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 تمهيد لمدكتور رأفت خميل حمدونة
 مدير مركز األسرى لمدراسات 

 

في اطار دراستو  حقيقة لحظة وقوع ىذا البحث في يدى من الزميل " باسل خير الدين "
كنت أطمح بالكتابة حوليا  يالت يالعميا في قضايا االعالم واألسرى ، شعرت وكأنى وجدت ضالت

يل ممف األسرى بصورة غير محاولة في وضع استراتيجية اعالمية لتدو  يألىميتيا ، فقد كان ل
تتطرق لقضايا  ، ولكن ىذه االستراتيجية كانت محدودة بعدد من التوصيات والنقاط ولمتقميدية

 بما يخص األسرى . يتفصيمية في الجانب االعالم
 

 ص باإلعالم واألسرى لعممو في لجنةالذى يدرس الصحافة واخت " خير الدين " األستاذ 
 باإلعالمالبرامج وكمقدم في اذاعة صوت األسرى منذ سنين جعمو أكثر قدرة لتناول كل ما يتعمق 

ا ، فكان بحثو مميزًا وجديرًا باالىتمام والمناقشة حتى فيما يخص األسرى في السجون وخارجي
 .التدريس في موضوع " الصحافة واألسرى " 

 
لمجموعة من القضايا " كالوسائل اإلعالمية فقد تطرق الباحث " خير الدين " في دراستو 

 واألسرى ، الوسائل اإلعالمية المختصة في قضايا األسرى ، والوسائل االعالمية التي يتعرض
، وتحديات ىذه القضيةليا األسرى في سجون االحتالل ، وتعاطي اإلعالمي الفمسطيني مع 

، ومآخذ اإلعالم الفمسطيني في التعامل المعتقمين، ومآخذه في التعامل معيااإلعالم في خدمة 
 ، وقضايا اعالمية أخرى .، والتوصياتةوتناول االستراتيجيات اإلعالمي مع قضية األسرى،

 
في تدويل ممف األسرى والمعتقمين الفمسطينيين ،  لإلعالمكبيرة أىمية ن ىناك وأعتقد أ

 ياالنسان المواثيق الدولية والقانون الدوليتتجاوز االتفاقيات و  والتعريف بانتياكات االحتالل التي
 يتسىء لألسرى ونضاالت الشعب الفمسطين يرصد ومتابعة الرواية االسرائيمية الت، و في معاممتيم

، ووضع استراتيجية ناظمة لممؤسسات اإلعالمية الفمسطينية وتنسيق لتصدي ليا وتفنيدىاوا
، وأىمية تحسين امكانيات وقدرات خطابيا وتحديد المصطمحات واالنتياكات والتعريف بيا

الصحفيين العاممين في وسائل االعالم الفمسطينية عبر دورات تقوم عمييا المؤسسات االعالمية 
 .حفيين الفمسطينيينونقابة الص
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تدعيم الخطاب اإلعالمي الفمسطيني بالمواثيق الدولية وأرى أن ىناك أىمية كبيرة في 
واتفاقيات جنيف االربعة ومواد حقوق االنسان واتفاقيات مناىضة التعذيب وحقوق األطفال والمرأة 

صائيات الصحيحة باألرقام واالح، وتدعيم تغطية أخبار األسرى والتأكيد عمى حقوق االنسان
 متناقضة ، والتفريق بين لغة الخطاب الداخمي والخارجي .الغير و 
 

، وانشاء وسائل اعالم ناطقة أنسنة الخطاب الفمسطيني الموجو لمعالم واألكثر أىمية ىو
، وشراء مساحات اعالنية في بالمغات األخرى وخاصة االنجميزية لمخاطبة الجميور الخارجي

بمغات  يوالمسموعة والمرئية واالعالن الممول عمى صفحات التواصل االجتماعالوسائل المقروءة 
متعددة ، وتفعيل دور السفارات الفمسطينية في الخارج عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير 

، وتفعيل دور وزارة االعالم لوسائل االعالم ومنظمات حقوق االنسان ومجموعات الضغط الدولية
، وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليتو االخالقية عن استمرار االنتياكات دريبفي التخطيط والت

 .االسرائيمية المخالفة لالتفاقيات والمواثيق الدولية
 

أن نكرس كل جيودنا من أجميا  في القيم واألديان تستوجبعميا " االنسان"وأجد أن قيمة 
حى بكل حياتو وحريتو من أجل شعبو ضنى و أفالذى المعتقل "  نسانباإل" أن نيتم  بنا ، واألجدر
 الكثير منفي السجون عمى قمة االمكان  يزيل، والذى استطاع بنضاالتو وتضحياتو أن وقضيتو 

جان لتحطيم معنوياتو ولمحيمولة دون تطوير إمكانياتو وقدراتو، العراقيل والعقبات التي وضعيا الس
دعوا في إيجاد المؤسسات الديمقراطية لمتنظيمات أبفاألسرى الفمسطينيون في السجون االسرائيمية 

الفمسطينية في السجون، وبين السجون، وفي السجن الواحد، وفي التنظيم الواحد، وأبدعوا في 
تجربة اإلضرابات المفتوحة عن الطعام والتي وصمت لمئات األيام، وأبدعوا حينما أوجدوا معادلة 

ى من نيات األخيرة مقابل افتقار األولغم اإلمكاتوازٍن بينيم وبين إدارة مصمحة السجون، ر 
اإلمكانيات المادية، وأبدعوا في أشكال التواصل واالتصال بين السجون وخارجيا، وفي تجارب 
التعميم وحصوليم عمى الدراسات العميا من جامعاٍت إسرائيمية وعربية ودولية، وأبدعوا في البناء 

م لوثيقة األسرى التي تحولت لوثيقة الوفاق الوطني الثقافي، وفي التأثير السياسي، وصياغتي
الفمسطيني لتحقيق الوحدة الوطنية، وأبدعوا في إدخال اليواتف النقالة لداخل السجون لتوفير 
نجاب األطفال  االتصال باألىل في ظل منع الزيارات لسنواٍت طويمة، وفي إخراج النطف وا 

جميعيا قضايا ابداعية مغيبة بفعل  – العالميةكتجربٍة غير مسبوقة عمى مستوى حركات التحرر 
 .ارىابيين وقتمة ومخربين "ورىم "تص يماكنة االحتالل الت
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مدرسًة وطنيًة وتربويًة  ولقد استطاع األسرى بتضحياتيم أن يحولوا السجون والزنازين إلى
أن تخرجوا  ، بعدالكبير في السجون وخارجيا بعد التحرروكان آلالف األسرى المحررين دورىم 

من أكاديمية السجون وتصدروا المواقع والمراكز المتنوعة، وتبوؤوا مواقع سياسية وأماكن ميمة 
في المؤسسات المجتمعية المختمفة ولعبوا وال زالوا دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية، والفكرية، 

ء عاّمين وأعضاء واالجتماعية، واإلعالمية، كقادة سياسيين وعسكريين، ووزراء ونواب وأمنا
مكاتب سياسية لفصائل وحركات ثورية، وأعضاء فى المجمسين " الوطني والتشريعي"، ومدراء 

دارية.  لمؤسسات رسمية وأىمية، وخبراء ومفكرين، ونخب أكاديمية وا 
 

لذا أرى أن ىناك أىمية كبيرة ليذا البحث المميز الذى ينصف األسرى ، ويطمعنا عمى 
لخدمة  يعالموما يستوجب فعمو عمى المستوى اإل احية االعالمية ،تفاصيل حياتيم من الن

 تعد أكثر وطنية وقومية ودينية وأخالقية وانسانية . يقضيتيم الت
 

 
 الباحث والخبٌر فً قضاٌا األسرى

 د. رأفت حمدونة                                                                               
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 ..ــــطـــــة الــــبــــــــــحــــــثخـــ
 

 
 األسرى وقضية الفمسطيني اإلعالم

 
  .مقدمة 
 .الرسائل السابقة 
 :المباحث 
 الوسائل اإلعالمية واألسرى. :األول المبحث 

 الوسائل اإلعالمية المختصة في قضايا األسرى األول: مطمبال 
 :سرى في سجون االحتالل.الوسائل االعالمية التي يتعرض ليا األ المطمب الثاني 

 
 تعاطي اإلعالمي الفمسطيني مع قضايا األسرى :بحث الثانيالم. 

 تعاطي اإلعالم الفمسطيني مع قضايا األسرى األول: مطمبال. 
 

 
 تحديات اإلعالم في خدمة قضية األسرى، ومآخذه في التعامل معيا. :لثالثا مبحثال 

 الفمسطيني في خدمة قضية األسرىالتحديات التي يواجييا اإلعالم  األول: مطمبال. 
 مآخذ اإلعالم الفمسطيني في التعامل مع قضية األسرى. الثاني: طمبالم 

 
 وتوصيات  لخدمة قضية األسرى، ةاستراتيجيات إعالمي :الرابع مبحثال ، 

 استراتيجيات اعالمية لخدمة قضية األسرى األول: طمبالم. 
 األسرى.توصيات اعالمية لخدمة قضية  الثاني: طمبالم 
 المراجع 
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 ة..ــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــقــــم
 

     
الحمد هلل رب العالمين، القائل: "َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَمى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَمُيْم َأِئمًَّة 

 صدق اهلل العظيم،،،،( ٔ)َوَنْجَعَمُيُم اْلَواِرِثيَن"
والصالة والسالم عمى خير اهلل أجمعين سيدنا محمد وعمى آلو األطيار الطيبين وصحبو  

 وعمى من سار عمى دربيم إلى يوم الدين. الصادقيناألخيار 
 

القضية الفمسطينية مميئة بالعناوين النضالية لمشعب الفمسطيني واألمة العربية، بل وتعد بعد 
ل عنيا أو التفريط بيا وىي غير قابمة المساومة مثل قضية القضايا اليامة كثوابت ال يمكن التناز 
 القدس والالجئين والعودة واألسرى.

 
ي وتعد قضية األسرى الفمسطينيين من أىم وأعقد القضايا الوطنية، فمنذ بدء االحتالل االسرائيم

م عمى السطح حتى أنو لم يتبَق بيت أو عائمة فمسطينية ل لفمسطين بدأت قضية األسرى تطفو
 .في الحالة النضالية ومنيم األسرىتساىم 

 
سجنًا  22ن عمى يأسير فمسطيني موزع ٓٓ٘ٙويوجد في سجون االحتالل حاليا ما يزيد عن 

اثنين من السجون وىما سجني في أسيرة( يقبعن  ٖ٘، من بينيم قرابة ) (ٕ)ومركز توقيف 
، (ٖ)وموزعون عمى عدد منياقاصرا( في سجون االحتالل  ٖٓ٘الشارون والدامون، فيما يقبع )

ن قرابة المميون فمسطيني خاضوا تجربة االعتقال في إوقالت ىيئة شئون األسرى والمحررين 
 .(ٗ)سجون االحتالل

 
ايتيا دحاول االحتالل بكل الطرق التضييق عمى االسرى، "لذلك واجيت الحركة األسيرة في ب

شكل جيد، وتبني ىياكميا التنظيمية صعوبات وتحديات كثيرة حتى استطاعت أن تبني نفسيا ب
 . (5)بعد عدة سنوات"

 
                                                 

 .٘قرآن كريم. القصص:  ((ٔ

( . زٌارة انترنت.8142-1-41ن األسرى والمحررٌن. التقرٌر الشامل.  )شئوىيئة  ((ٕ
 

 (8142-41-41إذاعة صوت األسرى . ) ((3

( . زٌارة انترنت.8142-1-41هٌئة شئون األسرى والمحررٌن. التقرٌر الشامل ) (ٗ)
 

(.41أبو شلوف. طارق. فً رحاب الجوع المقدس ) ص ((٘
 



7 

 

نفذت الجيات الفمسطينية عدة صفقات تبادل كان أبرزىا صفقة التبادل التي عرفت باسم صفقة 
، وكان بينيما صفقات صغيرة مٕٔٔٓوآخرىا صفقة وفاء األحرار عام  مٜ٘ٛٔأحمد جبريل عام 

يا االحتالل االسرائيمي عن أعداد مختمفة من سن النوايا افرج خاللعرفت باسم صفقات حُ 
يطمق عمييم "أسرى ما األسرى، لكنو رفض االفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى القدامى والذين 

 قبل أوسمو".
 
صفقة تبادل مع االحتالل وكان اسميا  ٕٛٓٓوتجدر اإلشارة إلى أن حزب اهلل المبناني نفذ عام  

من الشيداء العرب والفمسطينيين باإلضافة  ٓٛٔخالليا عن رفات  "صفقة الرضوان" والتي ُأفرج
 إلى خمسة اسرى لبنانيين أبرزىم األسير المحرر الشييد سمير القنطار.

 
عمى قطاع غزة تمكنت المقاومة الفمسطينية من أسر جندي صييوني،  ٕٗٔٓوفي عدوان عام 

ية لمتوصل لصفقة تبادل بين المقاومة من أجل مبادلتو بأسرى فمسطينيين وال زالت المحاوالت جار 
 واالحتالل.
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 أهــــــــم الـــــدراســــــــــــــات الســــــــــــــــــابـــقـــة
 

 
ة األسرى من ناحية إعالمية يوجد الباحث عددًا من الدراسات السابقة التي تناولت قض

 وصحفية ومنيا:
قع اإللكترونية االخبارية الفمسطينية في ترتيب أولويات : " دور الموادراسة بعنوان  -1

 .(1)الشباب الجامعي نحو قضايا األسرى"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور المواقع اإللكترونية الفمسطينية  في ترتيب أولويات 
الشباب الفمسطيني نحو قضايا األسرى، والتعرف عمى أىم المواقع اإللكترونية اإلخبارية 

سطينية التي يعتمد عمييا طمبة الجامعات في محافظات غزة، الكتساب المعمومات الفم
 ومن أهم نتائج الدراسة:حولة قضية األسرى الفمسطينيين، 

أن قضايا األسرى األساسية األكثر بروزا في المواقع اإللكترونية االخبارية الفمسطينية  -
القضايا الصحية فكانت %(، أما  ٕ.ٖٛىي كالتالي: القضايا السياسية بنسبة )

%(، أما ٗ.ٚٛ%(، وكان أبرزىا قضية اإلضراب عن الطعام بنسبة ) ٕ.ٖٛبنسبة )
%(، وكان أىميا منع زيارة أىالي األسرى ٔٚالقضايا االجتماعية فكانت بنسبة )

 %(.ٛٙ%(، أما القضايا األمنية فكانت بنسبة )ٜ.ٗٛبنسبة )
 

 (2)ل اإلجتماعي في تفعيل قضية األسرى"دراسة بعنوان: " دور نشطاء مواقع التواص -2
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى استخدام نشطاء مواقع التواصل االجتماعي 
لخدمة وتفعيل قضية األسرى، والكشف عن قدرة النشطاء في استخدام مواقع 

 هم نتائج هذه الدراسة:ومن أالتواصل االجتماعي لنصرة ومساندة األسرى، 
دام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي لخدمة قضايا األسرى جاءت نسبة استخ -

%، في حين بمغت نسبة من ال يستخدم مواقع التواصل  ٜ٘الفمسطينيين بمغت 
 %.٘االجتماعي لنصرة وخدمة قضية األسرى الفمسطينيين 

                                                 

 .الفمسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا األسرى الخباريةدور المواقع اإللكترونية ا ،جبريل (ٔ)
 .دور نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل قضية األسرى"المصري،  (ٕ)
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تعتبر شبكة فيس بوك األكثر استخدامًا وتفاعاًل من قبل نشطاء مواقع التواصل  -
 عي، لخدمة ونصرة قضية األسرى الفمسطينيين.االجتما

 
في الفمسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل حدراسة بعنوان: "الخطاب الص -ٖ

 (ٔ)اإلسرائيمي دراسة تحميمية مقارنة"

 قضية تجاه الفمسطيني الصحفي الخطاب مرتكزات عمى التعرف إلى الدارسة ىدفت
 الفاعمة القوى وأىم أطروحاتو، برزأ عن والكشف االحتالل، سجون في األسرى
 المرجعية األطر نوع عمى والتعرف الفمسطيني، الصحفي في الخطاب الواردة

 أهم ومن الدراسة، صحيفتي بين واالختالف الشبو عن أوجو المستخدمة، والكشف
 :الدراسة نتائج

 صحيفة ركزت فقد األسرى، قضية نحو أطروحاتيما في اسةر الد صحف اختمفت -
 حين في ومعاناتو، البرغوثي مروان القائد األسير عمى أطروحاتيا في الجديد اةالحي

 األسرى وذوي أىل ومعاناة التشريعي المجمس نواب باعتقال فمسطين صحيفة  اىتمت
 .االحتالل سجون داخل

 باستخدام الجديد الحياة صحيفة انفردت حيث إطارين في اسةر الد صحيفتا اختمفت -
 خطابيما دعم في التاريخي باإلطار اىتمت فمسطين صحيفة حين في السياسي، اإلطار
 .االحتالل سجون داخل الفمسطينيين األسرى قضية نحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .مقارنة تحلٌلٌة دراسة اإلسرائٌلً االحتالل سجون فً األسرى قضٌة نحو الفلسطٌنً فًحالصالدلو, محسن, الخطاب  ((4
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 ــــوســــائـــــل االعـــــــــــالمـــــيـــــــة واألســــــــــــرىاألول : الالمبحث 
 

 

 
نع حدثًا يغير بو معالم الواقع، ال يختمف اثنان عمى أن االعالم المؤثر يمكن أن يص

وكان ذلك واضحًا في السنوات األخيرة، فيما بات يعرف باسم الربيع العربي، ومن أجل 
صنع اعالمًا مؤثرا اتجو العالم لإلعالم المتخصص، فرأينا اعالم اخباري، واعالم 

قل رياضي، واعالم فني، واعالم ديني، وىكذا، إلى أن نصل إلى اإلعالم المتخصص بن
 قضايا وىموم األسرى.

 
وفيما يمي نحاول أن نتعرف عمى طبيعة العالقة بين االعالم الفمسطيني واألسرى 

 الفمسطينيين في سجون االحتالل.
 

 وسائل اعالم فمسطينية متخصصة في نقل قضايا األسرى:أواًل: 
 الفضائيات التمفزيونية:  -1

ا جذب، واألوسع مدى، واألكثر اً انتشار االتصال األكثر  ةوسيمة ىي الفضائيأصبحت القنوات  
غراء  اإلعالم الفضائيات لتو حون والحركة، وقد والموء والضوت والصورة، الص؛ لجمعيا بين وا 
د نقل المعمومات واألفكار إلى اإلسيام الِفعمي في تكوين الحياة في أبعادىا مجر من  اليومي
جاىات لدى االتثير في أالتدرة عمى قليا من ا ملة؛ واالقتصادية، واالجتماعي، يةافثقوالة، السياسي

  (ٔ).األفراد والجماعات، أو تعديميا، أو تغييرىا
 

متخصصة  ال يوجد أي فضائية تمفزيونيةورغم التأثير الكبير لمقنوات التمفزيونية إال أنو ولألسف 
بث ، مع اإلشارة إلى أن معظم القنوات الفضائية تفرد مساحات لنقل قضايا وىموم األسرى

لمحديث عن األسرى وقضاياىم في المواسم واألحداث، وكذلك تبث معظم القنوات برنامجًا واحدًا 
 أو أكثر اسبوعيًا لمحديث عن األسرى.

 

                                                 
منٌر. الفضائٌات بٌن االٌجابٌات والسلبٌات. مقال انترنت الحواشً.  ((4

http://www.alukah.net/culture/1/14818/#ixzz5UJlYEfcO 
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 االذاعات المحمية:  -2

تعد اإلذاعة أىم الوسائل الصوتية المسموعة، كانت ليا الصدارة بين وسائل اإلعالم قبل انتشار 
يا إلى المرتبة الثالثة، لكنيا لم فأرجعإلنترنت جاء اإلى المرتبة الثانية، ثم التمفزيون، الذي أزاحيا 

، ولمسبب السابق كان ىناك تنافسًا بين االذاعات (ٔ)تزل إحدى الوسائل اليامة واسعة االنتشار
المحمية في نقل قضايا األسرى، إلى حين ظيور اإلذاعات الفمسطينية المختصة في قضايا 

 ذكرىا فيما يمي:األسرى، والتي ن
 

  اذاعة صوت األسرى : - أ

(، تبث حاليًا ٜٕٓٓ/ٗ/ٚٔوىي اذاعة محمية انطمقت بمناسبة يوم األسير الفمسطيني  بتاريخ ) 
وتعتبر أول إذاعة مختصة بقضية األسرى في  ,FM ٜ.ٚٓٔمن مدينة غزة عمى الموجة العاممة 
ل نقل رسائميم وأخبارىم عبر ربط األسرى بذوييم من خالفمسطين، وقد أخذت عمى عاتقيا 

 األثير وتعويضيم إلى حد ما عن منع وتقميص الزيارات، وربط األسير بالمحيط الخارجي.
 

تغطي إذاعة صوت األسرى جنوب فمسطين من صحراء النقب إلى سواحل شمال فمسطين 
 (، وعمل عمىٜٛٗٔبالقرب من حيفا )أي تغطية غالبية السجون داخل فمسطين المحتمة عام 

 تأسيسيا وتشغيميا عدد من األسرى المحررين.
 

ال بأس بو من البرامج الخاصة باألسرى أبرزىا وأقدميا البرنامج  تبث اذاعة صوت األسرى عدداً 
اليومي "عمى  جناح الطير" وغيره من " نسيم الحرية" و "نضال واعتقال" وقد انتجت دراما اذاعية 

 رزق"خاصة باألسرى أبرزىا مسمسل "الخال أبو 
 

 إذاعة طيف الحرية:  - ب

، FM ٚ.ٗٓٔوىي اذاعة محمية متخصصة في شئون األسرى، تبث من قطاع غزة عمى الموجة 
من بث بعض البرامج  يمية الخاصة باألسرى وتمبية رغباتقامت فكرتيا عمى بث االناشيد الحماس

ية عن قناة الجزيرة، عمييا البرامج االخبار  اليامة من الفضائيات الممنوعة داخل السجون ومثاالً 

                                                 
 http://masscomm.kenanaonline.net/posts/411851كناكر. مصطفى. بحث منشور عبر االنترنت.  ((4
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والبرامج الحوارية والسياسية من قنوات القدس والحوار والشرق باإلضافة لبث التعميق الصوتي 
 لبعض مباريات كرة القدم اليامة.

 
ويعمل بيا طقم  ٕٗٔٓقام بتأسيسيا عدد من األسرى المحررين في صفقة وفاء األحرار عام 

ن وال يوجد بينيم مذيع ألنيا معنية بالنقل من أشخاص وجميعيم فنيي ٖصغير جدا ال يتعدى 
 القنوات الفضائية وليس انتاج برامج خاصة بيا.

 
تحت عنوان  ٕٚٔٓ/ٗ/٘ٔيشار إلى أن اذاعة طيف نفذت أطول موجة اذاعية في العالم بتاريخ 

ساعة  ٘ٙ"مميون سنة أسر" ودخمت بيا موسوعة غينيس لألرقام القياسية حيث بمغت طوليا 
 عمى اليواء. متواصمة

 
 المواقع اإللكترونية:  -3

من المواقع اإللكترونية المتخصصة في قضايا األسرى عمى الشبكة  ديديوجد الع
العنكبوتية، وجميعيا متخصصة بنقل أخبار األسرى ومعاناتيم وقصصيم اإلنسانية، 

ى، وبالتأكيد باإلضافة لنقل األناشيد الغنائية واألفالم الوثائقية والفيديوىات الخاصة باألسر 
نذكر منيا عمى سبيل المثال ال و ، كميا ال نستطيع حصرىا لصعوبة الوصول إلييا

 الحصر:
 موقع مركز األسرى لمدراسات. - أ

 موقع أحرار. - ب
 موقع مكتب اعالم األسرى. - ت
 مركز أسرى فمسطين لمدراسات. - ث
 موقع فريق دعم االسرى )فداء(. - ج
 شبكة أنين القيد. - ح
 لممؤسسات العاممة في شئون األسرى.المواقع اإللكترونية التابعة  - خ

 
 سجون االحتالل: داخلعرض لها األسرى تعالم التي يوسائل اإلثانيًا: 

يعتبر التعرض لوسائل االعالم أحد الحقوق االنسانية في ىذا الزمن، فمكل انسان الحق 
 الرأي حرية عناصر أىم أحد المعرفة في والحقفي الوصول لممعمومات التي يحتاجيا، 
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 فيو نقميا عمى قيود وضع وبدون وسمسة سيمة بصورة المعمومات تداول وتشمل تعبيروال
 .(ٔ)العامة الحياة يف المشاركة يف بالحق المرتبط اإلنسان حقوق من حق
 

ورغم ذلك كانت تمنع ادارة سجون االحتالل األسرى من التعرض لوسائل االعالم، من 
طاعوا تحقيق ىذا االنجاز بعد خطوات أجل ابقائيم في عزلة عن العالم، لكنيم است

نضالية كبيرة نفذوىا عمى فترات متعددة، إال أنيم بقوا تحت تيديد ادارة السجون بسحب 
 .(ٕ)ىذا االنجاز وحرمانيم من التعرض ليذه الوسائل بين الفينة واألخرى

 
ىاتفية مقابمة  أجرى الباحثولمعرفة ما ىي الوسائل االعالمية التي يتعرض ليا األسرى، 

عاًما وقد  ٕٛعامًا وىو محكوم بالسجن  ٗٗوالبالغ من العمر  (ٖ)مع األسير ) ه.ج (
سنة ويتواجد اآلن في معتقل سجن النقب الصحرواي، ومن  ٕٗأمضى داخل األسر 

لعدد من وسائل خالل المقابمة الياتفية استدل الباحث عمى أن األسرى يتعرضون 
 ىي عمى النحو التالي:و  غير العربية،اإلعالم العربية و 

 
 وسائل االعالم العربية:  -1

 القنوات التمفزيونية: - أ

قنوات تمفزيونية عربية لألسرى داخل خمس تسمح إدارة مصمحة السجون الصييونية ببث 
 معتقل، وىي كالتالي:ال

 .قناة فمسطين الرسمية 
  قناة روسيا اليومRT .الناطقة بالعربية 
   قناةMTV  .المبنانية 
  نال جيوغرافيك.قناة ناشيو 
 قناة العربية االخبارية 
   قناةMBC 1. 
   قناةMBC 2. 

 
                                                 

 8142حلمً . مجدي حق المواطن فً المعرفة . صحٌفة الوفد   ((4

 /https://paltoday.ps/ar/post/442122وكالة فلسطٌن الٌوم االخبارٌة. رسالة العٌد من األسرى داخل السجون .  ((8

 . 41/41/8142أسٌر محرر معتقل فً سجن النقب . اتصال هاتفً شخصً.  ((3
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أحياًنا يتم عرض مرئية األقصى التمفزيونية األرضية  (ٔ)انينعويقول المحرر رامي الز 
عن تحكم إدارة السجون، ويحدث ىذا فقط في  التفافية يبتكرىا األسرى، بعيداً  بطرق

،  والتي بدورىا ارة القناة وىي قطاع غزة(ة بث اشسجون الجنوب ) القريبة من منطق
خبارية من قناة الجزيرة وغيرىا  تنقل لألسرى برامج تمفزيونية وا 

 
 الصحف والمجالت: - ب

تسمح إدارة مصمحة السجون الصييونية بإدخال صحيفة عربية واحدة فقط لألسرى 
 داخل معتقل النقب الصحرواي، وىي: 

 .صحيفة القدس اليومية 
 

   االذاعات: - ت
االنجازات التي حققيا األسرى في سجون االحتالل من خالل خطواتيم النضالية  من

جياز راديو في كل غرفة، وبالتالي يمكن لألسرى  باقتناءالمختمفة، السماح ليم 
 ، FMاالستماع لمعظم المحطات االذاعية التي تصل إلييم عن طريق الموجة 

 وأىميا :
 107.9 إذاعة صوت األسرى FM. 
 المتخصصة بنقل البرامج التي يطالب بيا األسرى. اذاعة طيف 
  وغالبية االذاعات المحمية في غزة والضفة والداخل المحتل، التي يصل

 بثيا لمسجون وفق موقعيا الجغرافي، وقوة ارساليا.

 
 

 وسائل االعالم غير العربية: -2
 القنوات التمفزيونية: - أ

لألسرى داخل معتقل  ت عبرياتعدة قنواتسمح إدارة مصمحة السجون الصييونية ببث 
 :(ٕ)النقب الصحرواي، وىي كالتالي

                                                 
.  باسل خٌر  41/44/8142. عام فً االعتقال. مقابلة شخصٌة . غزة  44بعد قضاء  8142رامً الزعانٌن. أسٌر محرر عام   (4)

 الدٌن

 42/44/8142( عبد الرحمن شهاب. اسٌر محرر ومدٌر مركز أطلس للدراسات االسرائٌلٌة. مقابلة شخصٌة غزة(8
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  (  والتي كان اسميا )القناة الثانية(ٕٔ) كيشت القناة 
 (العاشرة) القناة  والتي كان اسميا   ٗٔ القناة العبرية 
  (     والتي كان اسميا ) القناة األولى(ٔٔقناة )كان 

قة خاضعة لمزاج إدارة السجن، وقد يكون ىناك مالحظة // جميع القنوات التمفزيونية الساب
 اختالف ما بين سجن وآخر.

 
 

 الصحف والمجالت:   - ب
غير عربية ثالث صحف ومجمتين تسمح إدارة السجون الصييونية بإدخال 

وجميع ما سيمي ذكره يشترك بو األسرى عمى حسابيم لألسرى الفمسطينيين، 
 منية في المعتقل، وىم:، ويتم التحكم بإدخاليما حسب الظروف األالخاص

 :الصحف 
 عوت أحرنوت العبرية.يصحيفة يد 
 .صحيفة معاريف 
 .صحيفة ىآرتس 
 بوست جيروزاليم. 

 
  :المجالت 
 .مجمة ناشيونال جيوغرافيك بالنسخة العبرية 
 .مجمة ناشيونال جيوغرافيك بالنسخة اإلنجميزية 

 
 االذاعات: - ت

 FMالتي تبث عمى الموجة ية " " العبر بث جميع اإلذاعات  التقاطيتمكن األسرى من 
 .بحكم موقع السجون

 
أن االحتالل يحاول تقميل عدد القنوات الفضائية وتحديد عدد  وفي ضوء ما سبق, يرى الباحث

الصحف والمجالت وغيرىا، يحاول أن يعزل األسير عن العالم الخارجي وأن يبعده عن االعالم 
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كل ىذه المحاوالت ينجح األسرى في االستفادة المؤثر الذي يمكن أن يزيد من وعيو، ولكن رغم 
بشكل كبير من كل الوسائل المتاحة، فنجد األسرى يتابعون األحداث السياسية واالقتصادية 
وكذلك يتكون لدييم رأي حول القضايا العربية والدولية واالقميمية، وأنيم ال يفوتون لحظة دون 

امج اخبارية واجتماعية وسياسية وثقافية استفادة من تمك الوسائل وما يمكنيا عرضو من بر 
 واقتصادية وغيرىا..
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 المبحث الثاني : تـعــــــــــاطـــــي االعـــــــــالم الفمـــســــطـيـني مع قضــــايا األســــــرى
 

 
 يعتبر الكثيرون أن االعالم الفمسطيني قام بجيد كبير في خدمة قضايا األسرى، من خالل
التغطيات االعالمية والصحفية واألخبار والتقارير وغيرىا من الفنون الصحفية في الوسائل 
المختمفة، فيما يعتبر آخرون أن االعالم الفمسطيني ورغم كل ما قدمو يبقى عاجزًا عن تحقيق 

: "لم نعد قادرين عمى تصنيف  المراد في التوعية بقضايا األسرى، ويقول الكاتب الصحفي 
ا، ىل ىو سمطوي أو حر أم ىو من نوع آخر، وال توجد صيغة إعالمية في كيفية تناول إعالمن

قضايا األسرى"، مؤكدا أن ما يحدث في الساحة الميدانية مجرد اجتيادات إعالمية تفرض عمينا 
 .(ٔ)بعض الشروط والواجبات

 

ضايا األسرى في خدمة ق ميم دور يؤدىاالعالم الفمسطيني  عمى الرغم أن هنا ويرى الباحث
، إال أن ذلك غير كاٍف كمًا ونوعًا ، والقضية تحتاج إلى المزيد فيما يتعمق باإلبداع بشكل عام

ما قامت بو وسائل االعالم اإلعالمي لتوصيل رسالة األسرى وقضاياىم وىموميم ، عممًا بان 
 يقدر ويحتاج لممزيد.الفمسطينية في بعض األحيان ىو جيد 

 
 القضايا التي تعامل معيا اإلعالم الفمسطيني:ونذكر ىنا بعض ىذه 

 االضراب عن الطعام: ةاالعالم الفمسطيني مع قضي أواًل: تعاطي
بينيا وسيمة  نيحاول االسرى الفمسطينيين الوصول ألىدافيم المختمفة عن طريق وسائل عدة م

سجون  االضراب عن الطعام والتي تعد من أخطر وأصعب الوسائل التي يختارىا األسير في
ي االحتالل، وغالبًا تكون ىذه الوسيمة ىي األخيرة عمى االطالق، وىي بمثابة الكي بالنار الذ

 يكون آخر عمميات العالج لممرضى.
ويمكن القول أن األسرى المزودون بإيمانيم وعدالة قضيتيم وقناعتيم بمعركتيم، أثبتوا من خالل 

الكف باستطاعتيا أن تالطم المخرز وأن  اشيار سالح جوعيم، وشيدائيم، وأرطال لحميم، أن
 .(ٕ)اإلرادة أقوى بكثير من القوة

 

                                                 
 42/41/8142وتمت الزٌارة بتارٌخ  1/41/8144( وكالة سما االخبارٌة. زٌارة انترنت تم النشر بتارٌخ 4 (

 (.412. )ص 8142عٌة لألسرى الفلسطٌنٌٌن. حمدونة. رأفت . الجوانب االبدا( (8
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تبين أن االعالم الفمسطيني عمل بكل جيد من أجل  ومن خالل متابعة الباحث في هذا اإلطار
انجاح اضرابات األسرى الفمسطينيين سواء الفردية أو الجماعية، ويستدل الباحث عمى ىذا من 

 ٕٕٔٓارق أبو شموف في كتابو الذي أصدره عن اضراب الكرامة عام حديث االسير المحرر ط
حيث يقول: " أىم القوات الفضائية التي كانت مساندة لإلضراب كثيرة أواًل تقريبًا كل الفضائيات 

 (ٔ)الفمسطينية القدس وىنا القدس وفمسطين اليوم واألقصى و كذلك الراديوىات"

 
حراكًا واسعا عمى كافة المستويات، كما أصدرت عدة شيدت اضرابات األسرى في تمك الفترة 

جيات حقوقية بيانات إدانة لسياسة االعتقال االداري التي انتيجتيا سمطات االحتالل 
 وىذه البيانات كانت توزع وتنشر عبر وسائل االعالم المختمفة. (ٕ)االسرائيمي

 
 فيما يمي: ويمكن تمخص دور االعالم الفمسطيني في قضية االضراب عن الطعام

 نقل اخبار ورسائل األسرى المضربين عمى مدار الوقت. -ٔ
 اعطاء مساحات كافة لبث البرموشنات والريبورتاجات لمناصرة المضربين. -ٕ
 بعض وسائل االعالم خصصت ساعات يومية ثابتة لمحديث عن االضراب وقضاياه. -ٖ
 تغطية كافة الفعاليات اإلسنادية بشكل مباشر عبر وسائل االعالم. -ٗ
 تضافة المختصين والمعنيين وأىالي األسرى بشكل يومي.اس -٘
 تركيز الجيد عمى تقصير عمر االضراب لألسرى من خالل الضغط والمناصرة ليم. -ٙ
 التذكير الدائم بضرورة وأىمية المساندة الشعبية لألسرى المضربين. -ٚ
 حث المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل التحرك العاجل إلنقاذ حياة المضربين. -ٛ
 تخصيص برامج معينة لتوجيو نصائح طبية لألسرى المضربين. -ٜ
فرد مساحات بث مشتركة بين الفضائيات أو االذاعات وتوحيد الكممة والصورة لدعم  -ٓٔ

 االضراب.
ظيار ذلك بشكل يميق بتضحيات  -ٔٔ تغطية اخبار انتياء االضراب وانتصار المضربين، وا 

 األسرى.
 
 

 
 القضايا الحساسة لألسرى واألسيرات. ثانيًا:  تعاطي االعالم الفمسطيني مع

                                                 
 (412ص ) . 8144( أبو شلوف, طارق. فً رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة  2 (
 (21)ص 8141( مصلح. دعاء رسالة ماجستٌر. معالجة الصحف العربٌة إلضراب األسرى الفلسطٌنٌٌن فً سجون االحتالل عام 3 (
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دائما ما يحاول االعالم الفمسطيني أن يصور األسرى كأبطال يواجيون االحتالل بكل ما أوتوا 
لكن مع ىذه البطولة يوجد وجو انساني بحت لقضية األسرى ومع  –وىم فعاًل كذلك  –من قوة 

قد يتغافل عنيا االعالم حتى ال يقع  الوجو االنساني واالجتماعي ىناك العديد من المشكالت التي
 في حرج مع الحركة الوطنية االسيرة.

 ونذكر من هذه المشكالت عمى سبيل المثال ال الحصر:
 المشاكل العائمية والخالفات الزوجية وغيرىا. -ٔ
 شكل التحقيق مع األسيرات.  -ٕ
 قضايا االنحراف أو سقوط القميل من ضعاف النفوس أمنيًا. -ٖ
طوات النضالية المتنوعة "كاإلضرابات الفردية"، وعدم القدرة عمى بعض التقييمات لمخ -ٗ

دخول اضرابات جماعية مفتوحة قوية كالسابق، أو تقييم أسباب فشل بعض الخطوات 
 النضالية.

التراجع في قوة التنظيمات والتحصيل الثقافي وااللزام اإلداري في السجون وخاصة في  -٘
 أعقاب اتفاقية أوسمو أماًل بالحرية.

 
عزوف االعالم الفمسطيني عن مناقشة مثل ىذه القضايا إلى  حثوفي هذا االطار يعزو البا

و النفسية، وكذلك لمصورة أطبيعة المجتمع الفمسطيني الذي يأبى االعتراف باليزيمة المعنوية 
األسرى الفمسطينيين، وكذلك ألن قضية األسرى تعتبر خط تماس  الذىنية التي ُأطمقت دائما عن

 م لمواجية االحتالل ويجب الحفاظ عمى مجتمع ىذه القضية من أي اختالل أو شائبة.متقد
 

أن موقع مصرواي اإللكتروني وغيره تناول موضوع التفتيش العاري لألسيرات داخل   هنايذكر 
المعتقالت الصييونية، ومحاولة بعض الجنود التحرش أثناء التحقيق، إال ان ذلك القى سخط 

رات واألسيرات المحررات والمواتي عممن ذلك السخط بان مثل ىذه األخبار لدى اىالي األسي
تعطي انطباع أن كل أسيرة تدخل األسر يحدث معيا ىكذا، وىذا أمر غير مقبول لدى 

 األسيرات.
 
 

ثالثًا: تعاطي االعالم الفمسطيني مع قضية تهريب النطف, ووالدة األطفال "سفراء  
 الحرية"..
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لفمسطيني في التفكير االبداعي من أجل نيل الحرية أو من أجل تحقيق أدنى ال يتوقف األسير ا
أحالمو الطبيعية، فمع تطور الحركة الوطنية األسيرة وتطور أشكال نضاليا داخل السجون، 
وبسبب الحاجة إلى انياء حالة العزلة االجتماعية لألسرى وحرمان عدد كبير منيم وخاصة 

نجاب أطفال يحممون أسماءىم من بعد طول عمر، كانت وسيمة المحكومون بالمؤبد من متعة إ
والتي وصمت وفق المراكز تيريب النطف من داخل السجون وحقنيا مخبريًا في أرحام نسائيم، 

كانت من أفضل الحاالت االبداعية حالة ناجحة " حتى تاريخ البحث "  ٚٙالمختصة إلى 
بارزا في تييئة المجتمع لمثل ىذه الحادثة  لألسرى داخل المعتقالت، فيما كان لإلعالم دورا

 وتعزيزىا كنوع من أنواع مواجية االحتالل وأساليبو ضد أبناء شعبنا..
 

أن اإلعالم لعب دورًا رئيسيًا في قضية نطف الحرية الميربة من داخل أيضًا  ثويرى الباح
ذا الموضوع وىي: السجون، وىنا البد من التطرق لمحاذير كانت تشكل ىاجسًا لكل من يفكر بي

 دينية واجتماعية وأمنية.
 

الذين أجمعوا جميعيم الجانب الديني تم تجاوزه بعدما تم استشارة عدد من الفقياء والمفتيين و "
، أما الجانب األمني فكان يشغل بال األسرى بشكل كبير وتم التوصل إلى (ٔ)عمى جواز ذلك"

الجتماعي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقا تفاىم داخمي بينيم عمى ذلك، أما بخصوص الجانب ا
باإلعالم ودوره في قضية النطف الميربة، من خالل ترويج الفكرة وتييئة األىالي والمجتمع 

 المحمي، ثم كيفية تغطية ىذه الحوادث وغيرىا..
 

 أكدوالذي  (ٕ) مقابمة شخصية حية مع الدكتور رأفت حمدونة وحول هذا الموضوع أجرى الباحث
 الباحث، موجزًا دور االعالم في قضية النطف الميربة في النقاط التالية:رأيو رأي 

 الفمسطيني عمى تييئة المجتمع المحمي الستيعاب ىذا الموضوع وتقبل  عمل االعالم
 فكرة انجاب زوجة األسير التي لم تختِل مع زوجيا منذ فترة طويمة.

 دعاة التي أقرت بجواز ذلك قام االعالم الفمسطيني  بنشر نصوص الفتاوى لممشايخ وال
 من ناحية شرعية.

  صور االعالم الفمسطيني حادثة انجاب األسرى من نطف الحرية عمى أنو حادث
 بطولي، وحالة ابداعية انسانية غير مسبوقة في كل حركات التحرر في العالم.

                                                 
 النسانٌة  مقال منشور عبر االنترنت. ٌوجد به الفتاوى.عطا هللا. محمد . معركة األسرى ا (4)

 فً غزة. باسل خٌر الدٌن 42/41/8142مقابلة شخصٌة بتارٌخ   -د. رأفت حمدونة. مدٌر مركز األسرى للدراسات  ((8
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  اعتبر االعالم الفمسطيني نجاح ىذه العممية، شيء كبير وىام وجديد ويستحق التناول
 في البرامج ونشرات األخبار وغير ذلك.

 واكب اإلعالم الفمسطيني عممية زراعة النطف في رحم زوجة األسير عمار الزبن(ٔ) 
وتابع فترة حمميا ونقل رأييا ورأي عائمتيا، وصواًل لوالدة الطفل "ميند عمار الزبن" كأول 

 طفل يولد من نطفة ميربة من السجون.
 ة الشارع والساسة والمعنيين واعجابيم بيذا األمر، حيث نقل االعالم الفمسطيني موافق

شيد والدة الطفل عمار الزبن وزير األسرى وعدد من نواب المجمس التشريعي 
 والمحافظين وقادة التنظيمات وغيرىم وكل ذلك كان ينقمو االعالم لحظة بمحظة.

  الدة كل سمط االعالم الفمسطيني الضوء عمى مثل ىكذا حوادث، وعمل عمى تغطية و
 طفل من "سفراء الحرية" بتقارير وأخبار و غير ذلك موثقا كل الحاالت المشابية.

  نقل االعالم الفمسطيني ردة فعل االحتالل االسرائيمي، كيف أزعجو ذلك وحاول افشال
ىذه الفكرة من خالل عدم اصدار ارقام ىوية وشيادات ميالد ليؤالء األطفال، وايضا 

 يم أثناء زيارة آباءىم داخل المعتقالت.منعيم من مرافقة اميات
  شكل االعالم الفمسطيني حالة ضاغطة عمى االحتالل االسرائيمي، من أجل السماح

 لألطفال بزيارة آبائيم، ونجح في ذلك.
 .لم يسجل االعالم الفمسطيني حالة اختالف واحدة حول ىذا الموضوع 

 طفال.رابعًا: تعاطي االعالم الفمسطيني مع قضية األسرى األ
تمارس قوات االحتالل اإلسرائيمي اعتقاالت متكررة بحق األطفال الفمسطينيين تحت حجج 

( حالة اعتقال سنويا، كما ٕٓ٘ٔمختمفة، وقد وصل معدل االعتقاالت بحق االطفال إلى قرابة )
( حالة اعتقال ، ويوجد ٓٓٚٗقرابة  ) ٕٛٔٓوحتى األول من نيسان   ُٕ٘ٔٓسجل منذ أكتوبر 
 .(ٕ) ٛٔطفاًل دون سن الـ  ٖٓ٘تالل حاليا قرابة في سجون االح

وتبرز قضية األسرى األطفال كإحدى أىم القضايا التي يتوجب عمى اإلعالم الفمسطيني االىتمام 
بيا وتسميط الضوء عمييا، والتي من الممكن ان تشكل مدخال ميما من أجل كسب التعاطف 

غير أن اإلعالم الفمسطيني افتقر لمرؤية ، صرينالدولي كون أن القانون يمنع اعتقال األطفال القا
 .الواضحة في معالجة ىذه القضية، وظل الجيد يبذل بشكل غير منظم ومن وقت آلخر

                                                 
عاما بتهمة قٌادة كتائب القسام  85و مؤبد 82محكوم بم 4112 -4-44, معتقل منذ فلسطٌنً أسٌر عمار عبد الرحمن الزبن ((4

 والمسئولٌة عن عملٌات استشهادٌة, وهو أول أسٌر نجح فً تهرٌب النطف, وُرزق بطفله مهند وبعدها بـ صالح الدٌن.

 ( . زٌارة انترنت.8142-1-41الشامل.  ) شئون األسرى والمحررٌن. التقرٌرهٌئة   ((8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 ويمكن تمخيص دور اإلعالم في قضية األطفال كالتالي:

  حاول اإلعالم الفمسطيني اقناع العالم بأن اعتقال أطفال قاصرين ومحاكمتيم مخالفة
 .ين الدوليةلجميع القوان

 سمط اإلعالم الضوء عمى التعذيب النفسي والجسدي لألطفال داخل سجون االحتالل. 
  تناولت وسائل اإلعالم الفمسطينية بشكل واسع أحداث اعتقال األسرى األطفال كحادثة

 لحظة إطالق النار عميو واعتقالو.  كبيراً  الطفل أحمد مناصرة التي القت تركيزاً 
 طيني بكل مكوناتو ووسائمو حادثة اعتقال ومحاكمة األسيرة الطفمة واكب االعالم الفمس

عيد التميمي وجمسات محاكمتيا وحتى االفراج عنيا، وكان ذلك واضحا في تناول 
وسائل االعالم من اخبار وتقارير ومساحات بث مفتوحة، وكذلك لجوالتيا الخارجية 

 واألممية.
 سرى األطفال في سجون تخصص بعض وسائل اإلعالم  برامج متخصصة لأل

 .االحتالل
  يخاطب اإلعالم الفمسطيني المؤسسات الحقوقية والدولية والخاصة بحقوق الطفل من

 اجل الضغط عمى االحتالل لإلفراج عن األسرى األطفال.
  تركز وسائل اإلعالم الفمسطينية عمى معاناة األطفال األسرى في يوم الطفل الفمسطيني

 وبث حمقات بشأنيم.وتقوم بتغطية الفعاليات 

من أجل تسويق قضية األسرى األطفال  كافياً  أن اإلعالم الفمسطيني لم يبذل جيداً  ويرى الباحث
وظمت الجيود مقتصرة عمى  األحداث الجارية وتعامل  ،وخاصة عمى المستوى الدولى واستغالليا

 اإلعالم بردة فعل دون وجود استراتيجية واضحة.
طيني أن يبذل جيدا أكبر في مخاطبة وسائل اإلعالم الغربية وكان يمكن لإلعالم الفمس

والمؤسسات الحقوقية والمتيمة بقضايا الطفل بشكل أكبر من خالل إبراز االنتياكات اليومية 
 والمواثيق الدولية. والوحشية بحقيم باعتبار ذلك مخالف لكل القوانين

 
  خامسًا: تعاطي االعالم الفمسطيني مع قضية األسيرات.

لم تتردد المرأة الفمسطينية باالنخراط في العمل الوطني الفمسطيني من أجل الخالص من 
 .االحتالل واندفعت إلى ساحة النضال بشكميو السممي والمسمح منذ بدايات االنتداب البريطاني
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فمسطينية  ألف ٙٔولغاية اآلن أكثر من  ٜٚٙٔواعتقمت قوت االحتالل اإلسرائيمي منذ عام 
    .(ٔ)األقصى اعتقمن خالل انتفاضة ٓٓٚٔبة بينين قرا

إال أن اإلعالم الفمسطيني وعبر برامجو المختمفة، لم يستطع أن يظير المعاناة اليومية لألسيرات 
الفمسطينيات في سجون االحتالل أمام العالم بالقدر الكافي، وعاني من غياب استراتيجية لمعمل 

 عمى ذلك.
الفمسطينيات، وبرز  اتر يطيني بذل جيدا كبيرا في نقل قضايا األسأن اإلعالم الفمس ثويرى الباح

 ذلك من خالل عدة نقاط وىي:
 براز صور معاناتين. تابع األخبار الخاصة باألسيرات داخل سجون االحتالل أوال بأول  وا 
 أفردت وسائل اإلعالم الفمسطينية عمى مختمف أشكاليا مساحات خاصة لألسيرات. 
 سطينية قضية األسيرات في يوم المرة الفمسطينية وخصص ليا العديد  استذكر اإلعالم الفم

 من البرامج.
 ا إلى جنب مع الرجل ميم من روافد الثورة جنبً  رافدٍ كاإلعالم الفمسطيني األسيرة  أظير

 .في مقاومة االحتالل
  براز سمطت وسائل اإلعالم الفمسطينية الضوء بشكل مباشر عمى اعتقال األسيرات وا 

تقالين كاعتقال غير مبرر ومخالف لمحقوق االنسانية، وخاصة كما حدث عند صورة اع
 اعتقال األسيرة الصحفية لمى خاطر.

  عيد التميمي ووالدتيا ومحاكمتيا حتى لحظة  اإلعالم الفمسطينية اعتقالواكبت وسائل
 .اإلفراج عنيا، األمر الذي خمق تعاطفا كبيرا معيا في العالم

 الم بشكل كبير معاناة األسيرة إسراء جعابيص التي أصيبت كما أبرزت وسائل اإلع
 .ويمصق التيم بيا االحتالل بحروق شديدة جراء حريق شب في سيارتيا قبل أن يعتقميا

  من األسيرات الفمسطينيات عام  ٕٚواكبت وسائل االعالم الفمسطينية صفقة تحرير
 شاليط.مقابل مقطع فيديو مصور لمجندي االسير حينيا جمعاد  ٕٔٔٓ

  عممت وسائل االعالم الفمسطينية عمى تغطية خبر اإلفراج عن األسيرة لينا الجربوني بعد
عاما من أسرىا بشكل واسع، وسمطت الضوء عمى تجاوز كل صفقات التبادل  ٚٔ

 السابقة لإلفراج عنيا.

                                                 
 ( . زٌارة انترنت.8142-1-41شئون األسرى والمحررٌن. التقرٌر الشامل.  )هٌئة  ((4
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 سادسًا: تعاطي االعالم الفمسطيني مع قضية صفقات التبادل.

 مع أسرى تبادل صفقة ٖٛ الفمسطينية فييا بما المقاومة قوى جانب إلى العربية الدول أبرمت
  .(ٔ) ٕٔٔٓ عام األحرار وفاء صفقة وآخرىا ٜٛٗٔ عام بدأت أوليا إسرائيل،
 الباحث رأى حيث الفمسطينية، السمطة نشأة قبل إسرائيل مع أسرى تبادل صفقة ٕٚ وتمت

 الفترة ىذه سابقة ) ما قبل قدوم السمطة (الفترات ال خالل الفمسطينية اإلعالم وسائل ندرة أن
 .عمييا التركيز لضعف أدت

وما بعد قدوم السمطة الفمسطينية كان ىناك افراجات جماعية في إطار التسوية وفى أعقاب 
ألف  ٔٔآالف أسير، من مجموع قرابة  ٓٔمحطات التفاوض حيث تم االفراج عن قرابة 

عالميًا كونيا أفرجت عن عدد كبير من األسرى، أسير آنذاك ووجدت تمك الصفقات رواجًا إ
 .(ٕ)وكانت متتالية زمنياً 

 الجبية بين األسرى تبادل عمميةتم تناوليا بالمقارنة والتوثيق اعالميًا  التي الصفقات ومن
، وتم تغطيتيا آنذاك عبر إذاعة القدس التى كانت  العامة القيادة - فمسطين لتحرير الشعبية

 سجونيا في محتجزين كانوا أسيرًا،( ٘٘ٔٔ) سراح بموجبيا إسرائيل قتوأطم ،تبث من دمشق
 األراضي عمى المقامة السجون في محتجزين كانوا أسيرًا،( ٖٛٛ) منيم المختمفة،
 .الفمسطينية

 أفرجت ٕٗٓٓ عام األولى إسرائيل، تبادل صفقتي المبناني اهلل حزب تنظيم أجرى كما
 وأطمق ٕٛٓٓ عام في الثانية أما ولبنانيًا، فمسطينياً  أسيراً ( ٕٙٗ) عن بموجبيا إسرائيل
 كما ، آخرين لبنانيين أسرى وأربعة القنطار، سمير الشييد المبناني األسير سراح بموجبيا
 .والمبنانيين الفمسطينيين الشيداء جثامين من( ٓٛٔ" )اهلل حزب" استعاد

 
, فمسطينيين أسرى شممت ياكون الصفقات بيذه الفمسطيني اىتم اإلعالم أنويرى الباحث 

وتعد "وفاء األحرار" صفقة تبادل األسرى األبرز كونيا األولى التي تتم داخل األراضي 
شاليط، وذلك يعود أسيرا مقابل الجندي جمعاد  ٕٚٓٔالفمسطينية، حيث أفرجت إسرائيل عن 

 لوفرة وسائل االعالم الفمسطينية وخاصة القنوات الفضائية.
 ات واالفراجات الجماعية فيما يمي:الصفق هذه عالم الفمسطيني فيالويمكن تمخيص دور ا

بشكل كبير في واالفراجات التبادل ات واكبت وسائل اإلعالم الفمسطينية بمختمف أشكاليا  صفق
 .جميع مراحميا
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  ما تميز بو اإلعالم الفمسطيني أن كل وسائل اإلعالم بمختمف ألوانيا كانت مجمعة عمى
 واالفراجات الجماعية.قات التبادل الصف

  نقمت وسائل اإلعالم الفمسطينية االحتفاالت التي عمت األراضي الفمسطينية وأجرت
 .المقابالت الحية مع األسرى المحررين وتعرضت لتفاصيل حياتيم

  عام مع االحتالل حاولت معظم وسائل اإلعالم الفمسطينية إبراز صفقة تبادل األسرى
 ، وىي نقطة تحسب ليا وتزيد من الرصيد الوطني.مسطينيةباإلنجاز لممقاومة الف ٕٔٔٓ

  صّور االعالم الفمسطيني األسرى الفمسطيني في عدة صور بطولية وانسانية وحقوقية
 وغير ذلك. 

 
 سابعًا: تعاطي االعالم الفمسطيني مع قضية االعتقاالت اليومية واإلفراجات.

ت يومية بحق المواطنين الفمسطينيين من تشيد محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس اعتقاال
 قبل جيش االحتالل اإلسرائيمي تتركز خالل ساعات الميل.

وجسدت ىذه االعتقاالت معاناة مستمرة لدى الفمسطينيين األمر الذي دفع وسائل اإلعالم 
 الفمسطينية لتناوليا وتغطيتيا بشكل دائم.

باالعتقاالت اليومية أو  سواءً  كبيراً  ة اىتماماً برز وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئيوتُ 
 االفراجات من سجون االحتالل.

 
اليومية من خالل عدة واالفراجات  ويسمط اإلعالم الفمسطيني الضوء عمى قضية االعتقاالت

 نقاط:
  ذاعات ومحطات تقوم معظم وسائل اإلعالم الفمسطينية من صحف ومواقع الكترونية وا 

كل يوم بتغطية اعتقاالت جيش االحتالل اإلسرائيمي لممواطنين في تمفزيونية في صبيحة 
 الضفة الغربية والقدس.

  ًا أعداد تنشر وسائل اإلعالم الفمسطينية السيما المواقع اإللكترونية اإلخبارية يومي
 المواطنين التي يعتقميم االحتالل وأسمائيم وأعمارىم وانتماءاتيم.

 اإلفراجات اليومية عن األسرى الفمسطينيين من سجون  تتابع  وسائل اإلعالم الفمسطينية
 فعاليات استقباليم.االحتالل وتغطي 
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ال بأس بيا في تناولو لقضية لالعتقاالت  أن اإلعالم الفمسطيني يعطي مساحةً  ثويرى الباح
كما يركز عمى االعتقاالت  ،اليومية واإلفراجات، وذلك من خالل متابعتو المستمرة ليذه المعاناة

تقال الصيادين من عرض ، أو اعقطاع غزةشرق لتي تتم بين فترة وأخرى عمى السياج الفاصل ا
 بحر القطاع، أو اعتقال المسافرين أو التجار من معبر "بيت حانون".
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 المبحث الثالث: تحديات اإلعالم في خدمة قضية األسرى, ومآخذه في التعامل معها

 

 
 

 اجهها اإلعالم الفمسطيني في خدمة قضية األسرى.أواًل: التحديات التي يو 
 

تحاول وسائل االعالم الفمسطينية أن تعمل في ظروف استثنائية، ففي ظل الحصار والمالحقة 
والتضييق سواء في غزة أو الضفة والحمالت التي يشنيا االحتالل عمييا، استطاعت أن تخترق 

ان، وىذا ال يعني أنيا تتجاوز كل العقبات حاجز العزلة وأن تفرض روايتيا في كثير من األحي
بشكل تام، ناىيك عن االنقسام السياسي وتبعاتو والذي أرخى بظاللو عمى االعالم الفمسطيني، 
لتجتمع كل تمك الظروف وتكون بعض التحديات  أمام الوسائل االعالمية الفمسطينية العاممة في 

 خدمة قضايا األسرى.
 

وىي أحدى وسائل االعالم  –ة مع مدير اذاعة صوت األسرى مقابمة حي ثأجرى الباحوقد 
، وحاوراه حول أىم التحديات (ٔ)الميندس رباح مرزوق -المتخصصة في نقل قضايا األسرى

القضايا، فكانت اجاباتو  التي تواجييم كوسيمة اعالمية متخصصة بقضايا االسرى في نقل تمك
 م، ونذكر بعضًا منيا فيما يمي:تؤكد أن ىناك تحديات كبيرة أمام وسائل اإلعال

 
حيث ترتفع التكمفة المالية لمتشغيل يوميًا بشكل واضح في ظل انقطاع  التكمفة المالية لمتشغيل: -ٔ

مستمر لمتيار الكيربائي وعدم توافر مصادر بديمة لمطاقة، واالعتماد فقط عمى تشغيل المولد 
 الكيربائي الخاص.

أن المؤسسات الوطنية والخاصة  -كما يقول مرزوق –حيث أنو من الوضح  صعوبة التمويل: -ٕ
والشركات الكبرى تعزف بصورة كبيرة عن تمويل ىكذا وسائل اعالمية، بالعكس تمامًا عما 

 تتعامل بو مع المؤسسات التجارية والربحية الخاصة.
وىنا الحديث يتركز عمى الجانب  عدم اعطاء امتيازات لممؤسسات العاممة في مجال األسرى: -ٖ

سمي حيث أن الجيات الرسمية والحكومية تفرض غرامات وتراخيص عمى المؤسسات العاممة الر 

                                                 
غزة . باسل خٌر الدٌن -فً مقر إذاعة صوت األسرى  (41/41/8142مقابلة شخصٌة, بتارٌخ )    (1) 
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في مجال خدمة األسرى كغيرىا من المؤسسات التجارية والربحية، دون مراعاة أىداف ىذه 
 المؤسسات الخاصة باألسرى وتقدير الخدمات الوطنية واالنسانية التي تقوم بيا.

ية األسرى قد ال يختمف عمييا إثنان إال أن االنقسام الفمسطيني رغم ان قض االنقسام السياسي: -ٗ
أضر وأثر كثيرا عمى المؤسسات العاممة في مجال األسرى وعمى سبيل المثال ال الحصر أن 

 التراخيص ُتطمب من جيتين حكوميتين في غزة ورام اهلل.
و االعالم الفمسطيني وىذا بكل تأكيد أحد أىم التحديات التي تواج الحصار المفروض عمى غزة: -٘

العامل عمى خدمة قضايا األسرى، حيث بفعل ىذا الحصار تم منع ادخال األجيزة الالزمة 
والمعدات المستخدمة وقطع الغيار لألجيزة الموجودة والتي ىي عرضة لمتعطل بسبب العمل 

 المتواصل والمنيك ليذه األجيزة.
التي تواجو االعالم الفمسطيني المختص في المشكالت والتحديات  االحتالل أىميعد االحتالل:  -ٙ

قضايا األسرى، ففي كثير من األحيان يعمد االحتالل عمى تشويش الموجات العاممة واغتصاب 
بث اإلذاعات وخاصة في أوقات الذروة واألوقات الحساسة لدى األسرى، كما قام بمصادرة 

رة، حتى أصدر قرارُا منعيا أجيزة البث ومحطة التقوية إلذاعة األسرى في جنين أكثر من م
 نيائيًا.

ض مراسل إذاعة صوت األسرى فعمى سبيل المثال تعر مالحقة العاممين في هذه المؤسسات/  -ٚ
في الضفة الغربية لممالحقة األمنية واالعتقال لدى االحتالل لما يزيد عن عام ونصف في 

ل عام، وتم التواصل السجون، بسبب نشاطو في نقل رسائل أىالي االسرى وقضايا األسرى بشك
مع صحفيين آخرين يعممون لدى ىذه المؤسسات ببالغات و مراجعات حوال طبيعة عمميم في 

 المؤسسات.
وعمميم الدؤوب في تحصيل أرزاقيم  اليموم الكبيرة لدى المواطنينهموم ومشكالت المواطنين:  -ٛ

اتيم اليومية، في ظل األوضاع االقتصادية السيئة تجعل من قضية األسرى في ذيل اىتمام
 وبالتالي تقل نسبة المتابعة ليذه المؤسسات.

: وىذا األمر يرجع لمسبب السابق، فإن عدم وجود اعالنات تجارية ممولة في هذه المؤسسات -ٜ
انخفاض نسبة المتابعين ليذه المؤسسات والوسائل ينفر أصحاب المحالت والشركات التجارية 

تجارية ما يعني انعدام أحد أىم وأكبر مصادر الدخل ليذه المعمنة، وبالتالي انعدام االعالنات ال
 المؤسسات والوسائل االعالمية.



29 

 

 
 ثانيًا: مآخذ عمى االعالم الفمسطيني في التعامل مع قضايا األسرى.

 

رغم المحاوالت الجادة والحية من قبل مؤسسات االعالم الفمسطيني لمنيوض بواقع قضايا الحركة 
م، ورغم الجيد الكبير والمتراكم ليذه المؤسسات عمى جميع االصعدة الوطنية األسيرة بشكل عا

بجميع الفنون الصحفية، إال أن الباحث وجد أن ىناك بعض المآخذ تحسب عمى االعالم 
 في النقاط التالية: فيما يتعمق بقضايا األسرى، نذكر أىمياالفمسطيني 

سطينيين ومواكبة أخبارىم عدم وجود أي قناة فضائية لنقل قضايا وىموم األسرى الفم -ٔ
 وتعريف العالم العربي بيم.

االعالم الفمسطيني بالتحديد يخاطب نفسو في ىذه القضية، بمعنى أن كل الوسائل  -ٕ
 إال ما ندر. –االعالمية الفمسطينية ىي بالدرجة األولى موجية لممجتمع الفمسطيني 

ميزية وىي المغة األكثر عدم وجود وسائل اعالمية فمسطينية موجية ناطقة بالمغة االنج -ٖ
شيوعا في العالم من أجل التعريف باألسرى الفمسطينيين، ودحض الرواية االسرائيمية التي 

 تصفيم باإلرىابيين والقتمة.
عدم وجود وسائل اعالمية فمسطينية أو عربية ناطقة بالمغة العبرية حتى يتم ايصال  -ٗ

 صوت األسرى ورسائميم ومطالبيم لممجتمع االسرائيمي.
عدم القدرة عمى أنسنة قضية األسرى بشكل كامل وتسويقيا لمعالم بانيا قضية انسانية  -٘

 بحتة، وفييا معاناة كبيرة لألسير وذويو عمى البعدين القريب والبعيد.
 عدم وجود كوادر جاىزة ومتخصصة وقادرة عمى نقل رسائل األسرى، بشكل كبير. -ٙ
ألسرى من أجل االبداع والتجديد والعمل عدم وجود مغريات ومحفزات لمعاممين في مجال ا -ٚ

 عمى نقل رسائل األسرى بشكل أفضل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 
 

 , وتوصيات  لخدمة قضية األسرىةالمبحث الرابع: استراتيجيات إعالمي
 

 

 أواًل: استراتيجيات "رؤى" اعالمية لخدمة قضية األسرى.
 :(1)ويمهارؤية األسير المحرر رأفت حمدونة لمنهوض بقضايا االسرى إعالميًا وتد -1

 مستوى إلى يرتق لم المختمفة اإلعالم وسائل خالل من األسرى عن إعالمياً  يقدم ما أغمب إن
 تحمل والدولية والعربية المحمية اإلعالم وسائل عمى لزاماً  يصبح لذلك األسرى قضية وحجم

 يرىالجماى والتضامن المنشود االستنياض من حالة إحداث بيدف القضية ىذه اتجاه مسؤوليتيا
 .حياتيم شروط تحسين األقل عمى أو تحريرىم حتى ليم ومساندة دعم أشكال وايجاد
 ومضحييا نخبيا اتجاه بواجبيا لمقيام لمشعوب دافعة قوة تمثل واالتصال االعالم وسائل وتمثل

 كحماية األسرى عن لمدفاع االستثنائية االيجابية باألدوار القيام يستوجب الذي األمر الحقيقيين،
 .ملي

 ولتكنولوجيا االعالم لوسائل األمثل التوظيف بمكان األىمية من يبدو االعتبارات ىذه وأمام
 قضية خدمة عمى العمل أجل من يباري ال وتأثير فاعمة إمكانيات من تممكو وما االتصال،
 مدروسة خطة عمى تقوم وشاممة ومتكاممة ممنيجة إعالمية استراتيجية وضع طريق عن  األسرى
 واألسرى اإلعالم وسائل
 والمكتبات ونادر، قميل فيو باألسرى الفمسطينيين غير العرب وخاصة الكتاب فاىتمام :الكتاب
 .األسرى من نخب يد وعمى المعاناة رحم من خرج الذي السجون بأدب لالىتمام تفتقر العربية

 وصفحات زوايا ىنالك أن وخاصة فاعمية األكثر اإلعالمية الوسيمة الصحف تعتبر :الصحف
 والمحاكم واالنتياكات االفراجات ومتابعة وأىالييم األسرى لشئون مخصص منيا جزء متنوعة

 .المؤسسات وأنشطة باألسرى العالقة ذات المستجدة والتقارير واألخبار والنقميات
 فى االعالمية الوسيمة ىذه تستخدم األسرى بقضية المعنية المؤسسات معظم :المنشورات
 األسر واقع عن تتحدث التى المنشورات فى وخاصة التداول، بسرعة تمتاز كونيا أنشطتيا،
 فى ليم والصور باألسرى الخاصة الممصقات إلى باإلضافة لألسرى، والميدانية المحظية والمعاناة

 .واالعتصامات الميرجانات
 ترونيةااللك المواقع وخاصة األىمية من كبيرة درجة عمى الوسيمة ىذه :اإللكترونية المواقع

  بيم، الخاصة واألنشطة اليموم كل وتتابع باألسرى زوايا تفرد والتي الفمسطينية
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 اىتمام االكثر الوسائل أىم من المسموع الفمسطينى اإلعالم أو اإلذاعة زالت ال :اإلذاعي البث
 األسرى إذاعة رأسيا وعمى لمسجون بثيا يصل التى الفمسطينية االذاعات وخاصة األسرى بقضايا

 أىالى بمنع السجان تتحدى أن استطاعت والتى fm ٜ.ٚٓٔ موجة عمى تبث والتى غزة نم
 فكانت ، متتالية سنوات ٗ منذ واىية وأمنية سياسية حجج تحت الزيارات من غزة قطاع أسرى

 .وذوييم األسرى بين الوحيدة الوصل حمقة المحمية االذاعات
 العربية المحطات من محدود بعدد إال تسمح ال السجون مصمحة إدارة أن كون :التمفزيوني البث
 مصرية واحدة ومحطتين MBCو LBCوال والعربية والمستقبل فمسطين فضائية منيا السجون فى

"  اجمكم ومن" " مناضل بيت" برنامج يقدم الذى فمسطين تمفزيون وباستثناء ، أردنية وأخرى
 فينالك عام وبشكل ، لألسرى دائم برنامج أى تخصص لم السجون فى المشاىدة فالمرئيات

 .االتجاه ىذا فى قصور
 
 

 :(1)استراتيجية "رؤية" الحقوقي صالح عبد العاطي لدعم قضية األسرى -2
 

 قوات لدى الفمسطينيين األسرى العتقال القانوني البعد عمى االستراتيجية ىذه تركز
 حرب ىأسر  يعتبرىم من بين القضية من الدولي القانون وموقف وانقسام االحتالل
 معتقمين يعتبرىم من وبين الحرب بأسرى الخاصة الثالثة أوسمو التفاقية يخضعون
  يعتبرىم من وبين المدنيين، بحماية الخاصة الرابعة جنيف اتفاقية بحماية يتمتعون

 .شرعي غير االحتالل كون شرعية، غير بطريقة مختطفون
 خمس عمى التاريخية الناحية من األسرى قضية حيال الفمسطينية االستراتيجيات اعتمدت
 :وهي ركائز,
   األسرى تبادل: األولى الركيزة
 النية حسن"و المفاوضات: الثانية الركيزة
 الجماعية اإلضرابات: الثالثة الركيزة
 الفردية اإلضرابات: الرابعة الركيزة
 األسرى قضية لتدويل والقانوني الديبموماسي التحرك: الخامسة الركيزة
 األسرى، ممف مع السابق التعاطي تجربة منيا، نقاط بعدة اإلحاطة إلى تراتيجيةاالس وتستند
 الدولية والمؤسسات الدول الثنائية المفاوضات شجعت وانيا النية، حسن" سياسة فشل وخاصة

                                                 
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436872.html( دنٌا الوطن. زٌارة انترنت . (4
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 الجسيمة االنتياكات ارتكاب في اإلسرائيمي االحتالل واستمرار الدولي، القانون قواعد تجاىل عمى
 .األسرى وممف الفمسطيني الوضع عمى سمًبا تعكسو وما االنقسام وحالة األسرى، ضد

 عضوية ضوء في وخاصة األسرى، قضية تدويل عمى العمل بضرورة االستراتيجية وتوصي
 دولة كون التعاقدية وغير التعاقدية اآلليات من االستفادة تعزيز يضمن بما ،"المراقب" فمسطين
 السمطة عمى كما الدولية، واالتفاقيات األجسام إلى نضماماال وبمقدورىا انضمت، قد فمسطين

 األسرى قضايا منح والعربية المحمية اإلعالم ووسائل الحقوقية والمنظمات والفصائل ومؤسساتيا
براز الكافية، المساحة  وذوييم األسرى يعانييا التي المعاناة حجم وا 

 
 

 ثانيًا: توصيات اعالمية لخدمة قضية األسرى.
 
 منقولةتوصيات  -1

وسائل االعالم الفمسطينية بقضايا األسرى داخل سجون ضرورة زيادة اىتمام  - أ
االحتالل، وخاصة القضايا الميمة والحساسة منيا، كاإلضراب عن الطعام 

 .ٔ)) والمرضى
 التقارير وفي المختمفة، اإلعالم وسائل في" حرب أسرى" مصطمح اعتماد  - ب

 .(ٕ) واألىمية الحكومية لجياتوا المؤسسات كافة عن الصادرة والمراسالت
 الشبكة عمى اإلخبارية المواقع في لألسرى خاصة إعالمية زاوية تخصيص  - ت

 وخاصة، المكتوبة، الصحافة في ودورية كافية مساحات وتخصيص اإللكترونية،
 .(ٖ)الثالث الرئيسة الصحف

 مقاتوالح البرامج حجم بزيادة والمحمية، الفضائية الفمسطينية القنوات مطالبة  - ث
 . (ٗ)يميوذو  األسرى يعيشيا التي الصعبة الحياتية الظروف بكشف الخاصة

                                                 
األسرى الفلسطٌنٌٌن فً سجون االحتالل عام  ( مصلح. دعاء. دعاء رسالة ماجستٌر. معالجة الصحف العربٌة إلضراب(4

 (481)ص 8141

( توصٌات ورشة عمل. تنفٌذ وزارة االعالم  ونادي األسٌر. منشورة عبر االنترنت (8

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=414183 

 المرجع السابق. ((3

 ( المرجع السابق نفسه.(1
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يجب تفعيل قضية األسرى واألسرى المحررين، في وسائل االعالم المختمفة،  - ج
عادة توحيد الجيود في مجال اإلعالم التفاعمي، لتكون مرجعا إعالميًا والتركيز  وا 

 .(ٔ)عمى الجانب االنساني لألسرى واألسيرات

 
 

 توصيات الباحث. -2

 ىنا  الباحث يوصيبعد االطالع عمى ما سبق وعمى توصيات الزمالء الباحثين من قبل،  و 
 :األسرى قضية نقل في الفمسطيني اإلعالم بمستوى االرتقاء أجل من اليامة النقاط من بعدد
 ىموم بنقل عمى أن متخصصة فضائية بمغات مختمفة أىميا اإلنجميزية، قنوات إنشاء - أ

براز وشؤونيم أخبارىم ونقل رىاألس  .ليم المستمرة المعاناة وا 
 الفمسطينيين ألسرى بقضية االىتمام عمى وحثيا والدولية العربية اإلعالم وسائل مخاطبة  - ب

 .اكبر بشكل
 ناطقة باألسرى خاصةكالصحف والمجالت وغيرىا،  فمسطينية إعالم وسائل إنشاء  - ت

 .الغربية لممجتمعات الرسالة إيصال أجل من اإلنجميزية بالمغة
 عمى والتركيز األولى بالدرجة إنسانيةٍ  قضيةٍ ك ياقمالعمل عمى أنسنة قضايا األسرى، ون   - ث

 .والنساء األطفال واألسرى المرضى األسرىمثل  أكبر بشكل معينة فئات
انشاء مواقع إلكترونية موجية بالمغتين العبرية واالنجميزية، من اجل تعريف المجتمعات  - ج

 ألسرى.بقضايا ا
تدريب عدد أكبر من االعالميين والمؤثرين عمى نقل قضايا األسرى، ليكونوا فيما بعد  - ح

 مختصي بيذا األمر.
منح المؤسسات العاممة في مجال األسرى عددا من االمتيازات، من أجل تحفيزىا وتحفيز  - خ

 غيرىا من المؤسسات األخرى.
متيازات من أجل ضمان منح الصحفيين العاممين في مجال األسرى، عددا من اال - د

 استمرارىم في ىذا المجال وخدمتو بشكل أكبر.

                                                 
 األسٌرات المحررات الفلسطٌنٌات بٌن الواقع والمأمول.1وجمعٌة الدراسات النسوٌة . كتاب. المجموعة العربٌة للتنمٌة والتمكٌن, (4)
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مخاطبة وزارة التربية والتعميم والجامعات الفمسطينية بوضع مساق خاص بقضية األسرى  - ذ
 لطمبة كميات وأقسام الصحافة واالعالم، وتعريفيم بيذه القضايا ودفعيم نحو تبنييا.

بر الشبكة العنكبوتية وعبر مواقع التواصل انشاء العديد من الصفحات االلكترونية، ع - ر
االجتماعي لمتعريف والحديث عن قضايا األسرى بالمغات المختمفة، وانشاء فريق خاص 

 لتغذية ىذه الصفحات واضافة المحتوى المناسب لقضية األسرى.
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 عــــــــــــالمراج
 

 

 

 القرآن الكريم -
 

 أواًل : الكتب:
 ٔ. ط ٕٕٔٓ. طارق . في رحاب الجوع المقدس ممحمة الكرامة  أبو شموف -

 
المجموعة العربية لمتنمية والتمكين . وجمعية الدراسات النسوية . كتاب . األسيرات  -

 ٕٗٔٓ.  المحررات الفمسطينيات بين الواقع و المأمول
 

 ٔط . وزارة االعالم.ٕٛٔٓحمدونة. رأفت . الجوانب االبداعية لألسرى الفمسطينيين  -
 

 ثانيًا : رسائل عممية.
 

 ترتيب في الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع دور .( 2014 ) . ريم جبريل، -
 الجامعة .)منشورة غير ماجستير رسالة( األسرى قضايا نحو الجامعي الشباب أولويات

 .غزة اإلسالمية،
 

ين في سجون مصمح . دعاء . معالجة الصحف العربية إلضراب األسرى الفمسطيني -
 . )رسالة ماجستير غير منشورة( . غزة : الجامعة االسالمية.ٕٗٔٓاالحتالل عام 

 
 

 ثالثًا : مؤتمرات وندوات عممية.
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 في األسرى قضية نحو الفمسطيني الخطاب الصحفيالدلو. جواد . ومحسن . أسماء .  -
مر األسرى مقارنة. ورقة مقدمة إلى مؤت تحميمية دراسة اإلسرائيمي االحتالل سجون

 .الفمسطينيون نحو الحرية . غزة : الجامعة االسالمية

 
( دور نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل قضية ٕٗٔٓالمصري . نعيم  ) -

 الجامعةغزة :  الحرية، نحو الفمسطينيون األسرى مؤتمر إلى مقدمة ورقةاالسرى 
 .اإلسالمية

 
سير منشور عبر االنترنت. ورشة عمل . تنفيذ وزارة االعالم ونادي اال -

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=161423 
 
 

 رابعًا: مقابالت.
رأفت حمدونة، أسير محرر ومدير مركز األسرى لمدراسات. مقابمة شخصية . باسل خير  -

 غزة. ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٚٔالدين. 
 

. غزة . باسل خير ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٜٔلزعانين. أسير محرر . مقابمة شخصية . رامي ا -
 الدين

 
رباح مرزوق. ميندس ومدير اذاعة صوت األسرى. مقابمة شخصية . باسل خير الدين  -

 . غزة. ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٙٔ
عبد الرحمن شياب. اسير محرر ومدير مركز أطمس لمدراسات االسرائيمية. مقابمة  -

 ل خير الدين. باسٕٛٔٓ/ٔٔ/ٛٔشخصية غزة
 

)ه . ج ( أسير معتقل في سجن النقب. اتصال ىاتفي شخصي . باسل خير الدين .  -
ٔٙ/ٔٓ/ٕٓٔٛ. 

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=161423
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=161423
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 خامسًا : مواقع انترنت.

 
الحواشي. منير. الفضائيات بين االيجابيات والسمبيات. مقال انترنت  -

http://www.alukah.net/culture/ٓ/ٕٕٗٔٗ/#ixzz٘UJlYEfcO 
 

. زيارة انترنت . ٕٚٔٓحممي . مجدي حق المواطن في المعرفة . صحيفة الوفد  -
https://alwafd.news/essay/ٕٔ٘ٗ٘ 

 
دنيا الوطن. زيارة انترنت .  -

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436872.html 
 

عطا اهلل . محمد . معركة األسرى االنسانية. مقال منشور عبر االنترنت  -
https://paltoday.ps/ar/post/ٖٕٔٛٚٗ/ 

 
كناكر. مصطفى. بحث منشور عبر االنترنت.  -

http://masscomm.kenanaonline.net/posts/ٕٔٗٓ٘ٗ 

 

 

مركز األسرى لمدراسات. زيارة انترنت.  -
http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=13434 

 

 
.  ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٜٔ. زيارة انترنت . –مصرواي  -

http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/1
1/26/1198319/ 

 
 

http://www.alukah.net/culture/0/41242/#ixzz5UJlYEfcO
https://alwafd.news/essay/21545
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436872.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436872.html
https://paltoday.ps/ar/post/241837/
http://masscomm.kenanaonline.net/posts/140254
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=13434
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=13434
http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/11/26/1198319/
http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/11/26/1198319/
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( زيارة انترنت  ٕٛٔٓ/ٗ/ٗٔىيئة شئون األسرى والمحررين. التقرير الشامل. ) -
-news-http://cda.gov.ps/index.php/ar/arٕ/ٖ٘ٚٗ-ٕٓٔٛ-ٓٗ-ٔ٘-

ٓٙ-ٕٔ-ٕٗ 
 

األسرى  تبادل عمميات.  الفمسطينية والمعمومات األنباء وكالة -
(http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ٗٓٓٗ) 
 

 بتاريخ الزيارة وتمت ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٜ بتاريخ النشر تم انترنت زيارة. االخبارية سما وكالة -
ٔٚ/ٔٓ/ٕٓٔٛ  tp://samanews.ps/arht/ 
 

وكالة فمسطين اليوم االخبارية. رسالة العيد من األسرى داخل السجون .  -
https://paltoday.ps/ar/post/ٔٔٚٗٛٚ/ 

 
 

 سادسًا : اإلذاعات المحمية:
 

 ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٙٔ.     FMٜ.ٚٓٔإذاعة صوت األسرى. النشرة الصباحية.  -

 
 تمت بحمد اهلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news-2/5374-2018-04-15-06-21-24
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news-2/5374-2018-04-15-06-21-24
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4004
http://samanews.ps/ar/
https://paltoday.ps/ar/post/117487/
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 تعريف بالباحث :

 
 

 خير الدين أحمد باسل ماهر -
 

 
 

 .ٜٜٓٔ/ٜ/ٕٙمواليد  -
 

 مشروع بيت الىيا . –السكن شمال قطاع غزة  -
 

 العمل : صحفى ومقدم برامج في اذاعة صوت األسرى . -
 

 حاليًا : طالب دراسات عميا في مجال الصحافة . -


