يعمل على تحطيم الروح المعنوية للعدو بكل ما لديه من وسائل متعددة، ويوظفها اإلعالم الذي 

بشكل يؤدي إلى هدم معنوياته، وفق خطة معدة بشكل علمي ومدروس، توظـف فيهـا كـل    
األدوات اإلعالمية توظيفاً محسوباً ودقيقاً، وهو إعالم يلعب على العامل النفسي للعدو، ويخلق 

ب في الجبهة الداخلية، ويحاول من إحداث نفس التأثير فـي جبهـة   حالة من القلق واالضطرا
 .)1(القتال، وعلى نفسيات الجنود على أرض المعركة

ويرى األستاذ خالد حنينه أن اإلعالم المقاوم هو سالح يستخدم في مواجهة اإلعالم 
 المضاد ليكشف ممارسات قوى العدو الوحشية والظالمة ضد القوى المغلوبة علـى أمرهـا  
خاصة في ظل هذه المرحلة التي نعيش فيها إعالماً رخيصاً يبرر االعتـداءات والمجـازر   
الدموية، ويكون بوقاً معادياً للحق و منحازاً للباطل، يستخدم في عكس ما يطمح إليـه أهـل   

  .)2(الحق

ويعرفه الدكتور الرواشدي بأنه النشاط اإلعالمي الذي يقاوم الغزو والعدوان علـى  
صوره، ويواجه الهيمنة والتبعية واالختراق، ويقدم رسالة األمـة وقضـاياها ذات   األمة بكل 

مع هذا التعريف في أنـه يواجـه الهيمنـة     وتتفق الباحثة، )3(العالقة عبر وسائل االتصال
والتبعية واالختراق، كما يمكن القول بأن اإلعالم الفلسطيني المقاوم يسير فـي اسـتراتيجية   

المقاومـة،   تعمل على توصيل القضية الفلسطينية وحق الشعب في إعالمية واضحة ومحكمة
أن اإلعـالم  جميعها تتفق علـى  التعريفات السابقة الباحثة أن  وتجدوتوضيحها للرأي العام. 

قوم في األساس علـى  ي كما صورة المقاومة أمام الجمهور،نقل وتوضيح على  يقومالمقاوم 
  االحتالل.الحرب النفسية ضمن حربها التاريخية مع 

  

  
                                                           

  ).46- 45صص ثريا، إدارة اإلعالم المقاوم: فضائية األقصى حالة عملية ( )1(
  موقع دنيا الوطن، اإلعالم المقاوم ودوره في صناعة التاريخ (موقع إلكتروني).) 2(
  ).410الرواشدي، التخطيط الريادي االستراتيجي للمقاومة اإلعالمية (ص) 3(
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  :يالفلسطين اإلعالم المقاومطور ثانياً: نشأة وت
فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بداية نشأة كٍل منها علـى جعـل وسـيلة    حرصت 

إعالمية خاصة بها؛ وذلك لنقل أفكارها ورسالتها ورؤيتها، ولكن هذا النـوع مـن اإلعـالم    
ك تماشياً مع ظهور المقاومـة الفلسـطينية   (اإلعالم المقاوم) بدأ بوسائل تقليدية وبدائية، وذل

قديماً، ولم يأت تطور إعالم المقاومة عشوائياً، بل كان متدرجاً ومعداً له مسبقاً، فقد أدركـت  
 دخل ضمن إطار الحرب النفسية، وما يمثلـه الذي يالمقاومة أهمية النشاط اإلعالمي فصائل 

  وأداة فاعلة في مواجهة االحتالل.قوة مؤثرة في بلورة المواقف الفردية والجماعية من 

ضرورة مواكبة التطورات المختلفة في المجاالت دركت فصائل المقاومة الفلسطينية أو
العسكرية والسياسية واإلعالمية، فكانت البداية في مرحلـة الوسـائل البدائيـة كالنشـرات     

أساليب كانـت  والدوريات والبيانات والكتابة على الجدران والنداء بمكبرات الصوت، وهي 
سائدة في االنتفاضة األولى، ثم انتقل اإلعالم الفلسطيني المقاوم إلى إيصال صوته من خالل 
عدد من الصحف واإلذاعات العربية المشتركة واإلذاعات المستقلة فيما بعد، وانتقالها إلنشاء 

ينية علـى  فضائيات حزبية ناطقة باسم المقاومة ومعبرة عنها، وبرز اهتمام الفصائل الفلسط
هذا النوع من اإلعالم حين حرصت أن تكون حاضرة على شبكة اإلنترنت، فأنشأت المواقع 
والمنتديات وشبكات التواصل االجتماعي، وواكبت تطور التطبيقات الحديثـة فـي أجهـزة    
الهواتف الذكية، فكانت هذه الوسائل مصدراً ومرجعاً رئيساً موثوقاً به مـن قبـل البـاحثين    

  والمستخدمين، للتعرف على كلمة المقاومة ومواقفها.والصحفيين 

وستُعرج الباحثة على نشأة ومراحل تطور اإلعالم المقاوم على فترات زمنية مقسـمة  
  كالتالي:

  م) :1964-1919اإلعالم المقاوم ما بين عامي (المرحلة األولى: 

ف م من خـالل صـحيفتي " القـدس الشـري    1876 عامعرفت فلسطين الصحافة منذ 
والغزال" والتي لم تكن سوى وسيلة لنقل الفرمانات واألوامر التركية، ولم تشهد هذه الفترة ما 

م إعالماً مقاوماً بسبب عدم وجود احتالل فعلي لفلسـطين، ولكـن   1919-1876بين عامي 
م بعد انتهاء الحرب العالمية األولى وفـي ظـل تواجـد    1919سرعان ما تغير الحال عام 

، فظهرت الصحف السياسية مثل صـحيفة " القـدس الشـريف" عـام     )1(طانياالنتداب البري

                                                           
  م (موقع إلكتروني).1948-1876عالم الفلسطيني حسونة، اإل) 1(
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، والتي كانـت ذات  )1(م1922م، و"صوت الشعب" عام 1921م، و"لسان العرب" عام 1920
  فعالية في المطالبة باالستقالل وذات قدرة على التأثير في الجمهور الفلسطيني.

فلسطيني المقاوم الذي طالب بالحقوق ومن هنا يمكن القول أنها كانت البدايات لإلعالم ال
-1919وعمل على تثقيف الشعب في بعض القضايا السياسية، ففي الفترة ما بـين عـامي   

م ظهر عدد كبير من الصحف والمجالت، وكان للصحف السياسية النصـيب األكبـر   1948
ت م، فكان1939 -1936منها، حيث برز دورها الرئيس في ثورة القسام الشعبية بين عامي 

السالح الفعال في تعبئة المواطن الفلسطيني وتوعيته بمخاطر الصهيونية واالستعمار، وبـث  
روح الوطنية والوحدة ، وقد وعت الحكومة البريطانية حينها لهذا الدور البـارز للصـحافة   
الفلسطينية، فشددت الخناق على كثير من الصحف، وتعرض عـدد كبيـر منهـا لإلغـالق     

م وخضوع قطـاع  1984ع أصحابها، واستمر هذا الحال حتى نكبة عام والمعاملة القاسية م
غزة والضفة الغربية لإلدارتين المصرية واألردنية حينها، والتزامها بالقوانين والتشـريعات  

، وضعفَ اإلعالم المقاوم خالل هذه الفترة بسبب الظروف السياسية السائدة )2(اإلعالمية فيها
  في كال الدولتين.

  :م)1987-1964: اإلعالم المقاوم ما بين عامي( الثانيةالمرحلة 

في هذه المرحلة كان من المالحظ أن الفلسفة اإلعالمية الفلسطينية كانت فـي تطـور   
ملحوظ، وستقسم الباحثة هذه المرحلة إلى فترات فرعية عدة لتوضيح الوسائل المستخدمة في 

  وهي كالتالي: اإلعالم الفلسطيني المقاوم في هذه الفترة الزمنية،
  م):    1967-1964الفترة ما بين (  . أ

م كانت بالنسبة ألبناء فلسطين هي مرحلة 1967-1964يمكن القول بأن الفترة ما بين 
التعبئة الوطنية على صعيد القضية الفلسطينية واإلعالم الفلسطيني، فقـد اعتمـدت الحركـة    

ـ   وات الجماهيريـة والخطـب   داإلعالمية حينها على االتصاالت الشخصية والجماعيـة والن
  .)3(التعبوية

وتأثر حينها اإلعالم الفلسطيني بتصاعد النشاط العسكري للفدائيين، وعنـدما حـددت   
منظمة التحرير الفلسطينية منطلقاتها االستراتيجية لتحرير فلسطين، واتباع الكفـاح المسـلح،   

                                                           
  ).321غنيم، الصحافة العربية الفلسطينية ومواقفها من القضية الوطنية (ص) 1(
  تربان، الصحافة الفلسطينية وتطورها (موقع إلكتروني).) 2(
  ).91أبوعرجة ، اإلعالم العربي: تحديات الحاضر والمستقبل (ص) 3(
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فاح المسلح والعمل الفدائي رسمت بذلك منهجاً إعالمياً واضحاً، فكان من الطبيعي أن ينال الك
  وتغذية الصحوة الوطنية اهتماماً ملحوظاً في الفلسفة اإلعالمية الفلسطينية .

م مجلة (فلسطيننا) والتي صدرت فـي  1964-1959فظهرت في الفترة ما بين عامي 
بيروت، وكانت ناطقة عن حركة التحرير الفلسطيني (فتح) رغم أنها لـم تملـك ترخيصـاً    

نت تتكلم باسم الشعب الفلسطيني، وتضـمنت مقـاالت وقصصـاً وترجمـات     حكومياً، وكا
  .)1(لشخصيات مناضلة، وجميعها كانت تحرض الشعب من أجل البدء بمعركة التحرير للبالد 

وإلى جانبها صدرت مجلة فلسطين، ونشرة الثأر، وفلسطين الثورة كنماذج من الصحافة 
وظهور الحركات الفلسطينية المقاومة، ومنها مـا  الفلسطينية المقاومة التي ظهرت بعد تشكيل 

كان علنياً وسرياً، وجميعها كانت تصدر خارج األراضي المحتلة، وهـي امتـداد للصـحف    
  .)2(والنشرات التي كانت تصدر في الداخل

   م) :1987-1967الفترة ما بين (  . ب

يد م وبالتحد1970-1967العديد من الصحف في هذه الفترة خاصة بين عامي ظهرت 
) نشرات باللغات 6) نشرة وصحيفة بالعربية و(63في األردن، حيث صدرت في تلك الفترة (

دخلت الصحافة الفلسطينية في الخارج منعطفاً جديداً في التاريخ يتالءم مع  وبالتالي األجنبية،
لشعب التي أكدت ضرورة إبراز الشخصية الفلسطينية، ودور ا، نمو حركة المقاومة الفلسطينية

فكما خرجت المقاومة الفلسطينية من نطاق العمـل السـري    ،فلسطيني في معركة التحريرال
  .)3(تانطلقت الصحافة ونم، كذلك هزيمة حزيرانالمحدود إلى العمل العلني الواسع بعد 

وشكلت مجلة فلسطين الثورة إعالماً مقاوماً في هذه الفترة واستمرت بالصدور وتغيير 
) بسـبب التحـديات التـي    425وتوقفت عن الصدور عند العدد ( البرامج ورئاسة التحرير،

فرضها الحصار اإلسرائيلي لبيروت، ولكنها استمرت في الصدور كصحيفة يومية بدال مـن  
  .)4() عددا80ًمجلة، وكانت نموذجاً لإلعالم التعبوي المحارب وصدر منها (

ـ    م، 1972ام وصدرت فيما بعد عدد من الصحف الفلسطينية منها صـحيفة الفجـر ع
م وصحيفة الميثاق والطليعة والجسـر  1986م، وصحيفة النهار عام 1974وصحيفة الشعب 

                                                           
  فلسطيننا (موقع إلكتروني). الموسوعة الفلسطينية،) 1(
  وفا، الصحافة الفلسطينية في الشتات (موقع إلكتروني).) 2(
  وفا ، صحافة الثورة الفلسطينية (موقع إلكتروني). ) 3(
  المرجع السابق (موقع إلكتروني).) 4(
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وغيرها من الصحف التي ظهرت في ظل االحتالل اإلسرائيلي والتـي كانـت تحمـل روح    
الوطنية والمقاومة والوحدة في الشعب، وما لبثت حتى تعرضت لضغوطات االحـتالل مـن   

   .   )1(صادرتهااعتقال وإغالق للصحيفة وم

وترجع الباحثة سبب عدم بروز صحف أو إعالم مقاوم في الداخل الفلسطيني هو وجود 
االحتالل اإلسرائيلي ومالحقته لجميع أشكال المقاومة، سواء كانت ميدانية أو إعالمية أو ثقافية 

ى مـا بعـد   أو غير ذلك، لذا نجد أن اإلعالم المقاوم قد وضع بذرته األم في الخارج ليمهد إل
  ذلك، وينتقل تدريجياً إلى الداخل رغم الصعوبات والتحديات المفروضة. 

  ) :م1993-1987اإلعالم المقاوم ما بين عامي(  الثالثة:المرحلة 

 سـلطات  قبل من لها الممنوح الهامش قيض مع التأقلم في ةينيالفلسط الصحافة نجحت
 صفحاتها، على )انتفاضة( كلمة تذكر لم وإن ةينيالفلسط فالصحافة االنتفاضة، ةيلتغط االحتالل

ـ دمو أحـداث  حاشدة، راتيمس مواجهات، مثل نيبعناو أخبارها كل تغطي كانت أنها إال  ة،ي
 تمنـع  لـم  )انتفاضة( لفظ على وضعت التي وديالق أن بمعنى ،ذلك إلى وما فة،يعن اشتباكات
ـ  ثـم  ومـن  ،ومواكبته ينيالفلسط الحدث مع التالحم من ةينيالفلسط الصحافة  شـعار  ديتجس
 أحـداث تصـدر   خـالل  مـن  ،)االنتفاضة صوت فوق علوي صوت ال( المعروف االنتفاضة
  . )2(ينية الفلسط للصحف األولى الصفحات على المواقع ألبرز االنتفاضة

 انيالب مثل االنتفاضة صحافة باسم عرفت ةينيالفلسط للصحافة دةيجد أشكال برزتكما 
ـ الفعال ذيتنف إلى تدعو كانت والتي الصوت، كبراتم عبر واإلعالن المكتوب،  نعـي  أو اتي
 جهـود  إلى تحتاج حرة كصحافة نفسها كرست والتي الجدران، على للكتابة إضافة الشهداء،
 أو رقابـة  أي دون ينيالفلسـط  الشـعب  ألبناء الوصول في رسالتها ةيلتأد ةيركب اتيوتضح
  .)3(قيود

سائل المنتشرة، حيث يـتم مـن خاللهـا نشـر     وكانت الكتابة على الجدران إحدى الو
المعلومات والتوجيهات واإلعالنات وتعبئة الجماهير، كما تحمل في بعض األحيـان رسـائل   
للعدو الصهيوني ببعض العبارات والهتافات التي كان يكتبها الشباب، وتحمل رسـائل تهديـد   

ر من الوسـائل اإلعالميـة   ووعيد لالحتالل وجيشه، كما استخدمت المقاومة الفلسطينية الكثي
                                                           

  وفا ، الصحافة الفلسطينية في ظل االحتالل االسرائيلي (موقع إلكتروني). ) 1(
  ).26- 25لصحافة الفلسطينية واالنتفاضة (ص صالخليلي، ا )2(
  ).27المرجع السابق (ص) 3(
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بحسب إمكانياتها في تلك الفترة، ففي االنتفاضة األولى وما قبل ذلك كانت النشرات والبيانات 
التي تُركِّز على صمود الجماهير وإحاطتهم بكل ما هو جديد باألحداث الجاريـة، ومواقـف   

ر الفلسـطينية  التنظيمات ومواعيد المسيرات والمظاهرات وغيرها، وكانت موجهة للجمـاهي 
  .)1(وتوزع عادة بطريقة سرية في المساجد واللقاءات الخاصة واألماكن العامة

وجدير بالذكر أن المقاومة الفلسطينية تمكنت في أواسط الثمانينات من إنشـاء إذاعـة   
القدس التي كانت تبث من دمشق، وكان لهذه اإلذاعة ولصوت فلسطين الذي كان يبـث مـن   

بارز في كسر الحصار اإلعالمي الذي فرضه االحتالل على فعاليات  عواصم عربية عدة دور
م، وتعبئة فلسطينيي الضفة الغربيـة وقطـاع   1987المقاومة في كسر االنتفاضة األولى عام 

  .)2(غزة
  ) :م2000-1994: اإلعالم المقاوم ما بين عامي( الرابعةالمرحلة 

 منظمة نيب م،1993 عام) أوسلو( ةيالتسو اتفاق عيتوق المقاوم ينيالفلسط عالماإل واكب
 الـذي  المقـاوم  ينيالفلسط اإلعالم على ةياالتفاق ريتأث وبرز ،)ليإسرائ(و ةينيالفلسط ريالتحر
ـ التنظ: وهـو  أوسلو، قيفر تبناه أحدهما ن،يمتناقض نيهدف إلى أهدافه انقسمت ـ لالتفاق ري  ةي
: وهو ةيلالتفاق المعارضون ناهتبي وهدف لقبولها، ينيالفلسط الشارع ضيوترو عنها، والدفاع
  .)3(أوسلو ورفض المشروعة المقاومة أشكال مواصلة

 ةينيالفلسـط  السلطة التزامات بحكم المقاوم؛ اإلعالمي الخطاب تراجع في ذلك تسببو 
 إلـى  ةينيالفلسـط  السلطة انحازت كما اإلعالمي، ضيوالتحر العنف ونبذها ،)ليإسرائ( تجاه

 غـاب و ة،يوالتسـل  هيالترف على فركزت، والمستقرة الحرة الدول تبناهت الذي يديالتقل اإلعالم
  .)4(يةالرسم ةينيالفلسط ةيعالماإل الوسائل عن المقاومة عالمإ

  ) :م2007-2001اإلعالم المقاوم ما بين عامي( الخامسة: المرحلة 

يميز هذه المرحلة أن الحركة اإلعالمية على أرض فلسـطين تعـددت    كان من أهم ما
برها واتجاهاتها، والتي ساهمت بشكل بارز في تعبئة وفضح الممارسات اإلسرائيلية ودعم منا

                                                           
  ).184ميدانياً (ص -سياسياً-أبو عامر، تطور المقاومة في فلسطين، بنيوياً )1(
  ).133) المشاقبة، اإلعالم المقاوم بين الواقع والطموح (ص2(

  ).144إلسرائيلي (ص ) المغاري، المقاومة الفلسطينية وتأثيرها على األمن القومي ا(3
  ).144المشاقبة، اإلعالم المقاوم بين الواقع والطموح (ص  )4(
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ـ اإلعالم الوسائل على احتوت كمااالنتفاضة الثانية وعملياتها الفدائية،   كالطباعـة كافـة؛   ةي
   .  )1(ونيفزوالتل واإلذاعة واإلعالن والنشر والصحافة

 نشـطتها أ رازوإب المرحلة، تلك في ةلشعبيوا المسلحة للمقاومة فتح حركة لعودة وكان
 لألحـزاب  التابع المقاوم عالماإل على ضغطها من ةينيالفلسط السلطة فيوتخف عالم،اإل عبر

ـ ك أثر له كان المفاوضات، اريخ تراجع بعد المقاومة، اريخ تتبنى التي والفصائل،  فـي  ربي
  .)2(بقوة ةياإلعالم المقاومة اندالع

المرحلة تعتبر هي اللبنة األساسية في اإلعالم الفلسطيني المقاوم وترى الباحثة أن هذه 
وتطوره ووصوله إلى ما هو عليه اآلن، حيث شهدت كافة الوسـائل كالصـحف واإلذاعـة    
والتلفزيون عمالً دؤوباً لفرض مكانتها في المجتمع الفلسطيني وفـي المجتمعـات العربيـة    

إلعالمي الفلسطيني، وكانت الوسائل اإلعالميـة  واألجنبية األخرى، لتثبت نفسها في الهيكل ا
تحاول مواكبة كل ما هو جديد ومستحدث في العمـل اإلعالمـي رغـم الصـعوبات وقلـة      
اإلمكانيات المتوفرة لديها، حتى دخل اإلنترنت وخدماته فلسطين وبدأ التطور بشكل ملحـوظ  

  .وواضح، وقام إعالم المقاومة فيما بعد باستغالله واالستفاده منه
  ) :فما بعد -2007اإلعالم المقاوم ما بين عامي( السادسة: المرحلة 

 الحصار بدأ ثيح االحتالل، مع المواجهة ديصع على مهماً شهد إعالم المقاومة تطوراً
 أولها ،حروب ثالث إلى بعدها القطاع وتعرض االنقسام، أحداث بعد غزة قطاع على المشدد
 المأكول العصف( وحرب ،)م2012 ليالسج حجارة( وحرب ،)م2008 الفرقان( حرب

 عم بالتعاون المقاوم الفلسطيني عالماإل أن إال االحتالل، عالمإ تفوق من وبالرغم ،م)2014
 فقد ة،يلياإلسرائ المؤسسة أزعج ملحوظاً تقدماً سجل ةوالدولي ةالعربي عالماإل وسائل بعض
 مهماً اًدور ومارس والصبر، الصمود على وحثه الشعب، تيتثب أدوات من مهمة أداة شكل
 على العدوان ألبعاد اًموازي بعداً شكل كما ة،يلياإلسرائ ةيللدعا المضادة ةيالدعائ الحرب في

 من المعركة لم يكم معهوداً ريس في اًمؤثر اًردو ولعب ة،يواألمن يةالعسكر وخاصة غزة،
  .)3(قبل

                                                           
  ).163) أبو شنب، اإلعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياته (ص(1
  ).145(ص م2010-1987المقاومة الفلسطينية وتأثيرها على األمن القومي اإلسرائيلي) المغاري، (2
- 2005والعربي والدولي أثناء العدوان على غزة حرب الفرقان  ) أبو حشيش، قراءة في األداء المحلي(3

  ).422- 421صص م (2009
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أسـباب الـذعر لالحـتالل     وترى الباحثة أن اإلعالم الفلسطيني المقاوم كان أحد أهم
الصهيوني، خاصة في ظل مواكبة حركات المقاومة لتطورات الوسائل اإلعالمية، واسـتمد  

من خالل  ،قوته القدس ايوسراالقسام  نالديعز الشهيد كتائبإعالم  المقاوم وبالتحديد عالماإل
طوط العـدو  هم الجهادية واقتحاماتهم للمستوطنات وعمليات اإلنزال خلف خاتيعملل تصويره

، والتي تثبت صدق معلومات ما ينشره المختلفة اتيالفضائ عبر ا فيما بعدعرضهوغيرها، و
ـ  حالـة  فرض اعتاد على الذياالحتالل و كارباإلعالم المقاوم، والذي بدوره أدى إل  ميالتعت

ه، والذي قابله نشر لجميع التفاصـيل التـي حـاول العـدو     معاركوالرقابة على أخباره في 
قوية لالحتالل الصـهيوني   ضربة بمثابةكانت  عوز لا، وكما شاهدنا فإن عملية ناحإخفاءه

  جنود فيها. 5الذي اعترف فيما بعد بمقتل 

وإضافة إلى ذلك فقد اعتمد اإلعالم الفلسطيني المقاوم على أن يكون لـه مكـان فـي    
االجتمـاعي  الوسائل المستحدثة  والتطبيقات الحديثة، مثل تواجدها على شـبكات التواصـل   

وتطبيقات الواتس آب والماسنجر والتيلغرام واالنستغرام وغير ذلك، والعمل من خاللهم على 
نشر كل ما هو جديد على شريحة أكبر وأوسع، كما عملت على تفعيل خاصـية المشـاركة   

  للمواد المنشورة في وسائلها والتفاعل من قبل جمهورها من خالل تعليقاتهم وأسئلتهم.

  

  :وظائفهثاني: أهمية اإلعالم المقاوم وأهدافه والمطلب ال
  أوالً: أهمية اإلعالم المقاوم :

ال يخفى على أحد أهمية اإلعالم المقاوم وما يقوم به من كشف نقـاط الضـعف لـدى    
العدو، وإبراز إنجازاتها وتأثيرها على األعداء، كما يعمل هذا اإلعالم على مقاومة التهويـد   

أهمية اإلعالم المقاوم ليس فقط في زمن الحرب بل تشمل ما قبلـه   بجميع مستوياته، وتكمن
  .)1(وما بعده؛ وذلك ألنه يشارك في تجييش الرأي العام وتوعيته ضد العدوان وانتهاكاته

كما أن اإلعالم المقاوم ال يقتصر على مهاجمة االحتالل وفضح جرائمه ونشر إنجازات 
دات الشعب وثقافته، ويساهم في نقل صورة مشرقة المقاومة، بل ويعمل على تعزيز قيم ومعتق

عن الشعب المقاوم، ويبرهن على االلتزام بالقيم النبيلة والقوانين والشـرائع الدوليـة أثنـاء    

                                                           
  ).47-46ثريا، إدارة اإلعالم المقاوم: فضائية األقصى حالة عملية (ص) 1(
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ممارسة الحق المشروع في المقاومة، ويمكن اعتبار اإلعالم المقاوم أداة جامعـة للمقاومـة   
  .)1(ا والدفاع عنها بالكلمة والصوت والصورة اإلعالمية، ينحاز لها ويلتصق بها ويدعو لتبنيه

وبما أن اإلعالم المقاوم يعد أداة أساسية لصد العدوان ، فأهميته تنبع من كونه وسـيلة  
تعريف بمشروع المقاومة وأهدافها وبرنامجها، فبات من الضروري أن يكون هناك إعـالم  

م هو سالح يسبق المعركة، وقـد  مقاوم يسير جنباً إلى جنب مع البندقية والسالح، ألن اإلعال
يمهد لها في بعض األحيان من خالل الظروف المحيطة، وهو مسؤول إلى حد كبير في رفع 
معنويات الشعب وتقويتهم  وصمودهم في وجه هـذه الحـرب القـادمين عليهـا أو التـي      

  يخوضونها.

جاهـدوا  ( rوتكمن أهمية اإلعالم في أنه أهم أدوات المعركة ، وذلك لقول الرسول   
، ومن خالله أيضاً يكون قادراُ على مقاومة التهويـد  )2(المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)

على جميع المستويات الدينية والعقائدية والسياسية والثقافية وغيرها، باإلضافة إلـى كشـف   
    .)3(الجرائم من اغتياالت واغتصابات لألراضي وبناء المستوطنات واالعتقاالت وغير ذلك

  أهداف اإلعالم المقاوم: ثانياً: 
في أي تخطيط استراتيجي تقسم األهداف عادة إلى قسمين: أهـداف عامـة وأهـداف    
مرحلية (قصيرة المدى)، وبذلك يمكن أن نحدد األهداف التي يسعى اإلعـالم المقـاوم إلـى    

  تحقيقها كاآلتي :

  :)4(وم من خالل ما يأتييمكن تحديد األهداف العامة لإلعالم المقا األهداف العامة :

 المقاومة. برسالة التعريف .1

 .المقاومة ثقافة غرس .2

 تحرير اإلنسان المسلم من التبعية اإلعالمية والثقافية للغرب. .3

 أبناء األمة. نبي التماسك روح إشاعة .4

 تقوية روح الرباط والجهاد بين المسلمين. .5
                                                           

  المؤتمر القومي العالمي، المقاومة كخيار استراتيجي لألمة: البعد اإلعالمي (موقع إلكتروني).) 1(
  ).412ط الريادي االستراتيجي للمقاومة اإلعالمية (صالرواشدي، التخطي) 2(
  ).47ثريا، إدارة اإلعالم المقاوم: فضائية األقصى حالة عملية (ص) 3(
  ).418الرواشدي، التخطيط الريادي االستراتيجي للمقاومة اإلعالمية (ص) 4(
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 النفسية. حربه ومواجهة العدو مخططات إفشال .6

  .نمجاهديال اتمعنوي رفع .7

 تصعيد الحرب النفسية ضد العدو. .8

 .المقاوم العمل عن ةإخباري مادة متقدي .9

 استثمار اإلنجازات المرحلية. .10

 إقامة صناعة إعالمية. .11
وتعني األهداف قصيرة األجل والعملية التي تحقق خطة  : األهداف المرحلية (قصيرة المدى)

تميز بأن تكون محددة وواضـحة،  سنوية، ويتم تقسيمها على أساس ربع أو نصف سنوي، وت
  :)1(وأن تكون قابلة للقياس، وممكنة التحديد وواقعية ومحدودة التوقيت، وهذه األهداف تشمل

 اإلعالمـي  الخطـاب  خالل من )يةوالسياس والمنهجية ة(الميداني المقاومة رسالة عرض .1
 المراحـل  فـي  للمقاومة السياسي باإلعالم االهتمام مع ،المباشر وغير المباشر الدعائي
 .المتقدمة

 لـدعم  النخب واستقطاب العام، الرأي في التأثير على القدرة له إعالمي خطاب صياغة .2
 .اإلعالمية الحمالت وتبني المقاومة، تتبناها التي القضايا

 ذات للجهـات  وتقـديمها  ،)وإيجابا سلبا( ونشاطها المقاومة لرسالة االستجابة أثر متابعة .3
 .العالقة

 والتنظيميـة  والسياسية، ،كالعسكرية( المقاوم التنظيم داخل األخرى الجهات مع التنسيق .4
  .عملها ليتكامل وغيرها )والتطويرية والتجنيدية،

 ويعـزز  المقاومـة،  رسالة يخدم بما والخارجية، الداخلية اإلعالمية الجهات مع التنسيق .5
  .مؤثرة عامة عالقات وبناء حضورها،

  .المقاومة للجماعات والتكتيكية االستراتيجية الخطة ضمن اإلعالمية الخطط وضع .6

  .والتقني الفني الجانب من وتطويره اإلعالمي، اإلنتاج ديمومة .7

  .المتخصصة اإلعالمية الكفايات وتطوير تهيئة .8

                                                           
  ). 420الرواشدي، التخطيط الريادي االستراتيجي للمقاومة اإلعالمية (ص )1(
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  .المتخصصة اإلعالمية الدراسات إعداد .9

  .والخارجي الداخلي العام الرأي استطالعات تنشيط .10

 .المقاومة نشاطات وتوثيق أرشفة .11

  .المقاومة الجماعات وخارج داخل والتوزيع النشر حركة تابعةم .12

  .كافة اإلعالمية الوسائل في ردود إلى تحتاج التي والمواقف المقاوم العمل أصداء متابعة .13

 .ونقده اإلعالمي العمل تقويم .14

  وظائف اإلعالم المقاوم: ثالثاً: 
  :)1(يمكننا حصر وظائف إعالم المقاومة في المحاور اآلتية

عالن عن رأي المقاومة كتيار عقدي وميداني، ومواقفها من األحداث واألمور بشـكل  اإل .1
 مفصل.

 التبشير بآرائها ومبادئها ومواقفها وأعمالها وإظهار صورتها النضالية.  .2

 الرد على مواقف العدو ودحض آرائه ومواجهته إعالمياً كسالح نفسي. .3

عبية وهو مـا يعـرف ب"الدعايـة    شن الحرب النفسية المركزة على العدو وقواعده الش .4
 المضادة".

االلتحام بالشعب والتعبير عن همومه وتجنب الفوقية والخطاب النخبوي، وإشعار الشعب  .5
 بأن المقاومة مقاومته والقضية قضيته.

 تثقيف الشعب بالقضية وأبعادها وطبيعة الصراع وجرائم االحتالل. .6

 تعبئة الشعب بأهمية المقاومة وجدواها. .7

ب بالمقاومة على المستوى النفسي والثقافي، وتهيئته لـدفع أثمـان المقاومـة،    دمج الشع .8
وتوفير حاضنة شعبية لها، بمعنى تحويل الشعب بعمومه إلى شعب مقاوم، وهذا ال يعني 

 أن يحمل الشعب كله السالح.

  
                                                           

م في ميزان 2012اليازوري، الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خالل عدوان  )(1
  ).58القانون الدولي اإلنساني (ص
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  المطلب الثالث: سمات اإلعالم المقاوم وإنجازاته وتحدياته:
  :في فلسطين مأوالً: سمات اإلعالم المقاو

خاص بالعديـد مـن السـمات     تمتع اإلعالم الفلسطيني عامة، وإعالم المقاومة بشكل
  :)1(، وهي تتمثل في اآلتيوالخصائص

التحشيد خلف المقاومة، وااللتفاف حولها، ودعم صمودها، واالنسجام مع أدائها العسكري  .1
 في الميدان.

والتوجيه، وبث الروح المعنويـة فـي   تمتين وتحصين الجبهة الداخلية، من خالل التعبئة  .2
 نفوس المواطنين.

مكافحة الشائعات من خالل بث المعلومة الصحيحة من مصدرها الصحيح، بدقة وبـدون   .3
 مبالغة أو تهوين.

اختراق الجبهة الداخلية للعدو، واللعب على العامل النفسي من خالل بث رسائل إعالمية  .4
الل النقل المباشر بين فضائيتي األقصى ذات محتوى مقنع، وهو ما حصل بالفعل من خ

 والقناة العاشرة اإلسرائيلية.

 إظهار الجرائم التي يرتكبها االحتالل، وتوثيقها وبثها للجمهور الخارجي. .5

استغالل المنابر والوسائط اإلعالمية خاصة "اإلعالم الجديـد" القـائم علـى المـواطن      .6
والصور ومقاطع الفيديو، الذي أدى إلى الصحفي، والذي يساهم بتقديم المعلومة واألخبار 

كسر الحظر والتعتيم اإلعالمي الذي استخدمه االحتالل اإلسرائيلي كغطاء لتنفيذ جرائمه 
 إبان العدوان.

المهنية في التعامل مع األخبار العاجلة، وفي إنتاج التقارير الميدانية السـريعة وتقـديم    .7
استقطاب إمكانـات المحللـين واألكـاديميين    البرامج التوعوية والتعبوية والتحليلية، في 

الفلسطينيين، للمساهمة في هذا العمل اإلعالمي بالرأي والتحليل واالستقرار واالستنباط، 
 ما شكل دعماً للسياسيين الفلسطينيين في اتخاذ القرار.

                                                           
م في ميزان 2012لخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خالل عدوان ا يازوري،) ال(1

  ).66- 65صص القانون الدولي اإلنساني (
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توحد المصطلحات اإلعالمية الفلسطينية، وغياب المصطلحات الفئويـة التـي أنتجهـا     .8
لسياسي والتحزب الفصائلي، وهو ما انعكس على وحدة الشارع الفلسطيني في االنقسام ا

  .الميدان لمواجهة االحتالل

  :في فلسطين ثانياً: إنجازات اإلعالم المقاوم
من خالل ما يقدمه اإلعالم المقاوم على مستوياته المختلفة، هناك عدة إنجازات قـد توصـل   

  :  )1(إليها اإلعالم المقاوم، ومنها

 قلبوي المنحاز، الغربي عالمواإل يليسرائاإل اإلعالم خترقي أن المقاومة إعالماع استط .1
 ةاإلسرائيلي يةوالشخص) ةيسلب( ةيالعرب ةيالشخص عن سائدة كانت التي ميالمفاه

 ).ةإيجابي(

 هذا عةوطبي ،اإلسرائيلي العربي الصراع حركة عن العالم عند السائد الفهم صحح .2
 .ةواإلنساني ةالحضاري بعادهوأ الصراع

3. المعتدى هي) لإسرائي( وأن معتدون، العرب أن مقولة حول السائدة مالمفاهي في لبد 
 نزعة ذات ةعدواني) لإسرائي( أنعالمية واسعة من  ةجديد قناعات ورسخ ها،علي

 .ةإجرامي

 واجه،ي وال قاومي ال) سوبرمان( هو اإلسرائيلي الجندي أن مقولة أسقط المقاومة إعالم .4
 .اًعقلي متخلفو نفسياً ومهزوم فضعي العربي اإلنسان وأن

 .لمستحي اإلسرائيلي االحتالل استمرار أن العالمي العام الرأي أذهان في رسخ .5

 .معاً والسلم الحرب خدمة في اإلعالم وسائل استعمال في اًمنهجاً جديد سن .6

أوصل صورة  باإلضافة إلى ما سبق ترى الباحثة أن من إنجازات اإلعالم المقاوم، أنه
النضال الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بشكل صحيح وصادق، خاصة في غيـاب وتقصـير   
اإلعالم العربي في هذا الجانب، مما أدى إلى ارتفاع دعم وتأييد المقاومـة، وبالتـالي دعـم    
صمود الشعب الفلسطيني الذي ضحى كثيراً ولم يجد أحداً ينقـل صـورة هـذه التضـحيات     

  لآلخرين.

                                                           
  ).49- 48اإلعالم المقاوم: فضائية األقصى حالة عملية (ص صثريا، إدارة ) 1(
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أن إعالم المقاومة قدم إنجازاته على المستوى النفسي، أو كما يقـال (الحـرب    كما  
النفسية) حيث أوصل للعدو وجنوده ومواطنيه صورة حقيقية عن المقاومة وقـدراتها، ومـا   
وصلت إليه من تطور في ظل إقناع العدو لجنوده ومواطنيه بأنه أقوى من جميع األطـراف  

هذا عمل على ترسيخ قناعة لدى المجتمع اإلسرائيلي بأنه يجب وأن المقاومة ال تملك شيئاً، و
أخذ الحيطة واالستعدادات التامة في حال وقوع حرب أو إعتداء إسرائيلي ألنه سيجد رداً من 

  مقاومة قوية تمتلك من العتاد ما قد يزعزع أمن المجتمع اإلسرائيلي.

  : في فلسطين ثالثاً: تحديات اإلعالم المقاوم
ل اإلعالم الفلسطيني المقاوم منذ نشأتها على أن تكون صـوت الحقيقـة   هدفت وسائ

الداعم للشعب الفلسطيني وتضحياته، كما هدفت وعملت على فضح جرائم العدو وانتهاكاتـه،  
ومنذ نشأة هذا النوع من اإلعالم عمل االحتالل على خلق التحديات وفرض الصعوبات عليه 

  ات نذكر اآلتي:وعلى العاملين فيه، ومن هذه التحدي
التي تواجه اإلعـالم الفلسـطيني   يعتبر الحصار من أكبر المعيقات والتحديات الحصار:  .1

عامة والمقاوم خاصة، وأثر ذلك في ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية عليهـا، ممـا   
انعكس سلباً على الناحية التقنية والناحية المهنية والبرامج التدريبية، ولكن رغم ذلك إال 

اإلعالم الفلسطيني المقاوم أثبت جدارته في إيصال صورة إيجابيـة عـن الشـعب    أن 
 .)1(الفلسطيني وصموده وتضحياته وغير ذلك

لى الحاق الضرر بوسـائل اإلعـالم   عمد االحتالل اإلسرائيلي إالقصف واالستهداف:   .2
داف إما عن طريق اإلضرار بالمقرات والمعدات التقنية، أو باسـته  ،الفلسطيني المقاوم

أمالً في إخماد صوت وصورة المقاومة الفلسطينية، وعدم نقلها اإلعالميين الفلسطينيين، 
للعالم الخارجي، فقامت برصد الصحفيين، واغتيال عدد منهم أثناء عملهم الميداني، إلى 

 جانب اعتقال عدد منهم في أرجاء الضفة الغربية.
اولة االحتالل التأثير على بث قنـوات  تتلخص التحديات التقنية في مح التحديات التقنية: .3

نترنت عنها في بعـض  واختراقها وانقطاع االتصاالت واإلاإلعالم الفلسطيني المقاوم، 
األوقات، واستهداف المواقع اإلعالمية اإللكترونية من موجـات اختـراق إسـرائيلية،    

 .)2(وتعطيلها أو نشر محتوى نفسي للتأثير على الروح المعنوية
                                                           

  ).51ثريا، إدارة اإلعالم المقاوم: فضائية األقصى حالة عملية (ص) 1(
م في ميزان 2012لخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خالل عدوان اليازوري، ا) 2(

  ).67(صالقانون الدولي اإلنساني 
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مـن المعيقـات أمـام اإلعـالم      وضع االحتالل االسرائيلي الكثيرالعمل: اإليقاف عن  .4
الفلسطيني المقاوم من أهمها تضييق العمل عليه في بعض األحيان، واإلغالق المتكـرر  
لمقرات الفضائيات وخاصة قناة األقصى والقدس والتي استمر اغالقهما حتى اآلن، كما 

والعاملين فيها؛ وذلـك بهـدف الضـغط     عمد إلى اعتقال عدد من مسؤوليها وكوادرها
 والتضييق الشديد عليها وعدم قدرتها على مواصلة عملها بكفاءة.

: إن ضعف الخطاب اإلعالمي الموجه للغرب، وعدم تخصيص ناطق داخليةالتحديات ال .5
إعالمي باللغة اإلنجليزية، وعدم وجود ناظم للجهد اإلعالمي الموجود علـى صـفحات   

ي، إضافة لعدم وجـود التواصـل المطلـوب بـين وزارة اإلعـالم      التواصل االجتماع
الفلسطينية ونظيراتها في الدول األخرى بسبب استمرار فرض الحصار، وعدم توحيـد  
المصطلحات في إعالم المقاومة خاصة في تسميات الحروب المتعاقبة على قطاع غزة؛ 

 .)1(المقاوم جميعه يؤدي إلى وضع تحديات وصعوبات أمام اإلعالم الفلسطيني
 

 

 

 

 

                                                           
م في ميزان 2012اب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خالل عدوان لخطاليازوري، ا) 1(

  )67(ص القانون الدولي اإلنساني



  

  

  

  

  
  

  الفصل الثالث
السمات العامة لمحتوى وشكل قضايا 

  .موقعي الدراسةوموضوعات المقاومة في 
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  الفصل الثالث
  موقعي الدراسةالسمات العامة لمحتوى وشكل قضايا وموضوعات المقاومة في 

 المبحث األول يتناول مبحثين،يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية، وينقسم إلى 
 ،موضـوعاتها مـوقعي الدراسـة، مبينـاً    المقاومة في  وموضوعات قضاياالسمات العامة ل

، أما المبحث الثاني فيتناول السمات العامة لشكل ونطاقها الجغرافي، وشخصياتها ،ومصادرها
الل التعرف من خ ،عينة الدراسة لكترونية العسكرية الفلسطينيةالمواقع اإلفي  قضايا المقاومة

إلى الفنون الصحفية المستخدمة فيها، وأنواع عناوينهـا، والوسـائط المتعـددة، والعناصـر     
  على النحو اآلتي: م الفصلوتم تقسيالتفاعلية المستخدمة في تلك المواقع؛ 

  موقعي الدراسـة المقاومة في  وموضوعات محتوى قضايالالمبحث األول: السمات العامة 
  .ومناقشتها

 مـوقعي الدراسـة  المقاومة فـي   وموضوعات شكل قضايال لثاني: السمات العامةالمبحث ا
  .ومناقشتها
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  المبحث األول:
  .موقعي الدراسةالسمات العامة لمحتوى قضايا وموضوعات المقاومة في 

لى ، التي استهدفت التعرف إالمبحث نتائج الدراسة التحليلية لفئات المضمون يتناول هذا
وموضوعاتها، وأهم مصادرها الصحفية التي اعتمد عليها موقعا الدراسة،  مقاومةقضايا ال

وأوجه االتفاق  ونطاقها الجغرافي، وأهم الشخصيات المحورية التي أبرزتها في محتواها،
  الدراسة. موقعيواالختالف بين 

  :موقعي الدراسةأولًا: قضايا المقاومة في 
مـوقعي  قضايا المقاومة الفلسـطينية فـي   تكرارات ونسب  )3.1يبين الجدول رقم (

  :تي، وذلك على النحو اآلالدراسة
  موقعي الدراسة): يوضح قضايا المقاومة الفلسطينية في 3.1جدول (

  التوزيع الكمي
  قضايا المقاومة

 تجاه العاماال  موقع سرايا القدس  موقع الشهيد عزالدين القسام
 % ك % ك  %  ك

 60.2  259  47.1 49 64.4  210  الشعبية
  23.5  101  32.7  34 20.6 67  المسلحة

  16.3  70 20.2  21  15 49  االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية
  100  430  100  104  100  326  المجموع

  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 الدراسة: موقعياالتجاه العام ل .1
رتبـة األولـى بنسـبة    الم السابق أن المقاومة الشعبية تَصـدرت الجدول  تظهر نتائج

) 101%) بواقـع ( 23.5المقاومة المسلحة بنسـبة (  ) تكراراً، تلتها259%) بواقع (60.2(
%) بواقع 16.3بنسبة (االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية تكراراً، وفي المرتبة األخيرة جاءت 

  ) تكراراً.430وعددها (، ) تكراراً من إجمالي التكرارات70(
المقاومة الشعبية إلى الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ  وترجع الباحثة تقدم

اندالع انتفاضة القدس التي زادت من عنفوانها في الضفة، وتبعتها غزة بعد مسيرات العودة 
م، ويرى الباحثون أن هذا النوع من المقاومـة  2018من آذار(مارس)  30التي اندلعت في 

أكثر قبوالً عنده، وأقل تكلفة، وإمكانية تطبيقه تفـوق   يحظى بإجماع الشعب الفلسطيني، وهو
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من أن لوسائل اإلعالم تأثيراً  األجندة نظرية، وهذا يتفق مع ما تؤكده  )1(غيره من األساليب
  .)2(كبيراً في تركيز انتباه الجمهور نحو االهتمام بقضايا وموضوعات وأحداث معينة

م)، 2017قنـوع( م)، و2018ي(وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة كـالً مـن الكتـر     
تقدم قضايا المقاومة الشعبية على المسلحة، حيث جاءت فـي األولـى   م) في 2014وخريس(

، كمـا أكـدت   )5(% 19.5، وفي الثالثة بنسبة )4(%51.9، وفي الثانية بنسبة )3(%68بنسبة 
ها الشعبية موجودة وذات فاعلية على األرض غير أنالمقاومة م) أن 2015دراسة صوافطة (

  .)6(منحصرة في أماكن وأزمنة محددة

%، رغـم أن  23.5أما قضايا المقاومة المسلحة فقد حازت على المرتبة الثانية بنسبة 
الموقعين يتبعان لفصيلين مسلحين يعدا من أقوى الفصائل الفلسطينية المقاوِمة، فتبرر الباحثة 

ليات ومظاهر للمقاومـة الشـعبية   ذلك بأن عينة الدراسة حينها كانت تشهد في تلك الفترة فعا
  غلبت على المقاومة المسلحة.

م)، وخريس 2017م)، وقنوع(2018وجاءت نتيجة الدراسة متوافقة مع دراسة الكتري(
م) في حصول المقاومة المسلحة على المرتبة الثانية في الدراسـة األولـى بنسـبة    2014(

في حين اختلفـت   ، )9(%21.4نسبة ، وفي الثالثة ب)8(%48.1، وفي الثانية بنسبة )7(20.3%
                                                           

حسن، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين ) 1(
  ).109م (ص2005-2013

(2)Kosicki, Problem AND Opportunties in Agenda –Setting Journal of 
Communication (p.112). 

 دراسة تحليلية مقارنة: الكتري، اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة )3(
  ).97(ص

  ). 131(ص دراسة حالة: جيروزيلم بوست اإلسرائيليةقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة ) 4(
 دراسة تحليلية وميدانية مقارنة الفلسطينية: اب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومةخريس، الخط )5(

  ).113(ص
  م2013-2005 وطني عمل إستراتيجية إلى تحولها وإمكانية الفلسطينية الشعبية المقاومة صوافطة، )6(

 ).141(ص

 دراسة تحليلية مقارنة :اومةاتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقالكتري، ) 7(
  ).97(ص

  ).131(ص دراسة حالة :جيروزيلم بوست اإلسرائيليةقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة ) 8(
 دراسة تحليلية وميدانية مقارنةالفلسطينية:  خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة )9(

  ).113(ص
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ـ   لعسكريةا لمقاومةا وضوعاتم م) في تفوق2017مع دراسة أبو شملة (  نعلى الشـعبية م
% 52.2الفلسطينية، فقد بلغت نسـبتها   لمقاومةا موضوعاتل سةاالدرصحف  غطيةت جموعم
  .)1(%47.8التي بلغت  لشعبيةا بنسبة قارنةم

مال العسكرية اإلسرائيلية في المرتبـة الثالثـة   في حين جاءت قضايا االعتداءات واألع
%، وترجع الباحثة ذلك لوجود تهدئة بين أطراف المقاومة الفلسطينية وطـرف  16.3بنسبة 

االحتالل اإلسرائيلي، وهذا ال يمنع من وجود اعتداءات عسكرية إسرائيلية خاصة في مـدن  
ئـة التـي يقـوم بهـا الطـرف      الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى اختراقات التهد
  اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

وجاء االهتمام بقضايا االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيلية في المرتبـة الثالثـة   
م) والتي تظهر اهتمام صحيفتي الدراسة (الحياة وفلسطين) في 2014مخالفاً لدراسة خريس (
وحة إجراءات االحتالل والعدوان اإلسرائيلي واالغتيـاالت واسـتهداف   المرتبة األولى بأطر

  .)2(% في كال الصحيفتين19.1الفلسطينيين والتي بلغت 
 على حدة: موقعكل  مستوى  .2

 موقع كتائب عزالدين القسام:  2.1

جاءت المقاومة الشعبية بالمرتبة األولى بين قضايا المقاومة الفلسطينية وأنواعهـا فـي   
، تلتها في المرتبة الثانية ) تكرارا210ً%) بواقع (64.4ة، حيث بلغت نسبتها (موقعي الدراس

) تكراراً، وكانت المرتبة األخيرة لالعتداءات 67%) بواقع (20.6المقاومة المسلحة بنسبة (
وذلك مـن مجمـوع التكـرارات    ) تكراراً، 49%) بواقع (15العسكرية االسرائيلية بنسبة (

التي خضعت للدراسة التحليلية في موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام والنسب المئوية للمواد 
  ) مادة.326التي بلغت (

 موقع سرايا القدس:  2.2

المقاومة الشعبية بالمرتبة األولى بين قضايا المقاومة الفلسطينية وأنواعهـا فـي    حظيت
بة الثانيـة  ) تكراراً، وجاء في المرت49%) بواقع (47.1( بنسبة فقد جاءتموقعي الدراسة، 

                                                           
 ).90فلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (صأبو شملة، صورة المقاومة ال )1(

 دراسة تحليلية وميدانية مقارنةالفلسطينية:  الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة، خريس )2(
  ).113(ص
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العتداءات كانت ل) تكراراً، والمرتبة األخيرة 34%) بواقع (32.7بنسبة ( المقاومة المسلحة
وذلك من مجمـوع التكـرارات   ) تكراراً، 21%) بواقع (20.2العسكرية االسرائيلية بنسبة (

التـي بلغـت    للدراسة التحليلية في موقع سرايا القـدس والنسب المئوية للمواد التي خضعت 
  ) مادة.104(
 واالختالف: االتفاقأوجه  .3

هما بقضايا المقاومة، إذ جاءت المقاومة اهتمامترتيب أولويات  موقعا الدراسة في اتفق
أخيـراً االعتـداءات العسـكرية    في المرتبة الثانية وثم المسلحة  ،المرتبة األولىالشعبية في 

، )2(م)2017قنـوع( ، و)1(م)2018الكتـري( اإلسرائيلية، وهذا يأتي متفقاً مع دراسة كالً من 
  كما ذكرنا سابقاً. )3(م)2014وخريس(

  :موقعي الدراسةثانياً: موضوعات المقاومة في 
 موضوعات المقاومة الشعبية: .1

) تكرارات ونسب موضوعات المقاومة الشعبية في موقعي الدراسـة،  3.2يبين الجدول رقم (
  :آلتيوذلك على النحو ا

 قاومة الشعبية في موقعي الدراسة): يوضح موضوعات الم3.2جدول (
  التحليل الكمي              
  موضوعات

  المقاومة الشعبية

  االتجاه العام  القدسموقع سرايا   موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام

 % ك % ك  %  ك

  41.5  516 45.3 117 40.4 399  مسيرات شعبية
  23.4  291 30.6  79 21.5  212  الشهداء والجرحى

  18.1  225 7.8  20  20.7  205  عبيةمواجهات ش
  8.4  105 4.6  12  9.4  93  األسرى والمعتقلون 

  3.7  46 7.8  20 2.6  26  األعمال الفنية
                                                           

 دراسة تحليلية مقارنة: الكتري، اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة )1(
  ).97(ص

  ). 131(ص دراسة حالة: جيروزيلم بوست اإلسرائيليةقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة ) 2(
 دراسة تحليلية وميدانية مقارنة الفلسطينية: خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة )3(

  ).113(ص
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  التحليل الكمي              
  موضوعات

  المقاومة الشعبية

  االتجاه العام  القدسموقع سرايا   موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام

 % ك % ك  %  ك

  2.7  34 2.3  6  2.8  28  أخرى 
  2  25 1.6  4 2.1  21  عمليات الطعن والدهس

  0.1  1 0  0  0.1  1  اإلضرابات
  0.1  1 0  0  0.1  1  وقفات احتجاجية

  0.0  0 0  0 0  0  الثقافيةالمقاطعة االقتصادية و
 100 1244 100 258 100  986  ∗المجموع

  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 :لموقعي الدراسةاالتجاه العام  .1

تتصـدر موضـوعات    المسيرات الشـعبية أن يتبين بيانات الجدول السابق  بالنظر إلى
 نيـة المرتبـة الثا  فـي ت جـاء و) تكـراراً،  516%) بواقع (41.5المقاومة الشعبية بنسبة (

وتلتهـا المواجهـات    ) تكراراً،291%) بواقع (23.4بنسبة ( موضوعات الشهداء والجرحى
 وجاءت في المرتبة الرابعة ،) تكرارا225ً%) بواقع (18.1ة بنسبة (الشعبية في المرتبة الثالث

الخامسة ) تكراراً، وفي المرتبة 105%) بواقع (8.4بنسبة ( موضوعات األسرى والمعتقلون
فـي   جاءت الموضـوعات األخـرى  ) تكراراً، ثم 46%) بواقع (3.7بنسبة ( األعمال الفنية

عمليـات الطعـن   ، وفي المرتبة السابعة ) تكرارا34ً%) بواقع (2.7المرتبة السادسة بنسبة (
كلٌّ من االضـرابات  في المرتبة الثامنة واشتركت ، ) تكرارا25ً%) بواقع (2بنسبة ( والدهس
  %) بواقع تكراراً واحداً لكٍل منهما.0.1بنسبة (ت االحتجاجية والوقفا

على المرتبة األولى مع دراسة  المسيرات الشعبيةوتتفق نتيجة هذه الدراسة بحصول  
م) والتي تصدرت فيها أيضاً االحتجاجات والمسيرات الشعبية المرتبة األولى في 2015الدلو(

، وترجـع  )1(% 39.2اسة (فلسطين واأليام) بنسبة أساليب المقاومة الشعبية في صحيفتي الدر

                                                           
موضوع القضية على أكثر من  حتواءالقضايا، الأكبر من عدد المقاومة الشعبية ت عدد موضوعا جاء ∗

  أحياناً.
 دراسة تحليلية مقارنة :الدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية )1(

  ).113(ص



129 

الباحثة تصدر المسيرات الشعبية المركز األول من بين موضوعات المقاومة الشعبية للداللـة  
على أهميتها وفعاليتها في هذا النوع من القضايا، ولما تشهده الساحة الفلسطينية من ظـروف  

ت العودة الكبرى وكسر الحصار، وما تخلله في فترة تناول عينة الدراسة الزمنية، وهي مسيرا
من أساليب أبدع فيها الشباب من طائرات وباللين حارقة، وما تسببت به من خسائر اقتصادية 

  في مزارع ومنشآت المحتل على أطراف غزة.

م) التي حازت فيهـا االحتجاجـات والمسـيرات    2017واختلف مع دراسة أبوشملة (
م) التي حازت فيها على 2017، ودراسة قنوع ()1(%10.4بنسبة الشعبية على المرتبة الثانية 

جيروزيلم بوسـت  %، ويرجع ذلك لكون الدراسة على صحيفة 4.8نسبة ضعيفة أيضاً بلغت 
  .)2(اإلسرائيلية

%)، 23.4بنسـبة (  الشهداء والجرحـى أما في المرتبة الثانية فقد جاءت موضوعات 
هتماماً كبيراً من قبل موقعي الدراسة تزامناً مـع  وترى الباحثة أن هذه الموضوعات قد نالت ا

المسيرات الشعبية، التي أدت إلى ارتقاء العديد من الشهداء وخلفت الكثير من الجرحى، فالقت 
اهتماماً لترويج قضيتهم في بيان منها للعالم عن االنتهاكات اإلسرائيلية تجاه مسيرات شـعبية  

  سلمية من شعب أعزل يطالب ببعض حقوقه.

فـي تصـدر    )4(م)2008ونصـر( )3(م)2018وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الكرنـز( 
% على الترتيب، مـع  95.1% و 20.7موضوعات الشهداء والجرحى المرتبة الثانية بنسبة 

  اختالف جنسية الشهداء والجرحى بين الفلسطينية واللبنانية.
، ويرجـع اهتمـام   %)18.1بنسبة ( المواجهات الشعبيةأما المرتبة الثالثة فقد جاءت 

موقعي الدراسة بها نظراً للمواجهات التي اشتعلت في مدن الضفة الغربية والقدس تزامناً مع 
المسيرات واالحتجاجات الشعبية في قطاع غزة، إضافة إلى تلك المواجهـات التـي تعقـب    
المسيرات األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان، وتصدي المجموعـات  

شبابية لممارسات االحتالل التعسفية بحق مدن الضفة الغربية والقـدس، وشـهدت الفتـرة    ال
                                                           

  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص) 1(
  ).188ينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دارسة حالة (صقنوع، صورة المقاومة الفلسط) 2(
الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية ) 3(

  ).121مقارنة(ص
نصر، التغطية الصحفية المصورة للحرب في لبنان في المجالت العربية: دراسة تحليلية مقارنة ) 4(

  ).201(ص
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األخيرة من عينة الدراسة الكثير من المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنـود االحـتالل،   
تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإلقاء الحجارة وإشعال اإلطارات وغيرها من أساليب المقاومـة  

  الشعبية.

م) التي جاءت فيها المواجهات الشعبية في 2018قت هذه النتيجة مع دراسة الكتري(واتف
% 13.4م) حيث جاءت بنسبة 2015، ودراسة الدلو()1(%16.1نفس المرتبة (الثالثة) بنسبة 

  .)2(وحازت أيضاً على المرتبة الثالثة

قاومـة  م) على فاعلية هذا األسلوب من أساليب الم2017فيما دلت دراسة أبوشملة (
، ولـم  )3(%23.7الشعبية، فتصدرت المواجهات الشعبية المركز األول في دراسته بنسـبة  

م) كثيراً، فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة أعلـى بقليـل   2017تختلف عنها دراسة قنوع(
% 8وجود فرق ملحوظ يصل إلى حـوالي  مع م، 2015و2014% في العامين 23.8بلغت 
   .)4(م2015عام  لصالح

ينسجم هذا االهتمام مع نظرية األجندة اإلعالمية التي أكدت أن تكرار الموضـوع  و
يؤثر على تكوين أجندة الجمهور العامة، فالتغطية المستمرة تؤدي إلى التفاف الجمهور حول 

  .)5(القضية
، وتأتي %)8.4المرتبة الرابعة بنسبة (على  ناألسرى والمعتقليوحازت موضوعات 

المرتبة ما بعد المواجهات الشعبية، ألنه في الغالـب يعقبهـا اعتقـال    هذه الموضوعات في 
للشباب المشتبكين مع االحتالل، فكان اهتمام الموقعين بهذه القضية، حيث تسـاوى ترتيـب   
أولوياتهما بالنسبة لهما فجاءا في المرتبة الرابعة في كل موقع على حدة مع اختالف النسـب  

  بينهما.

                                                           
 دراسة تحليلية مقارنة :اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة الكتري،) 1(

  ).101(ص
مقارنة  تحليلية اليومية: دراسة الفلسطينية الصحف في الشعبية للمقاومة الخبرية الدلو، األطر) 2(

  ).113(ص
  ).90بية: دراسة تحليلية مقارنة (صأبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العر) 3(
  ).135قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دارسة حالة(ص )4(

(5) Mccomb & Renormalization Methods: A Guide For Beginners.(p.703 .)  
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قة في االهتمام بموضوعات األسرى والمعتقلين مـع دراسـة   وتأتي هذه النتيجة متف
م)، حيث بلغ إضراب األسرى في المرتبة األولى في قضايا المقاومـة الشـعبية   2015الدلو(
م) التي جاءت فيها قضية (إضراب 2018، بينما اختلفت مع دراسة الكتري()1(%43.5بنسبة 

  .)2(%5األسرى)  بنسبة ضعيفة جداً لم تتجاوز 
%)، 3.7(ضـعيفة وهـي   المرتبة الخامسة بنسبة في  األعمال الفنيةحين أتت  يف  

واقتصرت على فعاليات مسيرة العودة، حيث الدعوة لها واالحتفاالت والمهرجانات الخطابية 
وتأبين الشهداء ولوحات الرسم التشكيلي إلى جانب النشاط اإلعالمي المعزز لذلك، في داللة 

  ن المقاومة الشعبية في ترويج قضايا المقاومة.على أهمية هذا األسلوب م

 بعد البناءو بالبقاء يقاوم شعبنا نعبير قبطي حين ذكرت أوهذا ما أكدت عليه الكاتبة 
 أو االحـتالل  يقتلع أينما الزيتون أشتال زرعوي الهدم، عمليات فيها االحتالل يمارس مرة كل

، االحـتالل  معـتقالت  في الخاوية عاءواألم باإلضراب ويقاوم ،المعمر الشجر المستوطنون
 المقاطعـة  خـالل  من ويقاوم والتراث، الوطنية الثقافة سلب محاوالت وبالثقافة بالفن ويقاوم

  .)3(المقاومة من مسلحة غير أشكال كلها وهذه ،التطبيع ومناهضة

م) التي جاءت 2015م) والدلو(2018الكتري (وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراستي 
وفـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة      ،)4(%4عمال الفنية في المرتبة السـابعة بنسـبة   فيها األ

تختلف مع دراسة قنوع بالمرتبة، حيث جاءت فيها النشـاطات  على الترتيب، فيما )5(6.3%
كون الصحيفة التي خضـعت للدراسـة    )6(%35.7تبة األولى بنسبة المراإلعالمية والفنية ب

  ون من المقاومة."إسرائيلية" تركز على هذا الل

                                                           
  .)111ومية: دراسة تحليلية مقارنة(ص) الدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية الي1(
الكتري، اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة: دراسة تحليلية مقارنة  )2(

  .)101(ص
  .)51) قبطي، المقاومة الشعبية نجاحات وإخفاقات: باب الشمس نموذجاً (ص3(
ة اليومية نحو المقاومة :دراسة تحليلية مقارنة ) الكتري، اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطيني4(

  .)101(ص
) الدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية، دراسة تحليلية مقارنة 5(

  .)113(ص
  .)135) قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دارسة حالة (ص6(
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وتعد هذه النتيجة  ،%)2بنسبة ( فجاءت في المرتبة السابعة عمليات الطعن والدهس أما
م 2017متعارضة بعض الشيء مع عدد من الدراسات التي أجريت في العـامين السـابقين   

م، فقد جاءت عمليات الطعن والدهس في مراتب متقدمة وبنسـب عاليـة، فدراسـة    2018و
التي تشمل عمليات الدهس والطعن في المرتبة جاءت فيها العمليات الفردية م) 2018الكتري (

، وهي نسبة مرتفعة تعكس اهتمام صحف الدراسة بهذا النوع الـذي  )1(%25.1األولى بنسبة 
م) التي جاءت فيها 2017طغى على السطح في العامين السابقين للدراسة، ودراسة أبوشملة (

، وأخيراً دراسة )2(%9.8الثالثة في قضايا المقاومة الشعبية بنسبة العمليات الفردية في المرتبة 
% وعمليـات الـدهس فـي    9.5جاءت فيها في المرتبة الرابعة بنسبة التي  م)2017قنوع (

، وجميعها تدلل على تراجع هذا النوع من المقاومة الشـعبية  )3(%5.6المرتبة الخامسة بنسبة 
ة بأساليب أخرى تقدمت عليه بما يتناسب مـع الظـروف   خالل الفترة الزمنية للدراسة، مقارن

  واألوضاع السائدة بالمجتمع. 

م) أن عمليات الطعن من أكثـر أسـلحة المقاومـة    2015وقد أكدت دراسة حبوش(
الشعبية استعماالً، وذلك بسبب وجود السكين في كل بيت، والتي نجم عنها عدد من القتلى من 

على نفسية (اإلسرائيلي)، الذي كان يرى ويشاهد العسكري الجنود والمستوطنين، والتي أثرت 
  . )4(اإلسرائيلي قد قتل بسكين بينما هو يحمل بندقية متطورة

وأخيراً ترجع الباحثة حصول عمليات الطعن والدهس مرتبة متأخرة فـي مـوقعي      
 الدراسة، إلى األوضاع التي شهدتها مدن قطاع غزة من مسيرات ومواجهات على الحـدود، 
الذي انعكس إيجاباً على مدن الضفة الغربية والقدس، فاشتدت المواجهات بين جيش االحتالل 
والفلسطينيين هناك، مما أدى إلى تضييق الخناق واإلجراءات األمنية من قبل االحتالل علـى  
المواطنين، وتعرضهم للتفتيش المستمر وعرضهم على الحواجز األمنية، وهذا جميعه أدى إلى 

  مليات الطعن والدهس في هذه الفترة.تراجع ع

                                                           
تجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة: دراسة تحليلية مقارنة الكتري، ا )1(

  .)101(ص
  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص) 2(
  ).135ة (صقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دارسة حال )3(
م) 1994-م 1987حبوش، المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى في قطاع غزة ما بين عامي () 4(

  ).64(ص
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بنسـبة   ضـرابات والوقفـات االحتجاجيـة   اإلكلٌّ مـن  في المرتبة الثامنة واشتركت  
%)، وهي المرتبة األخيرة في ترتيب موضوعات قضايا المقاومة الشعبية، وقد جـاءت  0.1(

العـام   م) حيث حظي اإلضراب2017هذه األساليب بنسب متدنية أيضاً في دراسة أبو شملة (
م) حيـث  2017، ودراسـة قنـوع (  )1(%0.6%، واالعتصامات على نسبة 1.5على نسبة 

، واختلفت مع دراسـة الـدلو   )2(%0.8%، واالعتصامات 4حصلت اإلضرابات على نسبة 
  .)3(%23.6م) إذ تصدرت االعتصامات المركز الثاني بنسبة عالية 2015(

فلم تنل أي اهتمام يذكر في موقعي  افيةالمقاطعة االقتصادية والثقأما بالنسبة لموضوع 
الدراسة، وقد ترجع الباحثة السبب لعدم وجود تفعيل دائم لهذا األسلوب، فهو ينشـط فتـرات   

م) التي حصلت فيها المقاطعة 2017معينة ويركن في أخرى، وهذا ما أكدته دراسة أبوشملة (
جـاءت أيضـاً فـي دراسـة     ، وقد )4(% 0.3على المرتبة السابعة بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 

  .)5(% 3م) في المرتبة  الثامنة بنسبة قليلة بلغت 2015الدلو(

وباستعراض جميع موضوعات المقاومة الشعبية، واهتمام مـوقعي الدراسـة بـدرجات    
التي م)، و2015مع دراسة حبوش( متفاوتة بين موضوع وآخر، تكون النتيجة العامة متوافقة

  .)6(الشعبية وأدواتها وتعدد المقاومةأكدت على تنوع 
 على حدة: موقعكل  مستوى .2

 موقع كتائب عزالدين القسام:  2.1

حصلت المسيرات الشعبية على النسبة األعلى من بين موضوعات المقاومـة الشـعبية   
) تكراراً، ثم جاءت موضوعات الشهداء والجرحى في المرتبة 399%) بواقع (40.5بنسبة (

تكراراً، وتلتها في المرتبة الثالثة المواجهات الشـعبية   )212%) بواقع (21.5الثانية بنسبة (
                                                           

  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص) 1(
  ).136يلية: دارسة حالة (صقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائ )2(
مقارنة  تحليلية اليومية: دراسة الفلسطينية الصحف في الشعبية للمقاومة الخبرية الدلو، األطر) 3(

  ).113(ص
  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص) 4(
مقارنة  تحليلية اليومية: دراسة الفلسطينية الصحف في الشعبية للمقاومة الخبرية الدلو، األطر) 5(

  ).113(ص
م) 1994-م 1987حبوش، المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى في قطاع غزة ما بين عامي () 6(

  ).40(ص
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عة كانت موضـوعات األسـرى   ) تكراراً، وفي المرتبة الراب205%) بواقع (20.5بنسبة (
فـي المرتبـة   موضوعات أخـرى   جاءت) تكراراً، و93%) بواقع (9.4ن بنسبة (والمعتقلي
سقاط طـائرة تصـوير)،   نار، وإ) تكراراً ومنها (إطالق 28%) بواقع (2.8بنسبة (الخامسة 

) تكـراراً، وتلتهـا   26%) بواقـع ( 2.6وفي المرتبة السادسة جاءت األعمال الفنية بنسبة (
واشـتركت   ) تكراراً،21%) بواقع (2.1عمليات الطعن والدهس في المرتبة السابعة بنسبة (

 بواقع تكـراراً  %)0.1اجية  بنسبة (ضرابات والوقفات االحتجفي المرتبة الثامنة كلٌّ من اإل
 نهما، ولم تنل المقاطعة االقتصادية والثقافية على أي نسبة.واحداً لكٍل م

 :موقع سرايا القدس  2.2

) 117%) بواقـع ( 45.3بنسـبة ( المرتبة األولـى  المسيرات الشعبية على  حظيت  
) 79%) بواقع (30.6بنسبة ( موضوعات الشهداء والجرحى في المرتبة الثانيةوجاء تكراراً، 

بنسـبة   واألعمـال الفنيـة   المواجهات الشـعبية كلٌّ من في المرتبة الثالثة  وتساوتراراً، تك
عة كانت موضـوعات األسـرى   ، وفي المرتبة الرابلكٍل منهما ) تكرارا20ً%) بواقع (7.8(

) تكراراً، وفي المرتبة الخامسة جـاءت موضـوعات   12%) بواقع (4.6ن بنسبة (والمعتقلي
)، وفـي  عسكرية حراق ثكنةوإ) تكراراً ومنها (إطالق نار، 6اقع (%) بو2.3أخرى بنسبة (

) تكراراً، في حين لم تحظَ 4%) بواقع (1.6المرتبة السادسة جاءت عمليات الطعن والدهس (
  كالً من اإلضرابات والوقفات االحتجاجية والمقاطعة االقتصادية والثقافية على أي نسبة.

 أوجه االتفاق واالختالف: .3

عا الدراسة في االهتمام بالمسيرات الشعبية وموضوعات الشـهداء والجرحـى   موق   اتفق
جاءت في مقدمة أولوياتهما، مع حيث  ،نلشعبية وموضوعات األسرى والمعتقليوالمواجهات ا

الفنيـة وعمليـات الطعـن والـدهس     اختلفا في تناول األعمـال  تفاوت النسب بينهما، بينما 
  تناولهما في الموقعين. فقد تباينت أولويات فات االحتجاجية، ضرابات والوقواإل
  موضوعات المقاومة المسلحة: .2

في مـوقعي   المسلحة ) تكرارات ونسب موضوعات المقاومة3.3يبين الجدول رقم (
  :الدراسة، وذلك على النحو اآلتي
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  قاومة المسلحة في موقعي الدراسة ): يوضح موضوعات الم3.3جدول (
  ميالتحليل الك              
  موضوعات
  لمسلحةالمقاومة ا

  االتجاه العام  القدسموقع سرايا   موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام

 % ك % ك  %  ك

  36.3  243 38.5 90 35.2 153  الشهداء والجرحى
  18.1  121 21.8  51  16.1  70  إطالق صواريخ

  15.6  104 14.5  34 16.1  70  االشتباكات المسلحة مع االحتالل
  8.8  59 0  0  13.6  59  سر عمليات األ

  6.9  46 5.1  12 7.8  34  أخرى
  6  40 6.8  16  5.5  24  العمليات االستشهادية

  3.9  26 7.7  18 1.8  8  تصنيع أسلحة
  3  20 3.4  8  2.8  12  األسرى والمعتقلون

  1  7 1.3  3  0.9  4  العروض والمناورات العسكرية
  0.4  3 0.9  2 0.2  1  مفاوضات التهدئة

 100 669 100 234 100  435  ∗المجموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 :لموقعي الدراسةاالتجاه العام  .1

موضوعات الشهداء والجرحى كأحد موضوعات  بيانات الجدول السابق أن يتضح من
 تلتها) تكراراً، 243%) بواقع (36.3بنسبة (المقاومة المسلحة، حازت على المرتبة األولى 

في المرتبـة  و) تكراراً، 121%) بواقع (18.1بنسبة ( إطالق الصواريخ يةفي المرتبة الثان
في و) تكراراً، 104%) بواقع (15.6بنسبة ( جاءت االشتباكات المسلحة مع االحتاللالثالثة 

في المرتبة جاءت ) تكراراً، و59%) بواقع (8.8بنسبة ( كانت عمليات األسرالمرتبة الرابعة 
ـ  موضوعات أخرىالخامسة  وجـاءت العمليـات   ) تكـراراً،  46%) بواقـع ( 6.9بة (بنس

) تكراراً، وفي المرتبـة السـابعة   40%) بواقع (6المرتبة السادسة بنسبة ( االستشهادية في
تلتها في المرتبة الثامنـة موضـوعات    ) تكراراً،26%) بواقع (3.9بنسبة ( تصنيع األسلحة

                                                           
موضوع القضية على أكثر من  الحتواءقضايا، الأكبر من عدد المقاومة المسلحة ت عدد موضوعا جاء ∗

  أحياناً.
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وفي المرتبة التاسعة كانت العروض  ،تكراراً ) 20(%) بواقع 3بنسبة (األسرى والمعتقلين 
) تكرارات، وأخيـراً فـي المرتبـة العاشـرة     7%) بواقع (1والمناورات العسكرية بنسبة (

  ) تكرارات.3%) بواقع (0.4مفاوضات التهدئة بنسبة (
علـى المرتبـة    لشهداء والجرحـى موضوعات اوتأتي نتيجة هذه الدراسة بحصول 

دراسة بهذه الموضوعات التي تكشف جرائم االحـتالل  لى لتعكس مدى اهتمام موقعي الاألو
ووحشيته تجاه الشعب الفلسطيني، كما اهتمت بسرد السير الذاتية للعديد من الشهداء، بهـدف  
التعريف بهم وبحياتهم النضالية وتوضيح منهجهم وطريقهم الصحيح الذي كـانوا يسـيرون   

  عليه.

ى نسـبة عاليـة، نظـراً    ونجد أن حصول موضوعات الشهداء والجرحى جاءت عل
الرتباطها بجميع موضوعات المقاومة المسلحة التي برزت في الموقعين، وهي نتيجة منطقية 
نظراً ألن موقعي الدراسة يعودا لفصيلين يتبنيان المقاومة المسلحة في رؤيتهمـا الجهاديـة،   

تصـديه   فعمدا إلى توصيل صورة البطولة والتضحية التي يقدمها الشعب الفلسطيني أثنـاء 
  لقوات االحتالل اإلسرائيلي.

التي ترى أن مستوى خلـق  نظرية األجندة ويوظف موقعا الدراسة هذه النتيجة وفقاً ل
ة ترسيخ القضية فـي أجنـدة   محاولل الل التغطية المكثفةمن خالوعي بأهمية القضية، يأتي 

، )1(تجاه القضـية  المكثفة بهدف خلق االتجاه وتبني السلوكهذه التغطية  استمرارالجمهور، و
  وهو ما يسعى له الموقعان بالنسبة لهذه الموضوعات. 

%)، نظراً لخروج االحتالل 18.1في المرتبة الثانية بنسبة ( إطالق الصواريخوجاء 
اإلسرائيلي من قطاع غزة، ومن ثم عدم القدرة على االشتباك معه، وهو ما يجعل المقاومـة  

د على جرائم االحتالل، ويأتي تَصدر إطالق الصواريخ تستخدمه للدفاع عن نفسها وشعبها للر
لمرتبة متقدمة في موضوعات المقاومة المسلحة، لكونه السالح الذي عمل على فرض وإعادة 
(توازن الرعب) بين صواريخ المقاومة التي باتت تطال المدن المحتلة الكبرى بما فيها تـل  

انتصار استراتيجي كانت تسعى له المقاومـة   أبيب، وبين آلة العدوان اإلسرائيلي وهو أبرز
  .  )2(لكي يرتدع الصهاينة عن العدوان على غزة مستقبالً 

                                                           
 ).399مارلين، صورة العرب واإلسالم في الكتب المدرسية والفرنسية (ص ) نصر،1(

  خريطة توازنات جديدة.. أبرز مكاسب المقاومة الفلسطينية(موقع الكتروني).) 2(
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م) التي تصدر فيها إطالق الصواريخ 2017واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو شملة (
م) إذ حصـلت  2017، وهذا ما أكدته أيضاً دراسة قنـوع ( )1(%15.4المرتبة األولى بنسبة 

، ومـع دراسـة   )2(%29.9الق النار وقذائف الهاون على المرتبة الثانية بنسـبة  عمليات إط
  .)3(%12.1م) في إطالق القذائف الذي جاء في المرتبة الخامسة بنسبة 2017نعيم(

ويشير القاسم في كتابه عن صواريخ المقاومة بأن الصـواريخ الفلسـطينية باتـت     
رائيلية_ الفلسطينية، بعـد أن دشـنت عنصـر    الالعب األكثر تأثيراً في ميدان الحروب اإلس

توازن الرعب وقوة الردع، في ظل التردد واإلحجام اإلسرائيلي في استخدام القوات البريـة،  
خصوصاً بعد الخسائر البشرية والمادية التي تلقتها خالل الحروب البرية مع المقاومـة فـي   

ح الردع الفلسطيني، بعد قطاع غزة، وأصبحت صواريخ المقاومة العنصر األساسي في سال
  .)4( أن كانت عبثية في نظر البعض

%، وهـي  15.6في المرتبة الثالثة بنسبة  االشتباكات المسلحة مع االحتاللوجاءت 
مرتبة متقدمة تعكس مدى أولوية هذا األسلوب في التصدي لالعتداءات الصهيونية، وخاصة 

لسطينيين والجنود اإلسرائيليين كالحـدود  نقاط التماس التي تشهد اشتباكات بين المقاومين الف
  ، وغيرها من نقاط التماس مع االحتالل.•فيموسيالشرقية ومنطقة ك

وتشمل االشتباكات المسلحة التي تحدث بين مقاومين وجنود االحتالل إما على الحدود 
أو خالل الحروب عن طريق التسلل عبر أنفاق المقاومة خلـف خطـوط العـدو، أو عبـر     

لبشرية في البحر، كما وتشمل اشتباكات المقاومين في مدن الضفة الغربية وأثنـاء  الضفادع ا
مطاردتهم أو تنفيذهم لعملية ما، والكمائن المسلحة المعدة من قبل المقاومين إما على الحـدود  

  أو في مناطق تواجدهم.

                                                           
  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص) 1(
  ).133ية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دارسة حالة(صقنوع، صورة المقاومة الفلسطين )2(
الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة الفلسطينية عبر شبكات التواصل  نعيم، )3(

  ).150(ص دراسة تحليلية مقارنة :االجتماعي
 ).81القاسم، صواريخ المقاومة في غزة سالح الردع الفلسطيني(ص )4(

سوفيم: وهي منطقة تقع في أقصى الشمال الشرقي لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، يقع فيها موقع كي •
  كيسوفيم العسكري.
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ثـة  م) التي جاءت فيها في المرتبة الثال2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبوشملة (
م) التي حصلت فيها على المرتبة 2017، في حين تختلف مع دراسة قنوع ()1(%4.7بنسبة 

م) التي جـاءت بالمرتبـة السـابعة بنسـبة     2018، ودراسة الكتري ()2(%6الرابعة بنسبة 
4.1%)3(.  

وتلتقي هذه النتيجة مع نظرية ترتيب األولويات التي تفترض وجود عالقة قوية بين 
ض بها وسائل اإلعالم الموضوعات على الجماهير التي تتعـرض لتلـك   الطريقة التي تعر

، لذلك يركز القائمون على االتصال في هذه الوسائل علـى الموضـوعات التـي    )4(الوسائل
يختارونها فقط من بين تلك القضايا وإبراز مضامينها، ونتيجة لذلك تصبح تلك الموضوعات 

  .)5(ياً ذات أولوية في تفكيرهم بعد إثارتها تدريج
%، حيث تناول الموقعان فيها 8.8في المرتبة الرابعة بنسبة  عمليات األسروجاءت 

تفاصيل عمليات األسر واإلنجازات التي حققتها الفصائل الفلسطينية، وذلك من خالل االحتفاء 
أسر الرقيب ساسبورتس، وإيالن سـعدون، والجنـدي ألـون    بذكرى هذه األحداث  كعملية 

أسر الجندي جلعاد شـاليط التـي   إضافة إلى عملية ب األول نسيم طوليدانو، والرقي كرفاتي،
، وأخيراً عملية أسر الجندي شاؤول آرون في الحـرب  )6(في غزة نفذتها ثالث قوى مسلحة

  م.2014األخيرة على غزة 

م) مع هذه الدراسة في اهتمـام صـحف الدراسـة    2017واتفقت دراسة أبو شملة (
ءت موضوعات أسر جنود االحتالل في المرتبـة الرابعـة بنسـبة    بعمليات األسر، حيث جا

م) في حصول خطف الجنود على المرتبـة  2017%، فيما اختلفت معها دراسة الكتري(4.7
  %.1.4الثامنة واألخيرة بنسبة ضئيلة بلغت 

% جاءت فيها عمليات 6.9بنسبة  موضوعات أخرىوحصلت على المرتبة الخامسة 
لقنص، والرصد والتخطيط، وإعداد وتجهيز المقاومين وغيرها مـن  األنفاق وعمليات احفر 

                                                           
  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص) 1(
  ).133لية: دارسة حالة(صقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائي )2(
 دراسة تحليلية مقارنة:اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة الكتري، ) 3(

  ).101ص(
  ).382مزاهرة، نظريات االتصال (ص) 4(
  ).17ص(الكسواني، دور الصحافة األردنية اليومية في التوعية الصحية: دراسة في تحليل المضمون  )5(

  ).90صأبو عامر، دحر المقاومة لالحتالل عن قطاع غزة بداية هزيمة المشروع الصهيوني () (6
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موضوعات المقاومة المسلحة، التي نالت اهتمام موقعي الدراسة، حيث زادت فـي اآلونـة   
القـوي   ق وغيرها، نظراً لتأثيرهـا األخيرة عمليات اإلعداد والتجهيز والتخطيط وحفر األنفا

ن الموقعان ركزا على هذه الموضوعات، بهـدف  على االحتالل  اإلسرائيلي وجنوده، ونجد أ
  جعل الجمهور يركز في هذه القضايا ويتبناها ويجعلها في مقدمة أولوياته.

%، وهي مرتبة ليسـت  6بنسبة  العمليات االستشهاديةوجاءت في المرتبة السادسة 
ا بالمتقدمة رغم أهميته، وتبرر الباحثة تأخر مرتبة هذا الموضوع نتيجة لعـدم وجـود هـذ   

األسلوب في الفترة الزمنية الراهنة، وقد اختفى هذا األسلوب من المقاومة المسلحة منذ مطلع 
األلفية الثانية، ولكن نجد أن كال الموقعين اهتما بهذه الموضوعات من خالل سرد واستذكار 

فقـام   العمليات االستشهادية التي تصادف ذكراها في أيام العينة الزمنية التي تناولتها الباحثة،
الموقعان على بيان هذه العمليات االستشهادية وتفاصيلها ومنفذيها والمكاسب التـي حققتهـا   
حينها، والتي تؤدي من خالل عرضها لهذه الموضـوعات إلـى اسـتذكار سـير الشـهداء      

  وبطوالتهم لتعظيمهم وتخليدهم في ذاكرة الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب.

م) التـي جـاءت فيهـا العمليـات     2018سة الكتري (واختلفت هذه النتيجة مع درا
%، وهي مرتبة متقدمة تدلل على اهتمام صحف 14.9االستشهادية في المرتبة الثانية بنسبة 

الدراسة (القدس والحياة الجديدة وفلسطين) بهذا الموضوع، والذي يعكس بدوره مدى أهميته 
جاءت في المرتبة التاسعة في دراسة ، وعلى العكس منها فقد )1(وفاعليته في مقاومة المحتل 

% وهي مرتبة تعد متأخرة، وتبرر الباحثة ذلك لزخم موضوعات 2.6م) بنسبة 2017قنوع(
م) حيث حصلت العمليات 2017، ودراسة أبوشملة ()2(المقاومة المسلحة التي تناولتها الدراسة

  .)3(%0.9االستشهادية الترتيب الثاني عشر بنسبة ضئيلة جداً لم تتجاوز 

ويرى أبو عرفة أن العمليات االستشهادية القت استحساناً كبيراً بـين الفلسـطينيين،   
وانعكس ذلك على تكريم عائالتهم والذين يرون أن لها نتائج إيجابية تمثلت في إيصال صوت 
الفلسطيني للعديد من المنابر الدولية وتسبب بالخسائر الفادحة لالحتالل علـى الكثيـر مـن    

                                                           
 دراسة تحليلية مقارنة:اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة  الكتري،) 1(

  ).99(ص
  ).133سة حالة (صقنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دار) 2(
  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص) 3(
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افة إلى ازدياد أعداد اإلسرائيليين الداعين لالنسحاب من األراضـي المحتلـة   األصعدة، إض
  .)1(والراغبين في الهجرة من إسرائيل

%، وهـي مرتبـة ليسـت    3.9بنسـبة   تصنيع األسلحةوجاء في المرتبة السابعة 
بالمتأخرة، بالرغم من أن نسبتها ضعيفة نوعاً ما مقارنة بالموضوعات األخرى، علماً بـأن  

تجربتها األولى إلنتاج الصواريخ محلية الصنع داخل قطاع غـزة   اومة الفلسطينية بدأت المق
بعيد اندالع انتفاضة األقصى، حيث أطلقت كتائب القسام أول صاروخ محلي الصـنع علـى   

م، على يـد الشـهداء نضـال    2011كم في شهر يونيو 1.5سبيل التجربة بمدى وصل إلى 
  .)2(أول من طرح فكرة تصنيع الصواريخ محلياً"فرحات وتيتو مسعود باعتبارهما 

م) التي جاءت في المرتبة السادسـة  2018واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الكتري (
م) في المرتبة الثانية بنسبة عالية بلغـت  2017، بينما جاءت في دراسة نعيم()3(%6.8بنسبة 
13.6%)4(.  

%، وهي تعد مرتبة 3بنسبة  نيموضوعات األسرى والمعتقلالمرتبة الثامنة  فيوجاء 
متأخرة بالنسبة ألهمية الموضوع، وهذا يعكس عدم اهتمام الموقعين بها، حيث يمثل األسرى 
والمعتقلون نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني، وهم الذين ضحوا بأنفسهم وأعمارهم من خالل 

  أعمالهم البطولية ضد المحتل اإلسرائيلي.
 رات العسـكرية والعروض والمنـا وهي التاسعة جاءت  وفي المرتبة ما قبل األخيرة

%، وهي نسبة ضعيفة جداً، مقابل هذا األسلوب من المقاومة المسلحة التي يعمل على 1بنسبة 
عرض قوة وقدرة الفصيل العسكري، من خالل مسير عسكري لجنود هذا الفصـيل يجـوب   

ة التي يمتلكها، ويظهـر  عدداً من شوارع قطاع غزة، تُعرض فيه عدد من األسلحة العسكري
فيه كل جديد في مجال صناعة السالح وعدد الجنود المنتسبين، وفي ذلـك رسـالة تطمـين    
للجمهور الداخلي (الشعب الفلسطيني)، وتهديـد للجمهـور الخـارجي (جـيش االحـتالل      

  اإلسرائيلي).
                                                           

 ).161م (ص2015- م1987أبو عرفة، المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي في بيت المقدس  )1(

 ).8القاسم، صواريخ المقاومة في غزة سالح الردع الفلسطيني(ص )2(

 دراسة تحليلية مقارنة:اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومة لكتري، ا) 3(
  ).99(ص

الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة الفلسطينية عبر شبكات التواصل نعيم، ) 4(
  ).203(ص دراسة تحليلية مقارنة :االجتماعي
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بنسبة ضـئيلة جـداً بلغـت     مفاوضات التهدئةوفي المرتبة العاشرة واألخيرة جاءت 
%، وهي موضوعات تعبر عن المحاوالت التي تقوم بها أطراف دولية حال االعتداءات 0.4

  العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة، والذي يقابله رد من قبل المقاومة الفلسطينية.

م) التي حازت فيها مفاوضات التهدئـة  2017وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أبوشملة (
، وترجع الباحثة حصـولها لهـذه   )1(%3.6تبة السادسة بنسبة على مرتبة متقدمة وهي المر

م والتي فرضت التدخل الدولي من قبل مصـر  2014النسبة هو تعرض قطاع غزة لحرب 
  إلنهاء العدوان عن طريق مفاوضات التهدئة.  

وبالعودة لما سبق تجد الباحثة أنه وبالرغم من تفوق موضوعات المقاومة الشعبية على 
وقعي الدراسة، إال أنها أولت موضوعات المقاومة المسلحة اهتماماً بارزاً مـن  المسلحة في م

خالل تناولها لجميع الموضوعات بال استثناء وبنسب موزعة بشكل منطقي، علـى خـالف   
موضوعات المقاومة الشعبية التي نجدها استثنت منها موضـوعات المقاطعـة االقتصـادية    

  نسب ضئيلة جداً.  والثقافية، وحصول بعض الموضوعات على
 مستوى كل موقع على حدة: .2

 موقع كتائب عزالدين القسام: 2.1

%) بواقـع  35.2زت موضوعات الشهداء والجرحى على المرتبة األولى بنسـبة ( حا
، )70%) بواقع (16.1المرتبة الثانية بنسبة (على إطالق الصواريخ  وحاز) تكراراً، 153(

، تلتها )70%) بواقع (16.1(بنسبة  ة مع االحتاللالشتباكات المسلحوالمرتبة الثانية مكرر ل
) تكـراراً، وفـي المرتبـة    59(%) بواقع 13.6عمليات األسر بنسبة ( الرابعةفي المرتبة 

) تكراراً ومنها (حفر أنفاق، 34%) بواقع (7.8ة كانت الموضوعات األخرى بنسبة (الخامس
سة بنسبة ادية في المرتبة الساديات االستشهعملية قنص، عملية رصد وغيرها)، وجاءت العمل

ة والمعتقلين في المرتبة السـابع  ) تكراراً، وجاءت موضوعات األسرى24%) بواقع (5.5(
%) 1.8ة بنسبة (تصنيع األسلحة في المرتبة الثامن ) تكراراً، تلتها12%) بواقع (2.8بنسبة (
%) 0.9ة بنسـبة ( عاورات العسكرية في المرتبة التاس) تكرارات، والعروض والمن8بواقع (
%) بواقع 0.2ة لمفاوضات التهدئة بنسبة (رات، وأخيراً كانت المرتبة العاشر) تكرا4بواقع (

  تكراراً واحداً.

                                                           
  ).90الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص أبوشملة، صورة المقاومة) 1(
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 :موقع سرايا القدس 2.2

%) بواقـع  38.5موضوعات الشهداء والجرحى على المرتبة األولى بنسبة (حظيت     
) 51%) بواقـع ( 21.8لثانية بنسبة (إطالق الصواريخ في المرتبة ا فيما تلتها) تكراراً، 90(

) 34%) بواقـع ( 14.5بنسبة ( في المرتبة الثالثة االشتباكات المسلحة مع االحتاللوتكراراً، 
 ) تكـراراً، و 18%) بواقع (7.7بنسبة (جاءت تصنيع األسلحة ، وفي المرتبة الرابعة تكراراً

) تكـراراً، وجـاءت   16قـع ( %) بوا6.8في المرتبة الخامسة بنسبة (العمليات االستشهادية 
األسرى ) تكراراً، تلتها 12%) بواقع (5.1الموضوعات األخرى في المرتبة السادسة بنسبة (

) تكرارات، والعروض والمنـاورات  8%) بواقع (3.4(والمعتقلون في المرتبة السابعة بنسبة
المرتبـة   ) تكرارات، وأخيـراً كانـت  3%) بواقع (1.3(عسكرية في المرتبة الثامنة بنسبةال
%) بواقع تكرارين اثنين، ولم تحظ عمليات األسر بأي 0.9لتاسعة لمفاوضات التهدئة بنسبة (ا

  .نسبة

 أوجه االتفاق واالختالف : .3

التركيز على موضوعات الشهداء والجرحى، يليها إطـالق  موقعا الدراسة في  اتفق  
ت باقي الموضوعات، ففـي  ، فيما اختلفا في ترتيب أولويااالشتباكات المسلحةالصواريخ، ثم 

حين ركز موقع الشهيد عزالدين القسام على عمليات األسر والموضوعات األخرى والعمليات 
االستشهادية وموضوعات األسرى والمعتقلين، فقد قدم موقع سرايا القدس تصنيع األسـلحة  
، والعمليات االستشهادية ثم الموضوعات األخرى وموضوعات األسرى والمعتقلون وغيرها

كما اختلف اهتمام موقعي الدراسة في تناول عمليات األسر، فتصدرت المرتبة الثالثـة فـي   
  موقع الشهيد عزالدين القسام مقارنة بموقع سرايا القدس التي لم تنل فيها أي ترتيب يذكر.

 سرائيلية:موضوعات االعتداءات واألعمال العسكرية اإل .3

االعتداءات واألعمال العسـكرية  ات ) تكرارات ونسب موضوع3.4يبين الجدول رقم (
  :موقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي اإلسرائيلية في
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  سرائيلية في موقعي الدراسةالعسكرية اإلواألعمال ): يوضح موضوعات االعتداءات 3.4جدول (

  التحليل الكمي
  

  واألعمال االعتداءات  موضوعات
  سرائيليةاإل  العسكرية

موقع كتائب الشهيد 
  االتجاه العام  موقع سرايا القدس  زالدين القسامع

 % ك % ك  %  ك

  43  125 36.4 44 47.7 81  قصف مواقع للمقاومة
  17.2  50 23.1  28  12.9  22  اغتياالت

  14.1  41 8.3  10 18.2  31  اعتقاالت مقاومين
  13.7  40 24.8  30  5.9  10  تصريحات وتهديدات  

  9.6  28 4.1  5 13.5  23  أخرى
  2.4  7 3.3  4  1.8  3  المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)اجتماعات 
 100 291 100 121 100  170  ∗المجموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 :لموقعي الدراسةاالتجاه العام  .1

من بيانات الجدول السابق تصدر موضوعات قصف مواقـع المقاومـة فـي     يتبين
 المرتبة الثانيةعلى  فيما حازت اغتياالت) تكراراً، 125%) بواقع (43بنسبة (المرتبة األولى 

بنسـبة   جاءت اعتقاالت مقاومينفي المرتبة الثالثة و) تكراراً، 50%) بواقع (17.2بنسبة (
بنسـبة  كانت تصـريحات وتهديـدات   في المرتبة الرابعة و) تكراراً، 41%) بواقع (14.1(
بنسـبة   موضـوعات أخـرى  خامسـة  في المرتبة الجاء ) تكراراً، و40%) بواقع (13.7(
اجتماعـات المجلـس   المرتبـة السادسـة    وجاءت أخيراً في) تكراراً، 28%) بواقع (9.6(

  ) تكرارات.7%) بواقع (2.4بنسبة (الوزاري المصغر (الكابينيت) 

ومن خالل النتيجة تالحظ الباحثـة أن مـوقعي الدراسـة اهتمـا بـالمركز األول      
م) فـي أن  2017وهو مـا أكدتـه دراسـة عـدوان(    ، قصف مواقع المقاومةبموضوعات 

االعتداءات اإلسرائيلية طالت جميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة بمواقع المقاومـة  
الفلسطينية، حيث ذكر تعرض عدد من مواقع كتائب القسام وسرايا القدس للقصف المتكـرر  

                                                           
القضية  الحتواءقضايا، الأكبر من عدد االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيلية ت عدد موضوعا جاء ∗

  موضوع أحياناً.على أكثر من 
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مواقع قوات األمـن الـوطني   والعنيف، إضافة للمواقع األمنية المحاذية للشريط الحدودي، و
، في حين )1(القريب من مفترق الجمارك المؤدي إلى معبر حانون وغيرها الكثير من المواقع

م) التي جاءت فيها قصف مواقع المقاومة فـي المرتبـة   2017اختلفت مع دراسة أبوشملة (
  .)2(%2.1الثامنة بنسبة ضئيلة بلغت 

%، ويرجع ارتفـاع  17.2انية بنسبة في المرتبة الث االغتياالتوجاءت موضوعات 
هذه النسبة إلى اهتمام الموقعين بعرض حوادث االغتياالت والجرائم التي يرتكبهـا جـيش   

سياسة االغتياالت اإلسـرائيلية  االحتالل اإلسرائيلي بحق قادة المقاومة الفلسطينية، علماً بأن 
أصبحت نمطـاً  و، نشاء إسرائيلمن أهم دعائم وركائز إ تعد لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية

التأكيد على تفوق الكيان وهو نسانية، لهدفين إسرائيلياً تقليدياً تجاوز كافة األعراف الدولية واإل
ن عمليات االغتيـال والتصـفيات   إلذلك ف، الستخباري وإرهاب الجانب العربيالصهيوني ا

يتجـزأ مـن الفكـر والعقيـدة      والمجازر التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية تُعتبر جزءاً ال
وممارسات وأساليب خبرة المنظمات اليهوديـة   اًاليهودية، وورث الجيش "اإلسرائيلي" أفكار

عديد من لإلى االت األرض الفلسطينية، وامتدت هذه االغتياب ، والذي تجاوز اإلرهابية المسلحة
  .)3(ة الدول العربية واألوربي

، وقد ارتفعت هـذه االعتـداءات فـي    مقاوميناعتقاالت وفي المرتبة الثالثة جاءت 
السنوات األخيرة، تحديداً في مدن الضفة الغربية القدس التي عادت فيهـا عمليـات الطعـن    

م، والتي ركزت فيها إسـرائيل  2015والدهس وإطالق النار على الساحة من جديد منذ عام 
 رضت دراسـة أبوشـملة  على اعتقال ومطاردة المقاومين الذين يتمكنون من الفرار، وقد تع

) لموضوع اعتقال المقاومين في فئات القضايا العسكرية، والتي جاءت في الترتيب م2017(
%، هي نسبة تعد ضئيلة بالنسبة للموضوعات األخرى التي تناولتها صحف 2.1الثامن بنسبة 

  . )4(الدراسة 

                                                           
دور المقاومة في م، و2014-2000عدوان، االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون من عام ) 1(

  ).112- 111التصدي لها (ص ص
  ).90أبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (ص )2(
شبكة سما اإلخبارية، سياسة االغتياالت الصهيونية ضد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في القانون  )3(

  .الدولي (موقع الكتروني)
  ).90ة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارنة (صأبوشمل)4(
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ت كما نجد أن الموقعين اهتما بموضوعات االعتداءات العسـكرية مـن تصـريحا   
وتهديدات وموضوعات أخرى واجتماعات المجلس الوزاري المصـغر (الكابينيـت) ولكـن    

أي دراسة علميـة قـد    -حسب علمها-باختالف النسب بين الموقعين، والتي لم تجد الباحثة 
تعرضت لهذه الموضوعات، وإنما اقتصرت على ذكر هذه األحداث في األخبار والتقـارير  

  الصحفية فقط. 

 على حدة: مستوى كل موقع .2

 موقع كتائب عزالدين القسام:  2.1

%) بواقع 47.7بنسبة ( على المرتبة األولى نالت موضوعات قصف مواقع للمقاومة 
) 31%) بواقـع ( 12.9المرتبة الثانية بنسبة (وجاءت اعتقاالت مقاومين في ) تكراراً، 81(

ـ 13.5بنسبة ( في المرتبة الثالثة موضوعات أخرى تكراراً، تلتها  ) تكـراراً 23ع (%) بواق
%) بواقـع  12.9بنسـبة (  بة الرابعة الغتياالتالمرتومنها (اقتحامات، اعتداءات)، وكانت 

) 10%) بواقع (5.9في المرتبة الخامسة بنسبة ( تصريحات وتهديداتوجاءت ) تكراراً، 22(
واألخيرة كانـت الجتماعـات المجلـس الـوزاري المصـغر      المرتبة السادسة و، تكرارات
  ) تكرارات.3%) بواقع (1.8بنسبة (ت) (الكابيني

 موقع سرايا القدس:  2.2

%) بواقع 36.4بنسبة ( المرتبة األولىجاءت موضوعات قصف مواقع للمقاومة في 
) 30%) بواقع (24.8بنسبة ( كانت تصريحات وتهديدات المرتبة الثانيةوفي ) تكراراً، 44(

بة المرت، وفي ) تكرارا28ً%) بواقع (23.1بنسبة ( في المرتبة الثالثة اغتياالت تكراراً، تلتها
كانـت   في المرتبة الخامسة) تكراراً، و10%) بواقع (8.3بنسبة ( الرابعة اعتقاالت مقاومين

كانت الجتماعات المرتبة السادسة و، ) تكرارات5%) بواقع (4.1بنسبة ( لموضوعات أخرى
  تكرارات.) 4%) بواقع (3.3بنسبة (المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) 

 واالختالف : تفاقأوجه اال .3

االهتمام بموضوعات قصف مواقع للمقاومة بجعلهمـا فـي   موقعا الدراسة في  اتفق
الدرجة األولى في سلم أولوياتهما، وجعل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينيـت)  
في الدرجة األخيرة، في حين اختلفا في ترتيب أولويات باقي الموضوعات، فقد أولى موقـع  

ا اغتياالت، ثـم اعتقـاالت المقـاومين    سرايا القدس اهتمامه بالتصريحات والتهديدات، تاله
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وموضوعات أخرى، بينما اهتم موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام باعتقاالت مقاومين، تالها 
 موضوعات أخرى، ثم اغتياالت وتصريحات وتهديدات.

  ثالثاً: المصادر الصحفية لموضوعات المقاومة في موقعي الدراسة: 
المصادر الصحفية لموضوعات المقاومـة  سب تكرارات ون) 3.5يبين الجدول رقم (

  :وذلك على النحو اآلتي التي اعتمد عليها موقعا الدراسة،
 في موقعي الدراسة ): يوضح المصادر الصحفية لموضوعات المقاومة3.5جدول (

  التحليل الكمي               
  

  ادر الصحفيةالمص

  التجاه العاما  القدسموقع سرايا   موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام

 % ك % ك  %  ك

 91.2 392 97.1 101 89.2 291  الداخلية

  الخارجية

 2.1 9 0.0 0 100 9  مصاحفون
  0.0 0 0.0 0 0.0 0  وكاالت األنباء
 0.0 0  0.0 0 0.0 0  الصحف

 2.1 9 0.0 0 2.8 9  مجموع الخارجية
  6.7  29  2.9  3  8  26  أكثر من مصدر

  0.0  0.0  0.0  0  0.0  0  أخرى
 100 430 100 104 100 326  لمجموعا

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

  االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

في مـوقعي   المصادر الداخلية المركز األول ردصتَيتضح من بيانات الجدول السابق 
فـي المركـز   ) تكراراً ، بينما جاء أكثر من مصدر 492%) بواقع (91.2بنسبة ( الدراسة

) تكراراً، وهي التي جمعت بين المصادر الداخلية للموقـع  29%) بواقع (6.7لثاني بنسبة (ا
) تكـرارات وقـد   9(بواقـع   %)2.1وجاءت المصادر الخارجية بنسـبة( ، ووكاالت األنباء

اقتصرت على المصاحفين فقط في موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، ولم تنـل وكـاالت   
بة تذكر، في حين لم يكن هناك مصادر أخرى اعتمـد عليهـا   األنباء والصحف على أي نس
  .الموقعان غير التي ذكرت سابقاً
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وجاء اعتماد موقعي الدراسة على مصادرها الداخلية في المرتبة األولى، مما يشير إلى 
اعتمادها على المندوبين والمراسلين بصورة كبيـرة، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة       

، )1(%85.9ءت المصادر الداخلية في المرتبـة األولـى بنسـبة    م)، حيث جا2018الكتري(
م) التي حصلت 2017%)، واختلفت مع دراسة أبوشملة (14.1والمصادر الخارجية بنسبة (

%، والمصـادر الداخليـة بنسـبة    61.4فيها المصادر الخارجية على المركز األول بنسبة 
33.7%)2(.  

 مستوى كل موقع على حدة: .2

 ين القسام:موقع كتائب عزالد  2.1

) تكـراراً،  291%) بواقع (89.2ى بنسبة (األولادر الداخلية في المرتبة جاءت المص
) تكراراً والذي جمع 26%) بواقع (8بينما جاءت أكثر من مصدر في المرتبة الثانية بنسبة (

بين المصدر الخاص (القسام) ووكاالت األنباء، وتالها المصادر الخارجية في المرتبة الثالثة 
) تكرارات، وقد اقتصرت على المصاحفين وهم كُتَّاب المقاالت، في 9%) بواقع (2.8نسبة (ب

 .حين أن الصحف ووكاالت األنباء والمصادر األخرى لم تحظ بأي ترتيب
 موقع سرايا القدس:  2.2

) تكـراراً،  101%) بواقع (97.1األول بنسبة ( على المركزالمصادر الداخلية حظيت 
) تكرارات والتي جمعت 3%) بواقع (2.9بنسبة ( ثاني ألكثر من مصدرالمركز ال كانبينما 

لمصـاحفون ووكـاالت   اولم يحظ  ،بين المصدر الداخلي (اإلعالم الحربي) ووكاالت األنباء
 .على أي ترتيبلصحف والمصادر األخرى األنباء وا

 أوجه االتفاق واالختالف: .3

ثم أكثر من ، في المرتبة األولى خليةعلى المصادر الدااالعتماد موقعا الدراسة في  اتفق
مصدر في المرتبة الثانية، ونجدهما اختلفا في اعتمادهما على المصادر الخارجيـة، فـاهتم    
موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام فقط على المصاحفين وهم كُتَّاب المقاالت، بينما لم يعتمد 

 موقع سرايا القدس على أي مصدر خارجي يذكر.

                                                           
 دراسة تحليلية مقارنة: اتجاهات صفحات الرأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو المقاومةالكتري، ) 1(

  ).116(ص
  ).102ة (صأبوشملة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية: دراسة تحليلية مقارن) 2(
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  نطاق الجغرافي لموضوعات المقاومة في موقعي الدراسة: رابعاً: ال
النطاق الجغرافي لموضوعات المقاومة فـي  تكرارات ونسب ) 3.6يبين الجدول رقم (

  :وذلك على النحو اآلتي موقعي الدراسة،
  في موقعي الدراسة المقاومة النطاق الجغرافي لموضوعات): يوضح 3.6جدول (

  التحليل الكمي        
  

  ق الجغرافيالنطا

  االتجاه العام  القدسموقع سرايا   موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام

 % ك % ك  %  ك
  65.6  282  76  79 62.2  203 قطاع غزة

  25.8  111  9.6  10  31  101  الضفة الغربية
 6 26 14.4 15 3.4 11  القدس

 2.6 11 0.0 0 3.4 11  48أراضي 
  0.0  0  0.0  0  0.0  0  خارج فلسطين

  100  430  100  104  100  326  عالمجمو

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

  االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

ى في النطـاق  األول أن قطاع غزة حصل على المرتبةبيانات الجدول السابق  توضح
) تكراراً ، 282%) بواقع (65.6في موقعي الدراسة بنسبة (لموضوعات المقاومة  الجغرافي

) تكـراراً،  111%) بواقع (25.8بنسبة ( ةالثاني المرتبة ءت الضفة الغربية في في حين جا
وأخيراً في المرتبة الرابعة ) تكراراً، 26%) بواقع (6بنسبة (وفي المرتبة الثالثة كانت القدس 

أي نسـبة   خارج فلسـطين ، ولم تنل ) تكرارا11ً%) بواقع (2.6بنسبة ( 48جاءت أراضي 
  .تذكر

حصول قطاع غزة على المركز األول نتيجة لوجود الفصيلين أصحاب وتبرر الباحثة 
موقعي الدراسة بشكل رسمي وظاهر في قطاع غزة، باإلضافة إلى أن بعض الموضـوعات  
التي جاءت مرتفعة في نسبة وجودها حدثت على أراضي قطاع غزة كالمسيرات الشـعبية،  

الصـواريخ واالشـتباكات    وموضوعات الشهداء والجرحى واألسرى والمعتقلين وإطـالق 
  المسلحة وغيرها. 
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م) التي جاء فيها قطاع غزة في المركـز  2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قنوع (
%، وأرجعت ذلك لتعامل االحتالل اإلسرائيلي معها كمنطقـة ذات قـوة   39.1األول بنسبة 

ومتها الحربيـة  عسكرية، تجمع فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة التي تسعى لتطوير منظ
العسكرية للهجوم على االحتالل اإلسرائيلي، وهذا ما حدث فعالً معها في حروبها الثالثة مع 

  .)1(االحتالل اإلسرائيلي

وتأتي هذه النتيجة لتدعم ما جاءت به دراسة زيارة بأن الهدف من ذلك هـو    
مقاومة الفلسـطينية  قياس تطور قوة المقاومة الفلسطينية، ففي كل حرب جديدة تقوم فصائل ال

  . )2(في غزة بالكشف عن مهارات قتالية جديدة وأساليب مبتدعة وأسلحة نوعية 

وقد جاءت الضفة الغربية في المركز الثاني ثم القدس في المركز الثالث، واتفقت هذه 
   .)3( م)2017النتيجة مع دراسة قنوع (

 مستوى كل موقع على حدة: .2

 موقع كتائب عزالدين القسام: 2.1

جـاءت  و) تكراراً، 203%) بواقع (62.2بنسبة (قطاع غزة في المرتبة األولى  جاء
وتساوت في المرتبة ) تكراراً ، 101%) بواقع (31في المرتبة الثانية بنسبة ( الضفة الغربية
خارج  نللم ت لكٍل منهما، فيما ) تكرارا11ً%) بواقع (3.4بنسبة ( 48وأراضي  الثالثة القدس

 .يبفلسطين على أي ترت
 موقع سرايا القدس:  2.2

بنسبة في النطاق الجغرافي لموقع سرايا القدس األول حظي قطاع غزة على المركز 
%) بواقـع  14.4بنسبة (المركز الثاني  كانت القدس في) تكراراً، بينما 79%) بواقع (76(
) 10%) بواقـع ( 9.6بنسـبة ( وجاءت الضفة الغربية في المركـز الثالـث    ،) تكرارا15ً(

  . وخارج فلسطين على أي مركز 48ات، في حين لم تحظ أراضي تكرار

 

                                                           
  ).140(ص دراسة حالة :صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيليةقنوع، ) 1(
م: دراسة تحليلية مقارنة 2014زيارة، الخطاب العربي الصحفي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام ) 2(

  ).81(ص
  ).140(ص دراسة حالة :بوست اإلسرائيليةصورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم قنوع، ) 3(
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 أوجه االتفاق واالختالف: .3
تَصدر قطاع غزة المرتبة األولى للنطاق الجغرافي لقضـايا  موقعا الدراسة في  اتفق

وموضوعات المقاومة، واختلفا في اهتمامهما بالضفة الغربية، فقد تصدرت المركـز الثـاني   
يد عزالدين القسام، بينما كانت في المركز الثالث لدى موقـع سـرايا   لدى موقع كتائب الشه

القدس، كما اختلفا في نطاق مدينة القدس فجاءت في الترتيب الثاني في موضـوعات موقـع   
 سرايا القدس، وفي الترتيب الثالث في موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام .

  :في موقعي الدراسةضوعات المقاومة خامساً: الشخصيات المحورية في مو
الشخصيات المحورية فـي موضـوعات   تكرارات ونسب ) 3.7يبين الجدول رقم (
  :وذلك على النحو اآلتي المقاومة في موقعي الدراسة،

  في موقعي الدراسة المقاومة الشخصيات المحورية في موضوعات): يوضح 3.7جدول (
  التحليل الكمي                      

  
  ةالشخصيات المحوري

موقع كتائب الشهيد 
  عزالدين القسام

موقع سرايا 
  االتجاه العام  القدس

 % ك % ك  %  ك

نية
سطي

 فل
ات
صي

شخ
  

 6 36 9 13 5.1 23  رسمية
  5.9 35  9.8 14 4.6 21  حزبية
 18.2 109 29.4 42 14.7 67  عسكرية

 36 215 19.6 28 41.1 187  منظمات وشخصيات من المجتمع المدني
 66.1 395 67.8 97 65.5 298  المجموع

لية
رائي

 إس
ات
صي

شخ
  

  1 6 1.4 2 .90 4  رسمية
 2.3 14 5.6 8 1.3 6  حزبية
 30 179  23.1 33 32.1 146  عسكرية

 0.3 2 1.4 2 0.0 0  منظمات وشخصيات من المجتمع المدني
 33.6 201 31.5 45 34.3 156  المجموع
  0.1  1  0.7  1  0.0  0  شخصيات عربية
 0.1 1 0.0 0 0.2 1  ةشخصيات أجنبي

 100 598 100 143 100 455  ∗المجموع
                                                           

  شخصية أحياناً.القضية على أكثر من  الحتواءقضايا، الأكبر من عدد عدد الشخصيات  جاء ∗



151 

   تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:
  االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

تظهر بيانات الجدول السابق أن الشخصيات الفلسطينية حظيت بالنصيب األكبر بنسبة 
علـى  لمجتمع المـدني  ) تكراراً ، حازت فيها منظمات وشخصيات ا395%) بواقع (66.1(

%) بواقع 33.6النسبة األعلى، بينما جاءت الشخصيات اإلسرائيلية في المركز الثاني بنسبة (
مـن الشخصـيات    في حين تساوت كلٌّالعسكرية،  كان أبرزها الشخصيات ) تكراراً،201(

  .%) بواقع تكراراً واحداً لكٍل منهما0.1العربية واألجنبية في المركز الثالث بنسبة (

وترى الباحثة أن نتيجة هذه الدراسة جاءت منطقية ألنه من الطبيعي أن يكون تسليط 
الضوء في موقعي الدراسة وغيرهما من وسـائل اإلعـالم الفلسـطيني علـى الشخصـية      

%،  36الفلسطينية، وعلى رأسها منظمات وشخصيات المجتمع المدني التي بلغـت نسـبتها   
وهي المستهدف األول من قبل االحتالل الصـهيوني،   وهي تمثل حجر األساس لهذه القضية،

فاهتم الموقعان على إظهار الشخصية الفلسطينية المدنية في أعلى سلم أولوياته، لينقل الصورة 
  لجمهوره عن التضحيات والبطوالت التي هو أساسها.

ر م) التي جاءت فيها الشخصيات الفلسطينية غي2015كما نجدها متوافقة مع دراسة الدلو(
الرسمية (المدنيون) في المركز األول بالنسبة للشخصيات المحورية في صحف الدراسة(فلسطين 

م) في تركيز الصحف الفلسـطينية  2015، واتفقت مع دراسة عبدالغفور()1(على الترتيب واأليام)
والمنظمات الحقوقية واألهلية ولجان مواجهة الحصار  - أي المدنية- على الشخصية غير الرسمية 

  .)2(ورة أكبر من الشخصيات الرسمية في المعالجة الصحفية لحصار غزة بص

وجاءت الشخصية العسكرية الفلسطينية في المركـز الثـاني بالنسـبة للشخصـيات     
الفلسطينية، وقد اهتم موقعا الدراسة بالتركيز عليها، باعتبارها العنصر األساسي في المقاومة 

كتائب القسام المرتبـة الثانيـة    حيث احتلتم) 2017قنوع (دراسة المسلحة، وهذا ما أكدته 
  .)3(ثقلها في المقاومة المسلحةنظراً ل % في صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية24.8بنسبة 

                                                           
119مقارنة (ص تحليلية اليومية، دراسة الفلسطينية الصحف في الشعبية للمقاومة الخبرية الدلو، األطر) 1(

  (  
يزات التغطية الخبرية حول حصار غزة: دراسة وصفية عبدالغفور، دور المصادر في بناء تح) 2(

  ).284(ص
  ).192قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دارسة حالة (ص) 3(
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وكانت الشخصية اإلسرائيلية قد تصدرت المركز الثاني من بين الشخصيات المحورية، 
%، إلبـراز  30ة كبيـرة بلغـت   وقد اهتم موقعا الدراسة بإبراز الشخصية العسكرية بنسـب 

االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية من قتل واعتقال وتدمير وتفتيش وتهديد بحـق الشـعب   
الفلسطيني بجميع شرائحه المدنية والعسكرية والحزبية وغيرهم ، وجاءت هذه النتيجة متفقـة  

ز الثاني بنسبة م) التي جاءت فيها الشخصيات اإلسرائيلية في المرك2018مع دراسة الكرنز(
)28.5(%)1(.  

 مستوى كل موقع على حدة: .2

 موقع كتائب عزالدين القسام:  2.1

 الشخصيات الفلسطينية: 2.1.1

) 298%) بواقـع ( 65.5حازت الشخصيات الفلسطينية على المرتبة األولى بنسبة (
) 187%) بواقع (41.1تكراراً، تصدرت فيها المنظمات وشخصيات المجتمع المدني بنسبة (

) تكراراً، ثـم الشخصـيات   67%) بواقع (14.7تلتها الشخصية العسكرية بنسبة ( تكراراً ،
%) 4.6) تكراراً، وأخيراً الشخصيات الحزبية بنسـبة ( 23%) بواقع (5.1الرسمية بنسبة (

 ) تكراراً.21بواقع (
 الشخصيات اإلسرائيلية:  2.1.2

) 156( %) بواقـع 34.3جاءت الشخصيات اإلسرائيلية في المرتبة الثانية بنسـبة ( 
) تكراراً، تلتها 146%) بواقع (32.1تكراراً، حيث تقدمت فيها الشخصيات العسكرية بنسبة (

) تكرارات، وأخيرا الشخصيات الرسمية بنسـبة  6%) بواقع (1.3الشخصية الحزبية بنسبة (
 ) تكرارات، ولم يكن لمنظمات وشخصيات المجتمع المدني أي نسبة تذكر.4%) بواقع (0.9(

 العربية: الشخصيات  2.1.3

تذكر فـي موقـع    تبعاً لنتائج البيانات فلم تحصل الشخصيات العربية على أي نسبة
  كتائب الشهيد عزالدين القسام.

  

 
                                                           

الكرنز، الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية  )1(
  ).128مقارنة(ص
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 الشخصيات األجنبية:   2.1.4

ضعيفة جداً مقارنةً بالشخصيات األخرى، حيث  حصدت الشخصيات األجنبية على نسبة
 غير. %) بواقع تكراراً واحداً ال0.2جاءت بنسبة (

 موقع سرايا القدس:  2.2
 الشخصيات الفلسطينية: 2.2.1

) 97%) بواقـع ( 67.8المرتبة األولـى بنسـبة (  الشخصيات الفلسطينية في  جاءت  
، تلتهـا  ) تكـراراً 42%) بواقـع ( 29.4بنسبة (الشخصيات العسكرية فيها  برزتتكراراً، 

الشخصيات ) تكراراً، ثم 28%) بواقع (19.6المنظمات وشخصيات المجتمع المدني بنسبة (
%) 9بنسـبة (  الرسـمية الشخصيات ثم أخيراً ) تكراراً، 14%) بواقع (9.8بنسبة ( الحزبية
 .) تكرارا13ًبواقع (
 الشخصيات اإلسرائيلية:  2.2.2

) 45%) بواقـع ( 31.5بنسـبة (  الثانيةالمرتبة إلسرائيلية على الشخصيات ا حظيت  
تلتهـا  ، ) تكـراراً 33واقـع ( %) ب23.1بنسبة (تقدمت فيها الشخصيات العسكرية تكراراً، 

الشخصـيات الرسـمية   فيما تساوت ، ) تكرارات8%) بواقع (5.6بنسبة ( الحزبيةالشخصية 
 تكرارين لكٍل منهما.%) بواقع 1.4بنسبة (ومنظمات وشخصيات المجتمع المدني 

 الشخصيات العربية: 2.2.3

نسـبة   %) بواقع تكراراً واحداً فقط، وهـي 0.7(نالت الشخصيات العربية على نسبة 
 .ضعيفة جداً مقارنة بباقي الشخصيات المذكورة

 الشخصيات األجنبية:   2.2.4

 موقع سرايا القدس.بموضوعات المقاومة  على أي اهتمام فيالشخصيات األجنبية  لم تحظ
 أوجه االتفاق واالختالف: .3

اتفق موقعا الدراسة في ترتيب أولوياتهما في فئتين من فئات الشخصيات المحورية،   
الشخصيات الفلسطينية أوالً ثم الشخصيات اإلسرائيلية، مع اختالف فـي درجـة    فقد جاءت

االهتمام بينهما، فقد اهتم موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام بمنظمات وشخصيات المجتمـع  
المدني الفلسطيني أوالً، ثم العسكرية فالرسمية فالحزبية، مقابل اهتمام موقع سـرايا القـدس   
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الفلسطينية أوالً ثم منظمات وشخصيات المجتمـع المـدني فالحزبيـة    بالشخصية العسكرية 
فالرسمية، كما اتفق الموقعان في اهتمامهما بالشخصيات اإلسرائيلية العسكرية بالدرجة األولى 

  ثم الحزبية والرسمية.

واختلف موقعا الدراسة في ترتيب أولوياتهما في فئات الشخصيات األخـرى، فنجـد     
القت اهتماماً ضعيفاً لدى موقع سرايا القدس مقابل انعدامها فـي موقـع   الشخصيات العربية 

كتائب الشهيد عزالدين القسام، والعكس تماماً بالنسبة للشخصيات األجنبية التي تواجدت فـي  
 موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام مقابل انعدامها في موقع سرايا القدس.

قعي الدراسة اهتما بسرد السير الذاتيـة  على أن مو ومن خالل ما سبق تنوه الباحثة
والقصص البطولية لشهدائهم وأسراهم وقاداتهم، وعرض العديد من األحداث والعمليات فـي  
ملفات خاصة وأقسام متعددة، كما عملت على نشر وإصدار العديد من المرئيات والفالشـات  

وا مطابقين لتواريخ العينة التي الفنية وغيرها، ولكن الباحثة استثنتهم من التحليل ألنهم لم يكون
  تم تحليلها.
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  المبحث الثاني:
  السمات العامة لشكل موضوعات المقاومة في موقعي الدراسة

  

موقعي الدراسـة،  المقاومة  موضوعاتيشتمل هذا المبحث على السمات العامة لشكل 
 الفنـون الصـحفية  ، ومدى اهتمام موقعي الدراسة بقضايا وموضوعات المقاومة يتناول وهو
  .والوسائط المتعددة، والعناصر التفاعلية المستخدمة فيها ،، وأنواع عناوينهافيهالمستخدمة ا

  اهتمام موقعي الدراسة بقضايا وموضوعات المقاومة:أوالً: 
 مدى اهتمام مـوقعي الدراسـة  ) تكرارات ونسب 3.8يوضح الجدول رقم (    

  النحو اآلتي:، وذلك على بقضايا وموضوعات المقاومة
  موضوعات المقاومة بقضايا و مدى اهتمام موقعي الدراسة): يوضح 3.8جدول (

  التحليل الكمي      
  الموقع

  االتجاه العام

  %  ك
  75.8 326  كتائب الشهيد عزالدين القسام

  24.2  104  سرايا القدس
  100  430  المجموع

بالنسبة لمـوقعي الدراسـة،   يانات الجدول السابق إلى اختالف مدى االهتمام شير بت
حيث حاز موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام على المرتبة األولى فـي االهتمـام بقضـايا    

%، وهذا يظهـر  24.2%، تاله موقع سرايا القدس بنسبة 75.8وموضوعات الدراسة بنسبة 
د مدى االختالف في االهتمام اليومي في موقعي الدراسة، بحيث نجد أن موقع كتائب الشـهي 

سـرايا  يومياً على موقعه، بينما يهتم موقـع  موضوعاً  7إلى 6القسام يتناول من عز الدين 
موقع سـرايا القـدس    ضعف اهتمام يومياً، وهذا يعنيموضوعاً  3إلى  2القدس بتناول من 

بقضايا المقاومة، وهو ما يقتضي تدعيمه بالمصادر واإلمكانات الالزمة التي تسمح له بزيادة 
  ا.اهتمامه به
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  الدراسة: الفنون الصحفية المستخدمة في موضوعات المقاومة في موقعيثانياً: 
تكرارات ونسب الفنـون الصـحفية المسـتخدمة فـي     ) 3.9يوضح الجدول رقم (

  ي:وذلك على النحو اآلت، موقعي الدراسةفي موضوعات المقاومة 
  ة في موقعي الدراسةالصحفية المستخدمة في موضوعات المقاوم لفنون): يوضح ا3.9جدول (

  التحليل الكمي      
  

  الفنون الصحفية

  االتجاه العام  القدسموقع سرايا   موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام

 % ك % ك  %  ك

  75.8  326  68.3  71 78.2  255  الخبر الصحفي
  18  77  22.1  23  16.6  54  التقرير الصحفي
 3.5  15  8.7  9  1.8  6  القصة الخبرية

 2.5  11  0.0  0  3.4  11  حفيالمقال الص
  0.2  1 0.9  1  0.0  0  أخرى

  100  430  43.0  104  100  326  المجموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

  االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

اهتمام كال الموقعين بالخبر الصحفي، وذلك بحصوله على المرتبـة األولـى   يتضح 
بنسـبة   لتقريـر الصـحفي  ا تاله في المرتبة الثانية،  ) تكرارا326ً%) بواقع (75.8بنسبة (

%) بواقع 3.5بنسبة ( وفي المرتبة الثالثة جاءت القصة الخبرية) تكراراً، 77%) بواقع (18(
) تكـراراً،  11(%) بواقـع  2.5( بينما جاء المقال في المرتبة الرابعة بنسبة ،تكراراً) 15(

واقع تكراراً واحداً فقط اقتصر على الحـديث  %) ب0.2وأخيراً جاءت الفنون األخرى بنسبة (
  .الصحفي

وذلـك   بالخبر الصـحفي ثـم التقريـر الصـحفي    وترى الباحثة أن الموقعين اهتما 
لطبيعتهما التي تهتم باألخبار القصيرة والسريعة بهدف جذب انتباه القارئ، ثم لجأت لتقـديم  

يجة العديد من الدراسـات التـي   تفاصيل مختلفة باستخدام فن التقرير، وتوافقت مع هذه النت
توضح اهتمام الصحف الفلسطينية والمواقع االلكترونية الفلسطينية بالخبر أوالً ثـم التقريـر   

  الصحفي.
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م) تَصدر فيها الخبر المركز األول تاله التقريـر فـي   2015فنجد أن دراسة جبريل(
نتيجة باختالف النسـب  م) التي حملت نفس ال2014، وكذلك دراسة سكيك ()1(المركز الثاني
م) والتي حصل فيها الخبر الصحفي على المركـز  2014، ودراسة العقاد ()2(بين الدراستين
، وهذا يؤكد نتيجة الدراسة باعتماد مواقعنا الفلسطينية على الخبـر ثـم   )3(%80األول بنسبة 

  ها.التقرير الصحفي من بين الفنون التحريرية المختلفة، وضعف الفنون التفسيرية في

م) في تَصدر التقرير الصـحفي المركـز األول   2017فيما اختلفت مع دراسة قنوع(
  .)4(%26.7%، بينما تاله الخبر في المركز الثاني 60.5بنسبة 

 مستوى كل موقع على حدة: .2

 موقع كتائب عزالدين القسام:  2.1

 ) تكـراراً، 255%) بواقع (78.2بنسبة ( ىاألولحاز الخبر الصحفي على  المرتبة 
) تكراراً ، تاله المقال 54%) بواقع (16.6وجاء التقرير الصحفي في المرتبة الثانية بنسبة (

) تكراراً، وفي القصة الخبريـة فـي   11%) بواقع (3.4الصحفي في المرتبة الثالثة بنسبة (
) تكرارات، في حين لم تحـظ أي فنـون   6%) بواقع (1.8المرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة (

 .على أي ترتيب  صحفية أخرى
 موقع سرايا القدس:  2.2

%) 68.3بنسبة (حظي الخبر الصحفي على الترتيب األول من بين الفنون الصحفية 
) 23%) بواقع (22.1بنسبة ( في المرتبة الثانية التقرير الصحفي تاله ) تكراراً، 71بواقع (

، ) تكـرارات 9واقع (%) ب8.7بنسبة ( جاءت القصة الخبرية في المرتبة الثالثةثم تكراراً ، 
تكراراً واحداً تمثل في %) بواقع 0.9بنسبة (الفنون األخرى  في المرتبة الرابعة وجاء أخيراً

 . أي اهتمام من قبل الموقع المقال الصحفييلق لم و، الحديث الصحفي

                                                           
ور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا جبريل، د) 1(

  )  150األسرى:  دراسة تحليلية وميدانية مقارنة (ص
سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية:  دراسة تحليلية ) 2(

  )120وميدانية (ص
دراسة : المتحققة  واإلشباعات، دور الصحافة االلكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة العقاد )3(

  ).239(ص وصفية
  ).203قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية: دارسة حالة (ص) 4(
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 أوجه االتفاق واالختالف: .3

ـ  موقعا الدراسة في ا اتفق ي تقـديم  العتماد بالدرجة األولى على الخبر الصـحفي ف
وعلى التقرير الصحفي في الدرجة الثانية، مع وجود اختالفـات فـي   ، موضوعات المقاومة

النسب بينهما، واختلفا في االهتمام بالفنون األخرى، فنجد اهتمام موقع كتائب الشهيد عزالدين 
 القسام بالمقال الصحفي متقدماً على القصة الخبرية، بينما اهتم موقع سرايا القـدس بالقصـة  
الخبرية مقابل ال شيء للمقال الصحفي الذي غاب عن موضوعاتها، إضافة إلى تواجد فـن  
الحديث الصحفي بصورة ضعيفة في موقع سرايا القدس في ظل انعدامه في موقـع كتائـب   

  الشهيد عزالدين القسام.

  العناوين المستخدمة في موضوعات المقاومة في موقعي الدراسة:أنواع : ثالثاً
تكرارات ونسب أنواع العناوين الصحفية المستخدمة في ) 3.10ل رقم (يوضح الجدو
  :وذلك على النحو اآلتي، موقعي الدراسةفي موضوعات المقاومة 

 ضوعات المقاومة في موقعي الدراسةالصحفية المستخدمة في مو العناوين): يوضح 3.10جدول (

  التحليل الكمي      
  

  العناوين الصحفية

  االتجاه العام  القدسموقع سرايا   عزالدين القسام موقع كتائب الشهيد

 % ك % ك  %  ك

  95.3  430  100  104 94  326  الرئيس
  4.7  21  0.0  0  6  21  الثانوي
  100  451  43.0  104  100  347  ∗المجموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

  االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

صول العنوان الرئيس على المرتبة األولى وبنسبة حمن بيانات الجدول السابق  يتبين
 العنـوان الثـانوي   ثم جاء في المرتبة الثانية، ) تكراراً 430بواقع (%) 95.3عالية بلغت (

لم يكن للعنوان التمهيدي أي نسبة تـذكر فـي كـال    و) تكراراً، 21%) بواقع (4.7بنسبة (
  الموقعين.

                                                           
نوع من العناوين أكثر من ايا القضالستخدام بعض قضايا، الأكبر من عدد عدد العناوين الصحفية  جاء ∗

  الصحفية أحياناً.
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ا مع موضوعات المقاومـة سـوى   ومما سبق يتضح أن موقعي الدراسة لم يستخدم
  ) عنوانًا ثانويا، وهو ما يشير إلى ضعف استخدامها لهذا العنصر.21(

وترى الباحثة أن موقعي الدراسة اهتما بالعنوان الرئيس بالدرجة األولى، وذلك لجذب 
أنظار القُراء، وبيان أهمية الخبر الصحفي أو المادة الصحفية المنشـورة، وهـذا مـا أكـده     

ايده في دراسته عن إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية بأن العنوان الرئيس يعد من أبوز
أهم العناوين، ويحمل أهم ما يتصل بالمضمون التحريري للخبر وإبراز جوانبه، وهو الـذي  

  .   )1(تتجه إليه األنظار وتجذب القارئ لقراءته، وانتقاله لمقدمة الخبر

 مستوى كل موقع على حدة: .2

 كتائب عزالدين القسام: موقع  2.1

تاله في ) تكراراً، 326%) بواقع (94بنسبة ( ىاألولتَصدر العنوان الرئيس الدرجة 
، علماً بأنه استخدم  ) تكرارا21ً%) بواقع (6المرتبة الثانية واألخيرة العنوان الثانوي بنسبة (
التمهيدي علـى أيـة    ، في حين لم يحظ العنوانفي موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام فقط

 .درجة
 موقع سرايا القدس:  2.2

بنسـبة   -فـي ذات الوقـت  -حاز العنوان الرئيس على المرتبة األولى واألخيـرة    
ن وهما الثـانوي والتمهيـدي،   في حين غياب تام للنوعين األخري ، )104%) بواقع (100(

 وعدم استخدامها لهذه العناوين.
 أوجه االتفاق واالختالف: .3

إبراز العنوان الرئيسي في الدرجة األولى من بين األنـواع  لدراسة في ا اتفق موقعا  
عدم استخدامهما للعنوان التمهيدي أبـداً،   وفياألخرى المستخدمة في موضوعات المقاومة، 

واختلفا في اهتمامهما بالعنوان الثانوي، حيث تواجد في بعض موضوعات المقاومة لدى موقع 
  وغاب عن موضوعات موقع سرايا القدس.  كتائب الشهيد عز الدين القسام،

  

                                                           
أبو زايدة، العوامل المؤثرة في تحرير العناوين وإخراجها في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة ميدانية ) 1(

  ).57(ص
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  : الوسائط المتعددة التي رافقت موضوعات المقاومة في موقعي الدراسة:رابعاً
تكرارات ونسـب الوسـائط المتعـددة التـي رافقـت      ) 3.11يوضح الجدول رقم (

 وذلك على النحو اآلتي:، موقعي الدراسةفي موضوعات المقاومة إلبرازها 
  موضوعات المقاومة في المرافقة ل لوسائط المتعددةا): يوضح 3.11جدول (

 إلبرازها موقعي الدراسة

ــي                ــل الكم التحلي
  

  الوسائط المتعددة

موقع كتائب الشهيد عزالدين 
  القسام

موقع سرايا 
  االتجاه العام  القدس

 % ك % ك  %  ك

سوم
الر
ر و

صو
ال

  

  
  الصور

 0.0 0 0.0 0 0.0 0  الخبرية
  5.8 53  7.1 16 5.4 37  الشخصية

 41 371 39.6 89 41.4 282  الموضوعية
 4.2 38 6.2 14 3.5 24  ألبوم صور

  0.0  0  0.0  0  0.0  0  الرسوم
 51 462 52.9 119 50.3 343  المجموع
  0.0  0  0.0  0  0.0  0  الملف الصوتي
 2 18 0.9 2 2.3 16  مقاطع الفيديو
  47  427  46.2  104  47.4  323  روابط وإحاالت

 100 907 100 225 100 682  ∗المجموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

  االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

وفيها  ،) تكرارا462ًبواقع (%) 51تصدرت الصور والرسوم المرتبة األولى بنسبة (
 ) تكـراراً، 371%) بواقـع ( 41بنسـبة (  حظيت الصورة الموضوعية على الترتيب األول

، وفـي  ) تكـراراً 53%) بواقع (5.8(الصورة الشخصية في الترتيب الثاني بنسبة  وجاءت

                                                           
من نوع من الوسائط  على أكثر اياالقضبعض  الحتواءقضايا، الأكبر من عدد عدد الوسائط المتعددة  جاء ∗

  أحياناً. المتعددة
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، فيما لم تنل الصورة الخبرية ) تكرارا38ً%) بواقع (4.2(الترتيب الثالث ألبوم صور بنسبة
  والرسوم أي ترتيب يذكر.

، وفي ) تكرارا427ً%) بواقع (47(وتالها في المرتبة الثانية روابط وإحاالت بنسبة 
، ولـم يسـتخدم كـال    ) تكرارا18ً%) بواقع (2(لمرتبة الثالثة جاءت مقاطع الفيديو بنسبة ا

  الموقعين الملف الصوتي في موضوعاتهما.

ونجد أن الموقعين اهتما بالصور والرسوم في المركز األول، وذلك ألن الصورة تعد 
إللكترونيـة بشـكل   من أهم الوسائط المتعددة في وسائل اإلعالم بشكل عام، وفي المواقـع ا 

خاص، وتؤكد هذه النتيجة دراسة المزيني التي جاءت فيها الصورة في المركز األول بنسبة 
  . )1(% لتدلل على أهميتها في معالجة المواقع اإلخبارية الفلسطينية53
 مستوى كل موقع على حدة: .2

 موقع كتائب عزالدين القسام:  2.1

 ،) تكـراراً 343%) بواقع (50.3( المرتبة األولى بنسبةفي الصور والرسوم  جاءت
) 282%) بواقـع ( 41.4الترتيب األول بنسـبة (  في الصورة الموضوعيةمرتبةً كما يلي : 

، وأخيراً ) تكرارا37ً%) بواقع (5.4الصورة الشخصية في الترتيب الثاني بنسبة ( ثمتكراراً، 
ا لـم تنـل الصـورة    ) تكراراً، فيم24%) بواقع (3.5الترتيب الثالث بنسبة(في  ألبوم صور

  أي ترتيب يذكر. على الخبرية والرسوم
) تكراراً، 323%) بواقع (47.4المرتبة الثانية بنسبة (في  روابط وإحاالتثم جاءت 

فيمـا لـم   ) تكراراً، 16%) بواقع (2.3بنسبة ( الترتيب الثالث واألخير مقاطع الفيديوونالت 
  يحظ الملف الصوتي على أي نسبة.

 دس: موقع سرايا الق  2.2

 ،) تكرارا119ً%) بواقع (52.9المرتبة األولى بنسبة (على الصور والرسوم حازت   
%) بواقـع  39.6األول بنسـبة ( على المركز  الصورة الموضوعيةمرتبةً كما يلي: حصلت 

، ثم ) تكرارا16ً%) بواقع (7.1لصورة الشخصية بنسبة (المركز الثاني ل تاله ) تكراراً،89(
) تكراراً، فيما لـم تنـل   14%) بواقع (6.2بنسبة( لبوم صورخير كان ألالمركز الثالث واأل

  أي ترتيب يذكر. على الصورة الخبرية والرسوم
                                                           

  ). 103المزيني، معالجة المواقع االخبارية الفلسطينية لقضايا الشباب: دراسة تحليلية (ص) 1(
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) 104%) بواقـع ( 46.2المرتبة الثانية بنسـبة ( على  روابط وإحاالتوقد حصلت   
، رينتكرا %) بواقع 0.9بنسبة ( في المرتبة الثالثة واألخيرة مقاطع الفيديووجاءت تكراراً، 

 و لم يحظ الملف الصوتي على أي ترتيب.
 أوجه االتفاق واالختالف: 2

مرافقة الصورة الموضوعية والروابط واإلحاالت في الدرجة في  موقعا الدراسة اتفق  
األولى من بين الوسائط المتعددة األخرى إلبراز موضوعات المقاومة، كما اتفقا في ترتيـب  

بفارق بسيط في النسب كالصورة الشخصية وألبوم الصور أولويات الوسائط المتعددة األخرى 
ومقاطع الفيديو، ولم يضع كال الموقعين الملف الصوتي في اهتمامهما كباقي الوسائط المتعددة 

  المستخدمة.

  موضوعات المقاومة في موقعي الدراسة: دعمتالتي  العناصر التفاعلية: اًخامس
ناصـر التفاعليـة التـي دعمـت     تكرارات ونسب الع) 3.12يوضح الجدول رقم (

  :وذلك على النحو التالي، موضوعات المقاومة في موقعي الدراسة
  موضوعات المقاومة في موقعي الدراسةالعناصر التفاعلية التي دعمت ): يوضح 3.12جدول (

  التحليل الكمي      
  

  العناصر التفاعلية

موقع كتائب الشهيد عزالدين 
  القسام

موقع سرايا 
  جاه العاماالت  القدس

 % ك % ك  %  ك
  46.6  430  50  104 45.7  326  الربط بشبكات التواصل االجتماعي

  6.7  62  0.0  0  8.6  62  الردود والتعليقات
 46.6  430  50  104  45.7  326  الربط بتطبيقات الهاتف المحمول

  0.0  0  0.0  0  0.0  0  أخرى
  100  922  43.0  208  100  714  ∗المجموع

  

  

  
                                                           

نوع من العناوين أكثر من ايا القضالستخدام بعض قضايا، الأكبر من عدد عدد العناوين الصحفية  جاء ∗
  الصحفية أحياناً.
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 ل السابق إلى ما يأتي:تشير بيانات الجدو

  االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

يتبين من الجدول السابق اعتماد موقعي الدراسة على عنصرين من عناصر التفاعلية 
وهما الربط بشبكات التواصل االجتماعي  والربط بتطبيقات الهاتف المحمول فـي المرتبـة   

وجاء االهتمام بالردود والتعليقات  ،) تكراراً لكٍل منهما430بواقع (%) 46.6األولى بنسبة (
  ) تكراراً، وذلك مقتصر على موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام.62%) بواقع (6.7بنسبة (

وترى الباحثة أن اهتمام الموقعين بالربط بشبكات التواصل االجتماعي وبتطبيقـات  
قـوم عليهـا أغلـب    الهاتف المحمول بالدرجة األولى يتماشى مع تكنولوجيا االتصال التي ي

المواقع اإللكترونية بغض النظر عن تخصصها، وتقوم هذه العناصر التفاعلية على تـرويج  
ونشر الخبر بأكبر قدر مستطاع، وذلك من خالل الجمهور الذي يتاح له القيام بنشر المـادة  
  .الصحفية إما على شبكات التواصل االجتماعي أو التطبيقات المتاحة في الهواتف المحمولة

م) التي اتفقت معها بحصول الربط بشبكات 2017وتؤكد هذه النتيجة دراسة الشريف(
% 25التواصل االجتماعي إضافة إلى  عنصر النشر والمشاركة على المرتبة األولى بنسبة 

  %.6فيما اختلفت مرتبة الردود والتعليقات إلى المرتبة األخيرة بنسبة ، )1(لكل منهما
 مستوى كل موقع على حدة: .2

 موقع كتائب عزالدين القسام: 2.1

تَصدر الربط بشبكات التواصل االجتماعي  والربط بتطبيقـات الهـاتف المحمـول    
 المرتبة الثانيـة ) تكراراً لكٍل منهما، وجاء في 326%) بواقع (45.7المرتبة األولى بنسبة (

خرى على أي ولم تنل أي تطبيقات أ) تكراراً، 62%) بواقع (8.6بنسبة ( الردود والتعليقات
  نسبة.
 موقع سرايا القدس:  2.2

تساوى في المرتبة األولى واألخيرة كٌل من عنصـر الـربط بشـبكات التواصـل     
) تكـراراً  104%) بواقع (50بنسبة ( االجتماعي وعنصر الربط بتطبيقات الهاتف المحمول 

                                                           
اإلخبارية لحصار غزة: دراسة تحليلية  الشريف، معالجة المواقع الفلسطينية اإللكترونية) 1(

  ).147مقارنة(ص
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أخـرى فـي   لكٍل منهما، في حين لم يستخدم الموقع عنصر الردود والتعليقات وأي تطبيقات 
  موضوعاته.

 أوجه االتفاق واالختالف: .3

في اهتمامهما بالدرجة األولى على عنصري الـربط بشـبكات    موقعا الدراسة اتفق
التواصل االجتماعي والربط بتطبيقات الهاتف المحمول، واختلفا في ترتيب أولوياتهما بالنسبة 

ئب الشهيد عزالدين القسام، لعنصر الردود والتعليقات، والذي حاز على اهتمام لدى موقع كتا
  مقابل عدم استخدامه في موقع سرايا القدس.

 

  
 

 

  



  
  
  
  

  
  

  
  

  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

 ةرييعرض هذا الفصل نتائج الدراسة الميدانية حول دور المواقع اإللكترونية العسك
لى ومناقشتها، وذلك من خالل التعرف إالفلسطينية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب 

اعتمادهم عليها في تعزيز ثقافتهم نحو المقاومة، عادات وأنماط متابعتهم لها، ومدى 
التي ، وأهم المعوقات الناتجة عن هذا االعتماد المعرفية والوجدانية والسلوكيةوالتأثيرات 
قيام موقعي الدراسة بدورهما في هذا المجال، ومقترحات تطويرهما، واختبار  تحول دون

 على النحو اآلتي:  مبحثينوتم تقسيمه إلى فروض الدراسة، 

  المبحث األول: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها.
  المبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة الميدانية .
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  المبحث األول 
  الميدانية ومناقشتها راسةنتائج الد

 ترتيـب دت الباحثة علـى  اعتم االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج لتفسير
 وقد ،مجال كل في الفقرات ومستوى الستبانة،ل مجاالتال مستوى على الحسابية المتوسطات

  اآلتي:ل الجدو في موضح هو كما ،للدراسة المعتمد المحك حسب الموافقة تحدد
  ): يوضح المحك المعتمد في الدراسة4.1جدول (

  درجة الموافقة  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلية
  قليلة جدا 20% -36%من   1 – 1.80من 
  قليلة  36% - 52%أكبر من  1.80 – 2.60 أكبر من 
  متوسطة  % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
  كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

  كبيرة جدا 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 

  

مـداها، أسـبابها، نوعهـا،     كترونية العسكرية الفلسطينية:متابعة المواقع اإلل: اأولً
  درجتها:

  لكترونية العسكرية الفلسطينية:متابعة المواقع اإلمدى  .1

  ع اإللكترونية ) التكرارات والنسب المئوية لمدى متابعة المواق4.2ن الجدول رقم (يبي
  العسكرية الفلسطينية، وذلك على النحو اآلتي:

  ): يوضح التكرار والنسبة المئوية متابعة المواقع االلكترونية العسكرية الفلسطينية4.2جدول (

ــي                           ــع الكم   التوزي
  مدى المتابعة

  النسبة المئوية %  العدد

  72.5  145  نعم
  27.5  55  ال

  100  200  المجموع
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يتابعون المواقع الدراسة من عينة  )%72.5ته(نسبما  أنتشير نتائج الجدول السابق 
  ال يتابعونها. )%27.5ما نسبته(و ،لكترونية العسكرية الفلسطينيةاإل

ما، في ظل تصـدر شـبكات التواصـل     امرتفعة نوعهذه النتيجة منطقية و عدوتُ
خص لمتابعة من قبل جميع شرائح المجتمـع، وبـاأل  االجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ل

 م)2016في دراسة أبو ليلـة ( متابعة المواقع االلكترونية نسبة شريحة الشباب، حيث بلغت 
  .)2()%93.6(نسبةم) 2015دراسة أبو قوطة (في ، و)1()%95.9(نسبة
 :لكترونية العسكرية الفلسطينيةب عدم متابعة المواقع اإلأسبا .2

ألسباب عدم متابعـة المواقـع    المئوية نسبالتكرارات وال) 4.3م (ن الجدول رقيبي
  ي:اإللكترونية العسكرية الفلسطينية، وذلك على النحو اآلت

  ): يوضح التكرار والنسبة المئوية ألسباب عدم متابعة المواقع4.3جدول (
  االلكترونية العسكرية الفلسطينية 

  التوزيع الكمـي                                               
  الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  متابعةالأسباب عدم 

  1  69.1  38  عدم االهتمام بالشأن العسكري
  2  41.8  23  كونها مواقع حزبية

  3  23.6  13  خر المستجدات العسكريةألنها ال تلبي الحاجة في معرفة آ
  4  12.7  7  عدم الثقة بالمعلومات العسكرية التي تنشرها

  5  10.9  6  تنوع أخبارها واقتصارها على أخبار فصيلها عدم
  6  9.1  5  دث معلوماتها باستمرارحألنها ال تُ

  7 7.3  4  أخرى

    55احتساب النسبة من  وقد تم ،* اإلجابات من اختيار متعدد 

سبب عدم يرجع من عينة الدراسة  )%69.1أن ما نسبته( تشير بيانات الجدول السابق
، عدم اهتمام الشباب بالشأن العسكريكترونية  العسكرية الفلسطينية إلى قع االلمتابعتهم  للموا

                                                           
أبو ليلة، اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تنمية وعيهم األمني: ) 1(

  )87دراسة ميدانية (ص
ت عن أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلوما) 2(

  )89اإلسرائيلية: دراسة ميدانية (ص -المفاوضات الفلسطينية
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بسبب عدم تلبية حاجتهم فـي معرفـة آخـر     )%23.6(و، بسبب كونها حزبية )%41.8(و
، بسبب عدم الثقة بالمعلومات العسكرية التـي تنشـرها   )%12.7(و، المستجدات العسكرية

بسبب عدم  )%9.1(و، تصارها على أخبار فصيلهاأخبارها واقبسبب عدم تنوع  )%10.9(و
 ألسباب أخرى. )%7.3(و، تحديثها لمعلوماتها باستمرار

وتوجه معظـم   ،أن انخفاض نسبة المتابعة تعود ألسباب أمنية وحزبيةوترى الباحثة 
إلى الموضوعات الترفيهية واالجتماعية في ظل ظروف الحصـار والبطالـة التـي    الشباب 

دته دراسـة  وهذا ما أكّويتضرر منها الشباب بشكل خاص،  فلسطيني عامة،يعيشها الشعب ال
لكترونيـة ذات  فضيل الجمهـور لمتابعـة المواقـع اإل   م) التي أظهرت ت2014العقاد عام (

  .)1()%62.9وجهات المستقلة بنسبة عالية بلغت(الت
 :الفلسطينية التي يتابعها الشبابلكترونية العسكرية المواقع اإل .3

لمواقع اإللكترونيـة العسـكرية   ل) التكرارات والنسب المئوية 4.4دول رقم (ن الجيبي
  ، وذلك على النحو اآلتي:التي يتابعها الشباب الفلسطينية

  لكترونية العسكرية كرار والنسبة المئوية للمواقع اإل): يوضح الت4.4جدول (
  تي يتابعها الشبابالالفلسطينية 

ــي                                                 ــع الكمـ   التوزيـ
النسبة   العدد  الفلسطينيةلكترونية العسكرية المواقع اإل

  الترتيب  المئوية %

  1 77.9  113  كتائب الشهيد عز الدين القسام
  2 71.7  104  سرايا القدس

  3 12.4  18  ألوية الناصر صالح الدين
  4 11.7  17  كتائب شهداء األقصى (لواء غزة)

  5 10.3  15  قصى (لواء نضال العامودي)كتائب شهداء األ
  6 6.2  9  كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

  7 2.1 3  كتائب المقاومة الوطنية

 145احتساب النسبة من  وقد تم* اإلجابات من اختيار متعدد،  

                                                           
العقاد، دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة: دراسة ) 1(

  ).238تطبيقية(ص
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موقـع   يتابعونمن عينة الدراسة  )%77.9ما نسبته( أن تشير بيانات الجدول السابق
 )%12.4(و، يتابعون موقع سرايا القدس )%71.7، وما نسبته(دين القسامكتائب الشهيد عزال

كتائب شهداء األقصى يتابعون موقع  )%11.7(و، يتابعون موقع ألوية الناصر صالح الدين
، )لواء نضـال العـامودي  (كتائب شهداء األقصى يتابعون موقع  )%10.3(و، )لواء غزة(
يتابعون موقع كتائـب  %) 2.1(و، علي مصطفىكتائب الشهيد أبو يتابعون موقع  )%6.2(و

  المقاومة الوطنية.

بالنسـبة للترتيـب المحلـي     )إليكسـا (وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع ما ذكره موقع 
ر صـدّ والعالمي للمواقع اإللكترونية الفلسطينية من حيث المتابعة من قبل الجمهور، حيـث تَ 

)، 308يـث احتـل المركـز رقـم(     الـدين القسـام محليـاً ح    موقع كتائب الشـهيد عـز  
) محليـاً،  798) عالمياً، بينما جاء موقع سـرايا القـدس فـي الترتيـب (    508,931ورقم(
، أي المركز األول والثـاني علـى الترتيـب بالنسـبة للمواقـع      )1() عالميا1,398,399ً(و

  اإللكترونية العسكرية الفلسطينية األخرى.

 القسام وسرايا القدس: موقعي كتائب الشهيد عز الدينمتابعة  نوع .4

لنوع متابعة الشـباب لمـوقعي    ) التكرارات والنسب المئوية4.5ن الجدول رقم (يبي
 ، وذلك على النحو اآلتي:الدراسة

 الدراسةموقعي ل الشباب نوع متابعةل): يوضح التكرارات والنسب المئوية 4.5( جدول

  التوزيع الكمي        
 درةنا  متقطعة دائمة المؤشرات  الموقع

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
  النسبي

كتائب الشھید عز الدین 
 القسام

  10  83 20 ك
0.509 2.09  69.6  

% 17.7  73.5  8.8 

  سرایا القدس
  26  68  10 ك

0.570 1.85  61.6 
% 9.6  65.4  25.0  

  االتجاه العام
  30 151  36 ك

0.480  2.00  66.6  
% 16.6  69.6  13.8  

  .104، وموقع سرايا القدس قيمة ن=113موقع كتائب القسام قيمة ن= *              

  

                                                           
  https://try.alexa.com/marketing-stackموقع إليكسا ، ) 1(

https://try.alexa.com/marketing-stack
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  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

  لموقعي الدراسة:  االتجاه العام 4.1

تبييتابعون بشكل دائم المواقع اإللكترونية العسكرية لكتائب  )%16.6ما نسبته( ن أن
 )%13.8(و، يتابعونها بشـكل متقطـع   )%69.6القدس، و(الدين القسام وسرايا  الشهيد عز
، مما )%66.6(لنوع المتابعة يساوي نادرة، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي بصورة 
  كانت متوسطة. موقعي الدراسةى أن نوع متابعة يشير إل

ـ    وترى الباحثة أن ل هذه النتيجة منطقية في ظل انتشار اسـتخدام شـبكات التواص
التـي عملـت علـى نشـر      ،بآ والـواتس  ،قوقل بلساعي والتطبيقات الحديثة، كالالجتما

موضوعات المقاومة وثقافتها، مما أغنى العديد من الجمهور عامة، والشباب بشكل خـاص  
التـي  م)، 2014منه نتيجة دراسة العقاد ( عن متابعة هذا النوع من المواقع، وهذا ما اقتربت

ـ الجمهور يتـابع أحي  أظهرت أن مـة فـي الصـحافة اإللكترونيـة     موضـوعات المقاو  اانً
      .)1()%54.5بنسبة(

 :مستوى كل موقع على حدة 4.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 4.2.1

ري لكتائب يتابعون بشكل دائم الموقع اإللكتروني العسك )%17.7تبين أن ما نسبته(
نـادرة،   بصـورة  )%8.8(و، بشكل متقطع يتابعونها )%73.5(و، الشهيد عز الدين القسام

لـى أن  ، مما يشير إ)%69.6(يساوي  لنوع المتابعة وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي
  .نوع متابعة موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام كانت متوسطة

  :موقع كتائب سرايا القدس 4.2.2

يتابعون بشكل دائم الموقع اإللكتروني العسكري لسـرايا   )%9.6ته(نسبأن ما تبين 
وبشكل عام فقد تبـين   ،بصورة نادرة )%25(يتابعونها بشكل متقطع، و )%65.4(و لقدس،ا

أن نوع متابعة موقع سرايا لى مما يشير إ ؛)%69.6يساوي( لنوع المتابعة أن الوزن النسبي
  .القدس كانت متوسطة

 
                                                           

ترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة: دراسة العقاد، دور الصحافة اإللك )1(
   ).238تطبيقية(ص
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 موقعي كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس:درجة متابعة  .5

لدرجة متابعة الشباب لمـوقعي  ) التكرارات والنسب المئوية 4.6(ن الجدول رقم يبي
 ، وذلك على النحو اآلتي:الدراسة

 الدراسةموقعي الشباب ل): يوضح التكرارات والنسب المئوية لدرجة متابعة 4.6جدول (

  التوزيع الكمي    
  

ات  الموقع
شر

مؤ
ال

 

عالية 
 جداً

 عالية

طة
وس

مت
ضة  

خف
من

  

منخفضة 
 جداً

االنحراف 
  عياريالم

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
  النسبي

كتائب الشھید عز 
 الدین القسام

  3 8 60  31 11 ك
0.853  3.35  67.0  

% 9.7  27.4  53.1  7.1  2.7 

  سرایا القدس
  13  16  51  21  3 ك

0.979 2.86 57.2 
% 2.9  20.2  49  15.4  12.5  

  االتجاه العام
  16  24  111  52  14 ك

0.812 3.14 62.8  
% 6.5  24  51.2  11.1  7.3  

  .104، وموقع سرايا القدس قيمة ن=113موقع كتائب القسام قيمة ن= * 

  

  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

  االتجاه العام لموقعي الدراسة:  5.1

بينمـا مـا    درجـة متـابعتهم عاليـة جـداً،    هم من الذين  )%6.5ته(نسبأن ما ن تبي
هم مـن الـذين    )%51.2(ته نسب، بينما ما تابعتهم عاليةدرجة مهم من الذين  )%24ته(نسب

درجة متابعتهم منخفضـة،  هم من الذين  )%11.1(ته نسببينما ما  ،درجة متابعتهم متوسطة
وبشكل عام فقد تبـين أن  درجة متابعتهم منخفضة جداً، هم من الذين  )%7.3ته(نسببينما ما 

رجة المتابعة لموقعي الدراسـة كانـت   أن دلى مما يشير إ، )%62.8(الوزن النسبي يساوي 
  متوسطة.
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ودراسـة أبـو ليلـة     ،م)2016وتقاربت هذه النتيجة نوعاً ما مع دراسة أبو مـراد ( 
على الترتيب، )2( )%71.6(و )1(%)77.40ها الوزن النسبي للمتابعة (م) التي بلغ في2016(

ترجع الباحثـة االخـتالف   وهو دليل على درجة متابعة عالية بالنسبة للمواقع اإللكترونية، و
البسيط  في درجة المتابعة لكون المواقع اإللكترونية العسكرية الفلسطينية في هذه الدراسـة  

  متخصصة بالجانب العسكري.

 :مستوى كل موقع على حدة 5.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 5.2.1

مـا مـا  هم من الذين درجـة متـابعتهم عاليـة جـداً، بين     )%9.7ن أن ما نسبته (تبي 
هم من الـذين   )%53.1متابعتهم عالية، بينما ما نسبته( هم من الذين درجة )%27.4نسبته(
متابعتهم منخفضة، بينما هم من الذين درجة  )%7.1متابعتهم متوسطة، بينما ما نسبته(درجة 

الوزن  ن أنفقد تبي ،وبشكل عام، هم من الذين درجة متابعتهم منخفضة جداً%)2.7ما نسبته(
، مما يشير على أن درجة متابعة موقع كتائب الشهيد عـز الـدين   )%67.0(نسبي يساويال

 .القسام كانت متوسطة

 موقع سرايا القدس: 5.2.2

عتهم عاليـة جـداً، بينمـا مـا     هم من الـذين درجـة متـاب    %)2.9ن أن ما نسبته(تبي
ن الـذين  هم م )%49.0متابعتهم عالية، بينما ما نسبته( هم من الذين درجة )%20.2نسبته(

متـابعتهم منخفضـة،   هم من الذين درجة  )%15.4تهم متوسطة، بينما ما نسبته(درجة متابع
فقد تبين أن  هم من الذين درجة متابعتهم منخفضة جداً وبشكل عام )%12.5بينما ما نسبته(

، مما يشير على أن درجة متابعة موقع سرايا القدس كانـت  )%57.2الوزن النسبي يساوي(
  .متوسطة

  

  
                                                           

أبو مراد، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات: دراسة ميدانية ) 1(
  ).142(ص

فلسطينية في تنمية وعيهم األمني: أبو ليلة، اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع اإللكترونية ال )2(
  ).90دراسة ميدانية (ص
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 موقعي كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس:متابعة  دد ساعاتع .6

متابعـة الشـباب    عدد ساعات) التكرارات والنسب المئوية ل4.7ن الجدول رقم (يبي
 ي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:لموقع

 ةالدراسموقعي ل الشباب ): يوضح التكرارات والنسب المئوية لعدد ساعات متابعة4.7جدول (

  التوزيع الكمـي           
 أقل من ساعة المؤشرات  الموقع

من ساعة إلى 
 ساعتين

ساعات  3-2من 
 فأكثر

  كتائب الشھید عز الدین 
 القسام

  4 22 87 ك

% 77.0  19.5  3.5  

  سرایا القدس
 4 22  78 ك

% 75.0  21.2  3.8  

  االتجاه العام 
 8 44  165 ك

% 76.0  20.3  3.7  

  .104، وموقع سرايا القدس قيمة ن=113م قيمة ن= موقع كتائب القسا* 

  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة:  6.1

تبيمية أقل مـن سـاعة،   هم من الذين ساعات متابعتهم اليو )%76.0ما نسبته( ن أن
ن، بينمـا مـا   ساعة إلى سـاعتي هم من الذين ساعات متابعتهم من  )%20.3بينما ما نسبته(

  .ساعات فأكثر 3-2هم من ساعات متابعتهم من  )%3.7نسبته(

م) التي بلغت فيها عدد ساعات متابعـة  2018مع دراسة سليم (هذه النتيجة اختلفت و
، )1()%39.4االجتماعي خمس ساعات فـأكثر بنسـبة(  الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل 

  ن العسكري.لكون موقعي الدراسة متخصصين بالشأويرجع ذلك 

  

  

  

                                                           
سليم. استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة: دراسة ) 1(

  )123ميدانية (ص
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 :لى حدةمستوى كل موقع ع 6.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 6.2.1

هم من الذين ساعات متابعتهم اليومية أقل من ساعة، بينما %)77.0تبين أن ما نسبته(
سـاعة إلـى سـاعتين، بينمـا مـا      هم من الذين ساعات متابعتهم من  )%19.5(ما نسبته 

  .ساعات فأكثر 3-2ن هم من ساعات متابعتهم م )%3.5نسبته(

 موقع كتائب سرايا القدس: 6.2.2

مية أقل من ساعة، بينمـا  هم من الذين ساعات متابعتهم اليو )%75.0تبين أن ما نسبته(
سـاعة إلـى سـاعتين، بينمـا مـا      هم من الذين ساعات متابعتهم من  )%21.2ما نسبته(

  .ساعات فأكثر 3-2هم من ساعات متابعتهم من  )%3.8نسبته(

 موقعي كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس:لعة الشباب أسباب متاب .7

التكرارات والنسب المئوية لعدد ساعات متابعـة الشـباب   4.8ن الجدول رقم (يبي (
  لموقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:

  الدراسةموقعي متابعة ): يوضح التكرار والنسبة المئوية ألسباب 4.8جدول (

ــي                                           ــع الكم   التوزي
  الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  أسباب المتابعة 

  1 53.1  77  زيادة مستوى الوعي بالمقاومة وأشكالها
  2  51.7  75  الثقة في معلوماتها أكثر من أي وسيلة إعالمية أخرى

  3 44.1  64  نتمي اليه معرفة أخبار الفصيل الذي أ
  4 39.3  57  المقاومة في المجال العسكري والشعبي تمعرفة إنجازا

  5 34.5  50  الوقوف على تفسيراتها وتحليالتها لألحداث المتصلة بالمقاومة
  6 27.6  40  معرفة قادة وشهداء وأسرى المقاومة

  7 26.2 38  تشكيل وجهات النظر الصحيحة حول المقاومة وأشكالها 
  8 24.8  36  االلمام بأهداف وغايات المقاومة

  9  8.3  12  أخرى

 145 * قيمة ن= 
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سبب متابعتهم من عينة الدراسة  )%53.1ما نسبته( أن تشير بيانات الجدول السابق
بسبب الثقة في  )%51.7(و، لموقعي الدراسة هو زيادة مستوى الوعي بالمقاومة وأشكالها

الذي ينتمون  معرفة أخبار الفصيلبسبب  )%44.1(و، معلوماتها أكثر من أي وسيلة أخرى
، ت المقاومة في المجال العسكري والشعبيانجازبسبب معرفة إ )%39.3(و، ليهإ
، بسبب الوقوف على تفسيراتها وتحليالتها لألحداث المتصلة بالمقاومة )%34.5(و
تشكيل وجهات بسبب  )%26.2(، ومعرفة قادة وشهداء وأسرى المقاومة بسبب )%27.6(و

االلمام بأهداف وغايات بسبب  )%24.8(، ووأشكالها النظر الصحيحة حول المقاومة
  ألسباب أخرى. )%8.3(و ،المقاومة

وترى الباحثة أن م) في 2014الشيء مع دراسة العقاد( هذه النتيجة تشابهت بعض
ها تهتم بسبب أنَّ ؛لكترونيةموضوعات المقاومة في الصحافة اإل اهتمام الشباب بمتابعة

ها تتمتع بهامش كبير من الحرية في ، وألنَّ)%20.7(ين بنسبة بموضوعات المقاومة في فلسط
ومناسبة ، وألنها أفضل الوسائل األخرى )%17.4نقل المعلومات عن المقاومة بنسبة(

 ؛، وغيرها من األسباب التي اختفت مع هذه الدراسة)1()%16.6لالطالع في أي وقت بنسبة(
في أي  - حسب علم الباحثة–ه يلإتطرق لكون تخصصها في المجال العسكري الذي لم يتم ال

  دراسة أخرى.

ه من أهم الدين القسام أنّ ده مسؤول موقع كتائب الشهيد عزمع ما أكَّ -أيضاً–وتتفق 
 أسباب متابعة الشباب للمواقع اإللكترونية العسكرية بشكل عام، وموقع كتائب الشهيد عز

ة وأبطالها ومراحل تطورها وقوتها هو تَعرفُهم على تاريخ المقاوم ،الدين القسام خاصة
وثقتهم بها  ،وجهوزيتها الدائمة، الذي يزيد من مستوى وعيهم وثقافتهم بالمقاومة الفلسطينية

  .  )2(وبكل ما يتم نشره في مواقعهم

من أهم أسباب متابعة هذه المواقع المتخصصة بالنشاط  أن ويؤكد الدكتور أبو حشيش
 ضوعية وصادقة، وال مجال لغير ذلك؛ضوعات دقيقة ومووالفكر العسكري هي نشرها لمو

 الدكتور أبو عامر - أيضاً–ده ، وهذا ما أكَّ)3(ها تعبر عن مواقف عسكرية جادة وخطيرة ألنَّ
                                                           

دراسة العقاد، دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة: ) 1(
  ).249تطبيقية(ص

 28هبة أبوعبيد (مرسل بالبريد اإللكتروني)، مسؤول موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام (مستلم)،  )2(
  م2019فبراير/ شباط 
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أهم أسباب متابعة الشباب خاصة والجمهور عامة لهذه المواقع المتخصصة هي الثقة  في أن
ب والفصائل أكثر من ثقتهم في قياداتها الشعبية باألجهزة العسكرية المسلحة لألحزا

بسبب ما يتم نشره من  جهزة ووسائل إعالمهم بصورة أكبر؛وسياسييها، وهذه الثقة تعود أل
معلومات دقيقة وصحيحة وواضحة ال يستطيع الشباب الحصول عليها من أي وسيلة أخرى 

  .)1(غيرها

وقعي الدراسة ومصداقيتها والثقـة  ثانياً: قضايا المقاومة التي يتابعها الشباب على م
   بها:
على موقعي كتائب الشهيد عز الدين القسام  يتابعها الشبابقضايا المقاومة التي أهم  .1

  :وسرايا القدس

 ألهم قضايا المقاومة التي يتابعها) التكرارات والنسب المئوية 4.9الجدول رقم ( يبين
  ي:موقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتالشباب على 

  ): يوضح التكرار والنسبة المئوية ألهم القضايا التي يتم متابعتها على موقعي الدراسة4.9جدول (

  التوزيع الكمـي                                             
  الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  قضايا المقاومة 

  1 82.7  120  المقاومة الشعبية والمسلحة معاً
  2  15.9  23  حةالمقاومة المسل

  3 1.4  2  المقاومة الشعبية
    100  145  المجموع

يتـابعون  من عينـة الدراسـة    )%82.7ما نسبته( أن تشير بيانات الجدول السابق 
يتـابعون  %)1.4(و، يتابعون المقاومة المسلحة )%15.9(و، المقاومة الشعبية والمسلحة معاً

  المقاومة الشعبية.

الشـباب بالفعـل يفضـلون     أن ،يد عز الدين القساممسؤول موقع كتائب الشهويرى 
العالقة الصحيحة مع  لقناعتهم بأنذلك يرجع و ومة الشعبية والمسلحة معاً؛متابعة قضايا المقا

االحتالل هي عالقة المقاومة الدائمة بغض النظر عن نوعها أو شكلها، وهذا يعبر عن الوعي 

                                                           
 2وباحث في الشؤون اإلسرائيلية، هبة أبوعبيد (اتصال شخصي: عدنان أبو عامر: محلل سياسي  )1(

  ).2019مارس/آذار 



178 

وال يمكـن   ،منهج يكمل كالً مـنهم اآلخـر   حة هيبأن المقاومة الشعبية والمسللدى الشباب 
حقق أهدافاً عظيمة ال يمكن تحقيقها بـدون اللجـوء   ذا التكامل ياالستغناء عن إحداهما، وبه

  . )1(للمقاومة وممارستها
موقعي كتائب الشهيد عز  علىأهم موضوعات المقاومة المسلحة التي يتابعها الشباب  .2

 الدين القسام وسرايا القدس:

المقاومـة  موضـوعات ) التكرارات والنسب المئوية ألهم 4.10الجدول رقم ( نيبي 
  موقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي: علىالتي يتابعها الشباب  المسلحة

  

  ): يوضح التكرار والنسبة المئوية ألهم موضوعات المقاومة 4.10جدول (
  الدراسةموقعي  على المسلحة التي يتم متابعتها

ــي                                             ــع الكم   التوزي
  الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  موضوعات المقاومة المسلحةأهم 

  1 59.3 86  إطالق الصواريخ
  2 35.9  52  مفاوضات التهدئة

  3 35.9  52  موضوعات وقصص الشهداء 
  4 34.5  50  العمليات االستشهادية
  5 34.5  50  عمليات إطالق النار
  6  32.4  47  االشتباكات المسلحة 

  7 31.7  46  صناعة األسلحة
  8 24.1  35  عمليات االسر

  9  22.8  33  العروض والمناورات العسكرية
  10  2.1  3  أخرى

 145 قيمة ن=*  
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أهم موضوعات المقاومة المسلحة متابعـةً إطـالق    أن تشير بيانات الجدول السابق
، ثـم قصـص   )%35.9مفاوضـات التهدئـة(   ثـم ، )%59.3نسبته( الصواريخ، إذ بلغت

، )%34.5(ثم عمليات إطالق النـار ، )%34.5الستشهادية(العمليات ا ، ثم)%35.9(الشهداء
، ثـم عمليـات   )%31.7سـلحة( ، ثـم صـناعة األ  )%32.4( ثم االشـتباكات المسـلحة  

ثـم موضـوعات    ،)%22.8(ثـم العـروض والمنـاورات العسـكرية     ، )%24.1(األسر
  .)%2.1(أخرى

ما شهده قطـاع  ل يرجع ؛عدد من الموضوعات للمراتب األولىر دصاحثة تَالب وترى
غزة والضفة الغربية خالل فترة الدراسة من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، ومـا  

من الرعب لسكان المستوطنات في  الت جزءتخللها من إطالق طائرات وبالونات حارقة شكّ
 وقيـام المقاومـة  ، اءات عسكرية ضد المقاومة الفلسطينيةمن اعتد ، وما تبع ذلكغالف غزة

  بقصف ما يسمى بغالف غزة بالصواريخ. على ذلك بالرد

أكثر ما يجعل الشباب يتابعون قضايا المقاومة المسلحة،  أنويؤكد الدكتور أبو عامر 
وغيرها من األسلحة العسكرية، هي عرض  وبالتحديد موضوعات عمليات إطالق الصواريخ

لتفاصيل دقيقة في هذا الجانب تشمل من حـين إعـداد وتصـنيع الصـواريخ     ه المواقع هذ
وتجهيزها، وإطالقها ومشاهد الهلع في صفوف المستوطنين وجيش االحتالل، وغيرها مـن  
المراحل التي تحفز الشباب على متابعة هذه الموضوعات الي قد ال توثقها أجهـزة اإلعـالم   

  .)1(األخرى 

في المرتبة الثانية في أولويات متابعة الشباب لموضـوعات  لتهدئة تأتي مفاوضات او
ألن طبيعة هذه الموضوعات تلقى اهتمـام   ،المقاومة المسلحة، وتجدها الباحثة نتيجة منطقية

ـ    ل الطـرفين  متابعة الجمهور بشكل عام، خاصة في ظل وجود تصعيد عسـكري مـن قب
خبار في الفلسطيني على متابعة آخر األاإلسرائيلي والفلسطيني، فيحرص الشباب والجمهور 

تلقائيـاً علـى    ان هناك تهدئة بين الطرفين أم ال، والذي ينعكسك هذا الجانب لمعرفة ما إذا
  حياتهم.

تفضـيل الشـباب   مراتب الحقة، ويرجع ذلك الختالف وتأتي بقية الموضوعات في 
  موضوع عن اآلخر.بمتابعة 

                                                           
 2يد (اتصال شخصي: عدنان أبو عامر، محلل سياسي وباحث في الشؤون اإلسرائيلية، هبة أبوعب )1(
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موقعي كتائب الشـهيد عـز    على م متابعتهاأهم موضوعات المقاومة الشعبية التي يت .3
 الدين القسام وسرايا القدس:

التكرارات والنسب المئوية ألهم موضـوعات المقاومـة  4.11ن الجدول رقم (يبي ( 
  موقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي: علىالتي يتابعها الشباب  الشعبية

لتي يتم ات المقاومة الشعبية ا): يوضح التكرار والنسبة المئوية ألهم موضوع4.11جدول (
  موقعي الدراسةعلى متابعتها 

  التوزيع الكمي
  الشعبيةأهم موضوعات المقاومة 

  الترتيب  النسبة المئوية %  العدد

  1  71.7  104  عمليات الطعن والدهس
  2 59.3  86  المسيرات الشعبية
  3 40.0 58  األسرى والمعتقلون
  4 26.2  38  المواجهات الشعبية

  5 12.4  18  اتاإلضراب
  6 9.7  14  األعمال الفنية

  7 8.3  12  الوقفات االحتجاجية
  8 6.2  9  المقاطعة االقتصادية والثقافية

  9  0.7  1  أخرى

 145 قيمة ن=*  

أهم موضوعات المقاومة الشعبية هي عمليـات   تشير بيانات الجدول السابق إلى أن
، ثـم األسـرى   )%59.3(ات الشعبية ثم المسير، )%71.7(نسبته  إذ بلغت، الطعن والدهس

 ثـم ، )%12.4ثـم االضـرابات(  ، )%26.2المواجهات الشعبية(ثم ، )%40.0(والمعتقلون 
ـ ، )%8.3(ثم الوقفـات االحتجاجيـة   ، )%9.7(عمال الفنية األ م المقاطعـة االقتصـادية   ث

  .)%0.7(ثم موضوعات أخرى ، )%6.2والثقافية(
الموضوعات التي يتابعهـا   أهم م) في أن2018وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سليم (

، ومع )1()%86.3اعي هي الموضوعات السياسية بنسبة(على شبكات التواصل االجتمالشباب 
                                                           

سليم، استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة: دراسة ) 1(
  )127ميدانية(ص
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م) التي أكدت تعدد أشكال المقاومة الفلسطينية الشعبية، التـي شـملت   2015دراسة حبوش (
  . )1(المظاهرات والمسيرات واإلضرابات والعصيان المدني والمواجهات

عمليات الطعن والدهس في مقدمة موضوعات المقاومـة الشـعبية األكثـر     وجاءت
ة في مدينـة  لبروز مثل هذه العمليات في اآلونة األخيرمتابعة من قبل الشباب عينة الدراسة، 

يكون منفذها  شاب فلسطيني، فيحـرص الجمهـور   ما ، والتي غالباً القدس والضفة الغربية
للمقاومـة   ماص على متابعة هذه الموضوعات في ظل تأييـده بشكل عام والشباب بشكل خ

  بشتى أنواعها، ثم يأتي بعدها الموضوعات التي تتلوها في األهمية.

اهـتم الشـباب   التـي  موضوعات المسيرات الشـعبية  في المرتبة الثانية  وبرزت 
مية لها خاصة وأنها مسـيرات سـل   موتأييده مالفلسطيني بمتابعتها بشكل كبير، بسبب دعمه

وحرص الشباب الفلسطيني على متابعة آخر األخبار واألحداث أهداف معينة، تهدف لتحقيق 
المتعلقة بها، وقصص الشهداء وسيرهم وتفاصيل استهدافهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي، كل 

  نيهذا جعل المسيرات الشعبية ضمن أولويات الموضوعات التي يتابعها الشباب الفلسطي

الرتبـاط هـذه   ، ن تلتها المواجهات الشـعبية تقلواألسرى والمع موضوعات وجاءت
فنجد غالباً ما و قطاع غزة، نت على أراضي الضفة الغربية أالموضوعات ببعضها سواء كا

يكون هناك اهتمام من قبل الشباب الفلسطيني للتعرف على أخبار األسرى والمعتقلون وأسباب 
بينهم وبين االحتالل اإلسرائيلي، ومعرفة آخـر  والمواجهات التي حدثت  ،اعتقالهم ظروفو

بقيـة  قـة بـذلك، وبعـدها تـأتي     المتعل وغير ذلك من المعلومـات  اإلحصائيات والحقائق
  الموضوعات في مراتب الحقة وأقل اهتماماً.

أوجه الشبه واالختالف بين أولويات اهتمام الشباب بقضايا وموضـوعات المقاومـة    .4
 واهتمامات موقعي الدراسة:

  لويات االهتمام بقضايا المقاومة (الشعبية والمسلحة):أو 4.1

، يتبـين  )4.9() و3.1ج الجدولين السابقين رقـم ( ومن خالل مقارنة نتائ مما سبق
إذ  ،بها الشبابأولويات اهتمام و ،بقضايا المقاومة موقعي الدراسة هتماما أولوياتوجود اتفاق 

%)، والمسـلحة  60.2الشعبية جاء بنسـبة (  تبين أن اهتمام موقعي الدراسة بقضايا المقاومة

                                                           
 م1994- م 1987حبوش، المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى في قطاع غزة ما بين عامي  )1(
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معاً، إذ بلغـت  مقابل أولويات اهتمام الشباب بالنوعين  %)83.7%)، بإجمالي(23.5بنسبة (
  .)%82.7(نسبته

التي تقول بأن القائمين على وسائل االعالم ، نظرية ترتيب األولوياتوهذا يتفق مع 
ة، ويجعلهم يفكرون فيهـا ويقلقـون   الناس بالقضيعلى الموضوعات إلثارة اهتمام  يركزون

بشأنها، وأن هناك عالقة إيجابية قوية بين تركيز وسائل اإلعالم على قضايا معينة، وحجـم  
   .)1(التي يعيرها الجمهور للقضايا نفسهااألهمية 

  المقاومة المسلحة: الهتمام بموضوعاتأولويات ا 4.2

ائج الدراسة التحليليـة يتبـين   مما سبق من نتائج الدراسة الميدانية وبالمقارنة مع نت
وأولويـات    ،)2(موقعي الدراسة بموضوعات المقاومة المسلحة اهتمامبين ولويات األ تقارب

 مـوقعي الدراسـة بموضـوعات الشـهداء والجرحـى      نجد أن اهتمـام ف ،)3(اهتمام الشباب
هـا موضـوعات إطـالق الصـواريخ     ى، تالاألولي المرتبة جاء فالذي ، )%36.3(بنسبة
 )%59.35(بنسـبة  موضوعات إطالق الصـواريخ  اهتمام الشباب بمقابل ، )%18.1ة(بنسب

  التي جاءت في المرتبة األولى.

اقع فـي  نتيجة أليدولوجيات وسياسات المو التقارب في األولوياتوترجع الباحثة هذا 
للجمهـور   هذا النوع  المتخصص من المواقـع عدم توجه إبراز موضوع عن آخر، وذلك ل

علـى  والعالمي، فحرص مـوقعي الدراسـة   قط، وإنما للجمهور الخارجي العربي الداخلي ف
عرض قصص الشهداء والجرحى لتوضيح صور التضحية من الشعب الفلسـطيني، ونيـل   

  والدعم معهم من خالل ما يتم عرضه.التعاطف 

موضوعات إطالق الصواريخ في المرتبة الثانية بسبب رد الفعـل  ب ثم نجدها اهتمت 
الدراسـة   موقعـا  فكانت نتيجة منطقية أن يقدمللمقاومة تجاه االعتداءات العسكرية، الطبيعي 
لشهداء ثم تتبعها إطالق الصواريخ، وهذا الذي نجده قد تشـابه مـع   موضوعات ااالهتمام ب
إطالق الصواريخ فـي المرتبـة   التي تقدم لديهم موضوعات االهتمام لدى الشباب أولويات 

المرتبـة  متساوية مع مفاوضات التهدئة فـي   جاءت شهداءلاوقصص موضوعات وى، األول
  %.35.9 بنسبة الثانية

                                                           
  ).288، االتصال ونظرياته المعاصرة(صمكاوي، والسيد )1(
  ).3.3انظر جدول ( )2(
  ).4.10انظر جدول ( )3(
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ومما سبق نجد أن أولويات االهتمام لدى موقعي الدراسة والشباب جاءت متقاربة إلى 
تمارس ترى أن وسائل اإلعالم نظرية ترتيب األولويات التي إليه وهو ما أشارت  حد كبير،

ى انتقائية وتركيز هذه الوسائل على قضايا معينـة وإهمـال   تأثيرها على جمهورها بناء عل
  .)1(مهمةأخرى، مما يترتب عليه إدراك الجمهور لتلك القضايا باعتبارها 

 في المرتبة الثالثة في موضوعات االشتباكات المسلحة مع االحتاللاالهتمام كما جاء 
المرتبـة  بفيها  لتي اشتركتالهتمام الشباب ا متشابهاً، لدى موقعي الدراسة )%15.6(بنسبة 

تلتها االشتباكات المسـلحة  ، )%34.5(مع عمليات إطالق النار لعمليات االستشهاديةاالرابعة 
، وهذا دليل على التشابه واالتفاق الواضح بين أولويات مـوقعي الدراسـة   )%32.4(بنسبة 

  أولويات الشباب.
 ة: شعبيأولويات االهتمام بموضوعات المقاومة ال 4.3

من نتائج الدراسة الميدانية وبالمقارنة مع نتائج الدراسة التحليليـة يتبـين    مما سبق
   ،)2(ةلشـعبي أولويات بين اهتمام موقعي الدراسة بموضوعات المقاومـة ا بعض التقارب بين 

   )3(وأولويات اهتمام الشباب
المسيرات الشعبية موضوعات جاء بالمرتبة األولى لفنجد أن اهتمام موقعي الدراسة 

، مقابل اهتمام الشـباب  )%23.4سبة(بن ها موضوعات الشهداء والجرحىتلت%، 41.5نسبة ب
، تلتهـا  التي جاءت في المرتبة األولى )%71.7بنسبة( موضوعات عمليات الطعن والدهسب

، حيث نجد أن المسيرات الشعبية كان لها النصيب االكبر )%59.3(المسيرات الشعبية بنسبة
ة واهتمام الشباب حيث جاءت في المرتبة الثانيـة بعـد االهتمـام    في اهتمام موقعي الدراس
  .بعمليات الطعن والدهس

الفعاليـات  وتبرر الباحثة اهتمام موقعي الدراسة والشباب بالمسيرات الشعبية، بسبب 
م تحت شعار مسيرات العـودة الكبـرى وفـك    2018من آذار(مارس)  30التي اندلعت في 

وموضوعاتها من قبل موقعي الدراسة، ومتابعتها من قبـل   الحصار، وتغطية جميع أخبارها
على موضوعات الشهداء والجرحـى الـذين    ثم تركيزها الشباب والجمهور الفلسطيني ككل،

ارتقوا وأصيبوا نتيجة هذه المسيرات وغيرها من الموضوعات التي تنقل من خاللها الصورة 
فلسـطيني، رغـم سـلمية مسـيراتهم     الواضحة لجرائم االحتالل اإلسرائيلي تجاه الشعب ال

                                                           
  ).106عامر، علم النفس اإلعالمي (ص )1(
  ).3.2انظر جدول ( )2(
  ).4.11انظر جدول ( )3(
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في إيصال الصورة الكاملـة   االدراسة دائم وهذا ما يحرص عليه موقعا وفعالياتهم المقاومة،
  عن معاناة الشعب الفلسطيني. 
موضـوعات  تلتهـا   )%18.1لشعبية في المرتبة الثالثة بنسبة(وجاءت المواجهات ا

لدى اهتمـام الشـباب   ، بينما جاءت ةلدى موقعي الدراس )%8.4األسرى والمعتقلون بنسبة(
، تلتهـا المواجهـات   )%40عتقلون في المرتبة الثالثة بنسبة(بتقدم موضوعات األسرى والم

، وتجد الباحثة أنه ليس هناك اختالف يذكر في أولويـات مـوقعي   )%26.2الشعبية بنسبة(
-عتقلـون الدراسة وأولويات الشباب حيث اختلف الترتيب فقط للموضوعين (األسـرى والم 

المواجهات الشعبية)، وهذا يقوم على أساس نظرية األولويات التي أوضحناها سابقاَ، فـي أن  
انتقائية وتركيز هذه الوسائل على قضايا معينة وإهمال أخرى، يترتب عليها إدراك الجمهور 

  .لتلك القضايا باعتبارها مهمة

مقاومة الشـعبية بـين   ف يتضح فيما تبقى من موضوعات للاالختالأن وتجد الباحثة 
الشباب وهـي اإلضـرابات واألعمـال الفنيـة والوقفـات      اهتمام موقعي الدراسة واهتمام 

 االحتجاجية والمقاطعة االقتصادية والثقافية.

 شباع قضايا وموضوعات المقاومة في موقعي الدراسة للشباب:مدى إ .5

قضايا وموضـوعات   لمدى اشباع) التكرارات والنسب المئوية 4.12ن الجدول رقم (يبي
 موقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:المقاومة في 

 شباع قضايا وموضوعات المقاومة فيلمدى إ): يوضح التكرارات والنسب المئوية 4.12جدول (
 الدراسة للشبابموقعي 
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كتائب الشھید عز 
 الدین القسام

 2 4 50  48 9 ك
  كبیرة  70.20  3.51  0.768

% 8.0 42.5  44.2  3.5  1.8 

  سرایا القدس
  8  11  56  25  4 ك

  متوسطة 61.00 3.05 0.901
% 3.8  24.0  53.8  10.6  7.7  

  االتجاه العام
  10  15  106  73  13 ك

  متوسطة  67.00 3.35  0.726
% 6.0 33.6  48.8  6.9  4.6 

  .104، وموقع سرايا القدس قيمة ن=113موقع كتائب القسام قيمة ن= * 
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  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 لموقعي الدراسة:  االتجاه العام 5.1

ما نسبته(تبي عها عالية جداً، بينما ما اشب) هم من الذين يعتبرون درجة إ%6.0ن أن
هم من الذين يعتبرونها متوسطة،  )%48.8ا نسبته(يعتبرونها عالية، بينما م )%33.6نسبته(

هم مـن   )%4.6(هم من الذين يعتبرونها منخفضة، بينما ما نسبته  )%6.9(بينما ما نسبته 
)؛ %67.00(ي فقد تبين أن الوزن النسبي يساو ،وبشكل عام ،الذين يعتبرونها منخفضة جداً

  .قضايا وموضوعات المقاومة كانت متوسطةموقعي الدراسة لشباع درجة إ لى أنمما يشير إ

عـالم  ولة، في ظل وجود زخم في وسـائل اإل ها نتيجة مرتفعة ومقبوترى الباحثة أنّ
شبكات التواصل  :التي تقوم بنقل المعلومات والموضوعات عن قضايا المقاومة وغيرها، مثل

الجمهور عن  -اكثير-التي أغنت  ،بالهاتف المحمول والتطبيقات الحديثة المرتبطة االجتماعي
ـ  فـي   ةمتابعة هذه المواقع، فتعد هذه النتيجة مرضية عن هذا النوع من المواقع المتخصص

  حساس ودقيق.  مجاٍل

  وتتوافق هذه النتيجة مع ما يؤكده فرض مدخل االعتماد على وسـائل اإلعـالم أن 
ا النظامللمجتمع، وتزداد درجة اعتماد المجتمـع عليـه فـي حالـة إشـباعه       إلعالمي مهم

مـا تـوافرت لديـه    الحتياجات الجمهور، كما يقل اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم، كلّ
مصادر أخرى بديلة للمعلومات أو مصادر إعالمية خارجية، حيث يختلف الجمهور في درجة 

  .)1(هداف والمصالح والحاجات الفرديةة اختالفهم في األاعتماده على وسائل اإلعالم نتيج

 :مستوى كل موقع على حدة 5.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 5.2.1

شباعها عالية جداً، بينمـا مـا   هم من الذين يعتبرون درجة إ )%8.0تبين أن ما نسبته (
رونها متوسطة، هم من الذين يعتب)%44.2(يعتبرونها عالية، بينما ما نسبته )%42.5(نسبته 

هـم مـن    )%1.8عتبرونها منخفضة، بينما ما نسبته(هم من الذين ي )%3.5(بينما ما نسبته 
؛ )%70.20(فقد تبين أن الوزن النسبي يساوي  ،وبشكل عام ،الذين يعتبرونها منخفضة جداً

قضـايا وموضـوعات   تائب الشهيد عز الدين القسـام ل شباع موقع كإ مدى لى أنمما يشير إ
  .اومة كانت كبيرةالمق

                                                           
 Melvin Deflour And Sandra Ball Rokeach, Op. Cit,(PP 262-264). )1 ( 
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 موقع كتائب سرايا القدس: 5.2.2

شباعها عالية جداً، بينمـا مـا   هم من الذين يعتبرون درجة إ )%3.8(ن أن ما نسبته تبي
هم مـن الـذين يعتبرونهـا    )، %53.8(يعتبرونها عالية، بينما ما نسبته  )%24.0(نسبته 

 )%7.7(بينما ما نسبته % هم من الذين يعتبرونها منخفضة، 10.6متوسطة، بينما ما نسبته 
هم من الذين يعتبرونها منخفضة جداً وبشكل عام فقد تبـين أن الـوزن النسـبي يسـاوي     

شباع موقع سرايا القدس حول قضايا وموضـوعات  درجة إ لى أنا يشير إمم ؛)61.00%(
  .المقاومة كانت متوسطة

القسـام   المنشورة في موقعي كتائب الشهيد عز الـدين  وضوعاتمصداقية الم درجة .6
 :وسرايا القدس

الموضـوعات  درجـة مصـداقية  التكرارات والنسب المئوية ل)4.13(ن الجدول رقميبي 
  في موقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي: المنشورة
 الموضوعات المنشورة  في مصداقية ية لدرجة): يوضح التكرارات والنسب المئو4.13جدول (

  موقعي الدراسة

  التوزيع الكمي
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كتائب الشھید عز 
 الدین القسام

 1 1 7  49 55  ك
كبیرة   87.60  4.38  0.723

  0.9  0.9  6.2  43.4  48.7 %  جداً 

  سرایا القدس
  5  7  18  36  38  ك

  كبیرة 78.20 3.91 1.115
% 36.5  34.6  17.3  6.7  4.8  

  االتجاه العام
  6  8  25  85  93  ك

  كبیرة  83.40  4.17  0.888
% 42.8  39.2  11.5  3.7  2.8  

  .104، وموقع سرايا القدس قيمة ن=113موقع كتائب القسام قيمة ن= * 

    تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 قعي الدراسة: االتجاه العام لمو 6.1

 )%39.2(ويعتبرون مصداقيتها عالية جداً،  من الشباب )%42.8(تبين أن ما نسبته 
 )%2.8(ويعتبرونها منخفضة،  )%3.7(ويعتبرونها متوسطة،  )%11.5و(يعتبرونها عالية، 
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ممـا   ؛)%83.40ن أن الوزن النسبي يساوي(فقد تبي ،وبشكل عام ،يعتبرونها منخفضة جداً
  على موقعي الدراسة كانت كبيرة.درجة المصداقية بالمعلومات المنشورة  لى أنيشير إ

هذه النتيجة في حصول مصداقية الموضوعات المنشورة عن  الغرابليويرجع الباحث 
 والثقـة  ،الشـعبية  :أهمها ،عدة أسباب ى درجة عالية، إلىالمقاومة  في موقعي الدراسة عل

بشكل إيجـابي   هساانعكأدى إلى مما  ؛لشعب الفلسطينيلدى ان يتمتع بها الفصيال العالية التي
تعزيـز  إضـافة إلـى   وسائل إعالمهما، وعلى رأسها المواقع اإللكترونيـة،   على مصداقية

، وغيرهـا مـن   الفيديوومقاطع  ،مدعمه بالصوردلة أالمنشورة بوثائق و هاموادها ومعلومات
  .)1(قعي الدراسةفي مو تجعل درجة المصداقية عالية ومؤكدةالتي  ؛األسباب

 :مستوى كل موقع على حدة 6.2
 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 6.2.1

 )%43.4(وعالية جداً،  ايعتبرون مصداقيته من الشباب )%48.7تبين أن ما نسبته(
 )%0.9(ويعتبرونها منخفضة،  )%0.9(ويعتبرونها متوسطة،  )%6.2(ويعتبرونها عالية، 

ممـا  ؛ )%87.80النسبي يساوي( فقد تبين أن الوزن ؛وبشكل عام ،يعتبرونها منخفضة جداً
لى أن درجة مصداقية موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام بالمعلومات المنشورة كانت يشير إ
  .كبيرة

 موقع كتائب سرايا القدس: 6.2.2

 )%34.6(وعالية جداً،  ايعتبرون مصداقيته من الشباب )%36.5(تبين أن ما نسبته 
 )%4.8(ويعتبرونها منخفضة،  )%6.7(ويعتبرونها متوسطة،  )%17.3(ويعتبرونها عالية، 

، ممـا  )%78.20(النسبي يساوي  فقد تبين أن الوزن ،وبشكل عام ،جداً منخفضةيعتبرونها 
  .لى أن درجة مصداقية موقع سرايا القدس بالمعلومات المنشورة كانت كبيرةيشير إ

الشهيد عز الدين القسام وسرايا موقعي كتائب في  درجة الثقة بالموضوعات المنشورة .7
  لتعزيز ثقافة المقاومة: القدس

ثقـة الشـباب  ) التكـرارات والنسـب المئويـة لدرجـة     4.14رقم ( الجدولن يبي 
  الموضوعات المنشورة في موقعي الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:ب

                                                           
  م.2019فبراير/ شباط  26اإللكتروني)، أ. كارم الغرابلي (مستلم)، هبة أبوعبيد (مرسل بالبريد  )1(
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  بالموضوعات  الشباب ثقةلتكرارات والنسب المئوية لدرجة ): يوضح ا4.14جدول (
  الدراسةالمنشورة في موقعي 
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كتائ��ب الش��ھید ع��ز 
 الدین القسام

 1 2 16  47 47 ك
0.817  4.21  84.20  

  
كبیرة 

  0.9  1.8  14.2  41.6  41.6 % جداً 

  سرایا القدس
  4  6  25  41  28 ك

1.027 3.79 75.80 
  
  3.8  5.8  24.0  39.4  26.9 % كبیرة

  االتجاه العام 
  5  8  41  88  75 ك

0.876  4.06  81.20  
  
  2.3  3.7  18.9  40.6  34.5 % كبیرة

   .104، وموقع سرايا القدس قيمة ن=113موقع كتائب القسام قيمة ن= * 

  ر بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:تشي
 االتجاه العام لموقعي الدراسة:  7.1

من الشباب يثقون بدرجة عالية جداً بالموضوعات التي  )%34.5(ن أن ما نسبته تبي
عالية، درجة ثقتهم بها   )%40.6(، بينما ما نسبته كتائب القسام وسرايا القدس ايقدمها موقع

 )%2.3(ومنخفضـة،   درجة ثقتهم بهـا  )%3.7(وطة، متوس درجة ثقتهم بها )%18.9(و
، )%81.20(النسبي يساوي  فقد تبين أن الوزنوبشكل عام،  ،منخفضة جداً درجة ثقتهم بها

  .كانت كبيرة على موقعي الدراسةدرجة الثقة بالموضوعات المنشورة  لى أنمما يشير إ
ـ    هذه النتيجة اختلفتو  المواقـع  دثت عـن  مع غالبية الدراسات السـابقة التـي تح

متوسطة من قبـل المبحـوثين للمحتـوى     بها ثقةالدرجة اإللكترونية بشكل عام، إذ جاءت 
، ودراسـة  )1()%66.2(م) بنسـبة  2017دراسـة رحمـي (   :المنشور في المواقع، مثـل 

ذلك لكون أن نسبة كبيرة مـن متـابعي مـوقعي     ، ويرجع)2()%50.2(م) بنسبة 2014لبد(
  بموضوعاتها ومعلوماتها المنشورة فيها.لثقتهم الكبيرة  الدراسة يعتمدون عليها

                                                           
رحمي، استخدامات المرأة الفلسطينية للمواقع اإللكترونية اإلخبارية واإلشباعات المتحققة: دراسة ميدانية  )1(

  )127في محافظات غزة (ص
في ترتيب أولوياتهم نحو القضايا  لبد، اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني نحو دور المواقع اإللكترونية) 2(

  )98الوطنية: دراسة ميدانية (ص
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النوع من المواقع هذه  بب أن الغالبية العظمى من متابعيهذه النتيجة منطقية بس وتعد
إلى أن أغلب رواد المواقع  ضافةًموضوعاتها، إفي  لثقتهم العالية المتخصصة  يعتمدون عليها

 حزبي للفصـيل المسـؤول عـن   التوجه ال ذاتمن يكونون اإللكترونية العسكرية الفلسطينية 
   .هذه المواقع عن غيرها محتوىثقتهم كبيرة ب درجة الموقع، فمن الطبيعي أن تكون

 :مستوى كل موقع على حدة 7.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 7.2.1

هم من الذين درجة ثقتهم به عالية جداً، بينما ما نسـبته   )%41.6(تبين أن ما نسبته 
هم من الـذين درجـتهم    )%14.2(هم من الذين درجتهم عالية، بينما ما نسبته  )41.6%(

 )%0.9(هم من الذين درجتهم منخفضة، بينما ما نسـبته   )%1.8(متوسطة، بينما ما نسبته 
هم من الذين درجتهم منخفضة جداً وبشكل عام فقـد تبـين أن الـوزن النسـبي يسـاوي      

ثقة بالموضوعات المنشورة في موقع كتائب الشـهيد  درجة ال لى أن، مما يشير إ)84.20%(
  .عز الدين القسام كانت كبيرة

 موقع كتائب سرايا القدس: 7.2.2

هم من الذين درجة ثقتهم به عالية جداً، بينما ما نسـبته   )%26.9(تبين أن ما نسبته 
هم من الـذين درجـتهم    )%24.0(هم من الذين درجتهم عالية، بينما ما نسبته  )39.4%(

 )%3.8(هم من الذين درجتهم منخفضة، بينما ما نسـبته   )%5.8(ة، بينما ما نسبته متوسط
فقد تبـين أن الـوزن النسـبي يسـاوي      ،وبشكل عام ،هم من الذين درجتهم منخفضة جداً

لى أن درجة الثقة بالموضوعات المنشورة في موقع سـرايا القـدس   )؛ مما يشير إ75.8%(
  .كانت كبيرة

ومما سبق نجد أن كبيرة في الموضوعات المنشورة، ن اتفقا في درجة الثقة الال الموقعيك
  وهو االنتماء الحزبي. ،إلى السبب السابق التي ذكرته الباحثة ذلك قد يرجعو
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بقضـايا المقاومـة   الشـباب  االعتماد على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافـة  : ثالثاً
   وموضوعاتها ودوافعه:

  

 موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا المقاومـة على  الشباب اعتماددرجة  .1
 : وموضوعاتها

  التكرارات والنسب المئوية لدرجة االعتماد على مـوقعي  4.15ن الجدول رقم (يبي (
  الدراسة في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة، وذلك على النحو اآلتي:

  ئوية لدرجة االعتماد على موقعي الدراسة): يوضح التكرارات والنسب الم4.15جدول (

  التوزيع الكمي   
  

ات  موقعا الدراسة
شر

مؤ
ال

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة  

خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

 

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

ط   
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

بي 
نس
ن ال

وز
ال

ماد  
العت

ة ا
رج
د

  

كتائ�ب الش�ھید ع�ز 
 الدین القسام

  0  4  22  45  42 ك
0.838  4.11  82.20  

  
 كبیرة

% 37.2  39.8 19.5  3.5  0  

  سرایا القدس
  4  14  35  30 21 ك

1.079  3.48  69.60 
  
 كبیرة

% 20.2  28.8  33.7  13.5  3.8  

  االتجاه العام 
  4  18  57  75  63 ك

0.892 3.86  77.20  
  
 كبیرة

% 29.0  34.6  26.3  8.3  1.8  

  .104، وموقع سرايا القدس قيمة ن=113* موقع كتائب القسام قيمة ن= 

  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:

 االتجاه العام لموقعي الدراسة:  1.1

تبيعالية  من الشباب يعتمدون على موقعي الدراسة بدرجة )%29.0(ما نسبته  ن أن
 )%8.3(ومتوسـطة،   بدرجـة  )%26.3(وعالية، يعتمدون عليها بدرجة  )%34.6(وجداً، 

فقد تبين أن الوزن النسـبي   ،ة جداً، وبشكل عاممنخفضبدرجة  )%1.8(بدرجة منخفضة، و
في تعزيز ثقافـة   موقعي الدراسة%، مما يشير على أن درجة االعتماد على 77.20يساوي 

  .قضايا وموضوعات المقاومة كانت كبيرة

عـدة،  سباب أل، عاليةجاءت  على موقعي الدراسة درجة االعتماد وتعتقد الباحثة أن
ما يبحثـون عنـه   فيها يجدون ، وفي تلقي المعلوماتكثيراً عليها أن الشباب يعتمدون  منها:

  قتهم الكبيرة في كل ما ينشر فيها.بسرعة وفورية، إضافة إلى ث
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 :مستوى كل موقع على حدة 1.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 1.2.1

تبيمن الشباب يعتمدون على موقع كتائب القسـام بدرجـة    )%37.2(ما نسبته ن أن
بدرجـة   )%19.5(يعتمدون عليها بدرجـة عاليـة، و   )%39.8(، بينما ما نسبته عالية جداً
الـوزن النسـبي يسـاوي     ن أنفقد تبي ،بدرجة منخفضة، وبشكل عام) %3.5(متوسطة، و

لى أن درجة اعتمادهم على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام في ، مما يشير إ)82.20%(
 .ة كانت كبيرةتعزيز ثقافة قضايا وموضوعات المقاوم

 موقع سرايا القدس: 1.2.2

 ن أنالية جداً، بينما مـا  ع يعتمدون عليها بدرجة لشبابمن ا) %20.2(ما نسبتهتبي
 )%13.5(ومتوسـطة،   بدرجـة ) %33.7(و عالية، يعتمدون عليها بدرجة) %28.8نسبته(
لنسـبي  الوزن ا ن أنفقد تبي ،منخفضة جداً، وبشكل عام بدرجة) %3.8(ومنخفضة،  بدرجة
درجة اعتمادهم على موقع سرايا القدس فـي تعزيـز    لى أن، مما يشير إ)%69.60(يساوي

  .ثقافة قضايا وموضوعات المقاومة كانت كبيرة

تحديد درجة االعتماد على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب من  .2
 خالل فقرات محددة:

  االتجاه العام لموقعي الدراسة:  2.1

التكرارات والنسب المئوية لدرجة االعتماد على مـوقعي  4.16الجدول رقم ( نيبي (
الدراسة في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة من خالل فقرات محددة، وذلك 

  على النحو اآلتي:
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ي النسبية لدرجة االعتماد على موقعوزان ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.16جدول (
  الدراسة في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة من خالل فقرات محددة

  التوزيع الكمي   
 درجة االعتماد 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

  كبيرة 1 79.80 0.86 3.99  نجازاتهاة وإالمقاومبتكسب الشعور بالفخر والثقة 
لحس النضالي من خـالل االطـالع علـى قصـص     ا تقوي

  الشهداء واألسرى
  كبيرة 2 78.80 0.866 3.94

  كبيرة 3 77.40 0.837 3.87  تطور الفكر المقاوم
تعزز المعرفة باألساليب االستخباراتية لالحتالل اإلسـرائيلي  

  وكيفية مواجهتها
  كبيرة 4 76.00 0.924 3.80

  كبيرة 5 76.40 0.960 3.82  مةتزيد من المشاركة في فعاليات المقاو
  كبيرة 6 75.40 0.984 3.77  تقدم تفسيرات وتحليالت عن الوضع السياسي والعسكري

  كبيرة  77.20 0.735 3.86  الدرجة الكلية لالعتماد على موقعي الدراسة

ـ للشباب ععتماد القول بأن أعلى وأدنى درجة ايمكن  ،من خالل بيانات الجدول السابق ى ل
  :تيالمقاومة كانتا على النحو اآلب دراسة في تعزيز ثقافتهمموقعي ال

فقد كان المتوسط الحسـابي لهـا     ،"نجازاتهابالمقاومة وإتكسب الشعور بالفخر والثقة "  -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%79.80( لها الوزن النسبيو )،3.99(يساوي 
على أعلـى متوسـط    الفقرة ههذ تحصل وقد ،ه الفقرةمن قبل أفراد العينة على هذ كبيرة

من ضمن درجات اعتماد الشباب على موقعي الدراسـة فـي تعزيـز ثقـافتهم     حسابي 
  .بالمقاومة

فقد كان المتوسط الحسابي   ،"تقدم تفسيرات وتحليالت عن الوضع السياسي والعسكري"  -
قة بدرجة ، وهذا يعني أن هناك مواف)%75.40(لها الوزن النسبي و ،)3.77(يساويلها 
ـ على أ الفقرةه هذ توقد حصل ،ه الفقرةمن قبل أفراد العينة على هذ كبيرة ى متوسـط  دن

من ضمن درجات اعتماد الشباب على موقعي الدراسـة فـي تعزيـز ثقـافتهم     حسابي 
  .بالمقاومة

لدرجة االعتماد على موقعي الدراسة الكلي المتوسط الحسابي  نإ :يمكن القول ،بشكل عام -
، وهذا يعني أن هناك موافقـة بدرجـة   )%77.20( لها الوزن النسبيو، )3.86( يساوي
اعتمادهم على موقعي الدراسة يعـزز ثقـافتهم    أنعلى  الشباب عينة الدراسةمن  كبيرة

 بالمقاومة.
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 :مستوى كل موقع على حدة 2.2

  درجة االعتماد على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 2.2.1

موقـع  االعتماد علـى رارات والنسب المئوية لدرجة ) التك4.17ن الجدول رقم (يبي 
كتائب الشهيد عزالدين القسام في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة من خالل 

 ، وذلك على النحو اآلتي:فقرات محددة
موقع النسبية لدرجة االعتماد على وزان ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.17جدول (

  في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا وموضوعات  الدين القسام هيد عزكتائب الش
  المقاومة من خالل فقرات محددة

  التوزيع الكمي
 درجة االعتماد 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

  ةكبير 1 83.00 0.774 4.15  جازاتهابالمقاومة وإنتكسب الشعور بالفخر والثقة 
الحس النضالي من خالل االطالع على قصص الشـهداء   تقوي

  كبيرة 2 81.20 0.793 4.06  واألسرى

  كبيرة 3 80.80 0.760 4.04  تطور الفكر المقاوم
  كبيرة 4 80.00 0.850 4.00  تزيد من المشاركة في فعاليات المقاومة

تعزز المعرفة باألساليب االستخباراتية لالحـتالل اإلسـرائيلي   
 كبيرة 5 78.20 0.851 3.91  ية مواجهتهاوكيف

 كبيرة 6 78.00 0.925 3.90  تقدم تفسيرات وتحليالت عن الوضع السياسي والعسكري
الدرجة الكلية لالعتماد على موقع كتائب الشهيد عـز الـدين   

  القسام
 كبيرة   80.20 0.637 4.01

رجة اعتماد للشباب علـى  وأدنى د أعلى أنب القوليمكن  ،من خالل بيانات الجدول السابق
  :تيهم بالمقاومة كانتا على النحو اآلموقع كتائب الشهيد عز الدين القسام في تعزيز ثقافت

فقد كان المتوسط الحسـابي لهـا     ،"تكسب الشعور بالفخر والثقة المقاومة وانجازاتها"  -
جـة  هناك موافقـة بدر  ، وهذا يعني أن)%83.00( لها الوزن النسبيو)، 4.15(يساوي 
على أعلـى متوسـط    الفقرة ههذ توقد حصل ،ه الفقرةمن قبل أفراد العينة على هذ كبيرة

  .من ضمن درجات اعتماد الشباب على الموقع في تعزيز ثقافتهم بالمقاومةحسابي 

فقد كان المتوسط الحسابي ، "تقدم تفسيرات وتحليالت عن الوضع السياسي والعسكري"  -
هناك موافقة بدرجة  ، وهذا يعني أن)%78.00(لها نسبي الوزن الو ،)3.90(يساوي لها 
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ـ على أ الفقرة ههذ توقد حصل ،ه الفقرةمن قبل أفراد العينة على هذ كبيرة ى متوسـط  دن
  .من ضمن درجات اعتماد الشباب على الموقع في تعزيز ثقافتهم بالمقاومةحسابي 

عتماد على موقـع كتائـب   لدرجة االالكلي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
 ، وهذا يعني أن)%80.20( لها الوزن النسبيو )4.01(يساوي  الشهيد عز الدين القسام

اعتمادهم علـى موقـع    أنعلى  الشباب عينة الدراسةمن قبل  كبيرةهناك موافقة بدرجة 
  كتائب الشهيد عز الدين القسام يعزز ثقافتهم بالمقاومة.

 ا القدس:درجة االعتماد على موقع سراي 2.2.2

موقـع  االعتماد علـى ) التكرارات والنسب المئوية لدرجة 4.18ن الجدول رقم (يبي 
، سرايا القدس في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة من خالل فقرات محددة

  وذلك على النحو اآلتي:
موقع اد على النسبية لدرجة االعتموزان لتكرارات والنسب المئوية واأل): يوضح ا4.18( جدول

  في تعزيز ثقافة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة من خالل فقرات محددة سرايا القدس

  التوزيــع الكمــي                                             
 درجة االعتماد 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
درجة   الترتيب  النسبي

  التأثير
  كبيرة  1 76.60 0.959 3.83  نجازاتهابالمقاومة وإثقة تكسب الشعور بالفخر وال

الحس النضالي من خالل االطالع على قصص الشهداء  قويتُ
  واألسرى

  كبيرة  2 76.40 0.939 3.82

  كبيرة 3 73.80  0.914  3.69  تطور الفكر المقاوم
تعزز المعرفة باألساليب االستخباراتية لالحتالل اإلسـرائيلي  

  وكيفية مواجهتها
  كبيرة 4 73.60 0.997 3.68

  كبيرة 5 72.80 1.043 3.64  تقدم تفسيرات وتحليالت عن الوضع السياسي والعسكري
  كبيرة 6 72.60 1.070 3.63  تزيد من المشاركة في فعاليات المقاومة

  كبيرة  74.20 0.833 3.71  الدرجة الكلية لالعتماد على موقع سرايا القدس

وأدنى درجة اعتماد للشباب علـى   أعلى أنب ،القوليمكن  ،بقمن خالل بيانات الجدول السا
  :تيافة المقاومة كانتا على النحو اآلموقع سرايا القدس في تعزيز ثق

فقد كان المتوسط الحسابي لهـا    ،"تكسب الشعور بالفخر والثقة المقاومة وانجازاتها"  -
موافقة بدرجـة   هناك ، وهذا يعني أن)%76.60( لها الوزن النسبيو) 3.83(يساوي 
على أعلى  الفقرة ههذ توقد حصل ه الفقرة،على هذ الدراسة عينةلشباب ا من قبل كبيرة
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الشباب على الموقـع فـي تعزيـز ثقـافتهم      عتمادمن ضمن درجات امتوسط حسابي 
  .المقاومةب

فقـد كـان المتوسـط الحسـابي لهـا       " تزيد من المشاركة في الفعاليات المقاومـة "  -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%72.60(لها الوزن النسبيو، )3.63(يساوي
ى دنعلى أ الفقرة ههذ توقد حصل ه الفقرة،على هذ الدراسة عينةلشباب من قبل ا كبيرة

وقـع فـي تعزيـز ثقـافتهم     على الم الشباب عتمادمن ضمن درجات امتوسط حسابي 
  .المقاومةب

لدرجة االعتماد على موقع سـرايا  الكلي  بأن المتوسط الحسابي ،يمكن القول ،بشكل عام
، وهذا يعني أن هناك موافقـة  )%74.20( لها الوزن النسبيو )، 3.71(يساوي القدس 
اعتمادهم على موقع سـرايا القـدس    الشباب عينة الدراسة على أنمن قبل  كبيرةبدرجة 

  يعزز ثقافتهم بالمقاومة.
ين القسام وسرايا القدس فيما يتصل دوافع االعتماد على موقعي كتائب الشهيد عز الد .3

 بقضايا وموضوعات المقاومة:

مـوقعي  لدوافع االعتماد على ) التكرارات والنسب المئوية 4.19ن الجدول رقم (يبي
  الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:

  ): يوضح التكرار والنسبة المئوية لدوافع االعتماد على موقعي الدراسة4.19جدول (
ــي                                                       ــع الكم   التوزي
  العدد  دوافع االعتماد 

  النسبة 
  الترتيب  المئوية %

  1 53.1 77  حصائياتة عالية فيما تعرضه من معلومات وإالتمتع بمصداقي
  2 45.5  66  خبار والمستجداتالسرعة والفورية في طرح ونقل آخر األ

حول بعـض القضـايا والموضـوعات    المساعدة في تكوين وجهة نظر 
  3 34.5  50  الخاصة بالمقاومة

  4 29.7  43  السهولة في االستخدام والوصول إلى المعلومات
  5 27.6  40  االختالف في طرح ومعالجة مواضيعها عن الوسائل التقليدية 

  6  21.4  31  االشتمال على الصور وخدمات الفيديو والمرفقات الصوتية
  7 20.7  30  والفوريةالتميز بالتفاعلية 

  8 1.4  2  أخرى

 145 قيمة ن=*  
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دافعهـم  من عينة الدراسـة   )%53.1ما نسبته( أنر بيانات الجدول السابق إلى تشي
، حصائياتعالية فيما تعرضه من معلومات وإال باالعتماد على موقعي الدراسة هو مصداقيتها

خبـار والمسـتجدات،   آخر األ السرعة والفورية في طرح ونقل دافعهم )%45.5وما نسبته(
المساعدة في تكوين وجهة نظر حول بعـض القضـايا والموضـوعات    دافعهم  )%34.5(و

السهولة في االستخدام والوصول إلـى المعلومـات،    دافعهم )%29.7(، والخاصة بالمقاومة
عـن الوسـائل التقليديـة،    االختالف في طرح ومعالجـة مواضـيعها   دافعهم  )%27.6(و
 )%20.7(يو والمرفقات الصوتية، واالشتمال على الصور وخدمات الفيد عهمداف )%21.4(و

  أخرى. دوافعل )%1.4(التميز بالتفاعلية والفورية، و دافعهم

م) التي أظهرت أن من أهـم أسـباب   2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو مراد (
في نقل فوريتها  ها ووقت األزمات هي سرعتاعتماد المبحوثين على الصحافة اإللكترونية في 

، وألنها تساعد في تكوين وجهة نظر معينة عـن قضـايا   )%85األخبار والمعلومات بنسبة(
م) التي أظهـرت  2015، ومع دراسة بربخ ()1(وغيرها من األسباب )%42.5(محددة بنسبة 

أهم دوافع المبحوثين في اعتمادهم على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومـات   أن
هو تمكنهم من استخدامها بكـل سـهولة،    )م2014(اء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام أثن

  .)2(ل األخبار والمعلومات دون معوقاتوسرعتها في نق

كونهـا  " م فيها دافـع  م) التي تقد2016واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو قوطة (
تحديث البيانـات  "، ودافع )%26.3(بنسبة  "لى اتجاهات الرأي العاممصدراً سريعاً للتعرف إ

  .)3()%25.2(بنسبة  "المتعلقة بالمفاوضات بشكل مستمر

  

  

  

                                                           
أبو مراد، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات: دراسة ميدانية  )1(

  ).156(ص
دوان بربخ، اعتماد النخبة السياسية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء الع) 2(

  ).167م: دراسة ميدانية (ص2014اإلسرائيلي على غزة عام
أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات عن  )3(

  ).103اإلسرائيلية: دراسة ميدانية (ص -المفاوضات الفلسطينية
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موقعي الدراسة في تعزيـز ثقافـة   الشباب على التأثيرات الناتجة عن اعتماد : رابعاً
   لديهم:المقاومة 

  :التأثيرات المعرفية .1

 االتجاه العام لموقعي الدراسة:  1.1

للتأثيرات المعرفية الناتجة عـن  رات والنسب المئوية ) التكرا4.20ن الجدول رقم (يبي
  وذلك على النحو اآلتي:، المقاومةب تعزيز ثقافتهمفي  موقعي الدراسةاعتماد الشباب على 

وزان النسبية للتأثيرات المعرفية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.20جدول (
  المقاومةب تعزيز ثقافتهمالشباب على موقعي الدراسة في عن اعتماد 

            التوزيع الكمي                                    
 المعرفيةلتأثيرات ا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

تعرفت على السيرة الذاتيـة للعديـد مـن الشـهداء     
  واألسرى

  كبيرة 1 76.80 1.022 3.84

ن ثقـافتي بالمقاومـة وأنواعهـا وأشـكالها     زادت م
  وقدراتها

  كبيرة 2 76.20 0.868 3.81

تعرفت على أساليب االحتالل اإلسرائيلي في التصدي 
  للمقاومة

  كبيرة 3 76.00 0.905 3.80

زادت من معرفتي بقضـية وموضـوعات المقاومـة    
  المسلحة

  كبيرة 4 75.80 0.902 3.79

العسـكرية   تكتسب معرفة واسعة حـول الصـناعا  أ
  فةلتالمخ

  كبيرة 5 73.40 1.003 3.67

  كبيرة 6 73.00 1.041 3.65  معرفة أوسع بالمقاومة الشعبية هاكتسب من خاللأ

حـداث السياسـة   مت لي تفسيرات واضحة عن األقد
  والعسكرية

  كبيرة 7 71.60 1.069 3.58

  كبيرة  73.80 0.774 3.69  لتأثير المعرفيلالدرجة الكلية 
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تأثير معرفي لمـوقعي الدراسـة    وأدنى أعلى أنب ،القوليمكن  ،بيانات الجدول السابقمن 
  :كانتا على النحو االتي

فقد كان المتوسط الحسـابي   ،"تعرفت على السيرة الذاتية للعديد من الشهداء واألسرى"  -
جة هناك موافقة بدر ، وهذا يعني أن)%76.80( لها الوزن النسبيو ،)3.84(يساوي لها 
على أعلـى   ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرة

من ضمن التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على موقعي الدراسة في متوسط حسابي 
  .تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

-  "قـد كـان المتوسـط    ف  ،"مت لي تفسيرات واضحة عن االحداث السياسة والعسكريةقد
هناك موافقة  ، وهذا يعني أن)%71.60( لها الوزن النسبيو) 3.58(يساوي الحسابي لها 

علـى   ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرةبدرجة 
من ضمن التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتمـاد علـى مـوقعي    متوسط حسابي  دنىأ

  .في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب الدراسة
 للتأثيرات المعرفية لموقعي الدراسةالكلي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن ،بشكل عام -

هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%73.80( لها الوزن النسبيو ،)3.69(يساوي 
اتجة عن اعتمادهم علـى  التأثيرات المعرفية النعلى  الشباب عينة الدراسةل بمن ق كبيرة

 موقعي الدراسة في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة.
وهي التعرف المستمر للشعب الفلسطيني عامة،  ،هذه النتيجة منطقية وتجد الباحثة أن
بسبب ارتبـاطهم الوثيـق    لخصوص لقصص وسير الشهداء واألسرى؛والشباب على وجه ا

على هذا  هناك إقبالًا ر أو جريح، فنجد أنبذلك حيث ال يخلو بيت فلسطيني من شهيد أو أسي
  النوع من موضوعات المقاومة.

تـأثير   م) التي أظهـرت 2018دراسة سليم( وتأتي الدراسة متشابه في نتيجتها مع 
شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا المقاومـة، فجـاء   

ضايا المقاومـة  واإللمـام بأهـدافها وغايتهـا     الوزن النسبي لتأثير زيادة مستوى الوعي بق
إلـى   ، ثم التعـرف )%84.3(، تالها التعرف إلى أسماء قادة المقاومة بنسبة )%87(بنسبة

، وغيرها من تـأثيرات علـى المسـتوى المعرفـي     )%81.4وسائل إعالم المقاومة بنسبة(
  .)1(للشباب

                                                           
ل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة: دراسة سليم، استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواص) 1(

  ).140ميدانية(ص
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ـ   اا كبيرها وجدت اختالفًوتنوه الباحثة إلى أنَّ أثيرات المعرفيـة لدراسـتها   بـين الت
وهو تخصص الدراسة فـي المجـال    ،بسبب ما ذَكَرته سابقاً مية األخرى؛والدراسات اإلعال

  العسكري. 
 :مستوى كل موقع على حدة 1.2

  موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 1.2.1

التكرارات والنسب المئوية للتأثيرات المعرفية الناتجة عن 4.21ن الجدول رقم (يبي (
وذلـك  ، في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة الدين القسام موقع كتائب الشهيد عزاد الشباب على اعتم

  على النحو اآلتي:
وزان النسبية للتأثيرات المعرفية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.21جدول (

  المقاومةب تعزيز ثقافتهمموقع كتائب الشهيد عز الدين القسام في  الشباب على عن اعتماد

  التوزيــــع الكمــــي                                  
 التأثيرات المعرفية 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

زادت من ثقـافتي بالمقاومـة وأنواعهـا وأشـكالها     
  وقدراتها

  كبيرة 1 79.20 0.859 3.96

ـ   د مـن الشـهداء   تعرفت على السيرة الذاتيـة للعدي
  واألسرى

3.96 0.934 79.20 2 
 كبيرة

زادت من معرفتي بقضـية وموضـوعات المقاومـة    
  المسلحة

3.95 0.870 79.00 3 
 كبيرة

تعرفت على أساليب االحتالل اإلسرائيلي في التصـدي  
  للمقاومة

3.92 0.903 78.40 4 
 كبيرة

العسـكرية   كتسب معرفة واسعة حـول الصـناعات  أ
  فةلتالمخ

3.84 0.983 76.80 5 
 كبيرة

 كبيرة 6 75.60 0.995 3.78  معرفة أوسع بالمقاومة الشعبية هاكتسب من خاللأ

حـداث السياسـة   قدمت لي تفسيرات واضحة عن األ
  والعسكرية

3.66 0.989 73.20 7 
 كبيرة

 كبيرة  77.40 0.756  3.87  الدرجة الكلية للتأثير المعرفي
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وأدنى تأثير معرفي لموقع كتائب الشهيد  أن أعلىب القوليمكن  ،من بيانات الجدول السابق
  :تيالدين القسام كانتا على النحو اآلعز 

فقد كان المتوسط الحسـابي    ،"زادت من ثقافتي بالمقاومة وأنواعها وأشكالها وقدراتها"  -
هناك موافقة بدرجة  ، وهذا يعني أن)%79.20( لها الوزن النسبيو، )3.96(يساويلها 
على أعلـى   ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بقن م كبيرة

من ضمن التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على موقع كتائب الشهيد متوسط حسابي 
  .عزالدين القسام في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

فقـد كـان المتوسـط      ،"يةحداث السياسة والعسكرقدمت لي تفسيرات واضحة عن األ"  -
هنـاك   ، وهـذا يعنـي أن  )%73.20( لها الوزن النسبيو)، 3.66(يساوي الحسابي لها 

 ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرةموافقة بدرجة 
 من ضمن التأثيرات المعرفية  الناتجة عن االعتماد على موقعمتوسط حسابي  دنىعلى أ

  .كتائب الشهيد عزالدين القسام في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

للتأثيرات المعرفية لموقـع كتائـب   الكلي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن ،بشكل عام -
 ، وهذا يعني أن)%77.40( لها الوزن النسبيو) 3.87(يساوي  الشهيد عز الدين القسام

التأثيرات المعرفية الناتجـة  على  الشباب عينة الدراسةل بمن ق كبيرةهناك موافقة بدرجة 
  عن اعتمادهم على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام في تعزيز ثقافتهم المقاومة.

  موقع سرايا القدس: 1.2.2

) التكرارات والنسب المئوية للتأثيرات المعرفية الناتجة عن 4.22يبين الجدول رقم (
  وذلك على النحو اآلتي: ،المقاومةب تعزيز ثقافتهمفي دس موقع سرايا القاعتماد الشباب على 
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وزان النسبية للتأثيرات المعرفية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.22جدول (
  المقاومةب الشباب على موقع سرايا القدس في تعزيز ثقافتهم عن اعتماد

  لتوزيــع الكمــيا                                            
  المعرفيةلتأثيرات ا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

  كبيرة 1 74.40  1.110 3.72  تعرفت على السيرة الذاتية للعديد من الشهداء واألسرى

تعرفت على أساليب االحتالل اإلسرائيلي فـي التصـدي   
  للمقاومة

  يرةكب 2 73.40 0.907 3.67

  كبيرة 3 73.20 0.877 3.66  زادت من ثقافتي بالمقاومة وأنواعها وأشكالها وقدراتها

زادت من معرفتـي بقضـية وموضـوعات المقاومـة     
  المسلحة

  كبيرة 4 72.40 0.934 3.62

  كبيرة  5 70.40 1.087 3.52  معرفة أوسع بالمقاومة الشعبية هاكتسب من خاللأ

ت العسـكرية  واسـعة حـول الصـناعا   كتسب معرفة أ
  ةفتلالمخ

  كبيرة  6 70.00 1.023 3.50

مت لي تفسيرات واضحة عـن االحـداث السياسـة    قد
  والعسكرية

  كبيرة 7 69.80 1.149  3.49

  كبيرة  72.00 0.832  3.60  لتأثير المعرفيلالدرجة الكلية 

لقـدس  سرايا ا وأدني تأثير معرفي لموقع أعلى أنب القوليمكن  ،من بيانات الجدول السابق
  :تيكانتا على النحو اآل

فقد كان المتوسط الحسـابي    ."تعرفت على السيرة الذاتية للعديد من الشهداء واألسرى"  -
هناك موافقة بدرجة  ، وهذا يعني أن)%74.40( لها الوزن النسبيو)، 3.72(يساوي لها 
لى أعلى متوسط ع ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بق كبيرة

الناتجة عن االعتماد على موقع سرايا القـدس فـي    من ضمن التأثيرات المعرفيةحسابي 
  .تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

فقـد كـان المتوسـط      ،"قدمت لي تفسيرات واضحة عن االحداث السياسة والعسكرية"  -
هنـاك   عنـي أن ، وهـذا ي )%69.80( لها الوزن النسبيو)، 3.49(يساوي الحسابي لها 

 ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرةموافقة بدرجة 
من ضمن التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على موقـع  متوسط حسابي  دنىعلى أ

  .سرايا القدس في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب
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للتأثيرات المعرفية لموقـع كتائـب   الكلي الحسابي يمكن القول بأن المتوسط  ،بشكل عام -
، وهذا يعنـي أن هنـاك   )%72.00( لها الوزن النسبيو) 3.60(يساوي  سرايا القدس

التأثيرات المعرفية الناتجـة عـن   على  الشباب عينة الدراسةل بمن ق كبيرةموافقة بدرجة 
 اعتمادهم على موقع سرايا القدس في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة.

ويرى مسؤول موقع سرايا القدس أن هذه المواقع المتخصصة في المجـال العسـكري،   
موضـوعات  ؛ من خـالل عـرض   تعمل على التأثير في معرفة الشباب والجمهور العام

يعتمدون عليها  والتي، وغيرها الشهداء واألسرى والعمليات العسكرية والمقاومة بأنواعها
، وصـورهم  وصاياهم المنشورة علـى صـفحاتها  للتعرف على سير األسرى والشهداء و

  .  )1( هؤالء الشهداء وصحبهمذوو قربى وصلة ب ممن هم خاصةً
 :التأثيرات الوجدانية  .2

    االتجاه العام لموقعي الدراسة: 2.1

للتأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد ) التكرارات والنسب المئوية 4.23ن الجدول رقم (يبي
  وذلك على النحو اآلتي:، المقاومةب تعزيز ثقافتهمفي  سةموقعي الدراالشباب على 

  

وزان النسبية للتأثيرات الوجدانية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.23جدول (
  المقاومة على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافتهم الشباب عن اعتماد

  التوزيع الكمي
 التأثيرات الوجدانية

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
  المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

كبيرة 1 80.80 0.861 4.04  ت مشاعري بالفخر بإنجازات المقاومة والمقاوميننم  
  كبيرة 2 80.40 0.895 4.02  زادت من كراهيتي لالحتالل اإلسرائيلي

أصبحت أكثر تعاطفاً مع رجال المقاومة من خـالل مـا   
  كبيرة 3 79.00 0.892 3.95  يقدمون من مواقف وتضحيات

لـى قـوة المقاومـة    رفعت معنوياتي من خالل التعرف إ
  وعتادها

  كبيرة 4 78.20 0.906 3.91

زادت من شعوري بأهمية وضرورة ممارسة المقاومـة  
  بنوعيها

  كبيرة 5 78.00 0.924 3.90

                                                           
  م2019مارس/آذار 1هبة أبوعبيد (مرسل بالبريد اإللكتروني)، مسؤول موقع سرايا القدس (مستلم)،  )1(
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  التوزيع الكمي
 التأثيرات الوجدانية

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
  المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

  كبيرة 6 77.20 1.004 3.86  دعمت شعوري بالمسؤولية نحو تبني خيار المقاومة
  كبيرة 7 71.60 1.084 3.58  رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على شعبي

  كبيرة  77.80 0.771  3.89  لتأثير الوجدانيلالدرجة الكلية 

ـ  وأدنى أن أعلىب القوليمكن  ،من بيانات الجدول السابق وقعي الدراسـة  تأثير وجداني لم
  :تيكانتا على النحو اآل

فقد كان المتوسط الحسابي لهـا   ،"ت المقاومة والمقاوميننمت مشاعري بالفخر بإنجازا"  -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%80.80( لها الوزن النسبيو)، 4.04(يساوي 
على أعلـى   ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرة

االعتماد على موقعي الدراسـة   من ضمن التأثيرات الوجدانية الناتجة عنمتوسط حسابي 
  .في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

فقد كان المتوسط الحسابي لهـا    ،"رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على شـعبي "  -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%71.60(لها الوزن النسبيو)، 3.58(يساوي 
 دنـى علـى أ  ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرذعلى ه الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرة

من ضمن التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على  موقعي الدراسة متوسط حسابي 
  .في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

للتأثيرات الوجدانية لموقعي الدراسة الكلي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن ،بشكل عام -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%77.80( لها زن النسبيالوو) 3.89(يساوي 
التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتمادهم علـى  على الشباب عينة الدراسة ل بقمن  كبيرة

 موقعي الدراسة في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة.
م) مع تأثير واحد لشبكات التواصل االجتماعي 2018النتيجة مع دراسة سليم (وتتفق 

على تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا المقاومة، وهو (دفعتني لتبني واتخـاذ مواقـف   
الباحث سليم قـد   ، وتشير الباحثة أن)1( )%74.3لمقاومة) الذي جاء بوزن نسبي بلغ(تخدم ا

                                                           
سليم، استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة: دراسة ) 1(

  ).141يدانية(صم
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 -الوجدانيـة  –وضع التأثيرات مجتمعة دون تحديدها ألي نوع من التأثيرات تنتمي (المعرفية
  استنتاجها من خالل مقارنتها بتأثيرات دراستها.  تم كنالسلوكية) ول

ر تأثير نمو مشاعر الفخر بإنجازات المقاومة والمقاومين من دصتالحظ الباحثة أن تَو
قبل الشباب وغيره من التأثيرات،  ليس غريباً على الشباب الفلسطيني الذي يعد جزءاا أساسي 

   لما كان مع المقاومة مؤيداً وداعماً لها. من مكونات المجتمع الفلسطيني الذي طا

 :مستوى كل موقع على حدة 2.2

  الدين القسام:الشهيد عز موقع كتائب  2.2.1

للتأثيرات الوجدانية الناتجة عن ) التكرارات والنسب المئوية 4.24يبين الجدول رقم (
وذلـك  ، ةالمقاومب تعزيز ثقافتهمفي الدين القسام  اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز

  على النحو اآلتي:

وزان النسبية للتأثيرات الوجدانية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.24جدول (
  القسام في تعزيز ثقافة المقاومةعز الدين موقع كتائب الشهيد  الشباب على عن اعتماد

  التوزيع الكمـي                                         
 الوجدانية لتأثيرات ا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

كبيرة 1 83.20 0.840 4.16  ت مشاعري بالفخر بإنجازات المقاومة والمقاوميننم  
 كبيرة 2 82.60 0.881 4.13  كراهيتي لالحتالل اإلسرائيلي ن زادت م

خـالل مـا   أصبحت أكثر تعاطفاً مع رجال المقاومة من 
  يقدمون من مواقف وتضحيات

 كبيرة 3 80.40 0.944 4.02

 كبيرة 4 80.20 0.968 4.01  دعمت شعوري بالمسؤولية نحو تبني خيار المقاومة
لى قـوة المقاومـة   رف إرفعت معنوياتي من خالل التع

 كبيرة 5 80.00 0.945 4.00  وعتادها

زادت من شعوري بأهمية وضرورة ممارسة المقاومـة  
  عيهابنو

 كبيرة 6 79.80 0.891 3.99

  كبيرة 7 73.20 1.098 3.66  رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على شعبي
 كبيرة  79.80 0.779 3.99  تأثير الوجدانيلالدرجة الكلية ل

وأدنى تأثير وجداني لموقع كتائب الشهيد  أن أعلىب القوليمكن  من بيانات الجدول السابق
  :كانتا على النحو االتيعز الدين القسام 
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فقد كان المتوسط الحسابي لها   ،"نمت مشاعري بالفخر بإنجازات المقاومة والمقاومين"  -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%83.20( لها الوزن النسبيو ،)4.16(يساوي 
على أعلـى   ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةمن قبل  كبيرة

من ضمن التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على موقـع كتائـب   متوسط حسابي 
  .الشهيد عز الدين القسام في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

فقد كان المتوسط الحسـابي لهـا    " .رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على شعبي"  -
 كبيرةهناك موافقة بدرجة  عني أن، وهذا ي)%73.20(الوزن النسبي و ،)3.66(يساوي 
متوسـط   دنىعلى أ ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةمن قبل 
من ضمن التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على موقع كتائب الشهيد عـز  حسابي 

  .الدين القسام في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

للتأثيرات الوجدانية لموقـع كتائـب   الكلي المتوسط الحسابي  لقول بأنيمكن ا ،بشكل عام -
 ، وهذا يعني أن)%79.80( لها الوزن النسبيو )3.99(يساوي  الشهيد عز الدين القسام

التأثيرات الوجدانية الناتجة على  الشباب عينة الدراسةمن قبل  كبيرةهناك موافقة بدرجة 
 يد عز الدين القسام في تعزيز ثقافتهم المقاومة.عن اعتمادهم على موقع كتائب الشه

 :موقع سرايا القدس 2.2.2

التكرارات والنسب المئوية للتأثيرات الوجدانية الناتجة عن 4.25ن الجدول رقم (يبي (
  وذلك على النحو اآلتي:، في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة سرايا القدساعتماد الشباب على موقع 

وزان النسبية للتأثيرات الوجدانية الناتجة والنسب المئوية واأل ضح التكرارات): يو4.25جدول (
  المقاومةب الشباب على موقع سرايا القدس في تعزيز ثقافتهمعن اعتماد 

ــع الكمــي                                         التوزي
 لتأثيرات الوجدانية ا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

جة در  الترتيب
  التأثير

  كبيرة 1 78.20 0.882 3.91  نمت مشاعري بالفخر بإنجازات المقاومة والمقاومين
  كبيرة 2 78.00 0.908 3.90  كراهيتي لالحتالل اإلسرائيليزادت من 

أصبحت أكثر تعاطفاً مع رجال المقاومة من خـالل مـا   
  يقدمون من مواقف وتضحيات

  كبيرة 3 77.60 0.839 3.88

لى قـوة المقاومـة   ي من خالل التعرف إرفعت معنويات
  كبيرة 4 76.20 0.867 3.81  وعتادها
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ــع الكمــي                                         التوزي
 لتأثيرات الوجدانية ا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

جة در  الترتيب
  التأثير

زادت من شعوري بأهمية وضرورة ممارسة المقاومـة  
  كبيرة 5 76.00 0.956 3.80  بنوعيها

  كبيرة 6 74.20 1.039 3.71  دعمت شعوري بالمسؤولية نحو تبني خيار المقاومة
  كبيرة 7 70.00 1.070 3.50  شعبي رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على

  كبيرة  75.80 0.763  3.79  تأثير الوجدانيلالدرجة الكلية ل

تأثير وجداني لموقع سرايا القدس  وأدنى أعلى أنب القوليمكن  ،من بيانات الجدول السابق
  :تيتا على النحو اآلكان

متوسط الحسابي لها فقد كان ال  ،"نمت مشاعري بالفخر بإنجازات المقاومة والمقاومين"  -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%78.20( لها الوزن النسبيو)، 3.91(يساوي 
على أعلـى   ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذالشباب عينة الدراسة ل بمن ق كبيرة

من ضمن التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على موقع سرايا القدس متوسط حسابي 
  .تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشبابفي 

فقد كان المتوسط الحسـابي لهـا    " رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على شعبي"  -
هناك موافقـة بدرجـة    ، وهذا يعني أن)%70.00( لها الوزن النسبيو)، 3.50(يساوي 
 دنـى علـى أ  ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بمن ق كبيرة

من ضمن التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على موقع سرايا القدس متوسط حسابي 
  .في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

للتـأثيرات الوجدانيـة لموقـع    الكلي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن ،بشكل عام
، وهذا يعني أن هناك )%75.80( لها الوزن النسبيو)، 3.79(يساوي  كتائب سرايا القدس

التأثيرات الوجدانيـة الناتجـة عـن    على الشباب عينة الدراسة ل بمن ق كبيرةموافقة بدرجة 
  اعتمادهم على موقع سرايا القدس في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة.

 التأثيرات السلوكية: .3

    االتجاه العام لموقعي الدراسة: 3.1

للتأثيرات السلوكية الناتجة عن المئوية  ) التكرارات والنسب4.26ن الجدول رقم (يبي
 وذلك على النحو اآلتي:، المقاومةب تعزيز ثقافتهمفي  موقعي الدراسةاعتماد الشباب على 
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وزان النسبية للتأثيرات السلوكية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.26جدول (
  المقاومةب تهمالشباب على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافعن اعتماد 

  التوزيع الكمي
 التأثيرات السلوكية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

ت سلوكياتي اتجاه المقاومـة والمقـاومين إلـى    غير
  األفضل 

  كبيرة  1 77.00 1.006 3.85

كتبــت عــدداً مــن المنشــورات والتعليقــات علــى 
  مقاومةالموضوعات التي تدعم ال

  كبيرة 2 72.00 1.206 3.60

  كبيرة 3 70.60 1.077 3.53  شجعت حضوري فعاليات عن المقاومة والمشاركة فيها

زادت مشاركتي في المسـيرات المناهضـة لالحـتالل    
  اإلسرائيلي

  كبيرة 4 69.40 1.140 3.47

  كبيرة 5 69.00 1.174 3.45  زادت من مشاركتي في بعض أعمال المقاومة

ي بعض األنشطة التوعوية للتعريف بالمقاومة شاركت ف
  والتمسك بها

  كبيرة 6 63.00 1.219 3.15

  متوسطة 7 56.40 1.261 2.82  شاركت في الندوات وورش العمل المتعلقة بالمقاومة

  كبيرة  68.60 0.949  3.43  لتأثير السلوكيالدرجة الكلية ل

ـ     ىأن أعلب القوليمكن  ،من خالل بيانات الجدول السابق وقعي وأدنـى تـأثير سـلوكي لم
  :تيالدراسة كانتا على النحو اآل

فقد كان المتوسط الحسابي  " غيرت سلوكياتي اتجاه المقاومة والمقاومين إلى األفضل"  -
هنـاك موافقـة    ، وهذا يعنـي أن )%77.00( لها الوزن النسبيو )،3.85(يساوي لها 

على  ا التأثيروقد حصل هذ ا التأثير،على هذالشباب عينة الدراسة ل بمن ق كبيرةبدرجة 
من ضمن التأثيرات السلوكية  الناتجة عن االعتماد على مـوقعي  أعلى متوسط حسابي 

  .الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

فقد كان المتوسط الحسابي لها   ،"شاركت في الندوات ورش العمل المتعلقة بالمقاومة"  -
هناك موافقة بدرجـة   ، وهذا يعني أن)%56.40( لها نسبيالوزن الو)، 2.82(يساوي 
 دنىعلى أ ا التأثيروقد حصل هذ ا التأثير،على هذ الشباب عينة الدراسةل بمن ق متوسطة

من ضمن التأثيرات السلوكية الناتجة عن االعتماد على موقعي الدراسة متوسط حسابي 
  .في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب
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للتـأثيرات السـلوكية  لمـوقعي    الكلي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن ،بشكل عام -
هناك موافقـة   ، وهذا يعني أن)%68.60لها(الوزن النسبي و )،3.43(يساوي  الدراسة
التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتمادهم على  الشباب عينة الدراسةل بمن ق كبيرةبدرجة 

 هم بالمقاومة.على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافت
وتتفق مع هذه النتيجة ما يراه مسؤول موقع سرايا القدس، أن المواقع اإللكترونيـة  
العسكرية الفلسطينية عامة، وموقعي الدراسة خاصة يعمالن على التأثير في سلوك الشباب، 
وتغيير نظرتهم تجاه المقاومة ورجالها؛ مما يجعلهم يتبنون خيارها ويدعموها، من خـالل  

كاتهم في فعالياتها، ودعمها، وتأييدها، والتفاعل مـع الموضـوعات المنشـورة فـي     مشار
 .)1(الموقعين والتعبير عن رأيهم فيها

م) تأثيرات سلوكية أخرى لشبكات التواصل االجتماعي 2018وذكرت دراسة سليم (
يـة  متابعة الصفحات اإللكترون :على تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا المقاومة، منها

، تالها االطـالع علـى دراسـات تُعنـى     )%75.7(التي تُعنى بالمقاومة بوزن نسبي بلغ 
، فيما جاءت بعض التأثيرات السلوكية التي ذكرها الباحث سليم )%73.3(بالمقاومة بنسبة 

 ،في درجة تفاعل الشباب الفلسطيني على شبكات التواصل االجتماعي مع قضايا المقاومـة 
%، والمشاركة في 67.7لموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة بنسبة التعليق على ا :منها

  .)2(%64.7الحمالت اإللكترونية الداعمة لقضايا المقاومة بنسبة 

  

 :مستوى كل موقع على حدة 3.2

 موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام: 3.2.1

ن ة الناتجة عسلوكي) التكرارات والنسب المئوية للتأثيرات ال4.27يبين الجدول رقم (
وذلـك  ، في تعزيز ثقافتهم بالمقاومة موقع كتائب الشهيد عزالدين القساماعتماد الشباب على 

  على النحو اآلتي:

                                                           
  م2019مارس/آذار  1هبة أبوعبيد (مرسل بالبريد اإللكتروني)، مسؤول موقع سرايا القدس (مستلم)،  )1(
سليم، استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة: دراسة ) 2(

  ).141ميدانية(ص
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وزان النسبية للتأثيرات السلوكية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.27جدول (
  المقاومةب افتهمد عز الدين القسام في تعزيز ثقموقع كتائب الشهيالشباب على عن اعتماد 

  التوزيع الكمي
  السلوكيةلتأثيرات ا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

رت سلوكياتي اتجاه المقاومـة والمقـاومين إلـى    غي
  األفضل 

  كبيرة 1 80.60 0.924 4.03

 كبيرة 2 71.60 1.053 3.58  شجعت حضوري فعاليات عن المقاومة والمشاركة فيها

 كبيرة 3 71.40 1.160 3.57  زادت من مشاركتي في بعض أعمال المقاومة

مــن المنشــورات والتعليقــات علــى  كتبــت عــددا
  الموضوعات التي تدعم المقاومة

 كبيرة 4 70.40 1.200 3.52

زادت مشاركتي في المسـيرات المناهضـة لالحـتالل    
  اإلسرائيلي

 كبيرة 5 69.60 1.048 3.48

ت فـي بعـض األنشـطة التوعويـة للتعريـف      شارك
  بالمقاومة والتمسك بها

 متوسطة 6 62.00 1.186 3.12

  متوسطة 7 55.60 1.188 2.78  شاركت في الندوات وورش العمل المتعلقة بالمقاومة

 كبيرة  68.80 0.874  3.44  لتأثير السلوكيلالدرجة الكلية 

وأدنى تأثير سلوكي لموقع كتائـب   أعلى أنب القوليمكن  ،خالل بيانات الجدول السابقمن 
  :تيالدين القسام كانتا على النحو اآلالشهيد عز 

فقد كان المتوسط الحسابي   ،"غيرت سلوكياتي اتجاه المقاومة والمقاومين إلى األفضل"  -
هناك موافقة بدرجة  ، وهذا يعني أن)%80.60(لها الوزن النسبيو )4.03(يساوي لها 
على أعلـى   ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ باب عينة الدراسةالشل بقمن  كبيرة

الناتجة عن االعتماد على موقـع كتائـب    من ضمن التأثيرات السلوكيةمتوسط حسابي 
  .الشهيد عزالدين القسام في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب

متوسط الحسابي لها فقد كان ال  ،"شاركت في الندوات ورش العمل المتعلقة بالمقاومة"  -
هناك موافقة بدرجـة   ، وهذا يعني أن)%55.60( لها الوزن النسبيو )2.78(يساوي 
 دنىعلى أ ا التأثيروقد حصل هذ ،ا التأثيرعلى هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  متوسطة

من ضمن التأثيرات السلوكية الناتجة عن االعتماد على موقـع كتائـب   متوسط حسابي 
  .لدين القسام في تعزيز في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشبابالشهيد عزا
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لموقع كتائـب   ات السلوكية تأثيرللالكلي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن ،ل عامبشك -
، وهذا يعني )%68.80( لها الوزن النسبيو)، 3.44(يساوي  الشهيد عز الدين القسام

كبيرةهناك موافقة بدرجة  أن من قالتـأثيرات السـلوكية   على  عينة الدراسة الشبابل ب
الناتجة عن اعتمادهم على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام فـي تعزيـز ثقـافتهم    

  بالمقاومة.
 موقع سرايا القدس: 3.2.2

ة الناتجة عن سلوكي) التكرارات والنسب المئوية للتأثيرات ال4.28يبين الجدول رقم (
  وذلك على النحو اآلتي:، تعزيز ثقافتهم بالمقاومة في موقع سرايا القدساعتماد الشباب على 

وزان النسبية للتأثيرات السلوكية الناتجة ضح التكرارات والنسب المئوية واأل): يو4.28جدول (
  المقاومةب الشباب على موقع سرايا القدس في تعزيز ثقافتهم عن اعتماد

  التوزيع الكمي
  السلوكيةلتأثيرات ا

المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر
  المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة   الترتيب
  التأثير

رت سلوكياتي اتجاه المقاومـة والمقـاومين إلـى    غي
  األفضل 

  كبيرة 1 73.60 1.087 3.68

كتبــت عــدداً مــن المنشــورات والتعليقــات علــى 
  الموضوعات التي تدعم المقاومة

  كبيرة  2 73.60 1.211 3.68

  كبيرة  3 69.40 1.101 3.47  اركة فيهاشجعت حضوري فعاليات عن المقاومة والمش

زادت مشاركتي في المسـيرات المناهضـة لالحـتالل    
  اإلسرائيلي

  كبيرة 4 69.00 1.232 3.45

  متوسطة 5 66.40 1.188 3.32  زادت من مشاركتي في بعض أعمال المقاومة

شاركت فـي بعـض األنشـطة التوعويـة للتعريـف      
  بالمقاومة والتمسك بها

  متوسطة 6 63.40  1.251 3.17

  متوسطة 7 57.00 1.333  2.85  شاركت في الندوات وورش العمل المتعلقة بالمقاومة

  كبيرة  68.40 1.023  3.42  لسلوكيلتأثير الالدرجة الكلية 

سـرايا   وأدنى تأثير وجداني لموقع أن أعلىب القوليمكن  ،خالل بيانات الجدول السابقمن 
  :تيالقدس كانتا على النحو اآل
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فقد كان المتوسط الحسابي   ،"ت سلوكياتي اتجاه المقاومة والمقاومين إلى األفضلغير"  -
هناك موافقة بدرجة  ، وهذا يعني أن)%73.60( لها الوزن النسبيو )3.68(يساوي لها 
على أعلـى   ا التأثيروقد حصل هذ ا التأثير،على هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرة

الناتجة عن االعتماد على موقـع سـرايا    ثيرات السلوكيةمن ضمن التأمتوسط حسابي 
  .لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومة القدس في تعزيز

فقد كان المتوسط الحسابي لها   ،"شاركت في الندوات ورش العمل المتعلقة بالمقاومة"  -
هناك موافقة بدرجـة   ، وهذا يعني أن)%57.00( لها الوزن النسبيو )2.85(يساوي 

 دنىعلى أ ا التأثيروقد حصل هذ ا التأثير،على هذ الشباب عينة الدراسةل بقمن  وسطةمت
الناتجة عن االعتماد على موقـع سـرايا    من ضمن التأثيرات السلوكيةمتوسط حسابي 

  .لدى الشباب في تعزيز ثقافة المقاومة القدس

لموقع كتائـب   ةسلوكيال اتتأثيرللالكلي المتوسط الحسابي  يمكن القول بأن ،بشكل عام -
هنـاك   ، وهذا يعني أن)%68.40( لها الوزن النسبيو ،)3.42(يساوي  سرايا القدس

التأثيرات السلوكية الناتجة عـن  على  الشباب عينة الدراسةل بقمن  كبيرةموافقة بدرجة 
  المقاومة.ب على موقع سرايا القدس في تعزيز ثقافتهم هماعتماد

وجدت صعوبة في مقارنة نتائج التأثيرات مع دراسات سابقة ها تشير الباحثة إلى أنّو
نظراً لعدم تخصص أي دراسة في المجال العسكري، إال دراسة سـليم اسـتطاعت    ،أخرى

  بسبب تناولها لقضايا المقاومة. ؛الباحثة االستفادة منها
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المقترحات:المعوقات و :اخامس    
  : ن وجهة نظر الشبابم في موقعي الدراسةجوانب الضعف والقصور  .1

لجوانب الضعف والقصور في ) التكرارات والنسب المئوية 4.29ن الجدول رقم (يبي
  وذلك على النحو اآلتي:، موقعي الدراسة

  موقعي الدراسة في): يوضح التكرار والنسبة المئوية لجوانب الضعف والقصور 4.29جدول (

  التوزيع الكمي
  جوانب الضعف والقصور

  الترتيب  المئوية % النسبة  العدد

  1  41.0  59  لغتها وأسلوبها التخويني الذي يبرز في بعض الموضوعات
  2 40.3  58  من والمقاومةن والخبراء العسكريين في مجال األغياب المحللي

غفـال المقاومـة   على موضوعات المقاومة المسلحة وإ التركيز
  الشعبية

52 36.1 3  

بعـض قضـايا   راء مختلفة فـي  عدم عرض وجهات نظر وآ
  المقاومة واالكتفاء برأي واحد

51  35.4 4  

  5 22.9  33  حداث والمستجداتام بقصص الشهداء على حساب أهم األاالهتم
  6 16.0  23  محدودية نشر الدراسات واألبحاث العلمية المتصلة بالمقاومة

  7  13.9  20  الجمود والرتابة في تصميم الموقع
كالتحقيق الصـحفي والحـديث   عدم االهتمام بالفنون التفسيرية 

  الصحفي
20  13.9 8  

  9  9.0  13  ضعف وجود روابط لها ذات صلة بموضوعات المقاومة
  10  4.2  6  أخرى

 145 ن=*  

 ها موقعـا يعاني منالتي قصور الضعف والتشير بيانات الجدول السابق إلى جوانب 
 برز في بعض الموضوعاتلغتها وأسلوبها التخويني الذي ي الدراسة، فجاء في المرتبة األولى

م) التي أظهرت أن مـن أبـرز   2018، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جودة ()%41(بنسبة 
نقاط الضعف للمواقع اإللكترونية الفلسطينية الحزبية من وجهة نظر النخبة هي عـدم إدارة  
 االختالف مع اآلخر بمهنية ووطنية، حيث االختالف الجارح الذي يخرج عن نطاق اختالف
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م)  حول عـدداً مـن أوجـه القصـور     2014(ويؤكد ذلك ما ذكرته دراسة العقاد، )1(الرأي
واإلخفاق في دور مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية حيال نشر ثقافة المقاومة كان أهمها 
انخراط مواقع الصحافة االلكترونية في مشاكل االنقسام الفلسطيني الداخلي، والتعاطي معهـا  

  .)2(، وذلك يتم على حساب القضية والمشروع التحريريبكل حزبية
مـن  ن والخبراء العسـكريين فـي مجـال األ   غياب المحلليتالها في المرتبة الثانية 

، ويرى الشباب عينة الدراسة أن من أهم أسباب لجـؤهم لهـذه   )%40.3(بنسبة  والمقاومة
طالعهم علـى  متابعتهم واة والذي يأتي من خالل المواقع هي زيادة مستوى وعيهم بالمقاوم

آراء المحللين والخبراء العسكريين وتوضيح وجهة نظرهم في هذه القضايا، فغيـابهم وقلـة   
طرح آراء هذه الشريحة من المثقفين في هذا الجانب يجعلها من أهم جوانب القصور التـي  

  يعاني منها موقعي الدراسة. 
ال المقاومـة الشـعبية بنسـبة    التركيز على موضوعات المقاومة المسلحة واغفيتلوها 

اهتمام كشفت عن ، التي واختلفت هذه النتيجة مع ما أظهرته نتائج الدراسة التحليلية ،)36.1%(
، وترجـع  )3(للمسلحة )%23.5، مقابل ()60.2ومة الشعبية بنسبة(موقعي الدراسة بقضايا المقا

ثقافـة المقاومـة    نشـر تهتم ب أنهاعلى الشباب ينظرون إلى هذه المواقع  الباحثة السبب إلى أن
مرجعيتها لفصيل عسكري مسلح، وهذا يخالف ما يقوم به موقعي الدراسة الذي المسلحة بسبب 

بسـبب األحـداث   جاء بالمقاومة الشعبية  إال أن اهتمامهايهتم بقضايا المقاومة بكافة أشكالها، 
  لدراسة التحليلية.ل والمستجدات التي شهدتها الساحة الفلسطينية خالل الفترة الزمنية

عدم عرض وجهات نظر واراء مختلفة في بعض قضايا المقاومـة واالكتفـاء   ثم تالها    
، ثم االهتمام بقصـص الشـهداء علـى حسـاب أهـم االحـداث       )%35.4(برأي واحد بنسبة 

، ثم محدودية نشر الدراسات واألبحاث العلمية المتصلة بالمقاومـة  )%22.9(والمستجدات بنسبة 
، ثـم عـدم االهتمـام    )%13.9(، ثم الجمود والرتابة في تصميم الموقع بنسبة )%16.0(بنسبة 

، ثم ضـعف وجـود   )%13.9(كالتحقيق الصحفي والحديث الصحفي بنسبة  ،بالفنون التفسيرية
، وأخيـراً معوقـات أخـرى بنسـبة     )%9.0بنسبة( روابط لها ذات صلة بموضوعات المقاومة

)4.2%(.  
                                                           

 دراسة تحليلية وميدانية مقارنة فلسطينية الحزبية في التنشئة السياسية:دور المواقع اإللكترونية ال، جودة )1(
  ).240(ص

العقاد، دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة: دراسة  )2(
   ).270تطبيقية(ص

   ).3.1انظر جدول ( )3(



214 

علـى   م) أن اعتماد الصحافة اإللكترونيـة 2014دراسته (الدكتور العقاد في  ويرى
ـ   رخاً كبيـراً فـي   مصادر غير دقيقة ومجهولة في نشر أخبارها الهامة والتي قد تحـدث ش

تبنيها ألفكار وتوجهات األحزاب والتسويق لها دون االستناد إلى مرجعية وطنيـة  المجتمع، و
هي مـن أهـم جوانـب الضـعف      ؛متوافقة، خاصة في موضوعات المقاومة وما يتعلق بها

  .  )1(الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومةوالقصور التي تعاني منها 

 مقترحات تطوير موقعي الدراسة: .2

مـوقعي   لمقترحـات تطـوير  ) التكرارات والنسب المئوية 4.30ن الجدول رقم (يبي
  ى النحو اآلتي:وذلك عل، في تناولها قضايا وموضوعات المقاومة الدراسة

في تناولها  موقعي الدراسةتكرار والنسبة المئوية لمقترحات تطوير ): يوضح ال4.30جدول (
  قضايا وموضوعات المقاومة

  التوزيع الكمي
  مقترحات التطوير

النسبة   العدد
  الترتيب  المئوية %

  1  47.9  69  إفساح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي اآلخر
  2 39.6 57  املة عن الموضوعات الخاصة بالمقاومة الفلسطينيةتقديم معلومات دقيقة وش

  3 37.5  54  لمام بجميع موضوعات المقاومة الفلسطينية بنوعيها المسلح والشعبيالتنويع واإل
  4 36.8  53  تقديم تحليالت عسكرية وأمنية عميقة

  5 30.6  44  عالم الجديد إلنجاح وتعزيز الموقع باستمراراالستعانة بخبراء اإل
  6  19.4  28  مراعاة عدم المبالغة في صياغة عناوينها

  7 18.8  27  المتابعة الفورية إلحداث وموضوعات المقاومة الفلسطينية
  8  17.4  25  االهتمام الدائم بالشكل واإلخراج الفني للموقع

  9  15.3  22  التنوع في الفنون الصحفية المستخدمة في تناول قضايا وموضوعات المقاومة 
  10 13.9  20  لكترونيةخصصة في مجال الكتابة للصحافة اإليم دورات متتنظ

  11  0.7  1  أخرى

 145 قيمة ن=*  

                                                           
في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة: دراسة  العقاد، دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية )1(

   ).270تطبيقية(ص
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أهم مقترحات تطوير موقعي الدراسة من وجهة نظر  أن تشير بيانات الجدول السابق
وتتفق مـع هـذه    ،)%47.9(بنسبة  إفساح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي اآلخرالشباب هي 

 دراسـة موقعي الكانت من أهم مقترحات التطوير لدى م) التي 2018(جودة اسة درالنتيجة 
، كما تتفق الباحثة مع هذه النتيجة فـي  )1(زيادة مساحة اإلدالء باآلراء السياسية المختلفةهي 

وطـرح   ،ضرورة االهتمام بإفساح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي اآلخر في موقعي الدراسة
  .قضايا المعروضة، باستثناء ما يتعدى األدب والذوق العامكامله في ال وجهة نظره

 تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن الموضوعات الخاصة بالمقاومة الفلسـطينية  تالها   
تحري الدقة م) التي أظهرت أن 2018وتتفق مع هذه النتيجة دراسة سليم ( ،)%39.6(بنسبة 

شبكات التواصل أهم مقترحات التطوير لكانت من  والموضوعية في المعلومات المنشورة فيها
  .)2( في تعزيز وعي الشباب بقضايا المقاومة االجتماعي

لمام بجميع موضوعات المقاومة الفلسطينية بنوعيهـا المسـلح   التنويع واإل جاء ثم 
 ثـم ، )%36.8(بنسبة تقديم تحليالت عسكرية وأمنية عميقة  ثم، )%37.5(بنسبة  والشعبي

 ثـم ، )%30.6(بنسـبة   العالم الجديد إلنجاح وتعزيز الموقع باسـتمرار االستعانة بخبراء ا
وترى الباحثة أن على مـوقعي  ، )%19.4(بنسبة  مراعاة عدم المبالغة في صياغة عناوينها

كي تبقـى  الدراسة االبتعاد عن المبالغة واإلثارة والتضخيم في صياغة عناوينها ومضامينها 
  عالمية.محافظة على مصداقيتها ومهنيتها اإل

بنسـبة   حـداث وموضـوعات المقاومـة الفلسـطينية    جاءت المتابعة الفورية أل ثم
التنوع في ثم ، )%17.4(بنسبة  االهتمام الدائم بالشكل واإلخراج الفني للموقع ثم، )18.8%(

والتي  ،)%15.3(بنسبة  الفنون الصحفية المستخدمة في تناول قضايا وموضوعات المقاومة
اهتماماً في أن تكون المواقع اإللكترونية الفلسطينية أكثر م) 2014العقاد ( اتفقت معها دراسة

م تركيـز الجهـد   بنشر القصص الصحفية والتحقيقات والتحليالت اإلخبارية والمقاالت وعد
  . )3(األساسي على الخبر

                                                           
جودة، دور المواقع االلكترونية الفلسطينية الحزبية في التنشئة السياسية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة  )1(

  ).242(ص
ايا المقاومة: دراسة سليم، استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقض) 2(

  )141ميدانية(ص
العقاد، دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة: دراسة  )3(

   ).293تطبيقية(ص
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بنسـبة   تنظيم دورات متخصصة في مجال الكتابة للصحافة االلكترونية وأخيراً جاء
  %.0.7بنسبة  وقات أخرىمعو، 13.9%

التركيز علـى  إضافة إلى ما سبق أن يتم  -أيضاً–وترى الباحثة أنه من الضروري 
انطالقاً مـن اسـتراتيجية   في موقعي الدراسة، التوافق الوطني في نقل موضوعات المقاومة 

 صفحاتالدائم  بتدعيم  واالهتماملفلسطيني، إعالمية موحدة ومسئولة تعبر عن واقع الشعب ا
لنشر ووصول رسالة المقاومة الفلسطينية إلى وذلك الموقع الناطقة باللغات األجنبية المختلفة 

  أوسع نطاق عالمي.
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  المبحث الثاني
  ومناقشتها اختبار فروض الدراسة الميدانية

يستعرض هذا المبحث اختبار فروض الدراسة، للتعرف علـى دور المواقـع اإللكترونيـة    
  الفلسطينية في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب، وهي: العسكرية

 ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( عالقة ارتباطية  وجدت :الفرضية األولى
α ( المقاومةلموقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحو بين درجة متابعة الشباب.  

  "Personيرسون " ب طاستخدام معامل االرتبا تم ،الفرضية هذه ولإلجابة عن
  بيرسونمعامل االرتباط نتائج ): 4.31جدول (

  تعزيز ثقافة المقاومة
  درجة المتابعة

  (.Sig) االحتماليةالقيمة   لالرتباط معامل بيرسون
  0.002  0.295*  كتائب الشهيد عز الدين القسام

 0.000  0.507*  سرايا القدس
 0.000  0.312*  الدراسة  موقعا

  .α ≥ 0.05إحصائياً عند مستوى داللة  االرتباط دال *  

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى  ارتباطية عالقةه توجد ثبت صحة الفرض القائل أنّ
  المقاومة.لموقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحو  بين درجة متابعة الشباب) α ≥ 0.05الداللة (

  لموقعي الدراسة: تجاه العاماال .1

درجة متابعة الشباب للمواقع اإللكترونيـة العسـكرية   بين أن معامل االرتباط  نتبي
.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (وأن  )،0.312(يساوي  الفلسطينية وتعزيز ثقافتهم بالمقاومة

 ،صـفرية وهذا يعني رفض الفرضـية ال  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ) ،0.000(
بين درجة متابعة ذات داللة إحصائية ارتباطية وجود عالقة  ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد

 مة.المقاولموقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحو الشباب 
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 وتؤكـد ، )2(م)2015، ودراسة بـريص ( )1(م)2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األسطل (
ع المتخصص من المواقع االلكترونية كفيل بأن يعزز من الباحثة أن المتابعة الدائمة لهذا النو

ألنها تركز عليه من خالل  االمقاومة، نظر المستوى الثقافي للشباب  في قضايا وموضوعات
  تغطيتها وموضوعاتها الصحفية المنشورة.  

  :مستوى كل موقع على حدة .2

 :موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام 2.1

نتبي ن درجة متابعة الشباب لموقع كتائب الشهيد عـز الـدين   بيمعامل االرتباط  أن
.) تسـاوي  Sigالقيمة االحتماليـة ( ، وأن )0.295(يساوي القسام وتعزيز ثقافتهم بالمقاومة 

ودعم  ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.002(
بين درجة متابعة الشباب لموقع حصائية وجود عالقة ذات داللة إ الفرضية البديلة التي تؤكد

  المقاومة.نحو كتائب الشهيد عز الدين القسام وتعزيز ثقافتهم 
  موقع سرايا القدس: 2.2

نتبي بين درجة متابعة الشباب لموقع سرايا القدس وتعزيز ثقافتهم معامل االرتباط  أن
وهي أقل من )، 0.000(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (، وأن )0.507(يساوي بالمقاومة 

 ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،0.05مستوى الداللة 
وقع سرايا القدس وتعزيز ثقافتهم بين درجة متابعة الشباب لموجود عالقة ذات داللة إحصائية 

  المقاومة.نحو 
ـ   عالقـة ارتباطيـة    وجدت: الثانية الفرضية   د مسـتوى الداللـة   ذات داللـة إحصـائية عن

)0.05 ≤ α ( وحجـم معـرفتهم بقضـايا     لمـوقعي الدراسـة  بين درجة متابعة الشباب
  .وموضوعات المقاومة

  "Personبيرسون "  طاستخدام معامل االرتبا تم ،الفرضية هذه ولإلجابة عن

  

                                                           
األسطل، اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني نحو دور المواقع الفلسطينية اإللكترونية في ترتيب  )1(

  ).200ايا الهجرة غير الشرعية: دراسة ميدانية (صأولوياتهم تجاه قض
بريص، اعتاد طلبة الجامعات في محافظة غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تشكيل معارفهم ) 2(

  ).104نحو قضايا البيئة: دراسة ميدانية (ص
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  بيرسونمعامل االرتباط نتائج ): 4.32(جدول 

  حجم المعرفة بقضايا 
  وموضوعات المقاومة

  جة المتابعةدر
  (.Sig) االحتماليةالقيمة   لالرتباط معامل بيرسون

  0.000  0.505*  كتائب الشهيد عز الدين القسام
 0.000  0.559*  سرايا القدس

 0.000  0.451*  الدراسة موقعا

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *  

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  بار الفرضية:نتيجة اخت -

ذات داللة إحصائية عند مستوى   ارتباطية عالقةه توجد ثبت صحة الفرض القائل أنّ
بين درجة متابعة الشباب لموقعي الدراسة وحجـم معـرفتهم بقضـايا    ) α ≥ 0.05الداللة (

  وموضوعات المقاومة.

 لموقعي الدراسة: االتجاه العام .1

نتبي وحجم معـرفتهم   لشباب لموقعي الدراسةابين درجة متابعة معامل االرتباط  أن
.) تسـاوي  Sigالقيمـة االحتماليـة (  ، وأن )0.451(يساويبقضايا وموضوعات المقاومة 

 ،وهذا يعني رفض الفرضـية الصـفرية   ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة )، 0000.(
الشـباب   بين درجة متابعةوجود عالقة ذات داللة إحصائية  ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد

  .لموقعي الدراسة وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة

ما زادت متابعـة الشـباب   كلّ حيث إنههذه النتيجة تتسم بالمنطقية،  وترى الباحثة أن
، زاد حجم المستوى المعرفي لديهم بقضايا وموضوعات المقاومة، وهذا مـا  لموقعي الدراسة

  تهدف إليه هذه المواقع من خالل عملها.

ض القائـل بوجـود   م) في صحة الفر2016مع دراسة أبو ليلة (هذه النتيجة وتتفق  
بين مستوى اعتماد الشباب فـي   )α ≥ 0.05عند مستوى الداللة (حصائية عالقة ذات داللة إ



220 

، ومـع  )1(محافظات غزة على المواقع اإللكترونية ومستوى معرفتهم بقضايا التوعية األمنية
عنـد  حصائية ض القائل بوجود عالقة ذات داللة إفي صحة الفر م)2015دراسة أبو قوطة (
بين مستوى اعتماد عينة الدراسة على المواقـع اإللكترونيـة   ) α ≥ 0.05مستوى الداللة (

  .)2(اإلسرائيلية -ومستوى معرفتهم بقضية المفاوضات الفلسطينية

  :مستوى كل موقع على حدة .2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 2.1

نتبي بين درجة متابعة الشباب لموقع كتائب الشهيد عـز الـدين   معامل االرتباط  أن
القيمة االحتمالية ، وأن )0.505(يساوي القسام وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة 

)Sig وهذا يعني رفض الفرضية  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )،0.000(.) تساوي
بين درجة متابعة وجود عالقة ذات داللة إحصائية  لة التي تؤكدالصفرية ودعم الفرضية البدي

 الشباب لموقع كتائب الشهيد عز الدين القسام وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة.

  موقع سرايا القدس 2.2

بين درجة متابعة الشباب لموقع سرايا القدس وحجم معرفتهم أن معامل االرتباط  تبين
القيمـة  ، وأن )0.559(يسـاوي  ة فقد كان معامـل االرتبـاط   بقضايا وموضوعات المقاوم

وهذا يعني رفض  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000(.) تساوي Sigاالحتمالية (
بـين  وجود عالقة ذات داللة إحصـائية   الفرضية الصفرية ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد
  تهم بقضايا وموضوعات المقاومة.درجة متابعة الشباب لموقع سرايا القدس وحجم معرف

  

  

  

                                                           
ي تنمية وعيهم األمني: أبو ليلة، اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية ف )1(

  )119دراسة ميدانية (
أبو قوطة، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على المواقع اإللكترونية في اكتساب المعلومات عن )2(

  ).116اإلسرائيلية: دراسة ميدانية (ص -المفاوضات الفلسطينية
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 ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( عالقة ارتباطية  وجدالفرضية الثالثة: ت
α ( تقدمه من معلومات تعـزز   ودرجة ثقتهم بما لموقعي الدراسةبين درجة متابعة الشباب

  المقاومةنحو ثقافتهم 

  "Personبيرسون "  طاالرتبا استخدام معامل تم ،الفرضية هذه ولإلجابة عن
  بيرسونمعامل االرتباط نتائج ): 4.33جدول (

  درجة الثقة بما تقدمه
  درجة المتابعة

  (.Sig) االحتماليةالقيمة   لالرتباط معامل بيرسون
  0.000  0.413*  كتائب الشهيد عز الدين القسام

 0.000  0.347*  سرايا القدس
 0.000  0.348*  الدراسة موقعا

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *          

 من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    ارتباطية عالقةه توجد ثبت صحة الفرض القائل أنّ
ا تقدمه مـن  ودرجة ثقتهم بمبين درجة متابعة الشباب لموقعي الدراسة ) α ≥ 0.05الداللة (

  .المقاومة نحوعلومات تعزز ثقافتهم م

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

تبين ودرجة ثقتهم بما  لموقعي الدراسةبين درجة متابعة الشباب معامل االرتباط  أن
.) Sigالقيمة االحتمالية ( ، وأن)0.348(يساوي  تقدمه من معلومات تعزز ثقافتهم بالمقاومة

 ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(ي أقل من مستوى الداللةوه )0000.(تساوي 
بين درجة متابعة الشـباب  وجود عالقة ذات داللة إحصائية  ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد

  .المقاومة نحوتقدمه من معلومات تعزز ثقافتهم  ودرجة ثقتهم بما لموقعي الدراسة

تابعة المستمرة مـن قبـل الشـباب لمـوقعي     أن االرتباط الوثيق والمد الباحثة كوتؤ
ذلـك جليـاً أثنـاء العـدوان      برزالدراسة، سببها ثقتهم بالمعلومات المنشورة فيهما، حيث 

  م.2014م و2012ئيلي على غزة عامي اإلسرا
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  :مستوى كل موقع على حدة .2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 2.1

نتبي الشباب لموقع كتائب الشهيد عـز الـدين   بين درجة متابعة معامل االرتباط  أن
 وأن )،0.413(يسـاوي   قدمه من معلومات تعزز ثقافتهم بالمقاومةيودرجة ثقتهم بما القسام 

وهـذا   ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللـة   ،)0.000(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (
د عالقـة ذات داللـة   وجو ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد ،يعني رفض الفرضية الصفرية

 ودرجة ثقـتهم بمـا  بين درجة متابعة الشباب لموقع كتائب الشهيد عز الدين القسام إحصائية 
  .المقاومةنحو تقدمه من معلومات تعزز ثقافتهم 

 موقع سرايا القدس 2.2

ودرجة ثقـتهم  بين درجة متابعة الشباب لموقع سرايا القدس أن معامل االرتباط  تبين
القيمـة االحتماليـة   ، وأن )0.347(يساوي  ت تعزز ثقافتهم بالمقاومةقدمه من معلومايبما 

)Sig وهذا يعني رفض الفرضـية   ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة )0.000(.) تساوي
بين درجة متابعة وجود عالقة ذات داللة إحصائية  الصفرية ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد

  .المقاومة نحوتقدمه من معلومات تعزز ثقافتهم  م بماودرجة ثقتهالشباب لموقع سرايا القدس 
 ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ارتباطية عالقة  وجدت: الرابعة الفرضية

α (وحجـم معـرفتهم بقضـايا وموضـوعات      موقعي الدراسة بين ثقة الشباب بما يقدماه
  .المقاومة

  "Personبيرسون "  طاالرتبااستخدام معامل  تم ،الفرضية هذه عن ولإلجابة
  بيرسونمعامل االرتباط نتائج ): 4.34جدول (

حجم المعرفة بقضايا وموضوعات 
  المقاومة

  الثقة بما يقدماه موقعي الدراسة
  (.Sig) االحتماليةالقيمة   لالرتباط معامل بيرسون

  0.000  0.407*  كتائب الشهيد عز الدين القسام
 0.000 0.401*  سرايا القدس

 0.000  0.364*  الدراسة قعامو

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *  

  



223 

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  عالقة ثبت صحة الفرض القائل أنه توجد 
)0.05 ≤ α (اسة وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات بين ثقة الشباب بما يقدماه موقعي الدر

  .المقاومة

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

نتبي وحجم معـرفتهم   موقعي الدراسة،ه اقدمبين ثقة الشباب بما يمعامل االرتباط  أن
.) تسـاوي  Sigالقيمـة االحتماليـة (   ، وأن)0.364(يساوي بقضايا وموضوعات المقاومة 

 ،وهذا يعني رفض الفرضـية الصـفرية   ،)0.05(داللة وهي أقل من مستوى ال ،)0000.(
يقدماه بين ثقة الشباب بما وجود عالقة ذات داللة إحصائية  ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد

  .وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة موقعي الدراسة

م) في صحة الفرض القائـل بوجـود   2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو ليلة (
بين ثقة الشباب الفلسطيني فيما ) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (قة عال

  .)1(رفتهم بهذه القضيةتقدمه المواقع اإللكترونية من معارف حول قضايا التوعية األمنية ومع

  :مستوى كل موقع على حدة .2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 2.1

نتبي ة الشباب بما يقدمه موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام ثقبين معامل االرتباط  أن
القيمـة االحتماليـة   ، وأن )0.407(يسـاوي   وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة

)Sig وهذا يعني رفض الفرضية  ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  )0.000(.) تساوي
ثقة الشباب بين ات داللة إحصائية وجود عالقة ذ ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد ،الصفرية

  .بما يقدمه موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة

  
                                                           

لفلسطينية في تنمية وعيهم األمني: أبو ليلة، اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع اإللكترونية ا )1(
  ).120دراسة ميدانية (
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 :موقع سرايا القدس 2.2

نتبي ثقة الشباب بما يقدمه موقع سرايا القدس وحجم معـرفتهم  بين معامل االرتباط  أن
.) تسـاوي  Sigالقيمـة االحتماليـة (   ن، وأ)0.401(يساوي  بقضايا وموضوعات المقاومة

 ،وهذا يعني رفض الفرضـية الصـفرية   ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة  ،)0.000(
ثقة الشباب بما يقدمـه  بين وجود عالقة ذات داللة إحصائية  ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد

 .موقع سرايا القدس وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة

 ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ارتباطية عالقة  وجدت: الخامسة الفرضية
α ( المقاومةموقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحو بين اعتماد الشباب على.  

  "Personبيرسون "  طاستخدام معامل االرتبا تم ،الفرضية هذه عن ولإلجابة
  بيرسونمعامل االرتباط نتائج ): 4.35جدول (

  ثقافة المقاومة تعزيز
  موقعي الدراسةدرجة االعتماد على 

  (.Sig) االحتماليةالقيمة   لالرتباط معامل بيرسون
  0.000  0.412*  كتائب الشهيد عز الدين القسام

 0.000  0.473*  سرايا القدس
 0.000  0.444*  الدراسة  موقعا

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *  

  الجدول السابق نستنتج اآلتي:من خالل 

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    عالقة ثبت صحة الفرض القائل أنه توجد 
)0.05 ≤ α ( المقاومة موقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحواعتماد الشباب على بين.  

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

نتبي وتعزيـز ثقـافتهم    موقعي الدراسةاعتماد الشباب على  بينمعامل االرتباط  أن
وهي أقل من  )،0000.(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية ( ، وأن)0.444(يساوي بالمقاومة 

ودعم الفرضية البديلة التـي   ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(مستوى الداللة 
وتعزيـز   باب على مـوقعي الدراسـة  بين اعتماد الشوجود عالقة ذات داللة إحصائية  تؤكد

  ثقافتهم نحو المقاومة.
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 ،اعتماد الشباب الفلسطيني على موقعي الدراسة في استقاء معلوماتهم أن وهذا يعني
وكل جديد فيها، كفيل بأن يعزز من ثقافتهم نحو  ،واطالعهم الدائم على موضوعاتها ،وبحثهم

ا وتشكيل وجهـات انظـر الصـحيحة    المقاومة، ويرفع مستوى الوعي لديهم ببعض القضاي
  تجاهها. 

  :مستوى كل موقع على حدة .2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 2.1

نتبي اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام بين معامل االرتباط  أن
 )0.000(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية ( ، وأن)0.412(يساوي  وتعزيز ثقافتهم بالمقاومة

ودعم الفرضية  ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللة 
اعتماد الشباب علـى موقـع كتائـب    بين وجود عالقة ذات داللة إحصائية  البديلة التي تؤكد

 .المقاومة نحوم وتعزيز ثقافتهم الشهيد عز الدين القسا
 موقع سرايا القدس: 2.2

نتبي اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس وتعزيز ثقـافتهم  بين معامل االرتباط  أن
وهي أقل مـن   )0.000(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (، وأن )0.473(يساوي  بالمقاومة

ودعم الفرضية البديلة التـي   ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(مستوى الداللة 
وقع سرايا القدس وتعزيـز  الشباب على م اعتمادبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية  تؤكد

  .المقاومة نحوثقافتهم 
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 ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ارتباطية عالقة  وجدت: السادسة الفرضية
α ( مـوقعي  عن اعتماد الشباب على  الناتجةبين التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية

  .المقاومةهم نحو الدراسة وتعزيز ثقافت

  "Personبيرسون "  طاستخدام معامل االرتبا تم ،الفرضية هذه نع ولإلجابة
  بيرسونمعامل االرتباط نتائج ): 4.36جدول (

  التأثيرات  المواقع االلكترونية
  درجة االعتماد في تعزيز ثقافة المقاومة

  (.Sig) االحتماليةالقيمة   لالرتباط معامل بيرسون

  يد عز الدين القسامكتائب الشه

  0.000 *0.651 المعرفية

  0.000 *0.714 الوجدانية

  0.000 *0.551 السلوكية

  سرايا القدس

  0.000 *0.769 المعرفية

  0.000 *0.650 الوجدانية

  0.000 *0.566 السلوكية

  الدراسة موقعا

  0.000 *0.676 المعرفية

 0.000 *0.668 الوجدانية

 0.000 *0.550 السلوكية

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *          

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    عالقة ه توجد ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α ( الناتجة عـن اعتمـاد    ةالمعرفية والوجدانية والسلوكي بين التأثيراتإحصائية

  المقاومة. موقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحوالشباب على 

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: .1

نتبي مـوقعي  بين التأثيرات الناتجة عن اعتماد الشباب علـى  االرتباط  تمعامال أن
لكل تـأثير   ،.)Sigالقيمة االحتمالية ( ، وأنمرتفعةجاءت وتعزيز ثقافتهم بالمقاومة  الدراسة
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وهـذا يعنـي رفـض     ،)0.05(وهي أقل من مستوى الداللـة   )0.000(تساوي  على حدة
بـين  وجود عالقة ذات داللة إحصائية  ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد ،الفرضية الصفرية

 مـوقعي الدراسـة  الناتجة عن اعتماد الشباب على  المعرفية والوجدانية والسلوكيةالتأثيرات 
  المقاومة. هم نحووتعزيز ثقافت

 المعرفية والوجدانيـة والسـلوكية  ه بالفعل هناك عالقة بين التأثيرات وتجد الباحثة أنّ
ية معينة، وهو وسائل اإلعالم وتعزيز وعيهم أو ثقافتهم بقض الناتجة عن اعتماد الشباب على

 ،سـلوكية  إحداث تأثيرات مختلفة إما معرفية أو وجدانية أو منالدراسة  ما يسعى إليه موقعا
من خالل وعيهم بثقافة المقاومة الذي يزداد نتيجة االعتماد على الموضوعات والمعلومـات  

  المنشورة في موقعي المقاومة.
  :مستوى كل موقع على حدة .2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 2.1

نتبي ن الناتجة ع المعرفية والوجدانية والسلوكيةبين التأثيرات االرتباط  تمعامال أن
 جـاءت اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام وتعزيز ثقافتهم بالمقاومـة  

وهي أقل مـن  ، )0.000(تساوي  لكل تأثير على حدة.) Sigالقيمة االحتمالية (، وأن مرتفعة
ودعم الفرضية البديلة التـي   ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(مستوى الداللة 

الناتجـة   المعرفية والوجدانية والسلوكية بين التأثيراتقة ذات داللة إحصائية وجود عال تؤكد
 المقاومة. عز الدين القسام وتعزيز ثقافتهم نحوعن اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد 

 موقع سرايا القدس: 2.2

نتبي ن الناتجة ع المعرفية والوجدانية والسلوكيةبين التأثيرات االرتباط  تمعامال أن
القيمـة   ، وأنمرتفعة جاءتاعتماد الشباب على موقع سرايا القدس وتعزيز ثقافتهم بالمقاومة 

وهي أقل مـن مسـتوى الداللـة    )، 0.000(تساوي  لكل تأثير على حدة.) Sigاالحتمالية (
وجود عالقة  ودعم الفرضية البديلة التي تؤكد ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(

الناتجة عن اعتماد الشباب  المعرفية والوجدانية والسلوكية بين التأثيراتصائية ذات داللة إح
  المقاومة. على سرايا القدس وتعزيز ثقافتهم نحو
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في ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال : السابعةالفرضية 
تعزى للمتغيـرات  راسة في موقعي الد  حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة

المؤهل العلمـي، الوظيفـة، مكـان    ، المرحلة العمرية ،التالية (النوع االجتماعي الشخصية
  .)السكن، التوجه السياسي

  :على النحو االتيفرضيات فرعية وينبثق عن هذه الفرضية  خمس 

في حجم معرفـة  ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال  .1
  .النوع االجتماعي تعزى إلى متغير شباب بقضايا وموضوعات المقاومةال

 النوع االجتماعي –"  ت لعينتين مستقلتين): نتائج اختبار" 4.37جدول (

  حجم معرفة الشباب
  بقضايا وموضوعات المقاومة

  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

تائب الشهيد عز الدين موقع ك
 القسام

  0.801 3.47 ذكر
0.630 0.530 

 0.712 3.57 أنثى

  موقع سرايا القدس
  0.957  2.95 ذكر

1.486 0.140 
  0.790  3.21 أنثى

  الدراسةموقعا 
  0.786  3.33 ذكر

0.462 0.645 
  0.621  3.39 أنثى

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة 

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية:

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α (   في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تعزى لمتغيـر النـوع

  االجتماعي.

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: 1.1

نتبي القيمة االحتماليـة (  أنSig مـن مسـتوى    أكبـر وهـي   ،)0.65(.) تسـاوي
ذات داللـة   فروقوجود  التي تؤكد عدم ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(الداللة
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في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومـة تعـزى لمتغيـر النـوع     إحصائية 
  االجتماعي.

معرفـة بقضـايا   أنه ال يوجد فروق جوهرية في مسألة الوتفسر الباحثة هذه النتيجة ب
 ومطلعة بين الذكور واإلناث، فجميع شرائح المجتمع الفلسطيني مثقفةوموضوعات المقاومة 

التـي جعلـت   ، نظراً لظروفهم التي يعيشونها في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،في هذا الجانب
  من حياتهم وثقافتهم. يتجزأ الالمقاومة الفلسطينية بأشكالها وأساليبها جزءاً 

  :مستوى كل موقع على حدة 1.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 1.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig من مسـتوى الداللـة    أكبروهي  )0.530(.) تساوي
ذات داللة إحصائية  فروقوجود  وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم ،)0.05(

 شباب بقضايا وموضوعات المقاومة تعزى لمتغير النوع االجتماعي.في حجم معرفة ال
  موقع سرايا القدس: 1.2.2

من مسـتوى الداللـة    أكبروهي  )0.140(.) تساويSigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
ذات داللة إحصائية  فروقوجود  وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم ،)0.05(

  وموضوعات المقاومة تعزى لمتغير النوع االجتماعي في حجم معرفة الشباب بقضايا
في حجم معرفـة  ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال  .2

 .العمر تعزى إلى متغير الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة
  العمر –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.38جدول (

  حجم معرفة الشباب
  ت المقاومةبقضايا وموضوعا

قيمة   30-35  26-30  22-26  18-22
  االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

موقع كتائب الشـهيد عـز   
  0.123 1.969 3.46 3.57 3.77 3.92 الدين القسام

  0.025  3.262  3.30  3.31  2.93  2.50  موقع سرايا القدس
  0.368  1.059  3.43  3.47  3.24  3.25  الدراسة موقعا

  .α ≥ 0.05سطات دال إحصائياً عند مستوى داللة * الفرق بين المتو
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  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α (ُعزى لمتغير العمر.في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة ت  

 تجاه العام لموقعي الدراسة:اال 2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSigمن مسـتوى الداللـة    أكبروهي  )0.368(.) تساوي
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  تعزى لمتغير العمر. الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة معرفةفي حجم إحصائية 

مستوى وحجم المعرفة لدى اإلنسان مرهـون   منطقية، ألن النتيجةهذه حثة الباوتعد 
  بعمر اإلنسان. ات، وهو ليس مرتبطًبقدراته العقلية في التعامل مع المعلومات والموضوعا

  :مستوى كل موقع على حدة 2.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: 2.2.1

مـن مسـتوى    أكبـر وهـي   )0.123(.) تسـاوي  Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
ذات داللـة   فروقوجود  التي تؤكد عدم ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(الداللة

  في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تعزى لمتغير العمر.إحصائية 

  موقع سرايا القدس: 2.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig ى مـن مسـتو   أقـل وهـي  )، 0.025(.) تسـاوي
وجود وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد  ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(الداللة
في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضـوعات المقاومـة تعـزى    ذات داللة إحصائية  فروق

  ).30 - 26لمتغير العمر ومن خالل المتوسطات تبين أن الفروق لصالح االعمار األعلى(
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في حجم معرفة ) α ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( توجد فروق ذاتال  .3
  .المؤهل العلمي تعزى إلى متغير الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة

  المؤهل العلمي –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.39جدول (

  حجم معرفة الشباب
  بقضايا وموضوعات المقاومة

دبلوم 
  فأقل

دراسات   بكالوريوس
  عليا

ة قيم
  االختبار

القيمة االحتمالية 
)Sig(. 

  0.437 0.835 3.48 3.50 4.00 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام
  0.864  0.146  3.15  3.03  3.00  موقع سرايا القدس

  0.724  0.324  3.45  3.32  3.35  الدراسة موقعا

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة          

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:
  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال ثبت صحة الفرض القائل أنه 
)0.05 ≤ α (  في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تعزى لمتغير المؤهـل

  العلمي.
 االتجاه العام لموقعي الدراسة: 3.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig من مستوى الداللـة   أكبروهي )، 0.724(.) تساوي
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  عزى لمتغير المؤهل العلمي.في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تُإحصائية 
ي بقضـية المقاومـة   سياق وجود وعي ثقـاف  وترى الباحثة أن هذه النتيجة تأتي في

طيني رتبط بمؤهل علمي محدد، فالمعروف بشكل عام عن الشعب الفلسوالتي ال ت ،الفلسطينية
  بالمقاومة وقضاياها وموضوعاتها المختلفة.الشباب الفلسطيني شغوف  متعلم، وأن ه شعبأنّ

 :مستوى كل موقع على حدة 3.2

 ام:موقع كتائب الشهيد عز الدين القس  3.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig من مسـتوى الداللـة    أكبروهي  )0.437(.) تساوي
ذات داللة إحصائية  فروقوجود  وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم ،)0.05(

 عزى لمتغير المؤهل العلمي.في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تُ
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 موقع سرايا القدس: 3.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig من مستوى الداللـة   أكبروهي  ،)0.864(.) تساوي
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  .عزى لمتغير المؤهل العلميفي حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تُإحصائية 
في حجم معرفة ) α ≥ 0.05عند مستوى الداللة ( توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .4

  .الوظيفة تعزى إلى متغير الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة
  الوظيفة –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.40جدول (

  حجم معرفة الشباب

بقضايا وموضوعات 
  المقاومة

  طالب
موظف 
  حكومي

موظف 
قطاع 
  خاص

  عامل
عاطل 
عن 
  العمل

قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

موقع كتائب الشهيد عز 
 الدين القسام

3.44  3.28  
3.64 3.20 3.58 0.769 0.548  

  0.804  0.406  3.11  3.00  3.06  2.50  3.08  موقع سرايا القدس

  0.490  0.859  3.38  3.20  3.46  3.00  3.31  الدراسة موقعا

  .α ≥ 0.05 * الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α (ُعزى لمتغير الوظيفة.في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة ت  

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: 4.1

من مستوى الداللـة   أكبروهي  ،)0.490(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  عزى لمتغير الوظيفة.في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تُإحصائية 
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 :مستوى كل موقع على حدة 4.2

 لشهيد عز الدين القسام:موقع كتائب ا  4.2.1

من مستوى الداللـة   أكبروهي  ،)0.548(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  عزى لمتغير الوظيفة.في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تُإحصائية 

 القدس: موقع سرايا 4.2.2

من مستوى الداللـة   أكبروهي  ،)0.804(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  .عزى لمتغير الوظيفةفي حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تُإحصائية 
في حجم معرفـة  ) α ≥ 0.05صائية عند مستوى الداللة (توجد فروق ذات داللة إحال  .5

  .مكان السكن عزى إلى متغيرتُ الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة
  مكان السكن –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.41جدول (

  حجم معرفة الشباب
  بقضايا وموضوعات المقاومة

شمال 
  الوسطى  غزة  غزة

خان 
  رفح  يونس

قيمة 
  االختبار

يمة الق
االحتمالية 

)Sig(. 
  0.735 0.501 3.38 3.61 3.71  3.44  3.50 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام

  0.329  1.170  3.23  3.38  2.93  2.94  2.90  موقع سرايا القدس
  0.631  0.646  3.38  3.50  3.36  3.34  3.18  الدراسة موقعا

  .α ≥ 0.05داللة * الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى          

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α (ُعزى لمتغيـر مكـان   في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة ت

  السكن.
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 اسة:االتجاه العام لموقعي الدر 5.1

من مستوى الداللـة   أكبروهي  )،0.631(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  عزى لمتغير مكان السكن.المقاومة تُ في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعاتإحصائية 

فـي   وذلك ألن المقاومة الفلسطينية لم تكـن محصـورة  وتعد هذه النتيجة منطقية، 
 المقاومـة بكافـة   محافظاتهـا فلسـطين و  جميع مدن فقد عرفت، محافظة ما أو مكان محدد

أساليبها، فمن الطبيعي أن تكون حجم معرفة الشباب خاصة، والجمهور الفلسـطيني بشـكل   
   .محافظات قطاع غزة بقضايا وموضوعات المقاومة ال يرتبط بمكان سكنهم في إحدى ؛عام

 :مستوى كل موقع على حدة 5.2
 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام:  5.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig من مستوى الداللـة   أكبرهي ، و)0.735(.) تساوي
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

  عزى لمتغير مكان السكن.بقضايا وموضوعات المقاومة تُ في حجم معرفة الشبابإحصائية 

 موقع سرايا القدس: 5.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSigمـن مسـتوى    أكبـر وهـي  ، )0.329( .) تساوي
ذات داللـة   فروقوجود  التي تؤكد عدم ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(الداللة

  .عزى لمتغير مكان السكنضوعات المقاومة تُفي حجم معرفة الشباب بقضايا وموإحصائية 

في حجم معرفـة  ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال  .6
  .التوجه السياسي زى إلى متغيرعتُ الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة

  التوجه السياسي –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.42جدول (

  حجم معرفة الشباب
ــاد   حماس   فتح  قضايا وموضوعات المقاومةب  الجه

ــة   أخرى  مستقل   اإلسالمي قيم
  االختبار

القيمــة 
االحتمالية 

)Sig(. 
  0.000 2.726 3.25 3.41 3.07  3.72  3.33 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام

  0.000  6.028  3.00  2.83  3.54  2.57  3.30  موقع سرايا القدس
  0.505  0.835  3.12  3.20  3.44  3.43  3.30  الدراسة موقعا

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة 
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  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α (وموضوعات المقاومة تعزى لمتغير التوجـه   في حجم معرفة الشباب بقضايا

  السياسي.

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: 6.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig من مستوى الداللـة   أكبروهي  ،)0.505(.) تساوي
ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(

لتوجـه  عـزى لمتغيـر ا  قضايا وموضوعات المقاومـة تُ في حجم معرفة الشباب بإحصائية 
  السياسي.

بأن هناك فئة كبيرة من المجتمع الفلسطيني ال ينتمون إلى توجه  ؛وتبرر الباحثة ذلك
سياسي معين، ولكن تجدهم جميعاً ذا ثقافة عالية بقضايا المقاومة وموضوعاتها، وهـذا مـا   

، •ياسي مسـتقل من الشباب كانوا ذات توجه س نتجت عنه الدراسة الميدانية بأن النسبة األكبر
ومع ذلك فهم يتابعون مـوقعي الدراسـة لزيـادة معـرفتهم وثقـافتهم بقضـايا المقاومـة        

  وموضوعاتها.
 :مستوى كل موقع على حدة 6.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام:  6.2.1

ـ   أقلوهي ، )0.000(.) تساوي Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين ة من مسـتوى الدالل
وجـود  وقبول الفرضية البديلة التي تؤكـد   ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(

عـزى  في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضـوعات المقاومـة تُ  ذات داللة إحصائية  فروق
  ها لصالح توجه حماس.من خالل مقارنة المتوسطات تبين أنو ،لمتغير التوجه السياسي

 موقع سرايا القدس: 6.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig من مسـتوى الداللـة    أقلوهي  )،0.000(.) تساوي
وجـود  وقبول الفرضية البديلة التي تؤكـد   ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(

                                                           
  )2انظر جدول ( •
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عـزى  في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضـوعات المقاومـة تُ  ذات داللة إحصائية  فروق
نهـا لصـالح توجـه الجهـاد     متوسطات تبين أومن خالل مقارنة ال ،لمتغير التوجه السياسي

  .االسالمي

د اختلفت مع نتيجـة  ق على حدة عي الدراسة كٌلالنتيجة بالنسبة لموق وتجد الباحثة أن
 ة توجه الشباب عينة الدراسة كانـت أغلبي إلى أن لما ذكرناه سابقاً وذلك يرجع االتجاه العام؛

النتيجـة منطقيـه فـي أن     فكانت حدة، ولكن عند تصنيف كل موقع على ذات توجه مستقل
االنتماء السياسي التابع لحماس سيكونون من متابعي موقع كتائب القسام، وكذلك  الشباب ذوي

  الحال في موقع سرايا القدس.
  

في ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال : الثامنةالفرضية 
 الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسـة  سلوكيةالمعرفية والوجدانية وال التأثيرات

المؤهل العلمـي،  ، المرحلة العمرية ،(النوع االجتماعي :يةاآلت عزى للمتغيرات الشخصيةتُ
  .)الوظيفة، مكان السكن، التوجه السياسي

  :تيعلى النحو اآلفرضيات فرعية وينبثق عن هذه الفرضية خمس 

 فـي التـأثيرات  ) α ≥ 0.05ئية عند مستوى الداللة (توجد فروق ذات داللة إحصاال . 1
عزى إلى تُ الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة المعرفية والوجدانية والسلوكية

  .النوع االجتماعي متغير
 النوع االجتماعي –"  ت لعينتين مستقلتين): نتائج اختبار" 4.43جدول (

متوسط ال  الجنس  التأثيرات  لكترونيةالمواقع اإل
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

موقع كتائب الشهيد عز 
 الدين القسام

  المعرفي
  0.731  3.90 ذكر

0.534  0.594  
  0.806  3.82 أنثى

  الوجداني
  0.769  4.05 ذكر

1.080  0.283  
  0.797  3.88 أنثى

  السلوكي
  0.920  3.45 ذكر

0.177  0.860  
  0.790  3.42 أنثى
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متوسط ال  الجنس  التأثيرات  لكترونيةالمواقع اإل
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

 موقع سرايا القدس

  المعرفي
  0.860 3.56 ذكر

0.651 0.517 
 0.793 3.66 أنثى

  الوجداني
  0.752  3.82 ذكر

0.504 0.615 
  0.787  3.74 أنثى

  السلوكي
  1.038  3.34 ذكر

0.365 0.716 
  1.011  3.42 أنثى

  الدراسة موقعا

  المعرفي
  0.714  3.78 ذكر

0.204 0.839 
  0.725  3.80 أنثى

  الوجداني
  0.706  4.00 ذكر

1.236 0.218 
  0.702  3.85 أنثى

  السلوكي
  0.925  3.46 ذكر

0.010 0.992 
  0.817  3.45 أنثى

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة                      

  ج اآلتي:من خالل الجدول السابق نستنت

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α (الناتجة عن اعتماد الشباب علـى   المعرفية والوجدانية والسلوكية في التأثيرات

  النوع االجتماعي. عزى إلى متغيرتُ موقعي الدراسة
 الدراسة: االتجاه العام لموقعي 1.1

المعرفيـة والوجدانيـة    لكل تأثير مـن التـأثيرات  .) Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
مـن مسـتوى الداللـة     أكبرهي  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة والسلوكية

ذات داللـة   فـروق وجـود   عـدم  ول الفرضية الصفرية التي تؤكد وهذا يعني قب ،)0.05(
موقعي الناتجة عن اعتماد الشباب على  المعرفية والوجدانية والسلوكيةات في التأثيرإحصائية 
  النوع االجتماعي. تعزى إلى متغير الدراسة
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م) التي أثبتت عدم وجود فـروق ذات  2016ليلة ( واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو
 ة والسلوكيةالمعرفية والوجداني في التأثيرات) α ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

الفلسطيني في محافظات قطاع غزة على المواقع اإللكترونية فيما الناتجة عن اعتماد الشباب 
  .)1(النوع االجتماعي تعزى إلى متغير يتعلق بقضايا الوعي األمني

 :مستوى كل موقع على حدة 1.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام:  1.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.المعرفية والوجدانية والسلوكيةأثير من التأثيرات لكل ت 
من مسـتوى   أكبرهي  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام

ذات داللة  فروقوجود  التي تؤكد عدم ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(الداللة 
الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع  وكيةالمعرفية والوجدانية والسلفي التأثيرات إحصائية 

  النوع االجتماعي. عزى إلى متغيرتُكتائب الشهيد عز الدين القسام 

 موقع سرايا القدس: 1.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.المعرفية والوجدانية والسلوكية لكل تأثير من التأثيرات 
 ،)0.05(من مسـتوى الداللـة    أكبرهي الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس 
فـي  ذات داللة إحصـائية   فروقوجود  وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم

الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس  المعرفية والوجدانية والسلوكيةالتأثيرات 
  .النوع االجتماعي عزى إلى متغيرتُ

  

  

  

  

                                                           
أبو ليلة، اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تنمية وعيهم األمني:  )1(

  )129دراسة ميدانية (
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فـي التـأثيرات   ) α ≥ 0.05ئية عند مستوى الداللة (توجد فروق ذات داللة إحصاال  .2
عزى تُ الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسةالمعرفية والوجدانية والسلوكية 

   .العمر إلى متغير

  العمر –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.44جدول (

-18  التأثيرات  لكترونيةالمواقع اإل
22  

22-
26  

26-
30  

30-
35  

قيمة 
  ختباراال

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

موقع كتائب الشهيد عز 
 الدين القسام

  0.208 1.542 3.73 4.13 3.81 3.80  المعرفي
  0.288  1.272  3.87  4.21  3.89  4.10  الوجداني
  0.061  2.536  3.50  3.79  3.25  3.23  السلوكي

  موقع سرايا القدس
  0.022  3.343  3.56  3.96  3.47  3.21  المعرفي
  0.531  0.739  3.78  3.96  3.70  3.69  انيالوجد

  0.094  2.193  3.32  3.75  3.24  3.01  السلوكي

  الدراسة موقعا
  0.024  3.237  3.69  4.06  3.68  3.61  المعرفي
  0.290  1.263  3.95  4.09  3.81  3.95  الوجداني
  0.003  4.790  3.47  3.80  3.32  2.95  السلوكي

  .α ≥ 0.05د مستوى داللة * الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عن

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   فروقتوجد ال ه صحة الفرض القائل أنّعدم ثبت 
الناتجة عن اعتمـاد الشـباب علـى    المعرفية والسلوكية في التأثيرات ) α ≥ 0.05الداللة (

عدم وجـود   ، باستثناء التأثيرات الوجدانية الذي ثبتالعمر متغير عزى إلىتُموقعي الدراسة 
  .هذا النوع من التأثيرات في تقديرذات داللة إحصائية فروق 

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: 2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. الناتجة  ةالسلوكية والمعرفيلكل تأثير من التأثيرات
وهـذا يعنـي    ،)0.05(من مستوى الداللة  أقلهي  عي الدراسةعن اعتماد الشباب على موق
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ذات داللة إحصائية  فروقوجود وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد  ،رفض الفرضية الصفرية
عزى إلى تُالناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة المعرفية والسلوكية في التأثيرات 

)، 30 - 26ت تبين أنها لصالح األعمار األعلـى( ومن خالل مقارنة المتوسطا ،العمر متغير
 )0.05(فقد كانت القيمة االحتمالية له أكبر من مستوى الداللـة   ةالوجداني اتباستثناء التأثير

  .ةالوجداني اتلى عدم وجود فروق في تقدير التأثيرشير إمما ي

م م) في صحة الفرض القائـل بعـد  2016وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أبو ليلة (
بين مسـتوى التـأثيرات    )α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( وجود فروق

اعتمـاد   ع غزة الناتجة عـن المعرفية والوجدانية والسلوكية عند الشباب الفلسطيني في قطا
ضوعات األمنية تعزى لمتغيـر  المواقع اإللكترونية في الحصول على معلومات تتعلق بالمو

  .)1(العمر

 :ل موقع على حدةمستوى ك 2.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام:  2.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. المعرفيـة والوجدانيـة    لكل تأثير من التـأثيرات
من  أكبرهي  عن اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسامالناتجة  والسلوكية

 فـروق وجود  التي تؤكد عدم ،ية الصفريةوهذا يعني قبول الفرض ،)0.05(مستوى الداللة 
عن اعتماد الشـباب   الناتجة المعرفية والوجدانية والسلوكيةالتأثيرات في ذات داللة إحصائية 

 العمر. عزى إلى متغيرتُعلى موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام 

 موقع سرايا القدس:  2.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.الناتجة الوجدانية والسلوكية رات لكل تأثير من التأثي
وهذا يعني  ،)0.05(من مستوى الداللة  أكبرهي  عن اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس

فـي التـأثيرات   ذات داللة إحصـائية   فروقوجود  التي تؤكد عدم ،قبول الفرضية الصفرية
 عزى إلـى متغيـر  تُالناتجة عن اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس  الوجدانية والسلوكية

فقد كانت القيمة االحتمالية له أقل مـن مسـتوى الداللـة    ة المعرفي اتالعمر، باستثناء التأثير
ومـن خـالل مقارنـة     معرفـي لى وجود فروق في تقدير التـأثير ال ، مما يشير إ)0.05(

  .)30 - 26المتوسطات تبين أنها لصالح األعمار األعلى (
                                                           

ة في تنمية وعيهم األمني: دراسة أبو ليلة، اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطيني)1(
  ).136ميدانية (ص
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 فـي التـأثيرات  ) α ≥ 0.05عند مستوى الداللة ( توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .3
عزى تُ الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة المعرفية والوجدانية والسلوكية

   .المؤهل العلمي إلى متغير

  المؤهل العلمي –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.45(جدول 

دبلوم   التأثيرات  لكترونيةالمواقع اإل
دراسات   سبكالوريو  فأقل

  عليا
قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

موقع كتائب الشهيد عز الدين 
 القسام

  0.861 0.150 3.85 3.88 3.67  المعرفي
  0.258  1.373  3.87  4.05  3.50  الوجداني
  0.118  2.183  3.76  3.36  3.17  السلوكي

  موقع سرايا القدس
  0.714  0.338  3.46  3.62  3.71  المعرفي

  0.714  0.339  3.66  3.81  3.90  جدانيالو
  0.957  0.044  3.36  3.38  3.26  السلوكي

  الدراسة موقعا
  0.729  0.317  3.73  3.81  3.63  المعرفي
  0.424  0.862  3.85  3.98  3.69  الوجداني
  0.269  1.326  3.68  3.41  3.24  السلوكي

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة          

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى عالقة  فروقتوجد ال ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
الناتجة عن اعتماد الشباب  المعرفية والوجدانية والسلوكيةفي التأثيرات ) α ≥ 0.05الداللة (

  المؤهل العلمي. تغيرتعزى إلى معلى موقعي الدراسة 

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: 3.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. المعرفيـة والوجدانيـة    لكل تأثير من التـأثيرات
مـن مسـتوى الداللـة     أكبرهي  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة والسلوكية

ذات داللة إحصائية  فروقوجود  دموهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد ع ،)0.05(
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 موقعي الدراسةالناتجة عن اعتماد الشباب على  المعرفية والوجدانية والسلوكيةفي التأثيرات 
  المؤهل العلمي. عزى إلى متغيرتُ

ذات داللـة  م) في عدم وجـود فـروق   2016واتفقت النتيجة مع دراسة أبو مراد (
 المعرفية والوجدانية والسـلوكية التأثيرات  حول) α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة (

عزى تُ  النخبة السياسية الفلسطينية على الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات الناتجة عن اعتماد
مستوى التـأثيرات مرهـون    ألن ؛منطقية نتيجة د هذه النتيجةع، وتُ)1( لمتغير المؤهل العلمي

  و ليس مرتبط بالمؤهل العلمي لإلنسان. بدوافع معرفة اإلنسان وسلوكه وعواطفه، وه
 مستوى كل موقع على حده: 3.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام:  3.2.1

المعرفيـة والوجدانيـة   لكل تأثير من التـأثيرات  .) Sigالقيمة االحتمالية (أن  تبين
من  أكبرهي  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام والسلوكية

ذات  فروقوجود  وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم ،)0.05(مستوى الداللة 
الناتجة عن اعتماد الشباب علـى   المعرفية والوجدانية والسلوكيةفي التأثيرات داللة إحصائية 

  المؤهل العلمي. عزى إلى متغيرتُموقع كتائب الشهيد عز الدين القسام 
 موقع سرايا القدس:   3.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. المعرفيـة والوجدانيـة    لكل تأثير من التـأثيرات
من مستوى الداللـة   أكبرهي الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس  والسلوكية

ذات داللة إحصائية  فروقوجود  وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم ،)0.05(
الناتجة عن اعتماد الشباب على موقـع سـرايا    ة والوجدانية والسلوكيةالمعرفيفي التأثيرات 

  .المؤهل العلمي عزى إلى متغيرتُالقدس 

  

  

  

                                                           
أبو مراد، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على الصحافة اإللكترونية أثناء األزمات: دراسة ميدانية  )1(

  )187(ص
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فـي التـأثيرات   ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال  .4
عزى تُ الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة المعرفية والوجدانية والسلوكية

  .الوظيفة لى متغيرإ
  الوظيفة –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.46جدول (

موظف   طالب  التأثيرات  لكترونيةالمواقع اإل
  حكومي

موظف 
قطاع 
  خاص

  عامل
عاطل 

عن 
  العمل

قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

موقع كتائب الشهيد عز 
 الدين القسام

  0.415 0.992 3.73 3.85  4.07  3.77 3.78  المعرفي
  0.589  0.707  3.95  4.02  4.14  4.12  3.86  الوجداني
  0.184  1.584  3.46  2.97  3.69  3.18  3.31  السلوكي

  موقع سرايا القدس
  0.870  0.311  3.60  3.46  3.73  3.46  3.53  المعرفي
  0.268  1.318  3.76  3.78  3.99  3.17  3.71  الوجداني
  0.193  1.552  3.42  3.25  3.54  2.21  3.35  السلوكي

  الدراسة موقعا
  0.611  0.674  3.71  3.74  3.93  3.74  3.72  المعرفي
  0.506  0.833  3.93  3.98  4.09  3.90  3.84  الوجداني
  0.152  1.705  3.47  2.95  3.65  2.97  3.40  السلوكي

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة          

  ق نستنتج اآلتي:من خالل الجدول الساب

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال  ثبت صحة الفرض القائل أنه 
)0.05 ≤ α (الناتجة عن اعتماد الشباب علـى   المعرفية والوجدانية والسلوكية في التأثيرات

  .الوظيفة عزى إلى متغيرتُموقعي الدراسة 
 الدراسة:االتجاه العام لموقعي  4.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.  المعرفيـة والوجدانيـة    لكل تأثير مـن التـأثيرات
مـن مسـتوى الداللـة     أكبرهي  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة والسلوكية

ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(
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موقعي الناتجة عن اعتماد الشباب على  المعرفية والوجدانية والسلوكيةرات في التأثيإحصائية 
  الوظيفة. عزى إلى متغيرتُ الدراسة

م) في صحة الفرض القائل بعدم وجـود  2015وتتفق هذه النتيجة مع  دراسة بربخ (
المعرفيـة   فـي التـأثيرات  ) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة (   فروق

الجتماعي تعزى ن على شبكات التواصل اعن اعتماد المبحوثو الناتجة ة والسلوكيةوالوجداني
، وتنوه الباحثة إلى مقارنة نتيجتها مع هذه الدراسة التي تتفق معها فـي  )1(إلى متغير الوظيفة

الجانب اإللكتروني، وذلك لما ذكرته سابقاً بعدم وجود دراسات عسكرية تحتوي على فروض 
  لمقارنتها.  

 :توى كل موقع على حدةمس 4.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام:  4.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.   المعرفيـة والوجدانيـة   لكل تأثير مـن التـأثيرات
من  أكبرهي  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام والسلوكية

 فـروق وجود  التي تؤكد عدم ،الفرضية الصفريةوهذا يعني قبول  ،)0.05(مستوى الداللة 
الناتجة عن اعتماد الشـباب   المعرفية والوجدانية والسلوكيةفي التأثيرات ذات داللة إحصائية 

  الوظيفة. عزى إلى متغيرتُعلى موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام 

 موقع سرايا القدس:   4.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. ـ المعرفيـة والوجدانيـة    ن التـأثيرات لكل تأثير م
من مستوى الداللـة   أكبرهي الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس  والسلوكية

ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(
الشباب على موقع الناتجة عن اعتماد  المعرفية والوجدانية والسلوكيةفي التأثيرات إحصائية 

  .الوظيفة عزى إلى متغيرتُسرايا القدس 

  

                                                           
بربخ، اعتماد النخبة السياسية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء العدوان  )1(

  ).205م: دراسة ميدانية (ص2014على غزة عام اإلسرائيلي



245 

فـي التـأثيرات    )α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال  .5
عزى تُ الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة المعرفية والوجدانية والسلوكية

  .مكان السكن إلى متغير
  مكان السكن –"  حليل التباينت): نتائج اختبار" 4.47جدول (

شمال   التأثيرات  لكترونيةالمواقع اإل
خان   الوسطى   غزة   غزة 

قيمة   رفح  يونس
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

موقع كتائب الشهيد عز 
 الدين القسام

  0.051  2.448  3.79  3.69  4.42  3.80  3.88  المعرفي
  0.562  0.747  3.84  3.93  4.25  3.93  4.13  الوجداني
  0.186  1.576  3.41  3.46  3.94  3.36  3.23  السلوكي

  موقع سرايا القدس
  0.230  1.428  4.01  3.53  3.80  3.53  3.39  المعرفي
  0.821  0.383  3.97  3.74  3.84  3.69  3.85  الوجداني
  0.193  1.551  3.93  3.26  3.60  3.28  3.15  السلوكي

  الدراسة موقعا
  0.055 2.377 3.94 3.62  4.13  3.76 3.61  المعرفي
  0.936  0.203  3.97  3.89  4.05  3.91  3.96  الوجداني
  0.045  2.540  3.76  3.42  3.81  3.37  3.13  السلوكي

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة 

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروقتوجد ال  ه ثبت صحة الفرض القائل أنّ
)0.05 ≤ α (الناتجة عن اعتماد الشباب علـى   المعرفية والوجدانية والسلوكية في التأثيرات

وجود  فثبتمكان السكن باستثناء ما يتعلق بالتأثير السلوكي  عزى إلى متغيرتُموقعي الدراسة 
  دينة رفح.لصالح سكان مهذا التأثير  فروق في تقدير

 االتجاه العام لموقعي الدراسة: 5.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.الناتجة المعرفية والوجدانية  لكل تأثير من التأثيرات
وهذا يعنـي   ،)0.05(من مستوى الداللة  أكبرهي  عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة
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فـي التـأثيرات   لة إحصـائية  ذات دال فروقوجود  تؤكد عدم ،قبول الفرضية الصفرية التي
مكـان   تعزى إلى متغير موقعي الدراسةالناتجة عن اعتماد الشباب على المعرفية والوجدانية 

مـن مسـتوى    أقلباستثناء ما يتعلق بالتأثير السلوكي فقد كانت القيمة االحتمالية له  ؛السكن
  نة رفح.لصالح سكان مديالتقدير وجود فروق في  مما يشير إلى )0.05(الداللة 

التأثيرات الناتجة منطقية، وهي عدم وجود فروق في نتيجة وتعد الباحثة هذه النتيجة 
، فمستوى التـأثيرات  مكان السكن عزى إلى متغيرتُ موقعي الدراسةعن اعتماد الشباب على 

  بمكان سكنه. ااطفه وليس مرتبطًمرهون بدوافع اإلنسان وقدراته وعو

 :على حدة مستوى كل موقع 5.2

 كتائب الشهيد عز الدين القسام: موقع  5.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.   المعرفيـة والوجدانيـة   لكل تأثير مـن التـأثيرات
من  أكبرهي  الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام والسلوكية

 فـروق وجود  عدم التي تؤكد ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(مستوى الداللة 
الناتجة عن اعتماد الشـباب   المعرفية والوجدانية والسلوكية في التأثيراتذات داللة إحصائية 

  مكان السكن. عزى إلى متغيرتُعلى موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام 
 موقع سرايا القدس:   5.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (.  لوجدانيـة  المعرفيـة وا لكل تأثير من التـأثيرات
من مستوى الداللـة   أكبرهي الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع سرايا القدس  والسلوكية

ذات داللـة   فـروق وجـود   التي تؤكد عـدم  ،وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية ،)0.05(
الناتجة عن اعتماد الشباب على موقع  المعرفية والوجدانية والسلوكية في التأثيراتإحصائية 
  .مكان السكن عزى إلى متغيرتُلقدس سرايا ا
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 فـي التـأثيرات  ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال  .6
عزى تُ الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة المعرفية والوجدانية والسلوكية

  .التوجه السياسي إلى متغير
  التوجه السياسي –"  تحليل التباين): نتائج اختبار" 4.48جدول (

الجهاد   حماس  فتح  التأثيرات  لكترونيةالمواقع اإل
فصيل   مستقل  اإلسالمي

  أخر
قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 

موقع كتائب الشهيد عز 
 الدين القسام

  0.040  2.598  3.17  3.93  3.53  4.01  3.50  المعرفي
  0.000  6.323  2.96  3.91  3.61  4.28  3.42  الوجداني
  0.231  1.424  2.96  3.30  3.21  3.63  3.33  السلوكي

  موقع سرايا القدس
  0.000  5.966  3.03  3.71  4.00  3.28  3.15  المعرفي
  0.000  6.925  3.21  3.69  4.22  3.67  3.11  الوجداني
  0.003  4.400  2.89  3.51  3.81  2.89  2.94  السلوكي

  الدراسة موقعا
  0.014 3.228 3.10 3.83  3.88  3.90 3.17  المعرفي
  0.000  7.224  3.08  3.84  4.07  4.14  3.16  الوجداني
  0.225  1.436  2.92  3.45  3.65  3.45  3.01  السلوكي

  .α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة 

  من خالل الجدول السابق نستنتج اآلتي:

  نتيجة اختبار الفرضية: -

ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   فروقتوجد  اله صحة الفرض القائل أنّعدم ثبت 
الناتجة عن اعتمـاد الشـباب علـى    المعرفية والوجدانية  في التأثيرات) α ≥ 0.05الداللة (

عدم وجود  ثبتباستثناء التأثير السلوكي فقد عزى لمتغير التوجه السياسي، تُموقعي الدراسة 
  .هذا التأثيرفروق في تقدير 

 دراسة:االتجاه العام لموقعي ال 6.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. الناتجة  المعرفية والوجدانيةلكل تأثير من التأثيرات
 ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(من مستوى الداللة  أقلعلى موقعي الدراسة 
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المعرفيـة   في التـأثيرات ذات داللة إحصائية  فروقوجود وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد 
ومـن  عزى لمتغير التوجه السياسـي  الناتجة عن اعتماد الشباب موقعي الدراسة تُوجدانية وال

نها لصالح توجه حماس، باستثناء التأثير السلوكي فقد كانـت  خالل مقارنة المتوسطات تبين أ
عدم وجود فـروق فـي   مما يشير إلى  )0.05(مستوى الداللة القيمة االحتمالية له أكبر من 

  .السلوكيتقدير التأثير 

وترجع الباحثة نتيجة هذا الفرض نظراً لتقدم موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام عن 
موقع سرايا القدس، لذا فقد كانت النتيجة منطقية لصالح توجه حركة حمـاس، مـع األخـذ    

تكرارات لصالح موقع  9باالعتبار إلى أن الفارق لم يكن بنسبة كبيرة، وإنما بفارق بسيط بلغ 
  عزالدين القسام.كتائب 

 :مستوى كل موقع على حدة 6.2

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام:  6.2.1

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. الناتجة المعرفية والوجدانية لكل تأثير من التأثيرات
وهذا يعني رفض  ،)0.05(من مستوى الداللة  أقل على موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام

فـي  ذات داللة إحصائية  فروقوجود وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد  ،ةالفرضية الصفري
الناتجة عن اعتماد الشباب موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام المعرفية والوجدانية التأثيرات 

نها لصالح توجه حماس، ل مقارنة المتوسطات تبين أومن خال ،عزى لمتغير التوجه السياسيتُ
ممـا   )0.05(سلوكي فقد كانت القيمة االحتمالية له أكبر من مستوى الداللة باستثناء التأثير ال

  لى عدم وجود فروق في تقدير التأثير السلوكي.يشير إ
 موقع سرايا القدس:  6.2.2

نتبي القيمة االحتمالية ( أنSig (. المعرفيـة والوجدانيـة    لكل تأثير من التـأثيرات
مـن مسـتوى الداللـة     أقـل  قع سرايا القدسالناتجة عن اعتماد الشباب على مو والسلوكية

وجـود   قبول الفرضية البديلة التي تؤكـد  و ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،)0.05(
الناتجة عن اعتمـاد   المعرفية والوجدانية والسلوكيةفي التأثيرات ذات داللة إحصائية  فروق

ل مقارنـة المتوسـطات   ومن خالعزى لمتغير التوجه السياسي، الشباب موقع سرايا القدس تُ
 .نها لصالح توجه الجهاد االسالميتبين أ
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  خاتمة الدراسة
خالصة النتائج التي خلصـت إليهـا الدراسـة    في خاتمة الدراسة تستعرض الباحثة 
  على النحو اآلتي:  ونتائج فروض الدراسة، والتوصيات وذلك التحليلية، والدراسة الميدانية،

  حليلية:أوالً: نتائج الدراسة الت
بنسـبة   في موقعي الدراسة جاءت المقاومة الشعبية في مقدمة قضايا المقاومة الفلسطينية .1

 سـرائيلية االعتداءات العسـكرية اإل  ، ثم23.5بنسبة  المقاومة المسلحة تلتها، 60.2%
 .%16.3بنسبة 

بنسـبة   صدرت المسيرات الشعبية موضوعات المقاومة الشعبية في موقعي الدراسـة ت .2
المواجهات الشـعبية  ، ثم %23.4بنسبة  الشهداء والجرحىتالها موضوعات ، 41.5%
 بنسبة األعمال الفنيةو ،%8.4بنسبة موضوعات األسرى والمعتقلونثم  ،%18.1بنسبة
، وأخيـراً  %2عمليات الطعن والدهس، و%2.7بنسبة موضوعات األخرى، ثم 3.7%

، فيما اختلـف االهتمـام   %0.1بنسبة من االضرابات والوقفات االحتجاجية كلٌّجاءت 
  بالنسبة لموقعي الدراسة كالً على حده.

ضوعات المقاومة المسـلحة فـي   مقدمة مو علىجاءت موضوعات الشهداء والجرحى  .3
، ثم االشـتباكات  %18.1بنسبة إطالق الصواريخ ، تلتها%36.3بنسبة موقعي الدراسة

خـرى  ضـوعات أ مو ، ثـم %8.8بنسـبة   ، ثم عمليات األسر%15.6بنسبة المسلحة
%، ثـم  3.9بنسبة ، ثم تصنيع األسلحة%6بنسبة العمليات االستشهاديةثم  %،6.9بنسبة

، وأخيـراً  %1بنسبة ، ثم العروض والمناورات العسكرية%3بنسبة ناألسرى والمعتقلو
، فيما اختلف االهتمام بالنسبة لموقعي الدراسة كالً %0.4بنسبة جاءت مفاوضات التهدئة

 على حده.
فـي موضـوعات    المرتبـة األولـى  علـى  ضوعات قصف مواقع المقاومة مو حازت .4

، %17.2بنسبة غتياالتاال ، تلتها%43بنسبة االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيلية
 ، ثـم %13.7بنسـبة  ، ثم تصـريحات وتهديـدات  %14.1بنسبة ثم اعتقاالت مقاومين
المصـغر   اجتماعـات المجلـس الـوزاري    جاءتأخيراً ، و%9.6موضوعات أخرى

 ، فيما اختلف االهتمام بالنسبة لموقعي الدراسة كالً على حده.%2.4بنسبة بينيت)(الكا



250 

 تالهـا ، %91.2بنسبة  في المرتبة األولى المصادر الداخلية اعتمد موقعا الدراسة على .5
اقتصرت  ، التي%2.1بنسبة ثم جاءت المصادر الخارجية، 6.7 بنسبة أكثر من مصدر

 فقط. وقع كتائب الشهيد عزالدين القسامفي م ابتَّالكُ على
، %65.6بنسبة قطاع غزةبقضايا وموضوعات المقاومة الواردة من  اهتم موقعا الدراسة .6

 ، ثـم القـدس  %25.8بنسبة الضفة الغربية المركز األول، تاله حيث تَصدر هذ النطاق
تمام اهولم تنل خارج فلسطين أي ، %2.6بنسبة  48وأخيراً جاءت أراضي ، %6بنسبة
 بها.

 مـوقعي الدراسـة   اهتمـام مـن   المرتبة األولـى على الشخصيات الفلسطينية  حازت .7
الشخصـيات   تالهاوشخصيات المجتمع المدني، وبرزت منها منظمات  ،%66.1بنسبة

فـي   وبرزت فيها الشخصيات العسكرية، ،%33.6بنسبةفي المرتبة الثانية  اإلسرائيلية
 .%0.1بنسبة في المرتبة األخيرةة واألجنبية حين تساوت كلٌّ من الشخصيات العربي

، %18بنسبة ، تاله التقرير الصحفي%75.8بنسبة بالخبر الصحفي الدراسة اهتم موقعا .8
وأخيراً جاءت الفنون ، %2.5بنسبة الصحفيالمقال  ، ثم%3.5بنسبة القصة الخبرية ثم

 فقط. اقتصرت على الحديث الصحفي في موقع سرايا القدس%، 0.2بنسبة األخرى 
 ، تـاله %95.3بنسـبة  اهتمام موقعي الدراسة بشكل كبيرالعنوان الرئيس على  حصل .9

كـال   أي ظهـور فـي  في حين لم يكن للعنوان التمهيدي ، %4.7بنسبة العنوان الثانوي
 الموقعين.

حيث جاءت  ،%51 بنسبة تصدرت الصور والرسوم المرتبة األولى في موقعي الدراسة .10
ثـم   %5.8بنسبة ، تلتها الصورة الشخصية%41تها بنسبةالصورة الموضوعية في مقدم

، %47بنسـبة  في المرتبة الثانيةروابط وإحاالت  ثم جاءت ،%4.2بنسبة ألبوم الصور
 . %2بنسبة مقاطع الفيديووأخيراً 

عناصر التفاعلية وهما الربط بشبكات التواصل الالدراسة على عنصرين من د موقعا اعتم .11
بنسـبة   المرتبة األولـى في حيث جاءا ات الهاتف المحمول االجتماعي  والربط بتطبيق

في موقـع  % 6.7بنسبة  االهتمام بالردود والتعليقات ، فيما اقتصر % لكل منهما46.6
 كتائب الشهيد عزالدين القسام فقط.
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  ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية:
الدراسة، % من عينة 72.5لكترونية العسكرية الفلسطينية المتابعين للمواقع اإلنسبة  تبلغ .1

  % ال يتابعونها.27.5مقابل 
جاء عدم اهتمام الشباب بالشأن العسكري في مقدمة أسباب عدم متابعة المواقع اإللكترونية  .2

عـدم تلبيتهـا   %، ثم 41.8لكونها مواقع حزبية بنسبة تالها ، %69.1بنسبة  العسكرية
، ثم عدم ثقتهم بالمعلومات %23.6بنسبة  لحاجتهم في معرفة آخر المستجدات العسكرية

وعدم التنوع بأخبارها واقتصارها علـى أخبـار   ، %12.7 بنسبة العسكرية التي تنشرها
، وغيرها مـن  %9.1بنسبة  ، وعدم تحديثها لمعلوماتها باستمرار%10.9بنسبة فصيلها

 األسباب األخرى.

 قبـل الشـباب   على الموقع األكثر متابعة من موقع كتائب الشهيد عزالدين القسامحصل   .3
موقع ألوية الناصـر صـالح    ثم، %71.7 بنسبة موقع سرايا القدس، تاله %77.9بنسبة
 ثـم ، %11.7 بنسـبة  موقع كتائب شهداء األقصى (لواء غزة) ثم، %12.4 بنسبة الدين

موقـع كتائـب    ثم، %10.3 بنسبة موقع كتائب شهداء األقصى (لواء نضال العامودي)
 .%2.1بنسبة موقع كتائب المقاومة الوطنيةو، %6.2 بنسبة الشهيد أبو علي مصطفى

إذ بلغت ، %62.8بوزن نسبي بلغ  متوسطةبدرجة لموقعي الدراسة الشباب متابعة  جاءت .4
 .%76نسبة الذين يتابعونها بمقدار ساعة 

لموقعي الدراسة هو زيادة مستوى الوعي بالمقاومـة   جاء من أهم أسباب متابعة الشباب .5
 بنسـبة  الثقة في معلوماتها أكثر من أي وسـيلة أخـرى  تلتها ، %53.1 بنسبة وأشكالها

إنجـازات   معرفةو، %44.1 بنسبة ليهفة أخبار الفصيل الذي ينتمون إمعرثم ، 51.7%
الوقـوف علـى تفسـيراتها    و، %39.3 بنسـبة  المقاومة في المجال العسكري والشعبي
ة قادة وشـهداء وأسـرى   معرف%، و34.5 بنسبة وتحليالتها لألحداث المتصلة بالمقاومة

بسبب تشكيل وجهات النظر الصحيحة حول المقاومـة  وأخيراً ، %27.6 بنسبة المقاومة
، وألسـباب  %24.8 بنسبة لمام بأهداف وغايات المقاومةاإلو، %26.2 بنسبة وأشكالها
 .أيضاً أخرى

 اهتم الشباب بمتابعة قضايا المقاومة الشـعبية والمسـلحة معـاَ فـي المرتبـة األولـى       .6
 ثـم قضـايا  ، %15.9 بنسـبة  المقاومة المسـلحة  االهتمام بقضايا ، تالها%82.7بنسبة

  .%1.4المقاومة الشعبية
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مـن بـين    من قبـل الشـباب   حازت موضوعات إطالق الصواريخ على األكثر متابعة .7
في  قصص الشهداءو ، تلتها مفاوضات التهدئة%59.3بنسبة موضوعات المقاومة المسلحة

 عمليات إطالق النـار العمليات االستشهادية وثم  ،% لكل منهما35.9نفس المرتبة بنسبة 
 ، ثـم صـناعة االسـلحة   %32.4بنسبة ثم االشتباكات المسلحة ،% لكل منها34.5بنسبة
العروض والمناورات العسكرية ، وأخيراً %24.1بنسبة ثم عمليات األسر، %31.7بنسبة
  .خرىاألموضوعات وأخيراً %، 22.8بنسبة 

عمليـات   من قبل الشباب  األكثر متابعة موضوعات المقاومة الشعبية ة جاءت في مقدم .8
ثـم األسـرى   ، %59.3بنسـبة  ثم المسيرات الشـعبية ، %71.7بنسبة الطعن والدهس
 ثـم االضـرابات   ،%26.2بنسـبة  ثم المواجهـات الشـعبية  ، %40بنسبة والمعتقلون

، ثم %8.3 بنسبة اجيةثم الوقفات االحتج، %9.7بنسبة الفنيةثم االعمال  ،%12.4بنسبة
 .خرىاألموضوعات ال ، وأخيراً%6.2بنسبة المقاطعة االقتصادية والثقافية

تبين وجود اتفاق أولويات اهتمام موقعي الدراسة بقضايا المقاومة، وأولويـات اهتمـام    .9
الشباب بها، إذ تبين أن اهتمام موقعي الدراسة بقضايا المقاومة الشـعبية جـاء بنسـبة    

%) مقابـل أولويـات اهتمـام    83.7%)، بإجمالي(23.5مسلحة بنسبة (%)، وال60.2(
  %).82.7الشباب بالنوعين معاً، إذ بلغت نسبته(

 ، تقارب األولويات بين اهتمام موقعي الدراسة بموضوعات المقاومـة المسـلحة  اتضح  .10

اهتمام موقعي الدراسة بموضوعات الشهداء والجرحـى   فجاء، وأولويات اهتمام الشباب
%، مقابل اهتمـام  18.1رتبة األولى، تالها موضوعات إطالق الصواريخ بنسبة في الم
  التي جاءت في المرتبة األولى.ب بموضوعات إطالق الصواريخ الشبا

ة، ولويات بين اهتمام موقعي الدراسة بموضـوعات المقاومـة الشـعبي   األ تقاربتبين  .11
مرتبة األولى لموضـوعات  ال، فجاء اهتمام موقعي الدراسة في وأولويات اهتمام الشباب

، تلتها موضوعات الشـهداء والجرحـى، مقابـل اهتمـام الشـباب      المسيرات الشعبية
تهـا المسـيرات   في المرتبة األولى، تل موضوعات عمليات الطعن والدهس التي جاءتب

 الشعبية التي جاءت في المرتبة الثانية مباشرة.

 عي الدراسة على درجـة كبيـرة  بلغت درجة المصداقية بالمعلومات المنشورة على موق .12
جاءت درجة الثقة بالموضوعات المنشورة على مـوقعي  ، و%83.40بوزن نسبي بلغ 

 .%81.20بوزن نسبي بلغ  كبيرةأيضاً بدرجة الدراسة 
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جاءت درجة االعتماد على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة قضايا وموضوعات المقاومة  .13
مـوقعي   العتمـاد علـى  نت دوافعهم  لوكا، %77.20بوزن نسبي بلغ  بدرجة كبيرة
، %53.1بنسـبة   مصداقيتها العالية فيما تعرضه من معلومات واحصائياتالدراسة هي 

، ثـم  %45.5بنسـبة   رح ونقل اخر االخبار والمستجداتالسرعة والفورية في طتلتها 
 في تكوين وجهة نظر حول بعض القضايا والموضوعات الخاصة بالمقاومـة مساعدتهم 

، %29.7بنسـبة   فيهـا  والوصول إلى المعلومات هاستخداما ، وسهولة%34.5بنسبة 
 هاشتمالوا، %27.6بنسبة  في طرح ومعالجة مواضيعها عن الوسائل التقليدية واختالفها

ها بالتفاعليـة  تميز، و%21.4بنسبة  يو والمرفقات الصوتيةعلى الصور وخدمات الفيد
  .%20.7بنسبة والفورية

تـأثير  ) على أعلـى  سيرة الذاتية للعديد من الشهداء واألسرىعلى ال تعرفالحصلت ( .14
نمت مشاعري بـالفخر بإنجـازات المقاومـة    ، بينما جاءت ( معرفي لموقعي الدراسة

غيرت سـلوكياتي اتجـاه المقاومـة    وجداني، فيما جاء ( تأثير) على أعلى والمقاومين
  سة. سلوكي لموقعي الدرا تأثير) على أعلى والمقاومين إلى األفضل

لغتها هي يعاني منها موقعي الدراسة التي قصور الضعف والجوانب أهم كر الشباب أن ذ .15
غياب المحللين  اه، يتلو%41بنسبة وأسلوبها التخويني الذي يبرز في بعض الموضوعات

التركيـز علـى    ثـم ، %40.3بنسـبة  والخبراء العسكريين في مجال األمن والمقاومة
عـدم عـرض   و ،%36.1بنسبة فال المقاومة الشعبيةموضوعات المقاومة المسلحة واغ

بنسـبة   وجهات نظر واراء مختلفة في بعض قضايا المقاومة واالكتفاء بـرأي واحـد  
  .%، وجوانب ضعف أخرى35.4

أهم مقترحات تطوير موقعي الدراسة من وجهة نظر الشباب هي إفساح مسـاحة أكبـر    .16
علومـات دقيقـة وشـاملة عـن     ، تالها تقديم م%47.9بنسبة للتعبير عن الرأي اآلخر

، ثم التنويع واإللمـام بجميـع   %39.6بنسبة الموضوعات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية
، ثـم تقـديم   %37.5بنسـبة  موضوعات المقاومة الفلسطينية بنوعيها المسلح والشعبي

، ثم االستعانة بخبراء االعـالم الجديـد   %36.8بنسبة تحليالت عسكرية وأمنية عميقة
، ثم مراعاة عدم المبالغة فـي صـياغة   %30.6بنسبة زيز الموقع باستمرارإلنجاح وتع
 حداث وموضوعات المقاومة الفلسـطينية % ،ثم المتابعة الفورية أل19.4بنسبة عناوينها
 %، وغيرها من المقترحات األخرى.18.8بنسبة
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  نتائج اختبار فروض الدراسة: ثالثاً:
بين درجـة  ) α ≥ 0.05د مستوى الداللة (ذات داللة إحصائية عن ارتباطية عالقةتوجد  .1

 المقاومة.لموقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحو  متابعة الشباب
بين درجة ) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ارتباطية عالقةتوجد  .2

 متابعة الشباب لموقعي الدراسة وحجم معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة.
بين درجـة  ) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ية عالقة ارتباطتوجد  .3

 نحـو ودرجة ثقتهم بما تقدمه من معلومات تعزز ثقافتهم متابعة الشباب لموقعي الدراسة 
  .المقاومة

بين ثقة الشباب بمـا  ) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (عالقة توجد  .4
 .م بقضايا وموضوعات المقاومةالدراسة وحجم معرفته يقدمه موقعا

اعتماد الشـباب  بين ) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (عالقة توجد  .5
 .المقاومة موقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحوعلى 

بـين  ) إحصـائية  α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة (  عالقة توجد  .6
 على موقعي الدراسة وتعزيز ثقافتهم نحو المقاومة.التأثيرات الناتجة عن اعتماد الشباب 

) في حجم معرفـة  α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( .7
 .الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة  في موقعي الدراسة تعزى للمتغيرات الشخصية

التـأثيرات   فـي ) α ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( ال  .8
المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسة تعـزى  

 فـروق  حيث تبين وجـود  ،ماعدا التأثيرات المعرفية والسلوكية، للمتغيرات الشخصية
عن اعتماد الشـباب علـى    ناتجة) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

ذات داللة إحصائية عند  فروق تبين وجودكما ، العمر إلى متغيرتعزى موقعي الدراسة 
الناتجة عن اعتماد الشـباب علـى   السلوكية في التأثيرات ) α ≥ 0.05مستوى الداللة (
 ووجود فـروق لصالح سكان مدينة رفح، مكان السكن  تعزى إلى متغيرموقعي الدراسة 

المعرفية والوجدانية التأثيرات  في) α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
تعـزى لمتغيـر التوجـه    الناتجة عن اعتماد الشباب على موقعي الدراسـة  والسلوكية 
 .السياسي



255 

  توصيات الدراسة: رابعاً: 
الدراستين التحليلية والميدانية الخاصة بـدور المواقـع اإللكترونيـة    بناء على نتائج 

من التوصيات  اً، تقدم الباحثة عددومة لدى الشبابالعسكرية الفلسطينية في تعزيز ثقافة المقا
  للقائمين على موقعي كتائب الشهيد عزالدين القسام وسرايا القدس، وهذه التوصيات أهمها:

وعدم تسليط  ،وموضوعاتها قدر المستطاعتناول قضايا المقاومة الفلسطينية التوازن في  .1
تي من خالل االكتفاء بشكل واحد التحرير ال يأ ، ألنغفال آخروإالضوء على نوع معين 

بغية تحقيـق   ؛من المقاومة، بل باستخدام أشكال المقاومة كافة، وبشتى الوسائل المتاحة
 الهدف وهو تحرير األرض.  

التركيز بشكل أكبر على االعتداءات واألعمال العسكرية اإلسرائيلية، وبيان األضـرار   .2
صـورة  الفلسطيني، وذلـك لتوضـيح   الشعب ال والخسائر المادية والمعنوية في صفوف

 العام العربي والدولي والعالمي. حتالل اإلسرائيلي أمام الرأيحقيقية لالال

ـ  في المصادر الصحفي الحرص على التنوع  .3 وخاصـة  ، ناة التي يعتمد عليهـا الموقع
، واإلكثار من نشر آراء الخبراء والمحللين العسكريين والسياسيين في المصادر الخارجية

 من القضايا، وعدم االكتفاء بنشر مقاالت الرأي فقط. العديد

التوازن في تسليط الضوء على المقاومة في كافة المحافظات الفلسطينية، وعدم التركيز  .4
مدن الضـفة الغربيـة والقـدس    ة لة المقَاوِمذلك إلظهار الصورو ط؛فق على قطاع غزة
 .48وأراضي ال

طرح موضوعات المقاومـة فـي مـوقعي     االهتمام بالشخصيات العربية واألجنبية في .5
ليتضـح   الشخصـية الفلسـطينية واإلسـرائيلية؛   الدراسة، وعدم االكتفاء بالتركيز على 

للجمهور أن المقاومة يتم دعمها من قبل شخصيات عربية وأجنبية، وليس فقط فلسطينية 
 محلية.

لخبر الصـحفي  االهتمام بكافة الفنون الصحفية وخاصة التفسيرية، وعدم االكتفاء بفن ا .6
والتقرير الصحفي والقصة الخبرية رغم أهميتهم ومناسبتهم للموضوعات المطروحـة،  
واللجوء للتحقيق الصحفي والحديث الصحفي وغير ذلك مما يدعم موضوعات المقاومة 

 في موقعي الدراسة.
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لنشـر  وذلـك   ،االهتمام الدائم  بتدعيم صفحات الموقع الناطقة باللغات األجنبية المختلفة .7
 ووصول رسالة المقاومة الفلسطينية إلى أوسع نطاق عالمي.

دم االنسياق في مشاكل االنقسـام الفلسـطيني   لخطاب المقَاوم ودعم بوصلته، وعتوحيد ا .8
الـذي يـؤثر علـى القضـية الفلسـطينية      األمر الداخلي، والتعاطي معها بكل حزبية، 

 ومشروعها التحريري.

هم تقـبل لعـدم   تنفر المتابعين من الموقـع، لتخوينية التي فاظ ااستخدام األل االبتعاد عن .9
 ، يراعي آداب وأخالق المهنة.دقيق ، والكتابة بأسلوب مهنيلمحتواه

 في الموضوعات المطروحةاآلخر مجال بشكل أكبر للتعبير عن الرأي إفساح ال ضرورة .10
 .مع أهل االختصاص والمعرفة ممناقشة وجهة نظره، وتمكين المتابعين من كافة

عن األحداث السياسية والعسكرية مـن قبـل   ومفصلة ضرورة تقديم تفسيرات واضحة  .11
، وتعريفه أكثر الجمهور المتابععلى  زيادة التأثير المعرفيل ؛وعسكريين سياسيين ينلمحل

   بقضايا وموضوعات المقاومة.

نشـر   ة والوجدانية والسلوكية في الشباب من خـالل  المعرفي االهتمام بزيادة التأثيرات .12
   موضوعات متنوعة وبأشكال صحفية مختلفة.

 ،الحرص على نشر موضوعات تعزز من شعور الفخر بالمقاومة وتبني خيارها ودعمها .13
 وغيرها من الموضوعات التي تعزز من التأثيرات الوجدانية في الشباب.

لبث روح التضحية والجهـاد  االهتمام الدائم بنشر قصص الشهداء وبطوالتهم ومنزلتهم  .14
من قبل الشباب والجمهور العام، والعمل على ممارسة أشكال المقاومة الفلسطينية بشتى 

 الوسائل.

بالمقاومـة   يـة لتعريفواألنشـطة ا القيام بعمل عدد من ورش العمل والندوات التثقيفية  .15
 .األخرى لإلعالم المقاوموسائل ال، واإلعالن عنها من قبل موقعي الدراسة ووالتمسك بها

إلـى جانـب   ين بأحسن صـورة؛  عوقلفني وإخراج المتمام الدائم بالشكل اضرورة االه .16
ألجل ليبقى الشباب على اعتماد دائم على هذه المواقع ، االهتمام بالموضوعات المنشورة 

    تعزيز ثقافتهم نحو المقاومة.
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  المصادر والمراجع 
  القران الكريم. •

  المراجع العربية: أوالً:
جدلية المقاومة والتسوية: سـتون عامـاً مـن    أغسطس). 22م، 2011أحمد، أحمد يوسف. (

 م، علــى الــرابط:8/7/2018، تــاريخ االطــالع الصــراع العربــي االســرائيلي
http://www.siyassa.org.eg/News/1720.aspx   

). جدلية العالقة ما بين المقاومة والعمل السياسي وبرنامج التحرر م2010مد، سامي. (أح
  .35- 30)، 1( ،القدس المفتوحةجامعة  مجلة ينابيعالوطني، 

اربد: دار  .1ط .دراسات في القضية الفلسطينية). م1990( ارشيدات، عصام، وآخرون.
  الكندي للنشر والتوزيع.

القاهرة:  (د.ط). .مقاومة الفلسطينية بين غزو لبنان واالنتفاضةال). م1987األزعر، محمد. (
 إدارة االرشاد التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الكويت: الفرزدق  .1ط .مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير). م2003إسماعيل، محمود. (
  للنشر والتوزيع.

حماس في االنتفاضة الفلسطينية جهود حركة المقاومة اإلسالمية ). م2010(. البابا، رجب
  .غزة (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة االسالمية، م1987-1994

بيروت: مؤسسة الدراسات  .1. طالتطهير العرقي في فلسطين). م2007(. بابه، إيالن
  الفلسطينية.

عرب موقف االتحاد األوروبي من الصراع العربي االسرائيلي وتداعياته: الالبرصان، أحمد. 
م، الموقع: 23/9/2018، تاريخ االطالع م2015واسرائيل عام 

11.htm-02-05-http://www.mesc.com.jo/final%20seminar/Sim   
ومة المسلحة إشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقا ).م2016( آمنه أمحمدي. بوزينة،

 .جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانيةغزة:  (حالة المقاومة الفلسطينية ).

. القاهرة: الدار 1ط . االنترنت والصحافة االلكترونية: رؤية مستقبلية.)م2008ماجد. ( تربان،
  المصرية اللبنانية.

http://www.siyassa.org.eg/News/1720.aspx
http://www.mesc.com.jo/final%20seminar/Sim
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لة ماجستير (رساإدارة اإلعالم المقاوم: فضائية األقصى حالة عملية). م2010ثريا، محمد. (
  غزة. الجامعة اإلسالمية،. غير منشورة)

المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات  دورم).  2015جبريل، ريم.(
(رسالة ماجستير  دراسة تحليلية وميدانية مقارنة الشباب الجامعي نحو قضايا األسرى:

  غزة. ،الجامعة اإلسالمية .غير منشورة)

: العالقات المتبادلة بين المقاومة والدولة (حماس وحزب اهللا )). م2006مود. (جرابعة ،مح
  بيرزيت.، جامعة بيرزيت (رسالة ماجستير غير منشورة). دراسة مقارنة

.  غزة: مطبعة 2. ط انيالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبم). 2010الجرجاوي، زياد (
  أبناء الجراح.

ورقة  .تراتيجية كتائب القسام القتالية في معركة العصف المأكولاس)، م2015جودة، وسام.(
  .عمل، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى في قطاع غزة ما بين ). م2015حبوش، إسالم.(
  غزة.، (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة اإلسالمية م1994- م1987عامي 

). أثر المقاومة الفلسطينية على األمن القومي اإلسرائيلي من م2010( حبيب، إبراهيم.
  .1185- 1117)، 2( 18غزة، مجلة الجامعة اإلسالمية،  .م2000-2009
دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز م). 2016(. حسن، سلوى

 .(رسالة ماجستير غير منشورة) م2013 - 2005المشاركة السياسية في فلسطين 
 جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

، تاريخ االطالع م1948- 1876اإلعالم الفلسطيني ابريل).  8م، 2014حسونة، نسرين. (
    /https://www.alukah.net/culture/0/68984م، على الرابط: 3/8/2018

 . القاهرة: عالم الكتب.1. طتحليل المضمون). م1983حسين، سمير. (

  . القاهرة: عالم الكتب .2ط .بحوث اإلعالم). م2006حسين، سمير. (
  . (د.ط). (د.م): دار الهداية.تاج العروس من جواهر القاموس م).1993محمد.( الحسيني،

والدولي أثناء العدوان على ). قراءة في األداء المحلي والعربي م2010( حشيش، حسن.أبو 
بغزة،  مركز رؤى للدراسات واألبحاثمجلة م. 2009- 2005غزة حرب الفرقان 

)2 ،(421 -428.  

https://www.alukah.net/culture/0/68984
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المواقف الغربية والدولية تجاه المقاومة الفلسطينية واتجاهاتها . )م2014( مجدي. حماد،
ينية في مستقبل المقاومة الفلسط“مؤتمر ورقة عمل مقدمة في  .المستقبلية المحتملة

" ، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات 2014ضوء الحرب على قطاع غزة في صيف 
  واالستشارات.

ة لسلس .م1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين). م1983بيان. ( الحوت،
  الدراسات، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

رام اهللا: المؤسسة . م1948م_1918جذور الرفض الفلسطيني ). م1980(. حوراني، فيصل
  الفلسطينية لدراسة الديموقراطية.

 المؤتمر السنوي الثاني: ة.قراءة نقدية لتاريخ المقاومة الفلسطيني ).م2008( حوراني، فيصل.
 المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات. المفاوضات والمقاومة. رام اهللا:

دراسة تحليلية  :حفي الفلسطينية نحو قضية المقاومة. الخطاب الص)م2014( . خريس ، رامي
  غزة.  (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة اإلسالمية، وميدانية مقارنة

طرابلس: المنشأة . 2ط. م1939-1922فلسطين واالنتداب البريطاني  ). م1982(. خلة، كامل
  العامة للنشر والتوزيع.

تونس: منظمة التحرير . 1ط .طينية واالنتفاضةالصحافة الفلس). م1990الخليلي، علي. (
  الفلسطينية اإلعالم الموحد.

التمييز ين المقاومة واإلرهاب وأثر ذلك على المقاومة الفلسطينية بين ). م2005(. خنفر، نهاد
  نابلس. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية، م2001-2004

 الموقـع: م، 3/7/2018، تاريخ االطـالع  دنا فلسطينبال مايو).12م، 2013(.الدباغ، مراد
-Mustafa-Filisteen-http://www.palestineremembered.com/Biladuna

Dabagh.html-Murdad  
  غزة: مطبعة دار المنارة.. 5. طلقضية الفلسطينيةدراسات في ا). م2014(. دبور، أمين

، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية). م2015محمد.( الدلو،
  (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة اإلسالمية، غزة. دراسة تحليلية مقارنة

 لمصرية العامة للكتاب.الهيئة ا: القاهرة. 1ط .عدو السالم). م2000( .دويدار، جالل

  . والنشر . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات1. طثقافة المقاومة .(د.ت) .رشيد، فايز

http://www.palestineremembered.com/Biladuna
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. ). التخطيط الريادي االستراتيجي للمقاومة اإلعالميةم2011( الرواشدي، عبدالرحمن.
   ،مجلة البيانم. التقرير االستراتيجي الثامن، ملف األمة من معركة القيم والمفاهي

409 -422. 

المركز . المقاومة الشعبية السلمية ..هل هي خيار ممكن؟). م2016( .زايدة، سفيانأبو 
  فلسطين. رام اهللا:. الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

العوامل المؤثرة في تحرير العناوين وإخراجها في الصحف م). 2017زايدة، محمد. (أبو 
الجامعة اإلسالمية،  .(رسالة ماجستير غير منشورة) دراسة ميدانية ،الفلسطينية اليومية

  غزة.

 . بيروت:1ط .الحاسوب والبرمجيات الجاهزة) . م2004الزعبي ،محمد، والشرائعة، بالل. (
  دار وائل للطباعة والنشر.

يوميات أكرم : م1917-1939 وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ). م1980زعيتر، أكرم .(
  سسة الدراسات الفلسطينية .بيروت: مؤ .3ط .زعيتر

الخطاب العربي الصحفي إزاء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام م). 2016زيارة، أمينة. (
، دراسة تحليلية مقارنة، (رسالة ماجستير غير منشورة).  الجامعة االسالمية: م2014
  غزة.

لسطيني دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفم). 2014سكيك، هشام. (
(رسالة ماجستير غير منشورة).  الجامعة دراسة تحليلية وميدانية ،بالقضايا الوطنية

  غزة. ،اإلسالمية

مجلة  .المقاومة الشعبية في برنامج الفصائل الفلسطينية ومواقفها ).م2012سويدان، مأمون.(
  .86-77)، 20( ،سياسات

، عامـاً 23الح القسام خالل مراحل تطور سديسمبر). 29م، 2010. (شبكة فلسطين للحوار
  /https://www.paldf.net/forumم، على الرابط: 22/9/2018تاريخ االطالع: 

showthread.php?t=719565   
 ،بارية لحصار غزةمعالجة المواقع الفلسطينية اإللكترونية اإلخم). 2017الشريف، إسراء. (

  (رسالة ماجستير غير منشورة).  الجامعة اإلسالمية، غزة. دراسة تحليلية مقارنة

https://www.paldf.net/forum/
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أثر حزب اهللا في تطوير فكر المقاومة  وأساليبها في المنطقة . م)2009( شقور ، رفقة.
  جامعة النجاح، نابلس.. (رسالة ماجستير غير منشورة ) العربية

صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية، دراسة  ).م2017شملة، عبد الكريم. (أبو 
 الجامعة اإلسالمية، غزة. (رسالة ماجستير غير منشورة).  تحليلية مقارنة

عمان: دار الجليل . 1ط .اإلعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياته). م1988شنب، حسين.(أبو 
 للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية.

. 1ط. م2005التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ). م2006بشير. ( ونافع، ،صالح، محسن
 بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

. 1ط .خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة: القضية الفلسطينية). م2003( محسن. صالح،
  القاهرة: مركز اإلعالم العربي.

. القاهرة: 1. طجية في القضية الفلسطينيةفلسطين دراسات منه ).م2003(. صالح، محسن
  مركز اإلعالم العربي.

بيروت: . 1ط. م2006التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ). م2007صالح، محسن. (
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

)، بيروت: 26تقرير المعلومات(. المقاومة الشعبية في فلسطين ).م2014صالح، محسن. (
  تونة للدراسات واالستشارات.مركز الزي

. بيروت: 1. طم2015- 2014التقرير االستراتيجي الفلسطيني ). م2016(. محسن صالح،
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

بيروت:  . (د.ط ).حوار الحفاة والعقارب دفاعاً عن المقاومة). م2007نصري. ( الصايغ،
  دار رياض الريس للكتب والنشر.

الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ، الحركة الوطنية الفلسطينية  ).م2002(صايغ، يزيد.
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية. . بيروت:1ط .، ترجمة: باسم سرحان م1949-1993

تجربة (م.ت.ف) السياسية من المقاومة المسلحة إلى التسوية ). م2008الصمادي، حمزة. (
 جامعة النجاح، نابلس. نشورة). (رسالة ماجستير غير م م2006- 1964السلمية 

المقاومة الشعبية الفلسطينية وإمكانية تحولها إلى استراتيجية عمل ). م2015صوافطة، أشرف. (
  (رسالة ماجستير غي منشورة).  جامعة النجاح الوطنية، نابلس. م2013- م2005وطني 
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ستير غير (رسالة ماج االنتفاضة في الصحافة الفلسطينية). م2013عامر، أحمد (أبو 
  غزة .، منشورة).  الجامعة اإلسالمية

دور المقاومة في تعزيز الجبهة الداخلية خالل العدوان  ).م2015عامر، إسماعيل. (
 (رسالة ماجستير غير منشورة). وسبل تطويره 2014الصهيوني على محافظات غزة 

  .أكاديمي اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة

). المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام. م1977(. عامر، صالح الدين
  الجامعة اإلسالمية، غزة.)، 1(،ع)12(ج

دراسة تاريخية  ،المقاومة الفلسطينية لالنتداب البريطاني). م2006( عامر، عدنان.أبو 
  . ، غزة، الجامعة اإلسالميةشفوية

قطاع غزة: بداية هزيمة المشروع دحر المقاومة لالحتالل عن  .)م2009( .عامر، عدنانأبو 
  بيروت: مركز باحث للدراسات. .1ط. الصهيوني

المقاومة الفلسطينية الشعبية "البدائيـة" تسـتنزف    أكتوبر). 16م، 2015عامر، عدنان.(أبو 
 /https://www.alaraby.co.ukم)، الموقع: 14/9/2018، تاريخ االطالع (إسرائيل

opinion/2015/10/15/إسرائيل-تستنزف-البدائية-الشعبية-الفلسطينية-المقاومة  

(رسالة  ميدانياً- سياسياً- تطور المقاومة في فلسطين، بنيوياً). م2010عامر، عدنان. (أبو 
  جامعة دمشق، دمشق. ة). دكتوراه غير منشور

م 1967. تطور المقاومة الفلسطينية: الشعبية والمسلحة بين عاميم)2011عامر، عدنان. (أبو 
  .)1( ،19 ،مجلة الجامعة اإلسالميةم. 1987إلى 

 القاهرة :عالم الكتب . .2ط .بحوث الصحافة). م1997( عبد الحميد، محمد.

 . القاهرة :عالم الكتب.1ط .م واتجاهات التأثيرنظريات اإلعال). م1997محمد. ( عبد الحميد،

(د.ط.). القاهرة :عالم  .البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية). م2004عبد الحميد، محمد. (
  الكتب.

الوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية المسلحة في ضوء أحكام . )م2007( .عبد العال، شوقي
القـاهرة: مركـز   . (د.ط). المقاومة الشـاملة ضمن كتاب استراتيجية  ،القانون الدولي

  اإلعالم العربي.

https://www.alaraby.co.uk/
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دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حول حصـار  م). 2015عبدالغفور، ياسر.(
  غزة، الجامعة االسالمية (رسالة ماجستير غير منشورة).  دراسة وصفية، غزة

البحث العلمي ومفهومه، م). 2001عبيدات، ذوقان، وعدس، عبدالرحمن، وعبد الخال، كايد. (
  . عمان: دار الفكر.4. طوأدواته، وأساليبه

). مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومـة  م2007عثمان، عثمان. (
  )..1(، نابلس مجلة جامعة النجاح لألبحاث. المسلحة

- 2000نون من عام االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت حام). 2017عدوان، زكريا.(
(رسالة ماجستير غير منشورة).  الجامعة ام، ودور المقاومة في التصدي له2014

  غزة.، اإلسالمية

عمان: دار  .1ط .اإلعالم العربي: تحديات الحاضر والمستقبل). م1996تيسير.( عرجة،أبو 
  المجدالوي للنشر والتوزيع.

- م1987حتالل اإلسرائيلي في بيت المقدس المقاومة الفلسطينية لالعرفة، خالد إبراهيم. أبو 
 .، بيروتمركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتم، 2015

دور الصحافة االلكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة ). م2014عالء. ( العقاد،
(رسالة دكتوراه غير منشورة). معهد البحوث  واالشباعات المتحققة، دراسة ميدانية

 بية، القاهرة.والدراسات العر

مجلة  المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير.). م2002عماد، عبدالغني. (
  ..41-24، )275( ركز دراسات الوحدة العربيةبم المستقبل العربي

. مستقبل المقاومة اإلسالمية في فلسطين، حركة حماس نموذجاً ).م2009(. العمور، ثابت
  عالم العربي.القاهرة: مركز اإل. 1ط

، تـاريخ  وحدة أنفاق المقاومة مفخرة للكل الفلسـطيني يناير). 30م، 2016عودة، جبريل. (
-وحـدة /https://paltimes.net/post/120187م، الموقـع:  15/9/2018االطالع 
   الفلسطيني-للكل-مفخرة-قاومةالم-أنفاق
المقاومة الالعنفية في فلسطين بعد اتفاق اعالن مبادئ أوسلو: ). م2013(. صالح العويصي،

  غزة. (رسالة ماجستير غير منشورة )، جامعة األزهر، بلعين ونعلين نموذجاً

 زيع.. عمان: دار أسامة للنشر والتو1ط .اإلعالم اإللكتروني). م2010عيشة، فيصل. (أبو 

https://paltimes.net/post/120187
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أثر اإلعالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمنية في ). م2012الغصين، إيهاب. (
  الجامعة اإلسالمية، غزة.، (رسالة ماجستير غير منشورة )قطاع غزة 

دراسة  ،م2006معالجة الصحافة االسرائيلية للحرب على لبنان ). م2010أحمد. ( فياض،أبو 
(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة  ن الصحف اليوميةتحليلية مقارنة على عينة م

  القدس.، القدس
تـاريخ االطـالع    المقاومـة الشـعبية الفلسـطينية،   مارس). 20، 2013قاسم، عبدالستار.(

-المقاومــة/https://paltoday.ps/ar/post/132950م، الموقــع: 20/9/2018
  قاسم-الستار-عبد-بروفيسور-الفلسطينية-الشعبية
، صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، سالح الردع الفلسطينيم). 2015( .القاسم، جالل

  . بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. 1ط

، مجلة عبية_ نجاحات وإخفاقات، باب الشمس نموذجاًالمقاومة الشم). 2013( .قبطي، عبير
 رام اهللا. )،95( الدراسات الفلسطينية،

. (د.ط). الموسوعة الفلسطينية. المقاومة المدنية في فلسطين). م1985( .خالد القشطيني،
  : (د.ن).بيروت

لى دور المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدوان اإلسرائيلي ع). م2007( القصاص، أشرف.
(رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة اإلسالمية،  م1982 - 1978لبنان من عام 

  غزة.

، 1ط .). المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ من األمل والتمكينم2011(. قمصيه، مازن
  لندن: دار بلوتو بوكس للنشر.

ألمل مشروعية المقاومة الشعبية في فلسطين، تاريخ حافل با). م2011قمصيه، مازن.(
  رام اهللا: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية. ،)د.ط( .واإلنجاز
صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة حيروزيلم بوست اإلسرائيلية، ). م2017قنوع، ربا. (

 (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة اإلسالمية، غزة. دراسة حالة

رأي في الصحف الفلسطينية اليومية نحو اتجاهات صفحات ال ).م2018( الكتري ، روان.
الجامعة اإلسالمية،  (رسالة ماجستير غير منشورة). دراسة تحليلية مقارنة المقاومة،

  غزة.

https://paltoday.ps/ar/post/132950
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 ،الصورة الصحفية النتفاضة القدس في الصحف الفلسطينية اليوميةم). 2018الكرنز، ختام. (
  غزة.، عة اإلسالمية(رسالة ماجستير غير منشورة).  الجام دراسة تحليلية مقارنة

عملية ، دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة). م2009الكيالي، عبدالحميد. (
بيروت: مركز الزيتونة للدراسات  .1ط الرصاص المصبوب/معركة الفرقان.

  واالستشارات.
بيروت: المؤسسة العربية . 9. طتاريخ فلسطين الحديث). م1985(. الكيالي، عبدالوهاب

  سات والنشر.للدرا
وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاني  ).م1988عبدالوهاب.( الكيالي،

  بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. .2ط .م1993_1918والصهيونية  
تاريخ االطالع  .ل عادت (أم العبد) لتقود االنتفاضة؟هابريل). 20م، 2016اللحام، ناصر.(

   https://www.maannews.net/Content.aspx?id=842591وقع:م، الم16/10/2018
اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع االلكترونية في تنمية  ).م2016ليلة، أيمن. (أبو 

الجامعة اإلسالمية، . (رسالة ماجستير غير منشورة). وعيهم األمني، دراسة ميدانية
  غزة.

الفلسطينية، خيار الواقع أم استراتيجية وطنية؟ المقاومة الشعبية ). م2018المبحوح، وائل. (
 . (مقالة علمية منشورة في سلسلة مقاالت علمية محكمة)مسرات العودة الكبرى نموذجاً

 بيروت. مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،. 1.ط

. دراسة لمركز المقاومة المدنية في فلسطين إنجازات تحديات). م2013(. المبيض، أشرف
 /http://ehcrs.org : بحوث ودراسات األرض واالنسان منشورة على الموقع

details.php?ID=76-arabic/view، .غزة  

اإلرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون  ). الفرق بينم2003متولي، رجب. (
  ).60( المجلة المصرية للقانون الدولي الدولي المعاصر.

الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى نهاية ). م2000محافظة ،علي.(
  بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ،م1918-1948االنتداب البريطاني 

. بيـروت: مركـز   1. طالواقع والمستقبل آفاق األمن االسرائيلي:). م2007، خالد.(محمود
  الزيتونة للدراسات واالستشارات.

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=842591
http://ehcrs.org/
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، تـاريخ االطـالع   سـالح القـنص الفلسـطيني   نوفمبر). 26م، 2013المدهون، إبراهيم. (
ــع:  27/10/2018 ــى الموقـ  https://www.palinfo.com/articlesم، علـ

    الفلسطيني-القنص-سالح/2013/12/26/

انتفاضة األقصى.. روح الثورة الحاضرة سبتمبر).  25م، 2017المركز الفلسطيني لإلعالم.(
fo.com https://www.palinم ،الموقع:30/7/2018. تاريخ االطالع: عاما17ًبعد 

/news/2017/9/28/عاما-17-بعد-الحاضرة-الثورة-روح-االقصى-انتفاضة   

عمان: دار المسيرة للطباعة والنشر . 1. طنظريات االتصال). م2012مزاهرة، منال. (
  والتوزيع.

دراسة ، معالجة المواقع االخبارية الفلسطينية لقضايا الشبابم). 2018المزيني، إبراهيم.(
 رسالة ماجستير غير منشورة).  الجامعة اإلسالمية، غزة.( تحليلية مقارنة

الصهيونية والعنف من بداية االستيطان إلى انتفاضة  ).م2001المسيري، عبدالوهاب.(
  . القاهرة: دار الشروق.األقصى

دار أسامة  عمان:. 1ط .اإلعالم المقاوم بين الواقع والطموح). م2013المشاقبة، بسام. (
  للنشر.
 . عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.1. طنظريات اإلعالم). م2014سام. (المشاقبة، ب

(رسالة  اتجاهات الفكري السياسي بين الكفاح المسلح والتسوية). 2008المصري، زهير (
  دكتوراه منشورة).  معهد البحوث والدراسات، القاهرة.

القومي  المقاومة الفلسطينية وتأثيرها على األمن). م2013المغاري، هشام. (
  (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة الجنان، طرابلس. م2010- 1987اإلسرائيلي

تعريفات في مفاهيم يوليو).  29م،2017.(منتدى مجموعة حريات للتنمية وحقوق اإلنسان
 .http://horiyatlibya، على الموقع:م7/6/2018، تاريخ االطالع ثقافة الالعنف

post_3916.html-12/07/blogblogspot.com/20  
قاومة الالعنفية لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي قطاه غزة نموذجـاً  الم. )م2013موسى، رائد. (

  (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة األزهر، غزة. م2012-م1987
. تاريخ االطـالع  المقاطعة وجع اسرائيل الصامتمارس).  16م، 2015موقع االقتصادي. (

ــع:15/8/8201  =http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?idم،الموقــ
1031c4y1 061316Y1031c4  

https://www.palinfo.com/articles
https://www.palin
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خبراء: القانون الدولي يحمـي سـالح المقاومـة    يوليو).  22م، 2014موقع الجزيرة نت،(
 /https://www.aljazeera.net، الموقع: 10/9/2018الع ، تاريخ االطالفلسطينية

news/reportsandinterviews/2014/7/22/يحمـي -الـدولي -القـانون -خبراء-
   الفلسطينية-المقاومة-سالح

، تـاريخ االطـالع   الكارلو سالح الفقراء المقاوم لالحتالل االسـرائيلي  .الجزيرة نتموقع 
ــع:  1/8/2018 ــى الموق aljazeera.net/encyclopedia/ https://www.م عل

military /2016/9/21/اإلسرائيلي-لالحتالل-المقاوم-الفقراء-سالح-الكارلو   
م، 7/7/2018، تاريخ االطالع المقاومة الفلسطينية: ثورة االنسان والحجرموقع الجزيرة نت. 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a1420287-على الموقع : 
b54178af1998-9a4c-4c2e-8fd5   

 حرب الفرقان ستة أعوام دون عقـاب إلسـرائيل  ديسمبر). 27، 2014موقع الجزيرة نت.(
 /http://www.aljazeera.net/newsم، على الموقع: 20/8/2018.تاريخ االطالع 

reportsandinterviews/2014/12/27/عقاب-دون-أعوام-ستة-الفرقان-حرب-
    إلسرائيل

، BDSعن حركة مقاطعـة إسـرائيل   ة، موقع الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافي
  .  https://bdsmovement.net/ar/pacbiم،الموقع: 3/8/2018تاريخ االطالع 

، تـاريخ   تعريف ومعنى قاوم في معجم العاني الجامع_ معجم عربي عربـي موقع المعاني .
   /قاوم/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar: الموقع م ،2/6/2018االطالع 

المقاومة كخيار استراتيجي لألمة: البعـد  ابريل). 16م، 2009موقع المؤتمر القوي العالمي.(
 /http://www.arabnc.orgم)، الموقع: 25/10/2018. تاريخ اإلطالع (اإلعالمي

details.php?id=422&cid=140&tohide=0  
، تــاريخ االطــالع فلســطيننا ســبتمبر) . 15م، 2014الموســوعة الفلســطينية.( موقــع

   /مجلة-فلسطيننا/https://www.palestinapedia.netم، الموقع: 15/9/2018
 /https://try.alexa.comم علـى الموقـع:  24/4/2018موقع أليكسا، تاريخ االطـالع   

stack-marketing/  
، تـاريخ  لسـطينية وتطورهـا  الصحافة الفابريل).   14م، 2014موقع دكتور ماجد تربان.(

ــع:7/9/2018االطـــالع   /https://majed1975.wordpress.comم، الموقـ
   /وتطورها-الفلسطينية-الصحافة/2010/04/18

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a1420287
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، تـاريخ  لمقاوم ودوره في صناعة التاريخاإلعالم ايناير). 17م، 2010موقع دنيا الوطن.( 
 /https://pulpit.alwatanvoice.com/contentم، الموقع:15/11/2018االطالع 

print/186422.html   
الق فعاليات مسيرة العـودة  اإلعالن رسمياً عن انطمارس). 17م، 2018موقع دنيا الوطن.(

 /https://www.alwatanvoice.comم،الموقع 7/10/2018، تاريخ االطالع بغزة
arabic/news/2018/03/17/1129757.html .  

. عاماً على استشهاد أبطال ثورة البـراق 86 يونيو).16م، 2016.( رام اهللا اإلخباريموقع 
 م، الموقــــــــع :3/7/2018تــــــــاريخ االطــــــــالع 

https://ramallah.news/post/60844/86-رةثـو -ابطال-استشهاد-على-عاما-
   الزير-وعطا-حجازي-وفؤاد-جمجوم-محمد--البراق

، تـاريخ   الموقع الرسمي للجناح العسكري لحركة الجهـاد اإلسـالمي   .موقع سرايا القدس
  https://saraya.ps/page/1، الموقع: 25/4/2018االطالع 

سياسة االغتياالت الصهيونية ضـد قـادة    .مارس)23م، 2010(شبكة سما اإلخبارية،موقع 
م، 22/12/2018، تـاريخ االطـالع   فصائل المقاومة الفلسطينية في القانون الـدولي 

-الصـهيونية -االغتياالت-سياسة/http://samanews.ps/ar/post/63136الموقع:
-أحمد-مصطفي-السيد-د-الدولي-القانون-في- الفلسطينية- المقاومة-فصائل-قادة-ضد
   الخير-أبو

، مسيرات حاشدة في غزة تضامناً مع انتفاضة القدسأكتوبر). 30م، 2015موقع قناة العالم.(
ــالع   ــاريخ االط  /https://www.alalamtv.netم، الموقــع: 7/10/2018ت

news/1754651/انتفاضـة -مع-تضامنا-غزة-في-حاشدة-مسيرات-العالم-خاص-
    القدس

،  عملية (الوهم المبدد)النوعية_أسر الجندي جلعاد شاليطسام ،موقع كتائب الشهيد عزالدين الق
ــالع:  ــاريخ االط ــع :20/8/2018ت   /https://www.alqassam.netم، الموق

arabic/الجنـدي -أسـر -النوعية-المبدد-الوهم-عملية/11/القسام-عمليات-معارك-
   شاليط-جلعاد

، تـاريخ االطـالع   أول عمليـة استشـهادية قسـامية   موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، 
-عمليـات -معارك/https://www.alqassam.net/arabicم، الموقع: 5/8/2018

  قسامية-استشهادية-عملية-أول/92/القسام
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. تـاريخ االطـالع   معركة الفرقان_معارك وعمليـات موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام، 
-عمليات-معارك/https://www.alqassam.net/arabicم، الموقع: 20/8/2018

  الفرقان/150/القسام
الوهم المتبدد الدرس القاسي وأمل أكتوبر). 17م، 2012موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام. (

 /https://www.alqassam.netم، الموقـع:  5/8/2018، تاريخ االطـالع  العاني
arabic/news/details/4642   
ألول مرة القسام يزيح الستار عن يوليو). 28م، 2015موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام. (

ــوز  ــل ع ــة ناح ــيل عملي ــالع تفاص ــاريخ االط ــع: 5/10/2018، ت ، الموق
https://www.alqassam.net/arabic/news/details/7735   

وحدة القنص القسامية أرعبت جنـود  يناير). 5م،2011موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام.(
ــان  ــة الفرق ــة معرك ــدو طيل ــالع الع ــاريخ االط ــع: 21/9/2018، ت م، الموق

https://www.alqassam.net/arabic/news/details/3152   
، غول" بندقية القـنص القسـامية  سبتمبر). "3م، 2014موقع كتائب الشهيد عزالدين القسام.(

ــالع   ــاريخ االط ــع: 11/8/2018ت ww.alqassam.net/ https://wم، الموق
arabic/news/details/6237   

آفاق مشـروع المقاومـة   فبراير). 23م،2007موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.(
م، الموقــــع : 5/9/2018، تــــاريخ االطــــالع وإمكاناتــــه نجاحــــه

https://www.alzaytouna.net/2007/02/23/والتسوية- المقاومة- مشروعي- آفاق -
    لحل

المواقف األوربية مـن  ديسمبر). 11م،2010موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.(
تـاريخ االطـالع    التعامل مع حركات المقاومة اإلسالمية: حركة حمـاس نموذجـاً،  

-عمل-ورقة/https://www.alzaytouna.net/2010/12/11، الموقع 12/9/2018
   /ا-المواقف-حمدان-أسامة-لألستاذ

آفاق المقاومة في الضفة  أكتوبر).30م،2010موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.(
م، 21/9/2018تـاريخ االطـالع   تنسيق األمني وانسداد أفق التسـوية،  الغربية بين ال

   /https://www.alzaytouna.net/2010/10/30/nullالموقع: 
لمقاومـة الشـعبية   مـارس). ا 26م، 2012موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشـارات.( 

ــطيني ــدياتالفلسـ ــالع  ة والتحـ ــاريخ االطـ ــع: 2/8/2018، تـ م، الموقـ
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https://www.alqassam.net/
https://www.alqassam.net/arabic/news/details/7735
https://www.alqassam.net/arabic/news/details/3152
https://www.alzaytouna.net/2007/02/23
https://www.alzaytouna.net/2010/12/11
https://www.alzaytouna.net/2010/10/30/null


271 

http://www.alzaytouna.net/2012/03/26/المقاومـة -43-استراتيجي-تقدير-
  -الشعبية

مؤتمر مستقبل المقاومة نوفمبر). 28م، 2014موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.(
م، 18/8/2018، تاريخ االطـالع  م2014الفلسطينية في ضوء الحرب على غزة عام

ـ -مـؤتمر /https://www.alzaytouna.net/2014/11/28على الرابط:  -تقبلمس
   /ض-في-الفلسطينية-المقاومة

 إسـالمية –مفهوم اإلرهاب والمقاومة ،رؤية عربيـة   .مركز دراسات الشرق األوسطموقع 
ــالع  ــاريخ االط ــع :م2/6/2018 ،ت   /http://www.mesc.com.jo، الموق

Documents/Doc_3.html   
المقاومـة  مـايو).  19م، 2005ع وآتا الجمعية الدولية للمترجمين واللغـويين العـرب.(  موق

م، الموقـع:  7/7/2018، تـاريخ االطـالع   الفلسطينية في ضوء القـانون الـدولي  
.wata.cc/forums/showthread.php?47475http://www-ــة -المقاومـــ

   الدولي-القانون-ضوء-في-الفلسطينية

بغزة بدأ باغتيال_ وانتهى بحـرب   2012ديسمبر). 26م،2012موقع وكالة معاً اإلخبارية.(
  /http://maannews.netم، الموقــع :27/8/2018، تــاريخ االطــالع وتهدئــة

Content.aspx?id=550940   
، تـاريخ االطـالع   الصحافة الفلسطينية في ظـل االحـتالل االسـرائيلي   موقع وكالة وفا، 

  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9503م، الموقع:  23/9/2018

م، 25/7/2018، تاريخ االطـالع  مقاطعة المنتجات االسرائيلية/ لمحة عامةالة وفا، موقع وك
   http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9559الموقع:  

الموقـع:  م، 16/10/2018، تاريخ االطالع الصحافة الفلسطينية في الشتاتموقع وكالة وفا. 
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2473  

األطر اإلخبارية للمقاومة اإلسالمية اللبنانية في الصـحافة العربيـة،   ). م2006طه. ( نجم،
  اإلسكندرية. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة اإلسكندرية، دراسة تحليلية مقارنة

التغطية الصحفية المصورة للحرب في لبنان فـي المجـالت   م). 2008محمد حسني. ( نصر،
، ورقة مقدمة إلى مؤتمر فالدلفيا الدولي الثـاني عشـر،   دراسة تحليلية مقارنة، العربية
 فالدلفيا.
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، مركـز  صورة العرب واإلسالم في الكتب المدرسية والفرنسـية م). 1995نصر، مارلين.( 
  سات الوحدة العربية، بيروت.درا

الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة الفلسـطينية  ). م2017(. هدى نعيم،
(رسـالة ماجسـتير غيـر     عبر شبكات التواصل االجتماعي، دراسة تحليلية مقارنـة 

  منشورة). الجامعة اإلسالمية، غزة.

جهة نظر التنظيمات السياسية الفلسطينية وأثر المقاومة الشعبية من و). م2014( .نمرة، ليلى
(رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة  ذلك على التنمية السياسية ، حركة فتح أنموذجاً

 النجاح الوطنية، نابلس.

، بيـروت: مؤسسـة   1، طالنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسـلو ). م1998هالل، جميل. (
  الدراسات الفلسطينية.

استراتيجية فعالـة   التجربة الفلسطينية في المقاومة الشعبية المدنية:). م2007هواش، سالم. (
بيت لحم: المركز الفلسـطيني   ،للنضال ضد النظام االستعماري العنصري االسرائيلي

  لمصادر حقوق المواطنة والالجئين.

-2001السياسة الخارجية األمريكية تجـاه القضـية الفلسـطينية    ). م2013الوادية، أحمد.(
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. بيروت: ،1ط ،م2011

 م، الموقـع:  5/8/2018، تـاريخ االطـالع   اتفاقية أوسـلو فبراير). 9م، 2018ويكبيديا. (
https://ar.wikipedia.org/wiki/أوسلو_اتفاقية   

ــديا ــو3م، 2017.(ويكبي ــة .بر)أكت ــة المدني ــالع  المقاوم ــاريخ االط م ، 7/6/2018.ت
   /المقاومة_المدنيةhttps://ar.wikipedia.org/wikiالموقع:

الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غـزة خـالل   ). م2015أنس.( اليازوري،
(رسالة ماجستير غير منشـورة).   ي ميزان القانون الدولي اإلنسانيم ف2012عدوان 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى، غزة.
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  ثانياً :المراجع األجنبية :
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Struggle and Civil Resistance Theory.  Doctoral Dissertation , 
University of Victoria . 

Cohen , B. (1963). The Press, The Public, and Foreign Policy, 
Princeton: N.J. Princeton University Press. United State of 
America: Princeton legacy library 

Galtung , John (1989). Nonviolence and Israel /Palestine, University of  
Honolulu: Institute for Peace. 

khalidi. Rashid.(2001). Palestinian Peasant Resistance to Zionism before 
WWI, in Edward W. Said, Christopher Hitchens (eds), Blaming the 
victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, 
London: Verso .    

Kosicki, Gerald M.(without date). Problem AND Opportunties in 
Agenda –Setting Journal of Communication, The Ohio state 
University. 

Mccomb & Renormalization Methods: A Guide For Beginners. Oxford 
University Press, New York, 2008. 

Müller,  A. (2008) . nonviolence in the context of the Palestinian 
resistance against the Israeli Occupation .Master thesis, 
Unpublished, (Germany ,The Philipp University Of Marburg, 
Faculty Of Arts). 

Qumsiyeh, Mazin. (2004). Sharing the Land of Canaan: Human Rights 
and the Israeli Palestinian Struggle, London: Pluto. 

Shaw,&E.Martin . (1978) . The function of Mass Media Agenda –Setting 
, During the News Hampshire Primary. Journal of  Broadcasting 
.(22). 

Sicker ,Martin. (1999). Reshaping Palestine : from Muhammad Ali to the 
British Mandate 1831-1922, Westport, CT:Praegur Publishers. 

Stawcki, M. (2009). Framing the Israeli-Palestinian Conflict: A case 
study of frames used by three American newspapers (unpublished 
master thesis). Columbia: University of Missouri. 
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  :)1ملحق (
  قائمة بأسماء المحكمين

  أسماء المحكمين حسب الترتيب الهجائي:

  أوالً: المحكمون الستمارة تحليل المضمون: وهم:

 .غزةبواإلعالم في الجامعة اإلسالمية  أستاذ مساعد ورئيس قسم الصحافة :د.أيمن أبونقيرة .1

 .غزةب إلعالن المشارك في جامعة األقصىلعامة واأستاذ العالقات ا: زهير عابد .د .2

 اإلسالمية أستاذ الصحافة المشارك في قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة :د. طلعت عيسى .3
 .غزةب

 .أبوظبيب ارك بكلية اإلمارات للتكنولوجياأستاذ االتصال المش :د: عبدالملك الدناني .4

 .غزةباألقصى  أستاذ الصحافة المشارك في جامعة :د. ماجد تربان .5

 في كلية اآلداب في جامعة األزهر بغزة. المشارك عالمأستاذ اإلد. موسى أبو طالب:  .6

 فـي جامعـة أم القـرى   أستاذ بروفيسور في كلية العلوم االجتماعية  :أ.د. وديع العزعزي .7
 .المملكة العربية السعوديةب

  ثانياً: المحكمون لصحيفة االستقصاء: وهم:

 .غزةبتاذ مساعد ورئيس قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية أس :د.أيمن أبونقيرة  .1

 .غزةب أستاذ العالقات العامة واإلعالن المشارك في جامعة األقصى: زهير عابد .د  .2

أستاذ الصحافة المشارك في قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة  :د. طلعت عيسى  .3
 .غزةب اإلسالمية

 .غزةبالعلوم السياسية  في جامعة األمة رئيس قسم  ،عدنان أبوعامر. د  .4

 .نابلسب أستاذ اإلعالم المشارك في جامعة النجاح ،د. فريد أبوضهير  .5

 .األردنب االوسط الشرق جامعة في االعالم بكلية مشارك أستاذ ،مراد خورشيد كامل د.  .6

  أستاذ اإلحصاء التطبيقي في الجامعة اإلسالمية بغزة.أ. محمد مروان بربخ،   .7

  .غزةب أستاذ اإلعالم المساعد بكلية فلسطين التقنية ،نعيم المصريد.  .8
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  :)2ملحق (
  استمارة تحليل مضمون

  

  

  

  

  حضرة الدكتور/ .....................حفظه اهللا .

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

والتي ستعمل على تطبيقها في سياق استمارة تحليل المضمون  متضع الباحثة بين يديك
لكترونية العسكرية الفلسطينية دور المواقع اإل " بعنوانراسة التحليلية لرسالة الماجستير الد

  ".مقارنة تحليلية وميدانية دراسةلدى الشباب:  في تعزيز ثقافة المقاومة

دور المواقع االلكترونية العسكرية الفلسـطينية فـي    إلى التعرف علىوتهدف الدراسة 
التكرم بتحكـيم االسـتمارة   ذا تأمل الباحثة من سيادتكم هلشباب ،ولدى ال تعزيز ثقافة المقاومة

  جهودكم الطيبة.، شاكرة لكم لتصل بالبحث إلى نتائج علمية دقيقة

  كل االحترام والتقديروتقبلوا 

  

ــداد  ــةإعـ ــد.الباحثـ ــة أبوعبيـ   /  هبـ
  جـــواد راغـــب الـــدلو. أ.د. إشـــراف/

  في الجامعة اإلسالمية.أستاذ الصحافة واإلعالم 

 



  الفلسطينية المواقع االلكترونية العسكريةستمارة تحليل مضمون ا

 ـــــــــــالتاريخ:الموقع االلكتروني :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ        اليوم :ــــــــ       
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الفلسطينية المواقع االلكترونية العسكريةاستمارة تحليل مضمون   

 ـــــــــــالتاريخ:الموقع االلكتروني :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ        اليوم :ــــــــ       

  

  قيل؟) املوضوع (ماذافئات 
  

  ةفئة المصادر الصحفي
  

  فئة النطاق الجغرافي
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 نیةالفلسطی العسكریة االلكترونیة المواقع مضمون تحلیل استمارة

 ـــــــــــالتاريخ:الموقع االلكتروني :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ        اليوم :ــــــــ       

  فئات الشكل (كيف قيل؟)
  

  فئة الفنون الصحفية
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  :)3ملحق (
  صحيفة استقصاء

  

  

  

  

  األخ الكريم / األخت الكريمة  :

  .وبركاته  السالم عليكم ورحمة اهللا

  تقوم الباحثة بإعداد دراسة علمية بعنوان  :

:  لـدى الشـباب   لكترونية العسكرية الفلسطينية في تعزيز ثقافة المقاومة(دور المواقع اإل
  دراسة تحليلية وميدانية مقارنة ).

والتي تهدف إلى التعرف على دور المواقع االلكترونية العسكرية الفلسـطينية فـي   
..لذا تأمل الباحثة منك بالتكرم باإلجابة على األسئلة الواردة  لدى الشباب قاومةتعزيز ثقافة الم

) أمام الخيار الذي يتناسب مع وجهة نظرك ، √بكل دقة وموضوعية ، وذلك بوضع عالمة (
أمالً في الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس الواقع  ، علماً بأن نتائج هذا االسـتبيان ستسـتخدم   

  ي فقط.لغرض البحث العلم

  لك حسن تعاونك شاكرين

  

ــداد  ــةإعـ ــد.الباحثـ ــة أبوعبيـ   /  هبـ
  جـــواد راغـــب الـــدلو. أ.د. إشـــراف/

  في الجامعة اإلسالمية.أستاذ الصحافة واإلعالم 

  



  المحور األول : السمات العامة:

  .       أنثى1.2.       ذكر                      1.1  النوع : .1

  العمر : .2
              26-22.     من 2.2            22-18.      من  2.1
  35-30.     من 2.4             30-26.      من 2.3

  .      دراسات علیا   3.4.     بكالوریوس       3.3.      دبلوم     3.2.      ثانویة فأقل       3.1  المؤھل العلمي .3

  الوظیفة .4
.      موظف قطاع خاص                              4.3موظف حكومي        .    4.2.      طالب          4.1
  . أخرى حدد: ....................4.6.      عاطل عن العمل     4.5.      عامل          4.4

    .     رفح5.5 .       خانیونس  5.4.     الوسطى      5.3.      غزة    5.2.      شمال غزة    5.1  مكان السكن .5

  التوجھ السیاسي .6
 .     الجبھة الشعبیة  6.4.     الجھاد اإلسالمي         6.3.      حماس    6.2.      فتح            6.1

    . أخرى أذكر:......................6.7.     مستقل          6.6.     الجبھة الدیمقراطیة                   6.5 

  
 .الفلسطینیة العسكریة االلكترونیة المواقع متابعة وأنماط عادات:  الثاني رالمحو

 ؟ الفلسطینیة العسكریة االلكترونیة المواقع تتابع ھل. 7

     ال       7.2             نعم      7.1

 . مشكوراً  وتوقف) 8( مرق السؤال إلى انتقلف )ال( إجابتك كانت ..وإذا) 9( رقم السؤال إلى انتقل) نعم( إجابتك كانت إذا

 )إجابة من أكثر اختیار الفلسطینیة؟ (یمكنك العسكریة االلكترونیة للمواقع متابعتك عدم أسباب ما. 8

 العسكریة المستجدات آخر معرفة في حاجتي تلبي ال ألنھا      8.2                العسكري بالشأن اھتمامي عدم     8.1

 حزبیة مواقع لكونھا      8.4            باستمرار وماتھامعل تحدث ال ألنھا     8.3

 فصیلھا أخبار على واقتصارھا أخبارھا تنوع عدم     8.6  تنشرھا التي العسكریة بالمعلومات ثقتي عدم     8.5

   ............................ أخرى 8.7

 )إجابة من أكثر اختیار یمكنك( االنترنت؟ شبكة على ھاتتابع التي الفلسطینیة العسكریة االلكترونیة المواقع ما. 9

 القسام عزالدین الشھید كتائب       9.2      الدین صالح الناصر ألویة       9.1
 القدس سرایا       9.4      مصطفى علي أبو الشھید كتائب       9.3

  )العامودي نضال لواء( قصىاأل شھداء كتائب       9.6    )غزة لواء( االقصى شھداء كتائب       9.5
   الوطنیة المقاومة كتائب       9.7
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 ؟وقع سرايا القدس (موقعي الدراسة)ما درجة متابعتك لموقع كتائب الشهيد عز الدين القسام أوم .10
  منخفضة جداً   منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جداً   الدرجة

            موقع الشھید عزالدین القسام 10.1

            سموقع سرایا القد10.2

 ما نوع متابعتك للموقعين أو ألحدهما في األسبوع؟ .11
  نادرة  متقطعة  دائمة  نوع المتابعة

  موقع الشھید عزالدین القسام 11.1
      

  موقع سرایا القدس 11.2
      

 ما عدد ساعات متابعتك للموقعين أو ألحدهما في اليوم ؟ .12

أقل من   عدد الساعات
  ساعة

من ساعة إلى 
  ساعتين

 3إلى  2من 
  ساعات

ساعات 3من 
  فأكثر

موقــع الشــهيد عزالــدين  12.1
  القسام

        

  موقع سرايا القدس 12.2
        

 يمكنك اختيار أكثر من إجابة )( ما أسباب متابعتك لموقعي الدراسة؟ .13
  زيادة مستوى الوعي بالمقاومة وأشكالها وأساليبها.     13.1
  معرفة قادة وشهداء وأسرى المقاومة.     13.2
  معرفة أخبار الفصيل الذي أنتمي له.     13.3
  اإللمام بأهداف وغايات المقاومة.     13.4
  معرفة انجازات المقاومة في المجال العسكري والشعبي.     13.5
  الوقوف على تفسيراتها وتحليالتها لألحداث المتصلة بالمقاومة.     13.6
  اومة وأشكالها.تشكيل وجهات النظر الصحيحة حول المق     13.7
  الثقة في معلوماتها أكثر من أي وسيلة إعالمية أخرى.     13.8
 أخرى أذكر...................................................     13.9
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 ما أهم قضايا المقاومة التي تتابعها في موقعي الدراسة ؟ .14
 الشعبية والمسلحة معاً.     14.3حة.    المقاومة المسل     14.2المقاومة الشعبية.         14.1

 يمكنك اختيار أكثر من إجابة )(؟موقعي الدراسةما أهم موضوعات المقاومة المسلحة التي تتابعها في  .15
     االشتباكات المسلحة    15.2          قصص الشهداءموضوعات و    15.1
  عمليات األسر    15.4                 العمليات االستشهادية    15.3
  صناعة األسلحة     15.6                   عمليات إطالق نار    15.5
  مفاوضات التهدئة    15.8                     إطالق الصواريخ    15.7
 .............................أخرى اذكر 15.10      العروض والمناورات العسكرية    15.9

 يمكنك اختيار أكثر من إجابة )(؟موقعي الدراسةومة الشعبية التي تتابعها في ما أهم موضوعات المقا .16
  المواجهات الشعبية    16.2األسرى والمعتقلون                           16.1

  الوقفات االحتجاجية    16.4المسيرات الشعبية                             16.3    
  عمليات الطعن والدهس     16.6                       بات       إلضراا    16.5
  المقاطعة االقتصادية والثقافية    16.8       األعمال الفنية                         16.7
  .............................أخرى اذكر 16.9

 اشباع موقعي الدراسة لفضولك المعرفي حول قضايا وموضوعات المقاومة؟ مدىما  .17
  منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً  ة االشباعدرج

  موقع الشهيد عزالدين القسام 17.1
          

  موقع سرايا القدس17.2
          

 باعتقادك ما مدى مصداقية المعلومات المنشورة في موقعي الدراسة ؟ .18
  منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً  مدى المصداقية

  عزالدين القسامموقع الشهيد  18.1
          

  موقع سرايا القدس 18.2
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 ما درجة ثقتك بالموضوعات المنشورة في موقعي الدراسة لتعزيز ثقافتك بالمقاومة؟ .19
  منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً  درجة الثقة

  موقع الشهيد عزالدين القسام 19.1
          

  موقع سرايا القدس 19.2
          

 في تعزيز ثقافتك بقضايا وموضوعات المقاومة؟الدراسة مادك على موقعي ما درجة اعت .20
  منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً  درجة االعتماد

  موقع الشهيد عزالدين القسام 20.1
          

  موقع سرايا القدس 20.2
          

يمكنك اختيار أكثر (قاومة؟في فيما يتصل بقضايا وموضوعات المالدراسة ما دوافع اعتمادك على موقعي  .21
 .من إجابة )
  فيما تعرضه من معلومات واحصائيات.تمتع بمصداقية عالية ال    21.1
  لسرعة والفورية في طرح و نقل آخر االخبار والمستجدات.ا    21.2
  المساعدة في تكوين وجهة نظر حول بعض القضايا والموضوعات الخاصة بالمقاومة.    21.3
  هولة في االستخدام والوصول إلى المعلومات.الس    21.4
  التميز بالتفاعلية والفورية.    21.5
  االشتمال على الصور وخدمات الفيديو والمرفقات الصوتية.    21.6
  االختالف في طرح ومعالجة مواضيعها عن الوسائل التقليدية.    21.7
  ............................................أخرى اذكر 21.8

  

 

 

 

 

 

 

 



  المحور الثالث : االعتماد على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب.
  حدد درجة اعتمادك على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب من خالل الفقرات اآلتية :  .22

  موقع سرايا القدس  موقع الشهيد عزالدين القسام  الفقرات
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                      تطور الفكر المقاوم. 22.1
تعزز المعرفة باألساليب االستخباراتية لالحتالل اإلسرائيلي  22.2

  وكيفية مواجهتها.
                    

                      تزيد من المشاركة في فعاليات المقاومة.  22.3
                      تقدم تفسيرات وتحليالت عن الوضع السياسي والعسكري. 22.4
تقوي الحس النضالي من خالل االطـالع علـى قصـص     22.5

  الشهداء واألسرى.
                    

                      تكسب الشعور بالفخر والثقة بالمقاومة وانجازاتها  22.6
  

  .الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشباب المحور الرابع : التأثيرات الناتجة عن االعتماد على موقعي

  ما التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتمادك على موقعي الدراسة لتعزيز ثقافتك نحو المقاومة ؟  .23
  موقع سرايا القدس  موقع الشهيد عزالدين القسام  التأثيرات المعرفية
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زادت من معرفتي بقضية وموضوعات المقاومة   23.1
  المسلحة.

                    

                      اكتسبت معرفة واسعة حول الصناعات العسكرية المحلية. 23.2
اكتسبت من خاللها معرفة أوسع بالمقاومة الشعبية  23.3

  وموضوعاتها.
                    

ب االحتالل االسرائيلي في التصدي تعرفت على أسالي 23.4
  للمقاومة.

                    

                      زادت من ثقافتي بالمقاومة وأنواعها وأشكالها وقدراتها. 23.5
                      تية  للعديد من الشهداء واألسرىتعرفت على السيرة الذا 23.6
قدمت لي تفسيرات واضحة عن األحداث السياسية  23.7

  والعسكرية.
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  ما التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتمادك على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لديك ؟ .24
  موقع سرايا القدس  موقع الشهيد عزالدين القسام  التأثيرات الوجدانية
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ت من شعوري بأهمية وضرورة ممارسة المقاومة زاد 24.1
  بنوعيها.  

                    

                      نمت مشاعري بالفخر بإنجازات المقاومة والمقاومين. 24.2
                      زادت من شعوري كراهيتي لالحتالل االسرائيلي. 24.3
أصبحت أكثر تعاطفاً مع رجال المقاومة من خالل ما  24.4

  ضحيات .يقدمون من مواقف وت
                    

رفعت معنوياتي من خالل التعرف على قوة المقاومة  24.5
  وعتادها.

                    

                      دعمت شعوري بالمسؤولية نحو تبني خيار المقاومة. 24.6
                      رفعت قلقي من االعتداءات اإلسرائيلية على شعبي.24.7

  على موقعي الدراسة في تعزيز ثقافة المقاومة لديك ؟ ما التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتمادك .25
  موقع سرايا القدس  موقع الشهيد عزالدين القسام  التأثيرات السلوكية
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غيرت سلوكياتي اتجاه المقاومة والمقاومين إلى  25.1
  فضل.األ

                    

                      زادت من مشاركتي في بعض أعمال المقاومة. 25.2
شجعت حضوري فعاليات عن المقاومة والمشاركة  25.3
  فيها.

                    

زادت مشاركتي في المسيرات المناهضة لالحتالل  25.4
  اإلسرائيلي. 

                    

كتبت عدداً من المنشورات والتعليقات على  25.5
  وعات التي لدعم المقاومة.الموض

                    

شاركت في بعض األنشطة التوعوية للتعريف  25.6
  بالمقاومة والتمسك بها.

                    

                      و ورش العمل المتعلقة بالمقاومة شاركت في الندوات  25.7
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 .ات ومقترحات التطويرالمعوق :الخامس المحور
نها موقعي الدراسة في تناولهما لقضايا وموضوعات المقاومة ما جوانب الضعف والقصور التي يعاني م .26

 من وجهة نظرك ؟ (يمكنك اختيار أكثر من إجابة )
  التركيز على موضوعات المقاومة المسلحة واغفال المقاومة الشعبية.      26.1
  االهتمام بقصص الشهداء على حساب أهم األحداث والمستجدات.      26.2
  لمحللين والخبراء العسكريين في مجال األمن والمقاومة.غياب ا      26.3
  عدم عرض وجهات نظر وآراء مختلفة في بعض قضايا المقاومة واالكتفاء برأي واحد.      26.4
  محدودية نشر الدراسات واألبحاث العلمية المتصلة بالمقاومة.      26.5
  الجمود والرتابة في تصميم الموقع.      26.6
  عدم االهتمام بالفنون التفسيرية كالتحقيق الصحفي والحديث الصحفي.      26.7
  لغتها وأسلوبها التخويني الذي يبرز في بعض الموضوعات.      26.8
  ضعف وجود روابط لها ذات صلة بموضوعات المقاومة.      26.9

  أخرى اذكر........................................... 26.10

 تك لتطوير تناول المعلومات عن المقاومة في موقعي الدراسة ؟ (يمكنك اختيار أكثر من إجابة )ما مقترحا .27
  تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن الموضوعات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية.      27.1
  التنويع واإللمام بجميع موضوعات المقاومة الفلسطينية بنوعيها المسلح والشعبي.     27.2
  تقديم تحليالت عسكرية وأمنية عميقة.      27.3
  المتابعة الفورية ألحداث وموضوعات المقاومة الفلسطينية.      27.4
  تنظيم دورات متخصصة في مجال الكتابة للصحافة االلكترونية.      27.5
  مراعاة عدم المبالغة في صياغة عناوينها.      27.6
  الم الجديد إلنجاح وتعزيز الموقع باستمرار.االستعانة بخبراء اإلع      27.7
  االهتمام الدائم بالشكل واإلخراج الفني للموقع.      27.8
  التنوع في الفنون الصحفية المستخدمة في تناول قضايا وموضوعات المقاومة.      27.9

  إفساح مساحة أكبر للتعبير عن الرأي اآلخر.       27.10
 .....................................................أخرى اذكر...........11

 اكتب رأيك في المواقع االلكترونية العسكرية الفلسطينية التي تعزز من ثقافة المقاومة لدى الشباب؟ .28
....................................................................................................... 

 لكم حسن تعاونكم..شاكرة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


