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دور وسائل االعالم االجتماعية في التعريف بالقانون 

الدولي االنساني 
 امعة عباس لغرور خنشلة ج / ـشـيــحـة جـيفــلط .أ

 
: الملخص

حيث أصبح دورىا عابرا للحدود والثقافات   , عب وسائل االعالـ االجتماعية دورا خطًنا ومهما يف اجملتمع الدويل ادلعاصرتل
وؼللق دائرة , ىذا الدور إيل عديد من ادلفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدويل والعالقات بٌن الدوؿ وؽلتد تأثًن  , والقوميات

إيل احلد الذي ؽلكن معو القوؿ إف   , واسعة للتفاعالت السلبية واالغلابية بٌن الدوؿ والشعوب واجلماعات والقارات واحلضارات
ف ىذه الكونية وإظلا استنادا إيل انتشار ىذا الدور إيل أقصي أرجاء ادلعمورة أف وسائل , ليس قياسا علي مضمو االعالـ أصبح كونيا

وعلى ىذا .االعالـ  االجتماعية تتميز بقدرات خارقة علي التأثًن واالنتشار وصوغ ادلواقف واالذباىات وربديد مدركات ادلواطنيٌن 
ور مهم وكبًن يف التعريف بالقانوف الدويل  االنساين علي نطاؽ االساس ؽلكن ذلذه الوسائط االعالمية اجلديدة اف تضطلع بد

, ذلك أف االعالـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبًنة من الرأي العاـ الوطين نظرا النتشاره غًن ادلسبوؽ يف أعماؽ القري والنجوع  واسع
وبسبب اخلصائص التقنية ادلتطورة لوسائل االعالـ .  والتجارية والسياسية والثقافيةناىيك عن ادلراكز احلضرية ,  دلدف الصغًنةوا

االجتماعية  وقدرهتا العالية على ايصاؿ ادلعلومات واالخبار وتشارؾ االراء واالفكار يف زمن قياسي وباقل تكلفة فاهنا اصبحت 
. باحرتافيةرائدة يف رلاؿ االعالـ لذلك فهي يف وضع ؽلكنها من التعريف بالقانوف الدويل االنساين ونشر مبادئو 

مقدمة 
صلحت وسائل االعالـ االجتماعي خالؿ فرتة وجيزة يف استقطاب اىتماـ كافة شرائح اجملتمعات ومكوناهتا, 

انطالقا من وسائل اإلعالـ التقليدية وصوال إىل ادلشاىًن وقادة الدوؿ , وذلك ادراكا للقوة اليت باتت سبتلكها ىذه 
السريعة " القاطرة"ت واألشخاص العاديوف يف العاللم إىل اللحاؽ هبذه الوسائط اجلديدة , كما تسابقت احلكوما

ال ؽلكن ذباىل التأثًن القوي لوسائل اإلعالـ اإلجتماعية على سباشيا مع التطورات ادلتالحقة يف عامل االتصاالت و
ادلعلومات بٌن  الشعوب, ودفعها للتحرؾ وادلشاركة يف احلياة العامة, من خالؿ فتحها اجملاؿ لتبادؿ ومشاركة

  اجلميع, خبالؼ وسائل اإلعالـ التقليدية اليت تصب ادلعلومات باذباه واحد لتتشكل ثنائية ادلنتج وادلتلقي السليب
الذي يقارب ” فايس بوؾ“وربديدا ” تويرت“فوسائل اإلعالـ اإلجتماعية, على غرار موقعي التواصل اإلجتماعي 

قة الدور اإلخباري لوسائل اإلعالـ, وحققت األىم خبلق التواصل عدد مستخدميو النصف مليار, ذباوزت حقي
والتفاعل بٌن الناس للمشاركة بأنفسهم ودبختلف  مستوياهتم الثقافية يف صنع اخلرب ونشره بأقصى سرعة   
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السياسية ويسجل ذلذه الشبكات كسر احتكار ادلعلومة ذلذا فاهنا تعد من اىم الوسائل واكثرىا تطورا يف  التوعية 
واالجتماعية وايصاؿ ادلعلومات واالخبار اىل ابعد نقطة يف العامل ويف ظرؼ قياسي  وباقل تكلفة ويعترب القانوف 

الدويل االنساين كغًنه من ادلواضيع اليت انتشر تداوذلا على وسائل االعالـ االجتماعية خاصة يف السنوات االخًنة 
ولقد شكلت ىذه الوسائط االعالمية عامل ضغط على احلكومات . سلحةاليت انتشرت فيها الثورات و احلركات امل

وادلسؤولٌن, ومن ىنا بدأت تتجمع وتتحاور بعض التكتالت واألفراد داخل ىذه الشبكات, ربمل أفكاراً ورؤى 
ب سلتلفة, متقاربة أو موحدة  أحياناً, شلا أثرت ىذه احلوارات على تلك الشبكات وزادهتا غىن وجعلت من الصع

  .جداً على الرقابة الوصوؿ إليها أو السيطرة عليها, أو جلمها يف حدود معينة

:  شكالية الورقة البحثيةا -1

في ضوء االنتشار المتعاظم الستخدام الشبكة العنكبوتية، وتزايد عدد المستخدمين لوسائل اإلعالم 
وسائل لتناقل االخبار والمعلومات، و االجتماعية  والتي تحولت بدورىا من أدوات للتعارف والتواصل إلى 

مقابل تدىور األوضاع االجتماعية والسياسية العربية وقيام العديد من الثورات والحركات المسلحة  جاءت 
في التعريف ( شبكات التواصل االجتماعي)ىذه الورقة لتبحث في كيفية مساىمة وسائل اإلعالم االجتماعية 

. مبادئو  ليعلم االشخاص المعنيون بو  ماىي حقوقهم وكيف يطالبون بو  بالقانون الدولي االنساني  ونشر

 

 .وسائل االعالم االجتماعية من تعدد المضامين إلى تعدد االصطالحات -2

إن وسائل االعالم االجتماعية أو  وسائل االعالم البديلة لم تتضح معالمها بعد من حيث المفهوم    
نقلة نوعية مقارنة باإلعالم الرسمي التقليدي، على اختالف أشكالها  الموحد، فعلى الرغم من أنها أحدث

من مواقع اجتماعية ومدونات الكترونية وبوابات ومواقع المحادثة   وصفحات ومجموعات اجتماعية 
كما انها أضافت تغييرا في مفهوم اإلعالم القديم وتطوير وسائلو المعتادة من صحافة مرئية، . وغيرىا

لكن لم يتفق . فقد عرفت جميع ىذه األدوات تحوالت مفاىيمية واستخداماتية متنوعة .وعةمكتوبة، ومسم
لذلك سوف . إلى غاية اآلن على مفهوم موحد لوسائل االعالم االجتماعية ، وبالتالي البنية المصطلحاتية لها

 2رنستعرض أىم المفاىيم المتعلقة بهذه الوسائط االعالمية  في ىذا المحو
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اندماج الكمبيوتر وشبكات وسائل االعالم االجتماعية  حسب قاموس التكنولوجيا الرفيعة بأنها    تعرف     
وسائل االعالم االجتماعية او شبكات .أيضا  lester، وفي تعريف ليستر.الكمبيوتر والوسائط المتعددة

التزاوج بين الكمبيوتر التواصل االجتماعي  باختصار ىي مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت من 
 New)أي أن اإلعالم الجديد  ..والوسائل التقليدية لإلعالم، الطباعة والتصوير والصوت والفيديو

media)   تبلور أساسا من خالل التحول الذي طرأ في العالقة بين الجمهور ووسائل اإلعالم، من إعالم
ريفو لإلعالم الجديد من خالل وسائل االتصال ويشير إياد الدليمي في تع. الجماىير إلى جماىير اإلعالم

إن تلك الوسائل الحديثة لالتصال متمثلة بالفيسبوك وتويتر ويوتيوب، يمكن أن تكون مكملة .الحديثة بقولو
لإلعالم التقليدي، إعالم يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليها السلطة الرابعة، وبين التقنية 

لناس أيضا، تيح لإلعالم التقليدي الفرصة ليكون أكثر قربا يمس الحدث فحسب، وإنما من االحديثة التي ت
ذلك النشاط الذي يقوم من خاللو المواطن أو المستعمل بإنتاج مضامين يعد  ع كماوىذا ىو جوىر الموضو

االجتماعي،  اإلنترنيت،المدونات،مواقع التشبيك)إعالمية ونشرىا عبر وسائل وتطبيقات االتصال الجديدة
أو ...( مواقع بث الفيديو والبودكاست، والمواقع التشاركية، مواقع الويكي، ومنتديات النقاش االلكتروني

 1.إرسالها إلى القنوات والمؤسسات اإلعالمية لتقوم بنشرىا

حول اإلعالم الجديد أن العديد من األشكال  (webopedia)ويبوبديا.وجاء في تعريف موسوعة    
ة المستحدثة من نظم االتصال االلكتروني التي أصبحت ممكنة بفضل الكمبيوتر، والتعبير أيضا المختلف

 2مرتبط بالنظم اإلعالمية القديمة، فإذا ما قمنا بعقد مقارنة بين الصحافة الورقية التي تتصف بحالة السكون

في حالة التغيير المستمر في نصوصها وصورىا مع صحافة اإلعالم الجديد، نلمس الفرق في ديناميكيتها و 
التعبير أيضا يشير إلى قابلية إجراء االتصال بين األجهزة الثابتة والمحمولة بأنواعها . الذي تتصف بو

. المختلفة، بما يمكن معو نقل المعلومات بين بعضها البعض

وادلعلومة واخلرب الرأي بانو     fridirik morissonويقوؿ عن وسائل اإلعالـ االجتماعية موقع  الباحث 
واخلربات والتجارب والصور ومشاىد الفيديو, اليت تسًن الكرتونيا من قبل أفراد مستقلٌن غًن خاضعٌن ألي نظاـ 

  .سياسي أو غًنه, سوى التزاـ الفرد الشخصي دبا يؤمن بو من قيم ومبادئ, وفق ما لديو من رقابة ذاتية
دة لوسائل االعالـ االجتماعية, فإهنا تعتمد أساسا على استخداـ وصفوة القوؿ, من خالؿ عرض ادلفاىيم ادلتعد  

الكمبيوتر واالتصاالت يف إنتاج ادلضامٌن اإلعالمية وتوزيعها, بشكل أيسر وتكلفة منخفضة, وبوتًنة تفاعلية 
ره عالية, تعرب يف مضموهنا عن قدرة وسائل اإلعالـ اجلديد على االستجابة حلديث ادلستخدـ, الذي يتحوؿ بدو
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 . من متلقي ساكن تقليدي إىل متلقي نشيط وفعاؿ, ويشارؾ بطريقة مباشرة يف صناعة ادلادة اإلعالمية والرتويج ذلا
وعلى الرغم من تعددية ادلفاىيم حوؿ اإلعالـ اجلديد فإنو ؽلكن أف ضلدد أىم ما ؽليزه باستخراج القواسم    

 :ادلشرتكة من ادلفاىيم السابقة, وىي كالتايل

ويقصد هبا الدرجة اليت يكوف فيها للمشاركٌن يف عملية االتصاؿ تأثًن يف أدوار  :(interactivity )اعليةالتف-
اآلخرين وباستطاعتهم تبادذلا, ويطلق على شلارستهم ادلمارسة التبادلية أو التفاعلية, وىناؾ سلسلة من األفعاؿ 

فادلرسل يستقبل . ويقـو بأفعالو االتصالية( ب) أف يأخذ موقع الشخص( أ)االتصالية اليت يستطيع فيها الفرد 
 .ويرسل يف الوقت نفسو, وكذلك ادلستقبل, ويطلق على القائمٌن باالتصاؿ مشاركٌن بدال من مصادر

أي أف الرسالة االتصالية من ادلمكن أف توجو إىل فرد واحد أو إىل  :(demassification)تفتيت االتصاؿ -
 . ضخمةمجاعة معينة, وليس إىل مجاىًن

أي إمكانية إرساؿ الرسائل واستقباذلا يف وقت مناسب للفرد ادلستخدـ  :(asynchronisation)الالتزامنية -
 .وال تتطلب من ادلشاركٌن كلهم أف يستخدموا النظاـ يف الوقت نفسو

 االتصاؿ إف وسائل االتصاؿ تتميز بصغر حجمها شلا غلعل إمكانية االستفادة منها يف :(mobility)احلركية  -
 .من أي مكاف إىل آخر أثناء ربرؾ مستخدمها

يقصد هبا قدرة وسائل االتصاؿ على نقل ادلعلومات من وسط آلخر,  :(convertibility)قابلية التحويل -
 .كالتقنيات اليت ؽلكنها ربويل الرسالة ادلسموعة إىل رسالة مطبوعة والعكس

  .توصيل األجهزة االتصالية بأنواع أخرى من األجهزةة  تعين إمكاين :(connectivity)قابلية التوصيل -
يعين االنتشار ادلنهجي لنظاـ وسائل االتصاؿ حوؿ العامل, ويف داخل كل  :(ubiquity)الشيوع واالنتشار -

 .فكل وسيلة تظهر تبدو على أهنا ترؼ مث ربوؿ إىل ضرورة. طبقة من طبقات اجملتمع
 .البيئة األساسية لوسائل االتصاؿ احلديثة ىي بيئة عادليةأي أف  :(globalisation)الكونية -
وقد امتد تأثًن التعدد ادلفهومايت لإلعالـ اجلديد ودوره يف احلياة االجتماعية لألفراد, إىل التعددية ادلصطلحاتية,    

صحافة النقاش .و.إعالـ النحن.و.صحافة اذلواة.و.الصحافة الشعبية.و. صحافة التطوع.فعرؼ بػ
وتعدت حدود التأثًن ادلفهومايت ادلصطلحايت إىل تعددية أشكاؿ ووسائل اإلعالـ اجلديد, وىو زلتوى  ..توحادلف

 2.العنصر ادلوايل للورقة البحثية

تعريف القانون الدولي االنساني   -3
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واعد اليت ربمي ىو مجلة الق, "قانوف احلرب"أو " قانوف النزاعات ادلسّلحة"ويسمى أيضاً , "القانوف الدويل اإلنساين
وتقيد , أو الذين كفوا عن ادلشاركة فيها, يف زمن احلرب األشخاص الذين ال يشاركوف يف األعماؿ العدائية

وتتمثل غايتو األساسية يف احلد من ادلعاناة البشرية ودرئها يف زمن النزاعات . استخداـ أساليب ووسائل القتاؿ
وإظلا ؽلتد ليشمل أيضاً , ف على احلكومات وقواهتا ادلسلحة فحسبوال يقتصر االلتزاـ بقواعد القانو. ادلسلحة

  .مجاعات ادلعارضة ادلسلحة وغًنىا من أطراؼ النزاعات
القانون الدولي االنساني  الحق في اإلعالم ورصد انتهاكات  -4

اجملتمع الدويل لقد تقدـ  انتشار مفهـو القانوف الدويل االنساين  بشكل ملحوظ يف العقود األخًنة بفضل جهود 
ويلعب احلق يف اإلعالـ دوراً مركزياً يف الرصد وادلراقبة وادلسائلة واحلث على احرتاـ . والناشطٌن يف ىذا اجملاؿ

ليس فقط وسيلة للحصوؿ على اإلعالـ فاحلق يف  .مبادئ القانوف الدويل االنساين من قبل أنظمة احلكم القائمة
ادلقاـ األوؿ وسيلة لتمكٌن اجلمهور من الرقابة على أنشطة يف الضيق, ألنو يعترب ادلعلومات أو التعبًن بادلعىن 

. احلكومة وغًنىا من ادلؤسسات اذلامة, شلا يبقى احلكومات ضمن ادلسار الصحيح اذلادؼ إىل التغيًن ضلو األفضل

إلنساف والتعريف وأبعد من ذلك, يشكل التمتع حبق يف اإلعالـ تأثًناً ملموساً يف إشاعة ثقافة حقوؽ ا
باالنتهاكات الواردة على تطبيق القانوف الدويل االنساين  كما قد يساىم باستخداـ قوة تأثًن اإلعالـ إلرساؿ 
رسائل ىادفة دلن لديهم القدرة على وضع حد لالنتهاكات, والتأثًن على من ذلم سلطة إصدار القرار لدفعهم 

عالـ  االجتماعية اليت ربظى بعدد ىائل من التابعٌن ولقد تناولت على تغيًن الواقع من خالؿ استخداـ وسائل اإل
 2  أعلية دور اإلعالـ يف مكافحة الفساد وألزمت الدوؿ يف مادهتا رقم  2005اتفاقية مكافحة الفساد لعاـ 

: ىا اذلادفة إىلبضرورة ازباذ كافة التدابًن ادلناسبة لتمكٌن ادلشاركة النشطة للمنظمات غًن احلكومية واإلعالـ ببنود 

تعزيز الشفافية يف عمليات ازباذ القرار وتشجيع إسهاـ الناس فيها؛  -       

ضماف تيسر حصوؿ الناس فعلياً على ادلعلومات؛  -       

القياـ بأنشطة إعالمية تسهم يف عدـ التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية عامة تشمل ادلناىج  -       
ادلدرسية واجلامعية؛ 
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وعليو فإف العالقة بٌن اإلعالـ والقانوف الدويل االنساين  ىي عالقة تفاعل وارتباط وثيق باعتبار أف لإلعالـ دورا 
ا والتصدي ذلا من جهة, ومن جهة أخرى, أساسيا يف الكشف عن حاالت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف وادلساس بو

يلعب اإلعالـ دورا زلوريا يف دعم وتأكيد حقوؽ اإلنساف اليت ينص عليها القانوف الدويل االنساين  وترمجتها يف 
  .واقع عملي

 النساني التعريف بالقانون الدولي ا دور االعالم في -5

والثقافات حيث أصبح دوره عابرا للحدود  , ادلعاصرعلا يف اجملتمع الدويل يلعب االعالـ دورا خطًنا ـو
وؽلتد تأثًن ىذا الدور إيل عديد من ادلفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدويل والعالقات بٌن  , والقوميات

وؼللق دائرة واسعة للتفاعالت السلبية واالغلابية بٌن الدوؿ والشعوب  , الدوؿ كالسيادة واالستقالؿ واحلدود
ليس قياسا علي  , إيل احلد الذي ؽلكن معو القوؿ إف االعالـ أصبح كونيا  , ماعات والقارات واحلضاراتواجل

ذلك أف الدور الكوين لالعالـ   . مضموف ىذه الكونية وإظلا استنادا إيل انتشار ىذا الدور إيل أقصي أرجاء ادلعمورة
تلك الرسالة اليت تتطلب احلرص علي إرساء  , والعادلية اليرقي بالضرورة إيل مستوي الكونية  , من زاوية ادلضموف

ولتعزيز قيم االختيار احلر   , ادلساواة واإلخاء بٌن البشر وادلشاركة والدؽلقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ الدويل
وتأكيد   , وطينواالنتماء إيل االنسانية ادلشرتكة ومناىضة االستقطاب بٌن األغنياء والفقراء علي الصعيد العادلي واؿ

والتطلع لغد أفضل والتحرر من الفقر واجلوع واحلرب  , حقوؽ األفراد واجلماعات والشعوب يف سبلك الثروات
يف حٌن أف الدور الكوين لالعالـ يف الوقت الراىن ينصرؼ إيل تعزيز األحكاـ القبلية وادلسبقة  , والعيش يف سالـ

  . ظلطية وتربير اذليمنة ومنطق القوة يف العالقات الدوليةعلي الشعوب والثقافات وتسييد التحيزات اؿ
 2يدخل االعالـ يف ادلشهد العادلي والدويل الراىن كأحد اخلصائص ادلميزة للعودلة دبعانيها االقتصادية والسياسية

قد   , االنرتنتذلك أف الثورة يف رلاؿ البث ادلباشر والفضائيات واالعالـ اجلديد ادلتمثل يف شبكة   , والثقافية 
وتآكل احلدود وادلسافات واالندماج يف إطار ظلط اقتصادي وسياسي   , أفسحت اجملاؿ للحديث عن عصر العودلة

وثقايف يتمحور حوؿ اخلصخصة والدؽلقراطية وحقوؽ اإلنساف ووصوؿ التاريخ االنساين إيل هنايتو وفق تعبًن 
ذلك   , روبا الشرقية وتفوؽ النموذج الغريب واألمريكي علي ضلو خاصفوكوياما إثر اهنيار االرباد السوفييت وبلداف أو

   . النموذج الذي أحرز قصب السباؽ مع هناية عقد الثمانينيات

لقد أفضي التطور التقين والتكنولوجي يف رلاؿ االعالـ واالتصاؿ إيل تغًن كبًن يف دور االعالـ وطبيعتو كميا 
فهي لغة كاملة يفهما  , سبثل نظاما متكامال رمزيا ودالليا  , بؤرة االعالـ ادلرئيفالصورة اليت ىي بالشك   , وكيفيا
وتشكل   , يستوي إزاءىا ادلتعلموف وغًن ادلتعلمٌن بصرؼ النظر عن أماكن وجودىم علي خريطة العامل  , اجلميع
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فهي رسالة   ,ة إيل ذلك عالنيةدوف اإلشار , وما ػلظر فيو التفكًن , وحدود ماؽلكن التفكًن فيو ,األذىاف والعقوؿ
تلك الثقافة السهلة اليت تضع ادلشاىد يف حالة  , كما عزز االعالـ دور الثقافة الشفهية  . مضمرة ولكنها واضحة

ويصوغ رؤيتو للعامل ودلختلف القضايا اليت   , ملكات ادلشاىد النقدية  , استقباؿ دائم يعطل يف الكثًن من األحياف
انتقل من نقل األخبار والوقائع حيثما   , االعالـ يف ادلرحلة الراىنة من تطورهواجلدير بالذكر اف   . يثًنىا اإلعالـ

عرب آليات الصورة والتحليل والتعليق والتنافس  , إيل اإلسهاـ يف صنع ىذه األحداث والتأثًن فيها  , ذبري إيل ادلواطن
بل محل ادلواطنٌن علي ربديد موقفهم منها وحثهم  , األخبار مل تعد احليادية ىي رسالة االعالـ يف رواية , والربح

حيث   من أطراؼ القضايا والصراعات ادلختلفة يف بقاع شيت من العامل  ,علي التضامن مع ىذا الطرؼ أو ذاؾ
سبكن ادلواطنوف عرب االعالـ من مشاىدة األخبار ومتابعتها يف الكثًن من األحياف وقت وقوعها وحدوثها ومتابعة 

وتشكيل انطباعاهتم ومواقفهم يف اللحظة والتو عرب االطلراط يف الصورة وإحلاح ادلعلقٌن   , ماغلري أوال بأوؿ
  . وىذه القدرة لالعالـ تعترب غًن مسبوقة يف تاريخ التطور االنساين  , واحملللٌن

عالـ ادلعاصر سبيز بقدرات فاف األمر ادلؤكد أف اال , وبصرؼ النظر عن طبيعة وظروؼ أداء االعالـ ذلذا الدور
وربديد معامل  , خارقة علي التأثًن واالنتشار وصوغ ادلواقف واالذباىات وربديد مدركات ادلواطنٌن عرب العامل

وإضفاء صفات البطولة   , وتقريب األوؿ واستبعاد الثاين  , النموذج الصاحل والنموذج الطاحل من البشر والسلوؾ
وكأف احلكم علي البشر الؼلضع بالضرورة دلعرفة تارؼلهم  , اجلنب والنذالة علي الثاينوصفات   , والنبل علي األوؿ

  . بل اقرتاهبم أو ابتعادىم عن تلك الصورة الكلية اليت يرمسها االعالـ , وثقافتهم
االنساين الدويل ؽلكن لوسائل االعالـ ادلرئية وادلكتوبة وادلسموعة أف تضطلع بدور مهم وكبًن يف التعريف بالقانوف 

ذلك أف االعالـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبًنة من الرأي العاـ الوطين نظرا النتشاره غًن   , علي نطاؽ واسع
وألنو  , ناىيك عن ادلراكز احلضرية والتجارية والسياسية والثقافية , ادلسبوؽ يف أعماؽ القري والنجوع وادلدف الصغًنة

   . مفهومة من قبل اجلميع متعلمٌن وغًن متعلمٌنأيضا يستخدـ لغة بسيطة ومبسطة 
أو أنو سيتم بٌن عشية  , بيد أف الدور ادلمكن لالعالـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو ونتمناه

بل علي العكس من ذلك فإف استنهاض االعالـ ألداء ىذا الدور ؽلر عرب توجو مقصود وخطة واضحة   , وضحاىا
وؽلكن دلثل ىذه اخلطة أف تستند إيل بعض   . و االعالميٌن سبهد الطريق الطلراطو يف أداء ىذه ادلهمة إزاء االعالـ

  . اخلطوات ادلقرتحة يف ىذا الصدد

سلاطبة رؤساء ربرير الصحف والقنوات التليفزيونية واالذاعية بشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف االنساين   : أوال
هبذا القانوف يوضح   ,عرب رسالة مكتوبة من قبل ادلتخصصٌن والقانونيٌن ادلعنيٌن  , وقواعدهالدويل ومصادره وتطوره 

أال وىو توسيع مدركات ادلواطنٌن وتزويدىم دبعايًن دقيقة  , فيها أعلية التعريف بو والغرض من ىذا التعريف
يسمعوف عنها وخلق ثقافة قانونية  لتشكيل مواقفهم وفهمهم للجرائم واالنتهاكات اليت يشاىدوهنا أو , وموضوعية
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  . متواضعة سبكن ادلواطنٌن من التمييز بٌن األنواع ادلختلفة من االنتهاكات يف الصراعات والنزاعات يف العامل
بداياتو األويل وأنظمة  , إصدار سلسلة من الكتيبات الصغًنة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدويل  : ثانيا

وتوزيع ىذه الكتيبات  , جنيف واحملاكم اجلنائية الدولية والظروؼ وادلالبسات اليت قادت إليهاالىاي واتفاقيات 
علي اإلعالميٌن والصحفيٌن يف الصحف واجملالت القومية والقنوات التليفزيونية هبدؼ تبسيط وتوضيح قواعد ىذا 

  . ؽلو للقراء واجلمهورالقانوف لغًن ادلتخصصٌن وتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا القانوف هبدؼ تقد
 

وىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف ادلتقدمة خاصة يف رلاؿ تبسيط العلم وادلعارؼ والنظريات العلمية جلمهور كبًن 
ويقـو بوضع ىذه  , من القراء غًن ادلتخصصٌن عرب ما يسمي كتاب اجليب الذي يسهل قراءتو يف أي مكاف

  . ة علي تبسيط ادلسائل العلمية ادلعقدة حيت تكوف يف متناوؿ القارئ العاديالكتب أساتذة يف رلاالهتم لديهم قدر
ألف ىذا القانوف ينطوي علي مساحات ومناطق رمادية  , وقد ينسحب ذلك علي القانوف اإلنساين الدويل

,  سلتلفة وغامضة تتعلق بالتميز بٌن بعض ادلفاىيم وفض االشتباؿ بينها وقابلتيها لالنطباؽ يف صراعات ونزاعات
مثل توصيف نزاع ما بأنو مسلح أو أنو نزاع داخلي أو دويل وما إذا كاف وضعا داخليا معينا زلكوما بالقانوف 

نزاعا داخليا مدوال كذلك األمر فيما يتعلق بضرورة انطباؽ   , اإلنساين أو القانوف احمللي وقانوف حقوؽ اإلنساف أـ
  . يفادلادة الثالثة ادلشرتكة يف اتفاقيات جن

ويرتب ذلك عمل سجل كامل للعاملٌن يف حقل اإلعالـ ادلرئ وادلكتوب يشمل زلاؿ إقامتهم ومقرات عملهم 
  . وإرساؿ ىذه الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأي وكتاب األعمدة والباحثٌن العاملٌن يف دور االعالـ

دولية التخطيط لدورات تثقيفية وتدريبية لالعالميٌن ؽلكن باالتفاؽ بٌن اجلهات وادلنظمات ادلدنية الوطنية واؿ  : ثالثا
  يتويل فيها التدريس سلتصوف يف رلاؿ القانوف اإلنساين ومعامل تطوره وضرورة  , يف رلاؿ القانوف االنساين الدويل

تضمنتها قواعده ومبادئو يف أنسنة الصراعات وضبطها وتعريف ادلتدربٌن باالتفاقيات وادلعاىدات وادلبادئ اليت 
.  وفلسفتها واالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدويل

وىذه الدورات ستمكن االعالميٌن من تقدمي معارفهم للقراء يف إطار التعليقات وادلبادئ اليت تضمنها وفلسفتها  
  . واالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدويل

ارفهم للقراء يف إطار التعليقات والتحليالت وتغطية االخبار اليت وىذه الدورات ستمكن االعالميٌن من تقدمي مع
  . يتابعوهنا
تدريس القانوف اإلنساين الدويل يف الكليات وادلعاىد خاصة كليات اإلعالـ واآلداب قسم الصحافة وغًنىا   : رابعا

ويتم ىذا التدريس عرب إضافة  , من ادلعاىد ذات الصلة باإلعالـ والتليفزيوف والصحافة ووسائل اإلعالـ ادلختلفة
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  . مقرر أكادؽلي حوؿ القانوف اإلنساين الدويل هبدؼ زبريج أجياؿ جديدة من اإلعالميٌن ذوي الصلة هبذا القانوف
وإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدويل ضمن برامج التدريب العسكري إجباريا للدوؿ دبوجب اتفاقيات جنيف 

اج ىذه الدراسة ضمن الربامج ادلدنية حيت تصبح ىذه ادلبادئ معروفة من قبل اجلمهور فإنو ؽلكن إدر  ,949  لعاـ
  . العريض من األطباء والدارسٌن وسلتلف اذليئات

وؽلكن للصليب األمحر واذلالؿ األمحر وغًنعلا من ادلنظمات األىلية واحلكومية رصد بعض ادلنح التدريبية دلختلف 
للتدريب علي القانوف اإلنساين الدويل يف ادلعاىد ادلتخصصة مثل ادلعهد الدويل الفئات من اإلعالميٌن وغًنىم 

  . للقانوف االنساين يف ساف رؽلو بإيطاليا

وتصب ىذه اخلطوات يف اذباه تشكيل وتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانوف االنساين لدي عدد كبًن من 
ب هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين وتعميم مبادئو علي نطاؽ الفئات يف أوساط اإلعالميٌن واألطباء والطال

  . واسع خارج دائرة ادلتخصصٌن من رجاؿ القانوف

الوطنية والدولية زبصيص وتصميم شهادة تقدير  , ؽلكن للجهات ادلعنية بنشر القانوف اإلنساين الدويل  : خامسا
وؽلكن دلثل ىذه الشهادة   , ف وتعريف اجلمهور العريض بوىذا القانو , سبنح لإلعالميٌن النشيطٌن يف ترويج مبادئ

  . أف تشكل حافزا معنويا رمزيا خلدمة ىذه القضية ادلهمة

ىذه رلرد أمثلة وخطوات دلا ؽلكن عملو حلفز اإلعالميٌن وغًنىم من الفئات علي االىتماـ بالقانوف اإلنساين 
ختلفة وتقدؽلها للقراء هبدؼ تنمية وعيهم وتوسيع مداركهم الدويل ومراعاة قواعده ومبادئو يف تغطية القضايا امل

  وتنمية قدراهتم علي تشكيل وصياغة ادلواقف واألحكاـ علي أسس تتوافق مع ىذه ادلبادئ القانونية

بوسائل االعالم االجتماعية في نشر مبادئ القانون الدولي االنساني طلدور المنوا -6  
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لقد ربولت االنرتنت من طريقة للحصوؿ على ادلعلومات , إىل وسيلة لتبادؿ األفكار ومناقشتها , مل يعد 
األشخاص يدخلوف االنرتنت حبثا عن ادلعلومات فقط , بل للتواصل فيما بينهم , لكننا ندرؾ أف ىناؾ الكثًن من 

بالقانوف الدويل االنساين  ونشر مبادئو  موضوع  األمور األخرى وليس رلرد التواصل بٌن األصدقاء, ويعترب التعريف
من اىم ادلواضيع اليت يتم تداوذلا على  وسائل االعالـ االجتماعية  خاصة مع ادلستجدات االخًنة يف العامل 

والساحة العربية عل وجو اخلصوص من ثورات وحروب وحركات مسلحة جعلت تداوؿ القانوف الدويل االنساين 
ـ االجتماعية امرا منتشرا من خالؿ نشر انتهاكات احلكومات واالنظمة السياسة دلبادئو  على صفحات االعال

عرب صور وفيديوىات يتم التقاطها وتشاركها مع ىذه الصفحات  ومع التطور االتقين الكبًن ذلذه الوسائل فانو من 
قياسي وباقل تكلفة  ىذا ما اليسًن ايصاؿ اكرب حجم شلكن من ادلعلونات اىل  اقصى نقطة يف العامل يف وقت 

وضع ىاـ ؽلكنها من أف تفضح أماـ الرأي العاـ الدويل, حيثما مسح ذلا بذلك, انتهاكات القانوف جعلها يف 
الدويل االنساين يف كل بلد تقريباً يف العامل بغض النظر عما إذا كانت حكومة ىذا البلد طرؼ يف أية معاىدة 

بالنسبة و. معينة من معاىدات حقوؽ اإلنساف
للحكومات اليت تسعى إىل التماس مساعدهتا يف 

العثور على حلوؿ النتهاكات حقوؽ اإلنساف, فإف 
اآلليات ادلوضوعية سبثل مصدراً فريداً للخربة يف رلاؿ 

  1. حقوؽ اإلنساف

وتعترب وسائل االعالـ االجتماعية  طريقة جيدة  
جدا جلذب القراء الشباب لقراءة األخبار  ومن بٌن 

احدى الطرؽ دلشاىدة ادلوضوع أمامك ىي أف 
يقـو أحد أصدقائك بالتعليق عليو , وتلك ىي 

لقد مسحت وسائل ..لألخبار" التصفية االجتماعية"
س وماىي التواصل االجتماعي دبعرفة ماذا يريد النا

التصفية "مصطلح ".الطريقة اليت يفكروف هبا
بدأ يظهر بشكل يومي , فاحملادثات " االجتماعية

بٌن األصدقاء خارج ادلدرسة أو خارج أوقات العمل 
؟ ويبدأ احلديث عن  " يوتيوب"أو " تويرت", "فيس بوؾ"ىل شاىدت كذا وكذا على : دائما ما تبدأ بالعبارة 
وىكذا ويبدو أف ادلؤسسات اإلعالمية قد ..ضيع اليت نشرت يف ذلك اليـو على تلك ادلواقع مقاطيع الفيديو وادلوا

وبدوف احلاجة إىل قراءة الصحف أو أدركت أعلية التفاعل مع مجهورىا من خالؿ وسائل اإلعالـ اإللكرتونية, 

                                                             
 79هاشم رشوان حبٌب، مرجع سابق ، ص    -  
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ئق معدودة , وىو ما متابعة التلفزيوف , ؽلكن ألي شخص التعرؼ على ماغلري يف العامل من حولو خالؿ دقا
. يكشف إىل أي مدى صلحت وسائل اإلعالـ اإلجتماعية يف الطريقة اليت نتابع هبا األخبار وادلعلومات

وىناؾ صفحات خاصة هتتم بالقانوف الدويل االنساين من اليسًن جدا على أي متصفح لوسائل االعالـ  
كار واالخبار وادلعلومات ومن اىم ىذه الصفحات االجتماعية العثور عليها والتواصل مع اعضائها وتبادؿ االؼ

:  على الفيس بوؾ
  

 https://www.facebook.com/cihlhrمركز القانون الدولي اإلنساني   

القانون الدولي 

 االنساني 

 

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D

8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%

86%D9%8A/411995968899747 

مركز القانون الدولي  

االنساني  وحقوق االنسان   

 

https://www.facebook.com/CIHLHR.org 

 

 

 

الدولي القانون 

االنساني قضية االسرى 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9

%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%

86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/34014

1532718810 

 

مشروع اكتشاف 

لدولي االنساني القانون ا

 

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8

%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9

%81-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8

6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%

86%D9%8A/243051915885265 

International institute 

of humanitarian law 

https://www.facebook.com/IIHLSanRemo?rf=109437819076142 

 

Cellule de droit 

intrnational humanitair 

 

https://www.facebook.com/celluledihulb 
 
 

 

:  خاتمة

https://www.facebook.com/cihlhr
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/411995968899747
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/411995968899747
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/411995968899747
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/411995968899747
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/411995968899747
https://www.facebook.com/CIHLHR.org
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/340141532718810
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/243051915885265
https://www.facebook.com/IIHLSanRemo?rf=109437819076142
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تمكنت وسائل االعالم االجتماعية من اجتياح عالم االنترنت بشكل كبير وانتشار واسع في 
ظرف قياسي وتزامنا مع االوضاع العالمية الجديدة التي تميزت بالعديد من االنقالبات السياسية 

الدولي والثورات والحروب فلقد لعبت ىذه الوسائط دورا رائدا وفعاال في التعريف بالقانون 
االنساني من خالل صفات الفيس بوك والتويتر سواءا  العامة منها او الصفحات  الخاصة 

بالقانون الدولي االنساني والتي  تستقطب ماليين المشتهدين يوميا لما تمتلكو من خاصيات 
السرعة واالنتشار والفاعلية والعالمية، اال ان ىذا الدور لن يتم على اكمل وجو اال اذا كان 

وتطبيق ىناك اىتمام مقصود بهذه الوسائط االعالمية من قبل المنظمات الدولية المعنية بتنفيذ 
وىذا ما لم  يتم تفعيلو بجدية . القانون الدولي االنساني وادراجها ضمن اليات النراقبة والتوعية

سياسية لكن مع التطور السريع لوسائل االعالم االجتماعية وسيطرتها على كل مناحي الحياة ال
واالجتماعية والثقافية فمن المؤكد ان السنوات القليلة القادمة ستشهد احترافية اكبر لهذه 

 الوسائل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ادلراجع قائمة
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 2005عامل الكتب احلديثة, عماف, . رائفة عبد الستار, ادلفاىيم ادلستحدثة يف االعالـ اجلديد,  -1

نشر يف ملفات االىراـ,  العدد .  , دور االعالـ يف التعريف بالقانوف الدويل االنساين عليم زلمداؿ عبد -2
 2004مارس  7,  28 

  99 دار وائل للنشر, عماف, . علي انور  ادلنشاوي,  ادلرجعية االعالمية يف عصر العودلة -3

دار الكتاب اجلامعي, العٌن, .وادلأموؿفتحي عبد الرؤوؼ جرواف, القانوف الدويل االنساين بٌن الواقع   -4
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