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 ٕإىدإء

 ٕإىل إلشيدإء إذلين كدموإ ٔآروإهحم رخيصة من ٔآجل فلسطني

 إٔلبطال إذلين هضالوإ من ٔآجل حتليق إحلرية ٕإىل إجلرىح

 ٕإىل إٔلرسى إللابعني خلف كضبان إلسجان هرصًة لللضية إلعادةل

 جئني إلفلسطينيني يف خماميت إللجوء وإلش تاتٕإىل إلًل

  ٔآشخاصًا ومؤسسات مجيع إلعاملني لنرصة كضية إلًلجئنيٕإىل 

 

ونسأل اهلل أن ينفع بى القضية الفلسطينية وعلى  ودي هذا العمل املتواضع، ُنإليوم مجيعًا 

 رأسوا قضية الالجئني 
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 شكر وتقدير

عمى أشرف المرسمين محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين، نحمد  الحمد اهلل رب العالمين، والصالة والسالم
اهلل أن وفقنا في إنجاز ىذا البحث والذي نأمل أن يكون إضافة عممية ضمن الدراسات الفمسطينية بشكٍل عام 

 والدارسات المختصة بقضية الالجئين بشكٍل خاص.

عمى تفضمو باإلشراف عمينا  زماعرةلمدكتور ىيثم وال يسعنا في ىذا المقام إال أن نتقدم بجزيل الشكر 
 في ىذا البحث، وندعو اهلل أن يجزيو عّنا خير الجزاء.

عمى إتاحتيا لنا ليذه الفرصة العممية التي أسيمت في زيادة  إدارة أكاديمية دراسات الالجئينكما ونشكر 
نا في إنجاز شكر كل من ساعد، ونالحصيمة المعرفية لدينا بالقضية الفمسطينية، ومّكنتنا من إنجاز ىذه الدراسة

رئيس دائرة شؤون الالجئين التابعة لحماس الذي كان عونًا لنا  الدكتور عصام عدوانىذا البحث ونخص بالذكر 
 في إثراء موضوع الدراسة.

إلنجاز ىذه الدراسة  الذين استجابوا لنا في تعبئة صحيفة اإلستقصاء لمزمالء الصحفيينوالشكر موصول 
ا خير معين في الوصول لنتائج دقيقة تخدم قضية الالجئين، فنشكرىم عمى حسن تعاونيم ونسأل نو العممية، فكا

 أن يكون ذلك في ميزان حسناتيم يوم القيامة.

ذة الكرام الذين قدموا لنا محاضرات عممية قيمة ضمن مساقات اتوختامًا ال يفوتنا أن نشكر جميع األس
 يبخموا عمينا في تقديم أي معمومة رغم التواصل اإللكتروني، وحاولوا إيجاد، والذين لم دبموم الدراسات الفمسطينية

 أكبر قدر من التفاعمية، فميم مّنا كل التقدير واالحترام.
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 مقدمة:
بت الحياة منو التواصل مع أخيو اإلنسان، فبدأ باالتصال مَ طَ منذ أن ُوجد اإلنسان عمى ىذه األرض، تَ 

في تاريخ البشرية، ثم جاءت التطورات  الميمةثم الكتابي، ثم كان اختراع الطباعة وىي من الثورات الشفيي 
متتالية بعد ذلك، من استخدام الموجات الكيرومغناطيسية واإللكترونية، مصاحبة معيا عددًا من الوسائل 

 االتصالية، التي ساعدت اإلنسان عمى التواصل. 

حاتو بما يخص مجال االتصال، في النصف الثاني من القرن العشرين وتكممت نجاحات اإلنسان وطمو 
بظاىرتي تفجر المعمومات، واختراع الحاسوب، وأصبح أىم ما يميز العصر الحالي ىو تبادل المعمومات 

، وأصبحت المجتمعات (1)باستخدام وسائل االتصال المتعددة، حتى أطمق عميو البعض عصر المعمومات
وم عصر تكنولوجيا المعمومات المرتبطة بالحاسوب، ومن أىم الوسائل االتصالية الحديثة التي المتطورة تعيش الي

قادت بدورىا ىذه التطورات التكنولوجية وبمورت ىذه الثورة اإلعالمية شبكة اإلنترنت العالمية، حيث تعالت 
عمومات في تقديم طبعات المطالبات بتوظيف اإلمكانات والتطورات الراىنة في تكنولوجيا االتصاالت والم

 . (2)إلكترونية من الصحف؛ لجذب جيل جديد من القراء إلييا

 ىيأ الذي األمر كبيرة قفزات الماضي القرن من الثاني النصف في اإلعالم وسائل في التطور لمثّ و 
 متطورةال االتصالية الوسائل ىذه أبرز ومن العصر، روح عن تعبر أن عمى قادرة اتصال وسائل لظيور المناخ
 (3)لكترونية.اإل بالصناعة الصمة ذات

م اصطدم شعبنا الفمسطيني بالفاجعة الكبيرة من احتالل إسرائيمي لألراضي 1948ومنذ العام 
الفمسطينية، وُىجر الفمسطينيين عن أراضييم قسرًا وأصبحوا مشردين في العديد من الدول العربية وحتى األجنبية، 

 .جئين أو نازحينليطمق عمييم فيما بعد لقب ال

حياتيم في  ليصر الجميع عمى أنّ  ،ومنذ ذلك التاريخ ويتناقل الفمسطيني حممو بالعودة من أبيو إلى ابنو
مخيمات المجوء ما ىي إال حياة مؤقتة يجب أن يتبعيا العودة إلى ديار اآلباء واألجداد، من أجل إحقاق الحق 

وقد ناضل الفمسطينيون في الداخل والخارج وفي وعودة الحق لصاحبو وعودة صاحب الحق إلى أرضو، 
مخيمات الشتات من أجل عودتيم إلى ديارىم، وقد استخدموا جميع الوسائل التي تعمل عمى تحقيق حمم عودتيم، 

نترنت عة أو المرئية، أو حتى حديثًا اإلومن بين ىذه الوسائل اإلعالم بجميع وسائمو سواء المطبوعة أو المسمو 
 خصائص جعمتو عمى رأس ىذه الوسائل اإلعالمية قاطبة.بما يمتاز من 

                                                           
 م( ص أ2000، بدون طبعة )القاىرة: العربي لمنشر والتوزيع، الصحافة في عصر المعمومات: األساسيات والمستحدثاتمحمود عمم الدين،  (1)
 17( ص2008نية،)القاىرة: الدار المصرية المبنا 1، طصناعة الصحافة في العالم: تحديات الوضع الراىن وسناريوىات المستقبلمحرز غالي،  (2)

 11( صم 2011، والتوزيع)عمان: دار وائل لمنشر  1ط، اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونيةعبد الرازق الدليمي،  (3)
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قضية الالجئين ىي قضية سياسية  دعم قضية الالجئين، حيث أنّ في اإلعالم دورًا كبيرًا  يؤديو 
وتاريخية، وسر حميا يكمن في الدفاع عن ىذا الحق وتعريف الجميور الداخمي من الجئين بحقيم بالعودة إلى 

دعم قضية الالجئين من أجل تحقيق عودتيم، ولن يكون ذلك إال ولي يجب عميو ديارىم، أو جميور خارجي د
قناع الجميع بيذه القضية العادلة، والعمل عمى جمع أكبر عددًا من أصوات التأييد الدولي سواء  باإلعالم وا 

 الشعبية أو السياسية الحاكمة التي ليا دور في ىذه القضية عمى المستوى السياسي الدولي.

منا بيذه القضية الميمة، آثرنا أن يكون بحثنا مفيدًا ونستطيع أن نقدم بو شيئا ينفع ىذه القضية  اً إيمان
بحثنا الذي يحمل  ضع بين أيديكمنالعادلة، خاصة أننا نحمل درجة الماجستير في اإلعالم، لذا اسمحوا لنا أن 

 عنوان:

 "دور اإلعالم في تفعيل قضية الالجئين" دراسة ميدانية

تم استطالع آرائيم حول أنفسيم، حيث اول البحث رصد قضية الالجئين من خالل اإلعالميين تنيو 
قضية الالجئين وكيفية التعامل معيا إعالميًا، والتعرف عمى مصادر معموماتيم حول ىذه القضية، وما ىي أىم 

عانون منيا، لمخروج بنتائج المواضيع التفصيمية الخاصة بيذه القضية التي يتم مناقشتيا، وأىم المشاكل التي ي
ذه القضية وتوصيات من شأنيا إلقاء الضوء عمى العممية اإلعالمية كخطوة من خطوات النضال من أجل ى

 من أىم الثوابت الفمسطينية والقضايا الدولية العادلة. الفمسطينية والتي ُتعد
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 الفصل األول
 اإلجراءات المنيجية والدراسات السابقة



 

4 

 

 :ىم الدراسات السابقةأـ  أوالً 
لعدد من الدوريات والبحوث والدراسات، التي تحدثت عن ما ومسحيان الباحث طالعإمن خالل 

ونظرًا  ،عددًا من الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث تم رصدموضوعات ذات صمة بموضوع ىذه الدراسة، 
الدراسات التي ليا عالقة  عدد منمن طرف األكاديمية، سيتم وضع  لمقتضيات ومعايير البحث المشروطة
تتحدث عن الالجئين بشكل مستقل، ومن أىم التي دراسات استثناء المباشرة بموضوع اإلعالم والالجئين، و 

 :السابقة اآلتي الدراسات

 :  (1)م(2015) ىاني مرجاندراسة  .1
زة عمى ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى اعتماد طمبة الجامعات الفمسطنيية في محافظات غ

المواقع اإللكترونية الكتساب المعمومات حول قضية الالجئين الفمسطينية، ومعرفة التأثيرات المعرفية 
 والوجدانية والسموكية ليذا االعتماد عمى طمبة الجامعات.

واعتمد الباحث عمى نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية،   
طار ىذا النوع من الدراسات عمى منيج المسح، وكانت أداة الدراسة ىي في إ واستخدم الباحث

استمارة االستقصاء، وجاءت العينة عشوائية طبقية من طمبة الجامعات الفمسطينية الثالث )الجامعة 
 مبحوث. 400األقصى( عددىا -األزىر-اإلسالمية

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
% من المبحوثين يحرصون عمى متابعة المواقع اإللكترونية بدرجة عالية، 37نسبة  بينت الدراسة أنّ  - أ

%، ومنخفضة 14عالية جدا جاءت بنسبة أما يحرصون عمى متابعتيا بدرجة متوسطة،  %37و
 %.3%، ومنخفضة جدًا بنسبة 7بنسبة 

لمبحوثين الكتساب نترنت في مقدمة المصادر التي يعتمد عمييا اجاءت المواقع اإللكترونية عمى اإل - ب
 %.9%، ثم المجالت بنسبة 11%، ثم اإلذاعات بنسبة 48المعمومات حول قضية الالجئين بنسبة 

                                                           
دراسة -ىاني مرجان، "اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات حول قضية الالجئين الفمسطينيين( 1)

 م(.2015-الجامعة اإلسالمية بغزة-، غير منشورة )غزةرسالة ماجستيريدانية"، م
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 :  (1)م(2012) وائل المناعمةدراسة  .2
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مواقف الصحف الفمسطينية تجاه قضية الالجئين، وذلك من 

 اه قضية الالجئين في الصحافة الفمسطينية.خالل رصد وتحميل الخطاب الصحفي الفمسطيني تج
واعتمد الباحث عمى نظرية مدخل )تحميل اإلطار اإلعالمي(، وتقع الدراسة ضمن البحوث 
الوصفية، وكانت أداة الدراسة ىي استمارة تحميل الخطاب، والمقابمة، وتكون مجتمع الدراسة من ثالثة 

وتمثمت عينة الدراسة  ال )الكتَّاب المتخصصون(،عناصر رئيسية: الصحف، والقضايا، والقائم باالتص
التحميمية في تحميل مواد الرأي في صحيفتي الحياة الجديدة والرسالة من خالل الفترة الزمنية الواقعة 

 م.31/12/2010م إلى 14/6/2007بين 
 وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

سالة" نحو قضية الالجئين الفمسطينيين، بسبب وجود تباين بين صحيفتي "الحياة الجديدة" و "الر  - أ
مرجعيتيم الفكرية، حيث توافقت صحيفة الحياة الجديدة مع توجيات حركة فتح نحو قضية 
الالجئين، وتوافقت صحيفة الرسالة بتوجيياتيا مع توجيات حركة حماس نحو قضية الالجئين 

 الفمسطينيين.
وجيات القائم باالتصال في كل منيما، حيث أثرت األطر المرجعية لصحيفتي الدراسة عمى ت - ب

تأثر كتاب ومحررو صحيفة الحياة بتوجيات حركة فتح نحو قضية الالجئين الفمسطينيين، وكما 
 تأثر كتاب ومحررو صحيفة الرسالة بتوجيات حركة حماس نحو قضية الالجئين الفمسطينيين.

 
 :  (2)م(2009)زينب عودةدراسة  .3

عمى طبيعة اتجاىات الالجئين الفمسطينيين في مخيمات محافظات ىدفت الدراسة إلى التعرف 
غزة نحو حق العودة، ومواقفيم من البدائل والحمول المطروحة بعد ستة عقود من المجوء، ومدى وجود 
عالقة بين ذلك وبعض المتغيرات الديمغرافية، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، وتم استخدام 

اسة فيي صحيفة االستقصاء، وتمثل مجتمع الدراسة في الالجئين الذي منيج المسح، وأداة الدر 

                                                           
-2007 وائل المناعمة، الخطاب الصحفي الفمسطيني تجاه قضية الالجئين: دراسة تحميمية مقارنة لمصحف اليومية والحزبية بعد االنقسام الفمسطيني (1)

 م(."2012عالم جامعة القاىرة، ، غير منشورة )القاىرة:كمية اإلرسالة ماجستيرم، 2010

، غير منشورة )القدس: معيد رسالة ماجستيردراسة ميدانية"، -اتجاىات الالجئين الفمسطينيين في مخيمات محافظات غزة نحو حق العودة، زينب عودة( 2)
 م(. 2009الدراسات اإلقميمية، جامعة القدس أبو ديس، 
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( 600يقطنون في مخيمات محافظات غزة الثمانية، وتم اختيار عينة طبقية عشوائية وشممت )
 مبحوثًا.

 وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 % من المبحوثين عمى أن حق العودة مقدس وال يمكن التفريط فيو.94وافق  - أ

% من المبحوثين عن تمسكيم بقوة بحقيم بالعودة لبمداتيم في فمسطين التاريخية، 97أعرب نحو  - ب
 ألنيا تمثل ليم األرض والوطن واليوية.

% عمى أن أصحاب حق العودة لفمسطين التاريخية: ىم كل الالجئين الفمسطينيين 94وافق نحو  - ت
 وساللتيم الذين يتوارثونو عن آبائيم.

 :  (1)م(2009)و نقيرة، طمعت عيسىأيمن أبدراسة  .4
التعرف عمى الدور الذي تؤديو وسائل اإلعالم المختمفة في إمداد الشباب  ىىدفت الدراسة إل

الجامعي الفمسطيني بالمعمومات حول قضية الالجئين، والتعرف عمى مدى تأثير العوامل الديمغرافية 
من وسائل اإلعالم وتقع الدراسة ضمن  لممبحوثين عمى درجة اكتسابيم لممعرفة بقضية الالجئين

البحوث الوصفية، وتم استخدام منيج المسح، وأداة الدراسة ىي صحيفة االستقصاء، وتمثل مجتمع 
الدراسة في طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة، أما عينة الدراسة تحددت في العينة الطبقية 

 م.2008كتوبر ( مبحوثًا في شير أ202العشوائية وشممت العينة )
 وأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

جاء االنترنت في المرتبة األولى في تعرض الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم، تاله التمفزيون، ثم  - أ
 اإلذاعة، وجاءت الصحف في المرتبة األخيرة.

ل اإلعالم ىي كانت أىم الموضوعات المتعمقة بقضية الالجئين التي يتابعيا المبحوثون في وسائ - ب
تاريخ المدن والقرى الفمسطينية الميجرة، تالىا مظاىرات التضامن الدولية، وجاءت المفاوضات 
حول قضية الالجئين في المركز الخامس، وأخيرًا كانت الموضوعات التي تتناول القرارات 

 واالجتماعات الدولية.

                                                           
دراسة مقدمة ئل اإلعالم ودوره في إمداد الشباب الجامعي الفمسطيني بالمعمومات عن قضية الالجئين، أيمن أبو نقيرة، طمعت عيسى، التعرض لوسا( 1)

 .252-210، ص ص 2009: فمسطين واحد وستون عاما عمى النكبة، الجامعة اإلسالمية بغزة، كمية اآلداب، لمؤتمر كمية اآلداب الرابع
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جئين، وجاء بعد ذلك فئات يتمتع معظم المبحوثون بمستوى متوسط من المعرفة بقضية الال - ت
 المبحوثون الذي يتمتعون بـ)الوعي العالي( و )الوعي المنخفض( بنسب متفاوتة.

 :  (1)م(2007)حسين أبو شنبدراسة  .5
ىدفت الدراسة إلى التحقق وفق المتاح من حجم التناول اإلعالمي لموضوع حق العودة، وأشكال 

وصفية، واستخدم الباحث منيج المسح، وكانت أداة التناول اإلعالمي، وتقع الدراسة ضمن البحوث ال
الدراسة تحميل المضمون، واستخدم الباحث العينة المتاحة من المجالت اإلعالمية والفكرية 
المتخصصة التي عالجت المادة العممية المتعمقة بموضوع حق العودة، وكذلك الصحافة العربية 

ا، ومن حيث الشكل بمغ عدد الدراسات والبحوث واليومية والفمسطينية التي استطاع الباحث حصرى
دراسة لباحثين عرب وفمسطينيين ليم اىتمام  13التي تم حصرىا حسب المتاح من المجالت 

 بالقضية.
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

زة، تنوع المصادر الجغرافية لممجالت والصحف بين بيروت والقاىرة، والقدس وعمان، ورام اهلل وغ - أ
 والخميج ولندن.

م، 2001-م2000يوجد اىتمام واضح في معالجة قضية حق العودة والالجئين خالل عامي  - ب
 حسب عينة المجالت والصحف.

 :  (2)م(2015)عاطف عدلي العبددراسة  .6
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آراء الالجئين في شكل ومضمون المواد اإلعالمية المقترح 

جاتيم اإلعالمية، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واستخدم الباحث أداة إنتاجيا لتمبية احتيا
مفردة من سبع مخيمات لالجئين  200صحيفة االستقصاء بالمقابمة عمى عينة عشوائية بسيطة قدرىا 

 الفمسطينيين باألردن.

                                                           
دراسة مقدمة إلى المؤتمر الفكري والسياسي الثاني لمتجمع الشعبي لعودة لالجئين الفمسطينيين، حسين أبو شنب، التناول اإلعالمي لموضوع حق ا( 1)

 م.2007مايو17-16، غزة لمدفاع عن حق العودة

جئون اإلعالم والالعاطف عدلي العبد، االحتياجات اإلعالمية لالجئين الفمسطينيين في الدول العربية، دراسة ميدانية استطالعية، في كتاب: ( 2)
 م(.1991)اإلسكندرية: دار المطبوعات الجديدة،  2(، ط1، سمسمة دراسات في اإلعالم والرأي العام)الفمسطينيون
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 أىم نتائج الدراسة:ومن 
اد اإلعالمية المقترح إنتاجيا مستقباًل أىم األشكال اإلعالمية التي يفضميا الالجئون لتوصيل المو  - أ

%، وبرامج 10%، وأفالم تسجيمية 37%، وبرامج تمفزيونية 41ليم ىي، جرائد ونشرات صحفية 
 %.6إذاعية 

% 36إن ثمث المبحوثين يفضمون أن يقدم ليم ىذه المواد اإلعالمية فمسطينيون، بينما يفضل  - ب
 مل.اشتراك شقيق عربي مع الفمسطينيين في ىذا الع

%، ثم التراث 40كانت أىم الموضوعات التي يفضل الالجئون البدء بإنتاجيا ىي الدينية  - ت
 الشعبي، فالموضوعات األثرية، ثم التسجيمية، ثم الدرامية، وأخيرًا الترفييية.

 

 االستدالل عمى المشكمة:ثانيًا ـ 
الوريوس وعمميما في عمل الباحثان منذ تخرجيما من الجامعة وحصوليما عمى درجة البكمن خالل 

مجال اإلعالم، وبعد حصوليما عمى درجة الماجستير، ومالحظة أداء اإلعالم الفمسطيني ليذه القضية، ومن 
ىناك قصور في مناقشة ىذه القضية  إيمانيما بأن ىذه القضية تعتبر قضية إعالمية بالدرجة األولى، الحظا أنّ 

 .وتغطيتيا والعمل عمييا بما يرتقي ألىميتيا

 مشكمة الدراسة:
عممية التغطية اإلعالمية الخاصة بقضية الالجئين وبكل ما يرتبط  دراسة تتمخص مشكمة الدراسة في

بيذه القضية من الناحية اإلعالمية، من حيث مصادر المعمومات، ومن حيث المشاكل التي يعاني منيا 
اء اإلعالم الفمسطيني في تغطيتو ليذه اإلعالميين في تغطيتيم ليذه القضية، وما ىو المطموب أكثر لرفع أد

 .القضية
  

 أىمية الدراسة:ثالثًا ـ 
 تكمن أىمية الدراسة في الجوانب اآلتية:

الدور اإلعالمي المطموب من أجل زيادة أداء اإلعالم في سبيل ندرة الدراسات العربية الخاصة بموضوع  -1
 .قضية الالجئين الفمسطينيين

 .مية الخاصة بقضية الالجئينالكشف عن آليات التغطية اإلعال -2
 .الالجئين بقضية الخاصة اإلعالمية بالدارسات العربية العممية المكتبة إثراء -3
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 أىداف الدراسة: رابعًا ـ

من األىداف التي يمكن االستفادة منيا عمى المستوى العممي، ومن ىذه  تسعى ىذه الدراسة لتحقيق عددٍ 
 األىداف:

 أنواعيا بكافة اإلعالم وسائل دور حول الفمسطينيين بالصحفيين المتمثل صالالقائم باالت آراء عمى التعرف -1
 .الالجئين قضية تفعيل في

 .الصحفيين الفمسطينيين في تغطيتيم اإلعالمية لقضية الالجئين الفمسطينيينالتعرف عمى تجربة  -2
 . مدى اىتمام الصحفيين الفمسطينيين بقضية الالجئين الفمسطينيينمعرفة  -3

 .دور الذي تؤديو وسائل اإلعالم من أجل نصرة قضية الالجئين الفمسطينييندراسة ال -4

 .معرفة أكثر الوسائل اإلعالمية التي تخدم قضية الالجئين الفمسطينيين -5
 .التعرف عمى بعض المشاكل والحمول التي من شأنيا أن تعمل عمى دعم قضية الالجئين إعالمياً  -6

 

 تساؤالت الدراسة:خامسًا ـ 
 اسة اإلجابة عمى تساؤل رئيس وىو:تحاول الدر 

 ؟الدور الذي تؤديو وسائل اإلعالم من أجل نصرة قضية الالجئين الفمسطينيينما 

 يا:نويتفرع عن ىذا التساؤل عدٌد من التساؤالت التي تحاول الدراسة اإلجابة ع

 ؟ما الفنون التحريرية التي تناقش قضية الالجئين الفمسطينيين في وسائل اإلعالم -أ

 ؟ما الوسائل اإلعالمية الموجودة في فمسطين وتطرح في تغطيتيا قضية الالجئين الفمسطينيين -ب

 ؟ما مدى إيمان الصحفيين الفمسطينيين بأىمية قضية الالجئين الفمسطينيين  -ج

 كافية؟ اإلعالم وسائل في الالجئين قضية حول تقديميا يتم التي المعمومات ىل -د

 ر المعمومات الخاصة بقضية الالجئين؟ما آليات تعزيز مصاد -ه

 ؟ما المصادر التي يستقي اإلعالميون الفمسطينيون منيا معموماتيم حول قضية الالجئين الفمسطينيين  -ه

 ؟ما المعيقات التي تواجو اإلعالميين في تغطيتيم اإلعالمية الخاصة حول قضية الالجئين الفمسطينيين  -و

 ؟عالميين تدعم قضية الالجئين الفمسطينيين إعالمياً ما المقترحات التي يراىا اإل -ز
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 نوع الدراسة، ومنيجيا، وأدواتيا:سادسًا ـ 
 نوع الدراسة: -1

تأتي ىذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية، التي تستيدف تصوير وتحميل وتقويم خصائص مجموعة 
ئق الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو معينة، أو موقف معين يغمب عميو صفة التحديد، أو ىو دراسة الحقا

موقف، أو مجموعة من الناس، أو مجموعة من األحداث، أو مجموعة من األوضاع، وذلك بيدف الحصول 
عمى معمومات كافية ودقيقة عنيا، دون الدخول في أسبابيا أو التحكم فييا، كما قد تستيدف تقدير عدد مرات 

 . (1)يا بظاىرة أو مجموعة أخرى من الظاىراتتكرار حدوث ظاىرة معينة، ومدى ارتباط

التعرف عمى الدور ىذا النوع من الدراسات، ىو األنسب لموضوع الدراسة التي تيدف إلى  ُيعدحيث 
 الذي تؤديو وسائل اإلعالم من أجل نصرة قضية الالجئين الفمسطينيين.

 منيج الدراسة: -2
مناىج البحوث اإلعالمية؛ لمحصول عمى البيانات  الدراسة منيج المسح الذي يعتبر من أبرز استخدمت

والمعمومات العممية، التي تستيدف الظاىرة العممية، وُيعرَّف ىذا المنيج بأنو: "مجموعة الظاىرات، موضوع 
البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية لمدراسة، بيدف تكوين القاعدة 

، وفي إطاره تستخدم الدراسة أسموب (2)البيانات والمعمومات المطموبة في مجال تخصص معين" األساسية من
 مسح وسائل اإلعالم، لمتعرف عمى القائم باالتصال في العممية االتصالية بما يخص قضية الالجئين.

 

 أدوات الدراسة: -3
 :االستبيان )استطالع الرأي( - أ

الفمسطينيين إعالميًا رأى الباحثان أن األقدر عمى التقييم ومعرفة من أجل معرفة آلية دعم قضية الالجئين 
 المعيقات والمشاكل والدور الذي تمعبو وسائل اإلعالم نصرة ليذه القضية، ىم اإلعالميين أنفسيم.

لذا حاولت ىذه الدراسة أن تستقي معموماتيا من خالل أداة االستبيان الذي يوزع عمى عدد من العاممين في 
ات اإلعالمية القائمة في فمسطين، لمتعرف عمى جوانب الدراسة والخروج بنتائج مفيدة، حيث أّن المؤسس

الجميور العادي لن يستطيع تقييم ىذه العممية اإلعالمية بنفس الدرجة التي يكون عمييا تقييم اإلعالمي 
 نفسو.

                                                           
 131م( ص2003عالم الكتب،  :)القاىرة2، ط، دراسات في مناىج البحث العممي: بحوث اإلعالمسمير حسين( 1)

 60م( ص2010 دار أسامة لمنشر والتوزيع، :)عمان1، طمناىج البحث اإلعالمي وتحميل الخطاببسام مشاقبة، ( 2)
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 المقابمة غير المقننة: - ب

غير المقننة مع عدد من الباحثين وأصحاب  المقابمةاستخدم الباحثان إلى جانب أداة االستبيان أداة 
المقابالت التي تتم بدون اإلعداد المسبق القرار ومطمعين عمى قضية الالجئين، والمقابمة غير المقننة ىي 

لألسئمة بطريقة دقيقة وتفصيمية، ما تترك فييا الحرية لممبحوث في االسترسال في عرض خبراتو وآرائو وأفكاره 
 .(1)هووجيات نظر 

 

 مجتمع الدراسة وعينتيا:سابعًا ـ 
 مجتمع الدراسة:  -1

 اإلعالميين العاممين في المؤسسات اإلعالمية في فمسطين. يشمل مجتمع الدراسة جميع
  

 وتنقسم عينة الدراسة إلى العينة التحميمية والعينة الزمنية: عينة الدراسة: -2

 العينة التحميمية:    -أ   

راسة عمى كافة اإلعالميين الفمسطينيين العاممين في المؤسسات اإلعالمية، لذا عمل ال يمكن إجراء الد
 .  استبيان وتطبيق الدراسة عمييا 100عمى توزيع االستبيان إلكترونيًا، ومن ثم أخذ أول  انالباحث

 العينة الزمنية: -ب

 المبحوثين بتاريخبدأت من خالل توزيع صحيفة االستبيان عمى  المدة الزمنية إلجراء الدراسة
 م.01/04/2016م وحتى تجييز وتحميل النتائج بشكل إحصائي بتاريخ 20/03/2016

                                                           
 200، صمرجع سابقسمير حسين، (  1)
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 :البحث مخطط أو البحث ىيكلثامنًا ـ 

 يتناول بينما السابقة، والدراسات لمبحث المنيجي اإلطار يتناول األول الفصل فصمين، إلى الدراسة تقسيم تم
 والمبحث ويناقشيا، الميدانية الدراسة إلييا توصمت التي النتائج األول المبحث يعرض ،مبحثين الثاني الفصل
 .التوصيات عرض جانب إلى لمدراسة النيائية النتائج يعرض الثاني

 

  :الخالصةتاسعًا ـ 

 وذلك أفضل، إعالمي بشكل وتفعيميا الالجئين قضية لخدمة الدراسة ىذه إنجاز خالل من الباحثان يسعى
 سواء الالجئين بقضية والميتمة المختصة المؤسسات وكذلك الفمسطينية اإلعالمية لممؤسسات ثالبح نتائج بتقديم
 .الخارج في العاممة أو الفمسطينية األراضي في العاممة

 وقضية عام بشكل الفمسطينية القضية يخدم جديد شيء ُيقدم أن يستطيع البحث ىذا أنّ  الباحثان ويرى
 .خاص بشكل الالجئين
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 الثانيل الفص
 اإلطار العممي لمدراسة

 )النتائج والمناقشة والتوصيات(
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 المبحث األول
 ومناقشتيا الميدانية الدراسة إلييا توصمت التي النتائج

 ( 1جدول رقم )
 نصرة قضية الالجئين الفمسطينيين اإلعالم من أجل الدور الذي تؤديو وسائل   مدى الرضى عن

 
 النسبة العدد مدى الرضى

 %4 4 ل جدامقبو
 %40 40 مقبول
 %46 46 مقصر

 %10 10 مقصر جدا
 %100 100 المجموع

%( من أفراد المبحوثين رأوا أّن وسائل 46يتضح من خالل الجدول أّن ما يقارب النصف بنسبة )
اإلعالم ُمقصرة في تأدية دورىا من أجل نصرة قضية الالجئين، في حين جاءت النسبة الثانية والتي كانت 

%( لصالح من قال من المبحوثين بأّن أداء وسائل اإلعالم مقبول، في حين جاءت نسبة من رأوا بأّنيا 40)
 %(، وىي نسبة قميمة إذا ما قورنت بالنسب األخرى.4%(، وجاءت نسبة مقبول جدًا )10مقصرة جدًا )

سائل اإلعالم في دورىا ويرى الباحثان أّن ىذه النتيجة بمثابة الخط األحمر الذي يشير إلى أّن تأدية و 
%( من 46من أجل نصرة قضية الالجئين، بحاجة لزيادة االىتمام، خاصة وأن ما يقارب النصف بنسبة )

 المبحوثين رأوا أنيا مقصرة، وعمييا زيادة االىتمام بقضية الالجئين.
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ائيمي، وقضية الالجئين واحدة من أىم القضايا ذات الصمة المباشرة بجوىر الصراع العربي اإلسر 
ئين الفمسطينيين بضحايا الرتباطيا بموضوع حقوق اإلنسان، والسيادة، واألرض، والتوازن السكاني ويوصف الالج

م بأنيم قدامى الالجئين، ويطمق اصطالح الجيل الثاني من الالجئين عمى من ولدوا بعد مايو 1948حرب 
 (1).(م1967رب ضحايا ح)م، واصطالح "الالجئين الجدد" أو النازحون عمى  1948

 ( 2جدول رقم )
 نيناول قضية الالجئين من وجية نظر المبحوثأكثر الوسائل اإلعالمية التي تت

 
 النسبة العدد الوسائل اإلعالمية
 %30 30 اإلعالم التمفزيوني
 %17 17 اإلعالم اإلذاعي

 %16 16 اإلعالم الصحفي )المكتوب(
 32% 32 اإلعالم اإللكتروني

 5% 5 أخرى
 100% 100 لمجموعا

من المبحوثين رأوا أن اإلعالم اإللكتروني ىو أكثر الوسائل تناواًل  (%32)نسبة  يؤكد الجدول السابق أنّ 
من آراء المبحوثين، في  (%30)وجاء اإلعالم التمفزيوني في المرتبة الثانية، حيث حصل عمى  لقضية الالجئين،

 عمى التوالي، (%16)و (%17))المكتوب( بنسب متقاربة كانت حين جاء اإلعالم اإلذاعي، واإلعالم الصحفي 
%( من المبحوثين ما بين اعتقادىم بأّن جميع الوسائل اإلعالمية تتناول قضية الالجئين 5بينما تبيانت آراء )

  بدرجة متساوية، وآخرين رأوا أّن جميع الوسائل اإلعالم ال تتناول قضية الالجئين بالشكل المطموب.

ىي نتيجة طبيعية لما يمثمو  (%32)احثان أن نتيجة اإلعالم اإللكتروني والتي جاءت بنسبة ويرى الب
 م(2015دراسة ىاني مرجان )دور كبير في حياتنا، وىو ما يتفق مع  ىذا النوع من اإلعالم والذي أصبح لو

                                                           
 131م، ص 1993أكتوبر  ،114، القاىرة، العدد الدوليةمجمة السياسة عبد اهلل صالح، "الالجئون الفمسطينيون بين العودة والتوطين"،  (1)
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د عمييا المبحوثين التي أكدت أّن المواقع اإللكترونية عمى اإلنترنت جاءت في مقدمة المصادر التي يعتم
 .(1)%(48.1الكتساب المعمومات حول قضية الالجئين بنسبة )

نّ و   يمعبو بات الذي الدور حقيقة جيداً  يدرك وثوراتو تغيراتو بكافة نحياه الذي العصر لواقع المتأمل ا 
 إلى الوصول يتم ياخالل من التي النافذة بمثابة أصبح وألنّ  والتأثير، التغيير إحداث في وأدواتو الجديد اإلعالم

 اإلعالم بأن يرون المجال ىذا في الناشطين فإن ثقافاتيم، وحتى وأجناسيم أطيافيم اختالف عمى الشعوب كافة
 يدفع الذي األمر الوطنية، قضاياه بكافة الفمسطيني الشعب يخدم أن فاستطاعتو الجيود نظمت حال وفي الجديد

 أبرز كأحد الفمسطينيين الالجئين قضية عمى اإلعالم ىذا أدوات يروتأث فعالية مدى عن التساؤل إلى بالكثيرين
 .(2)اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع نقاط

لمدراسات  الزيتونةلكترونية المتخصصة بقضية الالجئين، ومنيا موقع مركز ىناك العديد من المواقع اإلو 
م.ت.ف، وموقع  ـة شئون الالجئين التابع لواالستشارات، وموقع دائرة شئون الالجئين التابع لحماس، وموقع دائر 

 (3).، وغيرىا من المواقع194ة الفمسطيني، وموقع المجموعة تجمع العود

لكترونية بدور كبير من خالل متابعة األخبار التي تخص الالجئين  ومن خالل وقد ساعدت المواقع اإل
من التواصل مع  ئين، كما أوجدت نوعاً لعالمية حول قضية الالجا وأالدوريات في معظم الدول العربية نشر 

الالجئين أنفسيم، باإلضافة إلى أنيا زادت من الوعي بالقضية الفمسطينية وأىمية إحقاق حقوق الالجئين 
المشروعة في دولة فمسطينية وتكريس حق العودة، وكذلك دقت ناقوس الذاكرة لالجئ القرى الميجرة من المناطق 

لتواصل او في الميجر التي زادت من الترابط اء روابط ومواقع االلكترونية ألبنائيا الفمسطينية وذلك من خالل إنش
 (4) .الفكري والمجتمعي بينيم وتأكيد حقوقيم

 
 

                                                           
 115ص ،مرجع سابق، مرجانىاني  (1)
(41)

، م4/44/4141بتارٌخ  ،، تقرٌر منشور على موقع فلسطٌن أون الٌن على شبكة االنترنتیة الالجئین في میزان اإلعالم الجدیدقضأحمد اللبابٌدي،  

 متاح على الرابط اآلتً:

http://felesteen.ps/details/35096   
 51ص، مرجع سابقىاني مرجان،  (3)
 المرجع السابق نفسو (4)

 

http://felesteen.ps/details/35096
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 ( 3جدول رقم )
 في وسائل اإلعالم من وجية المبحوثين أكثر الفنون التحريرية التي تناقش قضية الالجئين

 
 النسبة العدد الفنون الصحفية

 %27 27 الخبر
 30% 30 التقرير
 5% 5 التحقيق
 5% 5 المقال

 33% 33 القصص اإلنسانية
 100% 100 المجموع

أكثر الفنون التحريرية مناقشة ومناسبة لعرض  من المبحوثين رأوا بأنّ  (%33)نسبة  الجدول السابق أنّ  نبيّ يُ 
ربة لنسبة القصص اإلنسانية، حيث قضية الالجئين ىي القصص اإلنسانية، وجاءت نسبة التقرير الصحفي مقا

، في حين توزعت النسبة الباقية (%27)، وجاءت نسبة الخبر الصحفي بعدىما في الترتيب بنسبة (%30)كانت 
 .(%5)بالتساوي بين المقال والتحقيق الصحفي، حيث كانت النسبة لكل منيما 

م، 2011فة اإلنسانية في عام وألىمية فن القصص الصحفية خصصت جائزة الصحافة العربية فئة لمصحا
 تداعيات أو وممحة، طارئة إنسانية أزمات أو قضايا تتناول التي التقارير أو التحقيقات ياأنّ  وذكرت في تعريفيا

 مجاالت أىم يغطي الذي التعريف وىو اإلنسان، حقوق وانتياكات واآلفات واألوبئة والحروب الطبيعية الكوارث
 .(1)اإلنسانية الصحافة

                                                           
 م، عمى الرابط اآلتي:4/4/2016، متاح بتاريخ الصحافة اإلنسانية احتراف الكتابة عن األزماتعبد الرحمن مصطفى،  (1)

http://goo.gl/BrP24H  

http://goo.gl/BrP24H
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 ( 4ل رقم )جدو
 مدى تناول الصحفيين ووسائل اإلعالم لمقضايا المتعمقة بالالجئين الفمسطينيين

 
 النسبة العدد مدى تناول الصحفيين

 4% 4 كبير
 42% 42 متوسط

 52% 52 قميل
 100% 100 المجموع

عالم لمقضايا تناول الصحفيين ووسائل اإل من المبحوثين رأوا أنّ  (%52)نسبة  يؤكد الجدول السابق أنّ 
المتعمقة بالالجئين الفمسطينيين قميمة، وجاء في المرتبة الثانية مرتبة متوسط، والتي يرى الباحثون فييا بنسبة 

الصحفيين وسائل اإلعالم تتناول القضايا المتعمقة بالالجئين بنسبة متوسطة، ثم جاءت مرتبة كبير  أنّ  %(42)
 .(%4)بنسبة ضعيفة بمغت 

من المبحوثين  (%46)ىذه النسبة تدعم النتيجة في الجدول رقم واحد والتي أكد فييا  نّ ويرى الباحثان أ
 بأن دور وسائل اإلعالم من أجل نصرة قضية األسرى مقصرًا.

لذا ال بد أن يكون ىناك مراجعة ليذا التقصير، كون قضية الالجئين الفمسطينيين ُتعد بحق من أفجع 
انتياكًا لحقوق اإلنسان وأعمقيا جرحًا في الضمير اإلنساني، فمم يشيد  المآسي في تاريخ البشرية وأوضحيا

التاريخ الحديث عممية استبدال كاممة لمسكان األصميين وأصحاب األرض الشرعيين بأجناس دخالء من مختمف 
صييوني، أقطار العالم كما جرى في فمسطين منذ بداية القرن العشرين؛ بفعل االستعمار البريطاني واالستيطان ال

حيث انقمبت المعادلة الديمغرافية رأسًا عمى عقب بشكل أحال األقمية الييودية إلى أكثرية ساحقة، وأفرز في ذات 
 (1) فريدة من نوعيا من حيث التصنيفات السكانية، أال وىي ظاىرة الالجئين الفمسطينيين.الوقت ظاىرة 

                                                           
 9م( ص 2007، غير منشورة )القاىرة: معيد البحوث والدراسات العربية، ستيرماجرسالة "أوضاع الالجئين الفمسطينيين في قطاع غزة"،  عالء أبو دية، (1)
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 ( 5جدول رقم )
 ئل اإلعالمل قضية الالجئين في وساالمعمومات التي يتم تقديميا حوية افك

 
 النسبة العدد كفاية المعمومات

 10% 10 نعم
 90% 90 ال

 100% 100 المجموع

المعمومات التي يتم تقديميا حول قضية  من المبحوثين رأوا أنّ  (%90)نسبة  يؤكد الجدول السابق أنّ 
المعمومات التي يتم  وثين فقط رأوا أنّ من المبح (%10)الم غير كافية، في حين عالالجئين في وسائل اإل

 تقديميا حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم كافية.

ىي نسبة كبيرة جدًا تؤكد أن وسائل اإلعالم يقع عمى عاتقيا دور أكبر  (%90)نسبة  ويرى الباحثان أنّ 
 مما تقوم بو في تقديم المعمومات حول قضية الالجئين.

وتعمقت منذ ما يزيد عن نصف قرن من بدأت  اة الالجئين الفمسطينيينمأسويجدر اإلشارة إلى أّن 
 عد تتشت أىميا في مخيمات المجوء والشتات،بو  ،فمسطين ضًا منذ نشوء الدولة الييودية عمى أنقادالزمان، وتحدي

ف أل 900ما يقارب م أرغمت 1948عام وتتفق أكثر المصادر التاريخية واألدبيات المختمفة عمى أّن نكبة 
فمسطيني عمى اليجرة القسرية خارج مدنيم وقراىم، بعد أن قام الييود وعصاباتيم العسكرية بتدمير القرى والمدن 

أكثر  اقورة إلى غزة، حيث دمرت إسرائيلالفمسطينية، خاصة تمك الواقعة عمى الساحل الفمسطيني، الممتد من الن
ييا أو مستوطنات ومستعمرات ييودية بنيت عمى قرية فمسطينية، حولتيا إما إلى أطالل يبكى عم 540من 

 )1(أنقاضيا.

                                                           
 16ص م(2001المؤسسة العربية لمنشر العربية، ، بدون طبعة )بيروت:حق العودة مقدس وقانوني وممكنسميمان أبو ستة،  (1)
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بينما يرى الدكتور عصام عدوان أّن المناسبات الوطنية تأخذ اىتمامًا زائدًا إلبراز قضية الالجئين 
إعالميًا، وىذا ال ينفي وجود نشاطات إعالمية تيتم بيذه القضية عمى مدار العام، ويؤكد أّن المؤسسات الميتمة 

غاثة الالجئينبقضية  األونروا لحل إشكاليات الالجئين الفمسطينيين بشكل  -الالجئين تتابع مع وكالة تشغيل وا 
 .(1)غير مرتبط بمناسبات وطنية، بل مرتبط بأداء األونروا تجاه الالجئين

 ( 6جدول رقم )
 ةاألسباب التي تجعل المعمومات المقدمة حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم غير كافي

 النسبة العدد أسباب عدم الكفاية
 %13.4 31 قمة المصادر الخاصة بقضية الالجئين

 %18.1 42 قمة ثقافة الصحفيين حول قضية الالجئين
قضية الالجئين اىتمام وسائل اإلعالم بقضايا أخرى عمى حساب  64 27.6% 

 %11.2 26 قمة الخبراء القانونيين والمتحدثين بقضية الالجئين
 %28.4 66 اإلعالم لقضية الالجئين بشكل موسميتناول 
 %1.3 3 أخرى

 %100 *232 المجموع
  أكثر من عدد المبحوثين نتيجة اختيار المبحوثين ألكثر من خيار اإلجمالي العددجاء 

سبب عدم كفاية المعمومات المقدمة  من المبحوثين رأو أنّ  (%28)نسبة  أنّ  إلى الجدول السابق يشير
اإلعالم حول قضية الالجئين نتيجة تناول وسائل اإلعالم لقضية الالجئين بشكل موسمي، جاء في عبر وسائل 

عدم كفاية المعمومات المقدمة من وسائل اإلعالم  ، من رأى من المبحوثين أنّ (%27)المرتبة الثانية بنسبة 
جئين، في حين جاء في لقضية الالجئين نتيجة اىتمام وسائل اإلعالم بقضايا أخرى عمى حساب قضية الال

قمة كفاية المعمومات المقدمة حول قضية الالجئين ناتج  من رأى من المبحوثين أنّ  (%18)المرتبة الثالثة بنسبة 
عن قمة ثقافة الصحفيين حول قضية الالجئين، وجاء في المرتبة الخامسة من رأى من المبحوثين أن عدم كفاية 

في حين جاء في المرتبة األخيرة فئة  در الخاصة بقضية الالجئين،المعمومات المقدمة ناتج عن قمة المصا
أّن سبب عدم كفاية المعمومات المقدمة حول قضية والتي أرجعيا المبحوثين إلى  %(1.3بنسبة ) )أخرى(

 الالجئين في وسائل اإلعالم يعود لجميع األسباب السابقة مجتمعة.

التي جاءت في المرتبة األولى والتي أرجع فييا المبحوثين قمة  (%28)نسبة  ويرى الباحثان أنّ 
المعمومات المقدمة عبر وسائل اإلعالم حول قضية الالجئين إلى تناول اإلعالم لقضية الالجئين بشكل موسمي، 
ىي نتيجة كبيرة ويجب الوقوف عمييا، وىي نتيجة تدلل أن قضية الالجئين ليست عمى جدول أعمال المؤسسات 

 عالمية، وأن ىذه القضية يتم تناوليا بشكل موسمي نتيجة لألحداث.اإل
                                                           

 م7/4/2016، مقابمة شخصية، بتاريخ رئيس دائرة شؤون الالجئين التابعة لحماسعصام عدوان،  (1)
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لصحفيون العاممون في وسائل اإلعالم الفمسطينية عمى ىذه النتيجة بوجود تقصير واضح في ويشدد ا 
دعم قضية الالجئين وحضورىا بالشكل األمثل، كون دسك التحرير يعتمد في غالب األحيان عمى األخبار 

ة المتعمقة بيذه القضية وال يبحث عن األشكال الصحفية التي ُتعطييا أكثر أىمية إال بشكٍل واألحداث اليومي
 (1)موسمي وفي المناسبات الوطنية.

، أن قمة المعمومات المقدمة ناتج عن اىتمام (%27)أما النتيجة الثانية والتي أكد فييا المبحوثين بنسبة 
لالجئين، ىي نتيجة طبيعية فرضتيا الساحة الفمسطينية التي وسائل اإلعالم بقضايا أخرى عمى حساب قضية ا

تعتبر منطقة ساخنة، ولو كانت قضية الالجئين ليا جدول أعمال في أجندة المؤسسات اإلعالمية لما كان ليذا 
 العنصر ىذا التأثير الكبير عمى المعمومات المقدمة من قبل وسائل اإلعالم لقضية الالجئين.

ميتمة بقضية الالجئين بتفعيميا إعالميًا من خالل نشر البيانات الصحفية وتعميميا وتحاول المؤسسات ال
لكترونيًا، وعقد المؤتمرات الصحفية لتوضيح الموقف من قضية ما، ونشر القضية عبر المواقع  ورقيًا وا 

بكات االجتماعية ، وتأسيس مجموعات عمى الشاإللكترونية وأدوات اإلعالم الجديد بالمغتين العربية واإلنجميزية
والمشاركة في مجموعات أخرى متخصصة في موضوع الالجئين، إلى جانب عقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات 

  (2)لخدمة قضايا الالجئين وتسميط األضواء عمييا.

                                                           
 م20/3/2016، مقابمة عبر الياتف، بتاريخ صحفية وكاتبة سياسية من جنينإيمان سيالوي،  (1)
 مرجع سابق.عصام عدوان،  (2)
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 ( 7جدول رقم )
 وسائل اإلعالم حول قضية الالجئينمدى مصداقية المعمومات المقدمة في 

 
 نسبةال العدد مدى المصداقية
 %3 3 عالية جدًا  

 %29 29 عالية
 %60 60 متوسطة
 %6 6 منخفضة

 %2 2 منخفضة جداً  
 %100 100 المجموع

 

مصداقية المعمومات المقدمة في وسائل  من المبحوثين رأوا أنّ  (%60)يؤكد الجدول السابق أن نسبة 
من رأى من المبحوثين أن  (%29)ة بنسبة اإلعالم حول قضية الالجئين كانت متوسطة، وجاء في المرتبة الثاني

، وعالية (%6)مصداقية المعمومات المقدمة عالية، في حين جاءت النسبة المتبقية موزعة بين منخفضة بنسبة 
 .(%2)، ومنخفضة جدًا بنسبة (%3)جدًا بنسبة 

ر األخبار إلى أّن األخبار الرياضية واألخبار العممية ىي أكث (2007فيد العتيبي )وتوصمت دراسة 
مصداقية، بينما جاءت األخبار السياسية واألمنية والعسكرية كأقل األخبار مصداقية، ويتحكم في حجم 
المصداقية شيرة الوسيمة اإلعالمية، وفي الغالب تكون األخبار الموجية لممجتمع المحمي أكثر مصداقية من 

 (1)األخبار الموجية لممجتمع الخارجي.

                                                           
لخاصة"، مية وانائف مطمق العتيبي، "مصداقية األخبار التمفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة الممك سعود: دراسة مقارنة بين القنوات التمفزيونية الحكو  (1)

 م( ص ج2007، غير منشورة )الرياض: جامعة الممك سعود، رسالة ماجستير
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 ( 8جدول رقم )
 وسائل اإلعالم حول قضية الالجئينالمعمومات المقدمة في  في مصداقيةال قمةأسباب 

 النسبة العدد أسباب قمة المصداقية
 %26.4 39 قمة الشخصيات المتحدثة بقضية الالجئين
 %25 37 قمة المسؤولين المختصين بقضية الالجئين

 %45.3 67 المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين محدودية
 %3.3 5 أخرى

 %100 *148 المجموع
  أكثر من عدد المبحوثين نتيجة اختيار المبحوثين ألكثر من خيار اإلجمالي العددجاء 

من المبحوثين يرجعون سبب قمة المصداقية في المعمومات  (%45.3)نسبة  الجدول السابق أنّ  ُيبين
مة بقضية الالجئين، وجاء السبب المقدمة في وسائل اإلعالم حول قضية الالجئين لمحدودية المؤسسات الميت

%( لقمة 25%( لقمة الشخصيات المتحدثة بقضية الالجئين، والسبب الثالث بنسبة )26.4الثاني بنسبة )
%( مثل تقصير السفارات الفمسطينية والجالية 3.3وأسباب أخرى بنسبة )المسؤولين المختصين بقضية الالجئين، 

صرة قضية الالجئين، وانشغال وسائل اإلعالم بقضايا أخرى وعدم الفمسطينية بالخارج في بعض األحيان لن
 اىتماميم بالبحث عن مصداقية المعمومات.

%( 45.3ويرى الباحثان أّن محدودية المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين حازت عمى نسبة كبيرة جدًا )
وسائل اإلعالم، وىذه النتيجة  مقارنة باألسباب األخرى التي تحد من زيادة مصداقية المعمومات المقدمة في

تحتاج لوقفة جادة من قبل ُصناع القرار الفمسطيني لصناعة مصادر حقيقية ومتعددة حول قضية الالجئين 
  تستطيع الوصول لكل العالم لنصرة ىذه القضية العادلة.

جئين، في حين ُيشير مختصون بقضية الالجئين أّنو ال يوجد ندرة في المؤسسات الميتمة بقضية الال
فتقريبًا كل فصيل فمسطيني لو مؤسسة أو لجنة أو أكثر سواء داخل أو خارج فمسطين، إال أّن حالة التفرق السائد 
ال تساعد ىذه المؤسسات عمى تنفيذ خطة كبيرة وجادة لخدمة قضايا الالجئين، وىي تفتقد إلطار جامع يجمعيا 

 .(1)عمى خطة عمل مشتركة

                                                           
 مرجع سابق.عصام عدوان،  (1)
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 ( 9جدول رقم )
 تي يستقي اإلعالميون الفمسطينيون منيا معموماتيم حول قضية الالجئينالمصادر ال

 النسبة العدد مصادر المعمومات
 %26.6 49 دائرة شؤون الالجئين م.ت.ف

 %25 46 حماس-دائرة شؤون الالجئين
 %21.2 39 شخصيات سياسية
 %20.1 37 شخصيات أكاديمية

 %7.1 13 أخرى
 %100 *184 المجموع

  أكثر من عدد المبحوثين نتيجة اختيار المبحوثين ألكثر من خيار اإلجمالي العددجاء 

رأوا أّن أكثر المصادر التي يستقون منيا ( من المبحوثين %26.6)نسبة  الجدول السابق أنّ  ُيوضح
مرتبة تالىا في ال ،معموماتيم حول قضية الالجئين ىي دائرة شؤون الالجئين التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية

%(، ومن ثم جاء المصدر الثالث شخصيات 25الثانية دائرة شؤون الالجئين التابعة لحركة حماس بنسبة )
وجاء السبب الثاني بنسبة  %(، 20.1المصدر الرابع شخصيات أكاديمية بنسبة )%(، و 21.2سياسية بنسبة )

%( لقمة المسؤولين 25ة )%( لقمة الشخصيات المتحدثة بقضية الالجئين، والسبب الثالث بنسب26.4)
%( مثل تقصير السفارات الفمسطينية والجالية 3.3المختصين بقضية الالجئين، وأسباب أخرى بنسبة )

الفمسطينية بالخارج في بعض األحيان لنصرة قضية الالجئين، وانشغال وسائل اإلعالم بقضايا أخرى وعدم 
 اىتماميم بالبحث عن مصداقية المعمومات.

ن أّن مصادر المعمومات لمصحفيين حول قضية الالجئين ترتكز بشكل أساسي عمى دائرة ويرى الباحثا
شؤون الالجئين التابعة لمنظمة التحرير ودائرة شؤون الالجئين التابعة لحركة حماس المتان حازتا عمى نسبة 

والذي يؤكد أّن ( 8%( عمى الترتيب، وىو ما ُيعزز النتيجة السابقة في الجدول رقم )25%، 26.6متقاربة )
محدودية المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين ُتعد عائق في زيادة مصداقية المعمومات المقدمة حول قضية 

 الالجئين.

وال بد لمتنويو أّن الظرف السياسي الفمسطيني ُيمثل عائق في توحيد الجيود لخدمة قضية الالجئين 
التابعة لحماس قدمت مقترحًا إلنشاء "االتحاد الفمسطيني من  أضعاف الواقع الحالي، إذ أّن دائرة شؤون الالجئين

أجل العودة" كاتحاد عالمي يمثل كونفدرالية لمنظمات العودة، تعمل عمى القضايا الكبرى التي ال تستطيع العمل 
ائرة والقانوني والدبموماسي واإلحصائي واإلغاثي، ثم سعت الد عمييا الفصائل منفردة، ذلك في المجال اإلعالمي

لتأسيس "التحالف الوطني لمدفاع عن حق العودة" كتحالف محمي يضم منظمات العودة في قطاع غزة؛ إال أّن 
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من قبل منظمة التحرير الفمسطينية وفصائميا، األمر  -رغم الموافقة النظرية–التجربتان باءت بالرفض العممي 
 (1)ل في الساحة الفمسطينية.الذي يعكس حالة االنقسام السائدة لمنع التقدم في مجال العم
 ( 10جدول رقم )

 لمعمومات الخاصة بقضية الالجئينآليات تعزيز مصادر ا
 النسبة العدد آليات تعزيز مصادر المعمومات

 %28.8 62  إنشاء مراكز معمومات مختصة بقضية الالجئين
 %15.8 34 زيادة الخبراء القانونيين الدوليين

 %29.8 64 لسن(اة وتقديميا عبر اإلعالم )شيادات من كبار زيادة القصص المعايشة لميجر 
 %24.6 53 ربط الخبراء واألكاديميين الميتمين بقضية الالجئين بوسائل اإلعالم

 %1 2 أخرى
 %100 *215 المجموع

  أكثر من عدد المبحوثين نتيجة اختيار المبحوثين ألكثر من خيار اإلجمالي العددجاء 

 

آليات تعزيز مصادر المعمومات  ( من المبحوثين رأوا أنّ %29.8)نسبة  ق أنّ الجدول الساب يؤكد
الخاصة بقضية الالجئين تكون من خالل زيادة القصص المعايشة لميجرة وتقديميا عبر اإلعالم )شيادات من 

ئين، %( تكون من خالل إنشاء مراكز معمومات مختصة بقضية الالج28.8كبار السن(، واآللية الثانية بنسبة )
%( تكون من خالل ربط الخبراء واألكاديميين الميتمين بقضية الالجئين بوسائل 24.6واآللية الثالثة بنسبة )

تكون من خالل زيادة الخبراء القانونيين الدوليين، وجاءت فئة أخرى  %(15.8اإلعالم، واآللية الرابعة بنسبة )
مومات الخاصة بقضية الالجئين تكون من خالل %( والتي تمثمت بأّن آليات تعزيز مصادر المع1بنسبة )

 الوصول إلى الوثائق التاريخية عن قضية الالجئين المخفاة من قبل االحتالل اإلسرائيمي.

                                                           
 مرجع سابق.عدوان،  عصام (1)
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  (11جدول رقم )
 إلعالمية الخاصة بقضية الالجئينلمعيقات التي تواجو اإلعالميين في تغطيتيم اا

 النسبة العدد معيقات تواجو اإلعالميين
 %22.4 46  لمعمومات حول قضية الالجئيننقص ا

 %25.9 53  نقص الخبراء والناطقين بقضية الالجئين
 %29.8 61  نقص المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين

 %19.5 40 المتحدثين بقضية الالجئين ال يوجد عندىم حس إعالمي
 %2.4 5 أخرى

 %100 *205 المجموع
  لمبحوثين نتيجة اختيار المبحوثين ألكثر من خيارأكثر من عدد ا اإلجمالي العددجاء 

 

المعيقات التي تواجو اإلعالميين في ( من المبحوثين رأوا أّن %29.8)نسبة  الجدول السابق أنّ  ُيظير
تغطيتيم اإلعالمية الخاصة بقضية الالجئين تعود لنقص المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين، بينما يرى 

ّن المعيقات ترجع لنقص الخبراء والناطقين بقضية الالجئين، في حين يرى %( من المبحوثين أ25.9)
%( من المبحوثين أّن المعيقات تعود لنقص المعمومات حول قضية الالجئين، وجاء في المرتبة الثالثة 22.4)

أخرى ة األخيرة فئة %( أّن المتحدثين بقضية الالجئين ال يوجد عندىم حس إعالمي، وفي المرتب19.5بنسبة )
%(، حيث رأوا المبحوثين أّن المعيقات التي تواجو اإلعالميين في تغطيتيم اإلعالمية الخاصة 2.4بنسبة )

وعدم تقديرىم  اإلعالميين عند الوطني الحس انخفاضبقضية الالجئين تعود لإلعالميين أنفسيم والمتمثمة في 
 فقط في المناسبات الموسمية. ألىمية حضور قضية الالجئين في وسائل اإلعالم بشكل دائم وليس
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 ( 12جدول رقم )
 النوع االجتماعي

 
 النسبة العدد النوع االجتماعي

 %59 59 ذكر
 %41 41 أنثى

 %100 100 المجموع

 

%( من حجم العينة، 59( من الذكور شكموا )59فردًا(، منيم ) 100بمغ مجموع أفراد عينة المبحوثين )
الباقية، وىي نسبة عادلة إلى حٍد ما بالنظر إلى نسبة الجنسين من الصحفيين %( 41( من اإلناث شكموا )41و)

 العاممين في المؤسسات اإلعالمية في فمسطين.الفمسطينيين 
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 ( 13جدول رقم )
 مكان العمل

 
 النسبة العدد مكان العمل

 %23 23 صحيفة
 %19 19 إذاعة

 %24 24 تمفزيون
 %25 25 االنترنت

 %9 9 أخرى
 %100 100 وعالمجم

تمثمت عينة المبحوثين في الصحفيين الفمسطينيين العاممين في المؤسسات اإلعالمية في فمسطين، وقد 
%(، تالىم الصحفيين 25( بنسبة )25شكل الصحفيين العاممين في الصحافة اإللكترونية العدد األكبر إذ بمغوا )

%(، تالىم الصحفيين العاممين الصحافة 24بة )مبحوثًا( بنس 24العاممين في التمفزيون حيث بمغ عددىم )
%(، تالىم الصحفيين العاممين في اإلذاعة وعددىم 23( بنسبة )23المطبوعة )المكتوبة( حيث بمغ عددىم )

%( حيث تمثمت في الصحفيين الذين يجمعون في عمميم أكثر 9%(، وأخيرًا فئة أخرى بنسبة )19( بنسبة )19)
 من وسيمة إعالمية.

 ( 14م )جدول رق
 سنوات الخبرة العممية

 النسبة العدد الخبرة العممية
 %25 25 أقل من خمس سنوات

 %40 40 سنوات 5-10
 %35 35 سنوات 10أكثر من 

 %100 100 المجموع
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توزعت عينة المبحوثين حسب سنوات الخبرة العممية لثالث فئات، فقد شكل الصحفيين الذين لدييم 
%(، ثم جاء بعدىم 40سنوات النسبة األكبر حيث بمغت نسبتيم ) 10 – 5الـ سنوات خبرة عممية ما بين 

%(، وأخيرًا الصحفيين الذين لدييم 35سنوات بنسبة ) 10الصحفيين الذين لدييم سنوات خبرة عممية أكثر من 
 سنوات خبرة عممية أقل من خمس سنوات.

 

 ( 15جدول رقم )
 التخصص

 
 النسبة العدد التخصص

 %31 31 محرر
 %24 24 مراسل
 %23 23 مذيع
 %22 22 أخرى

 %100 100 المجموع

 

توزيع عينة المبحوثين عمى التخصصات الصحفية، فقد جاء الصحفيين الذين يعممون في مجال التحرير 
%(، وفي المرتبة الثانية الصحفيين الذين يعممون كمراسمين بنسبة 31الصحفي في المرتبة األولى بنسبة )

%(، وأخيرًا توزعت النسبة المتبقية 23المرتبة الثالثة الصحفيين الذين يعممون كمذيعين بنسبة )%(، وفي 24)
معد برامج، رئيس تحرير، مخرج تمفزيوني، مدير مؤسسة  %( عمى تخصصات مختمفة، وىي:22)

 ، أكاديمي.إعالمية، مترجم، مدير برامج، كاتب ومحمل، ناشط إعالمي
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 المبحث الثاني
 لمدراسة والتوصيات يائيةالن النتائج

تعرض الدراسة في ىذا المبحث ممخصًا ألىم النتائج التي خمصت إلييا الدراسة الميدانية، إلى جانب 
عرض التوصيات وفقًا لما توصمت إليو الدراسة من نتائج، والتوصيات ىي عبارة عن خطة إعالمية أعدىا 

 جئين إعالميًا.لمبحث من أجل تفعيل قضية الال عممي خرجالباحثان كمُ 
 أواًل ـ النتائج النيائية لمدراسة:

نصرة قضية الالجئين المبحوثين يرون أّن وسائل اإلعالم مقصرة في تأدية دورىا من أجل  %( من46) .1
 %( أّن أداء وسائل اإلعالم مقبول.40الفمسطينيين، بينما يرى )

الجئين من وجية نظر المبحوثين، تاله اإلعالم اإللكتروني ُيعد أكثر وسائل اإلعالم تناواًل لقضية ال .2
 اإلعالم التمفزيوني في المرتبة الثانية.

تباينت آراء المبحوثين في أكثر الفنون الصحفية مناقشة ومناسبة لعرض قضية الالجئين، حيث رأى  .3
%( أّن التقرير الصحفي ىو األنسب، 30%( منيم أّن القصص اإلنسانية ىي األنسب، بينما رأى )33)

%(، في حين توزعت النسب الباقية 27نسبة الخبر الصحفي في الترتيب الثالث بنسبة )وجاءت 
 %( لكٍل منيما.5بالتساوي بين المقال والتحقيق الصحفي بنسبة )

يرى غالبية المبحوثين أّن تناول الصحفيين ووسائل اإلعالم لمقضايا المتعمقة بالالجئين الفمسطينيين  .4
 تقديميا حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم غير كافية.قميمة، والمعمومات التي يتم 

تناول يعود عدم كفاية المعمومات المقدمة حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم لألسباب اآلتية،  .5
اإلعالم لقضية الالجئين بشكل موسمي، واىتمام وسائل اإلعالم بقضايا أخرى عمى حساب قضية 

حول قضية الالجئين، وقمة المصادر الخاصة بقضية الالجئين، وقمة  الالجئين، وقمة ثقافة الصحفيين
 الخبراء القانونيين والمتحدثين بقضية الالجئين.

غالبية المبحوثين يؤكدون أّن مصداقية المعمومات المقدمة حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم  .6
تمة بقضية الالجئين، وقمة متوسطة، وُيرجعون سبب قمة المصداقية إلى محدودية المؤسسات المي

 الشخصيات المتحدثة بقضية الالجئين، وقمة المسؤولين المختصين بقضية الالجئين.

%( من الصحفيين يستقون معموماتيم حول قضية الالجئين من دائرة شؤون الالجئين التابعة 26.6) .7
دائرة شؤون  %( من الصحفيين يستقون معموماتيم من25لمنظمة التحرير الفمسطينية، في حين )

 الالجئين التابعة لحركة حماس.
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تعزيز مصادر المعمومات الخاصة بقضية الالجئين يكون من خالل زيادة القصص اإلنسانية المعايشة  .8
 لميجرة وتقديميا عبر اإلعالم )شيادات من كبار السن(.

 :التوصيات )خطة إعالمية لتفعيل قضية الالجئين(ـ  ثانياً 

ج السابقة، يرى الباحثان بضرورة إعداد خطة إعالمية استراتيجية لزيادة دور من خالل استعراض النتائ
، لذا تم صياغة التوصيات بعيدًا عن الروتينية، بل عمى شكل خطة إعالمية إلعالم في خدمة قضية الالجئينا

 صيات ىي:والتو عمى المستوى العام، ثم عمى مستوى المؤسسات اإلعالمية، القضية، وفق بعدين، أوليما لدعم 

 عمى المستوى العام:  - أ
إعداد خطة إعالمية شاممة استراتيجية وطويمة األمد لدى المؤسسات اإلعالمية تتضمن سير عمل  .1

داعمة لقضية الالجئين عمى مدار العام، لتجنب طرح قضية الالجئين بشكل موسمي لدى وسائل 
 .اإلعالم، وزيادة االىتمام اإلعالمي، كنشاط داعم لقضية الالجئين

عقد دورات إعالمية متخصصة تستيدف الصحفيين الفمسطينيين لتوعيتيم بأىمية دعم قضية الالجئين  .2
 إعالمية، وتزويدىم بالمعمومات الكافية لنصرة ىذه القضية.

في المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين، واعتمادىم لدى  تأىيل ناطقين إعالميين متخصصين .3
 .ديث عن قضية الالجئينحالصحفيين والمؤسسات اإلعالمية لم

إعطاء دورات إعالمية خاصة لمميتمين بقضية الالجئين في المؤسسات التي تتبنى ىذه القضية لزيادة  .4
 كفاءتيم اإلعالمية، ورفع الدور اإلعالمي ليصل إلى ما يوازي حجم المعاناة الخاصة بقضية الالجئين.

التي ال يمكن التخمي عنيا، وجعميا قضية  التركيز عمى قضية الالجئين كواحدة من الثوابت الوطنية .5
 محورية.

عمى أرشيف كامل ليم مع تعيين مختصين ليذا  يخاص بالالجئين الفمسطينيين يحتو  تشكيل مركز .6
 ، بالشراكة مع المؤسسات اإلعالمية.قل معاناتيمنجئين وتالعداد نشرات دورية تعرف بالا  و  المجال

لميتمة بقضايا الالجئين لمصحفيين والمؤسسات اإلعالمية، إعطاء دورات تدريبية من قبل المؤسسات ا .7
وزيادة وعييم في قضية الالجئين، وتعريفيم عمى مصادر المعمومات التي يمكن االعتماد عمييا، وآلية 
التواصل مع المؤسسات الميتمة ومصادر المعمومات التي يمكن أن يستقوا منيم معمومات تدعم تقاريرىم 

ادر المعمومات الخارجية من الالجئين خارج حدود الوطن في الدول العربية وموضوعاتيم، خاصة مص
 واألجنبية.

عقد مسابقة تكون سنوية عمى مستوى المؤسسات اإلعالمية ألحسن تقرير صحفي وأحسن تغطية  .8
إذاعية، أفضل برنامج تمفزيوني، أفضل حممة إعالمية عمى مواقع االنترنت، الداعمة لقضية الالجئين، 
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ع المؤسسات اإلعالمية عمى عمل التقارير والتغطيات والبرامج والحمالت الداعمة لقضية لتشجي
 الالجئين.

 التي تدعم قضية الالجئين. والفعاليات الدوريةالعممية عقد المؤتمرات  .9
 اإلنسانية في طرح قضية الالجئين، وعدم االعتماد عمى التأريخ واألرقام فقط.عمى القضايا  التركيز .10
بقضية الالجئين، لينتج لنا  ةالجامعات لو عالقأكاديمي في  وايجاد تخصص ةاكز بحث متقدمنشاء مر إ .11

جيل من الميتمين بيذه القضية والواعين ألبعادىا، والمدافعين عنيا، ورفد المؤسسات الميتمة بقضية 
ه القضية، الالجئين بالخبرات المناسبة، إلى جانب ظيور جيل من الناطقين والميتمين اإلعالميين بيذ
 وبناء قاعدة قوية داعمة تعمل بشكل مؤسسي، أو بشكل فردي، خاصة في مجال االنترنت.

الضغط دوما من قبل المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين لرفع حيز االىتمام بيذه القضية لدى  .12
يا تبرز المؤسسات العالمية مثل األونروا واألمم المتحدة، واليونسكو، واليونيسيف، من خالل طرح قضا

 المآسي التي يعني منيا سكان المخيمات في داخل الوطن وفي الشتات.
وضاعيم عمى جميع ألفمسطينيين حول العالم تشمل تجييز قاعدة بيانات محدثة سنويا عن الالجئين ا .13

 وغيرىا.والسياسية المستويات، االقتصادية 
ة المجوء وكوارثيا عمى كل األصعدة تنبني خطة وطنية تستنيض اإلعالميين إلبراز األثر السمبي لقضي .14

 عمى أجندة ىذه المؤسسات اإلعالمية.بحيث تكون ىناك مساحة يومية 
 .برازىا إعالمياا  اث والقضايا المتالحقة لالجئين و األحد استثمار .15
ربط قضية الالجئين باإلطار القانوني ليا، من خالل توعية القانونيين ومراكز حقوق اإلنسان بيذه  .16

عطائيم الدورات.القضية، لمح  ديث عنيا إعالميًا داخميًا، وخارجيًا، وا 
مداد الناشطين اإلعالميين بالمعمومات الكافية بأكثر من لغة لتحويل  .17 التركيز عمى اإلعالم الجديد، وا 

 قضية الالجئين إلى العالم الخارجي، لتحقيق أكبر قدر من التضامن الدولي.
نشاء دائرة إعالمية مختصة ضمن ىذه المؤسسات تطوير كادر المؤسسات المختصة بقضية الال .18 جئين وا 

 .تستطيع أن تتعامل بشكل أمثل مع كافة وسائل اإلعالم لخدمة القضية
 .إنشاء شبكة إعالمية متخصصة بقضية الالجئين مركزىا فمسطين ومنتشرة في كل أنحاء العالم .19

 :عمى مستوى المؤسسات اإلعالمية - ب
ة، تكون قضية الالجئين عنصر ميم في أجندة وسائل اإلعالم، عمل خطة إعالمية استراتيجية واضح .1

 وأال تكون عمى ىامش البرامج اإلعالمية مما يؤدي إلى موسمية التناول اإلعالمي.

ة التي تتناول قضية الالجئين والتركيز أكثر عمى القصص اإلنسانية التي شكال الصحفيلتنوع في األا .2
ز فقط عمى السرد التاريخي لمقضية، أو االعتماد عمى األرقام تعمل عمى )أنسنة( القضية وعدم التركي

 واإلحصاءات فقط، بل يجب االعتماد عمى القصص اإلنسانية المشوقة والمحفزة لمقراء.
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 تخصيص مساحات إعالمية محددة بنسب في كل وسيمة إعالمية )تمفزيون.. راديو.. صحف.. مواقع .3
 ى سمم األولويات.، لضمان وجود قضية الالجئين عم(إلكترونية

التركيز عمى و عالمي دولي وعربي وليس فقط محمي، كي ال نبقى نتحدث ألنفسنا، إالتطمع إلى خطاب  .4
حشد أكبر قدر ممكن من االعالميين و ، الستقطابيا لصالح قضية الالجئينالقنوات االعالمية الدولية 

 .واالعالميات

لضمان التأييد  بعدة لغات لخدمة قضية الالجئينعامة، واإلعالم الجديد خاصة توظيف وسائل االعالم  .5
 والحشد الدولي ليذه القضية الميمة في تاريخ الشعب الفمسطيني.

وسينمائية أو مسمسالت توضح معاناة الالجئين الفمسطينيين، وتشرح القضية بأسموب  فالم وثائقيةأ عمل .6
 غير سردي أو تاريخي لضمان جذب الجماىير وكسب تأييدىم.

براز حجم معاناتيم بشكل دائم في جميع مناطق تواجدىم، عدم التع .7 امل بموسمية مع ىذه القضية، وا 
، وتناول قضايا وتسميط الضوء عمييم من خالل القصص الصحفية المستمرة عن كل أمور حياتيم
 الالجئين بأسموب ميني احترافي بعيدًا عن الروتين الموسمي لمتغطية اإلخبارية العادية.

صحفي خاص بشؤون الالجئين، كما لباقي التخصصات اإلعالمية مثل االقتصادي تخصيص مراسل  .8
والسياسي، وعمل قسم خاص في كل مؤسسة إعالمية لموضوع الالجئين، وتوعية ىؤالء الصحفيين 
بقضية الالجئين، عمى أن يكونوا أصحاب خبرة في موضوع الالجئين، ومعرفة التفاصيل الخاصة بيذه 

 القضية.

 .ة بشكل أكبر واالىتمام بالالجئين بالخارج بنشر قصصيم في الغربة والمجوء والشتاتتدول القضي .9

إلخبارية وليس فقط في إنشاء قواعد بيانات متوفرة بشكل دائم عمى المنصات االجتماعية والمواقع ا .10
 المناسبات، بل استغالل ىذه المناسبة، وعمل أجندة واضحة وجدولة مدروسة لتناول ىذه القضية.

خبار والقصص االنسانية والبعد القانوني لقضية الالجئين وتسميط الضوء باأل تمام عموماً ادة االىزي .11
 .بشكل دائم عمييا
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 :المراجع
: العربي ، بدون طبعة )القاىرةالصحافة في عصر المعمومات: األساسيات والمستحدثاتمحمود عمم الدين،  .1

 .م(2000لمنشر والتوزيع، 
: )القاىرة 1، طفة في العالم: تحديات الوضع الراىن وسناريوىات المستقبلصناعة الصحامحرز غالي،  .2

 .(2008الدار المصرية المبنانية،
 والتوزيع، لمنشر وائل دار: عمان) 1ط ،اإللكترونية والصحافة الجديد اإلعالم الدليمي، الرازق عبد .3

 .(م2011
اقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات "اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المو ، ىاني مرجان .4

الجامعة اإلسالمية -، غير منشورة )غزةرسالة ماجستير، دراسة ميدانية"-حول قضية الالجئين الفمسطينيين
 م(.2015-بغزة

الخطاب الصحفي الفمسطيني تجاه قضية الالجئين: دراسة تحميمية مقارنة لمصحف اليومية ، وائل المناعمة .5
، غير منشورة )القاىرة: كمية اإلعالم رسالة ماجستيرم، 2010-2007سام الفمسطيني والحزبية بعد االنق
 م(."2012جامعة القاىرة، 

دراسة ميدانية"، -اتجاىات الالجئين الفمسطينيين في مخيمات محافظات غزة نحو حق العودة، زينب عودة .6
 م(. 2009القدس أبو ديس، ، غير منشورة )القدس: معيد الدراسات اإلقميمية، جامعة رسالة ماجستير

التعرض لوسائل اإلعالم ودوره في إمداد الشباب الجامعي الفمسطيني "أيمن أبو نقيرة، طمعت عيسى،  .7
دراسة مقدمة لمؤتمر كمية اآلداب الرابع: فمسطين واحد وستون عاما ، "بالمعمومات عن قضية الالجئين

 .252-210، ص ص 2009، الجامعة اإلسالمية بغزة، كمية اآلداب، عمى النكبة
دراسة مقدمة إلى المؤتمر ، "التناول اإلعالمي لموضوع حق العودة لالجئين الفمسطينيين"حسين أبو شنب،  .8

 م.2007مايو17-16، غزة الفكري والسياسي الثاني لمتجمع الشعبي لمدفاع عن حق العودة
، دراسة ميدانية "ول العربيةاالحتياجات اإلعالمية لالجئين الفمسطينيين في الد"عاطف عدلي العبد،  .9

 2(، ط1، سمسمة دراسات في اإلعالم والرأي العام)اإلعالم والالجئون الفمسطينيوناستطالعية، في كتاب: 
 م(.1991)اإلسكندرية: دار المطبوعات الجديدة، 

 .م(2003عالم الكتب،  :)القاىرة2، ط، دراسات في مناىج البحث العممي: بحوث اإلعالمسمير حسين .10
 .م(2010 دار أسامة لمنشر والتوزيع، :)عمان1، طمناىج البحث اإلعالمي وتحميل الخطابم مشاقبة، بسا .11
 ،114 العدد القاىرة،، الدولية السياسة مجمة ،"والتوطين العودة بين الفمسطينيون الالجئون" صالح، اهلل عبد .12

 .م1993 أكتوبر
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 عمى الين أون فمسطين موقع عمى منشور تقرير ،يدالجد اإلعالم ميزان في الالجئين قضية المبابيدي، أحمد .13
 :اآلتي الرابط عمى متاح م،1/11/2014 بتاريخ االنترنت، شبكة

http://felesteen.ps/details/35096 
 عمى م،4/4/2016 اريخبت متاح ،األزمات عن الكتابة احتراف اإلنسانية الصحافة مصطفى، الرحمن عبد .14

 :اآلتي الرابط
http://goo.gl/BrP24H  

 لمنشر العربية المؤسسة: بيروت) طبعة بدون ،وممكن وقانوني مقدس العودة حق ستة، أبو سميمان .15
 .(م2001العربية،

 مقارنة دراسة: سعود الممك جامعة باتوطال طالب لدى التمفزيونية األخبار مصداقية" العتيبي، مطمق نائف .16
 سعود، الممك جامعة: الرياض) منشورة غير ،ماجستير رسالة ،"والخاصة الحكومية التمفزيونية القنوات بين

 .(م2007
 .م20/3/2016 بتاريخ الياتف، عبر مقابمة ،جنين من سياسية وكاتبة صحفية سيالوي، إيمان .17
 .م7/4/2016، مقابمة شخصية، بتاريخ التابعة لحماس رئيس دائرة شؤون الالجئينعصام عدوان،  .18
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 أكاديمية دراسات الالجئين 

 قسم الدراسات واألبحاث 

 

 صحيفة استقصاء بعنوان:

 الفمسطينيين الالجئين قضية تفعيل في اإلعالم دور

 

 :الزميل/ـة الصحفي/ـة

حصول عمى درجة الدبموم في أكاديمية دراسات الالجئين، تأتي ىذه االستمارة في إطار دراسة عممية لم
وموضوع الدراسة بعنوان "دور اإلعالم في تفعيل قضية الالجئين: دراسة ميدانية"، لذا نرجو التكرم باإلجابة عمى 

اسة كافة أسئمة االستبيان بصدق، آممين في الوصول لنتائج دقيقة تعكس الواقع الحقيقي، عممًا أّن نتائج ىذه الدر 
 ستستخدم لغرض البحث العممي فقط.

 حسن تعاونكم كمل شاكرين

 

 الباحثان/
 ماجد فضل حبيب
 يحيى باسم عياش
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 الواقع الذي تؤديو وسائل اإلعالم من أجل نصرة قضية الالجئين المحور األول:
 طينيين؟. ما مدى رضاك عن الدور الذي تؤديو وسائل اإلعالم من أجل نصرة قضية الالجئين الفمس1

 مقصر جداً      مقصر        مقبول   مقبول جداً 
 . ما أكثر الوسائل اإلعالمية التي تتناول قضية الالجئين من وجية نظرك؟2

 اإلعالم اإلذاعي    اإلعالم التمفزيوني
 اإلعالم اإللكتروني   اإلعالم الصحفي )المكتوب(

 ...أخرى، يرجى ذكرىا: .......................
 . ما أكثر الفنون التحريرية التي تناقش قضية الالجئين في وسائل اإلعالم من وجية نظرك؟3

 فن التقرير     فن الخبر
 فن المقال     فن التحقيق

 أخرى، يرجى ذكرىا: ..........................    فن القصص اإلنسانية 
 لمقضايا المتعمقة بالالجئين الفمسطينيين؟ . برأيك ما مدى تناول الصحفيين ووسائل اإلعالم4

    بشكل قميل   بشكل متوسط    بشكل كثير
 . ىل المعمومات التي يتم تقديميا حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم كافية؟5

 ال      نعم
 (6لسؤال رقم ، أما إذا كانت إجابتك )ال( فأجب عن ا7)مالحظة: إذا كان إجابتك )نعم( انتقل لمسؤال رقم 

 . برأيك ما األسباب التي تجعل المعمومات المقدمة حول قضية الالجئين في وسائل اإلعالم غير كافية؟6
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 قمة ثقافة الصحفيين حول قضية الالجئين  قمة المصادر الخاصة بقضية الالجئين
 ة الالجئيناىتمام وسائل اإلعالم بقضايا أخرى عمى حساب قضي

 تناول اإلعالم لقضية الالجئين بشكل موسمي     قمة الخبراء القانونيين والمتحدثين بقضية الالجئين 
 أخرى، يرجى ذكرىا: .......................

 . برأيك ما مدى مصداقية المعمومات المقدمة في وسائل اإلعالم حول قضية الالجئين؟7
 منخفضة جداً     منخفضة      متوسطة    عالية  عالية جدًا  
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 . برأيك ما الذي يحد من زيادة مصداقية المعمومات المقدمة في وسائل اإلعالم حول قضية الالجئين ؟8
 قمة المسؤولين المختصين بقضية الالجئين  قمة الشخصيات المتحدثة بقضية الالجئين

 رجى ذكرىا ..................أخرى، ي  محدودية المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين
 . برأيك ما المصادر التي يستقي اإلعالميون الفمسطينيون منيا معموماتيم حول قضية الالجئين؟9

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(
 حماس-دائرة شؤون الالجئين التابعة   دائرة شؤون الالجئين م.ت.ف

 شخصيات أكاديمية    شخصيات سياسية
 ذكرىا: ...........................أخرى، يرجى 

 . برأيك ما آليات تعزيز مصادر المعمومات الخاصة بقضية الالجئين؟10
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 زيادة الخبراء القانونيين الدوليين  إنشاء مراكز معمومات مختصة بقضية الالجئين
 )شيادات من كبار السن(زيادة القصص المعايشة لميجرة وتقديميا عبر اإلعالم 

 ربط الخبراء واألكاديميين الميتمين بقضية الالجئين بوسائل اإلعالم
 أخرى، يرجى ذكرىا: ...........................

 
 المقترحات لتطوير دور وسائل اإلعالم من أجل نصرة قضية الالجئين :ثانيالمحور ال

 تيم اإلعالمية الخاصة بقضية الالجئين؟ . ما المعيقات التي تواجو اإلعالميين في تغطي11
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

  نقص الخبراء والناطقين بقضية الالجئين  نقص المعمومات حول قضية الالجئين
   نقص المؤسسات الميتمة بقضية الالجئين

  المتحدثين بقضية الالجئين ال يوجد عندىم حس إعالمي
 ...................أخرى، يرجى ذكرىا: ...... 

 السمات العامة :ثالثالمحور ال
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