
 
 

 الفلسطينية الالجئة دور اإلعالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة
 من وجهة نظر طالبات كليات اإلعالم في قطاع غزة

 

The Role of Palestinian Media in Supporting The Rights of 

Palestinian Refugee Woman  From The Point Of View of 

Female Students of Media Collage In The Gaza Strip 

 اعداد

 عبد القادر خلف البياضي

 إشراف 
 االستاذة الدكتورة حميدة سميسم

درجة  الحصول علىمتطلبات ل ستكماالً ا قدمت هذه الرسالة

 في اإلعالم الماجستير

 جامعة الشرق األوسط/ كلية اإلعالم 

 
 2013/ايار







 د  

 قال تعالى
  )وما أوتيتم من العلم إال قليال ( 

 "85االسراء،اية "                                           
 صدق هللا العظيم

 

 الشكر والتقدير
بعد الحمد اهللا رب العالمين الذي أكرمني إلتمام هذه الرسالة 

أتقدم بالشكر والعرفان ُألستاذتي الفاضلة األستاذة الدكتورة 

حميدة سميسم التي أكرمتني باإلشراف على رسالتي، ومدت 

، والشكر الموصول .....المعين  لي يد العون وكانت نعم

إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية اإلعالم في جامعة 

الشرق األوسط، وعلى رأسهم الدكتور خزيم الخالدي 

والدكتور منور ربيعات والدكتور كامل خورشيد، وٕالى كل من 

 .علمني  حرفًا منذ الصغر 

 



 ه  

 اإلهـــــــــــــــــــــــــــداء

إلى نبي الرحمة ونور .. ونصح األمة..رسالة وأدى األمانةإلى من بلغ ال

 العالميين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

 :إلى والدي العزيز رحمه اهللا 

1Tأن تقسو علينا  ..جميل جميل وكم هو ...وطافت بي الكلمات ..وتأججت المشاعر ...تعثر القلم

ولننسى الماضي ....ونرى حبنا....شوقنا برفنخت..بعضنا فتلد لنا أوقاتا نرحل فيها عن....األيام

فنحيا من ..إال أننا النموت..الذكرى نغرق في..الرحيل بعد..المستقبل والذكريات ونعيش..والواقع

 نزف....،رحلت وهكذا الدنيا رحيل ليس ينقطع فعند رحيلك ..ذكرى جديدة جديد بين أحضان

 .شاعر وذبلت الجفونوالتهبت الم...الفؤاد وصرخ....ودمعت العين...القلب

 ..والدي العزيز

1Tصهوة يمتطي أن قلمي على فأقسمت,  والسيالن التدفق عن ومشاعري,  الكتابة عن قلمي أحجم 

 . سيالة تتدفق أن مشاعري وعلى جواده

 ,والخصال السجايا كريم من كسوتني وكم,  واألفضال الجمائل من علي لك كم: الفاضل أبي

 دأدعو لك دومًا بجنات الخل .وكرمك بحبك تنيوشمل, وعطفك بحنانك غمرتني

 فإلى روحك الطاهرة أهدي هذا العمل المتواضع

وحنانها بلسم .. إلى من كان دعائها سر نجاحي..نبع الحنان والعطاء ورمز الحب والوفاء إلى

إلى الروح ,,,بالرغم من قسوة األعاصير ....إلى الزهرة التي لم تزل ممتلئة بالحيوية ..جراحي

 ...يخمد زئير اآلالم ...إلى النغم الهادئ الذي ,,,يتوب عندها كل شقاء ....لزكية التي ا



 و  

إلى البسمة الحية التي تحملني ,,,بالرغم من كبرياء الظالم ....الشمعة التي أضاءت طريقي  إلى

 .....والدتي الغالية أطال اهللا في عمرها وأمدها بالصحة والعافية ,,,عن درن األحقاد 

روحًا وجسدًا وكانت لي في كل خطوة سندًا، إلى تذوقت وٕاياها العيش حلوًا .. من رافقتني إلى

 زوجتي الغالية منال...ومراً 

 وبالقلأصحاب  أحبتي موٕاليك جديدًا، أمالً  روحي في ونوتبث الفرح، نفسي في ونتبعث من يا مإليك

 وميالد..كريم ..زينة .. ،...أبنائي  الرائعة والضحكةة البريئة الطيب

1Tوتعبر عن ..هحق هكلمات الشكر التي تفي هسطر لأكيف  وال أدري..أمامه يحتار حرفيمن  إلى

ووفاء قلب ...وقفة محب  وكيف أنسى... اكلن أنس نيصدق..معي وبجانبي هلوقوف متنانيإمدى 

 وخالص الشهد.. وعطر الزهر .. عبر عبير الورد ...حياتي فنسج حروفه في..الوفاء عرف معنى

إلى أخي ... ما قدمته لي طيلة حياتي فكنت بمكانة األب المربيأسوق إليك عظيم الشكر على  

 ).أبو واصف( علي

 ...القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي وأخواتي إلى  

 ..أصدقائي الذين تسكن صورهم واصواتهم أجمل اللحظات واأليام التي عشتهاإلى 

 براء العطيات....الحالحلة عبدالمعطي علي...شي العرادة علي دو 

 الى ُأمهاتنا وأخواتنا الفلسطينيات        

 إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع          
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واعتراًفا بالفضل ألهله ورد المعروف إلى ذويه فإنني أتقدم بداية بالشكر 

 إلىير والتقد

وعلى رأسهم رئيس هيئة االركان  )الجيش العربي( قواتنا المسلحة األردنية 

 الركن مشعل محمد الزبن أول المشتركة الفريق

 لألساتذة واإلخوة واألخواتكما أتقدم ولساني يقف عاجًزا عن الشكر والثناء 

1Tغزة(الجامعةاإلسالمية (الدكتور طلعت عيسى  )ومعة األقصى،غزةجا(الدكتور ناصر أبو العطاء(  

1T غزة(الدكتورة مريم أبو دقة.…)جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، األردن(بابعة الدكتور غازي ر( 

1Tغزة( اإلعالمية نيللي المصري …)األردن( السيد صالح المسلماني...)غزة( السيد فتحي حماد( 

1Tغزة(إلعالمي أحمد حرب)....غزة(اإلعالمية سمر الدريلمي (                              

 )إذاعة القدس(بو عونألناصر عبدااإلعالمي 

 )األنروا(هيلينا سكاردالاألخت ).....غزة(األخت هداية شمعون)....غزة( األخت زينب الغنيمي

 )غزة(األخ أمجد الشوا )........القدس(األخ جريس بصير)........األنروا(األخت أريج األشهب

 )األردن( ألخ مهند المسلماني).........جامعة األقصى(األخ محمد حمدان 

لجنة المناقشة السادة أعضاء  كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى 

ه من جهد ثمين في تنقيح هذه و وعلى ما بذل قبولهم مناقشة هذه الرسالة ،ل

 .الرسالة حتى تزداد اكتماالً 
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 ك  

من وجهة نظر  الفلسطينية الالجئة رأةدور اإلعالم الفلسطيني في دعم حقوق الم
 قطاع غزة طالبات كليات اإلعالم في 

 : عداد الطالبإ

 عبدالقادر خلف البياضي

 شرافإ

 حميدة سميسم ةالدكتور  ةستاذألا

 الملخص 

جتماعية التي تواجهها البشرية والتي تأتي إلعقد المشاكل اأصعب و أتعد مشكلة التهجير من 

ضـطهاد فـي بقـاع متعـددة مـن إ يعية والبشرية ومـا يترتـب عليهـا مـن تهجيـر و عادًة بسبب الكوارث الطب

هـي وسـائل اإلعـالم  وكـوننسان هي الضحية الرئيسـية فـي كـل شـيء، إلمما يجعل حقوق ا ،المعمورة

هذا يسـتدعي الـى تكثيـف الجهـود فـي ومبادئه، فإن  قيمه اإلنسانالمصادر التي يستقي منها أهم أحد 

اللجـوء بشـكل عـام في خدمـة القضـايا المجتمعيـة المهمـة، وال سـيما قضـية  وسائلالكيفية توظيف هذه 

ليســـت قضـــية تحـــرر  فــي هـــذه القضـــية بشـــكل خـــاص، وأن قضــية المـــرأةة االمـــر والمكــان الـــذي تحتلـــه 

وٕانمــا قضــية مجتمعيــة قوميــة، وقضــية تنمويــة بــالمعنى الواســع لهــذا المفهــوم الــذي يضــع فــي  فحســب،

هـذه الدراسـة  كشـفتوفـي ضـوء ذلـك  .تخـاذ القـرار، والقيـام بالمسـؤولية وتحملهـاإعتبـاره المشـاركة فـي إ

 .عن دور اإلعالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة

المرأة  حقوقب اإلعالمي الفلسطيني تقصيروقد تبلورت مشكلة هذه الدراسة حول ال

عن  في الدفاع تقصيرال ، كذلكلية المطالبة بهاآو  كافية بحقوقهاال تهاوعدم توعيالالجئة، /الفلسطينية

المنقوصة ونشر التوعية بها، وبيان الواقع الصحيح عن أوضاع الالجئات الفلسطينيات أمام  حقوقها

 .نتهاكات التي تتعرض لهاإلأصحاب القرار وا



 ل  

األهليـة  المؤسسـاتٕاعـالم الوقـوف علـى دور اإلعـالم الفلسـطيني و تتمحور فـي   أهمية الدراسةوكانت 

الحاجــة إلــى تنبيــه المؤسســات ، وكــذلك نــروا بــدعم حقــوق المــرأة الفلســطينية الالجئــةألمنظمــة إاعـالم و 

اإلعالميـة بشــكل عــام والفلســطينية بشــكل خــاص وأصـحاب القــرار بحقــوق المــرأة الفلســطينية الالجئــة، 

م بشـــكل عــــام التعـــرف علـــى الـــدور الــــذي يلعبـــه اإلعـــالا، و ووجـــوب دعـــم هـــذه الحقـــوق والتثقيــــف بهـــ

والفلسطيني بشكل خاص في تثقيف أفراد المجتمع بحقوق المرأة الفلسطينية الالجئـة وكيفيـة دعـم هـذه 

 .الحقوق

ستخدم إلستعراض أهم أ الذي هذه الدراسة على إستخدام المنهج الوصفي التحليليقامت و   

من  نية الالجئةالفلسطياألدبيات ذات العالقة بمدى دور اإلعالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة 

لتغطية الجانب  تم إستخدام اإلستبانه كأداةكما ، اإلعالم في قطاع غزة وجهة نظر طالبات كليات

أسئلة الدراسة، وٕاستخالص تحاول من خالله اإلجابة عن  والتيالتطبيقي من هذه الدراسة، 

تم توزيع و عارف عليها، تم تطويرها ألغراض الدراسة وفقًا للخطوات العلمية المتنتائجها، حيث 

 .ستخدام معامل كرونباخ الفا إوقد تم التحقق من ثبات أداة الدراسة ب ،ستبانهإ) 175(

بدور اإلعالم الفلسطيني وٕاعالم المؤسسات األهلية توصلت الدراسة إلى نتائج كانت جميعها متعلقة و 

 :رج الباحث بعدة توصيات كان منها، وقد خالالجئة /عالم للمرأة الفلسطينيةواألنروا وما قدمه هذا اإل

تطوير الرسالة اإلعالمية لتصحيح األفكار الخاطئة الفلسطينية يجب على وسائل اإلعالم  .1

 حول المرأة ودورها كشريك للرجل في التصدي لقضايا الوطن

 يتناول حقيقة أوضاع المرأة الفلسطينية بشكليجب إعادة النظر في االستراتيجية اإلعالمية  .2

 بجرأة وموضوعية ، والعمل على تحسين صورتها فيه الالجئة

 مقتصراً موسمي  دوري، وليس بشكل بشكلالالجئة /المرأة الفلسطينيةتناول قضاياها يتم ن أ .3

 فقط على الخبر او التقرير
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The problem of 1Tdisplacement 1T 1Tof the toughest 1T 1Tand most complex 1T 1Tsocial 

problems 1T 1Tfacing humanity1T, which 1Tusually come 1T 1Tbecause of natural disasters 1T 

1Tand human 1T 1Tand the consequent 1T 1Tdisplacement and 1T 1Tpersecution 1T 1Tin1T 1Tparts of the 1T 

1Tmultiple 1T 1Tof the globe 1T, making 1Thuman rights 1T 1Tis the main victim1T 1Tin everything1T, 

1Tand the fact that1T 1Tthe media 1T 1Tis 1T 1Tone of the main 1T 1Tsources 1T 1Twhich 1T 1Tdraws 1Tincluding 

1Thuman 1T 1Tvalues and principles 1T, this 1Tcalls 1T 1Tfor intensified efforts 1T 1Tin1T 1Thow to 

employ1T 1Tthese means 1T 1Tin the service of 1T 1Tsocietal issues 1T 1Timportant 1T, 1Tparticularly 

the issue of 1T 1Tasylum1T 1Tin general and 1T 1Tplace it occupies 1T 1Twomen in this case 1T 1Tin 

particular, 1T 1Tand that 1T 1Tthe issue of women 1T 1Tis not an issue 1T 1Tliberation 1T, but 1Tthe 

issue of 1T 1Tcommunity1T 1Tnationalism1T, 1Tand 1T 1Tthe 1T 1Tissue 1T 1Tof 1T 1Tdevelopment 1T 1Tin1T 1Tthe 1T 

1Tbroadest 1T 1Tsense1T 1Tof the concept 1T, which 1Tshall1T 1Ttake 1T 1Tinto1T 1Taccount 1T 1Tthe 1T 1Tparticipation 1T 

1Tin1T 1Tdecision 0T1T-0Tmaking, 1Tand 1T 1Tto do1T 1Tresponsible 1T 1Tand 1T 1Taffordable 1T. 

In 1Tlight 1T 1Tof 1T 1Tthis 1T, 1Tthis study1T 1Trevealed 1T 1Tthe 1T 1Trole 1T 1Tof 1T 1Tthe 1T 1Tmedia 1T 1Tin1T 1Tsupport 1T 1Tof 1T 1Tthe 1T 

1TPalestinian 1T 1Trefugee 1T 1TPalestinian women's rights 1T. 

The 1Tcrystallized 1T 1Tproblem1T 1Tthis study1T 1Tabout 1T 1Tthe default 1T 1Tmedia 1T 1Trights by the 

Palestinian 1T 1TPalestinian women 1T 1T/ 1T 1Trefugee 1T, 1Tand not 1T 1Tsensitized 1T 1Tenough 1T 1Tof their 

rights and1T 1Ta mechanism1T 1Tto claim them1T, 1Tas well as 1T 1Tfailure to 1T 1Tdefend their 

rights 1T 1Tcompromised 1T 1Tand 1T 1Tawareness 1T, and 1Ta statement 1T 1Tactually1T 1Ttrue 1T 1Tfor 1T 

1Tsituations 1T 1TPalestinian refugee women 1T 1Tin front of 1T 1Tdecision-makers and 1T 1Tthe 



 ن  

abuses 1T 1Texposed. 1T 

The 1Timportance of the study1T 1Tcentered in the 1T 1Tstand1T 1Ton the role of 1T 1Tthe 

Palestinian media 1T 1Tand the media 1T 1TNGOs 1T 1Tand the media 1T 1TUNRWA1T 1Tto support 

the rights 1T 1Tof Palestinian women 1T 1Trefugee 1T, as well as 1Tthe need to 1T 1Talert 1T 1Tmedia 

organizations 1T 1Tin general and 1T 1TPalestinian 1T 1Tin particular and the 1T 1Tdecision-

makers 1T 1Tof women's rights 1T 1TPalestinian 1T 1Trefugee 1T, 1Tand the necessity1T 1Tto support 1T 

1Tthese rights 1T 1Tand education 1T, 1Tand to identify the 1T 1Trole 1T 1Tplayed 1T 1Tby1T 1Tthe 1T 1Tmedia 1T 1Tin 

general and 1T 1TPalestinians in particular 1T 1Tto educate 1T 1Tmembers 1T 1Tof 1T 1Tthe 1T 1Tcommunity1T 

1Tthe 1T 1Trights 1T 1Tof 1T 1TPalestinian 1T 1Trefugee 1T 1Twomen 1T 1Tand 1T 1Thow1T 1Tto1T 1Tsupport 1T 1Tthese rights 1T. 

1TThe study on the use of descriptive analytical method which has been used 

to browse the most important literature related to the extent of the role of the 

Palestinian media in supporting the rights of Palestinian women refugee 

(Gaza Strip model), has also been used questionnaire as a tool to cover the 

practical side of this study, which is trying through answering questionsThe 

study, drawing its findings, which have been developed for study purposes 

in accordance with the generally accepted scientific steps, were distributed 

(175) questionnaires, has been verified stability study tool using Cronbach's 

coefficient alpha. 

1TThe study results were all related to the role of the Palestinian media and the 

media and civil institutions UNRWA and by the media of Palestinian 

Women / refugee, the researcher has left a number of recommendations 

including: 

3T11T3T. Should the Palestinian media development of the media message to 

correct misconceptions about women and their role as a partner of a man in 

addressing national issues 

2. Should be reconsidered in the Palestinian media strategy addresses the 

fact that the situation of refugee women in it boldly and objectively, and 

work to improve its image 

3. Issues are addressed Palestinian women / refugee periodically, not 

seasonally restricted only on the news or report 
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 الفصل األول
 مقدمة عامة للدراسة

 :تمهيد
 

والتي تأتي عادًة بسبب  ةعقد المشاكل االجتماعية التي تواجهها البشريأصعب و أتعد مشكلة التهجير من      

مما يجعل  ،طهاد في بقاع متعددة من المعمورةضإ الكوارث الطبيعية والبشرية وما يترتب عليها من تهجير و 

 ) د ب،2006الزغل والطعاني وعثامنة،.(الرئيسية في كل شيء  نسان هي الضحيةإلحقوق ا

تبعات تلك الكوارث، حيث كانت من   وبما أن منطقتنا العربية كانت وما زالت من أكثر بقاع األرض عناءً 

رض أوروبيين على ألحين ساوم اليهود ا ضداد عليهاألمصالح االتقت فلسطين أكبر مثال لهذه التبعات فدولة 

وروبا أديان السماوية، ليخرجوا من ألستراتيجي ولمكانتها الدينية لجميع اإلموقعها ابسبب كما يدعون، الميعاد 

وروبية بالسيطرة على العالم العربي والممرات ألالمصالح ا نيحققو و ويخلصوا بلدانها من المسألة اليهودية 

نتداب بريطاني إاليهود ما كان ليكون لوال " بأنه هربرت سايديونام ويذكر ،)8،ص 2010 ،الدغستاني(المائية

 ). 98،ص1987، غوجانسكي( "على فلسطين

، بدأت أقسى وأعنف موجات ة اليهودية وما سبقه بفترة وجيزةوهو يوم والدة الدول 15/5/1948وبتاريخ 

رضه وفقدانه بذلك وسائل كسب أكمله من أحيث تم تهجير شعب بللفلسطينين،  ضطهاداً إكثرها أالتهجير و 

 .رحلة اللجوء الفلسطيني في الشتات ألتبد 1967يضا في العام أستمرت تلك المأساة او ، قهرز 

ولمعرفة اليهود ألهمية المرأة في األسرة العربية والدور الكبير الذي تلعبه في حشد الهمم والعناية بالجرحى 

ثرة من أأهم الشرائح المتفكانت المرأة من  ،سمى في مخططاتهمألوعائالت المقاتلين فقد كانت هي هدفهم ا

نسانية المختلفة للقيام بنفسها وبيتها إلكان عليها مواجهة تزايد حاجاتها ا حيث هذا التهجير المأساوي،

البلد المستضيف وحتى داخل بلدها في ديان ألوالواقع المرير من حيث إختالف العادات والتقاليد وا ،طفالهاأو 

 . ها من المحتلليم مع الثقافة الجديدة الدخيلة عألا
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كتسب إونتيجة لسياسة اإلبعاد الجماعي والتهجير والظروف القاسية التي يعيشها الالجئين الفلسطينيين 

هتمام بحقوق الشعب الفلسطيني ووجوب إلمم المتحدة األمر الذي دفع باألا ،الفلسطينيون المساندة الدولية

والخاص بتقسيم فلسطين  1947للعام ) 181(رار رقم من الق أً ساة، بدأيجاد حل لهذه المإحمايتهم ومحاولة 

عودة الالجئين وصوًال إلتفاق اوسلوا عام حق والمتضمن  1948في العام ) 194(بالقرار  لدولتين ومروراً 

بالالجئين الفلسطينيين بموجب ) نرواألا(مم المتحدة بإنشاء هيئة خاصة ألكما قامت الجمعية العامة ل، 1993

 ).9-7، ص2009الحداد،( 1950للعام ) 302(القرار رقم

ة الفلسطينية أالمر و ة بشكل عام أهتمام في قضية حقوق المر إلبدأ في النصف الثاني من القرن الماضي تزايد او 

 المتأثرينمن أكثر تعد  المرأة  نتيجًة كون ةأهلية بقضايا المر ألمن المنظمات الدولية وا السيماخاص،  بشكلِ 

نتهاج الديموقراطية في إل، وبدء الدول بالسعي ا عن العادات والتقاليد الموروثةعد ،بنتائج الحروب والكوارث

ت التي وكان من القرار  ، المي الحنيف بما يخص حقوق المرأةسإلء لديننا اىضافة للفهم الخاطإلبا سياستها،

 :أتخذت لنصرة حقوق المرأة 

 لية للمرأةسنًة دو  1975تحدة عام مم المألعالن الجمعية العامة لاإل .1

  1979عام ة أالمر إتفاقية القضاء على التمييز ضد   .2

وما ترتب عليه من تشكيل اللجان في الكثير من الدول  1995مؤتمر المرأة العالمي في بكين عام  .3

 )350-349،ص2006الزغل والطعاني وعثامنه،( .لتزام بتوصيات المؤتمر وتطبيقهاإللمتابعة ا

عالن العالمي لحقوق إلا(: نسان التي تتكون من ثالثة وثائق هيإلق اكما أن الشرعية الدولية لحقو  

جتماعية إلقتصادية واإلالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق ا نسان ،إلا

المساواة بين الجنسين، ساسية وعدم التمييز بين البشر و ألنسان وحريته اإلنصت على حقوق ا )والثقافية

 مم والشعوب كافةألعلى الذي تنشده األنسانية هي المثل اإله المتطلبات اكون هذ
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في بعض المجتمعات تجعل  تزالنه ومع األسف فإن العادات والتقاليد ال أإال  ،)4،ص2003الجارحي،(

 . اله ين منظمةً عراف وغيرها قوانألمن ا

لفة عالية ال تستطيع الدولة وحدها كبير وتك يحتاج الى جهدِ  العصر الحديثنسان في هذا إلبناء ا وكون

من خالل مساهمتها للمساعدة في ذلك  في لعب دورًا مهماتمؤسسات المجتمع المدني  فإنولذى  القيام به،

فراد ويدافع عن الفئات المهمشة في أليجاد توازن بين سلطة الدولة وسلطة الشعب، بما يضمن حقوق اإفي 

ن هذه المؤسسات ليست أمع العلم ب، تجاه الصحيحإلجتماعي في اإلاويفعل سير الحراك السياسي و  المجتمع،

لى جانب الدور الكبير الذي تقوم به إ فاعالً  لها كذلك، بل هي عون ومساهماً  عن الدولة وليست مرادفاً  بديالً 

  ).8-5،ص2011العابدين،(الدولة

المكونات األساسية  همأوسائل اإلعالم أحد فيه  صبحتأن نصف عالم اليوم الذي أردنا أذا إ و 

 ،فيه حاجزي الزمان والمكان يلتغينه ذلك العالم الذي أبلغ ما يقال فيه أ، فإن الُمتحكِّمة في حركة اإلنسان

وهذا ما يستدعي تكثيف الجهود في كيفية توظيف هذه التكنولوجيا الهائلة في خدمة القضايا المجتمعية 

 نها ليست قضية تحرر فحسب،أل يتجزأ من المجتمع ككل، و التي هي جزء الة أالمر المهمة، وال سيما قضية 

عتباره المشاركة في إوٕانما قضية مجتمعية قومية، وقضية تنموية بالمعنى الواسع لهذا المفهوم الذي يضع في 

 ).16-15،ص2004رمزي،( تخاذ القرار، والقيام بالمسؤولية وتحملهاإ

هلية في ألنسانية والمؤسسات اإلظمات الدولية اهمية موضوع اإلعالم والدور الذي تلعبه المنألو 

ظهار إن تلعب الدور المسؤول في أعلى تلك الجهات  هي العام في كافة مستوياته، فإنأتجاهات الر إتشكيل 

. ن دورها في حماية حقوق اإلنسان ليس وظيفة إضافيةأ، و عيشها المرأة الفلسطينية الالجئةالحقيقة التي ت

 . )2011سميسم،محاضرة،"(ن بدون إعالم و ال إعالم بدون حقوق اإلنسانفإنه ال حقوق لإلنسا"
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 :مشكلة الدراسة
 
طالع على الدراسات والبحوث السابقة والتي تناولت موضوع حقوق إلتبين للباحث من خالل الرجوع وا  

 :المرأة  بشكل عام والمرأة الفلسطينية الالجئة بشكل خاص أن هنالك

وعدم وجود توعية كافية للمرأة الفلسطينية الالجئة الالجئة، /مرأة الفلسطينيةقصور بموضوع حقوق ال .1

 .لية المطالبة بهاآبحقوقها و 

ونشر التوعية بها، وبيان  الالجئة/حقوق المرأة الفلسطينيةك تقصير إعالمي في الدفاع عن لأن هنا .2

نتهاكات التي تتعرض إلالواقع الصحيح عن أوضاع الالجئات الفلسطينيات أمام أصحاب القرار وا

 .لها

ية الالجئة وتثقيفها دور اإلعالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينبهتمام هذه الدراسة إمن هنا جاء 

 .لتسليط الضوء على تلك الحقوق ودور االعالم في ذلك بهذه الحقوق

 

 : أسئلة الدراسة

 لمرأة الفلسطينية الالجئة وتثقيفها بحقوقها؟عالم الفلسطيني في دعم حقوق اإلما الدور الذي يقوم به ا -1

الالجئة الفلسطينية وتثقيفها بهذه المرأة المؤسسات األهلية في دعم حقوق إعالم  هلعبيما الدور الذي  -2

 الحقوق؟

الالجئة وتثقيفها بهذه /الفلسطينية روا في دعم حقوق المرأةونألمنظمة اإعالم لعبه يما دور الذي  -3

 الحقوق؟
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 :دراسةفرضيات ال

عالم الفلسطيني في دعم وتثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة في إلال يوجد دور ل: الفرضية االولى

 .حقوقها

ال يوجد دور فاعل للمؤسسات األهلية وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة : الفرضية الثانية

 .الفلسطينية الالجئة وتثقيفها بهذه الحقوق

ونروا وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الفلسطينية ألل لمنظمة اال يوجد دور فاع: الفرضية الثالثة

 .الالجئة وتثقيفها بهذه الحقوق

  

 
 : أهداف الدراسة

 : تهدف الدراسة إلى    

 .عالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة وتثقيفها بهذه الحقوقإلدور ا .1

 .الالجئة والتثقيف بها المؤسسات األهلية في دعم حقوق المرأة إعالمدور  .2

 .منظمة األونروا في دعم حقوق المرأة الالجئة والتثقيف بها إعالمدور  .3

 .الفلسطينية بشكل عام والالجئة بشكل خاصة أالمر افراد المجتمع على كافة المستويات بحقوق  تعريف .4

ناصره تقدم المجتمعات وتطورها في حال إقصاء أحد عالتي تعيق  النتائج السلبيةالكشف عن  .5

  .الرئيسية أال وهي المرأة
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 :أهمية الدراسة
 : األهمية النظرية -

تنبع اهمية الدراسة للمجتمع االنساني كافة والعربي والفلسطيني خاصًة من خالل تسليطها 

الضوء على فئة مهمة في المجتمع الفلسطيني والعربي وهي المراة الفلسطينية الالجئة من حيث 

مية تثقيفها بتلك الحقوق وما يلعبه االعالم بشكل عام والفلسطيني بشكل حقوقها المنقوصه واه

 :لها من خاللخاص من دور في هذه الحقوق والتنويه 

نروا بدعم حقوق المرأة ألالوقوف على دور اإلعالم الفلسطيني والمؤسسات األهلية ومنظمة ا .1

 .الفلسطينية الالجئة 

لسطينية بشكل خاص وأصحاب القرار بحقوق تنبيه المؤسسات اإلعالمية بشكل عام والف .2

 .المرأة الفلسطينية الالجئة، ووجوب دعم هذه الحقوق والتثقيف بها

اهم القرارات والمؤتمرات واالتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق المراة  .3

 .الالجئة/الفلسطينة

 :األهمية التطبيقية -
موضوع حقوق المراة الالجئة حول يمكن أن يكون هذا البحث نقطة إنطالق لبحوث أخرى  .1

بشكل عام والمراة الفلسطينية بشكل خاص ، وكذلك موضوع الدور الذي يلعبه اإلعالم تجاه تلك 

 .الحقوق من إظهارها ودعمها والتثقيف بها 

الالجئة /حقوق المراة الفلسطينيةإثراء المكاتب الجامعية بالبحوث األكاديمية المتصلة بموضوع  .2

 .تجاه تلك الحقوقلعبه اإلعالم بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص الدور الذي يو 
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 : المصطلحات اإلجرائية للدراسة

ن المفاهيم ألتستوجب الدقة العلمية وضع تعريفات واضحة ومحددة لكل مفهوم مستخدم بالبحث وذلك    

تحديد هذه أن فة إلى تعتبر اللغة العلمية التي يتداولها المتخصصون في فرع من فروع المعرفة، باإلضا

 .تصال بين المتخصصين في العلم سهلة ويسيرهإلالمفاهيم يجعل عملية ا

و الوظيفي أجتماعي إلو القواعد التي تحكم وصفًا معينًا في البناء اأمعايير السلوك  ىير الهو ما يش: الدور

 ).8،ص)1994(شلبي.(عالم بالنسبة للجمهور في مجاالت مختلفةإلداء الذي يقوم به األو اأ

". وضيفة الفرد في الجماعة أو الدور الذي يلعبه الفرد في جماعة أو موقف اجتماعي:"فيعرفه ْبانه "رويتز" ْاما

 )265، ص  2003الهاشمي، جابر نصرالدين،  لوكيا(

 :ويعرف معجم العلوم اإلجتماعية الدور من خالل 

 تبط به مجموعة من الخصائص الشخصيةحيث أن الدور وضع إجتماعي تر :زاوية البناء اإلجتماعي -أ

 .ومجموعة من أنواع النشاط الذي يعزو إليها القائم والمجتمع معا قيمة اجتماعية معينة

 أين نجد أن الدور هو سياق مؤلف من مجموعة األفعال المكتسبة يؤديها:زاوية التفاعل اإلجتماعي -ب

 .شخص في موقف تفاعلي اجتماعي

 خدمات التي يضطلع بها الدور في الجماعة وبين ما يقوم وراء هذا الدور من دوافعالتفريق بين مجموع ال -ج

 معينة لدى القائم به،والمهم من وجهة نظر الجماعة ومجموع الخدمات،والمهم من وجهة نظر الفرد هي

 .الدوافع وكيف أنها تجد ما يرضيها من خالل دوره

 .يها بحيث نجده يتغير تبعا لحدوث أي تغير فيهايعتمد الفرد في الجماعة على أدوار اآلخرين ف -د

 يالحظ أن طريقة تحديد الدور لدى الفرد تختلف باختالف نمط الجماعة،ففي الجماعات المستقرة المحددة -ـه

 ،بــــــــوبكر (.حضــــــــاريا كاألســــــــرة يجــــــــد الفــــــــرد دوره معــــــــدا لــــــــه إعــــــــدادا محــــــــددا فــــــــي الكثيــــــــر مــــــــن تفاصــــــــيله

 )25ص،2007،عائشة
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خدمــة القضـية الفلســطينية ودعمهــا  ، تجــاهتصـالإلســتثمار كافـة وســائل اإلعــالم واإ"  هــو  :عـالم الفلســطينيإلا

توظيــف الــرأي العــام نحــو الضــغط المتواصــل والمــنظم  علــى المســتويات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة بمــا يحقــق

رات التـي مـن شـأنها أن تخـاذ المواقـف والقـراإلمختلـف أرجـاء المعمـورة  على القيادات الفاعلة وصناع القـرار فـي

هتمــام المجتمــع الــدولي وتــوفير الــدعم للشــعب الفلســطيني لتحقيــق إل دائمــاً  الفلســطينية محــوراً  تجعــل مــن القضــية

، )2011(سـلمى واشـتيوي("دولته المسـتقلة علـى ترابـه الـوطنيأهدافه الوطنية في الحرية وتقرير المصير وٕاقامة 

 ).25ص

" هو جميع وسـائل االعـالم الفلسـطينية الرسـمية والخاصـة والتـي تشـمل: بانهويعرف الباحث االعالم الفلسطيني 

 ".التلفاز،الراديو،الصحف،المجالت،االنترنت

 : نسانإل حقوق ا

ومن معانيه في  هو خالف الباطل وهو مصدر حق الشيء يحق اذا ثبت ووجب،الحق : في اللغة .1

 )8ص،)2003(الجارحي(اليقينو  الواجب، اللغة النصيب،

نفس .(مصلحة يحميها القانون: نهأكما عرفه الدكتور عبدالرازق السنهوري ب: صطالحاً إالحق  .2

 )98المرجع،ص

تلك الحقوق المشتركة بين الناس، ال يستأثر بها أحد على سبيل بأنها ايضًا  وتعرف حقوق االنسان .3

في نفس الوقت صطالحي الدقيق للحقوق، إال انها إلنفراد، وهي ال تتفق مع المعنى اإلستئثار واإلا

عبد الكافي، .(فراد سلطات معينة، يسبغ عليها القانون حمايته من أي إعتداء يقع عليهاألتعطي ل

 ).220، ص2006

نسان بمزاولة جميع متطلبات حياته بحريه  دون إلنها الحق الطبيعي لأحقوق االنسان ب ويعرف الباحث

 .ي تدخل من جهات اخرىأ
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القانون الدولي في  لهتعريفات ال تعددل نظراً  منتهى إليه في الفقه الدوليء لالجىتعريف ال يوجد   :الالجيء

المواثيق واألعراف الدولية ، إال أن الجهود الدولية واإلقليمية ساهمت في بلورة مفهوم لالجئ بناء على و 

 .خاصةاعتبارات 

 )المعجم الوسيط(الجئون  :جمع الو . ن اضطهاد َأو حرب َأو مجاعةَمن الذ بغير وطنه ِفراًرا مهو  :لغة

 ، أو1928حزيران  30و  1926 أيار 12بمقتضى ترتيبات  كل شخص اعتبر الجئاً "هو  :صطالحاً إ

أو بمقتضى  ،1939 أيلول 14وبروتوكول  1938 شباط 10، و 1933تشرين األول  28بمقتضى اتفاقيتي 

لية لالجئين أثناء واليتها من مقررات بعدم تخذته المنظمة الدو أوال يحول ما . دستور المنظمة الدولية لالجئين

من هذا 2عليها في الفقرة  األهلية لصفة الالجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص

 (*)0F )27،ص2004 ،الصحاح( الفرع

 كانون أول  10لصادر في أي فرد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ا"  بأنه الالجئ" كما ويعرف 

 :منه على 14م ، حيث نصت المادة 1948عام 

 .ضطهادإللتجاء إليها هربًا من اإللكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول ا -

م للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة دِ ال ينتفع بهذا الحق من قُ  -

 .اومبادئه

 : الالجئ الفلسطيني"

كان مكان إقامته العادية في فلسطين لمدة ال تقل عن عامين سابقين لنشوب النزاع  هو الشخص الذي

، وهو الشخص الذي فقد جراء ذلك النزاع بيته وسبل معيشته، وأصبح 1948العربي اإلسرائيلي عام 

                                                
مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن  1951يوليو /تموز 28نص اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين التي اعتمدها يوم  من 1ورد في المادة  كما(*)

كانون  14في  المؤرخ) 5-د( 429الالجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة لألمم المتحدة إلي االنعقاد بمقتضى قرارها 
 . 43، وفقا ألحكام المادة 1954أبريل /نيسان 22: وتاريخ بدء النفاذ - 1950ديسمبر /األول
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يف وقد تم توسيع هذا التعر ". الجئًا ومسجًال لديها في أحد األقطار التي تمارس فيها الوكالة عملياتها

  :الحقّا ليشمل

وأحفاد الالجئين، حيث يستفيدون من خدمات الوكالة المقدمة شريطة أن يكونوا أبناء  .1

 ).2006وثائق االنروا،(مسجلين لديها، ويقطنون في منطقة عملياتها وبحاجة إلى المساعدة

جبر على مغادرته بين تشرين أو أالذي طرد من مسكنه ) ومن تحدر منه(هو ذلك الفلسطيني .2

راضي أل،من ا)تفاق الهدنة في رودسإ( 1949وكانون الثاني ) قرار التقسيم( 1947لثاني ا

 ).15،ص1997،زريق(عالهأخير ألسرائيل عليها في التاريخ اإالتي تسيطر 

سواء من  1947في فلسطين حتى عام  عاديةً  قامةً إهو المواطن العربي الذي كان يقيم  .3

و أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين وكل من ولد ال ،و بقي فيهاأخرج منها أ

 ).162،ص2009فرج،( هو فلسطيني  ،خارجها

أي شخص أجبر على ترك مكان إقامته المعتاد للبحث عن مكان آخر "نه أب ويعرف الباحث الالجىء

 ، بسبب مشاكل داخلية أوعدوان أو احتالل خارجيداخل وطنه خارج دولته أو جنسيته وفقد سبل عيشه

 .أو سيطرة أجنبية او بسبب االختالف مع مبادىء النظام السائد فيه

إن جميع الناس يولدون أحرارا ( تعرف حقوق المرأة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :  حقوق المرأة

بما , وان لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون اي تمييز , متساوين في الكرامة والحقوق 

 )   257ص ,2003مركزعمان،) (ك التمييز القائم على أساس الجنس في ذل

وجوب تمتعها بتلك الحقوق  فهم ضمنياً نه يُ أال إلم يرد تعريف صريح لهذا المفهوم الباحث أنه  ويرى

عالن العالمي إلالمواثيق والتشريعات الدولية واو  ،ديان والشرائع السماويةألانسانية التي نصت عليها إلا

 .الصادرة عن هيئة االمم المتحدةنسان إللحقوق ا
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 :المرأة الفسطينية الالجئة

  ب فلسطينيأنثى المولودة من ألتلك انها أب"للمرأة الفلسطينية الالجئة ويعرفها  اً محدد اً لم يجد الباحث تعريف  

ضطهاد إلر واجبرت على ترك بالدها وأرضها نتيجة للقهأالتي و  ،و خارجهاأرض فلسطين أسواء كان يعيش على 

 . "حتاللإللى بالدها نتيجة لسياسات هذا اإحتالل الصهيوني وال تستطع العودة إلمن قبل ا

Uقطاع غزة: U هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، وهي على شكل شريط ضيق

يمتد ). النهر إلى البحر من(من مساحة فلسطين التاريخية % 1،33شمال شرق شبه جزيرة سيناء يشكل تقريبا

دخلت ، وقد كم 15و 5كم، أما عرضها فيتراوح بين  41كم مربع، حيث يكون طولها  360القطاع على مساحة 

، 2005، وفي فبراير 1993إلى بعض مناطقه السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام 

يس الوزراء اإلسرائيلي أريئيل شارون لالنسحاب األحادي الجانب صّوتت الحكومة اإلسرائيلية على تطبيق خطة رئ

 الجزيرة نت،( عالنها إنهاء الحكم العسكري في القطاعإ 2005سبتمبر  12وتم في من قطاع غزة 

www.aljazeera.net( 

 :هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية نفذت :حدود الدراسة

 ).في قطاع غزة(لجامعة اإلسالمية جامعة األزهر، جامعة األقصى، ا: الحد المكاني -1

 .2013شباط  25ولغاية 2012آب  1من تاريخ تم إجراء الدراسة في قطاع غزة : لزمانياالحد  -2

طالبات اإلعالم في جامعة األزهر وجامعة األقصى والجامعة من  عشوائيةعينة : الحد البشري  -3

 .اإلسالمية

 :آلتي تحدد تعميم نتائج هذه الدراسة با :محددات الدراسة

 .دالالت صدق وثبات االستبانة التي سيصممها الباحث ألغراض هذه الدراسة -1
 .ستبانه الدراسةإجابة على إلصدق وجدية المبحوثين با -2
 .العينة والمجتمع المأخوذة منه -3
 .قلة المراجع التي تتناول هذا الموضوع -4
 .راضي السلطة الفلسطينيةأستبانة في إلصعوبة توزيع ا -5
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 الفصل الثاني
 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 
 .ويتناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة وفي مايلي توضيح لكل منها  
 .نظرية المسؤولية اإلجتماعية: المطلب األول 

 :القضية الفلسطينية: الثانيالمطلب 
 التطورات التاريخية لقيام الكيان الصهيوني في فلسطين -
 .ي والقوانيين والمواثيق الدولية الخاصة بالالجئيناللجوء الفلسطين -

 اللجوء الفلسطيني •
 التشريعات الدولية الخاصة بالالجئين •

 :حقوق المرأة والمواثيق الدولية الخاصة بها  :الثالثالمطلب 
 .مكانة المراة في بعض الحضارات القديمة واإلسالم -
 .مرات الدوليةحقوق المراة في بعض المواثيق واالتفاقيات والمؤت -
 .حقوق المراة الفلسطينية في القانون الفلسطيني -
 األطر القانونية الفلسطينية لحقوق المرأة الفلسطينية -
 :الالجئة/االعالم الفلسطيني والمرأة الفلسطينية: الرابعالمطلب 
 االعالم الفلسطيني  -         

 النشأة والتطور •
 .عالم الفلسطينيالالجئة في اال/حقوق المراة الفلسطينية •

 الالجئة/إعالم منظمة االنروا والمرأة الفلسطينية - 
 النشأة والتطور •
 الالجئة/إعالم االنروا وعالقته بالمرأة الفلسطينية •

 الالجئة وٕاعالم المؤسسات االهلية/المرأة الفلسطينية  -          
 تطور الحركة النسوية الفلسطينية •
 م المؤسسات االهليةالالجئة وٕاعال/المرأة الفلسطينية •
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Uجتماعيةإلنظرية المسؤولية ا: المطلب األول: 

يقصد بنظريات اإلعالم خالصة نتائج الباحثين والدارسين لالتصال اإلنساني بالجماهير بهدف 

تفسير ظاهرة االتصال واإلعالم ومحاولة التحكم فيها والتنبؤ بتطبيقاتها وأثرها في المجتمع ، فهي توصيف 

 .عالمية في دول العالم النظم اإل

قتصادية الالسياسية وا بالقيم والمتغيرات ةً تأثر متصال الحادثة فيها المع تعدد المجتمعات تختلف عملية ا

تصال تتغير في المجتمعات طبقأ لهذه المتغيرات وبذلك الفعالية وسائل ا نإف ، وبالتاليجتماعة والثقافية الوا

االختالف اثره في تعدد هذه  وكان لذلك، تصال والدارسين لهاالبعملية امن ى ومذاهب وافكار القائؤ ختلف ر ت

ى لإتشير  التي جتماعية النظرية المسئولية ا، والتي كان منها ختالفإللهذا ا ةالمذاهب ونشؤ النظريات المفسر 

 .) 25،ص 2000محمد، (هافي تصالالو اعالم إلطبيعة الصراع الحاصل بين السلطة والمجتمع ودور وسائل ا

مريكية عام ألعالم الى تقرير حرية الصحافة اإلجتماعية في وسائل اإليعود مفهوم المسئولية ا تاريخياً  

في الواليات  تصادية الحاصلةإلقونتيجة للتطورات ا ،حظاتبعد تعرض نظرية الحرية للكثير من المال 1947

زيد من المصالح الخاصة على حساب ندفاع المشاريع نحو تحقيق المإ حتكار، و إلوظهور قوى ا،  المتحدة

 )20، ص2003،سماعيلإ.( فراد المجتمعألالمصالح العامة 

جتهادات هادفة الى إجتماعية إال أن هناك عدة إلتحديد تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية ا وبالرغم من صعوبة

نزال وابو عذبه وعمر  ("ام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيهز الت"على أنها  Durker فقد عرفها ،تعريفها

مام ذاته عن الجماعة أمسئولية الفرد " بأنها) سيد عثمان( كما عرفها، )19، ص2011عرفات،وابو حجلة و 

مام ذاته أالتي ينتمي اليها، وهي تكوين ذاتي خاص نحو الجماعة التي ينتمي اليها الفرد، وعبارة مسؤول 

وليم (، في حين عرفها "الجماعة المنعكسة في ذاتهصورة  مماأ ،تعني في الحقيقة مسئول عن الجماعة

، وهو شخص يفي بإلتزاماته تجاه الجماعة ويعتمد تحديد مواصفات الشخص المسئول إجتماعياً " بأنها) جيمس



 

 
 

14 

خرين، وهو شخص يفكر في ألااف المرجوة، وال يحاول التميز عن هدألعليه، ويعمل دائما ما يعد به ويحقق ا

 ).49-48صمصدر سابق،اسماعيل،".( عةمصلحته ومصلحة الجما

يرى حيث وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية اإلعالمية بحرية قائمة على المسؤولية االجتماعية، 

أصحاب هذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقت، ومن هنا يجب أن تقبل وسائل 

لتزامات من خالل وضع مستويات أو إلويمكنها القيام بهذه التزامات معينة تجاه المجتمع إاإلعالم القيام ب

يجب على وسائل اإلعالم في ومن هنا معايير مهنية لإلعالم مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة، 

لتزامات أن تتولى تنظيم أمورها ذاتيًا في إطار القانون والمؤسسات القائمة، ويجب أن إلإطار قبولها لهذه ا

اإلعالم تعددية تعكس تنوع اآلراء واألفكار في المجتمع من خالل إتاحة الفرصة للجميع من  تكون وسائل

خالل النشر والعرض، أضف إلى ذلك أن اإلعالميين في وسائل االتصال يجب أن يكونوا مسؤولين أمام 

 )34-33ص ،2013حالحلة،ال(مؤسساتهم اإلعالمية مع باإلضافة إلى مسؤولياتهم أمامالمجت

أو عرض ما يساعد على  ،ر على وسائل اإلعالم نشر ماله تأثير سلبي على األقليات في أي مجتمعويحظ

 .)53ص 52،  ص2011الدليمي، (.التدخل في حياة األفراد الخاصة عليهاالجريمة أو العنف، كما يحظر 

حافة، ل الصستقالإيجاد مصالحة بين إلمحاولة عدة مبادئ في جتماعية على إلقامت نظرية المسؤولية ا

حسب ما يلخصها األساسية ، ومن هذه المبادئ ) McQuail , 2005 ،488 p( والتزامها نحو المجتمع

 : ماكويلدينيس 

 .الصحافة وكذلك وسائل اإلعالم األخرى التزامات معينة تجاه المجتمعأن تنفذ _ أ

 .وضوعية والتوازنلتزام بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والمإلا_ ب

 . لتزامات يجب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذاتيإللتنفيذ هذه ا_ ج 
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جتماعية أو إلأن الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى ا_ د 

 .توجيه أي إهانة إلى األقليات

 . ي أدائها لوظائفهاأن للمجتمع حقًا على الصحافة بأن تلتزم بمعايير رفيعة ف_  ه

 . أن التدخل العام يمكن أن يكون مبررًا لتحقيق المصلحة العامة_  و

االهتمام بالصالح العام، ويحددها آخرون بأنها االهتمام بحاجات "تعني  لإلعالمالمسؤولية االجتماعية و 

ومراعاة  االعتماد عليهأي والدقة والعدل و بسداد الر  اإلعالمتصف يالمجتمع والعمل على سعادته، بمعنى أن 

 )35-34،ص2013حالحلة،ال(  ."النواحي األخالقية

ليتها تجاه المجتمع ؤو أن تقوم وسائل اإلعالم بتحمل مسوترى نظرية المسؤولية االجتماعية بضرورة   

تجاه الحكومات أو الدول وسياستها فقط، كما ترى النظريات السابقة مثل نظرية السلطة إجميعًا، وليس 

 .شتراكيةإلرية اوالنظ

جتماعية إل، أنها تعتني بالسياق أو البيئة العدة أسباب منهافي الوقت الحالي تكتسب النظرية أهميتها و  

عتبار أثناء ممارسة العمل سواء كان ذلك في اإلعالم أو في العالقات العامة أو إلالمحيطة، وتأخذها في ا

 يدهاتشدو  عتناءها بعملية التنمية للمجتمع عمومًا،إ من خاللذلك و في أعمال الشركات في القطاع الخاص، 

عمل المؤسسات والشركات اإلعالمية  بعدم إقتصار ، ومناداتهاعلى الجوانب األخالقية في ممارسة العمل

 ).24،ص  2010، العامري(وغيرها من الشركات على هدف تحقيق األرباح للمالكين والمساهمين فحسب

 : لنشوء المسؤولية االجتماعيةالعوامل والظروف التي هيأت 

، بدأ للنقاد الغربيين فشل الليبرالية في تحقيق ما كانت تصبو إليه أو تبشر به هذه الفلسفة: عوامل فكرية: أوالً 

نسان إلفتراضات التي ترتكز عليها النظرية الليبرالية بشأن طبيعة الحقيقة واإليراجعون ا اخذو أبعد ما 

في راء إلتساع دائرة المعلومات واإ ، و مت النظريات والتطورات العلمية الحديثةأسهكما والمجتمع والحرية، 
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بالمسلمات القديمة في الحتمية والعلية، التي سادت قبل ذلك، ، وشككت زعزعة المبادئ الفكرية والفلسفية

 ).55-54، صاسماعيل،مصدرسابق( نسان العقالني الباحث عن المعلوماتإلوعززت فكرة ا

عالم، فالنظرة إلقتصادي الى التفكير في تعامل جديد مع اإلعمد التغيير في المناخ ا: قتصاديةإمل عوا: ثانياً 

قتصادية الكبرى إلبدأت الشركات والتجمعات احين  سوق بأنه حر ومفتوح للجميع تبدلتالمثالية السائدة لل

كتسبت في هذه الظروف قوة إي والت تستحوذ على الكثير من أدوات القوة بما فيها وسائل اإلعالم ومؤسساته

قتصادية على حساب اآلراء المعارضة، إلعالم عن آرائهم السياسية واإلالتي عبر فيها مالك وسائل او  كبيرة،

 ).37، صحالحلةال(مما أحدث خلًال في النظم اإلعالمية لصالح هذه الشركات الكبرى

للتنظيم الذاتي للصحافة وٕارهاصا للمسئولية تحادات المهنية بداية إلكان ظهور ا: عوامل تنظيمية: ثالثاً 

 لتطوير معايير األداء نحو المسؤولية االجتماعية، ةً ذاتية وجهودًا إراديهنالك مبادرات كان جتماعية، حيث إلا

جمعية ناشري الصحف األمريكية والجمعية من قبل  1923 العامفي الصادرة مبادئ الصحافة كان منها 

وتبعه ميثاق أنتاج  في صدور مواثيق الشرف المهنية، مهماً  دوراً والتي لعبت  األمريكية لمحرري الصحف

 ).450ص ،1987،بيتنر( 1937، وميثاق اإلذاعيين عام 1930صناعة السينما عام 

الصحافة درك بعض الصحفيين حاجة تجاه عندما أإلبرز هذا ا :تجاه األخالقي في الصحافةإلبروز ا: رابعاً 

خالق ليضعوا المثل العليا لها، وخاصة في حقبة العهود السوداء للصحافة ألالى شخصيات تتسم با

6TP1Fالحزبية

(**)
P6T الصفراء، وتراجعت  راجت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الصحافة، حيث

 )292ص، 2007صالح ، (  المسؤولة والرصينة صحافةال

 

                                                
اطلق عليها التسمية المفكر لوثر موت ، وهي فترة النصف االول من القرن التاسع عشر والذي كانت الصحافة فيه سالحا بتارا (**)

 ياسية في الواليات المتحدة االمريكيةفي الحرب السياسية بين االحزاب والفصائل الس
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 :جتماعيةإلنقد نظرية المسئولية ا

 :نتقادات منهاإللعدد من اتعرضت النظرية 

كاديميا، ولم أثنى عشر إمن حيث تشكيلها الذي ضم ) هوتشنز(لموجهة للجنة حرية الصحافةنتقادات اإلا .1

عالم بجانب إلدراك الوظيفة الترفيهية لإفكارها في من حيث فشل أكذلك و عالمي، إيكن من بينهم اي 

 .)قيم وتقاليد المجتمع(طاطة وغير محددة مثلعبارات مإستخدامها  باإلضافةالىخبارية، إلالوظيفة ا

وقد تزعم البروفسور جون ميرل هذا  من حرية الصحافة، نتقاصاً إجتماعية إلنتقادات ترى في المسئولية اإ .2

جتماعية هي بداية التدخل إل، وأن المسئولية انها موجهة نحو الترفيه واللعبأتجاه، حيث وصفها بإلا

 ).14، ص2003اسماعيل، (مومة ولكنه غامض ونسبي ألخاذ مثل اأيل الحكومي تحت شعار له رنين جم

داء ألصالح اإجتماعية عن إلت بشكل مباشر وغير مباشر على عجز نظرية المسئولية ادلنتقادات إ .3

داء ألعالمي في الغرب، فعلى الرغم من مرور مدة طويلة على ظهور النظرية وانتشار مواثيق اإلا

مكانية إصالح مهنة إن هنالك شك كبير في أوروبية الى ألمريكا والبلدان اأالمهني ومجالس الصحافة ب

أنه في غضون شهور او أعوام " الصحافة واإلعالم والتنظيم الذاتي لها، فقد كتب ونتجمري كيرتس

خبار وتمأل أعمدتها بالتوافه من األمور، ألسيرفض الجمهور الصحف غير المسئولة التي ال تحترم ا

لصحف أو سيتم إستيعابها، وستكون هي العقوبة النهائية للفشل في القيام وستموت هذه ا

 )Montgornr ,pp195-210".(يالمسئولية

وصف ميرل مواثيق الشرف المهنية لها  حيث، نتقادات الموجهة آلليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافةإلا .4

نب مجالس الصحف، وناقد بأنها من بين اآلليات الخطرة الموضوعة للسيطرة على الصحافة بجا

و الجماعات أ األفرادحد، فأحد أتضمن داخلها رغبة لإلذعان لرأي " ن المواثيقأالصحيفة، مبررا ذلك ب

 )Dennis&Merrill,p65(..."على األداء اإلعالمي نفسه وصياً  يعبر
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إن بداية " اند كلودجان برتر  فيها يقول والتي،عالميةإلعمق للظاهرة اأنطوت على فهم إنتقادات التي إلا .5

التفكير السليم في ظاهرة اإلعالم األمريكي والغربي بوجه عام ترتكز على أن األخالقيات السائدة هي 

مبادئ المشروع الخاص، حيث ينتظر اآلالف من حملة األسهم، الذين ال يهمهم في العمل األعالمي إال 

 .)17، صمصدرسابقاسماعيل،( "التوسع والحفاظ على حصتهم المالية

بيان المسؤولية الملقاه على وسائل االعالم الفلسطيني تجاه لوقد استفاد الباحث من مبادئ هذه النظرية  .6

افراد مجتمعه والعالم فيما يخص الواقع الذي تعيشه المرأة الالجئة الفلسطينية من تهميش واضح لحقوقها 

نبي من نتائج سلبية، وكذلك تحت مسميات عدة، وما مدى انعكاس ذلك التهميش على المجتمع الفلسطي

 وٕاعالم االنروا والمؤسسات االهلية وجهة هذه النظرية الباحث ليضع اصحاب القرار االعالمي الفلسطيني

 .بكافة مستوياتهم امام واجبهم االنساني والقومي في توعية الالجئة الفلسطينية بحقوقها والدفاع عنها
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 :يةالقضية الفلسطين :الثانيالمطلب 

يسعى هذا التمهيد إلى تقديم نظرة سريعة على خلفيات نشوء القضية الفلسطينية وقضية اللجوء     

 .هذه الدراسة نطالق الفصول التي تشملهاإلرضية مناسبة أالفلسطيني لتكون 

هتمام العالمي، وأصبح ظاهرة إلشكل اللجوء منذ بدايات القرن العشرين قضية إنسانية تستوجب ا

ستدعي المعالجة، حيث تعتبر هذه الظاهرة داللة على وجود خلل في المجتمعات التي يطمح أبناؤها عالمية ت

حزب الواحد ومصادرة آراء نتشار الديكتاتوريات وأنظمة الإإلى اللجوء إلى أماكن أخرى، بسبب الحروب و 

ن الدول على إغالق حدودها ، ونتيجة للصراعات السياسية والعرقية والدينية كما أن إقدام العديد ماآلخرين

 )10 ، ص2007الوالي،  .(أمام الالجئين فاقم األزمة وزادها حّدة

ها شكالأجمع بأن غرس الحركة الصهيونية في فلسطين وفي قلب العالم االسالمي والعربي إ

سعيهما سالمية والعربية و إلمتين األكبر التحديات التي تواجهها اأيمثل ) عسكرية،سياسية،حضارية(المتعددة

 )6ص ،2011 محافظة،. (ممألسترداد مكانتهما وريادتهما بين اإ نحو الوحدة و 

ستعماري إتي وليد الصدفة بل نتيجة لتكاتف أوجود هذا الكيان لم ين أ يدركالمتتبع للقضية الفلسطينية ٕان و  

لم افي العوروبا وتحقيق مصالحهم أهداف حل مشكلة اليهود في ألتقى ذلك مع إوسواء  غربي وصهيوني،

ن الحقيقة تكشف مدى أال إ و التعاطف الديني مع رغبات الحركة الصهيونية الدينية،أسالمي والعربي إلا

ستعمارية الغربية والحركة الصهيونية في تهجير شعب فلسطين وتدمير كيانه إلالظلم الذي ترتكبة الدول ا

في عالم يزعمون فيه دعوتهم للسالم  لك،هدافهم تأنفجار في سبيل تحقيق إلستقرار العالمي لإلوتعريض ا

 ).11،ص2002 صالح،.(نسانإلوحقوق ا

فالكارثة الوطنية  يام،ألمن ا رهاب الصهيوني لم تتوقف يوماً إلا بسببن معاناة الفلسطينيين إ

 نسانيةإلحتياجاتهم اإنغمسوا فيها بالبحث عن إغرقتهم في لجة النسيان لفترة أجتماعية بسبب نكبة فلسطين إلا

طار المعبر عن شخصية الشعب إلنبثاق اإ وى، وعمل ودراسة ثم البحث عن الذات الوطنية و آولية من مألا
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التضحيات في سبيل حقوقهم الوطنية المشروعة التي ال تنازل عنها من  ميقدلت األمر الذي دعاهمالفلسطيني،

 ).1ص ،1993الناطور، .( عودة وحق تقرير المصير والدولة المستقلة

سرائليا فحسب ، إ ين ليست شأنا فلسطينياً يجئين الفلسطينإلن قضية فلسطين والأيرى الباحث وهنا 

مة العربية بما ضحت في سبيل القضية الفلسطينية وبحكم ألنساني، واإ عالمي و ، قليميإنما هي شأن  إ و 

فلسطينية وقضية طار تسوية القضية الإبمعزل عما يجري في  تليس اليتها تجاه مواطنيها العرب؛ فإنهمسؤو 

 .ينيالالجئين الفلسطين

 :التطورات التاريخية لقيام الكيان الصهيوني في فلسطين .1

ليها حتى نهاية القرن إحيث كانت تنظر  ،ستعمارية في فلسطين قديمةإلن المصالح الغربية اإ    

ول أكانت وراء  دوافعالوهذه  ،تباعهأورثه المسيح الى أالوطن المقدس الذي  لهم حق نهعلى أالخامس عشر 

 لهاماً إمر نفسه كان ألوهذا ا ستعمارية الغربية للشرق العربي تحت مظلة الحمالت الصليبية،إلالمشروعات ا

 ).10-6،صمرجع سابقمحافظة،(حالليةإلهداف العنصرية والتوسعية واألللتجربة الصهيونية ذات ا

من الملكية الخاصة يتبادلونهم كهدايا  وروبا كنوعأوروبا يعاملون لدى حكام ألقد كان اليهود في 

سباب ألوذلك ، )117-113، ص2006، المسيري،(ذانهمئستإاتهم وبيوتهم لمن يشاؤون دون ويمنحون ثرو 

عتبرت اليهود إضافة لظهور الطبقة الوسطى التي إلوروبا باأدينية كونهم قتلة المسيح في نظر مسيحيي 

ول ألعلى يد ادورد ا 1291تج عنه طرد اليهود من بريطانيا عام مر الذي نألال بد من ضربها وهو ا وحوشاً 

-1306(فرنسا ما بين العامين هم من طردكذلك و  قتصادية،إلبسبب زيادة نفوذهم وسلطتهم على الحياة ا

 ،ندلسألسبانيا بعد خروج المسلميين من اإمر في ألاكان وكذلك ، )494ص،1964عاشور،) (1394

مرجع محافظة،(وغيرها الكثير من الدول ،1497وانيا والبرتغال عام وطردهم كذلك من المجر ولت

 ).12-11،صسابق
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وصعود الطبقة البرجوازية في  1492عام ) امريكا(العالم الجديدظهور مع  األوروبي لليهود الطردتزامن 

واقع الجغرافية وتحقيق لتعزيز الم ستيعاب المزيد من السكان ومن بينهم اليهود،إزدياد قدرتها على إمريكا وبالتالي أ

ت تفرض نفسها في القرن أحياء السامية بدإن ظاهرة أكما ، )19،ص1990، الحسن(التفوق التجاري والبحري

يظهر من بين  وهو الذي تصفت بالتعاون مع اليهود في تحقيق بنود عودتهم الى فلسطين،إالسابع عشر والتي 

نجلترا وهولندا إوالتي تحث  1641عام ) جوانا ولنزر كارتر ابت(نجليزيانإلالفرائض التي قدمها عالمي الالهوت ا

ول سياسي بريطاني يتولى أفكان كرموويل  ،ولونألباءهم اآرض التي وعد بها أللنقل اليهود على مراكبهم الى ا

  .)12-11،ص مرجع سابقمحافظة،( .1655مضمون تلك المذكرة ودعا لعقد مؤتمر بيربونز عام 

سحاق نيوتن توصل في كتابه إف من كل االنتماءات، تزية لعودة اليهود كانالحماسة االنجلي  

نفسهم بل من أتي من اليهود أمر العودة قد ال يأن أمالحظات حول نبوءات دانيال ورؤية القديس يوحنا الى 

ذي ييد الفرنسي من جهات عدة منها العالم الفرنسي فيليب جنتل الأخرى صديقة لهم، كذلك ظهر التأمملكة 

كما تنبأ القس  منها، ن يعطى الخليفة العثماني مدينة روما بدالً أقدم خطة لتوطين اليهود في فلسطين على 

 ماركل،.(نتهاء القرن السابع عشرإلكة يهودية في فلسطين قبل سيس ممأالفرنسي بيير جوربو بت

 ).82-81،ص2003

 وروبية،ألعلى جميع مفاصل الحياة ايضا ضد السيطرة اليهودية أستعطاف مع الكره المتولد إلهذا ا

 مبيناً  1869في كتاب جو جليوده موسو بعنوان اليهود واليهودية وتهديد الشعوب المسيحية عام  ظهر جلياً 

الخطر اليهودي في ميدان  1845كما بحث دي جوبينو عام  فيه خطر اليهود في ميدان الدين والثقافة،

 ).  61-60، ص1983، طعيمة.( وروبيألقتصاد اإلالسياسة وا

وروبية ألحول تالقي المصالح ا (*)2F)احذروا الصهيونية(ويقول الكاتب يوري ايفانوف في كتابه 

عضاء السبط أحد أفي فرنسا رسالة مغلفة كتبها  رَ شِ نُ  ستعمار فلسطين،إلنه قبل دعوة نابليون أوالصهيونية 

                                                
 (*)1969عام  31نباء نوفوستي صأمنشورات وكالة * (*)
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ل البالد التي تشمل مصر الصغرى والمنطقة حتالإذن من فرنسا إقترح بأني إ"فيها اليهودي لصديق له يقول 

حتالل هذه إسباب أن أوهنا يشير الكاتب  ،"حمرألالجنوبي للبحر الميت الى البحر االتي تمتد من الطرف 

ملوك التجارة  واصبحيحمر لألالسيطرة على البحر ا همفي العالم ولكونها تمنحنسب المواقع أرض كونها ألا

. قتسام هذه الثروات جمعيها مع فرنساً إ مقترحاً  فريقيا الجنوبية والشرقية،إ و  مع الهند والجزيرة العربية

 ).110-106، ص1985،الشريف(

حداث لتجميع اليهود في فلسطين ألوروبية دفع باألتالقي المصالح افكرة الخالص من اليهود مع 

لقد كان هناك : الدولية قائال مام الجمعية العامة للمنظمةأ 1985وهذا ما يفسره خطاب بنيامين نتنياهو عام 

عام تفجر من  2000الحلم الذي يراودنا منذ و  ،سرائيلإرض أشوق قديم في تقاليدهم اليهودية للعودة الى 

 ).11-9، ص2000، السماك(خالل المسيحيين الصهيونيين

المتفرع عن الحركة  (**)3F)الطهوري(فقد جاء بسبب تسرب المذهب لليهود مريكي ألما الدعم اأ

وروبا لظهور مصطلح أن ترجم الكتاب المقدس للغات السيارة في ألبروتستانية التي قادها مارتن لوثر بعد ا

كما  ،"لخطة اهللا للكون ولو بالقوة ن يتحقق تنفيذاً أسرائيل البد إسيس دولة أت"الصهيونية المسيحية التي تقول 

 مريكيين،ألددهم يلقى الترحيب عند الكثير من ان تقليل عألرسال اليهود الى فلسطين إمريكيون بفكرة ألرحب ا

 ).52، ص2003 ،كريستن( ضطهادإلمينهم بوطن ومالذ عن اأالى تعاطفهم مع اليهود لتالى ضافة إ

مريكية في مقال ألدارة اإلجابة احد كبار المسؤولين باإيظهر بوالذي مريكي ألسيطرة اليهود على القرار ا إن

ن وذلك آلتولون المسؤولية اين الليكوديين هم من إ" عندما قال  9/2/2003خ بتاري" الواشنطن بوست"بجريدة

سرائلية وتتعارض إلجندتهم تخدم المصالح اأو  سرائيل،إلولئك الذين يطلق عليهم المواليين أدارة تمتلئ بإلن األ

بر السياسة جأمريكية ألدارة اإلصحاب القرار في اأمريكية، هذه السيطرة اليهودية على ألمع المصالح ا

                                                                                                                                                       
 

والذي يعزى  خرج عن المذهب الكالفيني، و أسسه اإلنجليز الخارجين عن الكنيسة األنغليكانية والذين إستوطنوا في القارة األمريكيةهو مذهب (**)
 . بروتستانتي مسيحيوهي مذهب ) بالالهوت المصلح(والمعروفة أيضًا  جون كالفنتأسيسه للمصلح الفرنسي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9


 

 
 

23 

 حتكارها فيه،إوسط للحلول مكان بريطانيا وتوسيع نطاق ألمريكية على بدء دخول الصراع في الشرق األا

4Fمريكيةألفشل مشروع التقسيم الذي جاءت به لجنة بيل اوالذي جاء بعد 

 ).34، ص2003عبداللطيف، .((*)

جراءات والفرضيات الغربية من خلع إلالت اسيطرة على المنطقة تو المة العربية والحد من توحدهم و ألتقسيم الو 

 1916تفاقية سايكس بيكو عام إتحاد والترقي الى إلمن قبل حزب ا 1909السلطان عبد الحميد الثاني عام 

على  1922مم عام ألنتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة اإلقرار اإالى  1917ووعد بلفور عام 

  . )12-11،ص مرجع سابقمحافظة، .(ورن تتعهد بريطانيا بتنفيذ وعد بلفأ

ستعماري الغربي الصهيوني الذي خطط له منذ القدم لغرس كيان إلن هذا المشروع اأويرى الباحث 

ي نمو حضاري أمة وقمع ألي توحد لهذه اأجاء بهدف تحطيم  سالمية والعربية،إلمتين األغريب في قلب ا

كبر بها ألثر اأهذه التداعيات جميعها كان المت. ها وجهدهابقضية طويلة ومعقدة تستنزف طاقت هاشغالإ و  لها،

جبر على العيش تحت مسمى الجيء بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني أهو المواطن الفلسطيني الذي 

 .وهذا ما سيتناوله الباحث في المطلب التالي ضطهاد والحرمان،إلا

 :صة بالالجئينالدولية الخا والمواثيق اللجوء الفلسطيني والقوانين .2

نسان ال إلولكن ا ،نسانيإي ميثاق ألم يمنحها ومنحه حقوقا ً على مكانته أو نسان إلكرم اهللا عز وجل ا

للرساالت السماوية  نسانية ومكذباً إلالحقوق ا منتهكاً حتالل هنالك إيتمتع بكثير من الحقوق خاصة اذا كان 

الذين مشكلة الجىء فلسطين  ، وتلك حاللك الحقوقالدولية التي تنادي بت للتوصيات والقرارت ومتجاهال ً 

 .منذ تأسيسها ساوية على جدول أعمال األمم المّتحدةأكثر مألهي األقدم واألكبر واتعتبر مشكلتهم 

 29 في) 181(حداث بسبب قرار التقسمألن جالء الفلسطينيين وليد الظروف واأيخطئ من يظن 

طراف منذ بداية القرن العشرين يوم روج اليهود ورجال ألولكن بسبب خطة محكمة ا، 1947تشرين ثاني 

ن يعطى لشعب بال وطن، وبدأو يسهلون أيجب  ،ن فلسطين بلد من غير سكانأستعمار الغربي لفكرة إلا

                                                
 17/3/1939-2الصادر في نهاية مؤتمر لندن المنعقد في تاريخ اللجنة (*)
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، ومنها المؤتمر الصهيوني في رضهمأستيالء على إلهجرة اليهود ويقرون التشريعات والمغريات ل

ذا عارضوا جعلها دولة يهودية، وكذلك قرار حزب إالعرب من فلسطين  جالءإالذي تقرر فيه  1942بلتمور

لقرار  ووصوالً " قطار المجاورة ألخراج العرب منها لإ تحويل فلسطين لدولة يهودية و " 1945العمال البريطاني 

 العارف،(  وغيرها الكثير من األسباب والتداعيات 1948رهاب بمذبحة دير ياسين إلوا 1947 عام التقسيم

 )1083-1082، ص2007

جبارهم على العيش إ بيوتهم و  لقد تحّمل الجئي فلسطين الظلم العظيم والمصاعب بعد إجتثّاثهم من  

قتالع إدت عملية أو ، لحقوق اإلنسان والمواطنة ىاألدن في مخيمات و معسكرات الشتات، محرومين من الحد

مقومات مجتمع وتحوله الى حالة  الى تحطيم) 1967،1948(راضيه في عاميأالشعب الفلسطيني من 

وكذلك محاولتهم الخضوع لتبدالت بالمفاهيم ، سرةألرض والممتلكات والثروة واألاللجوء التي حرمتهم من ا

اليها والظروف التي فرضت عليهم  ؤواقلم مع طبيعة المجتمعات التي لجأوالعادات في محاوالت الت

 )1،ص1993، رالناطو (كذلك

نه ليس من السهل تناول موضوع حول الالجئين بوجه معمق في وقت أبه ب عترافإلومما ينبغي ا

سرائلية ودول ذات مصالح خاصة في إ يناقش فيه مصيرهم بشكل سري وعلني من وفود فلسطينية وعربية و 

 )15، ص2001 حنفي،( المنطقة

 :اللجوء الفلسطيني .أ   

نهار وجداول الدموع التي ذرفت أفكر ب" جوءلحتى تعي تجربة ال Bakerالكاتب اليهودي يقول 

بالروائح الكريهه : طفالألبصراخ ا: قدام الداميةألجسام العارية واألبا: طراف التي كسرت وبترتألبالدماء وا

 في البؤس المتنامي في قلوب الماليين: بالبرد القارص والجوع المتزايد: ماكن الوسخةألوا

 ). 6،ص2002سيف،(
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راضيهم عام أسرائيل الفلسطينيين من إقتالع إبمعناه الحقيقي بعد  بدأ مفهوم اللجوء الفلسطيني

الف، حيث لجؤوا الى البالد العربية تحت مفهوم  726بـــ  عددهم ، ولم تسمح لهم بالعودة والذين قدر1948

 350وهو ما ينطبق على ، )38، ص2000كناعنة، ( رهاب الكتائب الصهيونيةإالهجرة القسرية من قبل 

ين أوفي هاتين الحالتين لم يكن لدى الفلسطينيين الخيار الى  1967راضيهم في عام أني تركوا الف فلسطي

 &Maurice(يرلنديينإلتحت مسمى الهجرة القسرية، كما هو الحال لدى ا يندرجيذهبون، وهو ما 

Piaras,1989"La diaspora irlandais" In Herodote  ,P.173.( 

ضطرته ظروف الحرب إنه ذلك الشخص الذي أ "ها كان منسطيني الفلوردت تعريفات كثيرة لالجئ 

رهاب التي مارستها العصابات الصهيونية من مذابح وذلك إلعمال األو نتيجة أسرائيل إ المشتعلة بين العرب و 

قتالع المواطنيين الفلسطينيين إدى الى أسرائلية مما إلوبعدها بمساعدة القوات النظامية ا 1948قبل حرب 

أو هم ورمت بهم الى خارج حدود بالدهم سواء اولئك الذين لجأوا الى مناطق الضفة الغربية وغزة من ديار 

ومن هؤالء من لجأ للمرة الثانية ) االردن،سوريا،لبنان،مصر(ولئك الذين غادروا الى البالد العربية المجاورة أ

دول العربية المحيطة دت الى خروجه من الضفة الغربية وقطاع غزة للأوالتي  1967نتيجة لحرب 

5Fكما عرفه الجانب الفلسطيني، )53-52، ص،مرجع سابقسيف .(بفلسطين

هم أولئك الفلسطينيون : " نهأب (*)

قرار (م1947نوفمبر / الذين طردوا من مساكنهم أو أجبروا على مغادرتها، بين تشرين ) ومن تحدر منهم (

، من األراضي التي تسيطر إسرائيل عليها )نة في رودسلهدم اتفاقية ا1949يناير / وكانون الثاني ) التقسيم 

أما األونروا فقد عرفت الالجئ الفلسطيني ، )معلوماتالمركز الفلسطيني للثوثيق وال(" في التاريخ األخير أعاله

/ أيار  15م وحتى 1946يونيو / الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خالل الفترة من أول حزيران : " بأنه

                                                
األردني المشترك في  -قدمه الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني تعريف الالجئ والنازح الفلسطيني في إطار حق العودة والذي(*)

 ).م لالجئين المركز الفلسطيني للثوثيق والمعلومات1992مؤتمر أوتاوا 
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دول حيث تقدم الوكالة ، ولجأ إلى إحدى الم1948والذي فقد بيته ومصدر رزقه جراء حرب عام م 1948مايو 

 ) 2006نروا،ألوثائق ا( مساعداتها

فراد ألاولئك ابأنهم : تفاق اوسلواإردني الفلسطيني في ألحسب تعريف الوفد ااما النازح فقد عرف 

و كانوا غير قادرين على العودة أربية وقطاع غزة لذين غادروا منازلهم في الضفة الغوعائالتهم وذريتهم ا

اولئك المواطنيين الذين :رف النازحين بانهم كماعُ ، )333،ص 2010 كريم،(1967لمنازلهم نتيجة لحرب 

 ).332،ص2010سليم،(شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة للقتال

بعادهم عن ديارهم خارج إجراءات إسرائلية إلتخذت السلطات اإاولئك الذين " أما المبعدين فهم

فرج عنهم بشكل أسرائلية و إلاولئك الذين كانوا في السجون ا وأ منية،أنها أب يسباب تدعألفلسطين 

 ).3، ص1998، مخادمة،(بعادهم خارج سلطتهاإسرائيل إشترطت إ و ) تبادل االسرى(ستثنائيإ

مر الذي دعا ألسرائيلي اإلاع العربي واهم القضايا في الصر أعقد و أن قضية الالجئين هي أعتبار إوعلى 

ن تكون في مفاوضات تشمل الدول المستقبلة أللمرحلة النهائية لعملية السالم و  ارجاء البت فيهإسرائيل الى إ

النتائج التي  لكن هل ستكون ،لى فلسطينإموا دِ لالجئين وربط تعويضهم بتعويض اليهود العرب الذي قَ 

جتماعية التي تلوثت وتعددت بتعدد إلوهويته ا" ذات الالجئ"ن تعيد أدرة على ستنبثق بنهاية هذا الصراع قا

 .هتجارب هجرته ورحيل

سرائيل في إقامة دولة إلستعمارية والكيان الصهيوني إلتفاقيات بين الدول الغربية ذات النزعة اإلن اإ

سحق إسرائيلي إلرئيس اال هوهذا ما يؤكد ،يجاد ما يسمى بالالجئ الفلسطينيإفلسطين كانت السبب في 

نه كان بيننا نحن اليهود الصهاينة وبين كبار أزاحة الستار عن هذه الحقيقة وهي إس من أال ب" وايزمن بقوله

تفاق سري يقضي بتسليمنا فلسطين خالية من السكان عام إ مثال لويد بلفورأ-نجليزإلالمسؤولين ا

 ).8ص ،1978، االمم المتحدة(1943
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 ال سيماوضاع باقي الدول أل تماماً  ن الوضع الفلسطيني كان مغايراً أهذا يظهر بوايزمن  ومن رأي  

مم المتحدة الموضوعة بعد الحرب العالمية ألسس اأنطبقت عليها إ تلك التي عاشت معها نفس الظروف و 

يحائه ستإستعمار وهذا ما تم إلولى والقاضية بحقوق الشعوب في تقرير مصيرهم مع التوفيق بين متطلبات األا

وهو ما وضع فلسطين على مسافة واحدة مع الدول التي كانت تحت السيطرة العثمانية ، عالن ويلسونإمن 

، )17، ص1996ودوالبراديل،  شمبلييهو  بادجي(ستقاللإلقرب الى األذات النظام ا) أ(نتداب إلوهي من فئة ا

دارية من إلبتقديم المشورة والمساعدة ا اً لها والتي هي رهنستقالإ) أ(لدول التي صنفت بالفئةحيث نالت جميع ا

ستثناء فلسطين إردن ولبنان والعراق بإلنتداب ليحين الوقت بقدرتها على القيام بنفسها كسوريا وشرق اإلدولة ا

وهنا ، )188، ص1975، السيد(التي كانت مسرح لتنفيذ وعد بلفور الصادر عن وزير الخارجية البريطاني

ة الصهيونية مؤلفة من الدكتور وايزمن وممثليين صهاينة من فرنسا وايطاليا يرافقهم كانت البعث" يقول وايزمن

نشاء وطن إلي خطوات الزمة لوضع تصريح بلفور المؤيد أتخاذ إمسؤولون بريطانيون وكان من مهام البعثة 

لى وبعد بدء ترسيخ وعد بلفور ع ،)80ص، مرجع سابقسيف،(  قومي لليهود في فلسطين موضع التنفيذ

سن التشريعات لترسيخ مبدأ سياسة الوطن القومي اليهودي الصهاينة في  أرض الواقع من قبل الحلفاء، بدأ

 ).15، ص1982، هداوي(راضيألوقوانيين نقل ملكية ا 26/8/1920همها قانون الهجرة بتاريخ أوالتي كان 

رضاء العرب إلها ن جهودأ بريطانيا يقنتأعام على وجود بريطانيا بفلسطين  30بعد انقضاء 

 ،ن تعود اليها الحقا بما يضمن لها مصالحهاأنسحاب كدولة منتدبة على إلواليهود باءت بالفشل فحاولت ا

نتدبت الواليات المتحدة إوهنا ، 2/4/1947بتاريخ مم المتحدة ألثرها بتحويل المشكلة الى اأوهنا قامت على 

جميع الحكومات  28/4/1947الشننغ ميروز جتماعها في فإلجنة خاصة لتدارس المشكلة مطالبه ب

مشروع " وخرجت اللجنة بمشروعين ، لمشكلةعاقة حل اإوالتهديد لعدم  فعمال العنأمتناع عن إلوالشعوب ا

) 181قرار (كثرية يقضي بتقسيم فلسطين لدولتين ألقرته اأخر ألتحادية، واإييد والذي يقضي بدولة أتاللم ينل 
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وجد حالة أمما  لما يحاك ضدهم بدء الوعي للشعب الفلسطيني والعربيوالتشريعات لتبدأ بعد هذه الترتيبات 

 ).1090-1087ص،مرجع سابق،رفاالع.(ضرابات والثوراتاإلتخللها  التيالصدام 

6Fثناء اليشوفأت مشكلة اللجوء منذ بدء المنظمات الصهيونية المسلحة التي ظهرت أبد

التي مارست و ، (*)

فساح المجال للمهاجرين اليهود إل راضيهأمن  وهجرته قسراً ضد الشعب الفلسطيني رهابي المسلح إلالعمل ا

مر ألالجدد والتي شكلت فيما بعد جيش الدفاع االسرائيلي، حيث بدأ تدفق اليهود الى فلسطين منذ القدم وهو ا

لجنة للتحقيق  رسالإثرها بريطانيا بأضطرت على إ، والتي 1929الذي واجهه الفلسطينيون بثورة البراق عام 

 :رهابية لتهجير هذ الشعبإلومن الممارسات ا ،الشعب الفلسطيني الثائر ةسباب الثورة وتهدأأفي 

 ).9-7، ص2001، الجندي(كانون الثاني 1948عام ) حيفا(مذبحة قريتي بلدة الشيخ وحواسه -

 .مكنا من بناء الدولةلوال دير ياسين لما ت" والتي قال فيها ديفيد بن غوريون) القدس(مذبحة دير ياسين -

 )1998،الخالدي(

 )5،ص1998الكيالني، ( 1948ايار  21) غزة(مذبحة بيت دارس -

     قامة دولتهم المزعومة ومنهاإل اً هلها تمهيدأفراغ فلسطين من إلولقد وضع اليهود الكثير من الخطط 

وسيع حدود الهادفة الى ت 1942خطة دالت ، و 1938خطة بونيه في تموز ، 1937خطة سوسكين ( 

مم المتحده والخاص بتقسيم ألالصادر عن الجمعية العامة ل 181قترحها القرار إالدولة العبرية التي 

الداعية لتهجير  1948-1943خطة بن غوريون بين عامي ، وكذلك فلسطين الى دولتين عربية ويهودية

 ).46، ص1992مصالحة،(  ردن والعراقألالعرب من فلسطين الى شرق ا

رتكاب المجازر بل كانوا يروعون باقي سكان المدن والقرى في فلسطين، إلم يكتف الصهاينة بكما    

رتكاب إجهزة الراديو وكذلك الترويج لهروب السكان من القرى التي تم أمن خالل الترويج لهذه المجازر على 

وذلك لعدم مواجهة خرى كنوع من الحرب النفسية لتشجيع سكانها على الخروج منها االمذابح فيها وقرى 
                                                

 هي المجتمع الصهيوني الذي نشأ في فلسطين اثناء فترة االنتداب البريطاني(*)
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حتالل التهجير بالقوة للشعب إلكما مارس جيش ا، و )172، ص1991اوليبه، .( من مذابح خوانهمإمصير 

7F، وهو ما حدث في قرية الدوايمة1948الفلسطيني وتحت تهديد السالح منذ بداية حرب 

( على يد) الخليل( (*)

هلها خالل فترة أبلدات والقرى التي تم طرد ، وكان عدد ال1948ول ألتشرين ا 30-29بتاريخ ) موشي دايان

نتهاكات والممارسات إلضافة لهذه اإ ، و )11، ص2001، الجندي( بلدة وقرية 306قد بلغ  1948حرب 

الشعب الفلسطيني ومن  ستيالء على ممتلكاتإلسرائيل القوانين الخاصة بها لإصدرت أرهابية والقمعية، إلا

 :ينهذه القوان

و من رعايا أمقيم فلسطيني من كان ن كل أوالذي نص على  1950در عام قانون الغائبين الصا .1

حتى لو كان في  يعتبر غائباً  الخاص بتقسيم فلسطين 181لقرار الدول العربية وغادر فلسطين قبل ا

 .1948سرائيلي في عام إلحتالل اإلرى من فلسطين لم يشملها اأخمناطق 

نشاء والتعمير إلمن واألموال العرب لغايات اأعلى  ستيالءإلسرائيل فيه اإجازت االقانون الذي  .2

، وغيرها الكثير من القوانين الخاصة بحق التصرف لدولة 1950تشرين الثاني  29الصادر في 

سرائيلي قد إلن الكنيست اأومما يذكر  ،موال المجمدةألسرائيل بها وقوانين الممتلكات الفردية واإ

يوصي بتوطين الالجئين في البالد العربية التي يعيشون  1961في تشرين الثاني عام  صدرت قراراً ا

مر الذي يحاول العرب الفلسطينيين التصدي له طوال أل، وهو افيها وعدم السماح لهم بالعودة مطلقاً 

 ).31، ص نفس المرجعالجندي،( نألحتالل وحتى اإلفترة تاريخ ا

فترة المفاوضات العربية الفلسطينية همية طوال أكثر جدال و ألوكانت قضية الالجئين هي القضية ا

سرائيل بحقوق الالجئين لكن دون جدوى، رغم موافقتهم على الكثير إتلزم  سرائيلية والتي كانت دائماً إلوا

                                                
شخص وهو العدد الذي قدمه مختار القرية الى السلطات  580نسمة استشهد بها  4300قرية فلسطينية في قضاء الخليل عدد سكانها : الدوايمة (*)

اللواء الثامن وطوقوا القرية من ثالث جهات وتركوا الجهة الشرقية مفتوحه حيث  89وحدات من كتيبة  3حيث ارتكب المجزرة  29/3/1984االردنية 

 )سته، حق العودة للفلسطينيين، المستقبل العربي سلمان ابو(تم قتل النساء واالطفال وتهشيم رؤوسهم بالعصي
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فكار حول قضية ألوردت بعض اأالتي  (*)8F 1995بيلين -من بنود هذه المفاوضات كوثيقة ابو مازن

 :طار عملية السالم وكان منهاإالالجئين ضمن 

 وحق 48/49الفلسطيني في حرب  بته من معاناة معنوية ومادية للشعسرائيل بما سببإعتراف إ .1

 .الالجئين بالعودة الى الدولة الفلسطينية وتعويضهم عن خسائرهم المادية والمعنوية

الالجئين في الدول العربية فيما يخص رغبات الهجرة ومواقف  مسائل ،تجاهينإتبحث اللجنة في  .2

 .ستيعاب الالجئين ضمن جدول زمني يعد في المفاوضات النهائيةإدول العربية بحكومات ال

مع شمل العائالت بموافقة جسرائيل في حل مشكلة الالجئين من خالل مواصلة برامج إتسهم  .3

 .اللجنة الدولية في حاالت خاصة

الدعاوي والمطالب هاء كافة نإتعتبر منظمة التحرير تطبيق المواد المذكورة في هذه الوثيقة بمثابة  .4

 ).439، ص1998فرج اهللا، ،.( ة عن القضيةئالناش

 االحل السياسي للقضية الفلسطينية يستوجب تطبيق حق العودة لالجئين والتعويض العادل وهذإن 

ساة بشكل عام ليتم أنغراق في التركيز على المإلعن ا هتمام قانوني مؤيد له وبعيداً إمر ال يتم اال بوجود ألا

من  نتقاصإلال يقبل ا الذي لقواعد القانون الدولي ذا الحق وغيره بمنهج قانوني سليم وقوي طبقاً صيل هأت

ن الفلسطينيين على رسم حث ومساعدة الالجئي، وكذلك العمل على ) 6،صمرجع سابقسيف، ( الحقوق

ن يعملون على ي حق في فلسطيأفهاهم اليهود الذين ال يملكون  ،رضهم المحتلةأطريق لعودتهم الى  خارطة

" ناتان اورلي"فها هو اليهودي سرائيل،إلعدم الهجرة الى  يضاً ا ولوم بعضهم بعضاً  تشجيع بعضهم بعضاً 

ولكنهم في  مريكا الذين يختمون تناول شرابهم بجملة السنة القادمة في القدس،أيهاجم المهاجرين اليهود في 

 .)177-175ص،سابق مرجعحنفي،(خطة للعودة هناك وال حتى كزيارة نفس الوقت ليس لديهم

                                                
فريق من "بتوقيع محمود عباس كبير المسؤولين الفلسطينيين عن التفاوض مع االسرائيلين  1995وثيقة غير رسمية صدرت في تشرين ثاني (*)

 ".داخل حزب العمل يسمى قوى السالم
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نتهاء إ سرائلية بعد مغادرة المندوب السامي لفلسطين و إلعلن قيام الدولة اليهودية اأ 14/5/1948في و 

دقيقة من  11بعد  بهاعترفت الواليات المتحدة إمؤقته  يهودية ليف حكومةأوتم ت ،نتداب البريطاني رسمياً إلا

مرجع الخالدي،(العاممن نفس  ايار 17 في تحاد السوفييتيإلين تالهما اعالنها ثم غواتيماال والسويد بعد يومإ

 )17، صسابق

بدأ الصراع العربي الصهيوني دون تكافؤ في جميع المجاالت العسكرية  ،عالن الدولة اليهوديةإبعد 

ستعداد عكس الطرف إلعن التخطيط وا فالعرب في حالة هيجان عاطفي بعيداً  ،قتصادية والسياسيةإلوا

نشاء الصندوق القومي اليهودي لجبي إب خاصةً  قتصادياً إوالمخطط  والمنظم سياسياً  ليهودي المدرب عسكرياً ا

 ).18، ص1970كتن، ( ستيعاب المهاجرين اليهود الجددإ جل شراء السالح و أالضرائب من 

لهدنة الثانية ن اأب ألسرائيل رسالن بتعليقه على مرحلة الصراع والدعم الدوليأمير عادل ألويذكر لنا ا

من عواقب قبولنا الهدنة بال قيد وال شرط بان : " قائال 1948تموز  18مم المتحدة بتاريخ ألالمفروضة من ا

زداد إن قبلنا بتجديد الهدنة إمن وتحديناه، فأليريده برنادوت نكون قد خالفنا مجلس ا صبحنا كلما رفضنا شيئاً أ

الخالدي، ( و عسكريةاقتصادية إديبنا بعقوبات أترح خصومنا تقإن رفضنا تجديدها إ و  ،اليهود قوة وسالحاً 

 .)110، صمرجع سابق

غلب سكان دولة أتشرد ين أقلها المعاصر، ات حالة نادرة بالتاريخ البشري أما بعد الهدنة الثانية بدأ

ة دولية حيكت قلية غريبة عن المجتمع والمجتمعات المحيطة والتي كان سببها مؤامر أراضيهم من أفلسطين وتنتزع 

نسانية وخاصة بريطانيا التي سلمتهم فلسطين ولم تحمي الشعب إلونفذت ممن كتبوا المواثيق والحقوق الدولية ا

كما سلمت  ،رهاب اليهوديإلعلى ا حمت اليهود من هجمات العرب التي جاءت رداً نتداب بل إالفلسطيني كدولة 

تفاقية إها وغيرها بموجب قطومنا اللد والرملة تسليمفي خرى خاصة ما تم فضحه ألالمدن والقرى واحدة تلو ا

9Fرودس

سباب القضية الفلسطينية ولجوء شعبها وليس أن وراء هؤالء هم مَ ، ف) 33-32،صمرجع سابقسيف،( (*)

                                                
رب واليهود وقعها كالً من رالف بانش المندوب الدولي و االميراالي محمد ابراهيم سيف في جزيرة رودس بين الع 1949هي اتفاقية هدنة تمت عام (*)

 "عن إسرائيل"و والتر ايثان و بيجال يادن " عن مصر"و القائم مقام محمد كامل الرحماني 
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نهم السبب وراء لجوء الشعب أسرائيل بإذاعات إوليس العرب الذين روجت  181سرائيل لقرار التقسيم إتنفيذ 

ذاعات عربية وراء إا ما يؤكده الصحفي البريطاني ارسكين تشيلدرز عندما تحقق من أمر بوجود الفلسطيني، وهذ

ليس : فقال 1948مريكية لجميع اذاعات الشرق االوسط عام ألاللجوء وقام بفحص التسجيالت البريطانية واامر 

، وٕانما  1948رجها في عام و خاأية محطة عربية داخل فلسطين أذاعته أن الجالء أو نداء واحد بشأمر أهناك 

ن يبقوا أوامر صريحة موجهه الى المدنيين في فلسطين بأتسجيالت لنداءات عربية بل  فقد وجد العكس من ذلك

 ).53، صمرجع سابقكتن،(حيث هم

 ؤفبدأت االشتباكات ضد التواط  1947تشرين ثاني  29 في ساة بعد صدور قرار التقسيمأالم تبدأ

الف  750 جراء ذلك وتشرد 1948ايار  15 في ولكنه قضى على المجتمع الفلسطيني، البريطاني سرائيليإلا

مام موقف أوهنا وقف الالجئون في بلدان المهجر ، ردن ولبنان وسورياألضافة لإالضفة وقطاع غزة  نسمة الى

البعض و  ،على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وعدم ذوبان هويتهم وضياع قضيتهم رافض للتوطين حفاظاً 

 )27-21،ص مرجع سابقالناطور،( الل بتوازن السكانخإلمن ا خر خوفاً ألا

في حياة سكان  دراماتيكياً  سرائيلي تطوراً إلحتالل اإلعندما جلب ا 1967ساة في العام أوتكررت الم

ما  خرى خارج فلسطين وداخلها وهمأضطر الكثير منهم للجوء مرة إالمناطق المحتلة بعد الحروب العربية مما 

ن الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق هم ليسوا أسرائيل إعتبرت إذ إالكثير منهم حتى مسمى النازحون  فَ رِ عُ 

جانب وهو التصرف الذي جاء ألقامة المفروضة على اإلبمواطنين بل مقيمين يخضعون الى حد بعيد الى قيود ا

حيث وصل ، )2012شبالق، ( مدنيين في زمن الحربتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان الإل مخالفاً 

داخل المخيمات في فلسطين والدول  2001حزيران  30عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين حتى تاريخ 

وبالتالي بلغ المجموع الكلي  2,639،423بينما وصل العدد خارج المخيمات  1,235،315المتواجدين فيها

عدد  يقدر الطرف اإلسرائيليبينما ، ) 33-32،صمرجع سابق،سيف( 3،874،738لمسجلين كالجئين ل

واخر عام أرسالة خاصة كتبها مدير عام وزارة الخارجية ايثان في حسب  1948الالجئين نتيجة حرب 
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 Kossaifi,The Palestinian and The Right Of Return.July( الف تقريباً  520بــ 1950

1996.P.2( ، نروا ألحصاءات اإحسب  2012ول من كانون الثاني ألهم حتى  افي حين بلغ العدد الكلي ل

ليصبح المجموع الكلي )318،032(خرون بلغ عددهم أشخاص مسجلون أليهم إويضاف  )4،797،723(

منشورات األنروا ، كانون الثاني ( ردنية الهاشمية ألكبر منهم في المملكة األالعدد ا يتواجد )5،115،755(

،2012 (. 

 :نروا في بداية عهدها ليكتسب الفلسطيني صفة الالجئألوردتها منظمة اأروط التي هم الشأومن 

 1948سرائيل عام إها تحتلإراضي التي ألفي ا نه سكن سابقاً أبرهن ين يثبت و أ .1

 ن يرد تفاصيل بنية العائلة كاملةأ .2

 سباب رزق المعيل اذا لم يكن خسر منزلهأثير اللجوء على أتحديد مدى ت .3

 لعوز والحاجة والفقر لكل عائلة الجئةتحديد درجة ا .4

ن الالجئ ألغير دقيقة وذلك  شروطهذه الن أظهر أحصاء إلن األعتماد هذه الشروط إنه لم يتم أال إ

 )7،ص مرجع سابقالناطور،.(بات من خسر منزله ووسيلة عيشه

نية عانت ما ن الالجئة الفلسطيإخر فألوالمؤثرة في النصف ا ة هي نصف المجتمع  عدداً أوكون المر 

نه من حقها التمتع بحقوقها إالفلسطينية فة أالمر عداد أكبر من ألتمثل النسبة ا وهيعاناه الرجل الفلسطيني 

 ي بلد خاصةً أتواجدها وب أماكنكغيرها من النساء العربيات والفلسطينيات غير الالجئات بغض النظر عن 

نسانية وحملت على عاتقها ما لم إلنتهاكات لحقوقها اإلالالجئة تعرضت لكثير من اة أالمر ن هذه أعند العلم ب

مما انعكس جيال وتوفير الدخل ومجابهة ثقافات مختلفة إلنشاء اإ يحمله الكثير من الرجال سواء من الغربة و 

عالن حماية النساء إمنها و نظمة الدولية ألهو ما نصت عليه الكثير من القوانين وا، على حالتها النفسية

مم أليقان اإلالذي جاء  1974كانون االول  14حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة في طفال في ألوا

طماعهم أنفسهم بسبب أزمات التي يخلقها البشر ألكثر المتضررين من اأطفال ألن النساء واأالمتحدة ب
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ب حب و خارجية بسبأنسانية بسبب الطائفية وحب السلطة إلمما يوجد الكوارث ا الشخصية سواء داخلياً 

 )81-79ص،2011،احمد(حركات التمرد القوميستعمار وقمع إلالسيطرة وا

 ردنيةألا المملكةعلى الالجئين والتخفيف من مصابهم هي  كثر الدول كانت عطفاً أن أيشار الى و 

ال شعبها  من عتبرتهم جزءاً أحتضنتهم و عملت على إستقبالهم والتخفيف من مصابهم ، حيث إالتي  الهاشمية

صبح للفلسطينيين عدد أنتخاب مجلس نواب متساوي العدد و إ دما ضمت بالد فلسطين غربي النهر و سيما عن

مرجع العارف،(.عهم بحقوق المواطنة كاملةاء وتمتردن في مجلس الوزر ألعدد الوزراء من ال اً من الوزراء مساوي

 ).1131، صسابق

 :الدولية الخاصة بالالجئين التشريعات .ب  

جبرت المجتمع الدولي على التحرك وبذل أة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني ن حجم الجريمإ    

خاصة جتماعات والمؤتمرات الإلمر الذي نتج عنه عقد األيجاد الحلول لهذه الجريمة، اإجل أالجهد من 

ريخية ممية مبنية على سوابق تاأه من توصيات وقرارات تنتجأين الفلسطينيين وما بالقضية الفلسطينية والالجئ

10Fكالتوصيات الواردة في معاهدة نجميجن

ن يعاد تمكين رعايا أينبغي " على أنه 21والتي نصت مادتها  (*)

حترام والكرامة والمراكز الدينية التي كانت لهم قبل الحرب، إلستمتاع باإلالجانبين من رجال دين وغيرهم من ا

وظلت محتلة منذ  ستيالء عليها،إلراضي التي تم األجور اإبوكذلك بممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وكذلك 

11Fدعاء العامإلوقانون ا، )11، ص2001الجندي، ( ذلك الوقت

والتي نصت  10/8/1949الصادر بتاريخ  (**)

شتراكية إلصحابها الذين كانوا خالل فترة حكم اأتعاد بموجب هذا القانون الممتلكات الى " ولى علىألمادته ا

مرجع هداوي،(الخ ...و مذهبهمأو دينهم أو بسبب عرقهم أبسبب معتقداتهم السياسية  ضطهدواأالدكتاتورية و 

 ).267،صسابق

                                                
 17/9/1678الموقعة بين اسبانيا وفرنسا في (*)

 اليات المتحدهالقانون الخاص في القطاع االلماني الذي تحتله الو(**)
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عالن العالمي لحقوق إلنسان بشكل عام وحق العودة بشكل خاص في اإلجاء التاكيد على حقوق ا كما

 :من خالل نصه على 1948ول ألكانون ا 10بتاريخ  13مادة ) 3د) (أ(217رقم  نسانإلا

 .قامته داخل حدود الدولةإختيار محل إرد حق في حرية التنقل وفي لكل ف .1

 ).9،صمرجع سابقسيف،(ي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة الى بلدهألكل فرد حق في مغادرة  .2

نسان إلعالن العالمي لحقوق اإلمن ا المشتقلي العهد الدو  يضاً أهذا الحق الفلسطيني الراسخ للجميع دعمه 

والصادر بقرار الجمعية  1976اذار  23العمل به في  أوبد 1966المدنية والسياسية عام والخاص بالحقوق 

 :على 12والذي نص بمادته ) أ( 2200العامة رقم 

 .قامتهإختيار مكان إقليم دولة حق حرية التنقل فيه وحرية إلكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل  .1

 .ي بلد بما في ذلك بلدهألكل فرد حرية مغادرة  .2

 .حد تعسفا من حق الدخول لبلدهأال يجوز حرمان  .3

 لكنكرهوا على الخروج منها أوهذا ما ينطبق على الالجئين الفلسطينيين بحقهم بالعودة لبالدهم التي 

ال تنطبق عليهم  13ن مادة إوبالتالي ف ةخرجوا قبل قيام الدولأُ ن هؤالء أب ةً سرائيلية متحججإلترفضه الدولة ا

تنص على العودة لبلده وليست  ن المادةأغتصب موطنهم وبإنها من أ ةً يبوا المواطنة متناسنهم لم يكتسأحيث 

 ).121، ص1999شاش،(دولته 

 :181رقم القرار 

الخاص بتقسيم  1947تشرين ثاني  29مم المتحدة والمؤرخ ألالصادر عن الجمعية العامة ل 

وضع خاص لمدينة القدس بعد  وجعل ،قتصاديةإفلسطين الى دولتين عربية ويهودية مع وحدة 

مل القرار على عدة بنود تشإ و ، )UN.Documen.1961.P.10( شهادة ميالد لدولة اسرائيل 

 :همهاأكان من 

 .سرع وقت من فلسطينأنتداب بإلنهاء اإ .1
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 .سرع وقت ممكن عملياً أستقالل بإلا .2

 .ماكن المقدسة محتفظة بصفتها المقدسةألتبقى ا .3

 .ستقاللإلنتقال لتهيئة الظروف الضرورية لإستقالل فترة إليسبق منح ا .4

وروبا المشردين أُ تفاق دولي تضطلع الجمعية العمومية بتنفيذه لحل مشكلة يهود إوضع   .5

 .الف  250والبالغ عددهم 

مور ألمناقشة تقارير هذه اللجنة الخاصة وخرجوا بعدة ) لبنان(جتمع مجلس الجامعة العربية في عالية وأ 

 :منها

و أاذا تعرض عرب فلسطين للخطر  إال على حدود فلسطين وعدم دخولهاحشد القوات  .1

 .عندما يتلقى اليهود مساعدة خارجية

دخال المتطوعين من العرب إ ن و يبالمال والعتاد والخبراء العسكريتزويد العرب الفلسطينيين  .2

نتداب التي لم إلنه عمل غير ودي ضد سلطة اإبحجة  مر الذي عارضته بريطانيا،ألا

 .)15-9، ص2007العارف،(.حب بعدتنس

ئيل اسر إمر الجلي لعدم تحقيق شيء من القرارات والنصوص الدولية بهذا الخصوص هو ما ذهبت اليه ألن اأ

مم المتحدة بموافقتها الشفهية على الكثير من ترتيبات الدول والوسطاء بخصوص ألعضاء في األفي خداع ا

 مم المتحدة ومن ثم التنكر لجميع قراراتها ووعودهاألفي ا قضية فلسطين للحصول على قبولها كعضو رسمي

مم المتحدة في هذه المناسبة ألعضاء اأراد بعض أ" عترفوا به بقولهمإوهذا ما ، ) 73-69ص ،2002سيف،(

سرائيل إسرائيل فيما يتعلق بقضايا الالجئين والحدود والقدس وذلك قبل موافقتهم على طلب إختبار نوايا إ

 .)214، صمرجع سابقهداوي،(. "مم المتحدةأللتحاق باإلل
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  :194القرار   

ومن باب رفع اللوم ) الكونت فولك برنادوت(ن فلسطين أمم المتحدة بشألغتيال الوسيط الدولي لإبعد 

مم المتحدة والذي ألن الفلسطينيين للجمعية العامة لبريطانيا مشروع قرار حول الالجئيعن نفسها قدمت 

جماع دولي ويؤكد إوالذي حظي ب 1948ول لسنة ألكانون ا 11) 3-د( 194سه القرار ساأصدرت على ًأ

 ).356،ص2010كريم،(ن الفلسطينيين بالعودة والتعويضحق الالجئيعلى 

سرائيل مع إراضيهم التي تسيطر عليها أهذا القرار نقاط خاصة فيما يتعلق بعودة الالجئين الى ثار أو 

الجانب تعنت قد و ، سرائيليإلالعيش بسالم مع الطرف اليهم القبول بشترط عإالتعويض العادل وكذلك 

سياسي وعسكري  طارإلكون هذا القرار لم يوضع ضمن  194من القرار  11سرائيلي من تنفيذ الفقرة إلا

باستخدام  687عندما نص قرار مجلس االمن رقم  1991لضمان تنفيذه، كما حدث في حرب الخليج االولى 

تقوم على عدم حقهم بشمولهم فإنها  1948سرائيلية الخاصة بالجئي إلما وجهة النظر اأو  .قالقوة ضد العرا

تفاقية جنيف الرابعة إن أ، كما 1950تشرين االول  21ال في إتفاقية جنيف التي لم تدخل حيز التنفيذ إب

ن طردهم لم يكن أساس أسرائيلية على إلالخاصة بطرد المدنيين ال تنطبق على الفلسطينيين ضمن الدولة ا

 ).27، ص2001الجندي، (  قائم على حالة صراع دولي

دراك الالجئين الفلسطينيين لدالالت النكبة التي حلت بهم جعلتهم يشعرون بمضامين حق العودة التي إن إ 

، مما جعله احدى اوراقهم الرئيسية التي يستندون عليها عند تناول  موضوع قضيتهم   هذا القرارنبثقت عن إ

 ) 11،ص1992شحادة،  (

121949Fمؤتمر لوزان 

(*):  
سكانهم في المجتمعات إسرائيل والتوصية بإ ناقش هذا المؤتمر قضية الالجئين مع مبعوثي الدول العربية و       

ستقبال جميع السكان العرب في قطاع غزة إمكانية إسرائيلي إلشترط فيه الجانب اإمر الذي ألالتي يعيشون فيها، ا

                                                
 27/3/1949مؤتمر دعت اليه لجنة التوفيق الخاصة بالقضية الفلسطينية في (*)
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ن يكون أسرائيل على إم القطاع الى دولة في حال ضُ  1948و الجئين بعد حرب أصليين ألسكانها اسواء كانوا 

راضيهم في أسرائيل مقابل مساعدة دولية، بينما كان المقترح العربي عودة الالجئين الى إتوطين الالجئين في 

، )18، صمرجع سابقالجندي،( لقدسا والخط الساحلي شمال غزة واالرمله واللد وبئر السبع والجليل الغربي وياف

كجزء من الخطة  الف الجئ مبدئياً  100بول عودة قُ  3/8/1949سرائيلي على المقترح العربي في إلفكان الرد ا

وهو ما رفضته الوفود العربية المشاركة في هذا المؤتمر ، مم المتحدةألشراف اإالعامة لتوطين الالجئين وتحت 

 .)364، ص1982جبر، (181و 194نه يتنافى مع القرارين أل

Uقتصادية للشرق االوسطإلستقصاء اإلبعثة ا: 

بهدف دراسة  1949اب  23رسالها بتاريخ إالتي تم و  ،كانت هذه اللجنة برئاسة المستر جولدن كالب  

ن أة الالجئين وحل مشكلتهم بعد ستطاعتهم مساعدإوسط لمعرفة مدى ألقتصادية في الشرق اإلحوال األا

 .)1096، صمرجع سابقالعارف،(  قتصاديةإلوضاع األبنان قبولهم بسبب افضت مصر ولر 

 :تفاقية الخاصة بوضع الالجئينإل ا

ن الالجئين وعديمي الجنسية الذي دعت أمم المتحدة للمفوضين بشألمؤتمر ا 1951تموز  28قيم في أُ 

نيسان  22بدأ تنفيذه و  1950ل كانون االو  14المؤرخ ) 5د(429نعقاد بمقتضى قرارها إلليه الجمعية العامة لإ

كبر قدر من الحقوق أتوفير عضاء ألتفاقية رغبة من الدول اإلجاءت هذه ا، و 43حكام المادة أل وفقاً  1954

منها  دراكاً إ و ، 1948نسان إلعالن العالمي لحقوق اإلمم المتحدة واألساسية التي نص عليها ميثاق األوالحريات ا

تفاقيات السابقة بخصوص الالجئين إلعادة النظر باإشكلة الالجئين وكذلك نساني لمإلجتماعي واإلللطابع ا

عباء الكبيرة على أليجاد تعاون دولي بهذا الخصوص للحد من اإهمية أو  ،والخروج بقرارات جديدة مما سبقها

 )105، ص2011احمد،(للتوتر بين الدول جعل مشكلتهم سبباً  وعدمالبلدان المحتضنة لهم 
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 :الخاص بوضع الالجئينالبروتوكول  

ن الدول أ " 8ة حكام المادأل وفقاً  تهديباجالذي جاء في  1971 ولإلتشرين ا 24المنعقد في 

الموقعه في و تفاقية الخاصة بوضع الالجئين ألن اأعتبار إلخذ بعين اأذ تإ طراف في هذا البروتوكول و ألا

 1حداث وقعت قبل ألجئين نتيجة صبحوا الأشخاص الذين ألال تشمل سوى ا 1951تموز  28جنيف في 

 ،تفاقيةإلعتمدت اأن أن حاالت لجوء جديدة قد ظهرت منذ أعتبار إلخذ بعين اأواذا ت 1951كانون الثاني 

ن يتساوى في أن من المرغوب فيه أتفاقية بهؤالء الالجئين واذ ترى إلن ال يحيط نطاق اأوبالتالي يمكن 

كانون  1 ـلوارد في االتفاقية دون تقييد بالتعريف ا الوضع جميع الالجئين الذين ينطبق عليهم

 .)198، صنفس المرجع(1951الثاني

 :وسلوأمفاوضات  

وان ألن اآ" بخطابه 1991ول أنيس الفلسطيني المفاوض في مدريد تشرين أقال حيدر عبد الشافي 

عيدوا أبعاد والنفي، إلى من مصير اسقأضاف ليس أو  ،هذه القصة مدارها النزوح والتشتتن نروي قصتنا، و أ

 ). 126ص ،ابقس سيف،( )الالجئين والمبعدين الى وطنهم، فحق العودة حق لهم

في الوفد األردني (إن حكومة إسرائيل وفريق منظمة التحرير الفلسطينية بينت هذه المفاوضات و 

جهة والنزاع، إلنهاء عقود من الموا على أن الوقت قد حانممثال للشعب الفلسطيني يتفقان )  الفلسطيني

للعيش في ظل تعايش  المشروعة والسياسية المتبادلة والسعي الفلسطينيين واإلسرائليين اف بحقوقعتر إلوا

 ومصالحة تاريخية من خالل سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة

نتقالية إحكومة ذاتية  إقامة سلطةمنها مور ألعدة  المفاوضات تهدفو ، العملية السياسية المتفق عليها

تسوية دائمة تقوم على ، و سنوات نتقالية ال تتجاوز الخمسإفي الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة  فلسطينية

 )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني( 338و  242أساس قراري مجلس األمن 
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من خالل كافة القرارات  وقانونياً  انياً نسإراضيهم مدعوم أن حق الالجئين بالعودة الى أويرى الباحث 

مر الذي ألنسان والقانون الدولي االنساني، اإلوالتوصيات الصادرة عن جميع مكونات القانون الدولي لحقوق ا

ن عدم حل قضية الالجئين الى أشارة إلامع ، االطراف المعنية بقضية الالجئين لتزام القانوني لجميعإليوجب ا

مم المتحدة لقضية الالجئين ألستمرار تداول الجمعية العامة لإأن و ، على فوهة بركانبقي مسيرة السالم ست

رضتها اتؤكد على توطين الالجئين في المجتمعات التي يعيشون فيها ومعلاسرائيل  ، دفعبدوراتها المتتالية

العودة والذهاب مم المتحدة من عدم التركيز على حق ألنعكس على قرارات اإمر الذي أللعودتهم الجماعية ا

 .الى توطين الالجئين ودمجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها وتعويضهم عن ممتلكاتهم

ما يرد في مصادر القانون  ن والتشريعات وخاصةً على الرغم من وجود القوانيو نه أيرى الباحث كما 

طبق ينه لم أال إفي بلدهم الدولي الحاثه على الحق الطبيعي للفلسطينيين بالتمتع بجميع حقوقهم المشروعة 

ثير أمم المتحدة وخاصة صاحبة التألعضاء في األرض الواقع وذلك مرهون بالدول اأشيء على منها 

 .مم المتحدةألسرائيل لهذه التشريعات والقوانيين والقرارات الصادرة عن اإرضاخ إب
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 :الخاصة بها والمواثيق الدولية ةأحقوق المر  U:الثالثالمطلب 
 
مر يقتصر على ما للدول من ألن كان اأهتمام العالقات الدولية بعد إنسان في ذاته موقع إلصبح اأ   

مر ذو داللة على تطور مجال العالقات الدولية من النطاق الضيق ألحقوق وما عليها من واجبات وهذا ا

 ساسية لكل مجتمعألغاية اال نسان نفسه الذي هوإلهتمام باإلالمتعلق بعالقات الدول ليشمل هذا النطاق ا

قر عام أُ مم المتحدة الذي ألنسان تحتل مكانة هامة في ميثاق اإلن حقوق اأكما ، )57،ص2002سيف، (

 .نسانية وحقوقها من دمار بعد الحرب العالمية الثانيةإلبعد ما تعرضت له ا 1945

ساسي من مبادئه حيث يتساوى أفراد البشرية مبدأ أسالمي الحنيف فكانت المساواة بين إلما ديننا اأ  

يا :" حيث يقول اهللا تعالى... و عرقأو لون أفيه الناس بالحقوق والواجبات والحريات دون النظر الى جنس 

تقاكم، ان اهللا عليم أكرمكم عند اهللا أن إوقبائل لتعارفوا  نثى وجعلناكم شعوباً أيها الناس انا خلقناكم من ذكر و أ

 )13سورة الحجرات،اية"( خبير

 واخالقياً  وقانونياً  دينياً  صطالحاً إ و  جمع حق وهو الثابت ويستعمل مجازاً " بأنها  الحقوقتعرف 

ويكون الحق  ،و التشريع والعرفأو النظام أو القانون أو الدين أال اذا قرره الشرع إ، وال يعتبر الحق وفلسفياً 

 .تفاقية ثنائيه دوليةإو أعالن دولي إو أو تشريع خاص أقانون معين بنظام  وثابتاً  مقرراً 

هتمام إلدم وحواء من نسل مكون من جسم وعقل وروح دون اآهو ما تولد عن  "نهأب نسانإلرف اكما عُ 

 )بال صفحة،2005الزحيلي،....)(لون،العمر،العرق،الجنس،ال(ختالفات المتعددة، سواءإلبا

نسان إلفة مجاالت حياة اساسية تغطي كاألمنظومة من الحقوق ا "نهاأعلى  نسانإلحقوق اعرف وتُ 

فراد العنصر البشري أن يتمتع بها كل فرد من أقتصادية والسياسية، بحيث إلجتماعية والثقافية واإلالطبيعية وا

و تلزمة بفعل معين أنسان من تدخل السلطة في حريته إلوهي كذلك مواثيق وضمانات دولية تهدف لحماية ا

 )3ص،2003،مم المتحدةمنشورات اال(  على كيانه وثرواته حفاظاً 
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1. U سالم إلة في بعض الحضارات القديمة واأالمر مكانة: 
حضارة ما بين "ق م  3000نسان في سومر عام إلثرية ما يدل على حقوق األوجدت من خالل الدراسات ا 

ل عصور قب(في العصور القديمةو  ،)2001، عمايرة،(" النهرين وكذلك القوانيين والشرائع التي جاء بها حمورابي

ليها على إتباع وتشترى بل ينظر ) فهي تابعة الرجل ومتعته( لنسان المستذّ إلعيشة ا هافية أالمر عاشت )سالمإلا

فعات فقط في عة الرجل وتلسيته وناتن اليوناني مأفكانت النساء في زمن رفعة الش ،نها عنوان الشر ورمز الغوايةأ

ن حتى الروابط الزوجية لم تكن محترمة في مجتمع أكما ، )389راي، ،ص (كل والشرب واللبس والنظافة ألا

 ،و قيودأفي طريق العالقات الجنسية التي لم يكن عليها ثمة ضوابط  غريق ولم تكن هذه الروابط تشكل عائقاً إلا

نها أكانت شرائعهم  تفترض حيث ة أالمر ما الرومان ورثة حضارة اليونان وفكرهم فكانوا بنفس الموقف من أ

 ).114، ص1991ديورانت، ( حق لها على نفسها ال ) ةأالمر (

 عندماحوال ألا أسو أفقد كان حالها وحضارة فارس  ) شور وبابلآو (بالنسبة لحضارات بالد النهرينو 

و يبيعها لقضاء ما أن يقتل زوجته أكان له الحق ف ،ة كيفما شاءأن يتصرف بالمر أباحت شرائعهم للرجل أ

فهي  ،دوني، البسوه فلسفة دينيةمفهوم حضارة الهند لديهم في ة ألمراكان مفهوم في حين  عليه من ديون،

عندما خلق مانو النساء فرض عليهن حب " رمز الغواية وعنوان شر الرجل، فقد جاء في كتبهم المقدسة

 ن تغوي الرجل في هذه الحياةأة أالمر ةْ عَ بِ وطُ  ،الفراش والمقاعد والزينة والشهوات الدنيسة والتجرد من الشرف

 )24-23،ص2006،بوادي(" ستقالل بنفسهاإللبدا ً أة غير صالحة أالدنيا ولذلك فالمر 

فهي كانت تقول  ،ال بعد مراحلإن أللم تصل للنظرة التي نراها افإنها في الديانة المسيحية ة أالمر أما

نها أو ، ةسرة والبيت ومحبوبة ومتعألفة مرغوب فيها وخطر على اآشر البد منه وسوسة و  نهاإة أالمرعن 

صدر رجال العلم والمعرفة في روما فتوى تنص على أففي القرن السابع عشر  ،نتشار الفواحشإالمسؤولة عن 

نها أنسان وخرجوا بإم غير انسان إة أالمرهل " ين مؤتمر للبحث كما عقد الفرنسي ،"ة روح أليس للمر " نهأ

وية بل ين حقوقها لم يقتصر على النظرة الدنة مأ، وحرمان المر "نسان قذر خلق لخدمة الرجلإنسان ولكنه إ
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ة أالمرحظر على الذي نجلترا إنجليزي في عصر هنري الثامن ملك إلوالدينية وذلك ما ظهر بقرار البرلمان ا

 )63-62، ص1984،رضا(الكتاب المقدس أن تقر أ

هل به أا سالم ال نجد منها مإلستعراض جميع العصور السابقة والحضارات المحيطة بحضارة اإعند 

 ليس مصطلحاً " نسان كما قال الدكتور جميل خطاطبةإلمصطلح حقوق ا، فلهيإلسالم من قيم الحق والعدل اإلا

دمي وحقوق اهللا تعالى وحقوق العباد، آلهو حقوق او ، فالمسلمون لديهم تعبيرهم الخاص عنها، سالمإلفي ا غائباً 

ة أعاد للمر أسالم إلن اإو ،"سالمإلضوح منذ ظهور اويتحدث المسلمون عنها ويطبقونها في السلم والحرب بو 

ضافة الى حقوقها إقتصادية إلجتماعية والسياسية واإلفتمتعت مثل الرجل بكافة حقوقها ا ،حقوقها المسلوبة

 ).2013خطاطبة ،  (الشخصية

و من أحله اهللا أة بتحريم ما أسالم سواء للحد من حقوق المر إلصوات المحسوبة على األورغم ا

للرجال نصيب مما اكتسبوا " قال تعالى، ة متخطين بذلك حدود اهللاألحان غربية بدعوة تحرير المر أغنون بيت

حترام إ هلية كاملة بالمساواة مع الرجل و أسالم متعها بإلفا، )32النساء،اية" (وللنساء نصيب مما اكتسبن

حل لها مكانة أكما ، لجنائية عن اعمالهاها المدنية واي والمشاركة الزوجية ومسؤوليتأكرامتها وحرية ابداء الر 

فقد صانها طفلة  ،جتماعيةإلعطائها حقوقها اإنسانيتها الكاملة مثل الرجل بإقر أن أسامية في المجتمع بعد 

ن تتعلم ما شاءت من أولها  ،وبعد بيت الزوجية حكام لها حين بلغت بيت الزوجيةألورعاها صبية ثم فصل ا

لقية التي خلقها اهللا عليها ال يحق بحقوق شخصية خاصة بها تالئم طبيعتها الخَ  ومتعها ،علوم وفنون نافعة

لينا عن إحكام ألسهمت بشكل كبير في نقل اأذلك نجدها لو ، و مشاركتها فيهاأي شخص المساس بها أل

بما ها نطريق السند ومنهن سيدتنا عائشة عليها رضوان اهللا التي رجع اليها جل الصحابة والخلفاء يستعينو 

مور الخاصة بحياة لي في ااونجدها المقاتلة والمربية والطبيبة والتاجرة وصاحبة الر  ،و غابأخفي عنهم 

 )88-65،ص مرجع سابقالزحيلي،(المسلمين 
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والد ألقتصرت على مهمة عملها داخل البيت ورعاية اإة أن النظرة للمر أويرى الباحث مما سبق 

رضاء الرجل كالبغاء والترفيه وحرمانها إلعمال أجبارها على ممارسة إمتهان كرامتها بإوخدمة الرجل وكذلك 

نسانيتها إ عاد لها كرامتها و أسالم إلن اأال ، إسمهإمن حقوقها كافة حتى في المجال الديني التي حكموها ب

ا نوثته فكالهمأو احد من الطرفين التباهي بذكورته ألومتعها بكافة الحقوق مثلها مثل الرجل حيث ال يحق 

ال بمقدار إخر عند اهللا عز وجل ألحدهم على اأمر اهللا ومشيئته، وال يفضل أمخلوق من نطفة تم  خلقه ب

، يقول الرسول صلى اهللا ول عليهن كالرجل في بناء المجتمعالتزامه بحدود اهللا، فالنساء شقائق الرجال يع

 ).رمذيحمد وابو داوود والتارواه "( نما النساء شقائق الرجالإ" عليه وسلم

2 .U تفاقيات والمؤتمرات الدوليةإل ة في بعض المواثيق وااحقوق المر: 
مم المتحدة على ترسيخ مبدأ تساوي الفرص والمساواة خاصة السياسية ألعضاء باالتعمل الدول ا    

ة أمهم للمر بالدور ال عترافاً إ و  ،زالة العقبات التي تعيق تقدمها ومشاركتها في المجتمعمنها بين الرجال والنساء وإ 

عطائها الفرصة إعضاء على ألن تعمل الدول اامل أعلى ة أالمر تفاقيات ومواثيق متعلقة بحقوق إخرجت ب

 .للمساهمة في كافة المجاالت الحياتية في المجتمع 

ي بعد الحرب العالمية اة أمم المتحدة واللجان التابعه لها بالمر ألا هتمام هيئةإبداية  1946العام  يعتبرو 

كدت على مبدأ المساواة اوالتي  1945ية مباشرة من خالل مواد دستورها التي كتبت في سان فرانسسكو عام الثان

 في 1947ة فقد انشئ في العام أهتمام بموضوع المر إلومن باب ا ،)2012خوجه،(ة في الحقوق أبين الرجل والمر 

ة على المستوى العالمي أر الخاصة بالمر مو ألة تهدف لتولي اأمم المتحدة لجنة خاصة بالمر ألالجمعية العامة ل

والقرارت تفاقيات إلثم توالت ا، )72-69،ص2001احمد، (شكال التمييزاومحاولة النهوض بها ضد جميع 

  ة أشكال التمييز ضد المر أتفاقية القضاء على جميع إ(ة وحقوقها مثل أقليمية  الخاصة بالمر ألالدولية وا

، مؤتمر بكين 1994مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة  ،1985كينيا -مؤتمر نيروبي،  1979

 )2009 ،علي( .في نيورك 2000م اع 5+وبكين ، 1995
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 : القانون الدولي اإلنساني U.أ 
ة أرواح األفراد وصحتهم القانون الدولي لحقوق اإلنسان بحماييعنى القانون الدولي اإلنساني و   

نساني ينطبق في النزاعات المسلحة فقط بينما يسري قانون حقوق اإلنسان القانون الدولي اإل لكن ،وكرامتهم

كما أن بعض معاهدات حقوق اإلنسان تجيز للحكومات ، ات سواء في حاالت السلم أو الحربفي كل األوق

أن تنقض بعض الحقوق في حاالت الطوارئ العامة، بينما ال يسمح القانون الدولي اإلنساني بأي نقض ألنه 

 راللجنة الدولية للصليب االحم(  أصال لينطبق في حاالت طوارئ وهي النزاعات المسلحةصمم 

ICRC،2004(  

يستند القانون اإلنساني بصورة أساسية إلى قانون الهاي الهادف إلى ضبط سلوك المقاتلين و 

المسلحة أو  الهادفه إلى حماية المدنيين في زمن النزاعات الدولية 1949تفاقيات جنيف األربع لعام إ و 

المتصلين بالنزاع المسلح الدولي وغير الدولي اللذان  1977االحتالل أو النزاعات الداخلية وبروتوكولي عام  

، رأبو النص( لتزامإلحترام واإلكدا على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء كقاعدة عامة واجبة اأ

 ) 210، ص2000

 :جتماعية والثقافيةالقتصادية واالقوق االعهد الدولي الخاص بالح U.ب
سس ومبادئ للدول التي أُ جتماعية والثقافية إلقتصادية واإليضع العهد الدولي الخاص بالحقوق ا    

، جتماعية والثقافيةإلقتصادية واإلحترام وحماية وتنفيذ الحقوق اإتخاذ خطوات نحو إلوقعت على هذا العهد 

 . تلك الحقوقة لكفالة وتكريس أكثر الطرق فعالية وسرع

حق الفرد في كسب رزقه بالعمل ضمن ظروف عمل تكفل : شتمل العهد على الحقوق التاليةأو 

جتماعي، وحماية األسرة، والسكن إلالسالمة والصحة، والتمتع بحقوق النقابات، والحصول على الضمان ا

صول على التعليم العام المجاني، والكساء المالئمين، والتحرر من الجوع، وتلقي الرعاية الصحية، والح

ة أكما يكفل العهد المساواة بين الرجل والمر  ،والنشاط اإلبداعي والبحث العلمي والمشاركة في الحياة الثقافية

 .)4، ص2012جابر،( جتماعية والثقافيةإلقتصادية واإلفي كافة الحقوق ا
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 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان U.جـ
 كانون األول ١٠المؤرخ في ) ٣ -د (ألف ٢١٧جب قرار الجمعية العامة عالن بمو إلتمد هذا اعأُ 

عتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية إللما كان ا "والذي نصت ديباجتة على ، 1948

دراؤها ولما كان تناسي حقوق اإلنسان واز  ،الحرية والعدل والسالم في العالمالثابتة هو أساس  وبحقوقهم المتساوية

قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه 

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق  ،العقيدة ويتحرر من الفزع والفاقةالفرد بحرية القول و 

ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد  ،ستبداد والظلمإللى اإلى التمرد ع اإلنسان لكيال يضطر المرء آخر األمر

دره وبما للرجال والنساء من حقوق ا بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقَ نهأكدت في الميثاق من جديد إيما

 ،توى الحياة في جو من الحرية أفسحوأن ترفع مس اً مدُ جتماعي قُ إلمتساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي ا

سان والحريات ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق اإلن

فإن  ،ذا التعهدبهالكبرى للوفاء التام ولما كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية  ،األساسية واحترامها

اإلنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه ذا اإلعالن العالمي لحقوق بهالجمعية العامة تنادي 

حترام هذه الحقوق والحريات عن طريق إتمع، إلى توطيد لمجكافة الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في ا

ن ا بصورة عالمية فعالة بيتها ومراعابهعتراف إلتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان اإ التعليم والتربية و 

 :ومن مواده  )www.un.org/arموقع األمم المتحدة .(انها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتهالدول األعضاء ذا

 الً الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقيولد جميع الناس أحراًرا متساوين في " والتي تنص على ان : ١المادة 

 ".بروح اإلخاء اً ميًرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضوض

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون " وتنص على :٢المادة 

أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، 

، ة بين الرجال والنساءن أية تفرقأو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دو 

وفضال عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي 
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أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو  ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقالً 

 )112،ص 2007موسى، ( لقيودكانت سيادته خاضعة ألي قيد من ا

 :ةأعالن القضاء على التمييز ضد المر إ U.د
. 1967 تشرين الثاني 7المؤرخ في ) 22-د( 2263بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

نسان األساسية عالن من باب أن شعوب األمم المتحدة  تؤمن بحقوق اإلإلعتمدت الجمعية العامة هذا اإ

، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، إذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة وكرامتة اإلنسانية

خدمة بلدها وخدمة اإلنسانية،  ىاإلنماء التام لطاقات المرأة عل اإلنسان والفائدة للمجتمع، ويمثل عقبة تعترض

مركز ( قتصادية والثقافيةإلاجتماعية والسياسية و إلواضعة نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة ا

 )137ص, 2000,عمان

دولة عضو  189من اصل ) دولة 168( 2002/  أيار/ 31مة إليها لغاية ضبلغ عدد الدول المنو 

13Fدولة لم توقع على هذه االتفاقية 25وبقيت , من غير األعضاء في األمم المتحدة  4و 

 2004,هوفنر( (*)

 )120ص,

 : الن ما يليعإلحيث اعلنت في بعض مواد هذا ا

 أساسياً  إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافاً : 1مادة 

 .ويكون إهانة للكرامة اإلنسانية

تتخذ جميع التدابير المناسبة إللغاء القوانين واألعراف واألنظمة والممارسات القائمة التي : 2مادة 

 .تقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق ة، و ضد المرأ تشكل تمييزاً 

                                                
, اتحاد دول ميكرونيزيا , جزر كوك , دار السالم -بروناي, البحرين , أفغانستان , الواليات المتحدة األمريكية (الدول التي لم توقع على االتفاقية هي (*)

, جزر سالمون , ساوتومي اند برنست , سان مارينو , قطر , باالو , عمان , نيو , نورو , موناكو , جزر مارشال  ,كيريباتي , إيران , هولي سي 
 )اإلمارات , تونغا , سوريه , سوازيالند , السودان , الصومال 
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تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وٕاثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء : 3مادة 

 . فكرة نقص المرأة ىالقائمة عل ي النعرات وٕالغاء جميع الممارسات العرفية وغير العرفيةعل

نظمة والممارسات القائمة ألعراف واأللغاء القوانيين واإلخذ الدول جميع التدابير المناسبة تت: 13مادة

جتماعية لكي تكفل لها على اساس إلقتصادية واإلخرى للحياة األة في المجاالت اأضد المر  التي تشكل تمييزاً 

 .)91-73،ص2001 احمد،( ة نفس الحقوق أالمساواة بين الرجل والمر 

 U 1/9/1995:بكينمؤتمر U .هـ 
هداف المساواة والتنمية والسلم والنهوض أتفقت الدول المشاركة على عقد العزم بالتقدم في تحقيق إ

عن الماضي والحق ة أالمر حوال أعتراف بتحسن إلقرار اإ نحاء العالم و أة وتمكينها في جميع أحوال المر أب

ثر الفقر على العالم أعتراف بإلن ووظائفهن، وادوارهأوتنوع كل بقاع العالم رغم تنوعهن بساء بمطالبات الن

 .طفالألوخاصة النساء وا

، وجاءت على المبادئ األساسية المنصوص عليها في الصكوك المبكرة لحقوق اإلنسانمؤتمر بكين  كدأ

، وجماعات المرأة في العالم بأسره التي خرج بها تتويجًا لجهود المدافعين عن حقوق اإلنسانالمؤتمر مقررات 

االتفاق األكثر شموًال حتى اآلن بين الحكومات حول ما ينبغي القيام به لتمكين المرأة  المؤتمر كذلك يمثلو 

 ).2،ص2000، منظمة العفو الدولية (اواة الحقيقية بينها وبين الرجلواإلحقاق الكامل لحقوقها والمس

 :ومن اهم مقرارت هذا المؤتمر

ة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب أر ن تمكين المأ "التي نصت على :13مادة  

ساسية لتحقيق أمور أحياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة،هي 

 .المساواة والتنمية والسلم

اعية جتمإلقتصادي والتنمية اإلعتماد على النمو اإلن القضاء على الفقر باأ" نصت على : 16مادة

جتماعية، وتحقيق إلقتصادية واإلفي التنمية اة أالمر راك شإجتماعية يقضتي إلوحماية البيئة وتوفير العدالة ا
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عتبارهما من عوامل تحقيق التنمية إوالرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة بة أالمر تكافؤ الفرص ومشاركة 

 .)27،ص2001،توحيديو بايز ( اعتبارهم مستفيدين منهإلخدمة البشر ب ةالمستدامة الموجه

رتباط ال إقليمي والعالمي يمكن تحقيقهن، ويرتبط إلن السلم المحلي والوطني واأنصت على : 18مادة

زمات وتعزيز السلم الدائم على ألساسية في مجاالت القيادة وحل اأة التي تمثل قوة أنفصام له بالنهوض بالمر إ

 .جميع المستويات

سهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وخاصة إ ركة و ن مشاأنصت على : 20مادة

حترام إلالجماعات والشبكات النسائية وسائر المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية مع ا

مر هام لتنفيذ منهاج العمل ومتابعته أستقالل هذه الجماعات والمنظمات بالتعاون مع الحكومات إلالكامل 

 ) 2004 ،لحوار المتمدنا( .بفعالية

و نيابة عنهم أفراد ألو مجموعات اأفراد أليجوز تقديم التبليغات من قبل ا هنأنصت على : 25مادة 

ي من الحقوق الواردة في أنتهاك إلنهم ضحايا أبموجب الوالية القضائية للدولة الطرف والتي يزعمون فيها 

ن يتم أفراد فيجب ألو مجموعات من اأفراد أعن  لتبليغ نيابةً م ادِ قُ  وٕاذ ،تفاقية على يدي تلك الدولة الطرفإلا

مرجع احمد،(مكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقةأال اذا إذلك بموافقتهم 

 )101،صسابق

تخاذ موقف موحد تجاه القضايا المطروحة إلز هذا المؤتمر هو تشكل كتلة ضغط كثر ما ميأو   

 )2003،نورمجلة ( سالمية إلمن تحالف الوفود الكاثوليكية وا بالمؤتمر

 :ةأن القضاء على العنف ضد المر أعالن بشإلا U.و
، تحقيق المساواة والتنمية والسلم ن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمامأبمم المتحدة أليثار القلق لدى ا

التي أوصي فيها بمجموعة من و المرأة، ستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بإعلى النحو المسلم به في 

 1990لسنة  18مم المتحدة القرار رقم ألصدرت اأطار إلوفي هذا ا، تدابير لمكافحة العنف ضد المرأةال
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 العام صبح ساري النفاذ فيألمناهضة العنف ضد المرأة، والذي  عالمياً  من كل عام يوماً  25/11عتبار إ و 

1993 . 

كل " عرف العنف بانه 12/1993في شهر  48/104المم المتحدة وحسب قرار الجمعية العامة ل

 لماً آو من شأنه أن يلحق بالنساء مضرة أو انثوي والذي يلحق ألنتماء للجنس اإلعمل عنيف مؤسس على ا

و الحرمان التعسفي من الحرية سواء في أراه إلكو اأعمال ألالتهديد بمثل تلك ا وأ و نفسياً أ و جنسياً أ بدنياً 

 .)1، ص2009،ث واالستشارات القانونية للمراةمركز االبحا"( و الخاصةأالعامة  الحياة

 :عالن في بعض مواده الىإلشار اأو 

طراف جميع ألن تتخذ الدول اأ، نصت على ةجتماعيإلول والخاص بالنواحي األمن الجزء ا: 5مادة 

 :التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي

ة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات أية لسلوك الرجل والمر جتماعية والثقافإلنماط األتغيير ا .1

على أو أدنى أي من الجنسين أعتقاد بكون ألخرى القائمة على األوالعادات العرقية وكل الممارسات ا

 .ةأدوار نمطية للرجل والمر أو على أخر ألمن ا

عتراف بكون تنشئة إلعية كاجتماإمومة بوصفها وظيفة ألل سليماً  كفالة تضمين التربية العائلية فهماً  .2

طفال هي ألن مصلحة اأ ن يكون مفهوماً أبوين على ألطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األا

 .) 2004، 767عدد،الحوار المتمدن( ساسي في جميع الحاالتألعتبار اإلا

ابير المناسبة طراف جميع التدألتتخذ جميع الدول ا  :من الجزء الثاني  الخاص بالنواحي السياسية 7مادة

ة على قدم المساواة أفي الحياة السياسية العامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمر  أللقضاء على التمييز ضد المر 

 :مع الرجل الحق في 

 خبْ نتَ نتخاب لجميع الهيئات التي يُ إلهلية لألستفتاءات العامة واإلنتخابات واإلالتصويت في جميع ا. 1

 .قتراع العامإلعضاؤها باأ
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دية جميع أالمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وت. 2

 .المهام العامة على جميع المستويات الحكومية

 مرجع سابقاحمد،(ي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلدأالمشاركة في . 3 

 ).87،ص

 :1974كانون االول  14طفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة ألوا عالن حماية النساءإ U.ز
زمات التي ألكثر المتضررين من اأطفال ألن النساء واأمم المتحده بأليقان اإلعالن إلجاء هذا ا   

نسانية بسبب إلمما يوجد الكوارث ا داخلياً  كان ذلك طماعهم الشخصية سواءأيخلقها البشر نفسهم بسبب 

 .ستعمار ومحقها لحركات التمرد القوميإلبسبب حب السيطرة وا و خارجياً أ، فية وحب السلطةالطائ

 :لتزام به بشكل دقيق ومن بنودهإلعضاء األعالن جميع الدول اإلودعت خالل ا 

تفاقيات إ و  1925لبرتوكول جنيف  لتزامات المترتبة عليها طبقاً إليتعين على جميع الدول الوفاء الكامل با. 1

ثناء المنازعات أنسان إلحترام حقوق اإخرى المتصلة بألوكذلك صكوك القانون الدولي ا 1949ييف جن

 .طفالألالمسلحة التي تتيح ضمانات هامه لحماية النساء وا

طفال بما في ذلك ألنسانية والنساء واإلشكال القمع والمعاملة القاسية لأجرامية جميع إعماال أتعتبر . 2 

 عتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً إلبالرصاص وا عدام رمياً إلالحبس والتعذيب وا

 .)62ص  ،2006 ،يعقر( قاليم المحتلةألو في اأثناء العمليات العسكرية أالتي يرتكبها المتحاربون 

 ): CEDAW(ةأشكال التمييز ضد المر أتفاقية القضاء على جميع إ U.حـ
تفاقيات وغيرها مما إلعضائها الذين يوقعون على المواثيق والصكوك واأخالل مم المتحدة ومن ألن اإ

قتصادي الدولي الجديد والذي يوفر إلن النظام اأة يوقنون بشكل قاطع أيتفق عليه من حقوق المساواة الكاملة للمر 

 . ةأعلى مبدأ تكافؤ الفرص للرجل والمر  اً متطور متكامل مبني اً العدل والمساواة سيشكل مجتمع

ودخلت  1979ول ألكانون ا 18تاريخ  34/180مم المتحدة ألتفاقية بموجب قرار اإلمم المتحدة هذه األقرت اأ

عضاء ألجراءات من الدول اإلعلى توفر جميع ا فيها والتي  دعت  في المادة السابعة، 1981/ 3/9حيز النفاذ 
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نتخاب والترشح للهيئات إلفي بلدانهم من خالل اة في الحياة السياسية والعامة أللقضاء على التمييز ضد المر 

(  ستالم الوظائف العامة والحكومية دون تمييز بينها وبين الرجلإالمنتخبة والمشاركة في صنع القرار من خالل 

اتخاذ إلالدول منها ) 8(فيما دعت المادة ، )1، صمرجع سابقمركز االبحاث واالستشارات القانونية للمراة، 

وفرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي  ،ر المناسبة لتكفل للمرأة المساواة مع الرجل ودون تمييزجميع التدابي

 )121،ص 2000القاطرجي، (والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية

ت مَ زَ لَأة، حيث أة حقوقها وتعرف التمييز ضد المر أتفاقية دولية تضمن للمر إول أتفاقية سيداو إوتعتبر 

، )202،ص2004، قاطرجي(  ةأتخاذ خطوات واضحة للقضاء على التمييز ضد المر إاقية الدول بتفإلهذه ا

ربطت مابين مشاركة المرأة ومابين تحقيق  حيثتفاقية الدستور العالمي لحقوق المرأة، إلكما تمثل هذه ا

ي تقرير المصير حق الشعوب فو أن تعزيز السلم واألمن الدوليين على  التنمية والرفاهية والسلم، مؤكدةً 

 .حترام السيادة الوطنية ستسهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأةإ ستقالل و إلوا

 :1985مؤتمر نيروبي  U.ط
ستعراض وتقييم إلو ، ةأهو عقد للمر  1985الى  1976مم المتحدة  الفترة ما بين عامي ألعتبرت اإ

ة الذي عرف أالمؤتمر الثالث الخاص بالمر ) كينيا(نيروبيمم المتحدة في مدينة ألقامت اأمنجزات هذا العقد 

ة وخرجت بوثيق  ،)www.saaid.net، 2012خوجه،("ةأستراتيجيات نيروبي المرتقبه للنهوض بالمر إ" سمإب

ة من المشاركة وشغل الوظائف ورسم السياسات في أتمكين المر " والتي نصت على 1985نيروبي عام 

عالم إلعالمية في وسائل اإلدارية ببلدانهن وكذلك صياغة المضامين اإلمختلف النواحي السياسية وا

 .)61، ص2009،عبد الغفار( الجماهيري

 :2000لفية أل نمائية لإل هداف األوثيقة ا U.ي
نمائية إلهداف األنبثقت عنه اإوالذي  2000يلول عام ألفية الذي عقد في نيويورك في ألعالن اإن إ

قتصادية إلنسان المدنية منها والثقافية واإلحماية وتعزيز جميع حقوق اجل أ، وعد بالكفاح من لفيةألل

مم المتحدة حول ألعتبرت وثيقة اأُ حيث ، )موقع منظمة العفو الدولية (جتماعية والسياسية ولجميع البشرإلوا
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 لحياة النيابيةفي ا اة وزيادة نسبة تمثيلهأعلى تعزيز المساواة للمر  مؤشراً  2000لفية عام ألهداف التنموية لألا

 )61، صمرجع سابقعبد الغفار،(

 :نسانإل الخاص بحقوق ا 1979سالمية عام إلمؤتمر فاس للدول العربية وا U.ك
 :حيث كانت من مقرراته  

 نسان في الحياة وحقه في سالمة شخصهإلحق ا. 1

 فالنساء شقائق الرجال ،المساواة بين الرجال والنساء. 2

 للجميعالحق في التعليم والعمل . 3

 ).2001،عمايرة( جتماعية للجنسينإلالحق في المشاركة في الحياة الثقافية وا. 4

 :1986) 5(ة رقم أن المر أتفاقية العربية بشإل ا U.ل
ول أة في كافة تشريعات العمل منذ صدور أهتمام العربي بموضوع المساواة بين الرجل والمر إلا أبد 

يجب " أنه منها على 8ونصت المادة ) 61(رقم  1976ت سنة والتي عدل 1966تفاقية عربية للعمل عام إ

ن ال تنطوي على تفريق بين العمال بسبب الجنس او أن تكون الحماية التي تقررها مستويات العمل واحدة و أ

والتي نصت على ضرورة  1980لسنة  12تفاقية العربية رقم إلمن ا) 22(ثم المادة ...."اللون او الدين 

 عدد من"دولة للقواعد المتعلقة بتشغيل النساء في الزراعة وحمايتهنتحديد تشريع كل 

 )134،ص2004،الباحثين

 :1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  U.م
رؤية واسعة وشاملة  1994ايلول  13عتماده بالتزكية في إقدم هذا المؤتمر الذي عقد في القاهرة وتم    

قتصادي والتنمية المستدامة إلمعقدة والمتشابكه بين السكان والنمو اللعالقات ال للتنمية ومتطلباتها متعرضاً 

ستراتيجية جديدة تؤكد على الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية إبكافة عناصرها، كما تضمن برنامج عمله 

، يةهداف الديموغرافألمن التركيز على تحقيق ا فراد من النساء والرجال بدالً ألحتياجات اإوتركز على تلبية 
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المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واالهداف (  مامهاأة وتوفير المزيد من الخيارات أحيث ركز على تمكين المر 

 ).الخطط الرئيسية للتنمية...االنمائية لاللفية

 ة في مناطق النزاعاتأالمتعلق بوضع المر  1325من رقم  ألقرار مجلس ا U.ن
مم المتحدة لوضع القضايا ألطار اإالحثيثة ضمن  توجت المؤسسات النسائية جهودها العالمية  

 األمن الدوليينه الجهة المنوط بها حفظ السالم و عتبار إالنسائية في مناطق الصراع على أجندة مجلس األمن ب

اإلجماع بتاريخ ب 1325من رقم ألبصدور قرار مجلس ا، )ومضمونه 1325االطار القانوني للقرار .الغنيمي(

مم ألنقطة شجعت على تحرك وكاالت ا 18هو عبارة عن وثيقة مكونة من ، و 2000تشرين أول عام  31

، ويعتبر النزاعات المسلحة طراف المشتركة في حلألمين العام والحكومات وكل األمن واألالمتحدة ومجلس ا

ت ول قرار تتناول فيه األمم المتحدة ممثلة بمجلس األمن وضع المرأة في مناطق النزاعاأ 1325القرار  

  ).2009،واحة جامعة االزهر منتديات( المسلحة

مين الحماية الكافية للنساء من جميع أتخاذ التدابير الالزمة لتإنطالق نحو إهذا القرار نقطة يعد و 

القرار الدول األعضاء أن تكفل شكال العنف ومشاركتهن في  صنع القرار وعلى كافة المستويات، كما طالب أ

ة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السالم واألمن وتعزيز هذه مساهمة المرأة المتكافئ

 ).2012، صندوق االمم المتحدة للسكان ومفتاح ( الجهود

سعت من خالل تفاقيات والقرارات الدولية التي إلطالع على المؤتمرات واإلويرى الباحث من خالل ا

قتصادية إلشكاله اأة بكافة أعنصرية  والتمييز بين الرجل والمر شكال الأستئصال جميع إنصوصها وبنودها الى 

زالة كل ما يعوق نمو إ نسان، و إلحترام كرامة اإ وتحقيق مبدأ المساواة في الحقوق و  ،جتماعية والسياسيةإلوا

توفير ضافة الى إلبا، ساسي في عملية التنمية الشاملةألة الشريك اأقصاء المر إسرة من خالل ألُ المجتمع وا

كما , ، بل أن بعض أحكام القانون اإلنساني الدولي ذات أهمية خاصة للمرأةة في السلم والحربأالحماية للمر 

 .أنه يضم أحكاما ال تنطبق إال على المرأة 
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3 .Uحقوق المراة الفلسطينية في القانون الفلسطيني: 
 
نه ال أساسي فيه حيث أن ة كركأنساني ومنذ بدء الخليقة لم يكن في غنى عن المر إلن المجتمع اإ   

ة، وحيث أال بوجود دور فاعل للمر إيمكن الوصول للتنمية الشاملة والحقيقية في كافة المجاالت والمستويات 

ال من خالل إكمل وجه للمساهمة في بناء المجتمع الذي يطمح له ألن تستطيع القيام بدورها على ة أالمر ن أ

في المجتمعات البعيدة عن ة أالمر  همر الذي تفتقدألوهو ا ،وبين الرجلكاملة والعادلة بينها تحقيق المساواة ال

منذ القدم وكذلك  والذي تمتد جذوره فالعنقصاء و إلرث الثقافي المليء باإلالديموقراطية الحقيقية والمكبلة با

 .نسانيتهاإ وصون حقوقها و ة أالمر ء الرساالت السماوية  التي حثت على كرامة ىء لمبادىالفهم الخاط

ي مجتمع أوقيمتها داخل ة أالمر همية أخرين بألا من توعيةفكار والرواسب ال بد ألللتخلص من تلك او  

، وياتي ذلك من خالل معرفتنا بحقوقنا التي نصت عليها الشرائع السماوية والقوانين واالنظمة التي وضعها 

لها من دور بارز في الحياة ال يمكن لما ) حقوق المراة(البشر، ومن اهم هذه االمور التي يجب معرفتها هي 

 .ستغناء عنهإلو اأانكاره 

ضافة الى حرمانها من حقوقها إلالالجئه منها قد عانت جميع ما ذكر  باو  ن المراة الفلسطينيةإ 

لقوانين البالد المستضيفة لها  المنصوص عليها في  القوانين والتشريعات السماوية والدولية نتيجة لخضوعها 

تفاقيات الموقعة إللتزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية واإالعسكرية اإلسرائيلية المبنية على عدم األوامر و 

 .بينها وبين والسلطة الوطنية الفلسطينية

الفلسطينية الالجئة، ة أالمر  ثير واضح على الالجئين الفلسطينيين وخصوصاً أولى تأللقد كان للهجرة ا 

قبل الفلسطينية الالجئة من نظرة الناس الغريبة لها من ة أالمر التي واجهتها تمثل ذلك في األوضاع الصعبة 

 .جعلها تعيش أوضاعًا نفسية صعبة وفي عزلة عن غيرها  مما، سكان الدول التي لجأت اليها
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 ،ستهزاء التي كانت تعيشهاإل، فلم تتغير عنها صفة اللجوء وحالة اسبة لمعيشتها بعد فترة من الهجرةأما بالن 

ختيار طرق مناسبة بمفردها للتكيف إحيان الى ألالفلسطينية الالجئة  في كثير من اة أضطرت المر إولذلك فقد 

خالل القيام بالكثير من  في البيت وخارجه لمساعدة الرجل من عملٕاضطرت للو  ة،مع ظروف الحياة الجديد

قتصادية وأثرها اإليجابي على إلالناحية امن  تهامدى مشارك مما يبين لتي تعود بالفائدة على العائلةا األعمال

 . العائلة والمحافظة عليها

أة الفلسطينية أصابت المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته وأجناسه و أصابت المر أن المعاناة التي كما  

كتسابها المتطلبات األساسية إمن خالل عدم  افيةثير كبير على الناحية الثقأكان لها ت والالجئة بشكل خاص

في بالدها  لها ثلما كان متوفراً طموحاتها الثقافية م تلبية ة بعدم قدرتها علىفي الحياة المتمثل

 .)47-44، ص2003،عالونة(األصلية

وهذا يتأتى عن  والكفاح، وفي تقدم المجتمع ورقيهدور مهم في النضال  يضاً أة الفلسطينية أوللمر  

تستطيع أن تصل بأمان إلى الطريق السليم حتى ولو كانت  طريق عملها المنتج؛ فالمرأة الفلسطينية العاملة

 .)132ص،2009زيدان، ( الطريق وعرة

عمل يهم كل شخص وال سيما اإلنسان العامل الذي يعيش في (نها أنسان بإلحقوق اكارل فاسلك عرف يو 

 ) 114ص, 2003,مركز عمان )(إطار دورة معينة

كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ) السلطة الوطنية( عتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية إلومع ا 

تيحت وألول مره فرصة للشعب الفلسطيني أن يمارس السلطة على جزء أقامة دولته المستقلة فقد إومحاولتة 

ستقالل الصادر عن إلإلى إعالن ا ستناداً إن يختار ممثليه لممارسة حق التشريع أمن األراضي الفلسطينية و 

جتماعي والمساواة إل، والذي ينص على العدل ا1988عام  تشرين الثاني 15ني في لس الوطني الفلسطيلمجا

تحاد العام للمرأة إلا ( وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون بين المرأة والرجل

 ).6، ص2008الفلسطينية،
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) ية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية السياس(ة الفلسطينية أومن هنا سيتناول هذا الباب حقوق المر   

 .نسانإهي حقوق ة أالمر ن حقوق أعتبار إحسب ما نص عليه القانون الفلسطيني ب

 :الحقوق السياسية U.أ
هتمام على المستويين إلصولها إلى مواقع صنع القرار باو حظيت مشاركة المرأة السياسية وضرورة و     

صحاب أالى التحول اإليجابى آلراء ووجهات  يعودمر الذي ألا ين الماضمنذ ثمانينات القر  والعربي يالعالم

نحو ترسيخ الديمقراطية الحقيقية، والتزامهم بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة  القرار وراسمي السياسات

ية مساسي وفعال في بناء المجتمعات وتحقيق التنأة بشكل خاص كشريك أنسان بشكل عام والمر إلبحقوق ا

 .الشاملة في تلك المجتمعات 

وتنبع أهمية المشاركة السياسية للمرأة من كونها إحدى المنابر األساسية التي قد تستطيع النساء من   

واة النساء مع الرجال في لضمان مسا ين السارية إلى المستوى المطلوبرتقاء بالقوانإلخاللها المساهمة با

 .المجتمع

السلوك المباشر وغير المباشر الذى بمقتضاه يلعب الفرد دورًا فى " ها وتعرف المشاركة السياسية بأن 

شمعون ( " تخاذ القرارات وتحديد األهداف العامةإالحياة السياسية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة بأن يؤثر فى 

كل عمل إرادى ناجح أو فاشل  منظم أو غير منظم، مرحلى أو مستمر، " بأنها  فكما تعر  ، )2006،

ختيارات سياسية أو ادارة الشؤون العامة إترض اللجوء إلى وسائل شرعية أو غير شرعية بهدف التأثير على يف

 .)2007ابراش، ( ختيارات الحكام وعلى كل المستويات الحكومية محلية أو وطنيةإأو 

قد تكون ذات بأنها  ،األولى, في الدول العربية بسمتين أساسيتين ةتتسم القوانين والدساتير المتبناو   

أَما السمة الثانية، فإنها قد  ،كان جنسه، وبحق المرأة بشكل خاص شكل عام أياً طبيعة مجحفة بحق المواطن ب

تكون ذات طبيعة متحضرة ومتطابقة مع ما ورد من بنود وقرارات في المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية في 

رق دون المتقدمة يبقى في أحسن األحوال حبرًا على الو  حقوق اإلنسان والمساواة، إال أن توفر هذه النصوص
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المتداولة في   عن تلك اً مول بها في فلسطين ال تختلف كثير ولذى فإن القوانين المع، خلق آليات تنفيذية لها

 ) .،ص 2002، عابدين( الدول العربية األخرى

النسوية وجهودها الحثيثة على  هتمام الحركةإكما صّعد االهتمام بضرورة المشاركة السياسية للمرأة  

ستثمار طاقات إعتماد الدول فى تطويرها ونموها على إ ن المرأة شريكة الرجل و أعتراف بإلالمستوى العالمى، وا

فالمرأة ، من الصراعات والنزاعات العسكرية الثروة البشرية كمورد أساسى، خاصة تلك المجتمعات التى تعاني

زالت تقوم بهذا هي ما ، و يالبريطان حتاللإلمنذ ا يالفلسطين يالنضال الوطن فى هاماً  دت دوراً أالفلسطينية 

 ،قتصادية والسياسية والعسكريةإلجتماعية واإلعد اعلى كافة الصُّ  ياإلسرائيل يحتالل العسكر إلالدور ضد ا

ية والمهنية دار إل، فدخلت للوظيفة العامة بكل مستوياتها اتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينيةكما شاركت فى 

 )10،ص 2007،ميالغني(  قلة مهمة لهذه السلطة فى أدائها وعملها ووظائفها السياسية والمجتمعيةوشّكلت نَ 

نتخابات التي إلم؛ ضمن ا1976للمرأة الفلسطينيَّة كانت في العام  ةين بداية المشاركة السياسَ أمع العلم ب  

م، لكي يتسنى للمرأة 1955األردنيِّ للعام  نتخابإلحتالل وذلك عندما عدل قانون اإلجرت تحت إشراف ا

وقد بلغت نسبة اإلناث من بين مجمل أعضاء المجلس  ،الفلسطينيَّة المشاركة بالتَّصويت للمرَّة األولى

في المجلس % 5.7، ُمقارنة مع %12.9م، 2006الحاليِّ الذي تمَّ انتخابه في العام الفلسطيني التَّشريعيِّ 

و بلغت نسبة النِّساء الَّلواتي يشغلن منصب سفيٍر في الحكومة  ،م1996نتخابه في العام إذي تمَّ التَّشريعيِّ ال

م، بينما تبلغ نسبة النَّساء الَّلواتي يعملن كقاضياٍت 2006من مجمل السُّفراء خالل العام % 7.4الفلسطينيَّة، 

أو وكيل (شغلن منصب الُمدَّعي العام من ُمجمل القضاة في ذات العام، ونسبة النساء الَّلواتي ي% 11.2

 ).2007محسن، (  %12.1) نيابة في النِّظام القضائيِّ الفلسطينيِّ 

إن تعزيز مشاركة النساء في السلطة التشريعية لم تعد شعارًا أو رغبًة ُتطلقها السلطة أو هذا الحزب   

نتخابي إلفالنظام ا ،ية لهذه المشاركةمانات الحقيقأو ذاك، بل تحتاج لتشريعات وسياسات وٕاجراءات توفر الض
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 حال دون فرص المشاركة الفاعلة والحقيقة للنساء، ويعزز سياسة المحاصصة والثنائية الحالي

 .)2،ص2012،نشوان(

ة ألمر اطينية التي تقر بالمساواة وعدم تمييز نه ورغم وجود القوانين والتشريعات الفلسأويرى الباحث  

، إال داء السياسىألن تكون حاضرة في اأجل أها ما زالت تبذل قصارى جهدها من نإالرجل  ف عنالفلسطينية 

حتالل إة  الفلسطينية في ظل أما تواجهه المر ظل أن جميع هذه الجهود قد ال تحقق النتائج المرجوة في 

 التي البسبب النظرة القديمة والموروثه  عنهاخذ من صورة أُ تعديل ما  ،و ال فيرض فلسطينألصهيوني 

 .زالت تمارس وتطبق

 جتماعية والثقافيةالالحقوق ا U.ب
ركًنا أساسًيا في الحياة العامة لكافة المجتمعات،  جتماعية والثقافية للمرأة أصبحإلن موضوع الحقوق اإ     

التي جتماعية كالعادات والتقاليد إلفهي نصف المجتمع ولديها طاقات هائلة مثل الرجل، ولكنها مقيدة بالقيود ا

ن من يحدد لها مستقبلها هو األب أو أخدمة الرجل و حصر دورها في ، و دون نقاش األوامرجبر الفتاة على تنفيذ ت

 ،ي تحديد مكانة المرأة في المجتمعجتماعية والثقافية والتربية البيتية لها دور أساس فالالتنشئة اف ،الزوج أو األخ

أن ما  والجدير بالذكر ،جتماعي والثقافي للمرأةإللتمكين اوهذه التنشئة ال تزال تشكل عقبة أساسية في طريق ا

منظمة المراة ( صوص عليه في الدساتير والقوانينمع ما هو من رض الواقع ال يتفق نهائياً أة على أتعيشة المر 

جتماعية والثقافية تتيح لها التعامل في كثير من الة في الحياة اأمشاركة المر ولذا فإن ، )4، ص2009العربية،

شياء ويهبط ألنعزال سيحرمها هذه اإلهتمامات الرفيعة، بينما اإلمجاالت الخير ويكسبها الخبرات المتنوعة وا

 .)210، ص2008صالح، (هتماماتهاإبمستوى 

الدور الذي قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة بعد هجرة سنة ب" الالجئة/الفلسطينية دور المرأة ويعرف 

  .)2، صمرجع سابق، عالونة( "بعد تلك النكبة وحتى االستقرار للسكن في المخيم، خاصة في الفترة  1948

قضايا الحياة عامة في موعة من القضايا التي تشمل ربما مج ة في المجتمع الفلسطينيأوتواجه المر    

هذه الحقوق والثقافية وتمتعها ب جتماعيةالالفلسطينية بالحياة اة أالمر المجتمع لذا تحظى دراسة درجة مشاركة 
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ة أالمر ، فال تزال جتماعي ومن عدم المساواةإلمن التمييز ا كبيراً  بأهمية خاصة كون النساء يواجهن قدراً 

، كما ال يزال دورها ضعيفًا على صعيد المشاركة في الحياة دة عن المساواة الكاملة مع الرجلالفلسطينية بعي

لثقافة اسيادة  ،عود السبب في ذلك إلى عوامل منها، ويخرىة، وفي المجاالت التنموية األجتماعية والثقافيالا

ة جتماعيإموية تن، كما أن السلطة الوطنية والمنظمات األهلية لم تقم ببلورة وتطوير سياسات الذكورية التقليدية

 )2010النادي، و تيم (  ةأالمر من شأنها تقوية وتمكين التي مختلفة القطاعات ال في

دواته ومواده المتوفرة أو  الفلسطيني تفادة والمشاركة لجميع مكونات المجتمعسإلن اأو يرى الباحث   

ة في أشراك المر إعملية ، وبالتالي فإن مثل في الوصول الى رفعة المجتمع الفلسطيني وتطورهألهي الطريق ا

خذ دورها أعن  ئهااقصا وأنتعتبر من معايير التنمية الشاملة،  هاالكامل لقدرات التوظيفو الحياة العامة 

 .مجتمع  هو تغييب لعنصر هام وفعالالحقيقي في ال

جتماعية والثقافية تعتمد على مدى الخدمات المقدمة من الة الفلسطينية اأن درجة إسهامات المر وأ 

جتماعية الجتماعي وتمتعها بكافة الحقوق اإلرها الفاعل في المجال او المجتمع التي تساعدها على القيام بد

 . ساس الجنس أتعليم وصحة وغيرها من هذه الحقوق دون تمييز مع الرجل على والثقافية من 

 :قتصاديةالالحقوق ا .د
حياة الالجئين الفلسطينيين في قتصادي من العوامل األساسية المؤثرة بشكل كبير إليعتبر العامل ا  

كثيرة أخرى على المستوى الفردي بأبعاد  ثيرهأالذي يرتبط ت رمأل، وهو اعلى المرأة الفلسطينية الالجئة وخاصةً 

نية الجديدة لالجئين الجماعي وحتى على المستوى المجتمعي ككل في ظل التجمعات السكاو 

للمرأة الفلسطينية الالجئة دور مهم منذ بداية النكبة وتأثيراتها ومن هنا فقد كان ، )المخيمات(الفلسطينيين

عانى قتصادية التي إلالالجئة في مواجهة األزمة ا المرأة حيث ساهمت ،المختلفة على الشعب الفلسطيني

األمر الذي نتج فأصبحت تخرج للعمل مثلها مثل الرجل في المزارع والكسارات  منها الالجئون الفلسطينيون

 ). 61-60،ص 2003عالونة ،  (في تلك الظروف  نظرة المجتمع عن المرأة تغيرعنه 
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نها تشكل نصف المجتمع أب التنمية االقتصادية وخصوصاً ة الفلسطينية في ألمر رغم الدور المهم لو   

في ة أعما كانت عليه المر  قتصادية كانت ضعيفة وان كانت ال تختلف كثيراً إلن مشاركتها اأال إ، الفلسطيني

على العمل داخل المنزل وذلك لعادات وتقاليد بالية  مقتصراً ة أالمر ، حيث كان دور خرىألالمجتمعات العربية ا

محصور ة أالمر ن  دور أ، حيث نظر المجتمع الى نتاجية المختلفةإلعمال األمن المشاركة في اة أمر المنعت 

ثناء أنه لم تتوفر تشريعات قانونية وطنية صريحة أ وخصوصاً  عمال المنزلية اليوميةألاو والد ألفي تربية ا

، 2010الدغستاني، (قتصادية إلاالفلسطينية الالجئة في المشاركة ة أالمر ولى تنص على حق ألفترات اللجوء ا

 .)105-104ص

من القوى العاملة % 16ة في سوق العمل الفلسطيني ال تتجاوز أن  مشاركة المر أعلم بومع ال 

على بين النساء ألوكانت النسبة ا% 30الفلسطينية وبلغت نسبة البطالة بين النساء الفلسطينيات نحو 

مني ألقتصادي واإلالوضع ا بسببالبنات عن التعليم توقيف ، وكذلك )32، ص2012مفتاح (الالجئات 

سري تجاههن في المصروف اليومي، عدا عن دفعهن للعمل في مجاالت تعتبر دونية ألالصعب، والتمييز ا

 التية أوضاع المالية للمر ألمثل اإقتصاديًا  هاعدم تمكين وأيضاً  ،خالقيأو أقتصادي إ جتماعي و إمن منظور 

، 2007عثامنة، و  الشرعة( قتحام سوق العملإونقص المؤهالت التي تسمح لها بستثمار، إلمكنها من ات

والتي ة وقلة القطاعات الوظيفية المتاحة لها أجتماعية تجاه المر إلمنظومة القيم ا باإلضافة الى، )211ص

جتمع كثر من المأو أالفلسطينية التي تشكل النصف ة أالمر ن مشاركة إف، قتصاديإلالى تدهور وضعها ا تدأ

العملية بجل النهوض أمطلب تنموي مهم من أصبح في التنمية االقتصادية ستفاده منها إلواالفلسطيني 

  ).2007شبانه، (قتصاد الفلسطيني إلاتطور نعكس بدوره على يمر الذي ألا التنموية الشاملة

لسطينية الالجئة أن هنالك العديد من العوامل التي كانت تؤثر على دور المرأة الفويرى الباحث     

ة من أالعوامل تأثيرًا عليها، وكذلك النظرة الدونية للمر هذه قتصادية هي أكثر إلن العوامل اأو  ،بشكل مباشر

 .الخاطئ للدين رث الثقافي المنتهية صالحيته والفهمإلالرجل صاحب القرار بوضع التشريعات المرتكزه على ا
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الذي تجاهلتها ) ةأالمر (خرألا سطيني لتفعيل نصفهن المجتمع الفلحوج مأنه ليس هناك أب علماً  

نسان إلكثر في سبيل رفعة اأو أ، وهي التي ضحت مثل الرجل فرع مجاالت الحياةأن في بعض القواني

 .الفلسطيني 

 : ة الفلسطينيةأطر القانونية الفلسطينية لحقوق المر ألا. 4
 

  1988من العام  15/11في  فلسطينيةستقالل الصادرة عن منظمة التحرير الإلوثيقة إعالن ا.  أ

مركز االبحاث واالستشارات القانونية (هم األسس والمبادئ القانونية لبناء الدولة الفلسطينيةأوالتي تعد من 

فيها  ،ينما كانواأن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أ"  ، والتي جاء فيها نصاً )2، ص 2009للمراة، 

نسانية، إلكرامتهم ا هاويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فييطورون هويتهم الوطنية والثقافية 

اغلبية أل، ورعاية احزابألي وحرية تكوين اأساس حرية الر أفي ظل نظام ديموقراطي برلماني يقوم على 

نها أومن خالل ما جاء في هذه الوثيقة يمكن القول ب..." غلبيةألقلية قرارات األحترام اإ قلية و إلحقوق ا

تفاقيات الدولية ذات إلنسان وافمن شرعية حقوق ا نطالقاً إة أنصاف المر إتجاها يقوم على مبدأ إرسمت 

 )17، ص2006، وزارة شؤون المراة(  الصلة

 :م29/5/2002الصادر في  ساسي الفلسطينيألالقانون ا.  ب
ث  نص في المادة خذ بمبدأ المساواة بين الجنسين حيأن المشرع الفلسطيني في هذا القانون قد إ  

الفلسطينيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو (على أن ) 9(

ن أ، وعليه فال مجال لإلبقاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة كما )الرأي السياسي أو اإلعاقة

ي حثت السلطة الوطنية على العمل دون إبطاء على من القانون األساس) 10(الفقرة الثانية من المادة 

المركز الفلسطيني لحقوق (  االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان

 ).ت.، ب35االنسان، سلسلة دراسات 
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لمسودة الثالثة من ا) 19(، حيث جاء في المادة ى إعداد دستور البالد  في فلسطينيجري العمل علو      

كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، : "لهذا الدستور على أنه

ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو 

 ".المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر واألنثى الرأي السياسي أو اإلعاقة، إن مصطلح الفلسطيني أو

حترام، إلحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة ا"من ذات المسودة على أن ) 20(وتنص المادة  

جتماعية والثقافية لكل إلقتصادية واإلوتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية وا

ال يحرم شخص من حقوقه وحرياته  ،أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرصين، وتمتعهم بها على المواطن

 ).2006وزارة شؤون المرأة (  "األساسية أو أهليته القانونية ألسباب سياسية

تفاقية القضاء إبشآن المصادقة على  2009لسنة ) 19(كما صدر عن الرئيس محمود عباس مرسوم رقم  

بما ينسجم وأحكام القانون األساسي الفلسطيني وهذا يعني أنه  )سيداو(التمييز ضد المرأة على جميع أشكال 

 ).  2012أبوصلب ، ( يوجد تحفظ على بعض المواد في االتفاقية

 : ة الفلسطينيةرأالوثائق الوطنية الفلسطينية التي تنص على حقوق الم .ج 
و، وتسلمها تفاقية أوسلإة الوطنية الفلسطينية بعد وهو العام الذي أنشات فيه السلط  1994بعد عام    

عمدت المرأة الفلسطينية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق على أساس ، صالحياتها التشريعية

وكانت نتيجة هذه الجهود إعداد مجموعة من الوثائق التي تحمي حقوق المرأة وعلى وجه ، جتماعيإلالنوع ا

 :انب التشريعي، ومن أهم هذه الوثائقالخصوص في الج

تحاد العام للمرأة الفلسطينية، والتي إلفي مدينة القدس عن ا 1993وثيقة حقوق المرأة الصادرة في العام  .1   

تخاذ إ التي تضمنت ضرورة فرض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل و  ،عليها الرئيس أبو عمار رحمه اهللاصادق 

تضمن الوثيقة  كما، راء التعديالت التشريعية الالزمة، وعلى وجه الخصوص إجتكفل ذلكجراءات التي إلكافة ا

بكافة المجاالت، وتطرقت كذلك لمطالب المرأة في  تي شكلت في مجموعها مطالب المرأةمجموعة من الحقوق ال

 )2006،التحاد العام للمرأة الفلسطينيةا(  مجال قانون األحوال الشخصية
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والتي تستند إلى  1994تحاد العام للمرأة الفلسطينية في عام إلق المرأة الفلسطينية والتي أعلنها اوثيقة حقو   .2  

 1979لغاء كافه أشكال التمييز ضد المرأة الصادر عام إلتفاقية الدولية إلا

لس لمجلى اسم جميع نساء فلسطين إإتحاد العام للمرأة الفلسطينية بإلمذكرة المطالب النسوية التي قدمها ا .3  

 ).5، ص2008،التحاد العام للمرأة الفلسطينيةا( 1997آذار 8التشريعي الفلسطيني في 

لمجموعة من المراكز تحاد العام للمرأة الفلسطينية إلعن ا 2000وثيقة حقوق المرأة الصادرة في العام    .4   

من المبادئ  حيث تضمنت عدداً  ،1993على ما تضمنته وثيقة العام  والمؤسسات النسوية، والتي جاءت لتأكد

 .لترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ساً سُ التي تشكل أُ 

، والتي شكلت إضافة إلى الوثائق السابقة، كما جاءت لتأكد 2002وثيقة حقوق المرأة الصادرة في العام .    5 

مرجع العام للمرأة الفلسطينية، التحادا( على كافة الحقوق والمبادئ التي تم تضمينها من خالل هذه الوثائق

 )سابق

في رفعة وتقدم المجتمع الفلسطيني، بسب عادات  ن التمييز بين المرأة والرجل يشكل عائقاً أويرى الباحث 

لمجتمع عندما وضرورية لتقدم ا مهمةن تشكل رافعة أجتماعية عززتها القوانين والتشريعات السارية والتي يفترض إ

ستمرار المؤسسات إ وعليه فالبد من معالجة هذا العائق من خالل عمل و  ،لعدل والمساواةا أتكون قائمة على مبد

المختلفة في تعليم وتمكين وتقوية المرأة حتى يتسنى لها المشاركة في الحياة العامة الفعالة في بناء المجتمع 

 .جتماعيةإلالديمقراطي المبني على المساواة والعدالة ا

القانون (غير القانون الفلسطيني  حتى األن عدة قوانيين نافذة العمل في فلسطينوٕاذ ما علمنا أن هنالك 

الحاجة  سنتيقن) ، القانون العثماني، القانون المصري1948فترة االنتداب حتى  االردني، القانون البريطاني

جئين أليجاد قانون فلسطيني رسمي ينظم حياة الفلسطينيين على أرض فلسطين، وكذلك يكون مرجع لال

 . ينما وجدوا بحقوقهم وواجباتهم الدستورية الفلسطينية أالفلسطينيين 
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 : الالجئة/ة الفلسطينيةأعالم الفلسطيني والمر إلا U:الرابعالمطلب 

، أحد أهم المكونات األساسية ..)المسموعة والمقروءة والمرئية(يعتبر اإلعالم بوسائله المختلفة  

نفجار المعرفي في كافة األبعاد إلهذا العصر الذي شهد سرعة في حركة ا الُمتحكِّمة في حركة اإلنسان في

فراد الثقافية والسياسية ألكثر الوسائل المؤثرة على سلوكيات اأعالم من إلاصبح أاإليديولوجية والتقنية، حيث 

بل تعّداه وبناء عليه فإن اإلعالم اليوم لم يعد مجرد ناقل لخبر، ، )19، ص2004ابو شنب، ،( جتماعيةإلوا

إلى نقل المعلومات السياسية والثقافية والقيام بدور التعليم والتوعية والتوجيه واإلرشاد في كافة مناحي الحياة 

 ).2004ابو الغزالن،( مما يعطيه المزيد من األهمية والخطورة في آن مًعا

هم الخاطئ للدين فان الفلسطينية من ضغوط التربية الشرقية والف/ة العربيةأفي ظل ما تمر به المر و  

ب ان ن لم يجد المنهج الواضح الذي يجألنه الى اأ، حيث عالم هي سلسلة ال تنتهي من الطرحإلعالقتها با

الفلسطيني قد ركز على /عالم العربيإلن اأب علماً ،  فهم وحقيقة أهمية دور المرأة يسير عليه ليصل الى

ة مثل البرامج التي تهتم بشكلها أي تقديم الرفاهية للمر ولى فألة تمثلت اأساسيتين فيما يخص المر أنقطتين 

ة أخرى بالقضايا الشائكة والحساسة الخاصة بالمر ألهتمت اإدوار المنزلية المختلفة لها، فيما ألومالبسها وا

خرى سواء كانت ألعالقتها بالرجل، والبرامج التي تدعو الى مشاركتها في مجاالت الحياة ا خصوصاً 

 )2008،باعشن(  جتماعيةإلسياسية واقتصادية والإلا

الفلسطيني بكافة /م العربيعالإلعتبار من قبل اإلالفلسطينية بعين ا/العربيةة أالمر خذ قضايا أولكي تُ  

يدي من قبل المؤسسات ألستراتيجية إعالمية وطنية فال بد من تكاثف الجهود وتماسك اإلوالوصول  هوسائل

حزاب والجهات المختلفة المؤمنة بحقوق المرأة في مجتمع تسوده قيم األكذلك ، و عالمية وكافة كوادرهاإلا

نسان إلحترام حقوق اإ ساسياتها وقواعدها وقوانينهاأالديموقراطية والحرية والعدالة المجتمعية، حيث تضمن في 

 .)سامية الزبيدي، أوراق رأي( ة خصوصاً أعمومًا، والمر 
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وموضوعي يقدم صورة واقعية عن المجتمع وعن من هنا فال بد من تبني خطاب إعالمي صادق  

فدور  ،مع دور الرجل في المجتمع الواحد المرأة مجسدًا أدوارها اإلبداعية واإلنتاجية والتي تتكامل حتماً 

 ن تلعب دوراً أوحقوقها يسهم ولو بشكل بطيء في تمكين المرأة بة أالمر اإلعالم في التركيز على قضايا 

عالمي المؤثر تتغير إلنب أخيها الرجل للنهوض بالمجتمع، فمن خالل هذا الخطاب اإلى جا وحيوياً  ايجابياً 

صبح من أومن المجاالت التي  ،عراف موروثه باليةأوجدتها عادات وتقاليد و أالصورة النمطية  التي 

 عتبارها تشكلإعالم مجاالت التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة بإلن يخوض فيها اأالضروري 

مهم في تنمية  للمؤتمرات دورن أومما ال شك فيه . منظومة أساسيًة في عملية التنمية البشرية واإلنسانية

القضايا غالبًا ما تبقى تحت  ن هذهأال إة والخاصة بها، أالمرأة في القضايا المرتبطة بالمر وعي المجتمع و 

ن تناقض مع التعاليم الدينية السمحة من عالم الضوء عليها ويبرز ما فيها مإلحتى يسلط ا  رفْ سيطرة العُ 

همية و أمن ناحية ثانية، ليشكل بذلك الدور األكثر ) و بالتالي إنسانية الرجل(ناحية ومع إنسانية المرأة 

 ). 2006، كشغري( فاعلية في إحداث التغيير المطلوب

اره شريًكا أساسيًا في عتبإب ويرى الباحث ان اإلعالم له رسالة هدفها التأثير على العقول والعواطف

، ولذا وجب عليه النهوض بالمرأة ودعم حقوقها بما يعزز ثقة المجتمع انهوض المجتمعات بكافة مجاالته

خيها الرجل، وكون أيضمن حياة إنسانية كريمة لها بمساواة وعدالة تامة مع  يبقدراتها وٕامكاناتها في واقع عمل

أحد أهم عناصر صمود الشعب الفلسطيني، فهي من يتحمل التبعات الفلسطينية الالجئة كانت ولم تزل ة أالمر 

واقع المرأة في اإلعالم ن أ، اال وتبعات اللجوء حتالل الصهيونيإلنتهاكات القمعية من قبل اإلالحقيقة ل

المجتمع (جتماعي الشرقيإلالفلسطيني ال ينفصل عن واقعها في المجتمع المكبل بالموروث الثقافي وا

 ). الذكوري

ة أالمر عالمية في دعم وتثقيف إلنه وعلى الرغم من تقصير المؤسسات اأما ويرى الباحث ك

الالجئة بحقوقها وتسليط الضوء على ما قدمته في سبيل القضية الفلسطينية وبكافة المجاالت /الفلسطينية
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حتالل إلعالمية بسبب اإلوذلك لسوء الظروف التي تعيشها تلك المؤسسات ا خيها الرجل،أمثلها مثل 

ن لم إ و  ُبِذَلتْ  ن هناك جهودأال إ، ة التي كانت تتبعها تلك المؤسساتفكار والسياسات الحزبيألالصهيوني، وا

نروا والتي ألهلية الفلسطينية ومنظمة اإلمن خالل المؤسسات ا ،حيان بالمستوى المطلوبألتكن في بعض ا

 .الالجئة /ينيةة الفلسطأحاولت التعريف بالحقوق االنسانية والشرعية للمر 

 : ومن هنا سيتناول الباحث

 : عالم الفلسطينيإلا  -    

 ة والتطورأالنش •

 .عالم الفلسطينيإلالالجئة في ا/الفلسطينيةة أالمر حقوق  •

 .عالمهاإ نروا و ألالالجئة ومنظمة ا/الفلسطينيةة أالمر  -

 هلية الفلسطينيةألعالم المؤسسات اإ الالجئة و /الفلسطينيةة أالمر  -
 
 :م الفلسطينيعالإلا .1
عالم في عالمه العربي من حيث الموروث الثقافي اإلعن  عالم الفلسطيني ال يختلف كثيراً إلا 

بتعاده عن مناقشة إ حتالل و إ نقسامات سياسية و إن ما يميزه هو الواقع الذي يعيشه من أال إجتماعي، إلوا

 ).،مقابلة2012خليفة،(  لسياسيقتصادية والثقافية  والتركيز على الجانب اإلجتماعية واإلمور األا

تصال، تجاه خدمة القضية الفلسطينية إلعالم واإلستثمار كافة وسائل اإ" نهأعالم الفلسطيني بإلرف اعُ 

ي العام نحو الضغط المتواصل أودعمها على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية، بما يحقق توظيف الر 

تخاذ المواقف والقرارات التي من إلرجاء المعمورة ألقرار في مختلف والمنظم على القيادات الفاعلة وصناع ا

هتمام المجتمع الدولي، وتوفير الدعم الفلسطيني لتحقيق إل دائماً  ن تجعل من القضية الفلسطينية محوراً أنها أش

 ).7، ص 2001بو شنب، (" هدافه الوطنيةأ
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 :النشأة والتطور . أ
سلحة التي ألقوى اأنه من أية حيث يرى كثير من الباحثين همية وخصوصأعالم الفلسطيني له إلان ا 

 ،م الفلسطينيعالألسمى لكل وسائل األن تدافع عن عدالة القضية الفلسطينية، وهو الهدف اأيمكن من خالله 

النضالي، و تأثر بالواقع السياسي رتباطًا وثيقًا بالعمل السياسي و إرتبط العمل اإلعالمي الفلسطيني إحيث 

 .شه الشعب الفلسطينيالذي عا

سالة معينة لخدمة القضية ؛ كل واحدة منها حمل فيها ر إلعالم الفلسطيني بأكثر من مرحلةا مر 

حتالل إلنطالق الثورة وحتى اليوم هي فضح سياسات اإ؛ لكن الرسالة الرئيسية التي ظلت منذ الوطنية

الحديث عن المحطات و ، اكن تواجدهفي كافة أم الفلسطيني شعبال، والتركيز على تعزيز صمود الفاشية

 )2013حكمت يوسف،مقابلة( من حصار وغيره الفلسطينيونالحياتية التي يمر بها 

 :كانت على النحو التالي بهاعالم الفلسطيني إلمرت مسيرة اوالمراحل التي 

 سرائيل علىإوقيام دولة ) النكبة(1948وهي المرحلة التي سبقت العام : مرحلة التشكيل الوطني •

( حيث شهدت هذه الفترة مرحلتين، هتمامهم بالطباعةإمتاز بها الفلسطينيين بإوالتي ، رض فلسطينأ

، فترة االنتداب البريطاني عام 1876صدور الصحف باللغة العربية في العهد العثماني عام 

شراف إب 1876عام " القدس الشريف" ول صحيفة في فلسطين بعنوانأ رو صدورغم  ،)1918

صدار الصحف في عام إن صدور الدستور العثماني الذي نص على جواز أال إ ،لعثمانيةالحكومة ا

في حين صحيفة،  36نطالق للصحافة في فلسطين حيث وصل عدد الصحف إيعتبر نقطة  1908

صدرت ، حيث أبسبب تطور التعليم فترة إنتعاشورغم القيود الصارمة  نتداب البريطانيإلفترة اتعتبر 

 ).25، ص2010ابو هربيد، ("  The Palestinian News" بريطاني صحيفةقيادة الجيش ال
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 ):1967-1948(ردنية والمصريةأل دارتين اإلمرحلة عهد ا •

عالم إلردنية والمصرية على واقع األدارتين اإلنعكس خضوع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لإ  

عالم إلنتعاش اإدى الى أ، مما دارتينإلاعالم بالتشريعات الحكومية لكال إلا غْ بِ حيث صُ  الفلسطيني

ة لهم الظروف المناسبة ئَ يِ بواب العمل وهُ أعالم وفتحت لهم إل، حيث مارس الفلسطينيين مهنة االفلسطيني

ذاعة صوت فلسطين في إوقد انشئ في هذه الفترة ، )2009،تربان( عالم بشكل حرإلللعمل في ا

، مرجع سابقابو هربيد، (  4/10/1965ي غزة بتاريخ سبوعية فألخبار فلسطين اأوصحيفة  1/3/1965

 ).26ص

 :   1994-1967مرحلة مابين عام  •

حتالل الصهيوني، إلشكالها بسبب اأختالف أشد المعاناة على أعالم في هذه الفترة عانى إلن اإ    

دت رسالتها في أن تلك الصحف أصدار عدد كبير من الصحف والمجالت و أولكن ذلك لم يمنع من 

، حيث خطار المحيطة بهمألاتها، وعالجت القضايا الوطنية وركزت على توعية المواطنيين بامكانإدود ح

 1967واخر العام أ" القدس"جريدة  العديد من الصحف والمجالت ومنها صدر خالل هذه المرحلة

جاك  لصاحبها 1967عام " يادرالب"، ومجلة 1970عام " الشعب"بو الزلف، وصحيفة ألصاحبها محمود 

 ). مرجع سابق، تربان( خزمو

 :وحتى يومنا هذا -4/5/1994مرحلة السلطة الوطنية من  •

عالم إلهو بداية ا 1994رض فلسطين في عام أيعتبر قيام السلطة الفلسطينية الوطنية على   

عالمية خالل هذه إلوقد شملت العملية ا ، )15، ص2004،شبيب(رض فلسطينأالفلسطيني المحلي على 

عالم إلضافة الى اإهلية، ألذاعات الرسمية واإلعالن واإلشكال الطباعية والصحفية والنشر واألكافة ا الفترة

قانون  1995حيث صدر في عام ، هلية والنقابيةألنشطة األعالم المؤسسات العامة واإ الحزبي والفصائل و 

عتمد للعمل بموجبه في أو بشأن المطبوعات والنشر عن السلطة الوطنية الفلسطينية  1995لسنة ) 9(رقم 
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طينية عالم الفلسإلخذ على عاتقه تنظيم العالقة بين وسائل اأمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والذي 

، وكذلك ورد )موقع وزارة االعالم الفلسطيني(عالم إلنشات وزارة لأ، كما والجمهور والسلطة السياسية

كما وردت , 6/7/1993صادر بتاريخ ) 4566(يحمل رقم بقرار ة لالعالمفلسطينيالقامة الهيئة إمشروعية 

عالن المبادئ إتفاقية إحدى بنود إذاعي وتلفزيوني في إمتالك محطتي بث إمشروعية الحق الفلسطيني في 

موقع الهيئة العامة ( .1993ايلول  13سرائيلية يوم إلالموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة ا

 )الفلسطينيلالذاعة والتلفزيون 

عالم الفلسطيني على مجاراة مثيالتها في الدول إلنه وبالرغم من عدم قدرة  مؤسسات اأويرى الباحث 

ال زالت تعيشها حتى التي حدثته من تطور، وذلك للظروف الخاصة التي مرت بها و أالعربية المجاورة وما 

وجد لنفسه أعالم الفلسطيني إلن اأال إخوي بين الفصائل الفلسطينية، أنقسام إ حتالل غاشم و إن في ظل ألا

قتصادية إلكل جوانب حياته ا ياكسه لما يعانيه الشعب الفلسطيني فن كانت صغيرة، فكان مرآة عإ مساحة و 

دة الصف في وح فعاالً  ، كما لعب دوراً ة بسبب الممارسات الصهيونيةجتماعية والسياسية والفكريإلوا

 .اث وحضارة وتاريخ براز ما لديه من قيم وتر إ و  يالفلسطين

 :عالم الفلسطينيإلا فيالالجئة /ة الفلسطينيةأالمر حقوق  U.ب   

، فبالرغم من أن هذه خالل العقود القليلة الماضيةة واإلعالم واحدة من أبرز القضايا أتعد قضية المر      

خطيرة  خذت أبعاداً تإالقضية هي في حد ذاتها قضية عالمية شغلت كثير من المجتمعات في العالم، إال أنها 

 ة، وٕابرازها بشكل سلبيأفي ضوء ما تقوم به وسائل اإلعالم العربية من تشويه لصورة المر  في عالمنا العربي

ة أنواعه على المهتمين بقضايا المر أعالم بإلثير القوي والمتسارع لأحيث فرض الت، )2-1،ص2007،يوسف(

دوار ألعالمية العربية لما يكرس النظرة السلبية إللمادة ابه لخطورة الصورة التي تظهر بها النساء في اتنال

 ). عطية شعت-موقع معكم ( ة ويمنع تقدمها تحت ذريعة الفروقات البيولوجية بين الجنسينأالمر 
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من خالل نشر الوعي بهذه  أةثير على مسار حقوق المر أعالم تلعب دور حاسم في التإلوسائل ا نإلذا ف

ن حماية هذه الحقوق من خالل دورها الرقابي أ، والتأثير بشلومات الخاصة بهاطرق توفير المع الحقوق عن

ي العام، حيث أثير كبير وصدى مباشر على الر أعالم تإلن لأو  خصوصاً  ثارة القضايا المختلفةإوقدرتها على 

نه أ، حيث ادهفر أللمجتمع بكافة  جتماعية والنفسية والسياسيةإلتباط مباشر بالجوانب اإر ن هذا العلم مرتبط أ

 )2002، سنة 11حمزة، ، ص(الجمهور بقدر كبير من المعلومات الصحيحة والحقائق الواضحة  يغذي

إال  ،جتماعية والسياسية في المجتمعإلعلى الرغم من أن المرأة قد حققت نموًا واضحًا في مكانتها او 

نشرت صحيفة المستقبل د فق، )52-51ص، 2005 ،رفيدي(أن التمييز ضدها في المجتمع ما زال قائما 

يرين أن وسائل من النساء % 37 ان  تر أظه وسط،ألعالم الشرق اإصورة النساء في وسائل دراسة عن 

عالم إن وسائل أى الرجال أخرى، بينما ر أتسكت عن جوانب من حياة المرأة وتركز على جوانب اإلعالم 

عالم هذه تساهم إلن وسائل اأت النساء أخرى ر أ، ومن جهة %41ة بنسبة أوسط تشوه صورة المر إلالشرق ا

عالم إلة في وسائل اأن صورة المر أتفق الرجال والنساء على أكثر دونية و أة في عالقتها مع الرجل أبجعل المر 

–جريدة المستقبل (كثر دونيةأة وتساهم في جعل النساء أن تلك الوسائل تشوه صورة المر أهي منحازة ال بل 

 ). 2012، 19صفحة 

نعقاد المؤتمر األول لقمة المرأة العربية إمع  هتمام بشكل ملحوظ بقضايا المرأة العربية تزامناً إلبدأ ا 

عالم إلن لأستراتيجية إعالمية تقوم على إوالذي كان من توصياته العمل على وضع ، 2000في نوفمبر عام 

المرأة والمجتمع ككل،  جتماعي العام الذي يستهدف تحسين أوضاعإلدور حي وفاعل في عملية اإلصالح ا

ومن ثم ، بشكل يدفع اإلعالم ألداء أكثر فعالية وكفاءة لوظيفته المطلوبة في تحسين وضع المرأة في مجتمعها

كما أكد في " ستراتيجية إعالمية عربيةإالدعوة إلى وضع "كان نص إعالن أ بو ظبي في ديباجته على 

قتصادية إلوالسياسية واجتماعية والثقافية إلمن البنية اجزء ال يتجزأ "عالم هي ضمونه على أن وسائل اإلم

ص ،2008،منظمة المرأة العربية( "للمجتمع، وتسهم في تطوير هذه البنية بما تبثه من أفكار وتشيعه من قيم



 

 
 

72 

ليكون أول جهد علمي يؤسس لقراءة أكثر علمية " ة العربية واإلعالمأتقرير المر "طلق أُ  2006ففي العام ، )6-8

ن أعالم العربي يجب إلن واقع اأال إ  ،)18ص  ،2007،يوسف(ة العربية واإلعالمأعية حول قضية المر وموضو 

، وٕاعطاءه كان أو امرأة ن لكل فرد في المجتمع دوره رجالً أعتراف بإلفكرة ا من خالل، ةأهتمامه بالمر إينطلق 

لى تحقيق التنمية الشاملة، وعدم من خالل فلسفة تعتمد ع ،ركة في كافة المجاالت والميادينالفرصة للمشا

  المساواة الكاملة والحقيقية المجتمع  وتحقيق في ةرأالم مكانة وتعزيز ،ة من برامج تنموية خاصة بهاأعزل المر 

 )2-1صنفس المرجع،(

حتالل والتشرد وفقدان إلكونها عانت ا رض،ألشقى نساء اأالالجئة من /تعتبر المراة الفلسطينيةو 

نها أال إ، ل بلدها وخارجها في مناطق اللجوء، وواجهت ظروف معيشية صعبة داخوالدألهل والزوج واألا

نواعه الى جانب الرجل أن تخوض النضال بكافة أن تتقدم في دروب الحياة و أستطاعت ومن رحم معاناتها إ

جريدة ( ان حرائر هذا الزم كمله، فهن مصنع الحياة والرجال وهنّ أهتمام العالم بإ نظار و أمحط  جتأصبحتى 

 )8/3/2012الغد،

 ثيراتها المختلفة على المواطنيين الفلسطينيين دوراً أة الفلسطينية الالجئة منذ بداية النكبة وتألعبت المر 

، حيث ظهر دورها في الهرب لتي واجهت الالجئين في ذلك الوقتزمة األللمساهمة في مواجهة ا مهماً 

ساسية الالزمة للعائلة، كما حاولت ألخراجها لبعض المواد اإ ، وكذلكلحرص على تهريب العائلة كاالطفالوا

، )72-60، ص2011الكحلوت،( سس متينة لتستطيع مواجهة ظروف الحياة الصعبةأسيس العائلة على أت

ائيلي والواقع سر إلحتالل اإلعالمية خاصة نابعة من اإمتلكت صورة إالالجئة /ة الفلسطينيةأن المر إلذا ف

عالم الفلسطيني يظهر المرأة إل، فاكورية التي تتنكر ألي دور للمرأةبوية الذأل، والثقافة االسياسي الفلسطيني

، وهي ألولى لشراسة الهجمة اإلسرائيليةالالجئة على أنها أم الشهيد وأخته أو زوجته، والضحية ا/الفلسطينية

 األمر الذيعند هذه الحدود،  ستغراب هو تجميد الصورةإل، اال أن ما يثير اعتراض عليهاإصورة مشّرفة وال 

، وهو ما سيغيب سيخها وٕاعادة إنتاجها بصور ثابتةفي بناء التصورات المجتمعية وتر  رئيسياً  سيلعب دوراً 
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رتفاع معدالت الفقر إنهيار في ضوء إلأدوارها الوطنية والتنموية التي تساهم في حماية المجتمع من ا

 ).  2004 ،ريما كتانة نزال الحوار المتمدن (متنوعة جتماعية إ وكذلك أدوار سياسية و  ,والبطالة

همية في القضية الفلسطينية، والذي تشكل فيه ألوال شك أن قضية الالجئين التي تحتل موقعًا بالغ ا 

عالم المختلفة، إلهتمام كبير من قبل وسائل اإعلى، تكتسب ألة الفلسطينية النصف اذا لم يكن النسبة اأالمر 

كثر أنها من إ ة الفلسطينية الالجئة بشكل ال يتالئم ودورها ومعاناتها، خصوصاً أية المر لكنها تناولت قض

 .)2012 أبو الغزالن،( حتالل واللجوء إلره من عملية اثأالعناصر المت

عالم الفلسطيني لم إلن اأ "ذلك  عن مسؤول التحرير في إذاعة القدس  ويقول عبدالناصر ابو عون

ن يظهر به، ولم يعطي المساحة الكافية أسطينية الالجئة وحقوقها بالشكل الذي يجب ة الفلأيتناول دور المر 

ة أفالمر  ،نثى على وجه المعمورةأي أنها حقوق مكتسبة مثلها مثل أب لتثقيفها بتلك الحقوق وخصوصاً 

 بدالً  وطنينساني والإلنجاز اإلالفلسطينية الالجئة ما زالت تقدم بصورة نمطية ممثله بالمعاناة على حساب ا

ة المقهورة أنها تلك المر أة الالجئة على أعالم الفلسطيني المر إلظهر اأحيث  ،من ظهور شخصيتها المستقلة

مر الذي يختلف ألاهو و ، )، مقابلة2012ابوعون،(و القريبة لشهيدأم والزوجة ألة اأالمر و  ،والمضطهدة والباكية

عالمية إما زالت ال تحظى بمساحة فهي جئة في المجتمع الال/ة الفلسطينيةأمع الصورة الحقيقية للمر  تماماً 

 ). 50،ص2009ابو زايد، ،( و مشاركتها في كافة نواحي الحياةأتتناسب مع نسبتها في المجتمع 

اإلعالم المحلي عاجز عن القيام ن إ" محرر وكالة سما السيد حكمت يوسف بالقول  هذا الكالمويؤيد 

؛ هو فقط يفسح المجال قتصادياً إ جتماعيًا وثقافيًا و إ رأة الالجئة سياسيًا و خص دعم الميبالدور الجوهري فيما 

حيث  ،أمام المؤسسات األهلية المعنية لتقديم رؤيتها في هذه الجوانب المختلفة عبر البرامج والحلقات الخاصة

لالجئين ة با؛ هناك فقط حضور في المناسبات ذات الصلبالمعنى الحقيقي من جانب اإلعالمال يوجد دعم 

ذات الصلة باللجوء وما ترتب عليه، ولكن ؛ وبخالف ذلك هناك البرامج الخاصة من فعاليات ومؤتمرات
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؛ فال يوجد هناك إعالم وطني قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي كما هو حال القصور ما زال ملموساً 

 )2012مقابلة،حكمت يوسف، (".اإلسرائيلية"ماكينات الدعاية 

عالميات الفلسطينيات إلة ابين غالأ الخاصة بمركز شؤون المرأة الفلسطيني ى الدراساتاحد تبينو 

والتي % " 23,7عالم الفلسطينية بنسبة إلة الفلسطينية في وسائل اأيعتقدن ضرورة تغيير الصورة النمطية للمر 

ة في أية التي تضع المر ، وتشير الدراسة الى الصورة النمطية التقليد%74,6نجابي بنسبة إلتؤكد على دورها ا

ة أعالمي، وال تسلط الضوء على المر إلجتماعي والسياسي والتنموي الثقافي واإل، وتتجاهل دورها اطار البيتإ

ة أالفلسطينية الناجحة القادرة على خوض غمار مجاالت العمل المختلفة وتجعلها رهينة النظرة القاصرة للمر 

عالم الفلسطينية لم تعمل على إلفوسائل ا، )37-36، ص 2008غزة، -مركز شؤون المراة(  كانثى فقط

الالجئة، /ة الفلسطينيةأحتياجات المر إتناولها للقضايا التي تمس و ، ر الصورة النمطية بالشكل المطلوبتغيي

 .القيام بها هاوالتي تؤثر على حياتهن اليومية وطبيعة األدوار التي يمكن

رتباطًا إالالجئة بشكل يرتبط /عيل صورة المرأة الفلسطينيةوتقوم وسائل اإلعالم الفلسطينية في تف 

وثيقًا بالدور الذي تمارسه في المجتمع، فقد يكون هذا الدور سلبيًا يساعد على تكريس العادات والمفاهيم 

سابق،  ابوعون،مرجع( قضايا المرأةك وعي مستنير حول متالإالتقليدية، أو إيجابيًا من حيث مساهمته في 

بشكل ضعيف، المختلفة الالجئة /ة الفلسطينيةأتناولت قضايا المر سائل االعالم الفلسطينية فو   ،)مقابلة

عالمية على الدور التقليدي للمرأة مثل أمور الطهي والمطبخ األطفال، في الوقت الذي إلوتركزت مضامينها ا

شيها الخوض في التشريعات وتحا ،المجتمع منتجًا في عتبارها عنصراً إيتم فيه إقصاء األدوار األخرى للمرأة ب

رأي الذي أجرته الستطالع إلنتائج الالجئة، حيث تشير /ة الفلسطينيةأين التي تصب في مصلحة المر والقوان

عتبر أن التغطية سيئة، في حين إ% 71.4ان " اليونسيف حول كيفية تغطية وسائل اإلعالم لقضايا المرأة،

سباب كان أهمها أن اإلعالم إللتغطية متوسطة، وذلك عتبر اإ% 25ن أأنها جيدة، و % 3.6عتبر إ

الفلسطيني ما زال يتجنب التطرق إلى مواضيع مثيرة للجدل والتي من الممكن أن تزعزع أمان المجتمع، وأن 
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اإلعالميين الفلسطينيين غير مدربين ويخشون المغامرة ويستصعبون الوصول إلى المعلومات ألن األسرة 

مجلة ، والسميري إسماعيل( نتهاكات ضد المرأة خصوصاً إلنتهاكات عمومًا وعلى اإلا الفلسطينية تتكتم على

 )م 2002 ، 11رؤية ع

وتلسيط الضوء على قضايا  ،عالم الفلسطيني يتحمل جزء كبير من مسؤولية التوعية من جهةإلن اإ  

من التطورات التي  لرغمخرى، فعلى اأفي المجتمع الفلسطيني من جهة  الالجئة/ة الفلسطينيةأومشاكل المر 

طار الثقافية التقليدية والتركيز إة في أنه ما زال يتعامل مع قضايا المر أال إ عالم الفلسطينيإلرافقت مسيرة ا

ضر بنضالها حيال القضايا ذات المساس المباشر أ، وتناول قضاياها بشكل ة الضحية فقطأعلى المر 

، مما ساهم الى حد بعيد قتصاديإلوا و التشريعيأسياسي و الأجتماعي إلن كانت على الصعيد اإبمصالحها 

 ).2006 ،النجار(بتشويه صورتها

محاولة  فيبعض وسائل اإلعالم  فيالالجئة  /وعلى الرغم من أن ما يقدم عن المرأة الفلسطينية 

 طلوببعيد عن الكمال وليس بالشكل الم ما زال إال أن المشوار جادة لتغيير الصورة السلبية التي تقدم بها،

عالمي في المؤسسات إلة في مواقع صنع القرار اأن وجود المر إولذا ف، )62،ص2005السيد ومحمود،(

الدعم حول مختلف قضايا المجتمع الخاصة عملية التوعية و  في اً بارز  عالمية الفلسطينية سيكون له دوراً إلا

الالجئة /ة الفلسطينيةأن المتتبع لقضايا المر إجتماعية فإلفمن الناحية ا،  )11، ص 2003 ،زلطة(  ةأبالمر 

تواجه فيها و ، شاركة في مجاالت الحياة المختلفةعلى صعيد الم نه ال يزال دورها ضعيفاً أعامة  يكتشف ب

-2009النادي، و تيم ( ر من التمييز وعدم المساواة الكاملة مع الرجل في المجتمع الفلسطينيقدر كبي

جتماعي الفلسطيني إلا الواقعفجتماعي، إنطالقا من نظرة تقليدية قاصرة، وموروث ، إ)35،ص 2010

 ،يم دورهاجئة حقوقها في المخيمات وخارجها، وتقز الال/ستالب المرأة الفلسطينيةإليزخر بظواهر متعددة 

مما يزيد من و ويعزز من مفاهيم التمييز ضدها ، وعنف يطال عدد من المستويات النفسية والجسدية ، 

جتماعية السكنية والصحية التي تعيشها المخيمات، وحالة الفقر والبطالة، إلمعاناة المرأة الالجئة األوضاع ا
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ر أساسية في أعلى الرغم من قيامها بادو  ،عملقتصاد، وٕاغالق أسواق الإلوالجدار العنصري وتأثيراته على ا

  .جتماعي والثقافي للشعب الفلسطينيإلالحفاظ على الموروث ا

تراجع أدوار المرأة الالجئة في مجمل النواحي السياسية والمدنية وهذه النظرة التقليدية أدت الى   

تمييز االجتماعي و عدم زيد من الاألمر الذي أدى الى م ،جتماعية والثقافية والتنمويةإلقتصادية واإلوا

 .)18العدد  -جريدة حق العودة ، انور حمام(  المساواة

دون دخولها للكثير من المهن وتوليها  سببًا يحولة أوتمثل العادات وتقاليد المجتمع حول عمل المر  

 ،عمال هي كماليات بالنسبة لهاألة الرئيسي مرتبط بالمنزل وباقي اأن عمل المر أعتبار إدارية، على إاصب من

جتماعية إلكذلك التنشئة او ، ة والمساواة والحريةأختالف المفاهيم المتعلقة بحقوق المر إوتعزى هذه النظرة الى 

  )32-29، ص2005جبر، (

 متقف عائقًا اماوالتي ة أجتماعي والعنف ضد المر إلتميز اقضية ال ،جتماعيةإلهم القضايا اأمن و 

بصورة عامة من سلبية على المجتمع  ثاراً أمر الذي يترك ألخر للرجل، وهو اإلالل قدرات النصف اغستإ

إلى  2006حصاء إلحيث تشير نتائج مسح العنف األسري الذي أجراه الجهاز المركزي ل، حيث تقدمه ونموه

أن " خصوصًا  يمات بنسب قريبة من بعضها بعضاً يمارس في المدن والريف والمخ أن العنف ضد المرأة

ثالثة أرباع سكان قطاع غزة هم من الالجئين ومن سكان المخيمات، وهو واقع ال يخلق أي تمايز يمكن 

اج من النساء اللواتي سبق لهن الزو % 62ويبين المسح أن ، ل النساء تبعًا للموقع الجغرافيمالحظته في حا

للعنف الجنسي مرة واحدة على % 11منهن تعرضن للعنف الجسدي، و% 23تعرضن للعنف النفسي، و

مهم في  عالم تحتل مركزاً إلوسائل ان أفعلى الرغم من ، (*)14F)وكالة سما االخبارية ،سامية الزبيدي( ".األقل

تماعية، وصياغة أنماط التفكير وتشكيل العالقات االجتجاهاته ووسائله إجتماعية، وصياغة إلقيادة الفعاليات ا

ستجابة إليها ما يمكن أن إلوسرعة ايتعدى تأثيرها  شمولياً  السلوك، والتفاعل االجتماعي لما لها من  دورا ً و 

                                                
 وكالة انباء فلسطينية مستقلة تصدر عن مؤسسة براق لالنتاج االعالمي مرخصة من السلطة الفلسطينة(*)

http://www.badil.org/en/haq-alawda/itemlist/category/54-issue18
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ن أيجد  ةاال ان المتتبع لوسائل اإلعالم الفلسطيني، )2002الحداد، (تقدمه المؤسسات التعليمية المختلفة 

جتماعي للمجتمع الفلسطيني مع إلالواقع ا ثيالتها في الدول العربية لتشابهعن م ة ال يختلف كثيراً أوضع المر 

ذات المفاهيم  ا، التي تحتكم لنفس العادات والتقاليد والقيم، وتسودهفي المجتمعات العربية االخرى امثيالته

عالم الفلسطيني يتميز إلة الفلسطينية في وسائل  اأن واقع المر إلال إذكورية،  بويةأوالثقافة المحتكمة لثقافة 

حتالل والشتات، إلللظروف الخاصة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من حالة ا ببعض الجوانب نظراً 

 ).  2004 - 1048: الحوار المتمدن العدد( والوضع السياسي الداخلي

وني ضد الشعب حتالل الصهيإلعالم الفلسطينية تتناول األحداث والقضايا المتعلقة بممارسات اإلفوسائل ا

سير والشهيد وذات ألالالجئة بشكل خاص كأم وزوجة ل/ة الفلسطينيةأوعلى المر  طيني بشكل عامالفلس

، التي تمارس ضد المرأة الفلسطينيةجتماعية إلنتهاكات اإلانها ال تركز على اإكما  ،حتياجات الخاصةإلا

مرأة والفقر والبطالة عند همية عمل الأ (مثلقتصادية إلنتهاكات اإلسري، واألقضايا الميراث، والعنف ا: مثل

عالم الفلسطيني لم إلن اأكما ، المشاركة في صنع القرار السياسينتهاكات السياسية مثل حق إل، وا)النساء

 ،ة المناضلة والمدبرةأالالجئة الحقيقية وبالشكل المطلوب، فهي المر /الفلسطينيةة أالمر ظهار صورة إيعمل على 

 ).2010،مهنا (  ورة الضحية، والمقهورة، والباكيةظهارها بصإب عمل على العكس تماماً  وعون الرجال، بل

جتماعي من خالل الصورة إلكبير في التميز الثقافي وا عالم المختلفة تلعب دوراً إلمن هنا فان وسائل ا

حاتها في مختلف الميادين بعيدًا عن النظر في نجا فالم والبرامجألمسلسالت واالفي ة أالمر السلبية التي تقدم بها 

لديها  عالم الفلسطينيةألن وسائل اأظهرت عدة  دراسات أحيث ، ) 27-26،ص  2009،عبدالغفار(  خرىألا

وتناول قضاياها المجتمعية بنوع من النمطية، الفلسطينية، ة أالمر حتالل ضد إلتقصير في بيان وفضح جرائم ا

ره كذلك في تثقيفها بحقوقها من خالل تزويدها بالمعلومات وتقصيوالسياسي والمجتمعي، التنموي   وتجاهله

عالم إلوهو ما يوجب على ا ،جتماعية سليمةإفكار أتجاهات و إوالمعارف والقيم ومعاونتها للمساهمة في  تكوينها 

يل كبر من خالل المناقشة والتحلأهتمام إوالمشكالت التي تواجهها ة أالمر يالء قضايا إالفلسطيني بكافة وسائله 
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مساهمتها في خطط وعمليات نطالقها و إوتسليط الضوء على ما تعانيه من مشكالت تعوق حركتها وتحد من 

 )، تحت النشر4-3لغيداء وقرائها، صتربان، مجلة ا( ، التنمية

ثبتت تجارب العالم أنه أصبح أن تطور وضع المرأة ليس أمرًا نسائيًا فقط بل هو هدف تنموي وطني إ

أخيرها، واال دفعنا الثمن غاليًا في مسيرة التطور والنماء على مستويات األسرة والمجتمع ضرورة ال يمكن ت

 .المحلي والحياة العامة

يجب على وسائل اإلعالم  هنإعتبار اإلعالم شريًكا أساسيًا في برامج التنمية ونهوض المرأة، فإوب

دورها كشريك للرجل في التصدي لقضايا تطوير الرسالة اإلعالمية لتصحيح األفكار الخاطئة حول المرأة و 

تفق مع مقومات الثقافة مطلب ملح يحتاج إلى تحديد مالمح إستراتيجية إعالمية تما يعد هو و  ،الوطن

 ان تتناول كذلك تطوير الخطاب اإلعالمي بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتعكس واقعهأ، و المجتمعية

دور اإلعالم في "حلقة نقاشية  ( وٕامكاناتها  لمجتمع بقدرات المرأةفي كل مجاالت التنمية بما يعزز ثقة ا

الفلسطينية في الوصول لمواقع صنع القرار في وسائل ة أالمر ن دعم أكما  ، 2008، تعزيز أداء البرلمانيات

ل ه وسائعالميات بمفاهيم العدالة المجتمعية والدور الذي تلعبإل، وتنمية وعي اإلعالميين واعالم الفلسطينيةإلا

 . خدم المرأة وحقوقها فقط، بل المجتمع بأكمله من ناحية أخرىيال  ، هو أمراإلعالم في تعزيز هذه المفاهيم

عادة إسهام في إلعالم الفلسطينية اإليتوجب على وسائل ا هنإما على مستوى الصعيد المجتمعي فأ

تنمية الوعي بأهمية التعليم لعاتها، و هتماماتها وتطأتشكيل الصورة الذهنية للمجتمع عن المرأة ودورها و 

والتدريب المهني والتقني للنساء، ورفض كل أشكال التمييز والتعنيف ضد المرأة، والتحذير من تداعياته على 

مة على نفسه في إطار المنظو  ن اإلعالم الفلسطيني بقي متقوقعاً أال إ، )2011دي ،الزبي(المجتمع بأسره

جتماعية إل، ولم يتمكن هذا اإلعالم من بلورة عالج إعالمي لكثير من األمراض ايجتماعية للمجتمع الفلسطينإلا

عالمية الفلسطينية لتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني، إل، فلم يكن هناك تطور واضح في المسيرة االمنتشرة

، كما لحزبيةضايا السياسية والخالفات ااإلعالم الفلسطيني في معظمه على الققتصار تناول إضافة الى إلبا
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أبو (الالجئة/ة الفلسطينيةأالمر نه لم ينجح في صياغة قوانين إعالمية قادرة على معالجة قضايا أ

وهو الذي يجسد المعوقات الوظيفية التي تحول " الحاجز الزجاجي"وهو ما يطلق عليه مصطلح  ،)2008،شومر

ن اختلفت في الدرجة وفي المسار من بلد الى إ و  دارية العليا، وهو ظاهرة عالميةإلالى المراكز اة أالمر دون وصول 

 ).30-29ص 2001ابو دولة،و الرشيد (خرأخر، ومن سياق الى أ

داء ألحتالل والسياسة العامة للمجتمع الفلسطيني وضعف اإلالسياسية فإن سياسات ا ما من الناحيةوأ

على القيام بالعديد ة أالمر حتالل إلجبرت سياسات اَأ، حيث ة الفلسطينيةأالمر نعكس على إالمؤسسي الفلسطيني 

 عترافاً إدوار لمواجهة الواقع الذي تفرضه هذه السياسات، ومحاولة التغلب عليها، وهذا الدور الذي لقي ألمن ا

نه لم يترجم الى فعل وممارسة في الحياة السياسية الفلسطينية، مما زاد من حجم وطبيعة أال إ نظرياً  وتقديراً 

 ).35-34، ، ص2005جبر، (ينيةالفلسطة أالمر معاناة 

أصبحت أحد في عملية صنع القرار أو التأثير بها  الالجئة/ة الفلسطينيةأللمر  إن المشاركة السياسية

تها دول كثيرة إلى ، والتي ضمواإلقليمية ذات الصلة التي تناولتها المواثيق الدولية أركان الحقوق السياسية

يرها لمواكبة الالجئة تنمية قدراتها الذاتية وتطو /الفلسطينيةة أالمر  نه ينبغي علىإمقدمات دساتيرها، ولذا ف

 .والسياسية منها بشكل خاص, المتغيرات بشكل عام

بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج و السياسات والمشاركة في ة أالمر وتكمن أهمية مشاركة 

للعملية السياسية، مما يعود بالفائدة ليس تنفيذها واإلشراف عليها وتوجيهها وتقييمها في المستويات المختلفة 

عن طريق إحداث تغيرات جوهرية بما يشمل الهياكل  على المجتمع بشكل عامعلى النساء فقط وٕانما 

ن التنمية بمفهومها أ، حيث لى طريق التنمية بمفهومها الشاملقتصادية والثقافية والسياسية عإلجتماعية واإلا

، ) 2012عودة، (مساهمة المرأة في بلد يعتمد أساًسا على موارده البشرية  الشامل ال يمكن أن تتحقق بدون

محاولة ملحة إلثبات دور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية وتولي الدفاع عن هذا الدور والكشف  فهناك دائماً 

و تنكره وتقلل من أهميته، غير واعية لدورها السياسي أ عنه وتبيانه في األدبيات الفلسطينية، فالمرأة الفلسطينية
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مديرة مركز انسان تكتب فدوى اللبدي  ،ني كجزء من واجباتها التقليديةمع انها تساند الثورة والعمل الوط

في الحقيقة، يوظف النظام البطريركي النساء ليس : "في هذا السياق قائلة لدراسات الجندر في جامعة القدس

خاصة في األزمات السياسية والثورات الوطنية، وتجند النساء في  للدفاع عن أمن الوطن بل لحماية الرجال،

وتتنافس األحزاب السياسية  ،األحزاب السياسية كجند احتياط، وقوة انتخابية لدعم النخبة من رجال السياسة

وفي نهاية الحروب والثورات الوطنية تجد النساء أنفسهن مواطنات  ينها حول تنظيم النساء في صفوفهافيما ب

اال ان هناك العديد من العوائق التي تعيق ، ) 2004، 73-58، )2(اللبدي، المجلد("من الدرجة الثانية

فتقار للتدريب إلسلوب اأواستخدام نماط تقسيم العمل بين الجنسين، أة الفلسطينية مثل أالعمل السياسي للمر 

كبير والمؤثر الذي تشكله التشريعات ة عن المراكز السياسية، عدا عن العائق الأوالتعليم كمبرر لعزل المر 

وذلك من خالل عزوف  ،) 59-58، نفس المرجع(( .السياسيةة أالمر والقوانيين السارية في الحد من مشاركة 

ضافة الى عجز إلة، باأعتراف بالحقوق المتساوية بين الرجل والمر إلهذه التشريعات الفلسطينية والقائمين عليها با

 ).2004ناصر، (ينلواقع، وترجمته الى قوانعن فهم اتلك التشريعات 

تخاذ القرار يعيقه وجود عادات وتقاليد إالوصول الى مستوى  علىن عملية عدم مقدرة المراة الفلسطينية إ 

حدى إث بينت يوكذلك هيمنة الرجال على كافة مناحي الحياة، ح ،وعدم وجود قوانيين تنظم هذه العملية

لتي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال كتاب الصعوبات ا(في  الدراسات

لمواقع اتخاذ ة أالمر ن هيمنة الرجل هي سبب عدم وصول يعتقد أ%  58,5 تهنسب مان أ )الضفة الغربية

ن عدم توفر المعلومات أ، في حين ةأهو نظرة المجتمع السلبية للمر  ان السبب% 56,9 يعتقد القرار بينما

ما نسبته  يرى، كما ةأالمر وهو ما يؤدي الى عدم الوعي الكافي والمعرفة عند % 38,3ل على نسبة حص

، وفي ذلك نظرة موضوعية عداد النساء المتعلمات تعليما عالياً أن السبب يرجع الى عدم كفاية أ% 32,3

ن التشريعات والقوانيين أن تبي% 12,3ن نسبة أتخاذ القرار، كما إالى مواقع ة أالمر همية التعليم في وصول أل

 ). 32-29، صمرجع سابقجبر،" (ةأالمر مام أهي التي تشكل العائق 
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ومن هنا تبرز أهمية اإلعالم في التنشئة السياسية كقوة يحسب لها ألف حساب لما تملكه من تأثير 

لقى على عاتق نه يُ إنمط حياتهم، ولذلك ف على توجهات األفراد ومواقفهم السياسية، والتأثير على أذواقهم وكل

، فدور وسائل تنشئة السياسية للشباب الفلسطينيلية المشاركة الفعالة في الؤو اإلعالم الفلسطينية مس وسائل

 2010أبو هربيد ( اإلعالم ال يقتصر على الترفيه، وتقديم المعلومات فقط، بل أنها وسائل توجيهيه أيضا

 ةحقيقي في توعية المرأة بحقوقها وواجباتها السياسيبدور اإلضطالع اإلعالم ، كما على  ) 58-57ص ،

كذلك ودعمها في الوصول للمؤسسات الوطنية والقضائية والتشريعية والمحلية والحزبية واألهلية والخاصة، 

حتالل إلسياسات ا خيها الرجل في مواجهةأونضاالتها المستمرة بجانب  الالجئة/المرأة الفلسطينية براز دورإ

باإلضافة  ،)2011سامية الزبيدي ، ( عطائها الحرية في التعبير عن رأيها في الشأن السياسيإ و ضطهادية، إلا

ضطالع بملف الحقوق إلخلق كوادر إعالمية قادرة على افي  ةالفلسطينيالى قيام المؤسسات اإلعالمية 

وخلق كوادر ذلك وك ،اة السياسية وصنع القرار السياسيالسياسية للمرأة ومعرفة ما لها من دور في الحي

وطرح مواد إعالمية موجهة  ،فات اإلعالمية السياسية بوجه عامضطالع بالملإلإعالمية نسائية قادرة على ا

منظمة ( ة السياسية للمرأة بكل مستوياتهاجتماعي لتفعيل المشاركإلللمجتمع ككل توضح األهمية و العائد ا

 ). 23ص ، 2008 ،المرأة العربية

كبيرة قتصادية فأن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من نكبة ترك آثار تدميرية إلما من الناحية اأ

لفلسطينيين المشتتين في بقاع األرض، فكان لهذه النكبة لسياسية الو  جتماعيةإلقتصادية واإلعلى البنية ا

بعد فقدان  أهم وسائل تحصيل مصدر الرزق حدأعتباره إثارها التدميرية نتائج عكسية مثل التوجه للتعليم بألو 

ستخدمها الفلسطينيون في أستراتيجية التكيف األساسية التي إاألرض واألسس االقتصادية للحياة، وهو بالتالي 

  )35ص، 2005 رفيدي،(مواجهة اللجوء 
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ساسية في حياتها لتسطيع القيام بالواجبات أالالجئة إقتصاديا يعد نقطة /الفلسطينيةة أالمر ن تمكين إ

خ بسبب ما تعرض له الشعب ألسرة في غياب الزوج والوالد واألليها، كونها المعيل الرئيسي لالكبيرة الموكلة ا

 .ستشهادإ الفلسطيني من تشرد واعتقاالت و 

الالجئة اقتصاديًا، خطوة ضرورية لتعزيز خياراتها، حيث تسارعت /الفلسطينيةة أالمر ورغم أن تمكين 

اال أن  ،قتصادية المترديةإلرتباطًا باألوضاع اإعمل المرأة، في السنوات األخيرة وتيرة التشجيع المجتمعي ل

 قتصادية مثل حقها في الميراث،إلاعتراف بحقوقها إذلك لم يصاحبه أي تغيير في النظرة الدونية للمرأة، أو 

وهو ما ضاعف  خفيف من أعباءها األسرية األخرى،وفي تملك العقارات واألصول الثابتة أو مشاركتها أو الت

نه يجب العمل على توسيع النطاق إف ولذا ،)سامية الزبيدي(فاقم من الضغوط الممارسة عليهاولياتها، و مسؤ 

قتصادية من جهة، وحقها في العمل إلالالجئة في الوصول للموارد واألصول ا/الفلسطينيةة أالمر مام أ

من الفقر والبطالة  هذه المرأةه قتصادية من جهة ثانية، وكذلك إظهار ما تعانيإلوالمشاركة في عملية التنمية ا

قرار قوانين ولوائح عمل تمنع إجل أالضغط من و ، فعالة لتلك المشكلةوطرح الحلول في المعالجة الحقيقة وال

، عن طريق الحمالت جور للعامالتأل، وتكفل الحد األدنى من اي تمييز في العمل على أساس الجنسأ

نطالقا من إة في اإلعالم بشكل متوازن وموضوعي أصورة المر للمساهمة في النهوض ب، عالمية الهادفةإلا

أن تقدم في اإلعالم كإنسانة تمتلك كل مقومات على  قتصاد،إلواإلنسانية والشرعية في احقوقها القانونية 

يوسف (  اإلبداع والتميز وقادرة على تحقيق اإلنجازات في كافة مجاالت الحياة جنبا إلى جنب مع الرجل

ك من خالل إبراز أهمية عمل المرأة كقيمة إنسانية واقتصادية والعمل على إعداد برامج توعوية وذل، )2007،

همية تمكين أالالجئة بشكل خاص ب/وتدريبية للمجتمع الفلسطيني بكافة مستوياته بشكل عام والمرأة الفلسطينية

شاكل والمعوقات التي تواجهها في ، وكشف أهم المفي المجتمع او واجباته اوالتعريف بحقوقه قتصادياً إة أالمر 

قتصادي لعمل المرأة، والتعريف إلضافة الى إعداد مواد إعالمية توضح العائد اإلمجاالت العمل المختلفة، با

يجاد إوكذلك  خرى وأثرها في إفادة ذاتها ومجتمعاتها،ألبالتجارب الناجحة للمرأة العاملة في المجتمعات ا
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المرأة  منظمة( قتصاديةإلضطالع بالملفات اإلعالمية اإللى اكوادر إعالمية نسائية قادرة ع

 ). 26-24ص،2008،العربية

ة أالمر همية تمكين أبراز إعلى  عالم الفلسطيني العمل جاهداً إلومن هنا فقد وجب على ا

ما يعيق ازالة كل و لسوق العمل، ة أالمر ، والعمل على تغيير النظرة الدونية لنزول الالجئة اقتصادياً /الفلسطينية

 .قتصاديةإلويعرقل مسيرتها ا

الالجئة الى قمع مزدوج من حد سكين /الفلسطينيةة أالمر وعلى الصعيد الثقافي والقانوني  تتعرض 

، فهي الشرف بعرف هذا الموروث المجتمعي والديني الخاطئ الذي تدفع ثمنهحتالل وممارساته القمعية، و إلا

المرأة كيانًا ياجاته، ففي الثقافة الفلسطينية ال تشكل حتإ ق مصالحه و ال وفإالمجتمع، والعورة التي ال تنكشف 

من العنف ة أالمر ن حماية إثم األخ، ثم الزوج، ومن هنا ف ،فالحامي هو الرجل ممثًال باألب ،امستقًال لذاته

 . ن يتحقق من دون توفير الحماية القانونية للمرأةأشكاله ال يمكن أبكافة 

يجابية لمكانة المرأة الثقافية والقانونية ودورها في المجتمع، وتقديم وسائل إإن ضمان ترسيخ ثقافة 

، بل هو عملية تثقيفية يق بها لن يتحقق نتيجة لجهد فردية العربية الفلسطينية بالشكل الذي يلأاالعالم للمر 

يم بدور المرأة وتوعوية وتربوية متكاملة تشارك بها جميع قطاعات المجتمع، وتعمل على تعزيز الوعي السل

 ).17-15ص2007،يوسف (في البناء والتطور

عالم الفلسطينية القيام بها، توعية المرأة إلفمن الناحية الثقافية والقانونية التي يجب على وسائل ا

بحقوقها القانونية، ودعم حقها في قانون أحوال شخصية عادل وٕانساني، وتعديل كل القوانين المجحفة بحقها 

الالجئة مزيد من /الفلسطينيةة أالمر ترتب عليها دور رئيسي في إعطاء يخرى فإنه أجهة ومن  ،من جهة

يجابية للمرأة الفلسطينية المثقفة، وعكس إل، وتقديم الصور اعات في الحقول الثقافية المختلفةبداإلهتمام لإلا

، مرجع 2011 الزبيدي،(اتهامكانإوقللت من  ثقافياً  هاتهميش التي عملت علىو عنها  الموروثةالنمطية الصورة 

 ).سابق
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حمد المصري أالالجئة وتثقيفها بها يقول /عالم الفلسطيني تجاه حقوق المرأة الفلسطينيةإلوحول دور ا

ورغم حداثته في  ،يافعاً  عالما فتياً إعالم الفلسطيني كان ومازال إلان ا" مراسل ومحرر صحيفة فلسطين

همال إلشكل كبير وواضح في خدمة القضية الفلسطينية التي عانت ان يساهم بأستطاع إنه أال إعصره الثاني 

من خالل المحطات التي مرت بها القضية فرة دون حراك والتفعيل بها على مدار السنوات السابقة، لفت

دون  ةن ينافس وينقل صورة معاناة الفلسطينيين بالطريقة الفلسطينيأعالم إلستطاع اإحداث المختلفة ألوا

براز القضية وعنوانها إعالم الفلسطيني في إلستطاع اكما إ ،قدر على وصف الحالةألبالغة فهو او مأتحريف 

 ،حتالل وبطشه تجاه الفلسطينيينإلعالم فضح ممارسات اإلستطاع اإبرز الالجئون والمعاناة والتشرد كما ألا

 .وعرضه مطالبهم العادلة تجاه حقوقهم المشروعة

فكيف وان كانت  ،ن لها دور كبير في النشأة االولىألتم بالمرأة عامة عالم المحلي يهإلن اأ مبيناً 

خباره على القضايا التي أفي تقاريره و  عالم يسلط الضوء دائماً إلن اأ يعتقدمرين وبالتالي ألَ الجئة تعاني ا

ظل  سرتهن فيألجل توفير لقمة عيش لهن و أالالجئات اللواتي يعملن ويكافحن من  تخص الالجئين وتحديداً 

جل أباهتمام كبير من ة أالمر يتناول عالم إلافوبالتالي النظرة عميقة  ،الظروف الصعبة التي تمر بالفلسطينيين

عالم إلثارة المواضيع مع المسؤولين والمعنيين الذين يؤثر فيهم اإتوفير السبل الكفيلة لحل مشاكلها من خالل 

 ،طرح القضايا بالجرأة والقوةبستمرار إلااإلعالمية في ة ما الضامن للوسيل ؟السؤال ببقاء: ويتسائل المصري ،

وفي نفس ؟ ام ال؟ وهل ستطرح من قبل وسيلة تتبع للحزب الحاكم وتتناول القضايا بالجرأة والموضوعية

عالم المحلي في إلصاب اأجل إلعالمنا الفلسطيني تناوله لعدد منها باألسلوب التقليدي، حيث طار سُ إلا

احمد ".(عندما ترك القضايا الزخمة الكبيرة للمناسبات الموسمية  ها الالجئون واخطأهمأطرح القضايا و 

 )،مقابلة2013المصري،

الالجئة منذ النكبة الفلسطينية /ما قامت به المرأة الفلسطينية ه وعلى الرغمأن مما سبقويرى الباحث 

لجسام مع شريكها الرجل من أجل وحتى اآلن، من مشاركة دؤوبه في النضال الوطني، وتقديمها التضحيات ا
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مصيريهما، والسعي معه لتأسيس الكيان الفلسطيني المستقل، وعلى الرغم من مساهمتها في تحقيق نمو تقرير 

 ومبنياً  إال أن التمييز ضدها في المجتمع ما زال قائماً  في مجتمعها الفلسطيني، قتصاديإ جتماعي وسياسي و إ

نها ما أاظهرها على ه عندما برز في تكريسألالم الفلسطيني هو الالعب اعإلكان ا جتماعي ثقافيإعلى موروث 

ق مع واقعها ومكانتها في على صورتها التي ال تتواف وتركيزه زالت المرأة الجاهلة وربة البيت والضلع القاصر،

ي تسعى لتمكين حد الوسائل التألم يكن وأنه قضاياها الهامشية دون القضايا المحورية،  هتناول وكذلك، المجتمع

ما بذلك  براز دورها الفعال والمؤثر داخل مجتمعها الفلسطيني، متناسياً إلم يعمل على و الالجئة، /المرأة الفلسطينية

، يتنافى مع حقوق اإلنسان وكرامته مما مما يحط من شأنها ويقلل من كرامتها، التثقيف بهاواجب لها من حقوق و 

 الالجئة/لسطينيةجتماعية تجاه المرأة الفإلتحمل مسؤوليتها ا تبتعد عن لسطينيةعالم الفإلوسائل ا باإلضافة الى أن

، وبالتالي تغيير الصورة السلبية المأخوذه عنها، من خالل فراد المجتمع نحو مكانتهاأتجاهات إتغيير من حيث 

في تناول شأن المرأة يكون هو السّباق ل، وفق أجندة وطنية شاملة،  إظهار قضاياها ودورها الفعال في مجتمعها

 .، وأن يكون مصدرًا لوسائل اإلعالم األخرىالجئة والمجتمع الفلسطيني ككلال/الفلسطينية

حتاج إلى مراجعة جادة مع نفسه للوقوف ي ) ذكوريال(الفلسطيني/أن مجتمعنا العربيكما ويرى الباحث 

راث الحضارة العربية واإلسالمية ويكون في ن الكريم ومن تآمستمده من القر مراجعة  ة ،أعلى السلبيات تجاه المر 

ال من إتي أيستوعب فلسفة الحياة العصرية ويلبى حاجات المجتمع والنهوض به، والذي ال ي نفس الوقت أنموذجاً 

، اإلعالمية تهاستراتيجيإإعادة النظر في  عليهانه أ ، كماة وهي التي تمثل نصف المجتمعأخالل تفعيل دور المر 

بجرأة وموضوعية، والعمل على تحسين صورتها أو إتاحة مساحة  فيهايقة أوضاع المرأة في يتناول حقبشكل 

أن تقوم هذه اإلستراتيجية على مبدأ أن المرأة تمتلك قدرة على التأثير و لصوتها للتعبير عن قضاياها و حقوقها، 

يس أمرًا نسائيًا فقط بل هو تطور وضع المرأة ل، وذلك كون أن ناء المجتمع المتطور الذي ننشدهالخالق في ب

ثبتت تجارب العالم أنه أصبح ضرورة ال يمكن تأخيرها، واال دفعنا الثمن غاليًا في مسيرة أهدف تنموي وطني 

 .التطور والنماء على مستويات األسرة والمجتمع المحلي والحياة العامة
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2. Uالالجئة/ة الفلسطينيةأروا والمر نأل عالم اإ: 
 النشأة والتطورU. أ  
يجاد منظمة عالمية ضمن النظام الدولي إلبدأ التفكير العالمي بعد الحرب العالمية الثانية المحاولة     

وفي أعقاب الصراع العربي اإلسرائيلي عام ، )2003كاتنبرغ، ( من الدوليينألتعمل على ضمان السلم وا

وذلك في  302رقم عمومية الجمعية الضمن قرار  األونروا من قبل األمم المتحدة منظمة ، تأسست1948

حيث بدأت  ،رة والتشغيل لالجئين الفلسطينيينلتنفيذ برامج اإلغاثة المباش 1949الثامن من كانون األول 

ض لوكالة األونروا  بشكل و لقد جددت الجمعية العمومية  التفوي 1950 ايارالوكالة عملها في اآلول من 

يأتي هذا التمديد في ظل الظروف و ، 2014من  يونيو  30خرها كان التمديد لذلك التفويض حنى أمتكرر و 

حرصت األونروا وقد  ،الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيين و عدم وجود حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين

شرق الخدمات المطلوبة سواء في األوقات التي تتمتع بالهدوء النسبي في العلى تقديم الدعم و منذ نشأتها و 

لتزام الدولي لمساعدة إلأن عمل األونروا يجسد االجدير بالذكر الصراع و  أوقات القتال واألوسط أو في 

نروا مهامها على أرض ألوتسلمت ا، )، مقابلة2012، هيلين ( تحقيق التنمية البشرية لالجئين الفلسطينيين و 

دولية للصليب االحمر الواقع بعد أن قامت منظمات سابقة بعمليات إغاثة في الشرق االوسط مثل  اللجنة ال

ICRS حمر ألورابطة الصليب اLACS  صدرت قرار أن الجمعية العمومية كانت قد أشارة الى إلوالبد من ا

لوكالة الغوث الدولية  والذي نص على تشكيل وكالة سابقة 1948تشرين ثاني  19في  212يحمل رقم  سابقاً 

 ).61-60، ص2005د ربه،عب(، "URPRلسطينيين غاثة الالجئين الفإلمم المتحدة ألوكالة ا" كان اسمها

بتقديم الخدمات  وبدأت، بيروت مقرًا لهاتخذت إبعد أن  1950أيار  6ستهلت الوكالة أعمالها في إ و 

متداد العقود القليلة الماضية إحتياجات اإلنسانية الفورية لالجئين الفلسطينيين، وعلى إلنسانية الالزمة لإلا

وقات تتسم أأكبر برامج األمم المتحدة في المنطقة، حيث قدمت خدماتها في توسعت الوكالة لتصبح من 

وسط، ووفرت الغذاء والمسكن والملبس ألخرى في الشرق اأ عمال العنف تارةً أبالهدوء النسبي تارة وتسودها 

ت لهم الدعم المجتمعي وشبكا ةا تعمل على تحسين أوضاعهم، مقدمت، كما انهالف من الالجئينآللعشرات ا



 

 
 

87 

الف آللمئات ا ، وقامت في الوقت نفسه بتوفير التعليم والرعاية الصحيةجتماعي والقروض البسيطةإلمان األا

 )الخ....جتماعيةإلستشفاء،الخدمات اإلالصحة والبيئة، االوقائي،التغذية، الطب(من الالجئين مثل

ساسي من مرحلة أللتعليم انها عملت على تقديم برامج اإأما بالنسبة للتعليم ف، )69، ص2004محيسن،(

للبنيين  36 (مدرسة تديرها في الضفة الغربية 98مدارس في لبنان و 3عدادية، فاقامت إبتدائية ومرحلة إ

برامج  اام ،عداديةإلساسية واأللمرحلتين الغزة مدرسة في  168 وكذلك، )للتعليم المختلط  16للبنات و 46و

اهللا لتدريب ورام  ،ناثإلاهللا لتدريب ا رام(ب المهني والتقني للتدريمراكز  8وجدت أالتدريب المهني فقد 

 ).168-148ص، مرجع سابقعبد ربه،(، )الذكور، وقلندية

( ف بأنها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينرّ عاألونروا التي تُ يرتبط الالجئون الفلسطينيون و و 

قدره ، ( في مناحي حياتهم المعيشية المختلفةوالتي تأسست بغرض رعاية الالجئين الفلسطينيين ) نرواألا

لسن آلزمت واحتدت وتطايرت اأول منها مهما تأل، بعالقة تاريخية ال تنفصل منذ اليوم ا)7ص،2012

ضداد، حيث يثني الفلسطينيون على ألتهامات، وهي عالقة تتسم بجدلية عالية في ظل قانون وحدة اإلبا

كبر الهيئات العاملة على توفير انروا ألعد اتُ  ، حيثماسة اليها نروا لتوفيرها لهم خدمات هم بحاجةألا

جتماعية، والعمل والمحافظة على إلغاثة والخدمات اإلالخدمات الرئيسية في مجاالت التعليم والصحة وا

ولكنهم في نفس الوقت يتهمونها بتصفية  ،)11-10، ص مرجع سابقعبد ربه،(الهوية الفلسطينية في المنفى

من نها تساهم في هجرة الموهوبين أي أن توفر فرص العمل أخالل توفير التعليم من دون  قضيتهم من

تكالية الواسعة في إلعقبة في طريق حل مشكلة الالجئين بسبب نشوء ا هانأو ، المناطق المحتلة للعمل خارجها

 )80-78،ص2002سيف،(صفوف الالجئين على خدماتها

خدمة الالجئين  (تجاه الالجئين تتلخص بثالثة كلمات، هي انرو ألن مقترحات اأشارة الى إلوتجدر ا

التي و  )أن يتمتع كل الجئ فلسطيني بأفضل المعايير الممكنة للتنمية البشرية( هيفها ت، أما رؤي)الفلسطينيين

 :تشمل
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 طاقاتها كفرد وعضو في أسرته ومجتمعه المحلي/ تحقيق كامل طاقاته• 

االقتصادية والثقافية لمجتمعه المحلي ومنطقته، و  ،جتماعيةإلفي الحياة ا ومنتجاً  نشطاً  أن يكون مشاركاً • 

 الشعور بالطمأنينة وأنه يتم الدفاع عن حقوقه أو حقوقها وحمايتها والمحافظة عليها

مساعدة الالجئين الفلسطينيين في تحقيق كامل طاقاتهم في التنمية (انروا فإنها تتلخص في ألما مهمة اأ

 ).2،ص 2007وكالة الغوث،( )ظروف الصعبة التي يعيشون فيهاالبشرية تحت ال

ثر بالصراع العربي اإلسرائيلي وما يتمخض عنها من أن وكالة الغوث تعمل في منطقة مضطربة تتأب علماً 

تفرض األوضاع الطارئة  ، كمااالقتصاديةو  جتماعيةإلنتائج من حيث حلقات العنف وتدهور األوضاع ا

، هاتهدد ديمومة وجودة خدمات الضفة الغربية أعباء عملية ومالية على الوكالةفي قطاع غزة و  خصوصاً 

التي تكمل النشاطات المتعلقة بحشد وتجنيد التمويل لصندوقها العام  ضي اللجوء إلى المناشدات الطارئةوتقت

 )3، ص  نفس المرجع(

 الالجئة/ة الفلسطينيةأالمر ب القتهعنروا و أل اعالم إ U.ب
) نرواألا(عالم التابع لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينإلنه هو اأم األنروا بإعال فْ عرَ يُ    

نترنت والصحف والملصقات والندوات والكتيبات واللقاءات الفردية إلبوسائله المختلفة التي تشمل ا

 ) 7، صمرجع سابققدره ، (والجماعية

 شدد على ابو حسنةنروا عدنان ألالمي لعإلالمستشار امع  التي أجراها الباحث مقابلةال فيو  

فضل الخدمات أوالالجئ للوصول الى تحقيق الهدف المنشود في تقديم نروا ألاضرورة وجود ثقة بين منظمة 

ن هدفها اجندة خاصة و أان هذه المنظمة تسعى الى خدمة الالجئ دون  مبيناً  ،نتهاء القضيةإالمرجوة لحين 

م حقيقية وربة بيت ناجحة وفعاله ومنتجة أُ ة الالجئة بشكل خاص لتكون أهو تطوير الالجئ بشكل عام والمر 

 .بعملية اللجوء ثراً اكثر شرائح الالجئين تأداخل مجتمعها، كونها 
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عالم بكافة وسائله أهمية كبيرة إلنروا األتولي ا: أبو حسنة قالنروا ألاعالم إة في أوحول مكانة المر   

ة أعمال التي تقوم بها المنظمة تجاه الالجئين والمر ألن جميع اوألسطينيين، يصال رسائلها الى الالجئين الفإل

ة أتسلط الضوء على قضايا المر  دائماً نروا ألان ، وأعالم بكافة وسائلهإلساسي هو األبشكل خاص سالحه ا

العالمي  يآحاديث وكل ما يثير الر ألقية والقصص وائفالم الوثاألعالمية مثل اإلالالجئة في جميع وسائلها ا

ن داخل ألالالجئة وحقوقها، والدور الفعال الذي لعبته منذ بداية النكبة وحتى ا/ة الفلسطينيةأوالمحلي حول المر 

ة الالجئة في مجتمعها أن المنظمة تعمل على تعزيز مكانة المر أمجتمعات اللجوء التي تعيش فيها، كما 

ج والمشاريع التنموية مثل م بها عن طريق البرامدوار والواجبات الجسام التي تقو ألوتلسيط الضوء على ا

ة مع أساس مساواة المر أي المساواة حيث يعمل هذا المشروع بجهد كبير ومضاعف على أ )الجندر(مشروع 

، وفتح وتعريفها بحقوقها هاقتصاديا والعمل على تطوير إ جتماعيا و إعطائها كافة حقوقها، وتأهيلها غالرجل و 

 .، وكيفية مشاركتها بفاعلية داخل المجتمعدارة البيوتإ دارة االعمال، و إع اآلفاق أمامها مثل موضو 

ننا إ: الالجئة وتثقيفها بحقوقها قال ةالدعم المر نروا ألاعالمية المستخدمة من قبل إلأما بالنسبة الى الوسائل ا

مر من ألذا ا، بل ننفذ هة الالجئة بشكل خاصأال ندافع بشكل نظري عن حقوق الالجئين بشكل عام والمر 

ساسية ألفي المراحل انروا ألانسان وتدريس هذه الحقوق في مدارس إلخالل التركز على منهج حقوق ا

 بتدريب المعلمات مهنياً نروا ألاة وحقوقها، كما تقوم أفالم وثائقية حول المر أ، وكذلك ما نقدمه من عداديةإلوا

عراف والمفاهيم ألة وحقوقها المبنيه على الدين واألمر همية دور اأبتلك الحقوق فيتم تعريف المجتمع ب ونظرياً 

جمع هي أذهان البشرية أة بشكل خاص في أنسان والمر إلن ترسيخ حقوق اأالى  المجتمعية والحضارية، مشيراً 

 . ساسيأعالم بكافة وسائلة كركن إلعملية تراكمية يلعبها ا

ورشات عمل ودورات تدريبية  ومطبوعات قامة إ، نرواألعالم في اإلدوار التي يقدمها قسم األومن ا

بو أ هْ وَ فقد نَ  همية التلفازألالمرئي، و  عالمإلستخدام اإ ذاعات المحلية ولقاءات مع مرشدات و إلوبرامج في ا

نى بطرح دروس عْ تُ  (*)نرواألطلق فضائية خاصة باأنروا قد ألعالمي في منطمة اإلن القسم اأحسنة الى 
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نسان، حيث ستكون قضايا وحقوق إلفراد المجتمع بمفاهيم حقوق اأة الالجئة و أمر تعليمية وتثقيفية للطالب ولل

كثر البرامج التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، والعمل على أة وتثقيفها بتلك الحقوق هي من أالمر 

المجتمع  قيم من دون الخروج على ضطهادإ نجازات والتركيز على ما عانته من ظلم و إلظهار تلك الحقوق واإ

يصال الرسالة الخاصة إنترنت ساعد في إلتصال الحديثة كإلوسائل استخدام إن إ و ، الذي يعيش فيه الالجئين

نترنت في غزة يعادل مستخدميه في إلن مستخدمي اأب علمخاصًة مع النسان بشكل كبير، إلبمفاهيم حقوق ا

 .حصاءاتإلبيب حسب اأتل 

ابو (  "حبها، ومن أحب حقوقه دافع عنهاأن من عرف حقوقه أبنظرية  نحن نؤمن: " حديثه قائالً  منهياً 

 )2012حسنة، مقابلة،

عن الدور الذي جتماعي هيلينا سكاردال إلمشارك لمبادرة النوع ا مع مديرللباحث وفي مقابلة اخرى 

 بشكل خاص عام والمرأة الفلسطينيةينبغي أن تقدمه وسائل اإلعالم باألونروا لدعم حقوق الالجئين بشكل 

6TP15Fأنشأت األونروا قناة فضائية تعليمية 2012في عام  هأن: قالت

(*)
P6T  في غزة، تهدف إلى دعم اإلصالحات

باإلضافة إلى البرامج اليومية في دروس الرياضيات واللغة  حقوق اإلنسانالتعليمية، وخاصة فيما يتعلق ب

أساس مناهج السلطة الفلسطينية، لى ع وذلك) الصف الرابع الى الصف التاسع دروس للطالب من( العربية

هو و  نرواألاكأول برنامج تعليمي يقدم من قبل  )الحارة(تم تقديم برنامح كجزء أساسي من حقوق اإلنسان يو 

التي يتم نسان والسلوكيات المرتبطة بها و من خالل منهج حقوق اإلبرنامج يهدف إلى تعزيز المعرفة المكتسبة 

يتم تمكين األونروا أيضا  ومن خالل قناة األونروا الفضائيةلمبادرة المنضبطة، وا حترامإلتعزيزها من خالل ا

جتماعي وتعزيز برامجها المتعلقة بهذا الخصوص  مثل األفالم إلمن رفع مستوى الوعي بقضايا بالنوع ا

 .الوثائقية

                                                
شباط ،وتقدم القناة أيضا المواد التعليمية والترفيهية التي تعزز التراث والثقافة الفلسطينية، فضال عن تقديم  4قامت األونروا بإطالقها في (*)

وف الدراسية من المعلومات عن الخدمات التي تقدمها األونروا، وينصب تركيز القناة في البداية على تقديم دروسا في الرياضيات واللغة العربية للصف
 .أفقي  11679ويمكن مشاهدة القناة على التردد  نايل سات، . 9 -4
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ن أب :توحول دور وسائل اإلعالم في األونروا في تثقيف المرأة الفلسطينية بخصوص حقوقها أفاد

النوع تنفذ فيما يتعلق بحقوق المرأة و  األونروا تستخدم وسائل اإلعالم للدفاع عن أنشطتها والحمالت التي

/ أطلقته األمم المتحدة التي )اتحدوا إلنهاء العنف ضد المرأة( جتماعي، و أفضل مثال على ذلك حملةإلا

اء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء التي تهدف إلى منع العنف ضد النسام بان كي مون و األمين الع

 )2012هيلين، مقابلة،(  العالم

ساسي في الحفاظ ألة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين تقوم بدور كبير و ان وكأويرى الباحث   

 والتخفيفل بإدارة احتياجاتهم اإلنسانية، في المقام األو   نىعْ على حقوق الالجئين الفلسطينيين، فهي التي تُ 

المجتمع الدولي للتذكير بقضية الالجئين  فيعالمة بارزة تعد ، و م والحفاظ على الهوية الفلسطينيةمن معاناته

 .الفلسطينيين ومعاناتهم التي وجدت بسبب تقصير دولي وعربي تجاه القضية الفلسطينية 

ة أان، وحقوق المر نسإلفي تعزيز مفاهيم حقوق ا اً مهم اً ن هذه الوكالة تلعب دور أكما ويرى الباحث ب

والتي ستكون نجمة نروا ألاطالق فضائية إلتوجهها ب ، خاصةً عالميةإلالالجئة من خالل وسائلها ا/الفلسطينية

  .عالم العربي والدوليإلمضيئة في سماء ا

3.U الالجئة/ة الفلسطينيةأالمر ب وعالقتة الفلسطينية هليةألعالم المؤسسات اإ: 

لعامة لم تعد حالة من الترف الفكري والثقافي، بقدر ما هي حاجة في الحياة ا أةإن مشاركة المر 

ي مجتمع من تجاوز التخلف أولن يتمكن  ،جتماعية للنهوض بالمجتمع وتقدمهإ قتصادية وسياسية و إ

قتصادي والسياسي دون مشاركة المرأه بكافة مؤسسات المجتمع، ومساهمتها فى بلورة برامج التنمية ألا

 .اعية والسياسية وتنفيذها جتمإلقتصادية واإلا

حرار قادرين على تشكيل تنظيمات غير أفراد أهو المجتمع المكون من "نه أويعرف المجتمع المدني ب  

ثيرها أجل تشجيع مشاركة المواطنيين في مواجهة سطوة تأحكومية مستقلة عن سيادة الدولة تتفاعل معها من 

 )131ص،2006القاطرجي، (  ونفوذها
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مهما  بأنها تشكل مصدراً  خصوصاً  ،في تنمية المجتمع وفعاالً  مهماً  هلية دوراً ألالمجتمع اتلعب مؤسسات 

هتمام جليًا في العقدين األخيرين إلحيث ظهر هذا ا حتياجات الفعلية في المجتمعات المحلية،إلاللتعبير عن 

تجه نحو الخصخصة وثورة جتماعية والسياسية التي شهدها العالم والتي تإلقتصادية واإلنتيجة التحوالت ا

تصاالت والمعلومات والمؤتمرات العالمية التي أكدت على أهمية تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، إلا

هلية في فلسطين بدورها الهام في دعم صمود الشعب الفلسطيني على مر التاريخ ألمتازت منظمات المجتمع اأو 

  .الطويل

أي مؤسسة غير ربحية تؤسس وتدار من قبل مواطنين دون أي "نها أهلية بألوتعرف مؤسسات المجتمع ا

 وتمنح كافة الحقوق والواجبات والصالحيات مستقالً  عدلياً  و وكاالت حكومية وتعتبر كياناً أتمثيل رسمي لطواقم 

 ).2008، جودةو سعد ("ستقالليتهاإوالحصانات الضرورية لتحقيق أهدافها اإلنسانية مع المحافظة على 

نها لم تكن تتبع أللحركات النسوية دور بارز وفعال منذ البدايات في المجتمع الفلسطيني على الرغم من وكان 

يجابية البعيدة عن النمطية إلعالمية اإلوتعزز الحركات النسوية الفلسطينية التغطية العمل مؤسسي محدد، 

ة أي لمديرية المر أستطالعات الر إحدى إه شارت اليأوهذا ما  ،عالميةإلتاج البرامج اإنة من خالل ألقضايا المر 

ن المؤسسات النسوية تدعم أمن المبحوثين يعتقدون % 64ن أعالم الفلسطينية التي بينت إلوالطفل في وزارة ا

 )2003البطراوي، (ة أعالم المخصص لقضايا المر إلا

 :تطور الحركة النسوية الفلسطينية .أ
طويلة حتى اوسلو سنوات نضال الشعب الفلسطيني ال نشغلت الحركات النسوية الفلسطينية طوالإ 

جتماعي إلشكال النضال الوطني مؤجلة النضال الديموقراطي اأعبر مساهماتها في كافة  في الهم الوطني

نتقلت بعد إ، ثم عيش بحالة من اآلحادية في نضالهاحتالل مما جعلها تإلنهاء اإوقضاياها الى مرحلة ما بعد 

جل الحقوق أمؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الى النضال من ذلك مع بدايات بناء 

 ،مفتاح(طار منظومة القوانيين والتشريعات الفلسطينية إ، في ية ذات مضامين عادلة غير تمييزيةالمتساو 

 ).35، ص2012
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بعد ضطرت لتحمل مسؤوليات إة الفلسطينية عندما أهي بداية عهد جديد للمر  1929تعد ثورة و 

في التاريخ  مهماً  نضالياً  ة الفلسطينية دوراً أعتقال العديد من الرجال، حيث لعبت المر إ عمال هدم البيوت و أ

 في هاماً  الفلسطيني حيث كانت وال زالت جزء ال يتجزأ من المقاومة الشعبية الفلسطينية التي لعبت دوراً 

فعدت مؤتمرها النسوي  ،.)11، العدد2001ة اسماعيل،مجلة رؤي(نتداب البريطاني إلالعشرينات لمناهضة ا

في مدينة القدس بهدف مساعدة العائالت المنكوبة والعمل على  1929ول  عام ألتشرين ا 26ول بتاريخ ألا

، ديةقتصاإلدبية واألجتماعية واإلالفلسطينية بواجباتها اة أالمر ن تقوم أكان من مقرارته  ولذي، نقاذ الوطنإ

تظهر بدأت حيث ية الفلسطينية في وحدة متكاملة، ولة جمع التكتالت النسائت محاأبد 1963وفي عام 

ة فيه الى جانب الرجل تقترح أول الذي تواجدت المر ألفي المؤتمر الفلسطيني ا 1964في  سنة مالمحه 

يم ثم أقالتي  لقدسوخرجت هذه الفكرة الى حيز الوجود بمدينة غزة ، لتنتقل بعده الى مدينة ا ،وتناقش وتقرر

6TP16Fمؤتمر هافي

(*)
P6T حمر بدعوة من ألخرى ووممثالت الهالل األتحادات النسائية في المدن الفلسطينية اإليشمل ا

 .)13-9، ص1987،الوحيدي(تحاد النسائي العربي في القدس، إلالسيدة زليخة الشهابي رئيسة مكتب ا

جهت طاقاتها نحو المجتمع ة كونها حملت قضيتها وو أوكان لهذه الحركات النسائية دور بارز تجاه المر 

حداث والتطورات الوطنية، ألتصفت بالشمولية والعمق بشكل يواكب مجريات اامتدت و إوالحياة العامة، حيث 

ت هذه الحركات عشية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالشروع بالتوعية القانونية كبداية لوضع أبدكما 

في التشريعات الفلسطينية حتى يومنا هذا ة أالمر حقوق  قتراحات في صورة مطالب نسوية تضمنإ تصورات و 

 )9، ص2003هللا لدراسات حقوق االنسان، مركز رام ا(

  :هلية الفلسطينية السيد أمجد الشوا قالألمع مدير شبكة المنظمات ا التي أجراها الباحث مقابلةالوفي 

ل تحقيق الديمقراطية، وأن تاريخ ساسي في سياق الصراع من أجأرتبط مفهوم المجتمع المدني بشكل إلقد 

المجتمع المدني وعلى الرغم من اختالف المفهوم لدى الكثير من المفكرين العرب حوله اال انه ارتبط بتاريخ 
                                                

عنه خمسة ٕانبثق بهدف جمع التنظيمات النسائية تحت مسمى االتحاد العام للمراة الفلسطينية و  1965تموز  20تموز الى  15من  عقد المؤتمر(*)
 ) .عالم، ولجنة التنظيم الشعبي والدستوراالجتماعية، والسياسية، المالية،  التوعية واال( لجان 
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طار المشاريع النهضوية العربية لمواكبة إنضال الشعوب العربية ضد االستبداد والقهر وتعزز دوره وبرز في 

 وءنشوأن ، مالمحها مطلع القرن التاسع عشر ي وقت مبكر، والتي ظهرتالتطور الحضاري الجديد جاءت ف

لإلصالحات العثمانية،  متيازات األجنبية في فلسطين نظراً إلالمنظمات األهلية في فلسطين تزامن مع تزايد ا

يات سيما في الربع األخير من القرن التاسع عشر، وتراوح مع مطلع القرن العشرين التشكيل الفلسطيني للجمع

، كما لعبت هرة األحزاب السياسية معروفة بعدنتماء لجمعيات سياسية عربية في وقت لم تكن فيه ظاإلبين ا

على صعيد مقاومة الهجرة اليهودية  هاماً  المنظمات األهلية الفلسطينية في مطلع القرن الماضي دوراً 

هلية دورها ألكرست المنظمات ا 1948ومصادرة األراضي وخالل الفترة التي سبقت ولحقت بنكبة شعبنا عام 

 .في تقديم المساعدات اإلغاثية واإلنسانية

دخل  1967عقاب حرب حزيران أحتالل اإلسرائيلي في إلومع خضوع قطاع غزة والضفة الغربية ل

، إذ تحول مضمون عمل باقي جوانب حياة الشعب الفلسطينيالعمل األهلي الفلسطيني منعطفًا جديدًا أسوة ب

 "مقاومة االحتالل"جتمعي المقاوم ظمات من الطابع الخيري اإلغاثي الصرف إلى طابع النشاط المهذه المن

صدر العديد من األوامر العسكرية التي تحدد تشكيلها وأوجه نشاطها، وحاول تقليص دورها وقصره الذي َأ

 . غاثي  للتخفيف من مسؤوليات السلطة المحتلةإلعلى العمل الخيري وا

د الثمانينات مرحلة متميزة في تاريخ المنظمات األهلية الفلسطينية وبخاصة عام فيما شكل عق

عتبار الضفة الغربية وقطاع غزة الحلقة ا، وهو تاريخ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان و 1982

ينية التوجه إلى تركيز الفصائل الفلسطبهذا أدى  األمر الذي ،المركزية في النضال الوطني الفلسطيني

طر ولجان وهيئات جماهيرية تستطيع من خاللها ممارسة العمل السياسي من جهة، أُ المختلفة على إنشاء 

في نطاق هذا المفهوم تم إنشاء اللجان الزراعية و وتقديم خدمات تنموية للجمهور الفلسطيني من جهة أخرى، 

 . الخ...والصحية والنسوية والنقابية والطالبية والفالحية والشبابية
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متازت بظهور إفقد شهدت اإلنتفاضة الفلسطينية األولى والتي )  93 – 88( أما المرحلة من عام 

جتماعي والتنموي إلعتبارها أدوات التغيير اإالمؤسسات المهنية المتخصصة المساندة للمنظمات القاعدية ب

 . المنشود

سرائيل والوقائع الجديدة التي إ سطينية و بين منظمة التحرير الفل 1993تفاقات التي وقعت عام إلوعلى ضوء ا

فرضتها، قامت المنظمات األهلية الفلسطينية بإجراء مراجعة شاملة ألهدافها وبرامجها وآليات عملها لتنسجم 

استمرار االحتالل (وهي  دة ضمن ثالث حقائق سياسية أساسيةوتتسق أكثر مع الوقائع السياسية الجدي

نشوء أول سلطة وطنية فلسطينية على األرض الفلسطينية وانتقال معظم اإلسرائيلي لالرض الفلسطينية و 

الصالحيات المدنية أليدي وزارات وهيئات السلطة الوطنية حتى في المناطق التي ال يزال يسيطر عليها 

 جعلها أن توسع عمل المنظمات األهلية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث )االحتالل اإلسرائيلي

سارات نوعية جديدة واختلفت أدوات وأشكال عملها من اإلغاثة أو التطوع والتعبئة من أجل مواجهة م تتاخذ

استراتجيات جديدة قوامها التعبئة والتأثير والضغط من أجل سن قوانين  الى إتخاذسياسات االحتالل، 

هذا من جهة، ومن جهة وتشريعات واقتراح سياسات عامه للسلطة، أو التأثير في العامل الدولي واإلقليمي 

ثانية بناء وتطوير وعي مجتمعي محلي وعالمي في مجاالت مختلفة كالديمقراطية وقضايا الحكم الصالح 

ستمرار تقديم الخدمات الطارئة والتنموية عدا عن التطوير إالمختلفة، ومن جهة ثالثة ظلت هناك حاجة إلى 

 . المؤسسي والتنظيمي وتنمية الموارد البشرية

إن من بين  :هلية قالألعن اقرار قانون الجمعيات الخيرية والهيئات ا الشوا الباحث للسيدسؤال وعند 

اهم القوانين التي ناضلت المنظمات األهلية من اجل إقرارها كان القانون المتعلق بالجمعيات الخيرية 

لعثماني، وتم خالل االنتداب كان يتم العمل بقانون الجمعيات الخيرية ا 1907فمنذ العام , والمنظمات األهلية

البريطاني تعديل قانوني حول وضع المنظمات األهلية، كما جرى في عهد االحتالل اإلسرائيلي إجراء 
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تعديالت على تسجيل الجمعيات في قطاع غزة بأن أصبح التسجيل يتم في مكتب الشؤون الداخلية الذي يديره 

في عهد و ، ن االجتماعية في اإلدارة المدنيةب الشؤو ضابط عسكري، وفي الضفة الغربية كان يتم في مكت

شهدت عملية إقرار القانون حوارات وسجاالت ساخنة وحمالت قادتها المنظمات السلطة الوطنية الفلسطينية 

ففي حين حاولت السلطة  ،ية ومنظمات دوليةاألهلية وبدعم من عدد من القوى السياسية والفعاليات الوطن

للجمعيات والمنظمات في وزارة الداخلية،  من خالل مواد في القانون اشترطت تسجيالً  حتواء العمل األهليإ

وخضوعها إلجراءات الوزارة، وقد أقر قانون المنظمات األهلية والذي لم يأت كما أرادت المنظمات األهلية، 

لهيئة الرقابة العامة  اال أنه لم يطلق يد السلطة في التحكم بهذه المنظمات، مع خضوع هذه المنظمات رقابياً 

جمعية مسجلة في وزارة  )851(بلغ  حالياً  هليةألعدد المنظمات ان أالى  مشيراً ، وليس وزارة الداخلية

 .الداخلية

دارة جمعية الدراسات إرئيس مجلس بو دقة أمع الدكتورة مريم  اها الباحثجر أاما المقابلة التي 

ت في فلسطين كبديل للسلطة لعدم وجودها أهلية نشلالمؤسسات اأن :  فيهاقالت النسوية التنموية الفلسطينية 

حتالل ومن ثم إلوعدم وجود نظام سياسي، فكان الشعب يحتاج من يتعاون معه ويقدم له الخدمات في ظل ا

كما ، قتصادياإنمائية والحقوق التي تمكنها إلجتماعية واإلكانت مكملة لدور السلطة حيث تقدم الخدمات ا

جتماعية والسياسية تتحدث عن إلبة اخْ صبح تصور النُ أنه في ظل السلطة ألت دور توعوي لعبت المؤسسا

 .زلمبنية على المساواة وعدم التمييتعديل للقوانين ا

دارية قد إلهلية على مختلف المستويات األالت في المؤسسات اامِ ن معظم العَ أالى  أبو دقةوأشارت  

ومن ثم توجهن للعمل  بهن كن ذات توجهات سياسية متنوعةلغأن أتين من رحم العمل السياسي، حيث أ

دى أمعارك شديدة في قضايا الحقوق للمراة في كافة المجاالت، مما  نَ ضّ ، وخُ جتماعي بعد قدوم السلطةإلا

في الوظائف العليا، كما تشكلت دوائر % 15و% 30الى زيادة نسبة النساء في الوظائف العامة لتصل الى 

حيث نتخابات إليفرض نظام الكوتا النسائية باول بلد أكافة الوزارات، وكنا في فلسطين ة في أخاصة للمر 
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مجالس البلدية، كما استطاعت بعض الفي % 17عدا عن % 20 2006في  انتخابات  النساء شكلت نسبته

 .المراكز المختصة بالنساء من تغيير سن الحضانه 

أن  :قالت زينب الغنيمي ستشارات القانونية للمرأةمديرة مركز األبحاث واإل معالباحث وفي مقابلة 

ختالف شكل المشاركة من زمن إمنذ بداية النضال الفلسطيني مع شريك حقيقي ة الفلسطينية كانت أالمر 

 .نألخر، كما كانت القوة المحركة للثورة وما زالت حتى األ

قتصادية إعباء أة من أحمله تلك المر تي من خالل ما تتأة بشكل خاص يأهتمامنا كمؤسسات أهلية بالمر إوأن 

حيث نعمل  ،بل ان هذه الحقوق بدات تتراجع بشكل ملحوظجتماعية وحرمانها لكثير من حقوقها، إ و 

كما تعمل تلك ، على المناصبأة في مواقع صنع القرار وتوليها أعلى تعزيز مكانة المر كمؤسسات أهلية 

يجاد ثقافة إلكمل، في محاولة أفراد المجتمع أضافة الى إلبا الالجئة/الفلسطينية المرأةعلى توعية المؤسسات 

نه لن ينتصر مجتمعنا أحيث  ،ة معاأمن خالل تغيير الثقافات الموروثه في عقل الرجل والمر مجتمعية 

 .ال عندما يمتلك ثقافة ديموقراطيةإالفلسطيني على تلك الثقافات والعادات والمحتل الصهيوني 

هلية من خالل توحيد الحركة النسائية ألتفعيل دور المؤسسات النسوية وارة وشددت الغنيمي على ضرو 

، وخلق شخصيات خذ دورها الذي تستحقهأة حتى تأوتفعيل دور قوى الديموقراطية والوطنية للنهوض بالمر 

 .نسوية عامة

ساء البشرية من رجال ون طاقاتهستغالل إن المجتمع الذي ال يعمل على أوانهت الغنيمي حديثها ب

 .الالجئات/ ن وقود الثورة هن النساء الفلسطينياتأعرج، و أبالتساوي هو مجتمع 

 :هليةألعالم المؤسسات اإ و  الالجئة/الفلسطينية ةأالمر  .ب

عالم إلا العالقة بين حول هلية الفلسطينية أمجد الشواألمدير شبكة المنظمات امع للباحث في مقابلة 

عالم من جهة إلن واقع العالقة التي تربط بين المنظمات األهلية وابال شك أ  :هلية قالألالمؤسسات او 

ز دورهما تجاه تحسين واقع الحريات العامة بما في ذلك حرية عز يخرى أوالمجتمع بكامل قطاعاته من جهة 
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نسان وفي مقدمتها الحق في تشكيل الجمعيات واالنتماء اليها وتعزيز إلالرأي والتعبير و ترسيخ مبادئ حقوق ا

المساءلة والمحاسبة ومواجهة االنتهاكات وخلق التوازنات بين مركبات المجتمع وتفيعل اليات الرقابة 

وعلى  مهماً  دوراً من خالل تحالفه مع منظمات المجتمع المدني لعب االعالم المهني والحر فقد المجتمعية، 

صة تلك المرتبطة بالنضال الوطني قاعدة المشاركة الفاعلة والشراكة الحقيقية في الكثير من القضايا وبخا

، وكذلك حقوق اإلنسان وخاصة حقوق حتالل وسياساتهإلوالدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في مواجهة ا

 .الالجئة/المرأة الفلسطينية

مثل بها منظمات المجتمع المدني لما تقوم  الى تجارب حديثه  ان هناك وأشار الشوا للباحث

ساسية تهم المواطن مثل العالج أن حكومتي غزة والضفة الغربية في ملفات بي بها الوساطة التي قامت

عالم دور بارز ليس فقط في التغطية االعالمية بل في إلدوية والكهرباء وغيرها والتي كان لألبالخارج وا

ك الكثير من حمالت الضغط لضافة الى ذلك فان هناإالتوجيه والحشد والضغط على صناع القرار، 

هلية خاللها ألثير بالسياسات العامة والقرارات والتشريعات التي تعتمد المنظمات اأة التي تتعلق بالتوالمناصر 

ن يكون أعالم يجب إلحوار منظمات المجتمع المدني وا أن مبيناً ، يصال الرسالهإ ثير و أعالمية للتإستراتجية إ

خر بل يعزز من دوره ألملي ال ينفي اساس تكاأسس هذة العالقه على أُ ستراتيجي يحدد من خالله إطار إفي 

عالم من القيود إلعلى ضرورة العمل الجدي تجاه تحرير ا ويشكل ضمانة وحماية للحقوق والحريات، مؤكداً 

ن تسعى المنظمات أالمفروضة وبخاصة تلك المتعلقه بالتشريعات والقيود السياسية والحزبية الضيقة على 

 ستفادة من بعض التجارب الفلسطينية التي حققت نجاحاً إلها واهلي خاص بأعالم إهلية الى تأسيس ألا

 .والبناء عليها كتجربة تلفزيون وطن وغيره

 فيالمركز النسوي في مع مسؤول العالقات العامة واإلعالم  أخرى للباحث عبر اإليميل وفي مقابلة

ة أعلى معرفة المر  ثير إعالم المؤسسات األهليةأحول ت  القدس السيد محمد محاريق –مخيم شعفاط 
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أن من أبرز مقومات النجاح بشكل دائم هو نقل  :الفلسطينية بشكل عام والالجئة بشكل خاص بحقوقها أفاد

الصورة الحقيقية خاصة على الصعيد اإلعالمي، وفيما يتعلق بالحقوق األساسية للمرأة والتي نصت عليها 

ن اإلعالم ينقلها بصورة إالتي من بينها إتفاقية سيداو، فالكثير من القوانين واإلتفاقيات الدولية واألممية، و 

مجزأة في كثير من األحيان لتعريف المرأة حول حقوقها، ولكن إعالم المؤسسات يلعب هو اآلخر دورًا بارزًا 

في تعزيز ثقافة الوعي واإلدراك لدى المرأة الالجئة لحقوقها، إضافة الى توجيه المرأة نحو الحقوق األساسية 

ي يجب أن تتمتع بها، ورسم الطريق أمامها من أجل تحقيق األهداف المرجوة، وذلك من خالل إصدار الت

النشرات اإلرشادية والتعريفية التي توزع على النساء خالل ورشات العمل والمحاضرات التوعوية التي تقوم 

في صناعة القرار، ال سيما في باألساس على تعزيز مشاركة المرأة الالجئة في األنشطة المجتمعية والمشاركة 

ظل الظروف التي تعيشها المرأة الالجئة من ضياع في متاعب الحياة، وتربية األجيال باإلضافة الى طبيعة 

الحياة التي تعيشها المرأة في المخيمات بالمقارنة مع المرأة التي تعيش في القرية أو المدينة، وطبيعة األسس 

ية أخرى، ومن أبرز العوامل التي يعمل عليها إعالم المؤسسات هو رصد التي تقوم عليها الحياة من ناح

 .دعما ومساندة لحقوقها تهالمرأة وٕاصدار إحصائيات حول معانامعاناة ا

ر بخصوص حقوق المرأة الالجئة حديثه عن تأثير  إعالم المؤسسات االهلية على أصحاب القرا وفي

يعة الحال على رصد معاناة المرأة الالجئة ونقل الصورة أن إعالم المؤسسات المجتمعية يعمل بطب :لقا

الحقيقية من الداخل حول طبيعة هذه المعاناة من أجل إيصال الرسالة ألصحاب القرار، والمطالبة بالوقوف 

لجانب المرأة من خالل عقد اإلجتماعات الدورية مع مسؤولين في صناعة القرار، باإلضافة الى التأثير حول 

ا التي تخص المرأة الالجئة ودعمها إقتصاديًا وٕاجتماعيًا ونفسيًا وخلق البرامج الفاعلة التي من أبرز القضاي

 .شأنها رفع مكانة المرأة الالجئة وصوًال الى دعم حقوقها
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 في أستاذ القضية الفلسطينية والتاريخ المعاصر عصام محمد علي عدوانكتور دالالباحث  مقابلة  أما

رأة الفلسطينية بحقوقها إن إلعالم المؤسسات االهلية دور مهم في توعية الم  :قالجامعة القدس المفتوحة 

ولكن المالَحظ أن إعالم منظمات المرأة عمومًا مشغول في الحديث عن مساواة المرأة بالرجل في  ،وتثقيفها

ضوع نزاع في مو الحقوق والواجبات وهو بهذه الطريقة يؤثر عليها سلبًا ويصرفها إلى قضايا هامشية ليست 

توجيه المرأة من جهة، ووضع  وهو بحاجة إلى تصويب المسار، وأن اإلعالم يستطيع ،المجتمع الفلسطيني

حتياجاتها من جهة ثانية، ليستطيع التأثير على المسئولين لخدمة قضية إ لين في صورة أوضاعها و ؤو المس

لمتحدة عندما تنشط دولة أو مجموعة دول الالجئين والالجئات، والمساهمة في التأثير على قرارات األمم ا

ستصدار قرارات جديدة داعمة لحقوق الالجئين والالجئات، لكن مثل هذه المساعي غير موجودة أصًال، إل

 .واإلعالم وحده ال يرسم سياسات وٕانما يمكنه الترويج لها ،فتقار الدول لهذه التوجهاتإبسبب 

في مقابلة مع الباحث  الدريمليسمر  لمرأة في غزةعالم في مركز شؤون اإلوأفادت مسؤولة قسم ا

نها بأة الفلسطينية الفعال، و أظهار دور المر إعالم المركز يحاول إأن  :قائلةً عالم في المركز إلدور ا عن

قسم  تغيير الصورة النمطية التقليدية والنظرة الدونية تجاهها، وأن هدففي محاولة ل مكانات وقدراتإتمتلك 

حصاءات لجميع شرائح المجتمع خاصة إ تصدير معلومات و أي  )معرفة ومعلومات (سي هوساألااإلعالم 

برنامج من خالل ل عليها مَ عْ كل برنامج يستهدف فئة معينة من النساء خطة سنوية يُ ل أن، حيث النساء

عربي ال( يستهدف الصحفيين والصحفيات وصناع القرار والجمهور الداخلي والخارجيعالم الذي إلتصال واإلا

، )عالمية لنشاطات المركزإلالتغطية ا(ة أ، وأن برنامجنا يعمل لترويج عمل مركز شؤون المر )جنبيألوا

ذاعه، إلعن طريق البرامج الحوارية على ا) محلية وعربية(عالم وفنونه المختلفة إلمستخدمين جميع وسائل ا

 ،يمانإلذاعة اإبالتعاون مع  )معة والمجتأالمر (ذاعي خاص وثابت بشكل سنوي يسمى إحيث يوجد برنامج 

راء ألستطالع بإ نقومثم  ،صحاب قرار للنقاش في هذه القضيةأجلب مختصين و نقضية نسوية و  خاللهنطرح 

بشراء مساحة بث  نحن هذه الربامج نقوممع اإلشارة الى أن ، ولها، وكذلك عمل حلقات تلفزيونيةلشارع حا
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وهي مجلة فصلية وحيدة ) الغيداء(مجلة  بإصدار نقوم، كما ناً حيان يغطون هم الحدث مجاللنشرها وببعض ا

نسلط ، كما الى تحميلها كاملة على االنترنتمور النساء تصدر منها الف نسخة، باالضافة أمتخصصة ب

باإلضافة ، ثار اللجوء النفسية عليهنآالضوء على الالجئات في ذكرى النكبة متناولين همومهن وطموحاتهن و 

ثير عليهم  فيما يخص أكتاب معروفين مثل هاني عوكل للت طريق عنصناع القرار  ل الىمحاولة الوصو 

عالميات من إلمستوى النساء افي تحسين إستطعنا الكما ، الدولية المتعلقة بحقوق الالجئاتالقوانين المحلية و 

من  ،لكسر الحصار عالميات العربيات والفلسطينيات في محاولةإلل )شبكة اليمامة(نشاء إخالل عملنا على 

جلب صحفيين عدا عن ، في بلدانهم لنشرهاعضاء شبكة اليمامة أرسال مواضيع ودراسات للصحفيات إ خالل

ة الفلسطينية والالجئة منها في وسائل أيجاد مساحة للمر إ الىالشبكة حيث تهدف ، لكسب الخبرة من الخارج

، بحقوقها مثل الميراث والعنفة ألتمييز ضد المر اصحاب القرار حول او االعالم المختلفة، وتوعية المجتمع 

ناث في التعليم إلتفضيل الذكور على ا( مثل بدون عقاب، وكذلك حقها بالتعليمخطاء الطبية ألفيما يخص او 

ة في قانون ألم المر ، وعمل دراسة جندرية تظهر ظُ )ختيار التخصصإعلى  هاجبار إ و  وخارجياً  الجامعي داخلياً 

 .كوتانتخاب ونظام الإلا

في مقابلة مع ة تهاني قاسم أستشارات القانونية للمر إلبحاث واألعالم في مركز اإلرئيسة قسم ا وأما

ة الفلسطينية ومجتمعها من خالل صفحة أيصال رسالته للمر إالمركز يعمل على  معالإبأن   :قالتالباحث 

ميين عالإلعالقات تواصل مع انشطة الخاصة بالمركز، وعمل ألخبار واألتغطية انترنت، و إلشكاوي على ا

رسال مقاالت إ، وكذلك )مؤسسة عمق(شتراك في شبكات المؤسسات مثل إل، والتغطية نشاطاتنا ومؤتمراتنا

ذاعة إ ذاعة القدس والشعب وغزة اف ام و إ(ذاعات مثل إلة لنشرها، والتعاون مع األلصحف خاصة بقضايا المر 

ة بما أمر إ 400عالمه حل مشاكل ما يقارب إمركز من خالل عمال التي قام بها الألهم اأومن ، )يمانإلا

عمل على عمل منشور يطالب برفع سن الحضانه بحيث ينتهي الن، و ألنقسام وحتى اإليخص النفقه من فترة ا

التركيز كذلك ، و سنة 11سنوات الى  9سوى رفعه من  سنة ولكن لم نستطع 18ي لسن أنتهاء الطفولة إمع 
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ذاعه خاصة بدعم إقامة إكما عملت المؤسسات النسوية مجتمعة على ، المشتته في غزةى مشكلة العائالت عل

هلية يساعد ألعالم المؤسسات اغمنوهه الى أن ، نألنها لم تحصل على الترخيص حتى اأال إنروا ألمن ا

قرارات تخاذ الإستطاعتهم إصحاب القرار على معرفة ما ال يعرفونه من مشاكل في المجتمع المحلي ليكون بأ

 . فراد مجتمعهمأالصائبة تجاه 

تطور مفاهيم الحقوق عند النساء ليس النظرة التقليدية لهن فقط بل بوجود حواجز  مماأهم المعيقات أن أو 

قتصاد إلحتالل الذ ي يعيق تطور اإلستمرار اإتطور العمل النسوي الفلسطيني ممثلة في  ممااموضوعية 

ضافة الى سيادة إ ،ستيعاب مزيد من القوى البشرية المؤهلةإعلى  قادرةية نتاجغالوطني ويمنع من بناء قاعدة 

فيما ، هامشي لالى عم الالجئة/ة الفلسطينيةأقتصاد الفلسطيني والذي حول عمل المر إلقطاع الخدمات في ا

فضل للتفاعل أة ويخلق بيئة أقدر على توسيع مشاركة المر أخرى أنماط عمل أخلق  يجب التركيز على

خذها بمعزل أجتماعية والثقافية وعدم إلة بالقضايا التنموية واأضرورة دمج قضايا المر و  ،يجابيإلمعي االمجت

عالمي هو جزء من إلوواقعها ا ة الفلسطينية هو جزء من الواقع الفلسطينيأن واقع المر ألعن قضايا المجتمع 

ة في كافة أشراك الرجل والمر إلة ن هنالك حاجة ضروريإومن هنا ف ،عالمي الفلسطيني المتأزمإلالواقع ا

، مركز االبحاث والدراسات راةمركز شؤون الم( ة الفلسطينيةأقتراحها لتحسين صورة المر إالتدخالت التي يمكن 

2010.( 

ورغم وجود بعض الجهود  الفلسطيني/العربيعالم إلبأن االقول عبدالمنعم الميالدي  ويؤيد الباحث

اليعطي صورة اإل أنه  ه،ة على المستوى الرسمي والشعبي من خاللأالمر وجدت وعي ولو بسيط بقضية أالتي 

ة وتغيير أعما يدعو الى النهوض بالمر ، مبتعدًا بذلك هات المجتمع المختلفة وتنوع نماذجمتوازنة تعكس متغير 

ة أنصاف المر إحسن توظيفها للمساهمة في أُ وضاع اذا تلك األمتالكه وسائل تستطيع تغيير إوضاعها رغم أ

 ) 69-57، ص 2007الميالدي، ( وتطويرها ودمجها في المجتمع



 

 
 

103 

ة أأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في إرساء حقوق المر ويرى الباحث كذلك 

نتقال إلى التأثير بشكل أكبر إلن دورها ال يقتصر على تقديم الخدمة، بل ال بد لها من اأو , الالجئة/الفلسطينية

خ حقوقها في مختلف مجاالت تمع الفلسطيني، وحشد المواطنين تجاه تعزيز دور المرأة  وترسيفي قضايا المج

ساعد في تلبية حاجاتهن تراتيجية مخطط لها بشكل متكامل ستإعالم تلك المؤسسات ضمن إمن خالل  الحياة

 ةأحداث تغيير حقيقي في واقع المر إ ساسية ومساعدتهن في مواجهة مشاكلهن الحقيقية، و ألا

 . الالجئة/الفلسطينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

104 

 : الدراسات السابقة 
عالم في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة إال أن أكثر الدراسات إلبالدراسات التي تناولت دور ا ندرةهناك 

 :قربًا للموضوع هي

 : الدراسات العربية. أ

 
القرار في فلسطين، منشورات وزارة التخطيط  تخاذإ المرأة و " ،بعنوان)1997(زهيرة، كمال :دراسة. 1

 ".والتعاون الدولي الفلسطينية

حاولت الباحثة في دراستها تقسيم حياة المرأة الفلسطينية لخمس مراحل، وتقول إن المرحلة األخيرة تمتد     

الخطط ولغاية اآلن، وتركز على وجوب اشتراك النساء في الطواقم الفنية كي تساهم في وضع  1992منذ 

شهدت هذه الفترة حسب الكاتبة ). شخًصا 366امرأة من بين  66( والبرامج الوطنية في المجاالت المختلفة 

مسودة القانون األساسي الفلسطيني حيث لم يتضمن المساواة كبند أساسي، مما دعا الحركة النسوية  وضع

وضع نصوص تتضمن المساواة بين إلى التحرك والضغط في الداخل والخارج إلى أن تم تعديل القانون و 

الجنسين بخصوص هذا الشأن، وتبع ذلك إعداد وثيقة حقوق نسوية، طرحت فيها كافة القضايا التي تطمح 

ثم تستعرض الباحثة المجاالت التي لم تصل فيها المرأة إلى . النساء إلى تحقيقها في ظل الدولة الفلسطينية

 .وتضع مقترحات لتعزيز الفرص لتولي المرأة مناصب قيادية تخاذ القرار، وتحدد األسباب لذلكإمواقع 

تجاه إستراتيجيات جديدة لعمل الحركات النسائية بإ" بعنوان ،)1998( ،آيلينكتابريما و ،حمامي:دراسة. 2

  ".التحول الديمقراطي والتحرر

اخل الحركة مكانتها د) جتماعيإلالنوع ا(ستعرضت الباحثتان في دراستهما خطورة عدم منح قضية إ 

هتمام الكافي ومنحها موقًعا ثانوًيا في النضال الوطني، وهذا إلالوطنية، مما يعني عدم منح قضايا المرأة ا

تنادي و  ،)ونساءً  الً رجا(ية يتساوى فيها المواطنون يعني تغييًرا في أهداف النضال بإقامة دولة ديمقراطية علمان
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وتشكيل البنى الجديدة مما يوفر للنساء فرصة أكبر  ،السلطةغتنام فرصة وجود إالباحثتان أيًضا بضرورة 

ستناًدا للواقع السابق، وضرورة الربط بين إدامة وضمان إكل كونها في إطار التشّ للتأثير على هذه البنى 

قتصادية إلجتماعية واإلرسم السياسات القانونية وا(فيجتماعية للمرأة ودور مؤسسات الدولة إلالحقوق ا

….(.. 

تطرح هذه الدراسة أيًضا بعض اآلراء حول األدوار الحالية والممكنة للحركة النسائية في ظل التحديات  كما

الحاجة لحكم ديمقراطي أو الحاجة إلى التعبئة و  حتالل،إلالتي يعيشها المجتمع الفلسطيني ومواصلة مقاومة ا

عالم المستقبل ت قادرة على رسم مقتصادية الناشئة وهي سياساإلجتماعية واإلوالتحريض حول السياسات ا

تنّوه الدراسة لخطورة عزل قضية المرأة عن التحديات األخرى وضرورة الربط بين و  ،للمجتمع الفلسطيني

وٕاحدى  ،اج إلى إستراتيجية وٕاجابات حديثةألن الوضع الراهن يحت وطنية وبين الديمقراطية السياسيةالحقوق ال

 ). استراتيجًيا وآيدولوجًيا(وبين الحركة الوطنية ) الجندر(جتماعي إلالنوع ا الربط بين تحرر( اإلستراتيجيات هي

 ".سالميةإوجهة نظر  -واقع المرأة في فلسطين" بعنوان،)1999(، مهاعبد الهادي:دراسة.3

التصور اإلسالمي لدور المرأة في  -وجهة نظر إسالمية-تناولت الباحثة في دراستها واقع المرأة في فلسطين

مع والمواقف اإلسالمية الفلسطينية تجاه قضايا المرأة، حيث تقسم الحركة النسوية الفلسطينية بعد أوسلو المجت

صبحت للمرأة مكانة تقول الباحثة إنه أ والذي ،مؤيد لعملية السالم والمعارض لهاإلى التوجه الوطني بشقية ال

 ،تجاهات السياسية األخرىإلما تقوله ا في الخطاب الفكري اإلسالمي المعاصر على عكس ماً تحمل جزًء هام

ختيار النموذج المطلوب تطبيقه، فبينما تطالب النساء العلمانيات إتلخص الباحثة مشكلة الحركة النسوية في و 

جتماعًيا وصحًيا، يطالب القسم الثاني إستعداد لتقبل النتائج المترتبة على ذلك إلبتطبيق النموذج الغربي دون ا

أن تطبيقه يجب أن يأتي بعد نشر الوعي الديني الصحيح وليس الوعي  الً فاإلسالمي مغبتطبيق النموذج 

 .ف وبين الشرع فيما يتعلق بقضايا النساءرّ المبني على التفسيرات الخاطئة للدين، والتفريق بين الدين والعُ 
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 ".المرأة والسياسة "،بعنوان)2000(، إصالحجاد :دراسة. 4

كتابها المرأة والسياسة مفهوم الدور السياسي الرسمي وغير الرسمي للمرأة  إصالح جاد فياستعرضت    

وتعترف بصعوبة الفصل بينهما بسبب الحرمان من وجود سلطة سياسية تمثل الشعب الفلسطيني، وبالتالي 

تتحدث و  ،فتقارنا سابًقا للمؤسسات السياسية الرسمية التي اذا مورست السياسة خارجها عدت غير رسميةإ

المعترف بها في المجال العام والمشاركة ) المشاركة الرسمية(عن الدور السياسي للمرأة الفلسطينية لكاتبة ا

تؤكد الكاتبة على  ، كماله كأحد مكمالت واجباتها األسريةوهو ما ينظر ) المجال الخاص(غير الرسمية أو 

وبالتالي فهم الصراعات اليومية التي  ًا،ي ألنه يعيد تعريف السياسة عمومهتمام بالدور الغير رسمإلضرورة ا

تخوضها النساء في سبيل العيش ولتغيير عالقات القوة المسيطرة على المجتمع، وتتحدث أيضا عن العوامل 

 حتالل والموروث الثقافي، وتضيفإلالتي تؤثر على زيادة المشاركة السياسية للمرأة والعوامل التي تحّد منها كا

 .ونساًء وكافة شرائح المجتمع ال عبر المشاركة السياسية لكافة المواطنين رجاالً حقيقها إأن التنمية ال يمكن ت

وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد الى اتفاقية القضاء  "بعنوان،)2001(، سريدةعبد محسن:دراسة. 5
 ".على كافة اشكال العنف ضد المرأة 

" تناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةسإلتقول الباحثة في هذه  الدراسة القانونية با  

عتراف وال يرقى إلى توفير إعتراف بحقوق المرأة الفلسطينية بالمشاركة في الحياة السياسية يبقى مجرد إلا أن

الفرص للمرأة لممارسة هذه الحقوق، والسبب هو غياب الرؤية لدى صانع القرار الفلسطيني سواء على 

لقوانين التشريعية أو السياسيات، أو على مستوى برامج األحزاب السياسية، أو على مستوى التخطيط مستوى ا

فيها رسم السياسات وسن ستبعادهن عن مراكز صنع القرار بما إ التنموي العام، مما يؤدي إلى تهميش النساء و 

نخراط في األحزاب إلبر ادفع النساء الفلسطينيات للبحث عن بدائل بشكل فردي أو عهذا و  ،التشريعات

 ، كماألماكن صنع القرار نذي أدى بدوره إلى الحّد من وصولهالسياسية التي تحكمها التوجهات الذكورية وال

 1996نتخابات لعام فتركز الباحثة أيًضا على القوانين والتشريعات التي تخص المرأة، وتحلل نتائج ا

نتخابي وبالتالي إشكالية إشغالها للمناصب إلسة هذا الحق استناد إلى القانون وماهية المعوقات لممار إلبا
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ثم تحلّل بعض القوانين األخرى التي تمس المرأة وتتضمن  ،لى المستويين الرسمي وغير الرسميالعليا ع

تمييًزا واضًحا ضدها، مثل قانون الجنسية الذي ال تستطيع المرأة بموجبه منح الجنسية ألوالدها من أب غير 

ستصدارها جواز سفر، وهذه القوانين تتناقض مع الدستور الفلسطيني أو إلية طّْ أو موافقة الزوج الخَ فلسطيني، 

فجميع هذه القوانين وغيرها تكّرس التمييز ضد المرأة  ،المساواة القانونيةالقانون األساسي الذي ينص على 

 .ة في الحياة العامة والحياة السياسيةوالنظرة الدونية لها مما يحّد بشكل واضح من حريتها ومشاركتها الفاعل

احكام الالجئين والمهجرين في الفقه  "،بعنوان)2001(،محمد ركانالدغمي :دراسة. 6
  ".االسالمي المقارن

 ضطهاد،إلح في هذا العالم المليء بالقتل وانزو نها تتصدى لمشكلة الهجرة والأهمية هذه الدراسة في أتكمن   

 .لشعوب فراد واألالذي يمارس ضد ا

سهام في كتابة عصرية إلوا والنزوحسالم في معالجة مشكلة الهجرة إلبراز دور اإوهدفت هذه الدراسة الى 

ظهار دور إ سالميا و إشارة الى حجم المشكلة إلسالمية وكذلك اإلتعالج مشكلة التهجير من وجهة النظر ا

حكام الشرعية المتعلقة ألاضافة الى بيان اإللتزام الهجرة، باإفراد والجماعات المضطهدة من المسلمين في ألا

 .رض العدوأحكام الهجرة الى أبالمهجرين والمبعدين و 

 ".أهم التحوالت في عالقة النوع االجتماعي "،بعنوان)2002(، عندليبعدوان: دراسة. 7

وبعض التحوالت  جتماعي المجتمع الغزّي تحديداً إلتتناول الباحثة في دراستها أهم التحوالت في عالقة النوع ا 

زيادة عدد النساء (جتماعي خالل الفترة األخيرة من انتفاضة األقصى على المستوى العام إلفي عالقة النوع ا

ربما بسبب اإلعانات  -طر النسوية وزيادة مشاركتها في المسيرات والمظاهرات نضمام لألُ إلالمتوجهات ل

مما عكس  -من سكان القطاع تحت خط الفقر %  81طر النسوية خاصة في ظل وقوع المقدمة من قبل األُ 

نفسه على كثير من جوانب حياة النساء كالرجوع للعائلة الممتدة، تفضيل الزواج من النساء العامالت، خروج 

معظم النساء للبحث عن أي عمل بالرغم من عدم تأهيلهن والعودة للحياة البدائية بعد فقدان البيت بما فيه، 
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حدة بين أهل الزوج وأهل الزوجة بعد هدم البيوت وما يحمله ذلك من تدخالت العائلة وتفريق العائلة الوا

في ظل هذه الظروف الصعبة التي عايشتها المرأة الفلسطينية الغزّية  ،مضيفة في شؤون العائلة المستضافةال

ذه الظاهرة في عملية لكن إلى أي مدى يتم اغتنام ه ،نضمام لألطر الحزبية والتنظيميةإلازداد إقبال النساء ل

 .التأطير والتنظيم الواعي والهادف من أجل تقويتهن ورفع مستوى مشاركتهن في الحياة العامة بفاعلية

، إن الجهد المبذول من قبل السلطة همهاأكما توصلت الباحثة في دراستها الى عدة نتائج وتوصيات كان من 

ركة السياسية للمرأة الفلسطينية سواء على مستوى التخطيط الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بدعم وتفعيل المشا

التنموي الوطني أو على مستوى سن القوانين والتشريعات هو جهد متواضع لم يرقى بعد لمستوى التضحيات 

والطموحات النسوية، ولم يدخل بعد في باب التخطيط التنموي إلحداث تنمية مستدامة، مما يدلل على عدم 

لدى السلطة الوطنية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة وٕانما هناك مبادرات آنية أو  وجود سياسة عامة

نجازات تراكمية تصب إمحاوالت شخصية أو مشاريع تستجيب لتمويل ما أو لضغوط الممولين وهذا ال يترك 

مشاركة السياسية في إحداث تنمية سياسية حقيقية أو تغيير مرغوب فيه، وبالتالي لم يؤدي إلى تنمية وتفعيل ال

التخطيط الفلسطيني الرسمي الموجود لدى (للمرأة الفلسطينية، مما يثبت صحة احدى فرضيات الدراسة 

 السلطة

نية ن الخطط الوطنية الفلسطيأو  ،)ركة السياسية للمرأة الفلسطينيةإلى تنمية وتفعيل المشا يالفلسطينية لم يؤد

حتياجات وأولويات المجتمع الفلسطيني إلات النجاح لعدم مراعاتها فتقرت لمقومإ والمبادرات التي تندرج تحتها

موال الالزمة وفي ظل ألوفي ظل عدم توفر ا ،جتماعيإلاوعدم حساسية المخطط الفلسطيني لقضايا النوع 

إن الخطط والمبادرات الوطنية المعمول (فرضية الثانية للدراسةلعدم ترشيد صرف ما توفر منها وهذا يعزز ا

قبل السلطة الفلسطينية الهادفة إلى تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية تفتقر إلى مقومات  بها من

 .)النجاح
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النساء في مؤسسات القطاع العام في "بعنوان  ،)2004(قتصاية إلمعهد ماس للدراسات ا :دراسة. 8

 ." فلسطين

 :همها أتناولت هذه الدراسة عدة محاور كان من  

إلى فقدان األحزاب جتماعي التي طرحت نفسها بعد قدوم السلطة، مما أدى إلة الوطني واعودة جدلي -

 ،النسوية من خالل مراكز تخصصية من كوادرها النسوية ليذهبن للعمل على القضايا اً نوعي اً السياسية، كم

ركتها في مقارنة بمشا 2000نتفاضة األقصى عام إعلى مشاركة المرأة السياسية في  اً مما انعكس سلب

 ،1987نتفاضة عام إ

 .إن مشاركة المرأة في االحزاب السياسية أتاحت لها حق المطالبة بالحقوق النسوية -

إن وجوده المرأة في الهيئات الدنيا لألحزاب السياسية أضعف من وصولها للمناصب العامة وبالتالي عدم  -

 .وصولها للمواقع التنفيذية القيادية

فاهيم الذكورية حول مشاركة المرأة وتبوئها لمراكز صنع القرار يجعلها في سباق دائم إن مشكلة تغيير الم -

 .إلثبات الذات

إن األعباء المضاعفة التي ترزح المرأة تحتها والمتمثلة بتعدد األدوار المنوطة بها، تحول في أغلب  -

 .األحيان دون مشاركة فاعلة للمرأة الفلسطينية

شاركتهن السياسية هي عملية كفاحية تراكمية تشترط إصالح النظام السياسي إن تفعيل دور النساء وم -

في  المستمرةوجود حركة نسوية ضاغطة وكذلك إثارة الوعي والقيام بعمليات التعبئة السياسية و برمته، 

 .المجتمع بشكل عام وفي أوساط النساء بشكل خاص

 :همهاأوقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات كان من 

 .يس التعددية والمشاركةام وتكر شروع باإلصالح السياسي الشامل الذي يستهدف دمقرطة النظال -
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جتماعي في كافة إلاتبني النظام السياسي الفلسطيني سياسة واضحة المعالم تجاه إدماج قضايا النوع  -

ة لتنفيذ هذه ينبثق عنها خطط وبرامج وقوانين داعمة لقضايا المرأة مع تخصيص موازنات مناسب المجاالت

 .الخطط وبالتالي النهوض بأوضاعها

ستفادة من تجارب إلإعتماد سياسة التمييز اإليجابي لصالح النساء عند وضع الخطط التنموية الوطنية وا -

 .الدول النامية في هذا المجال

تشكيل فريق وطني متخصص تشارك فيه النساء، للعمل على وضع خطط تنموية وطنية حساسة للنوع  -

 .جتماعي ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، وتجنيد اإلعالم للدفاع عن هذه الخطط والموازناتإلا

تكييف القوانين والتشريعات المحلية بما يتالءم مع المرجعيات الفلسطينية واإلتفاقيات الدولية حول حقوق  -

المرأة، اإلعالن العالمي اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد (اإلنسان، وحقوق المرأة على وجه التحديد 

بما في ذلك إقرار الوثيقة الحقوقية للنساء التي صادق عليها الرئيس ..) لمناهضة العنف المسلط على النساء،

 .الراحل عرفات

اشراك النساء في مناقشة واقرار القوانين التي تخص النساء عبر تشكيل لجان مهنية متخصصة لضمان  -

 .حاتهن بمستقبل أفضلمراعاتها ألوضاع النساء وطمو 

العنف األسري و أثره على التوافق النفسي لدى المرأة  "،بعنوان)2004(، فاخر نبيلدراسة الخليلي. 9

 ".الفلسطينية في مخيمات اللجوء في األردن 

أهمية هذه الدراسة من أهمية الفئة المدروسة و هي المرأة و التي تمثل نصف أو أكثر من نصف  تنبع 

من حيث نسبتها في المجتمع أما من حيث األدوار فهي األم التي تعنى بتربية األبناء و بناء  هذا، المجتمع

من مرض االسرة و  الجيل القادم و هي كذلك الزوجة و عماد األسرة و سالمتها من سالمة األسرة و مرضها

ى التي يتأسس من ة األولعتبارها الوحدإب, ة الدراسة من أهمية األسرة نفسهاكذلك تنبع أهميو , العكس صحيح 

ٕاذا تدهورت أنعكس ذلك على المجتمع، و , وهي الخلية التي إذا صلحت صلح المجتمع, مجموعها المجتمع
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كذلك مدى انتشارها في مجتمع الدراسة و وهو ما يؤدي الى إعطاء صورة واضحة حول حجم الظاهرة و 

ية في مخيمات اللجوء في األردن الفلسطين معرفة اآلثار المترتبة على العنف األسري الموجه نحو المرأة

محاولة الخروج بتوصيات للحد من هذه الظاهرة و , وتحديد أشكال العنف األسري ,واألسباب الكامنة وراء ذلك

 : إلى الدراسة تفهدكما 

مدى تأثره بالعنف األسري الذي تتعرض له المرأة لتوافق النفسي والصحة النفسية و التعرف على مستوى ا.1

 .لفلسطينية في مخيمات اللجوء في االردن ا

نتشار ظاهرة العنف األسري الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية في إثر متغيرات الدراسة في أمعرفة .2

 .مخيمات اللجوء في االردن 

 .معرفة أشكال العنف األسري الممارس على المرأة الفلسطينية في مخيمات اللجوء في األردن .3

 ".ساة التاريخ وملهاة الحلولأنروا بين مأل ا "،بعنوان)2005(، صالح صالحعبد ربه :دراسة. 10

مم المتحدة في تاريخها المعاصر ألهم مؤسسات اأهدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على واحدة من   

ن قبل رض فلسطين مأت على أالتي بدو نسانية إساة أكبر كارثة بشرية ومأمام أ 1950والتي وجدت منذ ايار 

 .حتالل الصهيونيإلا

قضية  وءهذه المؤسسة الدولية من خالل نش دت الى ميالدأهم العوامل التي أكما سعت الدراسة الى تحديد 

سرائيل بالسماح بعودة إيطالب  ممياً أ عتباره قراراً إب) 194(الالجئين الفلسطينيين والى التركيز على القرار

لفلسطينية ستعراضها طبيعة العالقة بين الوكالة والمؤسسات اإضافة الى فبا، الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم

 .عبر المراحل التاريخية المختلفة الرسمية منها والشعبية

 :سباب منهاأهميتها من عدة أوقد اكتسبت هذه الدراسة 

 ختالف بوجهات النظر المتباينة حول دور ومهام الوكالة ومحاولة حسم الموضوعإلسباب اأتفسير  .1

 .نعكاس ذلك على مستقبل عملية الالجئين الفلسطينيينإهمية أالمتعلق بهذا الدور و 
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توعية الالجئين الفلسطينيين بحقيقة دور وكالة الغوث وتمكينهم من تحديد موقف تجاه هذه  .2

في ظل عدم حل  خاصةً  ،بهدف توحيد المواقف حول عالقتهم بالوكالة المؤسسة الدولية الخاصة

والهادفة الى تصفية قضية  تفاقيات المطروحة حالياً إلوفي ظل المشاريع والحلول واقضية الالجئين 

بما يسمى بوثيقة  كما ورد اخيراً  وحل وكالة الغوث، ئين والتنازل عن حق العودة صراحةالالج

 .جنييف

ستمرار وكالة الغوث في مهامها خالل المرحلة إهمية أسباب أتزويد صانع القرار الفلسطيني ب .3

طراف عديدة ألية والتي قد تشهد مفاوضات نهائية حول قضية الالجئين في وقت تسعى فيه الحا

 .نهاء خدمات هذه المؤسسةإومؤثرة الى 

 -القابضات على الجمر" بعنوان ،)2005(، هالةمناع ،ةأمركز شؤون المر : دراسة. 11

  ".ة في قطاع غزة من منظور نسويأسري ضد المر ألالعنف ا

ي مدى ساهم أل ثره في زيادة العنف المجتمعي وفحصأه الدراسة لدراسة العنف السياسي و همية هذأتت أ  

نظمته أومعرفة الكيفية التي يتعامل المجتمع من خاللها ب نتاج العنف داخل االسرة،إعادة إحتالل في إلعنف ا

ة أعة مركز شؤون المر متاب وذلك في إطار، دوار غير تقليديةأة التي غاب زوجها وقامت بأالمختلفة مع المر 

بعد مرور ما  هنتشار إنواعه ودرجة اشكال العنف و ألتستقصي   2001لقضية العنف في دراسته السابقة لسنة 

 60كثر من أفلسطيني بينهم  3200كثر من استشهد خاللها إنتفاضة الثانية التي إلسنوات على ا 5يقارب 

ي كان معضم الضحايا فيها من المدنيين العزل الذي لم سرائيلإلحتالل اإلة على يد اأمر إ 150كثر من أطفل و 

حتالل الى إلدت العسكرة المتزايدة من قبل اأحيث  ،)2005منظمة العفو الدولية (ية مواجهاتأيشاركوا في 

بمستويات غير مسبوقة من الفقر  نسان في الضفة الغربية وقطاع غزة مصحوباً إلتدهور هائل في حقوق ا

كبر من المعاناة وقوبلت ألتحملت في ذلك كله النساء الفلسطينيات العبء ا ،لصحيةوالبطالة والمشاكل ا
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 عميقاً  ثر هذا الضرر الذي لحق ببنية المجتمع الفلسطيني نتيجة لذلك تاثيراً أمهنتهن بالتجاهل الكبير حيث 

  .العائلة والمجتمع يعمال عنف فأعلى النساء اللواتي تعرضن لضغوط متزايدة و 

ة في قطاع أسري ضد المر ألوضاع السياسية على العنف األثير األقاء الضوء على تإالدراسة الى هدفت كما 

يجاد السبل والطرق التي تؤدي الى وضع سياسات إ نواعه و أشكاله و أبشتى  2005غزة في العام 

 .ستراتيجيات لمنع هذه الظاهرة ومحاربتهاإ و 

في قطاع غزة هو العنف النفسي المتمثل في  نتشاراً إف شكال العنأكثر أن أالدراسة هذه ظهرت نتائج أوقد 

 ،وتزيد من شعورهن بالدونية ،نفسهنأنتقادات الالذعه للنساء التي تحد من ثقتهن بإلهانات والشتائم واإلا

شكال متعددة للعنف لم تسلط الدراسات الضوء عليها من قبل مثل العنف الناتج عن أضافة الى وجود إلبا

 .رامل والمطلقات والمسناتألوالعنف ضد االزواج المتعدد 

الالجئون الفلسطينيون بين التجنيس " بعنوان ،)2006(، ابراهيم محمدمقدادي :دراسة. 12

   "العودة وحق

وقد  ،دة وبيان مستقبل هذه القضيةو سطينيين وحق العدراسة على تحليل قضية الالجئين الفلال قامت     

 :همهاأعدة كان من توصلت هذه الدراسة الى توصيات 

طار عربي مشترك تؤيده جامعة الدول العربية وتلتزم مجموعة إالتعامل مع ملف الالجئين الفلسطينيين في 

الدول العربية بتنفيذه، والتمسك بمبادئ الشرعية الدولية في قضية الالجئين، فالقرارات هي صكوك تاريخية ال 

والتعويض لهم، كما ينبغي رفض فكرة التوطين لالجئين كيد على حق العودة تأيجوز التنازل عنها، وال

نكار حقه السياسي إ الفلسطينيين في البلدان المضيفة لهم كونها تؤدي الى تشتيت الشعب الفلسطيني و 

ي حلول مستقبيلية أاء إز تنسيق مواقف الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين باإلضافة الى والقانوني، 

 .ها مصالح مشتركة وقامت بدور كبير في رعايتهمكون هذه الدول ل
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مكانات إلالنساء والمشاركة السياسية بين المعوقات وا" بعنوان ،)2006(، هدايةشمعون:دراسة. 13

 ".قطاع غزة ،دراسة حالة-المتاحة

صنع السعي لتطوير مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة السياسية ومواقع  فيهذه الدراسة تركزت اهداف  

لة المشاركة أوكذك الحوار حول مس بحاث الخاصة بقضايا النساء،ألالقرار ورفد الحركة النسوية بالدراسات وا

 .السياسية الحياةالسياسية والتعرف على وضع النساء الفلسطينيات ووجودهن في 

 :همهاأهداف بحثية كان من أن تلقي الضوء على عدة أكما حاولت الدراسة 

 يخ ومؤشرات واقع مشاركة النساء الفلسطينيات في المجاالت السياسية تقديم وصفي لتار  .1

جتماعية إلوالمؤشرات والمعيقات ا دراسة نظرة النساء للمشاركة السياسية سواء من حيث المفهوم، .2

 .ليات تطوير هذه المشاركةآوالسياسية والمؤسساتية والفرص المتاحة و  والثقافية،

" ، بعنوان)2006(عالمية متخصصةإمؤسسات ردني و أل ا صحفييندراسة مركز حماية وحرية ال. 14

 "إستراتيجية تطوير القدرات المهنية والقانونية لإلعالميين العرب -ستثمار في المستقبلإلا

تهدف الدراسة الى معرفة واقع قدرات ومهارات العامليين اإلعالميين العرب وسبل تطويرها بالتركيز   

عالم إلوخلصت الدراسة الى تحليل واقع ا، والعوامل المؤثرة في ذلك نسان،إلعلى مجاالت حقوق ا

عالميين وخاصة في مجال حقوق إلوشكل النقص فيه والموجود والمتركز في مهارات وقدرات ا ،العربي

عالميين العرب وزيادة مهاراتهم التقنية الفنية وخاصة في إلهتمام بتدريب اإلموصية بضرورة ا نسان،إلا

 .نسانإلمجال حقوق ا
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التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة " بعنوان) 2007(، حنين عبدالرحيمجاد اهللا: دراسية .15

 "2006السياسية للمرأة في فلسطين 

تنبع أهمية الدراسة من كونها مساهمة في مجال الدراسات التقييمية القليلة والتي قامت على الربط ما بين    

المرأة سياسًيا وبين نتائج هذه الخطط، مما يسهل تشكيل أساس منهجي الخطط الوطنية للنهوض بمشاركة 

 .للكشف عن نقاط الضعف والعمل على عالجها، ونقاط القوة والعمل على تعزيزها

حيث هدفت هذه  الدراسة إلى الوقوف على النتائج التي أسفرت عنها الخطط الوطنية في مجال تفعيل 

ومحاولة تشخيص األسباب الموضوعية والذاتية التي تحول دون . يةالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطين

و قراءة نتائج االنتخابات التشريعية من زاوية نسوية بشيء من .مشاركة سياسية فاعلة للمرأة الفلسطينية

 .التحليل الكمي والنوعي

 :همهاأ ها توصلت الى عدد من النتائج كانأنكما 

وطنية الفلسطينية فيما يتعلق بدعم وتفعيل المشاركة إن الجهد المبذول من قبل السلطة ال .1

السياسية للمرأة الفلسطينية سواء على مستوى التخطيط التنموي الوطني أو على مستوى 

سن القوانين والتشريعات هو جهد متواضع لم يرقى بعد لمستوى التضحيات والطموحات 

مية مستدامة، مما يدلل النسوية، ولم يدخل بعد في باب التخطيط التنموي إلحداث تن

على عدم وجود سياسة عامة لدى السلطة الوطنية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة وٕانما 

هناك مبادرات آنية أو محاوالت شخصية أو مشاريع تستجيب لتمويل ما أو لضغوط 

الممولين وهذا ال يترك انجازات تراكمية تصب في إحداث تنمية سياسية حقيقية أو تغيير 

غوب فيه، وبالتالي لم يؤدي إلى تنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، مر 

التخطيط الفلسطيني الرسمي الموجود لدى (مما يثبت صحة احدى فرضيات الدراسة 

 ).السلطة الفلسطينية لم يؤد إلى تنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية
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تي وضعت في فترة البحث والتي تتعلق بدعم وتفعيل المشاركة إن القوانين والتشريعات ال .2

السياسية للمرأة افتقرت إلى القوة التنفيذية لها، وافتقرت إلى اللوائح التفسيرية مما افقدها 

 .مقومات النجاح والتأثير في ظل موروث ثقافي سلبي تجاه المشاركة السياسية للمرأة

ياسية للمرأة الفلسطينية بالرغم من مشاركتها تبين من الدراسة أن ضعف المشاركة الس .3

في عملية التحرر والبناء، يعود إلى عدم التخطيط الرسمي التنموي، وكذلك إلى 

 .الموروث الثقافي السلبي تجاه مشاركة المرأة الفلسطينية وتبوئها لمراكز صنع القرار

يني ل قانون فلسط، مخيبة لآلمال في ظ 1996كانت نتيجة االنتخابات الفلسطينية عام  .4

مقعًدا في المجلس  88ألول مرة، حيث فازت النساء بخمسة مقاعد من مجموع 

عند تشكيل . من مقاعد المجلس%  5.7التشريعي الفلسطيني األول أي ما نسبته 

الحكومة جاءت حصة النساء متدنية خصوًصا في مراكز صنع القرار وزيرتين من بين 

 .وزير 24

 :التي توصلت اليها الدراسةهم التوصيات اوكان من 

الشروع باإلصالح السياسي الشامل الذي يستهدف دمقرطة النظام وتكريس التعددية  .1
 .والمشاركة

جتماعي إلتجاه إدماج قضايا النوع اإتبني النظام السياسي الفلسطيني سياسة واضحة المعالم . 2           

اعمة لقضايا المرأة مع تخصيص موازنات مناسبة ينبثق عنها خطط وبرامج وقوانين د في كافة المجاالت

 .لتنفيذ هذه الخطط وبالتالي النهوض بأوضاعها

ستفادة إلإعتماد سياسة التمييز اإليجابي لصالح النساء عند وضع الخطط التنموية الوطنية وا. 3          

 .من تجارب الدول النامية في هذا المجال

يعات المحلية بما يتالءم مع المرجعيات الفلسطينية واإلتفاقيات الدولية تكييف القوانين والتشر . 4          

اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، اإلعالن (حول حقوق اإلنسان، وحقوق المرأة على وجه التحديد 
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ي صادق بما في ذلك إقرار الوثيقة الحقوقية للنساء الت..) العالمي لمناهضة العنف المسلط على النساء،

 .عليها الرئيس الراحل عرفات

شراك النساء في مناقشة واقرار القوانين التي تخص النساء عبر تشكيل لجان مهنية متخصصة إ. 5        

 .لضمان مراعاتها ألوضاع النساء وطموحاتهن بمستقبل أفضل

لفلسطينية ورفده بالكفاءات تفعيل دور المنظمات األهلية والجماهيرية مثل اإلتحاد العام للمرأة ا. 6       

وٕاجراء االنتخابات الديمقراطية لكافة هيئاته وفروعة، وتخصيص الموازنات التي تمكنه من قيادة الحركة 

 .النسوية الفلسطينية

محاربة العادات والتقاليد السلبية والتي تقف عائًقا أمام مشاركة المرأة، عبر استخدام إيجابي لإلعالم . 7      

 .والقوانين واتباع سياسة متسامحة اجتماعًيا مع القضاياوالمناهج 

  ".حقوق المرآة في المواثيق الدولية "،بعنوان)2007(، مهند احمدمحسن: دراسة. 16

تفاقيات إلامع من خالل اإلعالنات والوثائق و ة الكاملة في المجتأإلى التعرف على حقوق المر  الدراسة تهدف

وعلى أهمية المرأة كونها  ئة األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان،الدولية التي صدرت تحت مظلة هي

 دور نحساركما جاءت أهمية هذه الدراسة من إ, عناصر المجتمع  يؤثر ويتأثر بها من أساسياً  عنصراً 

لم بسبب الجهل الذي طرأ على بعض البلدان العربية كغيرها من بلدان العا لمرأة عن دورها الطليعيا

ستثارة كل الجهود إفي مسيرتها التكاملية مما يدعو إلى المرأة  تلكؤو , لقرون الماضيةا في الثالث

 .مساهمة في نهضة المجتمع و نموهكتساب دورها المناسب و الطبيعي في الحياة إل

 ".عالميات الفلسطينيات في قطاع غزةإلالواقع المهني ل" بعنوان ،)2008(، هدايةشمعون: دراسة. 17

عالمية الفلسطينية القائمة إلعالمية الفلسطينية من الخارطة اإلالدراسة في التعرف على موقع اتمثلت مشكلة  

ن ا عالمي خاصةً إلعالميات الفلسطينيات عن هذا الواقع اإلسباب غياب اارض الواقع والتعرف على اعلى 

ثير من الشباب الكبة لدى زدادت الرغإ صبح ماده ميسورة لدى الجميع و اعالمي والتكنولوجي إلالتطور ا
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ولى ألفي تنشيطه في البدايات ا ة الفلسطينية دوراً أالذي كان للمر و  ،عالميإلوالشابات في ممارسة العمل ا

ما : ابة على السؤال الرئيسيجإلدراسة لولذلك تحددت مشكلة ال، ذاعيإلالمجال ا عالم الفلسطيني وتحديداً إلل

 .ما هي التحديات التي تواجه هذا الواقععالميات الفلسطينيات و إلهو الواقع المهني ل

 :ليه إومما هدفت الدراسة 

عالمية الرسمية والخاصة إلعالميات الفلسطينيات في المؤسسات اإلمعرفة حجم مشاركة ا .1

 ؟تقوم به؟هل هو مبادر ام منفذ فقطومعرفة الدور الفعلي الذي 

تها ءات التي تؤثر على كفالمؤثر عالمية الفلسطينية واإلمحاولة فهم الواقع الذي تعيشه ا .2

 .ستمراريتها في العملإ و 

 .عالميات الفعلي وبين ما يطمحن اليهإلعطاء مؤشرات ودالالت حول واقع اإ .3

 .عالمية المختلفةإلعالميات والجهات اإلالتعرف على طبيعة العالقة بين ا .4

جتماعي إلالفلسطينية اة أسطينية هو جزء من واقع المر لعالمية الفإلن واقع اأالى  ةكما خلصت الدراس

حتالل إلين نتيجة وجود امرّ ألة الفلسطينية اأوهو واقع الزالت تعاني منه المر  ،قتصاديإلوالسياسي والثقافي وا

فتكون المعاناة  ة بشكل عام،أوما بين العادات والتقاليد وتحفظات المجتمع الشرقي تجاه عمل المر ، لييئاسر إلا

 .مراة فلسطينية تعيش ذات الواقعإطينية كونها عالمية الفلسإلمضاعفة بالنسبة ل

تمويل وكالة التنمية األمريكية وأثره على تعزيز الديمقراطية " بعنوان ,)2008(، امجدالشوا :دراسة. 18

 ".في قطاع غزة

ساسي على أوتركز بشكل  ،مريكية على التحول الديموقراطيألتمويل وكالة التنمية اثر أتتناول هذة الدراسة  

 عام مريكية في الفترة منألمن وكالة التنمية ا هلية التي تلقت تمويالً ألهذا التمويل على المنظمات ا ثرأ

وبخاصة في ، المنظمات في تعزيز الديموقراطيةهمية الدور الذي لعبتة هذة ألوذلك  2006الى  2000

ى دفع التحول الديموقراطي العديد من المبادرات الهادفة ال من خالل حداث الحادي عشر من سبتمبرأعقاب أ
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، حيث رهابإلتطرف والسباب الرئيسة لألحد اأن ضعف الديموقراطية كانت أبدعوى  وسطألفي بلدان الشرق ا

راضي ألمريكية العديد من البرامج في األمن خالل وكالة التنمية ااألمريكية الواليات المتحدة  قدمت

 .ل تعزيز الديموقراطية الفلسطينيةية في مجاهلألالفلسطينية بهدف تمويل مشاريع  المنظمات ا

على التحول الديموقراطي في قطاع غزة مريكية ألاثر تمويل وكالة التنمية ألعتمدت الدراسة في تحليلها إ و 

 ،مجموعه من المناهج العلمية بشكل يخدم هدف البحث وفي مقدمتها المنهج التاريخي والوصفي التحليلي

ستعراض مفاهيم إها النظري الى طار إرتكزت الدراسة في إ و  ،التحليلي حصائيإلضافة الى المنهج اإ

الديموقراطية والتحوالت الديموقراطية في السياق العربي بشكل عام وفي الوضع الفلسطيني بشكل خاص كذلك 

ية قام التمويل الدولي وارتباطاته بالعالقات بين الدول ومصالحها الخارجية كما قام الباحث بإجراء دراسة ميدان

من مشاريع وكالة هلية التي حصلت على التمويل ألستبيان وتوزيعه على مدراء المنظمات اإعداد إخاللها ب

 . 2006الى  2000خالل الفترة من عام مريكية ألاالتنمية 

ل على عملية التحو مريكية ألاا لتمويل وكالة التنمية ايجابيً  ن هناك اثراً أبمجموعه من النتائج الباحث وخرج  

ثر على مستوى المؤسسة والفئات المستهدفة والقوانين ألالديموقراطي في قطاع غزة حيث تم قياس ا

 .والتشريعات والسياسات العامة

وصت الدراسة بضرورة رفض المؤسسات الفلسطينية للتمويل المشروط كذلك تعزيز دور المنظمات أكما و 

من  بدءاً  ديموقراطية في المجتمع الفلسطينيالء ركائز رساإ هلية في التأثير بالقضايا الوطنية العامة و ألا

 .هلية نفسهاألالمنظمة ا

مقارنة مع وضع المرأة في  - المرأة والنزاعات المسلحة "بعنوان ،)2008(، بشرىألعبيدي :دراسة. 19
 ". العراق

ف ضد اسة للعنم تعريفات هذه الدر هأوكانت من , الضوء على مشكلة العنف ضد المرأةسلطت هذه الدراسة   

ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز , سلوك أو فعل موّجه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة واإلكراه /المرأة بأنه
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ناجم عن عالقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع واألسرة , ضطهاد والقهر والعدوانيةإلوا

 .ضرارألة وجسدية ومتنوعة في انفسي والذي يتخذ أشكاالً , على السواء

كان من في عملية القضاء على العنف ضد المرأة،  كمفتاح للمضي قدماً وتوصلت الباحثة الى عدة توصيات 

 :همهاأ

وهذا يقودنا إلى الدعوة إلى , حترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية كافة وحمايتهاإضمان  .1

بحقوق اإلنسان كافة السيما المتعلقة بحقوق التصديق ومن دون تحفظات على المواثيق الخاصة 

 .المرأة

بتوفيرها وتعزيزها العمل الجاد والهادف على ضمان معرفة النساء لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة  .2

على  ، رجاًال ونساءًا أوالدًا وبناتاً , ذا األمر فال بد من تثقيف الجميعولكي يتحقق ه ،وممارستها لها

كما البد من تعزيز ضمان  ،حترام حقوق اآلخرينإمرأة ومسؤولياتهم عن موضوع حقوق اإلنسان لل

وضمان أن ال , والسعي لتحقيق المساواة في حماية القانون, وصول المرأة إلى العدالة بطرقها كافة

 .يتمتع مرتكبو العنف ضد المرأة بفرصة اإلفالت من العقاب

وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع , ظامنتإوضع خطط وبرامج عمل تتابعها الحكومة وتحّدثها ب .3

 .المدني السيما المنظمات غير الحكومية والشبكات والحركات النسائية

عتبارها المتغيرات الجديدة وتستفيد من الخبرات إوضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة تأخذ في  .4

والحرص على ، ذ العنفونبوالمساواة ومناهضة التمييز  وتؤكد دعم وتعزيز ثقافة التكافو ،الدولية

تخاذ القرارات والقدرة على التنسيق لتنفيذ إإيجاد آلية وطنية ذات مستوى عال من القدرة على 

اإلستراتيجية ومتابعة معوقات تنفيذها ويكون كل ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 

 .الفاعلة
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عية وعالقتها بالقدرة على جتماإلالمهارات ا "بعنوان ،)2008(، نعمةابو حلو: دراسة. 20

 ".لدى القيادات النسوية في المجتمع المدني الفلسطيني خاذ القرارإت

 خيره تبعاً ألونة األة في األقاء الضوء على القيادات النسوية بعد مالحظة تطور دور المر إحاولت هذه الدراسة  

صبحت في أحيث ، ةأالتقليدية تجاه المر  ر من النظرةيّ لتطور المجتمع الذي قلل من حدة التقاليد والعادات وغَ 

مور في كثير من ألتخاذ القرار فتجدها وزيرة وتجدها نائبة في المجلس التشريعي وتجدها تمسك بزمام اإمواقع 

 .المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

تخاذ إرة على جتماعية والقدإلما العالقة بين المهارات ا: سة في سؤال رئيسي هووحددت الباحثة مشكلة الدرا

 .ار لدى القيادات النسوية في المجتمع المدني الفلسطينيالقر 

 :وينبثق عن السؤال الرئيسي في المشكلة عدة تساؤالت فرعية منها 

 جتماعية لدى القيادات النسوية في المجتمع المدني الفلسطينيإلستوى المهارات اما م .1

 لنسوية في المجتمع المدني الفلسطينيتخاذ قرارات لدى القيادات اإما مستوى القدرة على  .2

 :كما هدفت الدراسة الى 

تخاذ القرارات لدى القيادات النسوية في إجتماعية والقدرة على إلبيان العالقة بين المهارات ا  .1

 المجتمع المدني الفلسطيني

 جتماعية التي تتمتع بها القيادات النسوية في المجتمع المدنيإلالكشف عن مستوى المهارات ا .2

 الفلسطيني

 :وخلصت الدراسة بعدة توصيات منها

تخاذ إمواقع  افةولهن الى كزيادة نسبة النساء في مؤسسات المجتمع المدني ودعم وص .1

 .القرار
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هلية والنقابات وغيرها ألحزاب والجمعيات األتخاذ القرار في اإدعم وصول النساء الى مراكز  .2

 .ساليبألمن مؤسسات المجتمع المدني بكافة ا

جتماعية إلجتمع تجاه المكانة امعالم في تصحيح نظرة وقناعات الإلركيز على دور االت .3

ة أيجابية الدور الذي تلعبة منظمات المر إ و  ،قرارتخاذ الإة في أفساح المجال للمر إهمية أة و أللمر 

ة المشاركة أبراز صورة المر إ عالم و إلفي وسائط ا لهاة وتقديم صورة غير نمطية أفي دعم المر 

 .ئدةوالقا

 ".سالميه حقوق المرأة في اإلسالمإلالثقافة ا" بعنوان ،)2008( ، شريفة مشرفالمالكي: دراسة. 21

جعل الرجل والمرأة  الكريم فالقرآن ،لمرأة الكثير من المزايا والحقوقعطى لأاإلسالم ن خلصت الدراسة الى أ

ة الكثير من الحقوق وجعل لها حيث كفل اإلسالم للمرأ ،ليات في الحياةمسئو في تحمل أعظم  شريكين

ومن الحقوق التي كفلها اإلسالم  ،حتشامها وفي خلقها وسلوكهاإشخصيتها في زينتها وفي ثيابها وفي 

للمرأة الحفاظ على طبيعتها وأنوثتها التي فطرها اهللا عليها، لذلك حرص المعماري المسلم على أن يجعل 

الئمها يذن لها اإلسالم في أن تعمل خارج البيت، فيما كما أ ،لمنشآت التي تحافظ على خصوصيتهالها ا

على تبوأت أالمرأة كما أن  ،ختصاصها وقدراتها وال يسحق أنوثتهاإ من األعمال التي تناسب طبيعتها و 

الدر التي تولت حكم مصر وضربت بذلك أروع األمثلة على  ةمثل شجر  المناصب في الدولة اإلسالمية

كما شاركت المرأة في الجيش، لتقوم بأعمال اإلسعاف والتمريض  ،إلسالميكانة المرأة في المجتمع ام

وما شابه ذلك من الخدمات المالئمة لفطرتها ولقدراتها، بل وفي القتال إذا لزم األمر، وهي بذلك تسبق 

كفل اإلسالم للمرأة العديد من الحريات وكذلك  ،اء في العصر الحديث في بعض الدولفكرة تجنيد النس

شريك حياتها دون  وٕاختيار اإلرث في حقهاكفل  ،عدا عني ظل السلطة السياسية أو األسريةف سواء

 . قصر أو إجبار من أسرتها
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 ". ولويات قضايا النساء في قطاع غزةأتحديد  "، بعنوان)2009(غزة-ةأمركز شؤون المر : دراسة. 22

سرة القريبة ألكراه والحرمان الناتجة عن اإلوا تمثلت مشكلة الدراسة في معاناة النساء في قطاع غزة من العنف 

مؤسسات المجتمع المدني مقدمي  شامالً  ،صدقاء والمجتمعألجتماعية مثل الجيران واإلوالممتدة والشبكة ا

ويضاف الى ، دراس والجامعات والمؤسسات الحكومية ماكن عمل القطاع الخاص والمأتحادات و إلالخدمات وا

عتداءات المتكررة في قطاع غزة في ظل عدم إلعلى النساء والناجم عن الحصار وا ثارهأل و حتالإلذلك عنف ا

نعكاساتها على إ واالزمة المالية العالمية و  دم التوصل لسالم عادل في المنطقةستقرار الوضع السياسي وعإ

 .طالة والفقر والحرمان من الخدماتالب

في قطاع غزة  كل التي تعاني منها النساء حالياً دلة متزايدة على وجود عالقة بين المشاأن هنالك أكما 

حتياجات النسوية والتدخالت المطلوبة من المؤسسات الحكومية التي إلولويات القضايا واأوضعف المعرفة في 

فتقار للمهنية والموارد المالية وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تتصف بضعف المهارات إلتعاني من ا

 .ية الالزمة للتغييريدولوجألدارية واإلا

الكاملة لقضايا النساء في قطاع  ولى التي تتعامل مع الصورةألهمية البحث ناتجة عن كونه المحاولة اأنت كاو 

 صحاب المصلحة،ألولوياتها بهدف تحسين مستوى الفهم والقرارات السياسية المبنية على المعرفة أغزة وتحديد 

سبابها أة و أطار متكامل وشامل  لمشاكل المر إة ضمن أت قضايا المر ولوياأضافة لسعي هذا البحث الى تحديد إ

 .ثار المترتبة عليهألالمباشرة والغير مباشرة وا

 :همها  أوخلصت الدراسة بعدة توصيات كان من  
ضرورة القيام بتدخالت توعوية وتثقيفية للنساء ولمزيد من المعرفة والتمكن من حقوقهن  .1

اث وتوفير مرجعية قانونية يسهل على النساء الرجوع لها في وخاصة بقضايا الحقوق بالمير 

 .خرىأستشارات القانونية وفي طرق تدخل إلا
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عالم إلة في وسائل اأجل تحسين صورة المر أعالمي من إلتكثيف المؤسسات النسوية جهدها ا .2

عالمي وتحزبه وضرورة تحديث الدراسات إلزق اأعالمية مستقلة للخروج من المإوخلق منابر 

ستراتيجية إوضرورة وضع خطة  ،عالم االفسطينيإلحول مضمون ما ينشر في وسائل ا

 .عالمإلفي ا تهاة بهدف تحسين صور أن تكون عليه صورة المر أعالمية لما يجب إ

بحاث تعزز المساواة الجندرية وتقدم معلومات محدثة عن واقع النساء والرجال أعداد إضرورة  .3

مكانات التدخل من قبل الجهات إاني منها النساء وتسهل لكشف المشاكل الحقيقية التي تع

 .المعنية

اآلثار النفسية والجسمية  "بعنوان  ،)2010(جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية: دراسة. 23

 ".بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة

عتقال المرأة الفلسطينية إحتالل الصهيوني على إلعلى تركيز اء بتسليط الضو همية هذه الدراسة أتمثلت  

بمختلف األعمار وبمختلف التهم سواء من شاركت في النضال أو من كانت أم أو خطيبة أو زوجه أو أخت 

حتالل عام إلحتالل في بداية اإلقوات ا حيث كانت, أو لمن مر من أمامها مناضل ولم تبلغ عنه, لمناضل

سنة 18  ىإل 14سن  منفكان أغلب المعتقالت , تفاقات الدوليةإلالسن القانوني حسب ا ال تراعي 1967

ستغالل إتبين هذه الدراسة وكذلك  ،اً عام70  تجاوزنحتالل نساء إلعتقلت قوات اأوفي بعض األحيان 

من قبل  نسياً وج عتداء عليهن جسدياً إلعتقال النساء والخوف من اإحتالل الثقافة السائدة أال وهي حساسية إلا

 .حتالل إلجنود ا

القة بالعمل إذا كان له ع) الزوج  –األخ  –األم  -األب( حتالل هو الضغط على األهل إلوالمبدأ الثاني ل

هو حرمان الحركة النسوية من و خر للمحتل آهدف هنالك و  ،من التنكيل بأخته أو قريبته الفدائي ليعترف خوفاً 

 حتاللإلنصف المجتمع من المساهمة في طرد ا منعوبذلك يكون قد  ,حتاللإلالمشاركة في النضال ضد ا
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وجعل كل فتاة أو امرأة دخلت السجن , من خالل تخويف األهل من عقوبة مشاركة النساء في العمل الوطني

 .عبره لغيرها حتى ال تقدم األخريات علي المشاركة في العمل الفدائي

والذي عانى ومازال من , لمية لهذا القطاع المهم من النساءوقد أكدت الجمعية علي أهمية إجراء دراسة ع

جتماعية حيث التقوقع وعدم الدمج في إلإضافة للمعاناة ا, حتاللإلا قبل آثار التعذيب الجسدي والنفسي من

 ،وصحياً  ونفسياً  قتصادياً إ و  جتماعياً إمما أدي لمزيد من المعاناة , المجتمع والنظرة الخاطئة بسبب السجن

وهذه الدراسة هي باكورة الدراسات , من قبل الهيئات الرسمية واألهليةهملت هذه الشريحة بشكل كبير حيث أُ 

لخدمة األسيرات المحررات واألسيرات في السجون  جديدة أن يكون لها أثر كبير في تطوير برامج ويُأمل

الرأي العام كقضية هامة   اإلسرائيلية وفي نفس الوقت تكون من األهمية النوعية لطرح هذه القضية أمام

 . وضرورية

ة في وسائل أصورة المر -عالم نافذتنا للعالمإلا "بعنوان ،)2010(غزة/ -ةأمركز شوؤن المر :دراسة. 24
 ".قطاع غزة-دراسة حالةالفلسطينية عالم إلا

ة في وسائل أر لمعالجة الصورة النمطية للم شكال التدخل والسياسات المطلوبة محلياً أهدفت الدراسة الى تحديد 

ة الغزية أوالمؤثرة في قطاع غزة للكشف عن الصورة الحقيقية للمر ، المرئيةو  المقروءة ،عالم المسموعةإلا

هداف خاصة تمثلت أشتمل هدف الدراسة على مجموعة إكما  ،الجهات القادرة على صنع التغيير وتحديد

 :في

 .المختلفةعالم إلة الغزية في وسائل اأالتعرف على مالمح صورة المر  .1

جراءات والتدخالت إلعالم والسياسات واإلالغزية في ا أةتحديد طرق تحسين صورة المر  .2

 المطلوبة

 .ثير فيهاأعالم وكيفية التإللة والمؤثرة في وضع توجيه سياسات اؤو تحديد الجهات المس .3

 .ةأعالم والمر إلتوجيه النتائج والتوصيات للجهات المعنية في مجال ا .4
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 :ة بعدة توصيات تمثلت فيوخرجت هذه الدراس

ا بمعزل عن قضايا خذهأوعدم  جتماعية والثقافية،إلة والقضايا التنموية واأضرورة دمج قضايا المر 

ومن هنا هنالك حاجة  ،زمأة الفلسطينية هو جزء من الواقع الفلسطيني المتأواقع المر  ألن المجتمع

ة أقتراحها لتحسين صورة المر إكن شراك الرجل والمرأة في كافة التدخالت التي يمإلضرورية 

 .الفلسطينية

من وجهة -رواألنا عالمي لوكالة الغوث الدوليةإلالدور ا" بعنوان ،)2012(، فكريقدره: دراسة. 25

 ".دراسة تقييمية"ردنأل الالجئين الفلسطينيين في ا"نظر 

 :ذه الدراسة  للتعرف الىهدفت ه

 .الالجئيين الفلسطينيين عالمية من وجهة نظرإلنروا األفاعلية وسائل ا .1

 .من وجهة نظر الالجئيننروا ألاعالمية التي تبثها إلمضامين الرسائل ا .2

 .لالجئين الفلسطينيينعالمية في تقديم خدمات إلانروا ألاليات آمساهمة  .3

 .نرواألاالمية التي تستخدمها إلعسائل اتقبل الالجئين للو  .4

 .لذي تمارسه المؤسسة عالمي اإلرضا الالجئين الفلسطينيين عن الدور ا .5

 .نروا داخل المخيمات الفلسطينيةألعالم التابع لإلنتشار اإ .6

 .في الحصول على التغذية الراجعة لخدماتها من المخيمات الفلسطينيةنروا ألاآليات  .7

 :همهاأهمية هذه الدراسة في عدة نقاط كان أوتمثلت 

عالمها إة وتعدد وجهات النظر حول عالمية حول الوكالإلوساط السياسية واألالجدل الدائر في ا .1

 .مانحةالدول المضيفة و الدول البها من الالجئين و  ةطراف المرتبطألوسياساتها وطرق تواصلها مع ا

عالمية بايجابياتها وسلبياتها بتبني نقاط القوة فيها وتجنب نقاط إلانروا ألاستفادة من تجربة إلا .2

 .ات كبيرة تتعامل مع شريحة واسعة من المنتفعينعالمية لمؤسسإستراتيجية إخفاق عتد صياغة إلا
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  :جنبيةألالدراسات ا
شخاص ألتغيرة لألدوار المالتعليم والتوظيف والسياسة وا" ،بعنوان)1995(هنتنغتون.ل.ري: دراسة .1

 ".النساء الالجئات الفلسطينيات في المناطق المحتلة:بحسب الجنس

دوار ألشتملت على فحص اإة الفلسطينية، حيث أالمر مور الخاصة بألبحثت هذه الدراسة العديد من ا  

ة الفلسطينية والوظيفة التي أثر التحصيل التعليمي للمر أتقصت  أة، اذالمتغيرة للعائلة الفلسطينية وعالقتها بالمر 

نه منذ بداية قيام أحيث يورد الباحث أدوارها العائلية، مور الدينية لها في ألتشغلها، ونشاطاتها السياسية وا

الى قوى كبيرة  نيعرض الفلسطينيسرائيل وترحيل الكثير من الفلسطينيين وعلى موجات متعاقبة من ديارهم إ

ثر الحداثة كظاهرة حولت الحياة من البساطة الى أكما ناقش الباحث ألخص النساء منهم،  من التغيير وبا

ثر الصحوة أال والنساء، كما ناقش دوار التقليدية لكل من الرجإعادة تقييم األثر ذلك على أذ إالتعقيد، 

ورد الباحث وكذلك أدوار التي تتطلع بها في العائلة، ألة الفلسطينية في تغيير اأثر تعليم المر أسالمية و إلا

دوار المعتمدة على ألنحو ا كثر تحرراً ألة اأوتوجهات المر ) الزوج(ختيار الشريكإبعض مجاالت التغيير ك

 .نشطة السياسيةألالجنس كالتعليم والتوظيف وا

مشكلة الالجئين الفلسطينيين وحق " بعنوان ،)1999(يوسف، شيكاكي، هيربرت، روهانا: دراسة .2
 ".العودة

سرائيليين قد قاوموا مشكلة الالجئين وحقهم في العودة الى إلن كل من الفلسطينيين واأظهر الباحثون أ 

ائيل بطرد سر إقامت  1948نه في عام أطيني كد الجانب الفلسأ، فقد وطانهم من منظورين مختلفين تماماً أ

ولئك الذين يختارون غير ذلك، كما أو تعويض أوهو ما يستوجب حقهم في العودة  ،الفلسطينيين من ديارهم

ن أسرائيليون إلخالقية تجاه الظلم الذي لحق بهم، في حين يقول األسرائيل بمسؤوليتها اإن تعترف أطالبوا ب

عالن الحرب عليها، إ سرائيل و إلالجئين الفلسطينيين وذلك بعدم قبولهم قيام دولة وجد مشكلة اأالعرب هم من 

 .خرىأوهو ما نتج عنها مشكلة الجئين كاي حرب 
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سرائيلي، من حيث إلمكانية تقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني واإوتدور هذه الدراسة حول 

عودتهم لالممكنة الحلول كذلك و  ،عداد الالجئينأجئين و اناة الالعنوية عن معسرائيل العملية والمإمسؤولية 

 .الخ...وحجم التعويضات التي ستدفع

تحديد مفاهيم وتعريفات وممارسات ونشاطات مساهمة الجمهور " نبعنوا ،)2003(بو سعدةأ: دراسة. 3

 " .سطينيينفي مشاريع التنمية من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية الشمالية وشركائها المحليين الفل

تفحص هذه الدراسة ممارسات التنمية التشاركية للمنظمات غير الحكومية الشمالية الدولية فيما يخص  

 .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

ستكشاف كيف تبرز ممارسات المنظمات غير الحكومية القيم التشاركية، كما إ وهدفت الدراسة الى وصف و 

جتماعيين كانوا إلن العاملين اأالمتاحة تستخدم تعريفات طموحة في حين  ن المنظماتأوضحت هذه الدراسة أ

حتياجات، إلما تتم خالل تحديد ا و غالباً أما تستخدم  ن النشاطات التشاركية نادراً أحياديين تجاه المشاركة و 

مفاهيم ستخراج تحديد الإلول يحتوي على جولتين من دراسة دولفي ألا: تجاهينإالدراسة بهذه جراء إوتم 

جتماعية والمدعومة من قبل واضعي السياسة إلفي مشاريع التنمية ا يةوالتعريفات للمساهمة الجماهير 

داريين في الجمعيات غير الحكومية في دول الشمال المتاحة لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلوا

 .وقطاع غزة

 ".ي القرن الحادي والعشرينالقضية الفلسطينية ف" ،بعنوان)204(ساتانوفسكي: دراسة.4
ن مشكلة أ يناقش الكاتب الصراعات التي يواجهها الفلسطينيون في القرن الحادي والعشرين، مؤكداً  

كثر أن ذلك ليس أوطانهم، و أجبروا على مغادرة أالفلسطينيين ال تختلف عن مشكلة ماليين الناس الذين 

 .فريقياإو ضحايا المعارك القبلية في ألمان الشرقيين، ألمأساوية من مصير المجموعات العرقية في روسيا وا
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وسط وشمال أل تقييم حرية المرأة في الشرق ا" بعنوان ،)2005(منظمة فريدوم هاوس: دراسة. 5
 ".دراسة مقارنة"افريقيا

رتفاع معدالت األمية بين النساء إالدراسة عن تفاقم عدم المساواة بين الجنسين من خالل هذه كشفت   

واعية غير م إهتمام الحكومات بتقاليد السلطة األبوية، وجميعها عوامل تتظافر ضد المرأة مما يجعلها وعد

ويتألف جوهر الدراسة من التقارير السردية  ،لحقوقها وغير مؤهلة للنضال للوصول الى تلك الحقوق

الجزائر، (هذا المجال في  في هتحديات التي تواجة حقوق المرأة والتقدم الذي تم إحراز المتعمقة في وصف ال

البحرين، مصر ، العراق، األردن ، الكويت ، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، السعودية، سوريا، 

وتغطي  ،)ن قبل إسرائيلاألراضي المحتلة م/ السلطة الفلسطينية( تونس، االمارات، اليمن، فلسطين

 . 2003الدراسة التطورات حتى نهاية عام 

المرأة ن أ، و في هذه الدول المرأة تبين وجود عجز كبير في حقوقالى نتائج الدراسة هذه  وقد توصلت    

 ."نظام القضاء الجنائي، اإلقتصاد، التعليم و الصحة "تعاني بشدة في  جميع مؤسسات المجتمع

 ".  مراة فلسطينيةسريدة إ" نساء في صراع -ليست حياة هذه" بعنوان ،)2006(عليا وندى: دراسة. 6

رام اهللا، (والذي يتحدث عن النساء في الضفة الغربية )هذه ليست حياة(فلم  في هذه الدراسة  تتناول  الكاتبتان

ة الفلسطينية في الحصول على التعليم أن حرية المر أويبين  ،)القدس، نابلس، وقرى صغيرة ومخيمات الجئين

ن في وطنهن التاريخي قف فوق رؤوسهخرى، والحق في الحصول على سألوالمشاركة في مجاالت الحياة ا

حسب وجهة نظر  ألمريكيةسرائيلي المدعوم من قبل دوالرات الضرائب اإلحتالل اإلبسبب ا ممنوع عليهن

 .النساء الغربيات التقدميات

مفاهيم الالجئات الفلسطينيات -حتاللإلواقعات بين التقاليد ومشكلة ا" بعنوان ،)2006(حالج: دراسة. 7
 ".ميةإلوا تجاه التعليم

همية التعليم ألالجئ الفلسطيني والتعليم في مخيمات الالجئين، و  تتضمن هذه الدراسة لمحة تاريخية وتعريفاً  

 .ة الفلسطينيةأللمر 
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 جتماعي، وكذلك التسرب المبكر من المدارس،إلكما تعرضت الباحثة الى مشاكل التعليم المتعلقة بالنوع ا

ة في المنزل أسباب التقليدية الثقافية كعمل المر ألمية مثل األالمنتجة لسباب ألوردت الباحثة بعض احيث أ

عتماد مبدأ الضرب في العائلة وفي المدارس وخوف الطالبات منه، وكذلك الفقر والحاجة الى إسباب بيئية كأو 

لى سباب المؤدية الى عدم الذهاب األكما اوردت العنف السياسي من ضمن األسرة، قتصاد اإالمساهمة في 

 .سرائيلي وعنف المستوطنيينإلحتالل اإلالمدرسة والتسرب المبكر منها، وكذلك ا

مور الدينية والصحية ومساعدة ألطالع على اإلسباب الرغبة في التعليم لدى الفلسطينيات كاأوناقشت الباحثة 

جل الثقافة وفهم أمن قتصاديا، والتعليم إسرة ألجل العمل ومساعدة اأوكذلك التعليم من  ،طفال في تعليمهمألا

 .ما يجري في العالم

التعليم في المدارس الرسمية حول -تدريس العالم المواطنة" بعنوان ،)2008(ج، موون.رينين: دراسة. 8
 ".نسان عبر العالمإل تطبيق حقوق ا

نسان ضمن التعليم الرسمي، وتتوقع نظريات التحديث أن إلتبحث هذه الدراسة في دمج تعليم حقوق ا 

ختيار تعليم إحتمالية في إكثر ألقتصادية هي اإلفي المجاالت السياسية والثقافية وا كثر تقدماً ألطار اقألا

 .نسانإلحقوق ا

ستراتيجية للدول لتطوير إلفعال األنسان هو ناتج عن اإلن تعليم تطبيق حقوق اأكما تنظر هذه الدراسة الى 

نسان العالمي يشتمل بشكل إلن مسار حقوق اأ راسة كذلكالد كتساب مزايا تنافسية، وتظهرإ قدراتها الوطنية و 

حداث توفر ألستنتاجات من تحليل تاريخ اإلن اأخذت تصبح مبررة بشكل كبير، و أمتزايد على حركة تعليمية 

 .نسانإلدعما لكل من التغيرات الثقافية العالمية والمحلية الخاصة بنسب تطبيق تعليم حقوق ا

قطار المجاورة والعالم المشبع بالمنظمات الدولية تقود أللسياسية وسلوكيات ان التطورات اأويرى الباحث 

 .نسانإلختيار تعليم حقوق اإلالقرارات الوطنية 
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النساء الفلسطينيات في مرمى النيران بين  "بعنوان ،)2010(بروكس، دعيبس، حسين: دراسة. 9
 ." حتالل والتقاليدإلا

، كما يتعرضن إلسرائيليحتالل اإلذالل من قبل اإلت يتعرضن للعنف وان الفلسطينياأتبين هذه الدراسة    

 .دى الى زوال حقوقهنأمر الذي يمر دون عقاب رادع، مما ألللعنف والتمييز داخل مجتمعهن، وهو ا

حتالل ووجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومواجهة العادات والتقاليد إلن زوال اأوتوصلت هذه الدراسة الى 

ة الفلسطينية، كما أة هو وحده ما يضمن نهاية هذا العنف الممارس ضد المر أم الخاطئ لمكانة المر والفه

 أةن الحركة النسائية في فلسطين تواجه تحديات صعبه في عملها لتحسين مكانة المر أتوصلت الدراسة الى 

ما تكون  ة المحتلة غالباً راضي الفلسطينيألن القوانيين الحالية في اأحتالل العسكري، و إلخالل عقود من ا

 .ة، وال توفر لها الحماية الالزمةأضد المر  متحيزة

ذكريات نساء فلسطينيات كراويات للحاضر :ت روزماريآماذا ر " بعنوان ،)2010(جونسون: دراسة. 10
 ."الفلسطيني

فلسطينيات نواع المتعددة للذات كما حددتها روزماري الصايغ في قصص حياة نساء ألتوثق هذه الدراسة ا 

في مخيمات لبنان الالتي عايشن المقاومة الفلسطينية، حيث تركز الباحثه على روايات اثنتين من النساء في 

قصى لتنعكس هذه الروايات على الحاضر ألتفاضة اإمعري لالجئين في رام اهللا منذ تفجر ألمخيم ا

ن روايتهن تكشف تغيرات أال إ، كثيراً هدافهن وكفاحهن ال تختلف أن النساء و أعلى الرغم من و الفلسطيني، 

تفاقية اوسلو السياسية والطموحات الجديدة غير المتحققه إمهمة في تمثيل الذات والتي تعكس حقائق ما بعد 

 .كما تقدمها الصور التلفزيونية وثقافة مقاهي رام اهللا

ستاتي ام  -من التحررة الفلسطينية في الصراع أدور ومكانة المر " بعنوان ،)2011(تونجس: دراسة. 11
 ".دينامي

ذ تمكنت النساء إساس للحركة النسائية الحديثة، أتحدثت الباحثة في هذه الدراسة عن الجمعيات الخيرية ك 

الفلسطينيات النخبة من خالل هذه الجمعيات من العمل خارج المنزل وتقديم خدماتهن للنساء الفقيرات في 

 .ريافألا
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نحصرت في الطوارئ الوطنية، حيث كانت النساء تشجع إلنساء الفلسطينيات فقد ما مجاالت العمل الرسمية لأ

 .على العمل المجتمعي

سالمي في المجتمع الفلسطيني، وصعود الحركة النسائية إللى صعود التوجه اإالباحثة  تْ ضَ عرّ كما تَ 

ن العمل أال إلخيرية، عمال األفي ا فلم يعد عمل النساء محدداً  ،في اللجان النسوية خاصةً   لفلسطينيةا

دوار السياسية ألوتحدثت الباحثة كذلك عن ااء من الطبقتين العليا والمتوسطة، نحصر في النسإالمجتمعي 

 .نتفاضةإلللفلسطينيات ومساهماتهن في ا

 :الدراسات السابقة  نقد
لتشريعات أنها تتوافق مع بعضها من حيث تناول الدراسات السابقة استعراض خالل امن للباحث يتضح 

) بعنوان حقوق المرأة في المواثيق الدولية مهند احمد محسن(الدولية الناصة على حقوق المرأة مثل دراسة 

) صالح جاد بعنوان المرأة والسياسةإ( المشاركة السياسية مثل دراسة  هميةأالدراسات المتحدثة عن  وكذلك

امجد الشوا ( هلية ومنظمة األنروا مثل دراستيهمية المؤسسات األأكما تتوافق مع الدراسات المتحدثة عن 

قطاع غزة، ودراسة صالح عبدربه  لتنمية األمريكية وأثره على تعزيز الديمقراطية فيبعنوان تمويل وكالة ا

هي دراسة لهذه الدراسة  قرباً كثر الدراسات ، بينما كانت أ)ريخ وملهاة الحلولبعنوان األنروا بين مأساة التا

صورة المرأة في وسائل اإلعالم الفلسطينية دراسة  -اإلعالم نافذتنا للعالم(بعنوان  -غزة-أةمركز شؤون المر 

المسح  مع الدراسات السابقة من حيث استخدامها ألداة ومنهج هذه الدراسة كذلك تتوافقو ، )قطاع غزة-حالة

ستبانة لمعرفة إلا الوصفية مستخدمةً  حيث كانت تعتمد على البحوث، رالجمهو  وجهات نظرللتعرف على 

 . وجهات النظر تلك

ن ، حيث أالدراساتأن أهدافها متنوعة وبعيدة عن أهداف هذه وتختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة 

الفلسطينيين بالمخيمات بشكل  الالجئينفيما يخص  عامة وبجزيئية في أغلب األحيانع يضاتناولت مو أغلبها 

بشكل  عالمإلا تناول دورأو  معالجة هذه الدراسات  غاب عن ولكن ،والمرأة الفلسطينية بشكل خاص عام
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الالجئة بشكل /المرأة الفلسطينيةنسان وحقوق إلاحقوق  بشكل خاص في نشر ثقافة الفلسطيني عالمإلعام وا

 ان تلك الدراسات  لم تسهب بشرح  وتبيان  ضافة الىإلتصال المختلفة، باإلعالم واألعبر وسائل اخاص 

الالجئة عن طريق وسائل /في إيصال رسالة المرأة الفلسطينية الذي يلعبه اإلعالم الفلسطيني  دورالهمية أ

من خالل تركيزها على ما يمكن لوسائل اإلعالم الفلسطينية  تتناوله هذه الدراسةوهو ما عالم الفلسطينية، إلا

بتلك الحقوق، وكذلك تنبيه المجتمع  الالجئة وتثقيفها/المختلفة أن تقوم به في دعم حقوق المرأة الفلسطينية

لمواجهة الفلسطيني وأصحاب القرار فيه ألهمية مكانة المرأة في المجتمع ووجوب استغالل طاقاتها وٕامكاناتها 

وبذا تسد وعليه ستكمل هذه الدراسة ما لم تعالجه الدراسات السابقة  ،يات وبناء مجتمع ديموقراطي  فاعلالتحد

 .النقص في هذه الدراسات
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
سيوضح هذا الفصل أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مبتغى الباحث في هذه الدراسة، والتي 

من وجهة نظر طالبات بالتعرف على دور االعالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة  تهتم

وفيما يلي عرضًا )  سالميةإلزهر، األقصى، األا(دراسة ميدانية في جامعات : غزة كليات اإلعالم في قطاع 

 :جراءات المتخذة في هذه الدراسةإلمفصًال ألهم الطرق وا

 منهجية الدراسة 
 : ستخدام منهجين من مناهج البحث العلمي هماإتقوم هذه الدراسة على 

ستعراض أهم األدبيات ذات العالقة بمدى دور إلستخدم هذا المنهج أوقد : المنهج الوصفي التحليلي - أ

من وجهة نظر طالبات كليات اإلعالم عالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة إلا

 .في قطاع غزة

للخطوات  التي تم تطويرها وفقاً ة التي إستخدم فيها الباحث اإلستبانة ث الميدانيو البحوتعد الدراسة من  

لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، والذي تحاول من  داة لجمع المعلوماتأكف عليها العلمية المتعار 

 .ستخالص نتائجها إ خالله اإلجابة عن أسئلة الدراسة، و 

 : مجتمع الدراسة وعينتها

 )سالميةإلزهر، األقصى، األا(في جامعات قطاع غزة  عالماإلكليات تكون مجتمع الدراسة من طالبات 

 .طالبة 633عددهن والبالغ 

 :عينة الدراسة 
ختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، فقد تمثلت عينة الدراسة من الطالبات المسجالت إتم 

ستبانة إ) 175(، حيث تم توزيع )األقصى، األزهر، اإلسالمية(معة في الكليات اإلعالمية، في كل من جا
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ستبانات إلسترجاع اإفي كل من الجامعات الثالث، وبعد  عالميةإلعلى عدد من الطالبات في الكليات ا

) 30(ستبعاد إحصائي، وبعد عملية الفرز تم ألستبانة، تم الفرز ألغراض التحليل اإ) 146(والبالغ عددها 

ستبانة، والتي إ) 116(حصائي، فتمثلت عينة الدراسة النهائية بـ إلستبانة لعدم صالحياتها ألغراض التحليل اإ

 :يوضح التوزيع الديمغرافي لعينة الدراسة) 1(من عينة الدراسة الرئيسة، والجدول %) 66.3(تمثل 

 )1(الجدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 مكان االقامة 

أراضي السلطة 
 الوطنية

-- -- 

 100 116 قطاع غزة 

 الفئة العمرية 
 76.7 89 سنة 18-22

 23.3 27 فوق سنة فما 22

 الحالة االجتماعية
 81.0 94 عزباء 

 17.2 20 متزوجة 

 9. 1 مطلقة 

 9. 1 أرملة

 المستوى التعليمي 
 89.7 104 بكالوريوس

 10.3 12 دراسات عليا

 مستوى الدخل 
 18.1 21 دوالر 200اقل من 

 22.4 26 400اقل من  -200

 25.0 29 600اقل من  – 400

 34.5 40 ر دوالر فأكث 600

 مكان العمل 
 8.6 10 حكومي 

 6.0 7 مؤسسات اهلية 

 10.3 12 قطاع خاص 
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 75.0 87 ال تعمل 

 يتم اعالة األسرة من خالل 
 6.0 7 من قبلك شخصياً 

 75.9 88 )والد والده(االسرة 

 13.8 16 الزوج 

 4.3 5 بنإلا

 :تلقي المساعدات من قبل
 29.3 34 األنروا 

 24.1 28 لحكومية السلطات ا

 12.9 15 جهات أخرى 

 33.6 39 ال أحد

 تعرضتي كإمرأة للعنف 
 25.0 29 نعم 

 75.0 87 ال 

 تعرضتي ألحد أشكال االعتداءات التالية
العنف الشخصي 

 المباشر
28 24.1 

انتهاك لحريتك 
 الشخصية في السجون

3 2.6 

 31.9 37 العنف األسري

 41.4 48 العنف المجتمعي

 %100 116 المجموع 

 : تكونت أداة الدراسة من أسئلة الدراسة والمكونة من  " : االستبانة"أداة الدراسة 

جتماعية، إلقامة، الفئة العمرية، الحالة اإلمكان ا: المعلومات الديمغرافية، والمكونة من : القسم األول

 .رة، تلقي المساعداتالمستوى التعليمي، مستوى الدخل لألسرة، مكان العمل، إعالة األس

الشخصي المباشر،انتهاك الحرية ( التعرض للعنف: المعلومات الشخصية، والمكونة من : القسم الثاني

 ). الشخصية في السجن، العنف االسري، العنف المجتمعي
ستبانه في صورتها األولية على إلالباحث بعرض ا قامللتأكد من صدق األداة  :  صدق أداة الدراسة

 :ين، وكالتاليمجموعت

وتتكون من أفراد المجتمع األصلي للدراسة للتأكد من وضوح فقراتها أو : ولىألالمجموعةا -

 .أسئلتها وكفايتها
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وتتكون من عدد من أساتذة الجامعات وأصحاب العالقة  وعدد من : المجموعة الثانية -

 .) 1لحق رقمالم( التعديالت وفق آراء المحكمين اإلعالميين والمختصين، وتم إجراء

 :ثبات أداة الدراسة 

ختبار إستخدام إتساق الداخلي بإلستخدام طريقة معادلة اإولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث ب

%) 60(ستبانة بشكل عام أعلى من إلكرونباخ ألفا حيث كانت قيم كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة ول

 .يوضح ذلك) 2(لجدول وهي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات، وا

 )2(الجدول 
 قيم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

 قيم معامالت االتساق 
 معامل الثبات الفقرات المحور 

 82.9 9-1 عالم الفلسطينيإلا
 90.4 8-1 إعالم األونروا 

 89.8 8-1 إعالم المؤسسات األهلية
 94.6 1-27 ستبانة ككلإلا

 
 :اءات الدراسةإجر 

 :مرت عملية إعداد أداة الدراسة بالخطوات التالية

طالع على األدب السابق المتعلق بموضوع الدراسة والمختصة بتوظيف دور اإلعالم الفلسطيني إلا -1

ستفاد الباحث من إوالمؤسسات األهلية ومنظمة األونروا بدعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة وقد 

 (، ودراسة الخليلي)2000 (ودراسة جاد,  )2001(عبد محسن(كدراسة  قةالساب بعض الدراسات

 ).2004 (، ودراسة ساتانوفسكي)2004

 .ستبانة بحيث تتماشى وأسئلة الدراسةإلبناء محاور وفقرات ا -2



 

 
 

138 

جراء التعديالت المقترحة في ضوء إ ستبانة من قبل مجموعة من المحكمين المختصين و إلتحكيم ا -3

 .مالحظاتهم

ستبانة على عينة الدراسة من خالل الحصول إلجراءات الرسمية التي تتيح للباحث توزيع اإلالقيام با -4

على كتاب رسمي من قبل إدارة الجامعة موجه للجهات ذات العالقة من أجل تسهيل مهمة الباحث 

 .ستبانة على عينة الدراسةإلفي تطبيق ا

ية في جامعات قطاع غزة، وبإشراف عالمإلفي الكليات ا الباتستبانة الدراسة على الطإتوزيع  -5

 .الباحث

 .ستبانه وفرزهاإ) 146( ستبانات والتي بلغ عددها إلجمع ا -6

حصائية لها بإستخدام برنامج الرزم اإلحصائية إلدخال البيانات إلى الحاسوب وٕاجراء المعالجة اإ -7

(SPSS)  اج النتائجستخر إ وٕاجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة و. 

 .مناقشة النتائج -8

 : متغيرات الدراسة
 :المتغيرات المستقلة

 .عالم الفلسطينيإلا-
 .عالم المؤسسات األهليةإ -
 .عالم مؤسسة األونرواإ -

 :المتغير التابع
 .حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة -

 

 :المعالجة اإلحصائية

ستخدام الرزمة إالوصفي والتحليلي وذلك بستخدام أساليب اإلحصاء إلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

نحرافات إلستخدام المتوسطات الحسابية واإ، ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم (SPSS)اإلحصائية 
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 Oneختبار العينة الواحدة إ ختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة، و إستخدم إالمعيارية، وكذلك 

Sample T-test يات الدراسةختبار فرضإل. 

عتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات الحسابية إلوقد تم ا

نحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم مراعاة أن يتدرج إلوا

 : مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يلي

 

 عالية عالية  جداً 
بدرجة 

 متوسطة 
 منخفضة جداً  منخفضة 

5 4 3 2 1 

 
واعتمادًا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها على 

وفقًا ). منخفض: فما دون  – 2.33(، )متوسط: 3.66-2.34(، )مرتفع: فما فوق – 3.67: (النحو اآلتي

 :ةللمعادلة التالي

 : القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي  –القيمة العليا 

U)5-1(U    =4   =1.33 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 

   3        3 
 2.33=  1.33+  1وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 3.66=  1.33+  2.34ويكون المستوى المتوسط من 

 5 – 3.67ن ويكون المستوى المرتفع م
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج

 
ستجابات أفراد عينة الدراسة عن مدى دور إنحرافات المعيارية للتعرف على إلستخراج المتوسطات الحسابية واإتم 

عالم الفلسطيني وٕاعالم المؤسسات األهلية، وٕاعالم منظمة األونروا في دعم وتثقيف حقوق المرأة الفلسطينية إلا

 :جابة عن أسئلة الدراسة التاليةإليما يلي االالجئة، وف

Uعالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة إلما الدور الذي يقوم به ا: السؤال األول

 وتثقيفها بحقوقها؟

الدور "ستجابات أفراد عينة الدراسة عن إنحرافات المعيارية للتعرف على إلستخراج المتوسطات الحسابية واإتم 

في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة وتثقيفها بحقوقها، وفيما يلي عرض " عالم الفلسطينيإلي يقوم به االذ

 :لهذه النتائج

 )3(الجدول 
الدور الذي (ستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور إلنحرافات المعيارية إل المتوسطات الحسابية وا

 ..مرتبة ترتيبًا تنازلياً ) ق المرأة الفلسطينيةعالم الفلسطيني في دعم حقو إليقوم به ا
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب  الترتيب
 المتوسط

عالم الفلسطيني بحقوق المرأة إلباعتقادك يهتم ا 1
 الفلسطينية الالجئة؟

 متوسط 1 0.77 2.71

عالم الفلسطيني حقوق المرأة الفلسطينية إليدعم ا 2
 .الالجئة 

 متوسط 2 0.77 2.70

عالم الفلسطيني على تثقيف المرأة إليعمل ا 3
 .الالجئة بحقوقها

 متوسط 3 0.72 2.61

عالم الفلسطيني لتأثير حالة اللجوء إليتطرق ا 4
 .على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة

 متوسط 4 0.70 2.55

عالم الفلسطيني على صحاب القرار إليؤثر ا 6
 . ق المرأة الفلسطينية الالجئةتجاه حقو 

 متوسط 5 0.80 2.53

نظار اصحاب القرار أعالم الفلسطيني يوجه إلا 5
 .بكافة مستوياته على حقوق المرأة الالجئة

 متوسط 6 0.70 2.47

 متوسط  0.74 2.59 المتوسط العام الحسابي 
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عالم الفلسطيني إليقوم به ا الدور الذي(أن المتوسطات الحسابية لـمحور ) 3(يتضح من الجدول رقم 

، حيث حاز المحور على متوسط ) 2.47و  2.71(، تراوحت ما بين )في دعم حقوق المرأة الفلسطينية

على أعلى متوسط حسابي ) 1(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.59(حسابي إجمالي 

توى المتوسط، وقد نصت الفقرة على ، وهو من  المس)0.77(، وبانحراف معياري )2.71(حيث بلغ 

، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )الفلسطيني بحقوق المرأة الفلسطينية الالجئةاإلعالم عتقادك يهتم إب(

، وهو من المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة )0.77(، وانحراف معياري )2.70(بمتوسط حسابي ) 2(

 ).لمرأة الفلسطينية الالجئةالفلسطيني حقوق ااإلعالم يدعم (على 

نحراف معياري إوب) 2.47(بمتوسط حسابي ) 5(وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

صحاب أنظار أالفلسطيني يوجه اإلعالم (، وهو من المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على أن )0.70(

 ).القرار بكافة مستوياته على حقوق المرأة الالجئة

متوسط  الفلسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينيةاإلعالم الدور الذي يقوم به ذا يفسر أن وه

 .المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

عالم الفلسطيني بالمشكالت ومجاالت حقوق المرأة الفلسطينية إلاهتمام ا) 4(هذا وقد يفسر الجدول 

 :هتماماتإلضًا لهذه االالجئة التالية وحسب األهمية، وفيما يلي عر 

 )4(الجدول 
 عالم الفلسطيني تجاه حقوق المرأة الفلسطينية الالجئةإلأهم المشكالت التي يهتم بها ا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب  الترتيب
 المتوسط

 متوسط 1 1.01 3.61 التعليم 1
 متوسط 2 1.00 3.28 الصحة  8

 متوسط 3 0.91 3.12 عونات تلقي الم 4

 متوسط 4 1.05 3.09 سري ألالعنف ا 2

 متوسط 5 1.01 2.95 العنف المجتمعي 3
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 متوسط 6 0.94 2.94 المشاركة السياسية 5

 متوسط 7 1.04 2.93 الحقوق الثقافية  7

 متوسط 8 0.92 2.90 العمل  6

 متوسط  0.98 3.10 المتوسط العام الحسابي 

الفلسطيني بحقوق المرأة الفلسطينية متوسط المستوى حيث اإلعالم هتمام إان ) 4(ل يتضح من الجدو 

حتل التعليم المرتبة إ،  حيث )0.98(نحراف معياري بإو ) 3.10(هتمامات إلبلغ المتوسط الحسابي العام ل

من  ، وهو)1.01(نحراف معياري إ، وب)3.61(هتمامات، حيث حصل على متوسط حسابي إلاألولى بالنسبة ل

هتمام في مجال الصحة، فقد حصل على متوسط حسابي إلالمستوى المتوسط، وفي المرتبة الثانية جاء ا

 . ، وهو من المستوى المتوسط) 1.00(وانحراف معيراي ) 3.28(

هتمام بمجال الحقوق الثقافية ، فقد حاز على متوسط حسابي بلغ إلوفي المرتبة األخيرة جاء ا

 . ، وهو من المستوى المتوسط أيضاً )0.92(نحراف معياري إ و ) 2.90(

Uما الدور الذي تلعبه المؤسسات األهلية وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية : السؤال الثاني

 وتثقيفها بهذه الحقوق؟

لدور ا"ستجابات أفراد عينة الدراسة عن إنحرافات المعيارية للتعرف على إلستخراج المتوسطات الحسابية واإتم 

، " الذي تلعبه المؤسسات األهلية وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية وتثقيفها بهذه الحقوق

 :وفيما يلي عرض لهذه النتائج
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 )5(الجدول 
الدور الذي (ستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور إلنحرافات المعيارية إل المتوسطات الحسابية وا

مرتبة ) سسات األهلية وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية وتثقيفها بهذه الحقوقتلعبه المؤ 

 ..ترتيبًا تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

نحراف إل ا
 المعياري

المستوى حسب  الترتيب
 المتوسط

باعتقادك يهتم اعالم المؤسسات األهلية بحقوق المراة  1
 .الفلسطينية الالجئة

2.91 
 

 متوسط 1 0.86

هلية حقوق المرأة الفلسطينية ألعالم المؤسسات اإيدعم  2
 .الالجئة

 متوسط 2 0.87 2.90

عالم المؤسسات األهلية على أصحاب القرار إيؤثر  6
 .تجاه حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة

 متوسط 3 0.89 2.89

عالم المؤسسات االهلية على تثقيف المرأة إيعمل  3
 .ينية الالجئة بحقوقهاالفلسط

 متوسط 4 0.90 2.84

صحاب القرار أنظار أعالم  المؤسسات االهلية يوجه إ 5
 .بكافة مستوياته على حقوق المرأة الالجئة

 متوسط 5 0.75 2.76

هلية لتأثير حالة اللجوء ألعالم المؤسسات اإيتطرق  4
 .على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة

 متوسط 6 0.83 2.75

 متوسط  0.85 2.84 المتوسط العام الحسابي 

 
الدور الذي تلعبه المؤسسات األهلية (أن المتوسطات الحسابية لـ ) 5(يتضح من الجدول رقم 

، ) 2.75و  2.91(، تراوحت ما بين )وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية وتثقيفها بهذه الحقوق

، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.84(جمالي حيث حاز المحور على متوسط حسابي إ

، وهو من  المستوى المتوسط، )0.86(، وبانحراف معياري )2.91(على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ) 1(

، وفي )ة الفلسطينية الالجئةأعالم المؤسسات األهلية بحقوق المر إباعتقادك يهتم (وقد نصت الفقرة على 

، وهو من المستوى )0.87(نحراف معياري إ ، و )2.90(بمتوسط حسابي ) 2(ية جاءت الفقرة رقم المرتبة الثان

 )..هلية حقوق المرأة الفلسطينية الالجئةألعالم المؤسسات اإيدعم (المتوسط، حيث نصت الفقرة على 
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عياري نحراف مإوب) 2.47(بمتوسط حسابي ) 5(وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

صحاب أنظار أعالم الفلسطيني يوجه إلا(، وهو من المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على أن )0.70(

 ).القرار بكافة مستوياته على حقوق المرأة الالجئة

الدور الذي تلعبه المؤسسات األهلية وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة وهذا يفسر أن 

 .متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وقالفلسطينية وتثقيفها بهذه الحق

 

هلية بالمشكالت ومجاالت حقوق المرأة الفلسطينية ألعالم المؤسسات اإهتمام إ) 6(هذا وقد يفسر الجدول 

 :هتماماتإلالالجئة التالية وحسب األهمية، وفيما يلي عرضًا لهذه ا

 )6(الجدول 
 سسات األهلية تجاه حقوق المرأة الفلسطينية الالجئةأهم المشكالت التي يهتم بها إعالم المؤ 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب  الترتيب
 المتوسط

 متوسط 1 1.02 3.61 التعليم 1
 متوسط 2 1.06 3.47 الصحة  8

 متوسط 3 1.00 3.34 تلقي المعونات  4

 متوسط 4 1.04 3.16 العمل  6

 متوسط 5 1.02 3.13 سري ألالعنف ا 2

 متوسط 6 1.06 3.11 العنف المجتمعي 3

 متوسط 7 0.93 2.94 المشاركة السياسية 5

 متوسط 8 1.09 2.89 الحقوق الثقافية  7

 متوسط  1.03 3.21 المتوسط العام الحسابي 

ة متوسط عالم المؤسسات الخاصة بحقوق المرأة الفلسطينيإهتمام إن كان إ) 6(يتضح من الجدول 

حتل إ،  حيث )1.03(نحراف معياري إوب) 3.21(هتمامات إلالمستوى حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ل

نحراف معياري إ، وب)3.61(هتمامات، حيث حصل على متوسط حسابي إلالتعليم المرتبة األولى بالنسبة ل
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مجال الصحة، فقد حصل على  هتمام فيإل، وهو من المستوى المتوسط، وفي المرتبة الثانية جاء ا)1.02(

 . ، وهو من المستوى المتوسط) 1.06(نحراف معيراي إ و ) 3.47(متوسط حسابي 

هتمام بمجال الحقوق الثقافية ، فقد حاز على متوسط حسابي بلغ إلوفي المرتبة األخيرة جاء ا

 . ، وهو من المستوى المتوسط أيضاً )1.09(نحراف معياري إ و ) 2.89(

Uالدور الذي تلعبه منظمة األونروا وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية  ما: السؤال الثالث

 وتثقيفها بهذه الحقوق؟

الدور "ستجابات أفراد عينة الدراسة عن إنحرافات المعيارية للتعرف على إلستخراج المتوسطات الحسابية واإتم 

، وفيما يلي " الالجئة الفلسطينية وتثقيفها بهذه الحقوق الذي تلعبه منظمة األونروا وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة

 :عرض لهذه النتائج

)7(الجدول   

الدور الذي تلعبه (ستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور إلنحرافات المعيارية إل المتوسطات الحسابية وا

 ..مرتبة ترتيبًا تنازلياً ) بهذه الحقوقمنظمة األونروا وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية وتثقيفها 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب  الترتيب
 المتوسط

ونروا بحقوق المرأة الفلسطينية ألعالم اإباعتقادك يهتم  1
 .الالجئة

 متوسط 1 0.77 2.94

ونروا على تثقيف المرأة الفلسطينية ألعالم اإيعمل  3
 .حقوقهاالالجئة ب

 متوسط 2 0.81 2.91

 متوسط 3 0.74 2.78 .حقوق الرمأة الفلسطينية الالجئةإعالم األونروا يدعم  2

لتأثير حالة اللجوئ على حقوق إعالم األونروا يتطرق  4
 .المرأة الفلسطينية الالجئة

 متوسط 4 0.73 2.78

على أصحاب القرار تجاه حقوق إعالم األونروا يؤثر  6
 .لسطينية الالجئةالمرأة الف

 متوسط 5 0.77 2.77

نظار أصحاب القرار بكافة أيوجه إعالم األونروا  5
 .مستوياته على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة

 متوسط 6 0.79 2.76

 متوسط  0.77 2.82 المتوسط العام الحسابي 
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نظمة األونروا وٕاعالمها في الدور الذي تلعبه م(أن المتوسطات الحسابية لـ ) 7(يتضح من الجدول رقم 

، حيث حاز ) 2.76و  2.94(، تراوحت ما بين )دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية وتثقيفها بهذه الحقوق

على أعلى ) 1(، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )2.82(المحور على متوسط حسابي إجمالي 

، وهو من  المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة )0.77(ياري نحراف معإ، وب)2.94(متوسط حسابي حيث بلغ 

) 3(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )بحقوق المرأة الفلسطينية الالجئةإعالم األونروا عتقادك يهتم إب(على 

يعمل (، وهو من المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على )0.81(نحراف معياري إ ، و )2.91(بمتوسط حسابي 

 ).على تثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة بحقوقهاالم األونروا إع

 
نحراف معياري إوب) 2.76(بمتوسط حسابي ) 5(وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

نظار أصحاب القرار أيوجه إعالم األونروا (، وهو من المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على أن )0.79(

 ).ه على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئةبكافة مستويات

الدور الذي تلعبه منظمة األونروا وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة الالجئة الفلسطينية وهذا يفسر أن 

 .متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وتثقيفها بهذه الحقوق

 

مجاالت حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة التالية عالم األونروا بالمشكالت و إهتمام إ) 8(هذا وقد يفسر الجدول 

 :هتماماتإلوحسب األهمية، وفيما يلي عرضًا لهذه ا
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 )8(الجدول 
 روا تجاه حقوق المرأة الفلسطينية الالجئةإعالم األن أهم المشكالت التي يهتم بها

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب  الترتيب
 متوسطال

 متوسط 1 0.96 3.39 الصحة  8

 متوسط 2 0.96 3.38 التعليم 1

 متوسط 3 1.09 3.10 الحقوق الثقافية  7

 متوسط 4 0.98 3.09 العمل  6

 متوسط 5 1.04 3.08 المشاركة السياسية 5

 متوسط 6 0.88 3.07 سري ألالعنف ا 2

 متوسط 7 0.85 3.03 العنف المجتمعي 3

 متوسط 8 0.93 2.99 تلقي المعونات  4

 متوسط  0.96 3.14 المتوسط العام الحسابي 

بحقوق المرأة الفلسطينية متوسط المستوى إعالم األونروا هتمام إان كان ) 8(يتضح من الجدول 

حتلت الصحة إ،  حيث )0.96(نحراف معياري إوب) 3.14(هتمامات إلحيث بلغ المتوسط الحسابي العام ل

، )0.96(نحراف معياري إ، وب)3.39(هتمامات، حيث حصلت على متوسط حسابي إلبة لالمرتبة األولى بالنس

هتمام في مجال التعليم، فقد حصل على متوسط إلوهو من المستوى المتوسط، وفي المرتبة الثانية جاء ا

 . ، وهو من المستوى المتوسط) 0.96(نحراف معيراي إ و ) 3.38(حسابي 

) 2.99(ام بمجال تلقي المعونات، فقد حاز على متوسط حسابي بلغ هتمإلوفي المرتبة األخيرة جاء ا

 . ، وهو من المستوى المتوسط أيضاً )0.93(نحراف معياري إ و 
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 : ختبار فرضيات الدراسةإ

 .ال يوجد دور لإلعالم الفلسطيني في دعم وتثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة في حقوقها: الفرضية األولى

عـالم إلللتعـرف علـى أثـر ا (One Sample T-test)ختبـار إسـتخدام إى تـم الختبـار الفرضـية األولـ

 :يوضح ذلك) 9(الفلسطيني في دعم وتثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة في حقوقها والجدول 

 )9(الجدول 
عالم الفلسطيني في دعم وتثقيف المرأة إلاللتعرف على أثر دور  (One Sample T-test)ختبار إ

 جئة في حقوقهاالفلسطينية الال
المتوسط 
 الحسابي 

 )ت( قيمة نحراف المعياري إل ا
 المحسوبة 

) ت(قيمة 
 الجدولية  

درجات 
 الحرية 

الداللة 
 االحصائية 

2.59 0.561 -7.774 1.96 115 0.000 
 )3.00) = (T)   (0.05(حصائيًا عند مستوى الداللة إدالة  * 

 
عــالم إلللعينــة الواحــدة عــدم وجــود أثــر لــدور ا) 9(ول المبينــة فــي الجــد) ت(ختبــار إنالحــظ مــن نتــائج 

جابــات علــى فقــرات إلالفلســطيني فــي دعــم وتثقيــف المــرأة الفلســطينية الالجئــة فــي حقوقهــا، حيــث بلــغ متوســط ا

 ).3(وهو أقل من متوسط المقياس االفتراضي ) 2.59(مقياس 

) 0.05(صـائية عنـد مسـتوى داللـة حإللعينة الواحدة وجود فـروق ذات داللـة ) ت(وأثبتت نتائج اختبار 

وهــــي ) 7.774-(المحســـوبة ) ت(فتراضـــي، حيـــث بلغـــت قيمـــة إلجابـــات ومتوســـط المقيـــاس اإلبـــين متوســـط ا

 .الجدولية، وبناء عليه تقبل الفرضية الصفرية) ت(أصغر من قيمة 
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الفلسطينية ال يوجد دور فاعل للمؤسسات األهلية وٕاعالمها في دعم حقوق المرأة : الفرضية الثانية 

 .الالجئة وتثقيفها بهذه الحقوق

عــالم إللتعــرف علــى أثــر  (One Sample T-test)ختبــار إســتخدام إختبــار الفرضــية الثانيــة تــم إل

 :يوضح ذلك) 10(المؤسسات األهلية في دعم وتثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة في حقوقها والجدول 

 )10(الجدول 
عالم المؤسسات األهلية في دعم وتثقيف المرأة إعرف على أثر للت (One Sample T-test)ختبار إ

 الفلسطينية الالجئة في حقوقها
المتوسط 
 الحسابي 

 )ت( قيمة نحراف المعياري إل ا
 المحسوبة 

) ت(قيمة 
 الجدولية  

درجات 
 الحرية 

الداللة 
 حصائية إلا

2.84 0.702 -2.424 1.96 115 0.017 
 )3.00) = (T)   (0.05(لداللة حصائيًا عند مستوى اإدالة  * 

 
عــالم إللعينــة الواحــدة عــدم وجــود أثــر لــدور ) 10(المبينــة فــي الجــدول ) ت(ختبــار إنالحــظ مــن نتــائج 

جابــات علــى إلالمؤسسـات األهليــة فــي دعــم وتثقيــف المــرأة الفلســطينية الالجئــة فــي حقوقهــا، حيــث بلــغ متوســط ا

 ).3(فتراضي إلا وهو أقل من متوسط المقياس) 2.84(فقرات مقياس 

) 0.05(حصـائية عنـد مسـتوى داللـة إللعينة الواحدة وجود فـروق ذات داللـة ) ت(ختبار إوأثبتت نتائج 

وهــــي ) 2.424-(المحســـوبة ) ت(فتراضـــي، حيـــث بلغـــت قيمـــة إلجابـــات ومتوســـط المقيـــاس اإلبـــين متوســـط ا

 .الجدولية، وبناء عليه تقبل الفرضية الصفرية) ت(أصغر من قيمة 
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في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة وأعالمها ال يوجد دور فاعل لمنظمة األونروا : ضية الثالثة الفر 

 .وتثقيفها بهذه الحقوق

عــالم إللتعــرف علــى أثــر  (One Sample T-test)ختبــار إســتخدام إختبــار الفرضــية الثالثــة تــم إل

 :يوضح ذلك) 11(حقوقها والجدول  منظمة األونروا في دعم وتثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة في

 )11(الجدول 
عالم منظمة األونروا في دعم وتثقيف المرأة إللتعرف على أثر  (One Sample T-test)ختبار إ

 الفلسطينية الالجئة في حقوقها
المتوسط 
 الحسابي 

 )ت( قيمة االنحراف المعياري 
 المحسوبة 

) ت(قيمة 
 الجدولية  

درجات 
 الحرية 

الداللة 
 حصائية اال

2.82 0.618 -3.103 1.96 115 0.002 
 )3.00) = (T)   (0.05(حصائيًا عند مستوى الداللة إدالة  * 

 
عـالم منظمـة إلللعينـة الواحـدة عـدم وجـود أثـر ) 11(المبينة في الجـدول ) ت(نالحظ من نتائج اختبار 

جابات علـى فقـرات مقيـاس إللغ متوسط ااألونروا في دعم وتثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة في حقوقها، حيث ب

 ).3(وهو أقل من متوسط المقياس االفتراضي ) 2.82(

) 0.05(حصـائية عنـد مسـتوى داللـة إللعينة الواحدة وجود فـروق ذات داللـة ) ت(ختبار إوأثبتت نتائج 

وهــــي ) 3.103-(المحســـوبة ) ت(فتراضـــي، حيـــث بلغـــت قيمـــة إلجابـــات ومتوســـط المقيـــاس اإلبـــين متوســـط ا

 .الجدولية، وبناء عليه تقبل الفرضية الصفرية) ت(أصغر من قيمة 
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 :الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 :النتائج: أوالً 

مــن وجهــة نظــر طالبــات  دور اإلعــالم الفلســطيني فـي دعــم حقــوق المــرأة الفلســطينية الالجئـةتناولـت هــذه الدراســة 

جوانـــب المتعلقـــة بـــالقوانيين والتشـــريعات والمواثيـــق الوبخاصـــة  ,مـــن عـــدة جوانـــب كليـــات اإلعـــالم فـــي قطـــاع غـــزة

وسـائل اإلعـالم الفلسـطينية وٕاعـالم لعبهـا تإضـافة إلـى األدوار التـي  وكـذلك األمـر فـي القـانون الفلسـطيني،, الدولية

الالجئــة وتثقيفهـا بهــذه الحقـوق، عــدا عـن تنــاول /منظمـة األنـروا والمؤسســات األهليـة تجــاه حقـوق المــرأة الفلسـطينية

ألهـم نتــائج  ستعراضــاً إوتضـمنت الرسـالة كانـة المـرأة فــي اإلسـالم واألديـان الســماوية وبعـض الحضـارات القديمــة، م

مـــن طالبــات كليـــات اإلعــالم فـــي بعـــض طالبــة ) 175(عشـــوائية بلغـــت عينــة ســـتهدفت إالدراســة الميدانيـــة والتــي  

لفلسطينية وٕاعالم منظمة األنروا والمؤسسـات وآرائهن حول دور وسائل اإلعالم ا ,الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 . الالجئة وتثقيفها بها/األهلية تجاه حقوق المرأة الفلسطينية

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية 

ا فـي بعـض هتماًمـإحيـث نـراه يوليهـا الالجئـة /تجـاه حقـوق المـرأة الفلسـطينية متبانياً  دور اإلعالم الفلسطيني أن. 1

الجوانـــب وبخاصـــة فـــي  ,عـــن ايالئهـــا اهتمامـــه عـــن خـــرى نـــراه بعيــداً أحيـــان أوفـــي  ،يــان وفـــي جوانـــب محـــددة حألا

 إضـافياً  األمر الذي يتطلب جهداً اإلجتماعية واإلقتصادية مثل العنف المجتمعي واألسري وحقوق الملكية والميراث 

 .في هذا الصدد منه

متوسـط حيـث بلغـت نسـبته مـن وجهـة نظـر عينـة يعـد ر بشـكل يؤثر على أصحاب القـرا عالم الفلسطينيإلاأن . 2

ومعـــدل ) 2(مـــع اإلشـــارة الــى ان معـــدل المســـتوى المــنخفض هـــو ) 0,80(وبـــإنحراف معيـــاري قــدره) 2,53(الدراســة

علــى توجيــه أصــحاب القــرار تجــاه  عــالم الفلســطينيإلا ، فــي حــين حصــل مســتوى تــأثير)3(المســتوى المتوســط هــو
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وهو مستوى يعتبر ) 0,70(وبانحراف معياري قدره ) 2,47(الالجئة وتثقيفها بها على نسبة/حقوق المرأة الفلسطينية

 . يضاً أمتوسط 

فــي دعــم حقــوق المــرأة الالجئــة الفلســطينية وتثقيفهــا األهليــة علــى  المؤسســات إلعــالم متوســطاً ن هنــاك أثــرا أ. 3 

حيـث  ثقافية والتعليم والمشاركة السياسية،قضايا العنف المجتمعي واالسري والصحة والحقوق العلى صعيد  ابهذه

التعلـيم، الصـحة، تلقـي (كانت درجة اهتمام أعالم المؤسسات الهلية بهذه الجوانب وعلى الترتيـب مـن الكثـر لألقـل 

وهـي جميعهـا تعتبـر مـن ) المعونات، العمل، العنف السري، العنف المجتمعي،المشاركة السياسية، الحقوق الثقافيـة

 .سطالمستوى المتو 

بشـكل متوسـط حيـث  الالجئـة الفلسـطينيةإعالم المؤسسات األهلية يوجه أصحاب القرار تجـاه حقـوق المـرأة أن . 4

 فـي حــين حصـل مســتوى تــأثير) 0,75(وبــإنحراف معيـاري قــدره) 2,76(بلغـت نســبته مـن وجهــة نظـر عينــة الدراسـة

وهـــو مســـتوى يعتبـــر ) 0,89(ي قـــدره وبـــانحراف معيـــار ) 2,89(علـــى نســـبةعلـــيهم علـــى إعـــالم المؤسســـات األهليـــة 

 . متوسط ايضاً 

أثرت على أصحاب القرار تجاه حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بشكل  وٕاعالمها  المؤسسات األهليةأن . 5

ا اإلمكانيات ممنظمة األنروا التي يتاح لهٕاعالم فضل مما قام به اإلعالم الفلسطيني و أبمستوى متوسط ولكن 

 .بشكل أفضل

قيفهــا بحقوقهــا هــو مــن درجــة ثالالجئــة وت/عــالم األنــروا تجــاه حقــوق المــراة الفلســطينيةإالــدور الــذي يقــوم بــه أن . 6

المتوسط بجميع الجوانب الحقوقية للمراة الالجئة، وقد كان الجانب الصحي هو صاحب االولوية في مجال إهتمام 

تـل مجـال العنـف األسـري والمجتمعـي المركـزين سياسات األنروا وٕاعالمهـا ثـم تـاله الجانـب التعليمـي ، فـي حـين إح

 .قبل األخير

تطــرق لتــأثير حالــة والتثقيــف بهــا، وال ونــروا بحقــوق المــرأة الفلســطينية الالجئــةألعــالم اإ امهتمــدرجــة إكمــا حصــلت 

تجــاه  وتوجيــه أنظــارهم علــى أصــحاب القــرار ، باإلضــافة الــى تــأثيرهعلــى حقــوق المــرأة الفلســطينية الالجئــة ءاللجــو 

 ، حيث احتل درجة االهتمام)2,82(، على درجة مستوى متوسط وبمتوسط حسابيوق المرأة الفلسطينية الالجئةحق
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تطـرق اعـالم األنـروا علـى تـاثير حالـة  إحتـلعلـى المرتبـة الـولى بينهـا، فـي حـين  بحقوق المرأة الفلسطينية الالجئة

 ).2,75(بمتوسط حسابي بلغالمرتبة االخير و  على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة اللجوء

ورغم النتائج المتوسطة التي  المؤسسات األهليةوسائل اإلعالم الفلسطيني وٕاعالم منظمة األنروا وأن  . 7

مرآة عاكسه لما  تاوجد لنفسه مساحة وان كانت صغيرة، فكان هااال انحصلت عليها من قبل أفراد العينة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والفكرية وذلك بسبب  يعانيه الشعب الفلسطيني  فى كل جوانب حياته

الممارسات الصهيونية ، كما لعب دورا فعاال في وحدة الصف الفلسطينى وابراز ما لديه من قيم وتراث 

خاصًة عند التمعن باألوضاع التي تعيشها والظروف التي َمّرت بها وما زالت َتمُّر بها، من ، وحضارة وتاريخ

 وٕانقسام أخوي بين الفصائل، ينتهك كل الحقوق النسانية والتشريعات السماوية والدولية، إحتالل غاشم

 . وٕانتماءات حزبية تسخر كل أمكانات مجتمعها لمصالحها الحزبية

تجاه المرأة  أفضلبمستوى  اً لعبت دور كما يرى الباحث أن المؤسسات األهلية ممثله بإعالمها 

 لذانمنظمة األنروا الٕاعالم صحاب القرار مما قام به اإلعالم الفلسطيني و أثرت على أالالجئة و /الفلسطينية

 .ا اإلمكانيات بشكل أفضلميتاح له
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 :التوصيات: ثانيًا 

دعم حقوق  في الفلسطينيةإلى أن دور وسائل اإلعالم  وتحليل نتائجها توصل الباحثإجراء هذه الدراسة  بعد

بهذه التوصيات التي  الباحث تقدمي ، لذا بالمستوى المطلوبو أ" فعاال" ن دورالم يك الالجئة/المرأة الفلسطينية

دعم حقوق المرأة  فيفي  الفلسطينية اإلعالم يمكن أن تسهم بشكل متواضع في تعزيز دور وسائل

 :وهيوهذه التوصيات ، الالجئة/الفلسطينية

 االهتمام بموضوع من أجل ينيةالفلسطالتخطيط السليم من قبل القائمين على الوسائل اإلعالمية  .1

االستعانة بالمتخصصين في مجال اإلعالم ، و ، بمسئولية ومهنيةالالجئة/حقوق المرأة الفلسطينية

ائل اإلعالم الفلسطينية في وستقدمه البرامج  من أجل تحديد المحتوى الذي ،معاً  وحقوق المرأة

 .رأة الفاعله  على الفائدة المجتمعية لمشاركة المالمختلفة، مع التركيز 

في  كمقرر ضمن المنهاج الدراسي حقوق المرأة بشكل عام والالجئة بشكل خاصضرورة إدخال  .2

 . بأهمية المرأة في المجتمع األبناءلتوعية  المراحل التعليمية المختلفة

سائل اإلعالم و و  األهليةالمؤسسات إعالم تطوير العالقة وتبادل المعلومات ورفع مستوى التنسيق بين  .3

 .األنروامنظمة الفلسطينية و 

من قبل المؤسسات األهلية الالجئة /الخاصة بحقوق المرأة الفلسطينيةزيادة ورش العمل والندوات  .4

 .ومنظمة األنروا

لمجتمعية السائدة تجاه وسائل اإلعالم الفلسطينية حمالت توعوية لمحاولة تغيير الثقافة ا أن تتبنى .5

 .مية بهدف التاثير على أصحاب القرار تجاه المرأة الالجئة وحقوقهاإعالالقيام بإنتاج برامج المرأة، و 

الالجئة في العمل بالمجالس البرلمانية والبلدية، وأن تكون متقدمة في /دعم المرأة الفلسطينية .6

 .المؤسسات الحكومية لتعزيز ركائز الديموقراطية
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فقط على  مقتصراً موسمي  يس بشكلدوري، ول بشكلالالجئة /المرأة الفلسطينيةتناول قضاياها يتم ن أ .7

  .الخبر او التقرير

 العاملين في وسائل اإلعالم الفلسطيني وٕاعالم المؤسسات األهلية واألنروا فتح الفرص أمام   .8

فيما يخص مشاركة المرأة في جميع نواحي الحياة لالطالع بشكل اكبر على تجارب بلدان أخرى 

 .ثر االيجابي لتلك المشاركةواأل

على الفلسطينيين خاصة المرأة واالطفال  ءوسائل اإلعالم الفلسطينية بيان تأثير حالة اللجو  على .12

 .وأهمية إنعكاس عودتهم لبالدهم على واقعهم الحياتي منهم

عالم الفلسطينية وٕاعالم األنروا اإليوصي الباحث بضرورة إتخاذ استراتيجية من قبل سائل  .13

  .الالجئة/ي والديني لدى أفراد المجتمع تجاه المرأة الفلسطينيةوالمؤسسات األهلية لبث الوعي الحقوق

النهوض بالمرأة ودعم وٕاعالم األنروا والمؤسسات األهليه  يتوجب على وسائل اإلعالم الفلسطينية .14

يضمن حياة إنسانية كريمة لها  يبقدراتها وٕامكاناتها في واقع عملحقوقها، بما يعزز ثقة المجتمع 

 .مة مع اخيها الرجلبمساواة وعدالة تا

وسائل اإلعالم الفلسطينية مسئولية المشاركة الفعالة في التنشئة السياسية للشباب  علىوجب تي  .15

 .الفلسطيني 
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 المراجعقائمة 

 .القرآن الكريم

 السنة النبوية الشريفة

 المعجم الوسيط

 :Uالكتب العربيةU: أوالً 

، وثائق مركز االبحاث واالستشارات ة للمراة في فلسطينمفهوم الحقوق السياسي). 2007(ابراش، ابراهيم .1
 .10/3/2007القانونية للمراة، ورشة عمل المراة والقانون 

، رؤية تاصيلية التفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة). د ت(ابراهيم ،عواطف عبد الماجد .2
 .مركز دراسات المراة : الخرطوم

وتطبيقاتها في  1940اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام . )2000(أبو النصر،عبد الرحمن .3
 . مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي: ، غزةاألراضي المحتلة

 . مركز دراسات وابحاث الوطن: ، القاهرةالفن االذاعي). 2004(ابو شنب، حسين  .4

 . ة القادسيةمكتب:،خان يونستجاربه وتحدياته-االعالم الفلسطيني).2001(ابو شنب، حسين .5

 . المرأة في القانون الفلسطيني بين النص والتطبيق).  2012-1-26(أبوصلب، حليمة .6

االستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية المنظمات غير ). 2008(االتحاد العام للمرأة الفلسطينية .7
 .الحكومية

:  ، بيروتنسان الخاصةاالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اال ).  2011(احمد، وسيم حسام الدين .8
 . 1منشورات الحلبي، ط

، منشورات الدار المصرية المسئولية االجتماعية للصحافة). 2003(اسماعيل، محمد حسام الدين  .9
 .اللبنانية

 .،نيويورك، حق الشعب الفلسطيني بالعودة). 1978(االمم المتحدة .10

لمتحدة للتثقيف في مجال حقوق ، عقد االمم امباديء تدريس حقوق االنسان). 2003(االمم المتحدة .11
 .، جنيف4رقم"2004-1995"االنسان

: ، بيروت1951-1948لجنة االمم المتحدة للتوفيق بشان فلسطين من ). 1991(اوليبه ،جان ايف .12
 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية
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 حق االعودة للشعب الفلسطيني ومبادئ). 1996(بادجي ،رمضان  وشمبلييه ،مونيك  ودوالبراديل ،جير .13
 .1مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط:، بيروت تطبيقه

النوع والدين والسياسة وحقوق المراة في السياقين -لعولمةا). 2001(بايز، جاين وتوحيدي،نايرة  .14
 .بلجريف للنشر: ، ترجمة مصطفى الجمال، نيوركالكاثوليكي واالسالمي

، مركز الدراسات ذاعي في فلسطينواقع المراة في العمل التلفزيوني واال). 2003(البطراوي، بيناز .15
 كانون ثاني 2المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المراة، -آمال

 .الفكر الجامعيدار :، االسكندريةحقوق المراة بين االعتدال والتطرف).2006(بوادي، حسنين المحمدي .16

، بيروت، المؤسسة ، ترجمة عمر الخطيباالتصال الجماهيري -مدخل). 1987.( ر.بيتنر، جون .17
 ).450العربية للنشر والتوزيع،ص

 .القانون الدولي االنساني ومراحل تطوره). 2012(جابر، سعدون عبد االمير .18

التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية . )2007(جاد اهللا، حنين عبد الرحيم عبد العزيز .19
  .ابلسن ،جامعة النجاح الوطنية: فلسطينللمرأة في فلسطين ، 

دراسة "حقوق االنسان وواجباته في االسالم). 2003(الجارحي، عبد رب النبي علي ابو السعود .20
 .دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع: ، القاهرة "مقارنة

دار الشروق للنشر : ، فلسطينالالجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين).  2001(الجندي، ابراهيم .21
 . 1، ط2001والتوزيع، 

 .المعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة األولى).2004(جاب، محمد منيرح .22

: تونسإشكاليات النوع االجتماعي واإلعالم في بلدان الخليج العربي، ).  2002(الحداد، يحيى فائز .23
-20، "كة وتشبيكعالقات شرا: ورقة مقدمة ضمن أشغال الندوة اإلقليمية حول النوع االجتماعي والتنمية 

والبنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة الحريري " كوثر"،مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث  2002آب  22
 .بلبنان 

: ،بيروتالبعد الديني في السياسة االمريكية تجاه الصراع العربي اليهودي).1990(الحسن ،يوسف  .24
 .1مركز دراسات الوحدة العربية،ط

الهيئة المصرية دار الفكر العربي، : ، القاهرة االعالم له تاريخه ومذاهبه). 2002(حمزة، عبد اللطيف .25
 . العامة للكتاب

: ، رام اهللا نحو تحليل العالقة بين الشتات الفلسطيني والمركز-هنا وهناك).  2001(حنفي ،ساري  .26
 . 1دراسة الديمقراطية،طالمؤسسة الفلسطينية ل
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دار :  ، بيروت ،اولى الحروب الصهيونية1948خمسون عاما على حرب ). 1998(الخالدي ،وليد  .27
 . 14/4/1998، تاريخ .1النهار للنشر،  ط
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 ،  المكتب االسالميجقوق النساء في االسالم).  1984(رضا، محمد رشيد .32

 .، مكتبة االسرة المرأة واالعالم في عالم متغير). 2004(رمزي، ناهد  .33
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 .امعة الدول العربية في جمهورية مصر العربيةرسالة دكتوراة معهد البحوث والدراسات العربية في التابع لج

الالجئيين الفلسطينيين،اعمال لجنة الالجئين في المفاوضات المتعددة  مستقبل).  2010(سليم ،تمارا .39
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مؤسسة الحق ، حملة : ، بيت لحم خمسون عاما تحت الخيمة). 1996(، رندة وشلبي،خميس سنيورة .41
 .14/7/1996-4الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين من
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اتخاذ قرار  فيدراسة ألثر اإلعالم "ة فياإلعالم واألسرة الري). 2005(السيد، هناء ومحمود،عواطف .43
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 .1والتوزيع، طبعة

 .1، طالمفقودالنكبة الفلسطينية والفردوس ). 2007(العارف،عارف  .61

 .3مكتبة االنجلو المصرية،ط:،القاهرةاوروبا العصور الوسطى).1964(عاشو،سعيدعبدالفتاح .62

  1االتصال في مجاالت االبداع الفني الجماهيري،عالم الكتب،ط ).2000(عبد الحميد، محمد .63

وكالة االمم التحدة الغاثة وتشغيل الالجئين  –االنروا ). 2005(عبد ربه، صالح صالح  .64
 . ، فلسطين، بين مأساة التاريخ وملهاة الحلول -لسطينيينالف

، الهيئة رؤية تحليلية واستشراقية-االعالم والمشاركة السياسية للمراة). 2009(عبدالغفار،عادل .65
 .المصرية العامة للكتاب

 .معجم مصطلحات حقوق االنسان).2006(عبدالكافي، اسماعيل عبدالفتاح  .66

مكتبة الشرق : ،القاهرةحافظون الجدد،قراءة في خرائط الفكر والحركةالم). 2003(عبداللطيف، اميمة  .67
 . 1الدولية،ط

مقاربات بحثية البعاد مشاركة المراة  -دور المراة العربية في التنمية). 2004(عدد من الباحثين .68
لتنمية  ، مراجعة د رمضان السنوسي ود عبدالسالم بشير الدويبي، المركز العربيالعربية في التنمية الشاملة

 1الموارد البشرية،ط

دراسة حول دور المرأة في التنمية عند الالجئين الفلسطينيين منذ سنة ). 2003(عالونة، عبد المجيد .69
 وحتى السكن واالستقرار في المخيم 1948

مباديء حقوق الرجال في الكتب المدرسية في المرحلة االساسية ومدى ). 2001(عمايرة، احمد  .70
 .ماعية منهمعرفة المعلم االجت

-2005المشاركة السياسية للمرأة في االنتخابات الرئاسية والتشريعية  ). 2007(الغنيمي، زينب .71
 . نماء"، الملتقى التنموي2006

ترجمة حنا ابراهيم منظمة التحرير (تطور الراسمالية في فلسطين ) . 1987(غوجانسكي، تمارا  .72
 . 2، ط)ت.د(دائرة الثقافة: ، فلسطين )الفلسطينية

اعمال ندوة مستقبل الترتيبات االقليمية في منطقة الشرق ). 1998(فرج اهللا،سمعان بطرس مشرف  .73
 .معهد البحوث والدراسات العربية: ، القاهرةاالوسط وتاثيراتها على الوطن العربي
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االعالم ). 2008(تشرين ثاني ،  فريق العمل في االستراتيجية  برئاسة االستاذ الدكتور حسين امين .74
 االستراتيجية :منظمة المرأة العربية : ، القاهرةاتجاهات وادوات تفعيل -ربي من منظور النوع االجتماعيالع

 .2015-2009 العربية للمراة االعالمية

مجد المؤسسة : ، بيروترؤية اسالمية-المراة في منظومة االمم المتحدة). 2006(القاطرجي، نهى  .75
 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

مؤسسة الدراسات :، بيروتوضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي). 2003(كاتنبرغ، ليكس .76
 . 1الفلسطينية، ط

،ترجمة مفيد عبدوني، قدس للنشر فلسطين في العقل السياسي االمريكي). 2003(كريستن، كاثرين .77
 .2والتوزيع،ط

حق العودة،وكالة الغوث،والمعاملة "يناوضاع الالجئين والنازحين الفلسطيني). 2010(كريم، محمود  .78
 . 1مكتب جزيرة الورد،ط:  ، القاهرة"الدولية للمشكلة

 .شمل:  ، رام اهللاهجرة ام تهجير-الشتات الفلسطيني).  2000(كناعنة، شريف  .79

 3قدس للنشر والتوزيع،ط:دمشق،1948-1891الصهيونيةالمسيحية،).2003(ماركل،بول .80

 .1ط: ، عمانسطينيون االقتالع واستراتيجية العودةلفلا). 2011(محافظة، محمد احمد  .81

كتبها المركز الثقافي لحقوق : ، بغدادحقوق المراة في المواثيق الدولية). 2007(محسن، مهند احمد .82
 . 2007كانون الثاني  19االنسان في 

مدى رضا موظفي وكالة الغوث العاملين في وكالة الغوث بقطاع غزة ). 2004(محيسن، وجدي أحمد .83
 .رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية: ، غزةن أنظمة التعويض والحوافزع

ندوة اللجوء ومستقبل االمن "قضية الالجئين الفلسطينيين في الرؤى االسرائلية). 1998(مخادمة، ذياب .84
 .جامعة اليرموك: ، االردن1998تموز 27-26الشامل في الشرق االوسط من 

 .35 سلسلة دراسات). د ت(ة المرأةالمركز الفلسطيني لحقوق االنسان،وحد .85

وعي طالب الجامعة االردنية لحقوق االنسان،الواقع ). 2004(المركز الوطني لحقوق االنسان  .86
 . والتطلعات

االستثمار في المستقبل إستراتيجية تطوير القدرات المهنية  ).2006( مركز حماية وحرية الصحفيين .87
 . تراك مع مؤسسات اعالمية متخصصة، عماندراسة باالش والقانونية لإلعالميين العرب،

 . ، فلسطيننقدية في مشاركة المراة الفلسطينيةقراءة ، )2003(مركز رام اهللا لدراسات حقوق االنسان .88
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قطاع -االعالم نافذتنا للعالم، صورة المراة في وسائل االعالم الفلسطيني). 2010(مركز شؤون المراة  .89
 . ،قطاع غزةدراسة حاله-غزة

 .3دارالشروق،ط: ، القاهرةموسوعة اليهودواليهودية الصهيونية). 2006(،عبد الوهاب  المسيري .90

مؤسسة الدراسات : ، بيروت مفهوم ترنسفير-طرد الفلسطينيين). 1992(مصالحة، نور الدين  .91
 .الفلسطينية

، صادر عن مفتاح في فلسطين 1325نحو اطار وطني لتطبيق القرار االممي ). 2012(مفتاح  .92
 .، ترجمة جمانه كيالي 2012،منشورات مفتاح،  UNFPAن مع صندوق االمم المتحدة للسكان بالتعاو 

الدار المصرية : ،القاهرة االتصال ونظرياته المعاصرة).2009(مكاوي، حسن عماد والسيد ،ليلى حسين .93
 .8اللبنانية، ط

ني لتطبيق القرار نحو اطار وط). 2012(منشورات مفتاح بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للسكان .94
 . 1، طفي فلسطين 1325االممي 

دراسة مسحية للمشروعات المخصصة للمرأة العربية في المجاالت ).  2009(منظمة المراة العربية .95
 . االجتماعية فلسطين

، رسالة دكتوراه في القانون الدولي  المسؤولية الجنائية الدولية للفرد). 2007(موسى، أحمد بشارة  .96
 .جامعة الجزائر .وليةوالعالقات الد

 . مؤسسة شباب الجامعة: ، االسكندريةاالعالم). 2007(الميالدي، عبدالمنعم  .97

: ، رام اهللاوضعية المراة ومكانتها في التشريعات الوطنية الفلسطينية).   2004( ناصر، معروف  .98
 .المجلس التشريعي الفلسطيني

 .1، طي لبناناوضاع الشعب الفلسطيني ف). 1993(الناطور، سهيل محمود .99

 .مركز شؤون المرأة:،غزهقانون االنتخابات العامة من منظور النوع االجتماعي).2012(نشوان،كارم .100

، مخبر  مفاهيم أساسية في علم النفس اإلجتماعي) .  2003( لوكيا ونصر الدين، جابر  الهاشمي، .101
 الجزائر: التطبيقات النفسية والتربوية ، جامعة قسنطينة

، ترجمة الدكتور فخري 1979-1975الحصاد المر، فلسطين بين عامي ). 1982(هداوي، سامي  .102
 .1مطبعة التوفيق، من منشورات رابطة الجامعيين في محافظة الخليل، ط:  يغمور، عمان

 .مكتب اليونسكو-عمان,  كيف ترفع الشكاوي ضد انتهاكات حقوق اإلنسان). 2004(هوفنر، كالوس .103

قضية تشغل العالم  -لية اللجوء على الصعيدين الدولي و العربيإشكا).2007(الوالي، عبد الحميد  .104
 .،الشرق األوسط اللندنيةويتجاهلها العرب
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 .2الجليل للنشر ، ط:عمان المراة الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي). 1987(الوحيدي، ميسون العطاونة .105

 
 :العربية  الدراسات والرسائل الجامعية: ثانياً 

المرأة واتخاذ القرار في فلسطين، منشورات وزارة التخطيط والتعاون " ،بعنوان)1997(زهيرة، كمال:دراسة .1
 ".الدولي الفلسطينية

استراتيجيات جديدة لعمل الحركات النسائية باتجاه " بعنوان،)1998(،آيلينكتاب،ريما و حمامي:دراسة .2
  ".التحول الديمقراطي والتحرر

 ".وجهة نظر اسالمية -لمرأة في فلسطينواقع ا" بعنوان،)1999(،مهاعبد الهادي:دراسة .3
 ".المرأة والسياسة "،بعنوان)2000(أ اصالحجاد :دراسة .4
وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد الى اتفاقية القضاء  "بعنوان،)2001(، سريدةعبد محسن:دراسة  .5

 ".على كافة اشكال العنف ضد المرأة 
  ".جئين والمهجرين في الفقه االسالمي المقارناحكام الال"،بعنوان)2001(ركان،محمد الدغمي:دراسة .6
 ".أهم التحوالت في عالقة النوع االجتماعي "،بعنوان)2002(، عندليبعدوان: دراسة .7
النساء في مؤسسات القطاع العام في "،بعنوان )2004(معهد ماس للدراسات االقتصاية  :دراسة .8

 ."فلسطين
نف األسري و أثره على التوافق النفسي لدى المرأة الع "،بعنوان)2004(،فاخر نبيلدراسة الخليلي. 9 

 ". الفلسطينية في مخيمات اللجوء في األردن
 ".االنروا بين ماساة التاريخ وملهاة الحلول "،بعنوان)2005(،صالح صالحعبد ربه :دراسة. 10
ي ضد المراة العنف االسر  -القابضات على الجمر" ،بعنوان)2005(،مناع،هالةمركز شؤون المراة: دراسة. 11

  ".في قطاع غزة من منظور نسوي
       "العودة الالجئون الفلسطينيون بين التجنيس وحق" ،بعنوان)2006(،ابراهيم محمدمقدادي :دراسة. 12

دراسة -النساء والمشاركة السياسية بين المعوقات واالمكانات المتاحة" بعنوان،)2006(شمعون:دراسة. 13
 ".قطاع غزة ،حالة
" ، بعنوان)2006(مؤسسات اعالمية متخصصةاالردني و  مركز حماية وحرية الصحفيينلة دراس. 14

 "االستثمار في المستقبل إستراتيجية تطوير القدرات المهنية والقانونية لإلعالميين العرب
التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية " بعنوان) 2007(، حنين عبدالرحيمجاد اهللا: دراسية.15

 "2006للمرأة في فلسطين 
  ".حقوق المرآة في المواثيق الدولية "،بعنوان)2007(،مهند احمدمحسن: دراسة. 16
 ".الواقع المهني لالعالميات الفلسطينيات في قطاع غزة" ،بعنوان)2008(شمعون،هداية : دراسة. 17
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أثره على تعزيز الديمقراطية في تمويل وكالة التنمية األمريكية و " بعنوان,)2008( ، امجدالشوا :دراسة. 18
 ".قطاع غزة

  مقارنة مع وضع المرأة في العراق-المرأة والنزاعات المسلحة"،بعنوان)2008(،بشرىألعبيدي:دراسة. 19
لدى -المهارات االجتماعية وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار "،بعنوان)2008(،نعمةابو حلو: دراسة. 20

 ".ع المدني الفلسطينيالقيادات النسوية في المجتم
 ".الثقافة االسالميه حقوق المرأة في اإلسالم" بعنوان ،)2008( ،شريفة مشرفالمالكي: دراسة. 21

 تحديد اولويات قضايا النساء في قطاع غزة  "،بعنوان)2009(غزة-مركز شؤون المراة:دراسة. 22
اآلثار النفسية والجسمية بعيدة  "بعنوان  ،)2010(جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية: دراسة. 23

 ".المدى للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة
صورة المراة في وسائل االعالم -االعالم نافذتنا للعالم "،بعنوان)2010(غزة/ -مركز شوؤن المراة:دراسة. 24

 ".قطاع غزة-دراسة حالة/الفلسطينية 
من وجهة نظر -االنروا–الدور االعالمي لوكالة الغوث الدولية " ،بعنوان)2012(،فكريقدره: دراسة. 25

 ".دراسة تقييمية"الالجئين الفلسطينيين في االردن
القيم االجتماعية في البرامج الحوارية في التلفزيون ). 2013(الحالحله ،علي عبد المعطي محمود . 26

، جامعة الشرق  مج يسعد صباحك إنموذجاً برنا: األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية
 االوسط،االردن

، حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة على ضوء القانون الدولي اإلنساني). 2006(يعقر، الطاهر. 27
 .رسالة ماجستير

اثر المسؤولية ).  2011( نزال، وصفي ، ابو عذبه احمد ، عمر اسامة ، ابو حجلة محمد ، عرفات براء. 28
-، مشروع تخرجاالجتماعية على الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الفلسطينية جوال من وجهة نظر العمالء

 نابلس–جامعة النجاح 

الصحافة الفلسطينية ما زالت عاجزة عن إبراز دور المرأة ).  2009(مهنا، ميادة محمود عبدالوهاب.29
: ،القاهرةجزة عن إبراز دور المرأة النضالي واالجتماعيالنضالي واالجتماعي الصحافة الفلسطينية ما زالت عا

 .رسالة ماجستير كلية اإلعالم بجامعة القاهرة 

 1مكتبة لبنان، ط: ،ترجمة وديع فلسطين،بيروتفلسطين في ضوء الحق والعدل).1970(كتن ،هنري. 30

عي لدى ابناء العامالت دراسة مقارنة للتوافق النفسي واالجتما). 2011(الكحلوت، اماني حمدي شحادة .31
 ، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية وغير العامالت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة

من وجهة نظر الالجئين ) األونروا(الدور اإلعالمي لوكالة الغوث الدولية ). 2012(قدره، فكري.32
 . عالم، جامعة الشرق األوسطرسالة ماجستير في اإل: ، عمان"دراسة تقييمية"الفلسطينيين في األردن 
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اتجاهات طلبة الجامعة االسالمية نحو مشاهدة ).2011(سلمى،محمود سفيان واشتيوي،عمرعبدالرحيم.33
رسالة بكالوريوس، قسم : غزة-، الجامعة االسالمية"دراسة ميدانية"البرامج االخبارية في قناة القدس الفضائية

 .الصحافة واالعالم

التحوالت في المكانة االجتماعية للمرأة في الرواية الفلسطينية المعاصرة ). 2005(رفيدي، وسام يعقوب.34
 .جامعة بيرزيت ،رسالة ماجستير : ، فلسطين" دراسة مقارنة لما قبل مرحلة اوسلو وبعدها"

، رسالة ماجستير، جامعة 1965-1945جامعة الدول العربية وقضية فلسطين ). 1982(جبر، مروة .35
 .القاهرة

الصعوبات التي تواجه المراة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في ).2005(،دينا فهمي خالد رجب.36
 . رسالة ماجستير،جامعة النجاح الوطنية:،نابلسمحافظات شمال الضفة الغربية

درجة مساهمة المراة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر ).  2010(تيم، حسن والنادي، ابتهاج محمد.37
 .، رسالة ماجستيرطلبة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

دراسة -صراع األدوار و الضغط النفسي لدى الزوجة العاملة نيالعالقة ب ). 2007(عائشة ،بوبكر.38
ماجستير في علم النفس العمل و التنظيم ، جامعة منتوري  رسالة، طولقة نةيلمد ةيبواحدات صح ةيدانيالم
 الجزائر :نطينةقس

دور وسائل اإلعالم المحلية المسموعة و المرئية في التنشئة السياسية ). 2010(أبو هربيد، نيفين محمد .39
 .  1غزة،ط –جامعة األزهر  رسالة ماجستير في العلوم السياسية،، للشباب الفلسطيني في قطاع غزة

ينية على وسائل االتصال في تشكيل اتجاهاتها اعتماد المراة الفلسط). 2009(ابو زايد، محمد علي حسين.40
 .، رسالة ماجستيرمعهد البحوث والدراسات العربيةتجاه القضايا الثقافية واالجتماعية

 

 :الوثائق والمنشورات العربية U:ثالثاً 

 .  الفلسطينية المرأة حقوق وثيقة).  2006(وزارة شؤون المرأة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية .1

وثيقة حقوق المراة االطر والمؤسسات والمراكز النسوية، ). 2006(ون المراةوزارة شؤ  .2
 .الفلسطينية، صادرة عن االتحاد العام للمراة الفلسطينية

 . الواقع المهني لالعالميات الفلسطينيات في قطاع غزة). 2008(مركز شؤون المراة .3

 ". ق اإلنساناإلعالن العالمي لحقو" دليل حقوق المواطن ). 2003(مركز عمان  .4

 .ملتقى المحاميات الشابات). 2009(مركز االبحاث واالستشارات القانونية للمراة .5
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 :المالحق                   
  

 

 أسماء محكمي اإلستبانة) 1(الملحق رقم
 الجهة التي يعمل بها األسم

 كلية علم األجتماع -جامعة األقصى -غزة الدكتور ناصر ابو العطا

 قسم الصحافة واإلعالم -الجامعة اإلسالمية-غزة  الدكتور طلعت عيسى

 كلية اإلعالم -شرق الوسطجامعة ال -األردن الدكتور كامل خورشيد

 كلية اإلعالم-جامعة القصى-غزة الدكتور زهير عابد

 كلية اإلعالم-جامعة األقصى -غزة الدكتور ماجد تربان
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 : إستبانة الرسالة)  2( الملحق رقم 

 من الرحيمحبسم اهللا الر 
 
 

 :أختي المستجيبة 
 ,,,تحية احترام وتقدير

 ضوعاستبانه حول مو
 

 دور االعالم الفلسطيني في دعم حقوق المراة الفلسطينية الالجئة
 قطاع غزة من وجهة نظر طالبات كلية اإلعالم في 

 
 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور االعالم الفلسطيني في دعم حقوق المراة الفلسطينية الالجئة      

 دراسة ميدانية في: قطاع غزة من وجهة نظر طالبات كليات اإلعالم في 

وألهمية رأيِك حول موضوع هذه الدراسة، يرجى التكرم بتعبئة االستبانه  )االزهر،االسالمية،االقصى(جامعات

 .المخصصة لهذا الغرض، علمًا بأنه سيتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط

لكل فقرة  على اإلجابة التي تعبر عن رأيكِ )   √(  المة عوضع موضوعية، ثم و الرجاء قراءة كل فقرة بدقة 

 . من الفقرات 

 
 وشكرًا لتعاونكم

 يعبــــد القادر خلـــــف البيـاضـ :الباحث
 طالب في برنامج الماجستير في اإلعالم

 جامعة الشرق األوسط
)05992780917،00962777712394، 00962798704101( 

Email:  0TUabed.beady@yahoo.comU0T 

mailto:abed.beady@yahoo.com
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Uالخصائص الشخصية لهوية للمبحوثاتU : 

 
 :مكان اإلقامة 

 
 ) قطاع غزة  (   أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية                  
 

 :الفئة العمرية 
 

 ا فوق                     سنة فم 22من                         سنه  22الى أقل من 18من               
  

 :الحالة االجتماعية
 

                                                مطلقة            أرمله               متزوجة      عزباء                   
 

 ......................................فيبلغ عدد األبناء) متزوجة ،مطلقة،أرملة(اذا كانت اإلجابة *
 :المستوى التعليمي 

 

 دراسات عليا                             بكالوريوس             
 

 ):بالدوالر األمريكي(الدخل لألسرة  مستوى
       
 دوالر                400الى أقل من  200من                                                             200أقل من               
                                                            

                                                           
 دوالر  فأكثر               600من                                  دوالر         600الى أقل من  400من              

 
 :مكان العمل الذي تقومين به

 

 ال تعمل قطاع خاص                        مؤسسات أهليية      حكومي                                    
                            

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( :يتم إعالة األسرة من خالل
 

                           اإلبن                     الزوج)            والد أو والدة(األسرة            من قبلك شخصياً            
 

 .....................................أخرى يرجى ذكرها         
 

 :يتم تلقي مساعدات من قبل
 

 جهات اخرى                  ال احد           وميةالسلطات الحك                      االنروا            
 

 :تعرضتي كإمرأة للعنف 
    

 ال            نعم                                    
 

 :تعرضتي ألحد أشكال  األعتداء التالية
 

           العنف االسري              ن في السجوانتهاك لحريتك الشخصية           لمباشر العنف الشخصي ا       
 
 

 العنف المجتمعي        
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 *Uأسئلة خاصة باإلعالم الفلسطينيU ) :يمكن إختيار أكثر من إجابة ( 

 

 :يتوفر بالمنزل أحد الوسائل اإلعالمية التالية/ 1س
     

    مجالت                 مواقع الكترونية               صحف           راديو                     التلفاز            
 

 :تتابعي وسائل اإلعالم كما يلي/ 2س
        

 درجة المتابعة الوسيلة
 غيرمتابعة منخفض متوسطة عالية عالية جداً 

      التلفاز
      اإلذاعة

      المواقع اإللكترونية
      الصحف
      المجالت

 

 :مدى متابعتك لوسائل اإلعالم الفلسطينية/ 3س
 
 )يرجى التوقف عن االجابة(غير متابعة          منخفضة            متوسطة                      عالية           عالية جداً 

 

 :مدى تأثير اإلعالم الفلسطيني على قناعاتك / 4س
 

 ال يوجد              ضعيفة      متوسطة              ية                     قو            قوية جداً  
 

 :مدى اعتقادك  بوجود إنصاف للمرأة  بحقوقها من قبل اإلعالم الفلسطيني / 5س
 

 اليوجد               منخفض                         عال                 متوسط           عال جداً  
 

 

 : نية الالجئة بشكلباعتقادك يهتم اإلعالم الفلسطيني بحقوق المرأة الفلسطي/ 6س
 

 اليوجدمنخفض                                   عالي                 متوسط               عال جداً  
 

 :يدعم اإلعالم الفلسطيني حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بشكل / 7س
 

 اليوجد  منخفض                                عال جداً                       عال              متوسط        
 

 :يعمل  اإلعالم الفلسطيني على تثقيف المرأة الالجئة بحقوقها بدرجة/ 8س
 

 اليوجد منخفضة                         عالية                متوسطة              عالية جدا                   
 

 :ي لتأثير حالة اللجوء على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بدرجةيتطرق اإلعالم الفلسطين/ 9س
 عالية جداً                     عالية              متوسطة                         منخفضة             ال يوجد 
 

   :الالجئة بشكل اإلعالم الفلسطيني يوجه أنظار أصحاب القرار بكافة مستوياته على حقوق المرأة / 10س
 اليوجد  عال جداً                       عال                متوسط                           منخفض             
 
 

 :يؤثر اإلعالم الفلسطيني على أصحاب القرار تجاه حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بدرجة / 11س
 

 ال يوجد  عالية                متوسطة                          منخفضة               عالية جداً                  
 

 : يهتم اإلعالم الفلسطيني بأحدى مشكالت ومجاالت حقوق المرأة الفسطينية الالجئة التالية وبدرجة/ 12س
 

 درجة االهتمام مجال الحقوق
 اليوجد منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

      التعليم
      العنف األسري

      العنف المجتمعي
      تلقي المعونات

      المشاركة السياسية 
      العمل

      الحقوق الثقافية
     الصحة
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 *U أسئلة خاصة بإعالم االونرواU : بشكل خاص كونها وجدت  نتهتم االنروا بموضوع الالجئين الفلسطينيي

 .لهذا الغرض 
 

 :مدى متابعتك لوسائل إعالم االونروا/ 1س
 )يرجى التوقف عن االجابة(غير متايعةمنخفضة                الية                  متوسطة ع           عالية جداً                            

 

 :تتابعي وسائل إعالم االونروا كما يلي/ 2س
 درجة المتابعة الوسيلة

 غيرمتابعة منخفض متوسطة عالية عالية جداً 
      التلفاز

      اإلذاعة
      المواقع اإللكترونية

      المؤتمرات
      المجالت والنشرات
      الدراسات واألبحاث

      المبادرات
 

 :مدى تأثير إعالم االونروا على قناعاتك / 3س
 

 اليوجد                                         ضعيفة                             متوسطة            قوية                                       قوية جداً                       
 

 :مدى إعتقادك بوجود إنصاف للمرأة بحقوقها من قبل إعالم االونروا/ 4س
 

 ال يوجدمنخفض                      متوسط                                                    عال           عال جداً                           
 

 :بإعتقادك يهتم إعالم االونروا بحقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بشكل / 5س
 

 ال يوجد منخفض                         سطعال                                متو                              عال جداً           
 

 :يدعم إعالم االونروا حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بشكل   / 6س
 

 منخفض                اليوجد  متوسط                   عال                                              عال جداً                          
 

 :مل إعالم األونروا على تثقيف المرأة الفلسطينية الالجئة بحقوقها بدرجةيع/ 7س
 

 منخفضة                اليوجدمتوسطة                      عالية                                         عاية جداً                        
 

 :على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بدرجةيتطرق إعالم االونروا لتأثير حالة اللجوء / 8س
 

 عالية                              متوسطة                     منخفضة                اليوجد          عالية جداً                         
 

 :اة الفلسطينية الالجئة بشكلإعالم األونروا يوجه أنظار أصحاب القرار بكافة مستوياته على حقوق المر/ 9س
 

 متوسط                      منخفض                اليوجد                              عال               عال جداً                         
 

 :يؤثر إعالم االونروا على أصحاب القرار تجاه حقوق المرأة الفلسطينيةالالجئة بدرجة/ 10س
 

 عالية                               متوسطة                    منخفضة                اليوجد               عالية جداً                     
 

 : يهتم إعالم األونروا بأحدى مشاكالت ومجاالت حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة التالية وبدرجة/ 11س
 مجال الحقوق

 
 اإلهتمامدرجة 

 اليوجد منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
      التعليم

      العنف األسري
      العنف المجتمعي

      تلقي المعونات
      المشاركة السياسية 

     العمل
     الحقوق الثقافية

     الصحة
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 *U أسئلة خاصة بإعالم المؤسسات االهلية : 

 
 :اعالم المؤسسات االهليةمدى متابعتك لوسائل / 1س

 

 )يرجى التوقف عن االجابة(غير متابعةعالية                        متوسطة            منخفضة        عالية جداً                         
 
 

 :تتابعي برامج وسائل إعالم المؤسسات األهلية من خالل/ 2س
 درجة المتابعة الوسيلة

 غيرمتابعة منخفض متوسطة يةعال عالية جداً 
      التلفاز

      االذاعة
      المواقع اإللكترونية

      المؤتمرات
      المجالت والنشرات
      الدراسات واألبحاث

      المبادرات
 

 :مدى تأثير إعالم المؤسسات األهلية على قناعاتك/ 3س
 

 متوسطة                      ضعيفة                      اليوجد                                                                قوية                    قوية جداً                  
 

 :مدى اعتقادك بوجود إنصاف للمرأة بحقوقها من قبل إعالم المؤسسات األهلية/ 4س
 ال يوجد   منخفض                  متوسط                                             عال                    عالي جداً                 

 

 :بإعتقادك يهتم إعالم المؤسسات األهلية بحقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بشكل / 5س
 منخفض                    ال يوجد               متوسطعال                                                         عال جداً        

 

 :يدعم أعالم المؤسسات األهلية حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بشكل/ 6س
 اليوجد     عال                            متوسط                        منخفض                                   عال جداً                    

 

 :يعمل إعالم المؤسسات األهلية على تثقيف المرأة الفلسطينيةالالجئة بحقوقها بدرجة/ 7س
 عالية                          متوسطة                  منخفضة                    اليوجد                    عالية جداً                  

 

 :مؤسسات األهلية لتأثير حالة اللجوء على حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بدرجةيتطرق إعالم ال/ 8س
 عالية                           متوسطة                      منخفضة                    اليوجد                  عالية جداً                   

 

وجه أنظار أصحاب القرار بكافة مستوياته على حقوق المراة الالجئة إعالم مؤسسات المؤسسات األهلية ي/ 9س
 :بشكل
 عال                            متوسط                        منخفض                    اليوجد                   عال جداً                     

 

 :القرار تجاه حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة بدرجة يؤثر إعالم المؤسسات األهلية على أصحاب/ 10س
 عالية                           متوسطة                      منخفضة                    اليوجد                   عالية جداً                   

 

 : ق المراة الفلسطينية الالجئة التالية وبدرجةيهتم إعالم المؤسسات األهلية بأحدى مشكالت و مجاالت حقو/ 11س
 

 مجال الحقوق
 

 درجة اإلهتمام
 اليوجد منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

      التعليم
      العنف األسري

      العنف المجتمعي
      تلقي المعونات

      المشاركة السياسية 
     العمل

     الحقوق الثقافية
     الصحة
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 :أكثر وسائل اإلعالم إهتمام بحقوق المرأة الفلسطينية الالجئة / س* 
 

إعالم المؤسسات األهلية اعالم الفلسطيني           أعالم االنروا                    العربي                   االعالم                       

 
 لسطيني في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة؟برأيك ما هي المشاكل التي تواجه اإلعالم الف/ س*

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
 برأيك ماهي طرق تحسين دور اإلعالم الفلسطيني  في دعم حقوق المرأة الفلسطينية الالجئة؟/ س*

1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6  . 
 
 

 إنتهت األسئلة
 شكراً لتعاونك
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