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 :المقدمة

تشهد الساحة اللبنانية، منذ بضعة سنوات، بروز إعالم فلسطيني جديد، استثمر التقنيات 
المعلوماتية الحديثة لمواصلة الرسالة اإلعالمية التي كانت وما زالت جزءًا مهمًا من " الثورة"و

هذا اإلعالم هو اإلعالم . الثورة والمقاومة الفلسطينية، في األرض المحتلة وفي اللجوء
تروني، المؤلف من المواقع والمنتديات وصفحات التواصل االجتماعي، التي يديرها اإللك

لم يؤد انتشار هذا اإلعالم الى إلغاء كافة الوسائل التقليدية المعتمدة من . فلسطينيون في لبنان
قبل الحركات والفصائل الفلسطينية حتى اآلن، وهي المجالت أو النشرات، غير أن بعض هذه 

بحت تعتمد أيضًا على الوسائل اإللكترونية لنشر أفكارها وأخبارها، تحقيقاتها النشرات أص
 . ومقاالتها

من اإلعالم  جزءرغم حالة التشتت واللجوء، يمكن اعتبار اإلعالم الفلسطيني في لبنان 
كان وما زال هذا . الفلسطيني العام الذي يعمل في األرض المحتلة وفي بلدان أخرى في الشتات

يرّكز بشكل أساس على القضية الفلسطينية ويحاول نقل أخبار المواجهات المستمرة مع  اإلعالم
العدو، ويعّد التقارير التي تفضحه أمام الرأي العام العالمي، وينشر المقاالت والدراسات ويبث 

. الوثائقيات التي تحلل أوضاع الشعب الفلسطيني بكل أبعاده، في مقاومته وفي مظلوميته
دور  ختفاءا، وخاصة بعد 1998ة التشتت التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ وبسبب حال

وإعالمها المركزي بعد اتفاقيات اوسلو، أصبح اإلعالم الفلسطيني  الفلسطينيةمنظمة التحرير 
وبقية المناطق  98يعيش حالة انقسام ، بين الداخل والخارج، بين األراضي المحتلة عام 

لكل منطقة إعالمها يحاول التركيز على أوضاع الشعب الذي . شتاتالفلسطينية، وبين دول ال
يعيش في بقعة معينة من الوطن أو من اللجوء، دون إهمال القضايا الكبرى التي توّحد الشعب، 

والعمل على كسب تأييد  إعالميًاأي المقاومة بكل أشكالها وفضح ممارسات العدو ومحاصرته 
 .الميةالشعوب العربية واالسالمية والع

سنحت التقنيات الحديثة واالنتقال الى الفضائيات والعالم اإللكتروني بفرصة التواصل بين أبناء 
الشعب الواحد، ال سيما التواصل اإلعالمي، حيث أصبح من الممكن االطالع على الصحف 

 الوطن المحتل وفي اللجوء ومعرفة األخبار وتفاصيلها، وقراءة مقاالت نحاءأالصادرة في كل 
المؤسسات البحثية، كما أصبح من الممكن ألبناء القدس أو غزة أو يافا  صداراتإوالصحافيين 

االطالع على أخبار المخيمات في لبنان أو االنتاج التحليلي والبحثي الفلسطيني وغيره، من 
 . خالل اإلعالم اإللكتروني

تات، بفضل التقنيات يمكن اعتبار هذا التواصل بين التجمعات الفلسطينية في الوطن والش
والميزة األخرى هي قلة الكلفة المادية . الحديثة، من أهم مّيزات اإلعالم الفلسطيني الحديث

لإلعالم اإللكتروني، مقارنة مع الوسائل اإلعالمية األخرى، مما سمح للعديد من التجمعات 
ية، من أجل التأكيد اإلعالمية أو األفراد أو الحركات واألحزاب المشاركة في الرسالة اإلعالم

أو على القضية الفلسطينية بشكل ( األسرى أو الالجئون على سبيل المثال)على مسألة محّددة 
 . عام، وفقا لتوجه سياسي معّين

تجزئة المجّزأ وانزواء كل حارة  لىإاإلعالمية، من جهة أخرى، " الطفرة"ولكن قد تؤدي هذه 
الهم  ال تذكر وتواكب دائمًا نأكل الفلسطيني، أو كل مخيم، كل مدينة أو كل منطقة، عن ال

تعدد المواقع الفلسطينية والعربية التي  نأويمكن اعتبار . الفلسطيني الجامع وتؤكد على انتمائها
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  هائأداتعنى بأمور متشابهة يحد من انتشارها ويجعلها أكثر محلية، حيث يجب عليها تطوير 
 . في الواجهة اإلعالمية وتؤدي رسالتها وابتكار وسائل أو صفحات ممّيزة حتى تبقى

يتمّيز اإلعالم الفلسطيني بأنه في صراع دائم ومباشر مع العدو الصهيوني، الذي يالحق ويقتل 
في لبنان قبل  ًاوكتابويعتقل اإلعالميين الفلسطينيين في األرض المحتلة، كما اغتال صحافيين 

. شرار، وغسان كنفاني بوأن، ماجد ، كالشهداء كمال عدوا1982االجتياح الصهيوني في 
، وفي اآلونة وحتى في حروبه األخيرة ضد قطاع غزة، كان استهداف اإلعالميين واضحًا

التصدي  لىإالذين ينقلون الحقائق ويدعون " االنترنت"األخيرة، استهدف في القدس ناشطي 
لقد أقدم جنود االحتالل على اقتحام العديد من . للمستوطنين وجنودهم في المسجد األقصى

. العديد من اإلعالميين إداريًام معداتها، واعتقل مقرات إذاعات وتلفزة في الضفة الغربية وحّط
، فهو لى العالم صورة ممارساته اإلجرامية في فلسطين المحتلةإكان العدو يخشى من ينقل  نإ

المحتلة واللجوء، حول أهمية  رضاأليساهم في توعية األجيال الشابة، في  نأمن  يضًاأيخشى 
مواصلة الكفاح ضده بكل الوسائل الممكنة، والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، من خالل 

اإلعالم الفلسطيني في لبنان ليس في مواجهة مباشرة دائمة مع العدو  نأرغم . اإلعالم الهادف
لفضح ممارساته اليومية، هل يقوم بمهمة توعية الالجئين والشباب منهم خاصة، حول القضية 

التي حّددها، وهل ؟ ما هي األهداف اصلة الكفاح حتى التحرير والعودةالفلسطينية وضرورة مو
 ؟ نجح في تحقيقها

تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على اإلعالم الفلسطيني في لبنان، من خالل رصد ومتابعة 
بعض أشكال هذا اإلعالم الحديث، اإلعالم اإللكتروني وبعض النشرات التي توّزع في 

بعد التعريف على اإلعالم اإللكتروني . على المواقع اإللكترونية الموجودةالمخيمات أو 
حاليا وأهم خصائص كل موقع أو منتدى، تنتقل الدراسة الى تلخيص أبرز  الفلسطيني الموجود

الجهود المبذولة  شكاليةإن تطرح أعمله قبل  وكيفيةسمات هذا اإلعالم، مع التركيز على أهدافه 
وبعد إلقاء الضوء عل أبرز . من أجل دعمه أو توحيده أو بناء شراكة بين هذه المواقع

موّزع في المخيمات، تقدم الخاتمة بعض المالحظات ال" الورقي"خصائص اإلعالم 
لكل من يريد متابعة  مرجعًاوالمقترحات من أجل إعالء الصوت الفلسطيني في لبنان وجعله 

الوضع الفلسطيني، على األقل في لبنان، ومن أجل جعل اإلعالم الفلسطيني في لبنان أداة توعية 
 .1حول الحقوق الفلسطينية المشروعة

  

                                                           
نوجه لهم الشكر لتجاوبهم وللوقت الذي كرسوه لتوضيح بعض . لقد تمت هذه الدراسة بفضل أصحاب ومسؤولي بعض المواقع الفلسطينية في لبنان 1

 .األمور
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 اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني في لبنان رصد - 2

تم رصد العديد من المواقع اإللكترونية في لبنان، وقد استثنينا المواقع المتخصصة التابعة 
لجمعيات فلسطينية تعمل في لبنان، وذلك ألنها ال تتناول الشأن الفلسطيني بشكل عام، بل تركز 

، أو تتابع شؤون الالجئين بشكل عام "تنمويا"أو  تعليميًاأو  جتماعيًاإكان  نإعلى نشاطها، 
بعض  نأمن خالل متابعة هذا اإلعالم لفترة تجاوزت الشهرين، اتضح لنا . وليس فقط في لبنان

المواقع التابعة للمخيمات غير مستقرة، ألسباب تقنية أو أخرى، مما سّبب فجوات في وصفها 
اقع في هذه الدراسة، ولكن يجب لم يتم وصف كل محتويات المو. ووصف أدائها اإلعالمي

، أو لألخبار سالميةإبعض المواقع خصصت مساحة لمقاالت أو دراسات  نألى إشارة اإل
 "....العلوم والتكنولوجيا"و" األخبار المتنوعة"الرياضية، أو 

تتوزع المواقع اإللكترونية الفلسطينية في لبنان بين المواقع الخاصة بالمخيمات، والمواقع 
لدى معظم هذه المواقع . ية العامة والمتخصصة، والمواقع التابعة لجهات سياسيةاألخبار

بعض مواقع المخيمات سبقتها صفحات  نإ، بل يمكن القول جتماعيإصفحات تواصل 
وتبّين من خالل متابعة هذه ". موقع برج الشمالي"أو " عاصمة الشتات"التواصل، مثل موقع 

في  نشاطًاالتواصل التابعة لمواقع المخيمات أكثر  صفحات نأالمواقع وصفحات التواصل 
لدى بعض المخيمات صفحة . حياناأتتابع األخبار على مدار الساعة  اذمتابعة أخبار المخيمات، 

في )أما بالنسبة للمنتديات . الجليل في البقاع لمخيمفقط، كما هو الحال  جتماعيإتواصل 
موقع ومنتدى " نأ، غير "الفيسبوك"ما عن التواصل عبر  نوعاالمنتدى يغني  فان، (الشمال

 .المنتدى –لديه صفحة لنقل فقط ما يصدر على المواقع " مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري

 إعالم المخيمات - 2

تتركز مواقع المخيمات اإللكترونية في الجنوب اللبناني، في مخيم عين الحلوة الذي يحتوي 
، في حين العربيالترتيب "و" عين الحلوة"، "عاصمة الشتات)"كترونية على ثالثة مواقع إل

لقد طّورت مخيمات منطقة صور . ليس لمخيم المية مية إال موقعين للتواصل االجتماعي
، في حين تفتقد مخيمات (موقع لكل من مخيم الرشيدية والبص وبرج الشمالي)مواقعها الخاصة 

أما في مخيم الضبيه، تدير . لمواقع خاصة بها( الياسبرج البراجنة، شاتيال ومار )بيروت 
وفي الشمال، أي مخيمي البداوي ونهر البارد، يدير . يعنى بشؤون المخيم موقعًااللجنة األهلية 

، "موقع مخيم نهر البارد"، "موقع ومنتدى صوت البارد الحر)"شبابها ثالثة مواقع خاصة بها، 
ثمة نوع آخر من . وصفحات فيسبوك"( داوي الحواريموقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والب"

أو  وروبيةألى دولة إهاجر الم هائأبناالمواقع الخاصة بالمخيمات، وهي مواقع يديرها أحد 
مؤسسة تضم أبناء المخيمات في المهجر، وهي ثالثة مواقع إلكترونية، لمخيمات برج الشمالي، 

 . برج البراجنة والبداوي

ال يعّرف الموقع عن سنة تأسيسه وال عن أهدافه، غير أن عنوانه  ":عين الحلوة"موقع  -
وصفحاته تدل على اهتمامه بالوضع األمني واالجتماعي والسياسي في مخيم عين الحلوة بشكل 

 فراحاأل)متابعة الحياة االجتماعية  لىإ ضافةإ. خاص ومخيمات وفلسطينيي لبنان بشكل عام
في المخيم، يقوم الموقع ببعض التحقيقات الخاصة عن المخيم، وفتح صفحاته ( والوفيات
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. شمالة في غزة بوألمقاالت وآراء حول القضية الفلسطينية، معظمها للصحافي والكاتب فايز 
 . معجبا 9222أكثر من   لىإلدى الموقع صفحة فيسبوك وعدد المعجبين بها وصل 

يتابع . "الهوى سالميإموقع فلسطيني الهوية، عروبي االنتماء، " :"عاصمة الشتات"موقع  -
 تبعًاالموقع أخبار مخيم عين الحلوة بشكل رئيس، أخباره األمنية واالجتماعة والسياسية، 

". الدقة في نقل األخبار، الجرأة في طرح الحقائق، اإلنتماء للوطن واإلنسان الفلسطيني"لشعاره 
" أرشفة"الموقع، من أجل  قامةإلى إتطّور المشروع اإلعالمي  بدأ الموقع كصفحة تواصل ثم

يتفاعل الموقع مع . التحقيقات الخاصة بالموقع واألخبار، كما وّضح مديره محمود عطايا
يحاول على سبيل المثال ضّم التجار من خالل تصويرهم  ذإاألوضاع االجتماعية في المخيم، 

الذي ينّظم بعض " اللقاء الشبابي الفلسطيني"يرتبط الموقع ب. ومشاركتهم في مسابقات
، يورد الموقع بعض المقاالت الخاصة بالقضايا "اإلعالم الحر"في صفحة . الفعاليات في المخيم
ينشط الموقع على صفحة الفيسبوك، حيث يبث آخر األخبار الخاصة . الفلسطينية المختلفة

هة االحتالل، ويحاول ربط الالجئين بالمخيم وأخبار الوطن والشهداء الذين يسقطون في مواج
المشتركون في صفحة الفيسبوك يفوق ال . بفلسطين من خالل صور المدن والقرى الفلسطينية

 .شخصا 11222شخصا، أما المعجبون فهم أكثر من  1222

يتابع (. نافذة من مخيم عين الحلوة على العالم" )شبكة الترتيب العربي االخبارية"موقع  -
أما المقاالت، . الموقع أخبار المخيم والوجود الفلسطيني في لبنان وأخبار فلسطين المحتلة ولبنان

. ربيفهي تتناول األوضاع المحلية، الفلسطينية واللبنانية، واألوضاع في فلسطين والعالم الع
رغم عدم التفاعل مع منتديات الموقع منذ أكثر من عام، تشير األرقام الى قراءة األخبار 

 .ال توجد تحقيقات خاصة بالموقع عن مخيم عين الحلوة أو الجوار. الخاصة بالمخيم أوال

بشؤون مخيمنا، يدعم وينشر أخبارنا االجتماعية الثقافية "موقع يعنى : موقع مخيم البص  -
يتابع الموقع أخبار مخيم ". اآلفاق أمامنا وأمام كافة الشباب للتعبير عن آرائهم بحريةويفتح 

بدأ يعمل الموقع منذ . البص ومخيمات منطقة صور، بشكل أساس وباقي المخيمات في لبنان
الرد على الحمالت اإلعالمية المشوهة للمخيمات ونقل صورة أخرى عن " إلى ويهدف 2211

يقوم ببعض التحقيقات . كما يقول مديره محمد عبد الرازق" في لبنان المجتمع الفلسطيني
خاصة حول القضايا الثقافية  الخاصة حول أوضاع المخيم والمقابالت بين الحين واآلخر،

جانب هذه المقاالت الممّيزة الخاصة بالموقع، ينقل الموقع أخبار أخرى، ويضع  لىإ. والفنية
تحتوي (. معظمها من فلسطينيي لبنان)ضية الفلسطينية مقاالت لكتاب وصحافيين حول الق

على تقارير حول بعض المدن الفلسطينية، حيث تتوفر المعلومات " قرية من فلسطين"صفحة 
 ".دليل المخيم"يعّد الموقع صفحة . التاريخية واآلثارية

منذ أربع  تم تشغيل الموقع". صوت الالجئين الفلسطينيين في لبنان: "موقع مخيم الرشيدية  -
يهدف الموقع المرتبط بالنادي . سنوات، للرد على الحملة اإلعالمية التي استهدفت المخيم

الحصار وإقفال "الذي يعاني من " نقل صورة عن المجتمع الفلسطيني"الى " العودة"الرياضي 
مد المجتمع اللبناني، كما وّضح مديره مح لىإلهذا المجتمع " الجانب المشرق"ونقل " الممرات

يتابع الموقع أخبار مخيم الرشيدية حيث ُتنجز التحقيقات الخاصة به، وأخبار مخيمات . نمر
، كما يركز على األخبار االجتماعية والمشاكل ونروااألصور والمناطق األخرى ومشاكلها مع 

يضع الموقع مقاالت تتابع الشأن . التي يعيشها الالجئ وأزمة المؤسسات كالهالل األحمر
لدى ". المطبخ الفلسطيني"يتمّيز بصفحة حول . ني، قضايا الالجئين أو مقاومة االحتاللالفلسطي
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 2222عدد المعجبين بالصفحة يفوق ال. الموقع صفحة فيسبوك تنقل بعض أخبار الموقع
 .معجبا

بدأ الموقع بالعمل قبل سنة، ولكن سبقته صفحة الفيسبوك لنقل : موقع مخيم برج الشمالي  -
يهدف . تواصل، وبالتحديد أخبار الحملة من أجل تشييد ملعب رياضي في المخيماألخبار وال

تحسين صورة المخيمات بشكل عام ومخيم برج الشمالي  لىإ أحمد دحويشمدير الموقع 
في كل "يعّرف الموقع بالمخيم قائال . بالخصوص عندما طالته الحمالت اإلعالمية المشّوهة

مخيم "لى تسميته إئل الشهداء، األمر الذي دفع بأحدهم زقاق من أزقته المتنوعة تجد عوا
طفال المخيم على مواقع المجازر التي أ، فكيفما توجهت واستدرت يعرفك طفل من "الشهداء

لمثل تلك  وال يزال معرضًا 1991سرائيلي بحق أهل هذا المخيم منذ العام ارتكبها العدو اإل
وفتح صفحاته أمام . جانب نقل أخبار المخيم لىإ يشارك الموقع بحملة توثيق النكبة". المجازر

يقوم العاملون المتطوعون في الموقع ببعض . الكتاب والصحافيين الفلسطينيين في لبنان
 .، مدير الموقع، على وضع دليل للمخيمأحمد دحويشيعمل . التحقيقات الممّيزة الخاصة بالمخيم

، ولكن 2229بدأ الموقع عمله قبل ال: الحواريمي نهر االبارد والبدواي موقع ومنتدى مخي -
منذ . المخيم بناءأللتواصل بين  ضروريًا موقعًانهر البارد وتشتت أهله، أصبح " أزمة"بعد 

. بعض األخبار الواردة احياناالبداية، أخذ الموقع شكل المنتدى حيث يتم تبادل اآلراء ومناقشة 
من المشاركين هم من أبناء مخيم نهر %  92حيط، أحد مسؤولي الموقع، أن  بوأيفيد ياسر 

هذا ما يفسر ربما عدم التفاعل على صفحة . البارد، ومنهم المغتربين الذين يمثلون نسبة جيدة
يضع الموقع من خالل األعضاء األخبار الخاصة بمخيمي نهر . الفيسبوك التي فتحها المنتدى

أحد  أحيانًاار فلسطين، ويكتب ، وكذلك أخبار المخيمات األخرى وأخبوالبداويالبارد 
يتم تدقيق الخبر من . المشاركين في الموقع مقالة حول موضوع اجتماعي عام أو خاص بالمخيم

حيط  الذي أكد  بوأ دسهنالمالسريع، كما أفاد " واتسآب"التي تعمل عن طريق ال دارةاإلقبل 
متابعة األخبار  تبقى. ناشطا 1522شخصا، بينهم  8222المنتدى يساوي  عضاءأأن عدد 

 . الفلسطينية في فلسطين أو اللجوء نادرة

يتابع أحد المنتديات أخبار مخيم نهر البارد وأخبار : موقع ومنتدى صوت البارد الحر  -
، األخبار الواردة من "الشؤون الفلسطينية"المخيمات األخرى في لبنان، كما يتابع منتدى آخر 

يلقي الضوء على القرى " تاريخ وجغرافيا فلسطين"فلسطين المحتلة وغيرها، وثمة منتدى 
، ويطرح بعض األسئلة حول تعليم الجغرافيا 1998والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل عام 

 .في الدول العربية

متابعة أخبار المخيم غير يومية، وآخر المقاالت الخاصة بالقضية : موقع مخيم نهر البارد -
 .2211العام  لىإالفلسطينية تعود 

ال تتناول الصفحة األخبار عن المخيم، " : بعلبك -مخيم الجليل نيوز"صفحة مخيم الجليل  -
فصائل المقاومة الفلسطينية "فهي فقط للتهنئة واإلعالن عن أنشطة تقام فيه أو نشر بيان ل

 .عدد المعجبين بالصفحة يقارب األلف شخص. في مناسبة عيد األضحى" واللجان الشعبية

الصفحة غير محدثة وال تنقل أخبار المخيم، بحيث لم : اللجنة األهلية في مخيم الضبيه صفحة  -
عدد المعجبين بالصفحة ال . يرد أي مقال أو خبر حول مشروع هدم بعض المنازل فيه مؤخرا
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و أيضًا  بمخيمناواالستهتار  نرواواألبسبب تراخي " تقول اللجنة األهلية . شخصا 11ال تعدى
سكان المخيم ، كان ال بد لنا كأبناء هذا المخيم وشبابه  اليهاود أي مرجعية يلجأ بسبب عدم وج

عمل ما لتصحيح هذا الخلل الموجود ولمالحقة ومتابعة كل الحقوق  لىإنقوم ونبادر  نأ
، وهي حق لنا كسائر مخيمات لبنان نروا لالجئينووالخدمات التي لنا والتي هي على عاتق األ

  جهة يألتأليف لجنة أهلية ليست خاضعة  علىشباب وشابات مخيمنا   ارتأت مجموعة من.
  جهة يأومن  نرواواألسياسية أو حزبية لتقوم وتطالب بحقوق المخيم من 

 ."أخرى

تنقل بعض أخبار النشاط ( مخيم الميه وميه الفلسطيني)واحدة : صفحتان لمخيم الميه وميه  -
وغير  يوميًافهي غير محدّثة . في الوطنالكشفي في المخيم وبعض أخبار حركة حماس 

 .  أما الصفحة األخرى الخاصة بالمخيم ال تتناول أخبار المخيم. ناشطة

 مواقع المخيمات يديرها مغتربون

ينقل الموقع أخبار . باشراف أحمد البيك، خاص بمخيم برج الشمالي" فلسطيني"موقع  -
يمكن . لى أخبار الفلسطينيين في المهجر والوطنإضافة إالمخيمات، كما ترد على مواقعها، 

وبعض ( وليد ظاهر)قراءة التقرير الصحافي اليومي الصادر عن مكتب فتح في الدانمارك 
 . التقارير باللغات األجنبية الصادرة عن المكتب ذاته

 برعاية وتمويل التجمع الفلسطيني الدانماركي،( : برج البراجنة" )عين على المخيم"موقع  -
الموقع غير محدث منذ . ، كما يبدو من أولى أخباره2212افتتح الموقع في تشرين األول 

بضعة شهور، ولكن تتم تغذية صفحة الفيسبوك التابعة للموقع بأهم أخبار الوجود الفلسطيني في 
أخذ الموقع مبادرة . بأخبار الوضع في فلسطين المحتلة يضًاألبنان، وأخبار المخيم بشكل أدق، و

يزة بطرح أسئلة على أحد قادة الفصائل في لبنان حول الوضع في المخيم، باالشتراك مع مم
أما (. 2211أيار " )ذكريات شباب البرج"وصفحة " شبكة أخبار مخيم برج البراجنة"صفحة 

وصل عدد المعجبين بالصفحة . على صفحة الفيسبوك، نجد مقاالت عن تاريخ المخيم وعائالته
 .شخصا 512لى إ

، وياالبديتابع الموقع أخبار المخيمات في لبنان، أخبار مخيم : وقع ومنتديات عبد خطار م -
أخبار لبنان، أخبار الوطن العربي التي تتضمن أخبار فلسطين، أخبار الجاليات الفلسطينية، في 

 ذإكانت األخبار غير مميزة بشكل عام،  نإف. أخبار متنوعة أخرى لىإضافة إخاصة،  وروباأ
الموقع يشملها في صفحة  نأفي المواقع الفلسطينية األخرى، إال  جمااًلإخبار التي ترد هي األ

غالبية البيانات  يضًاأينشر الموقع . واحدة، ويتمّيز بأخبار الجاليات الفلسطينية في المهجر
الصادرة عن الفصائل الفلسطينية في لبنان وفي الوطن، والمقاالت التي يمكن قراءتها متعددة 

بعض المقاالت تعّرف على العديد من . تجاهات، صادرة عن صحافيين في لبنان وفلسطيناال
الموقع بتحقيقات  ال يبادر. وغيره البداويشهداء ومناضلي الثورة الفلسطينية، من أبناء مخيم 

مواقع أخرى  لىإيمكن من خالل الموقع الوصول . خاصة حول الوجود الفلسطيني في لبنان
منتدى "، "البداويمنتدى مخيم "منتديات ك لىإلفلسطينية، في المهجر، أو خاصة بالقضية ا

 ..، الخ"منتدى فلسطين الحبيبة"، "اعالنات ووظائف شاغرة
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 اإلعالم الفلسطيني العام  - 1

للفصائل أو الحركات الفلسطينية الموجودة في لبنان مواقع إخبارية تنطق باسمها، وعددها 
، موقع حركة الجهاد قع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مو"فلسطيننا"حركة فتح  موقع)أربعة 

في حين يعتبرالبعض ( المجاهدة سالميةاإل، موقع الحركة "نباءلألوكالة القدس "االسالمي 
لدى السفارة الفلسطينية . لحركة حماس، وليس الناطق الرسمي لها تابعًا" الجئ نت"موقع 

قد افتتحت الجبهة الديمقراطية صفحة تواصل اجتماعي فقط لإلعالن عن ل. موقع ينطق باسمها
 قامةإتنوي الجبهة الديمقراطية (. اللبناني)فعالياتها ولقاءاتها ، كذلك حركة حماس في الجنوب 

 ".الميدان دوت كوم"موقع في بداية العام القادم باسم 

. الموقع الرسمي لحركة فتح في لبنان، تديره مفوضية اإلعالم والثقافة" : فلسطيننا"موقع  -
ينشر الموقع أخبار . ، كما يبدو من خالل أولى مقاالته وتحقيقاته2212يعمل الموقع منذ 

من خالل مقاالت تصدر في الصحف " يوميات فلسطينية"المخيمات والفلسطينيين في لبنان في 
موضوعات مختلفة عن  مؤخرًا نشورةمالتناولت التقارير والتحقيقات . أو جهات أخرى اللبنانية

، الالجئين والمخيمات، كانت قد وردت 98القدس، االستيطان، االنتخابات المحلية في أراضي 
أما ". القدس"في الصحف الصادرة في األرض المحتلة أو في مجلة حركة فتح في لبنان 

لكتاب من حركة فتح، نشرت في الصحف الفلسطينية الصادرة في  غالبًاالمقاالت، فهي 
لبنان وبعض بيانات  قليمإ –بيانات حركة فتح " الوثائق اليوم"يمكن قراءة في صفحة . فلسطين

 راتاإصدجانب الشعر والنثر، يتابع الموقع  لىإأما في الصفحة الثقافية، . الفصائل في لبنان
الدراسات المنشورة في الموقع تتناول الوضع في . بنانمؤسسة الدراسات الفلسطينية في ل

الصفحة الممّيزة مخصصة ". لماذا أنا فتح ؟"القدس أو حركة فتح بالذات من خالل سلسلة 
فتحت مفوضية . حيث يمكن قراءة سيرة بعض الشهداء الفلسطينيين( مقالة 12)للشهداء 

 9222بالصفحة أكثر من  ابهعجإاإلعالم والثقافة صفحة تواصل على الفيسبوك، وسجل 
 .ال تتمّيز مقاالت الصفحة عن الموقع، وال يوجد تعليق على المقاالت. شخصا

ال يعلن الموقع انتماءه . 2211أعيد تشغيل الموقع في العام " : وكالة القدس لألنباء"موقع  -
 ًاتابعولكن يمكن اعتباره " من نحن"في صفحة " حركة الجهاد االسالمي في فلسطين" لىإ

للحركة من خالل البيانات والمقاالت والمتابعات الخاصة لكل ما يصدر عنها في األرض 
في  وأيمتاز الموقع بشمولية متابعته للقضايا الفلسطينية، سواء في اللجوء . المحتلة أو اللجوء

لو ، يقوم مراسنباءاألوكاالت وكان مصدر معظم األخبار والمقاالت مواقع  نإف. الوطن المحتل
أخبار وكتابة التحقيقات عن المخيمات في لبنان ومقاالت خاصة  رسالإبوصحافيو الوكالة 

يتابع الموقع أخبار القدس واألسرى وأراضي . بالموقع، تم جمعها في خانة خاصة على الموقع
جانب أخبار المقاومة، كما يتابع أخبار العدو واألخبار العربية والدولية واالقتصادية،  لىإ، 98

أصدر الموقع قبل سنوات نشرة يومية خاصة بأخبار اللجوء . وعلى مدار الساعة يوميًا
كانت تنقل في البداية أخبار الالجئين (. 2212 – 2212" )الجئو العودة"الفلسطيني في لبنان 

من خالل الصحف اللبنانية ثم تطورت حتى بدأت تنشر أخبارها المميزة من خالل مراسلي 
ات، ثم أضافت بعد ذلك أخبار الوطن مع افتتاحية لكل عدد، ليصل عدد الموقع في المخيم

يمكن اعتبار موقع . كانت توزع عن طريق البريد اإللكتروني. صفحة 12 – 22 لىإصفحاتها 
ما يصدر بشأن  يوميًاالموقع الفلسطيني الوحيد في لبنان الذي يتابع " وكالة القدس لالنباء"

دراسات خاصة بالموقع،  غالبًاالموقع بقسم الدراسات، وهي  يضًاأيتمّيز . القضية الفلسطينية
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ـ للموقع صفحة تواصل اجتماعي، وعدد المعجبين يفوق ال. تتمحور حول القضية الفلسطينية
 . شخص 1522

هو الموقع الرسمي للجبهة الشعبية في : في لبنان " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"موقع  -
بار المخيمات واللجوء في لبنان، وأخبار األونروا، واألخبار الفلسطينية يتابع الموقع أخ. لبنان

. ومنها أخبار الجبهة الشعبية، في لبنان والوطن، وأخبار الفصائل، واألخبار العربية والدولية
 لىإضافة إ، "من نحن"أشخاص، كما ورد في صفحة  8يعمل في الموقع فريق مؤلف من 

. مندوبين في المخيمات، يقوم المكتب اإلعالمي بتدريبهم على صياغة الخبر والعمل بالصورة
. حول موضوعات مختلفة خاصة بالقضية الفلسطينية" أقالم الشباب"يتمّيز الموقع بصفحة 

المقاالت والتحقيقات، التي تتناول القضية الفلسطينية ومنها شؤون اللجوء، وردت في غالبيتها، 
خصص الموقع خانة للحوارات والمقابالت مع الشخصيات الفلسطينية . اقع أخرىفي مو

لدى الموقع . الموجودة على الساحة اللبنانية، وخانة أخرى ألنشطة الجبهة الشعبية في لبنان
في حين بقيت متابعة . معجبا 1122أكثر من  لىإصفحة تواصل وعدد تسجيل االعجاب وصل 

أما التفاعل . على صفحة التواصل يوميًاتظمة، يرد خبر أو خبران األخبار على الموقع غير من
 .على الصفحة فيقتصر على تسجيل اإلعجاب بما يرد، دون أي تعليق

المحلي للحركة، في صيدا ومخيم عين  الوجودرغم : المجاهدة  سالميةاإلموقع الحركة  -
موقعها اإللكتروني عن أفكارها  تعتبر حركة سياسية فلسطينية، ويعّبر نهاأالحلوة بالذات، إال 

العناوين "ينشر الموقع تحت " العناوين الدعوية"جانب  لىإ. ونظرتها ويواكب نشاطها
وهي البيانات التي تصدر عن الحركة " النشاطات السياسية"نشاطات الحركة و" السياسية

خيمات الم خبارأ"و" الفلسطينية خباراأل"وغيرها من الحركات السياسية الفلسطينية، 
يخصص الموقع صفحة خاصة . وهي مقاالت وردت في الصحف العربية واللبنانية" الفلسطينية

التي هّجر منها  98، حيث نجد مقاالت عن فلسطين "فلسطين في الذاكرة"ألخبار القدس و
مقتطفات " باصدارويتفرد الموقع . ودولية سالميةإوينشر الموقع أخبار عربية . الالجئون
نشرة يومية تحتوي على بعض المقاالت الصادرة في الصحف اللبنانية والعربية  وهي" إخبارية

جانب  لىإ يورد الموقع مقاالت وتحقيقات،. حول القضية الفلسطينية والقضايا العربية
 لىإضافة إلدى الموقع صفحة تواصل حيث يعيد نشر ما ورد على الموقع ". مشاركات القراء"

 .شخصا 929 لىإدد المعجبين بها وصل ع. بعض األخبار الحديثة

يتابع الموقع أخبار الوجود الفلسطيني ( : شبكة أخبار الالجئين في لبنان" )الجئ نت"موقع  -
في لبنان وسوريا وال سيما المخيمات، كما ينشر تقارير خاصة أو صادرة عن الصحف اللبنانية 

للشخصيات السياسية " ات الفلسطينيةالتغريد"يتفّرد الموقع بمتابعة . حول الفلسطينيين في لبنان
األخبار الفلسطينية في الوطن  ضًاأييتابع . والفكرية والناشطة الفلسطينية في الوطن والمهجر

وينقل مقابالت جرت مع شخصيات فلسطينية في الوطن " شؤون عربية ودولية"في صفحة 
ر الموقع مقاالت حول ينش. المخصصة عادة لشؤون الالجئين غير دورية حيةااالفتت. واللجوء

دليل "يمكن فتح صفحة ". شؤون العدو"القضية الفلسطينية، وخصص صفحة لمتابعة 
يصدر الموقع . لرؤية خارطة موقع المخيمات في لبنان ونبذة مقتضبة عن كل مخيم" المخيمات

نشرة يومية لمتابعة أخبار الالجئين والشعب الفلسطيني بشكل عام، توزع على عناوين 
لدى . والمقاالت التي يمكن تصفحها على الموقع خباراألأو أفراد، وهي عبارة عن  مؤسسات

 . شخصا 12،915 لىإالموقع صفحة تواصل اجتماعي، وصل عدد المعجبين بالصفحة 
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، األخبار الفلسطينية من خالل 2212يتابع الموقع، منذ : موقع السفارة الفلسطينية في لبنان  -
أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية في رام اهلل، والنشاطات الفلسطينية في لبنان من خالل 

وهي أخبار األراضي المحتلة، الصادرة عن " أخبار متفرقة" لىإضافة إنشاطات السفارة، 
نشر الموقع . ة وفا أو نادي األسير الفلسطيني وغيرها من مؤسسات السلطة الفلسطينيةوكال

بعض الوثائق الفلسطينية والعربية والدولية الخاصة بفلسطين وخطابات الرئيس الراحل ياسر 
يمكن متابعة بعض الصحف الفلسطينية . يعّرف الموقع عن مهام السفارة ومكاتبها. عرفات

 . المحتلة من خالل الموقع الصادرة في األرض

يتابع ". جنوبيات"و" القضية"يمكن اعتبار بعض المواقع األخبارية محلية وفلسطينية، كموقعي 
األول أخبار المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيمات صيدا بشكل موّسع في حين يتابع الثاني 

 الىعلى وضع المخيمات،  األخبار الفلسطينية عامة وأخبار الفلسطينيين في لبنان، دون التركيز
وثمة موقع فلسطيني آخر، يعنى بالشأن الثقافي والفني . جانب أخبار لبنان ومدينة صيدا

 (.العاصفة نباءأوكالة )والكشفي الفلسطيني واللبناني  

جريدة "عبارة عن " القضية الفلسطينية والشؤون الصيداوية"الذي يعنى ب" القضية"موقع  -
يتابع الموقع األخبار . يديرها الصحافي محمد دهشة" عة ومستقلةإلكترونية يومية، جام

جانب متابعته لألخبار  لىإفي صيدا،  اتمالمخيالفلسطينية في لبنان بشكل عام وأخبار 
عن وضع الفلسطينيين في لبنان، وصدر  غالبًانشر الموقع بعض الملفات الخاصة، . الصيداوية

ها االحتالل في فلسطين، عن قرية طيطبا في منطقة عن القرى التي دّمر 2211ملف في شباط 
 . لبنان لىإصفد بالذات، وهي القرية التي نزح منها العديد من العائالت الفلسطينية 

صفحة  لىإفلسطيني، ينقسم  –هو موقع لبناني . للصحافي هيثم زعيتر" جنوبيات"موقع  -
" لبنانيات"و( المصالحة الفلسطينيةالفلسطينيون في لبنان، فلسطينيو الشتات، و" )فلسطينيات"
ال يختص الموقع بوضع المخيمات، بل بالشأن (. على أخبار مدينة صيدا غالبًاتحتوي )

الفلسطيني العام في لبنان من خالل تصريحات المسؤولين واللقاءات التي تتم، في كل من 
د المعجبين بها لدى الموقع صفحة فيسبوك، وصل عد. واللجوء( السلطة الفلسطينية)فلسطين 

 .شخصا 5222أكثر من  لىإ

يهدف . يهتم بالشأن الثقافي والفني الفلسطيني في لبنان" وكالة أنباء العاصفة العربية"موقع  -
ينقل أخبار بعض . التواصل الثقافي والفني مع اللبنانيين لىإالموقع، الذي تأسس حديثا، 

لدى . لتي تتم في المخيمات وأماكن أخرى في لبناناللقاءات الثقافية والتعليمية والفنية والكشفية ا
يغطي الموقع فعاليات . شخصا 1952 لىإالموقع صفحة فيسبوك وصل عدد المعجبين بها 

وينشط في تدريب ( مؤتمر أطباء األسنان الفلسطينيين في اليونسكو مؤخرا)رسمية فلسطينية 
 .اإلعالميين الشباب

 "الشعبية"و" المهنية"المواقع  – 3

شأ مؤخرًا نوع آخر من المواقع، وهي ما يمكن تصنيفها بالمواقع وصفحات التواصل ن
ومنتدى  ،رابطة اإلعالميين الفلسطينيين)أي التابعة لتجمعات إعالميين فلسطينيين " المهنية"

رابطة بيت )، ومواقع وصفحات تواصل تابعة لمؤسسات شعبية (اإلعالميين الفلسطينيين
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كشافة اإلسراء، النادي الثقافي الفلسطيني العربي، تجمع علماء فلسطين  المقدس لطلبة فلسطين،
خالل فترة البحث، اختفى موقع اللجان الشعبية في المخيمات الذي كان ينقل بعض (. في لبنان

 .أخبار المخيمات

تأسس المنتدى في العام (: قلم" )منتدى اإلعالميين الفلسطينيين في لبنان"موقع وصفحة  -
، ولكنه يتابع 2211لم يعمل الموقع منذ أيار . فع صوت اإلعالم الفلسطيني في لبنانلر 2211

" أخبار المنتدى"أما على الموقع، فيمكن قراءة ". الفيسبوك"نشاطه من خالل صفحته على 
أخبار "أغلبها أخبار فلسطينيي لبنان، و" األخبار الفلسطينية"و" المخيمات الفلسطينية خبارأ"و

تتناول المقاالت، ومنها من الصحافيين المنتسبين الى المنتدى، الشأن اللبناني ". من لبنان
والفلسطيني، في حين تركز التحقيقات، وهي خاصة بالمنتدى والموقع، على وضع الفلسطينيين 

أما صفحة الفيسبوك الخاصة بالمنتدى، فهي تبث أخبار المخيمات، عين الحلوة بشكل . في لبنان
نشرت بعض مقاالت . خاص، وتصريحات المسؤولين فيه، وبيانات الفصائل المختلفة في لبنان

. أو غيرها( الترتيب العربي" )المنتدى"المنتدى حول الوضع الفلسطيني في مواقع منتسبة الى 
 .شخصا 1222الصفحة يقارب العدد المعجبين ب

يتابع . 2211تأسس الموقع في العام : موقع وصفحة رابطة اإلعالميين الفلسطينيين في لبنان -
". أخبار من مواقع صديقة"أخبار المخيمات بشكل عام، ولكنه غير محدث يوميا، إال في صفحة 

فلسطينية، مقاالت يتشعب الموقع الى عدة صفحات، معدة ألخبار فلسطينيي لبنان، أخبار 
يكتب صحافيو الرابطة مقاالت ويقومون بتحقيقات . وآراء، ولبنان والعالم، وأخبار الرابطة

حول وضع المخيمات في لبنان والوضع الفلسطيني بشكل عام، ويضيف الموقع مقاالت وآراء 
وردت في مواقع أخرى، تناسب الموضوع األهم لدى الموقع، وهو الوضع الفلسطيني في 

على الفيسبوك أخبار المخيمات وتبث بيانات الفصائل الفلسطينية " الرابطة"تتابع صفحة . نانلب
، بين الحين نهاأحول المخيمات، كما " المشبوه"في لبنان، وتنفي ما يصدر عن اإلعالم 

 .من فلسطين ًاأخبارواآلخر، تنشر 

طالبي، يقوم الموقع بمتابعة يعنى بالشأن ال نهأرغم : موقع رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين -
المقاالت الخاصة  لىإ ضافةإ. أهم األخبار الفلسطينية، بشكل شبه يومي، في الوطن واللجوء

بالقضية الفلسطينية، يمكن قراءة أخبار مدينة القدس وكذلك تقارير خاصة عن مدن وقرى 
 هائأعضاد عد أخبار الرابطة، ويقارب غالبًالدى الموقع صفحة فيسبوك تنشر . فلسطين

 .شخصا 8552ال

. النشاطات التي يقوم بها الكشافة، بشكل أساس سراءاإليتابع موقع كشافة : سراءاإلكشافة  -
( وعد بلفور مثال)تعّرف بعض المقاالت على بعض محطات تاريخية في القضية الفلسطينية 

مؤسسة القدس عن  غالبًاقسم خاص بمدينة القدس، حيث يتم تنزيل دراسات صادرة  لىإ ضافةإ
 .ولكشافة اإلسراء عدة صفحات تواصل تركز على نشاط الجمعية. الدولية

تعمل الصفحات على نقل الفعاليات التي : موقع وصفحات النادي الثقافي الفلسطيني العربي -
يقوم بها النادي في المخيمات، وعلى التذكير ببعض المحطات التاريخية التي مّر بها الشعب 

اهتم فرع النادي في الجامعة . نادي عدة فروع ولكل فرع صفحة تواصللل. الفلسطيني
وحملة المقاطعة وسحب االستثمار من الكيان المحتل، " برافر"في بيروت بمخطط  ميركيةاأل

 . لم يواكب اعتصام أهل مخيم نهر البارد ضد سياسة االونروا نهأغير 
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جانب أخبار بيت المقدس  لىإيتناول الموقع أخبار التجّمع : موقع تجمع علماء فلسطين -
 . والمقدسيين

 

  



 

13 
 

 لبنان في اإللكتروني الفلسطيني اإلعالم سمات - 1

 .سنوات 1ال معظمها نشأة مدة تتجاوز ال العهد، حديثة اإللكترونية المواقع هذه أكثرية1 - 
 في سنة من أقل عمره ذاته بحد الموقع أن "الشتات عاصمة" موقع مسؤول عطايا محمود يقول
 العام في الراس مارون إلى "العودة مسيرة" بعد االجتماعي للتواصل كصفحة العمل بدأ حين

 "اإلعالميين رابطة" وموقع .الحلوة عين مخيم من بعضهم العودة، شهداء سقوط بعد أي 2211
 ":نيوز العاصفة" موقع كتب (.2212 آب شهر) األخيرة البارد نهر مخيم أحداث خضم في بدأ

 لفترٍة اإلنطالقة، كانت الفلسطينية األرض يوم ذكرى في 2212 آذار 12 الُجمعة يوم وفي
 فقد "الحواري والبداوي البارد نهر مخيمي ومنتدى موقع" أما ".شهرًا 12 تتجاوز ال تجريبية

 األحداث، هذه بعد وتأسس نشط ولكنه ،2229 العام في البارد نهر مخيم "أزمة" قبل عمله بدأ
 مخيم موقع أما .أخرى مرة تشريدهم بعد بينهم فيما التواصل إلى المخيم أهل حاجة بسبب وذلك

 ثم .سنوات 9 قبل المخيم نالت التي اإلعالمية الحمالت على للرد به العمل بدأ فقد الرشيدية،
 التابعة المواقع يخص فيما هذا .ذاتها لألسباب الشمالي برج موقع ثم البص موقع يليه

 موقع أن الغزالن أبو هيثم فيكتب السياسية، للحركات التابعة المواقع إلى بالنسبة أما .للمخيمات
 الجبهة موقع تشغيل بدأ كما ، 2211 الثاني تشرين شهر في إطالقه أعيد "لألنباء القدس وكالة"

 . 2212 منذ فتح حركة موقع يعمل حين في (2211) العام هذا فلسطين لتحرير الشعبية

 فكان .إقامتها سبب أي أخرى، سمة إلى تشير للمخيمات، التابعة تلك خاصة المواقع، حداثة2 - 
 صورة تشّوه التي اإلعالمية الهجمة على الرد هو اإللكترونية المواقع لمعظم األول السبب

 بعض أجاب .2229 العام في البارد نهر مخيم معركة بعد سيما ال الفلسطينية، المخيمات
 ما على والرد لبنان في والمخيم الفلسطيني صورة تغيير إلى يهدفون أنهم المواقع هذه مسؤولي

 إلى تلتفت ال حيث ،"أمنية بؤر" كـ المخيمات إلى تنظر التي لبنانية إعالمية جهات أحيانًا تبثه
 االعتبار بعين تأخذ وال لبنان، في الفلسطيني الالجئ يعيشه الذي واإلنساني السياسي الوضع
 . واالجتماعية المدنية حقوقه إلى افتقاده

 عن للبحث لبنان عن رحلوا الذين الفلسطينيين المغتربين مع التواصل منها أخرى، أسباب تلتها
 مواقع أصبحت وجيزة، فترة وبعد .والعائلية االجتماعية الحياة متابعة يفّسر ما عمل،

 من المخيمات أخبار يتابع الذي الفلسطيني، الجمهور تستهدف أخبارها، تنقل التي المخيمات،
 ربط إلى يسعون أنهم المواقع مسؤولي بعض يضيف .المنتديات خالل من يتحاور أو ، خاللها

 تعّدد رغم .وتقارير مقاالت أو الصور، أو األخبار بعض نشر خالل من بالوطن، الالجئين
 لتلك مغايرة المخيمات عن صورة عرض هو هدفهم أن المواقع مسؤولي أغلب يؤكد األهداف،

 جانب إلى الهدف، فيبقى والفصائل، الحركات لمواقع بالنسبة أما ".المشبوه" اإلعالم يبثها التي
 الفلسطينيين، لالجئين واالجتماعية المدنية بالحقوق المطالبة ودعم المخيمات بوضع االهتمام

 وربط األخبار، ومتابعة والتصريحات المقاالت خالل من بها تؤمن الذي السياسي الخط بث هو
 خالل من أيضًا يهدف أنه "القضية" موقع مدير يضيف .وقضيتهم بشعبهم لبنان في الالجئين

 عن التقرير اعتبار يمكن اذ لبنان، في والفلسطينية اللبنانية السياسية القيادة إلى التوجه موقعه
 ".القياديين" إلى موجّهة رسالة "الكلى مرضى"

ظاهرة نشأة المواقع اإللكترونية في معظم المخيمات ومواقع فلسطينية أخرى  ذاإيمكن تفسير 

كمحاولة لتغيير الصورة النمطية للفلسطيني في لبنان من ناحية، ومحاولة لجمع الفلسطينيين في 
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، الصراع ضد االحتالل والدفاع عن الحقوق الوطنية من ناحية ساسيةاأللبنان حول قضاياهم 

تتمحور كافة المواقع حول هذه النقاط . والمطالبة بحياة كريمة في اللجوء، من ناحية أخرى

لم تعط بعض المواقع ذات األهمية للنقاط الثالث، حيث فّضلت التركيز على  نإومجتمعة، 

وجود  إلىير موقع مخيم الرشيدية، الذي يعزو ذلك الوضع الفلسطيني في لبنان، كما يؤكد مد

العديد من المواقع الفلسطينية في الوطن التي تنشر األخبار والتحليالت والدراسات الفلسطينية، 

 .ولذلك يفّضل التركيز على أوضاع المخيمات في لبنان

خبار تعمل مواقع المخيمات، وربما غيرها، بشكل تطوعي، ما يؤثر على متابعة األ - 1
كالتحقيقات والتقارير  ًادؤوب عماًلموضوعات تتطلب  ضفاءإووتحديثها، وصياغة الخبر، 

تتمّيز التحقيقات عن الحياة في المخيمات وبعض الحاالت االجتماعية بكثرة الصور، . المعّمقة
لصياغة  مكانياتإمن ناحية ولكن تدّل من ناحية أخرى، على عدم توّفر " معّبرة"تكون 

: المتطّوع نوعان" نإ"( القضية"موقع )يقول اإلعالمي محمد دهشة . موضوع متكامل
. ، ويعاني هذا األخير من ركاكة صياغة األخبار"المحترف من جهة والهاوي من جهة أخرى

حول القضية الفلسطينية أو القضايا )في أغلب المواقع الفلسطينية في لبنان، المقاالت واآلراء 
ترسل من قبل الكاتب أو الصحافي، أو تؤخذ من مواقع أخرى تعنى بالشأن ( العربية

  .المواقع نتاجإليست من  نهاأالفلسطيني، أي 

يمكن اعتبار . الشعب الفلسطيني لىإكافة هذه المواقع ملتزمة بالقضية الفلسطينية وبانتمائها  - 9
المخلصين للقضية، الذين تطوعوا  هاابناءألن متابعة شؤون المخيم نابعة من  يجابيةإهذه السمة 

الكثير  انالجانب السلبي لهذه الظاهرة هو  نأ، غير امهملنقل خبر أو لكتابة تحقيق اعتبروه 
كانت هذه الظاهرة تفيد صفحات التواصل، فالمواقع  نإ". مهنيين"وليسوا " هواة"منهم 

يشعر . خباري المهنيمستوى الموقع اال لىإ هائالرتقااإللكترونية تتطلب جهودا أخرى 
يشاركون حياة المخيمات، ويتحملون مسؤولية أمام  انهمأصحاب المواقع من ناحية أخرى، 

فهم ينشرون التحقيقات التي تفضح ". التنظيمات لىإنشّكل رقابة "شعبهم، فلذلك يقول أحدهم 
تقصير "، ولكنهم يفضحون أيضا حياناأعن المساعدة  حجامهاإواالونروا  ممارساتبعض 

كتابة التقرير أو التحقيق يوّثق "ويعتبر أحدهم أن . ال سيما في القضايا األمنية" الفصائل
 . ، ما يقف أمام تجاهلها من قبل المسؤولين"الحالة

أي االعالن عن األفراح " الحياة االجتماعية"عليه اسم  طلقأتتابع مواقع المخيمات ما  – 5
المخيم، وذلك ألن أحد أسباب تأسيسها هو التواصل مع المغتربين من أبناء  واألحزان في

ومن جهة أخرى، (. مثال" القضية"مخيم البص و)المخيم، ما أكد عليه بعض مسؤولي المواقع 
( زيارات قياديين)تنقل كافة المواقع االجتماعات واللقاءات الشعبية والسياسية العامة والخاصة 

أو بالجهة السياسية المعينة، وترفق هذه اللقاءات أو الزيارات بعدة صور، المتعلقة بالمخيم 
تنشر معظم المواقع . أكثر من المواقع اإلخبارية" العالقات العامة"مواقع  حيانًاألتشبه 

الفلسطينية أخبار اللقاءات والزيارات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون من الفصائل، ولكن 
عن ندوة سياسية أو اجتماعية أو ورشة عمل معينة، يتم نشر صور اللقاء أو عندما يتم الحديث 

للصور دور مهم بالنسبة للجمهور القارئ . عن الكتابة حول محتوى اللقاء أو الندوة بداًلالندوة 
على ذلك،  ومثااًل. ، كما وّضح أحد مسؤولي المواقع"الذي يرى نفسه في الصورة"والمشارك 

الشخصيات الموجودة وعنوان )ندوة أقيمت في منطقة صور بأربعة سطور لقد تم نشر وقائع 
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تدّل كثرة الصور على التجربة اإلعالمية الحديثة، وقلة االحتراف، . صورة 21و( الندوة
 .ومحاولة كسب جمهور معّين ينتظر االهتمام به من قبل هذا اإلعالم

ختلفة في لبنان، جمعيات أو هيئات تنشر المواقع البيانات الصادرة عن جهات فلسطينية م - 1
ينقل كافة التصريحات  نهأفي مخيم البداوي  خطارويتمّيز موقع عبد . شعبية أو قوى سياسية

باستثناء فلسطين المحتلة عام )والبيانات الصادرة عن الجهات السياسية في الوطن واللجوء 
كانت البيانات  فان(. قطف وروباأ)أو أنشطة الفصائل في كافة المخيمات وفي المهجر ( 98

الصادرة تعنى باألمور االجتماعية، يتم نشرها في معظم المواقع، والبيانات الصادرة عن 
 . في كافة المواقع دائمًاالجمعيات أو القوى السياسية ال تنشر 

مواقع المخيمات، وضع اعالنات تجارية على  غالباتقبل وتطلب بعض المواقع، وهي  - 9
 لىإالمساحة المخصصة لإلعالنات تختلف من موقع . صفحاتها، كمساعدة على تمويل الموقع

 . آخر

يمكن  انهتتناقل المواقع األخبار والمقاالت والتحقيقات التي تصدر عن موقع آخر، أي  - 8
قع فلسطينية في لبنان، دون ذكر المصدر قراءة الخبر أو المقال أو التحقيق ذاته في عدة موا

، وذلك كما أفاد مسؤولو مواقع مدينة صور ألن الكتاب أو الصحافيين هم الذين حياناأاألول، 
 اتقالتحقيولكن في بعض األحيان، وفي مجال أخبار أو . المواقع للنشر لىإيرسلون مقاالتهم 

اركة أخبارها وتحقيقاتها، وخاصة الخاصة بالمخيمات، اتفقت بعض المواقع فيما بينها لمش
 ".رابطة اإلعالميين"أو " منتدى اإلعالميين"بالنسبة للتحقيقات التي يكتبها أحد مراسلي 

لدى بعض المواقع مراسلون أو مندوبون في المخيمات، يقومون بتغطية األخبار أو كتابة  - 9
 نأ( وسام محمد" )لبنانرابطة اإلعالميين الفلسطينيين في "يقول مسؤول . مقال أو تحقيق

، بل هم إعالميونيكونوا  نأ شرطًاليس "ومراسلة في لبنان ولكن  مراساًل 52للرابطة 
 9ألكثر من سنة، ولدى الموقع اآلن  منفردًابدأ مدير موقع مخيم البص بالعمل ". ناشطون

واألقرب في مخيم الرشيدية، وهو أكبر مخيم في منطقة صور . متطّوعين لتغطية أخبار المخيم
متطوعين للموقع، وكذلك هو الوضع في موقع مخيم برج  12فلسطين المحتلة، يعمل  لىإ

 .هي التي تغلب على معظم المراسلين" الناشط"وصفة المتطّوع . الشمالي

موقع "يقول أحد مسؤولي . ال تتناول كافة المواقع أخبار الوطن بشكل متواصل ومستمر - 12
من األخبار % 12أخبار الوطن ال تتعدى  نأ" البداوي الحواريومنتدى مخيمي نهر البارد و

، وذلك يمكن تفسيره "القضية"موقع  يضًاأالتي ينشرها الموقع، وهي النسبة التي يخصصها 
. بصفة التطّوع في بعض المواقع وثانيًا( اللجوء أو المخيم بحد ذاته خبارأ)هدف الموقع ي أواًل

ما  نادرًا. ترد أخبار الوطن عن طريق المقاالت الصادرة في الصحف الفلسطينية أو العربية
أو تضع مقاالت حول أوضاع فلسطينيي  98تتابع المواقع أخبار الجزء المحتل من الوطن في 

في الموقع، أن  موجودةالأدرك، من خالل اآلليات  نهأيقول مسؤول موقع مخيم الرشيدية . 98
 .فقط من متصفحي الموقع يقرأون أخبار فلسطين%  1 لىإ 5ما بين 

، وتطالب نسانيةاإلالحاالت  لىإتلتفت المواقع الفلسطينية، وخاصة مواقع المخيمات،  – 11
المعنية أو  شخاصباألبمشاركة الزائرين في مساعدة هذه الحاالت، عبر االتصال المباشر 

على  أحيانًاتقديم الدعم، كما أكّد مدير موقع مخيم البص، وتطلق  لىإبادرت الجمعية التي 
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يدّل هذا التوجه على العالقات الجيدة بين جمهور المخيم والمواقع . المواقع نداءات للتبرع بالدم
 . العالم، من جهة أخرى لىإمن جهة، وأهمية هذه المواقع لنقل معاناة أهل المخيمات 

مواقع اإللكترونية الفلسطينية في لبنان صفحات للتواصل االجتماعي لدى معظم ال - 12
من المواقع، حيث يتم التفاعل معها، وُتنشر فيها األخبار  نشاطًاأكثر  حيانًاأالتي تبدو ( فيسبوك)

بعض المواقع تجيز التعليق على المقاالت أو األخبار . السريعة التي ال تنشر على الموقع
 .المنتدى خالل من يتم التعليق أو فالحوار الشمال، لمنتديات بالنسبة أما .الواردة

 سلطت قد كانت لبنان في الالجئين حول معينة قضية فلسطينية فضائيات تبّنت نأ حصل – 11
 "غزة بناية" قصة األخيرة، الفترة في) مراسل تحقيق خالل من المواقع، بعض الضوء عليها

 في جامعته في امتحان تقديم من منع الذي الكفيف لفلسطينيا الطالب وقضية شاتيال مخيم في
 .المخيمات عن الصادر اإلعالم أهمية على يؤكد ما (.صيدا

 واالتحاد التكتل بين – 3

 رابطة"و "لبنان في الفلسطينيين اإلعالميين منتدى" ،2211 العام في إعالميان تكتالن نشأ
 أمام والوقوف الفلسطينيين الالجئين صوت ءعالإ بهدف "لبنان في الفلسطينيين اإلعالميين

 .والعربي اللبناني اإلعالم بعض قبل من لبنان، في الفلسطيني والوجود اتمالمخي صورة تشويه
 جراء من مهددًا الفلسطينيين الالجئين وجود أصبح المتتالية، اللبنانية السياسية األزمات ظل في

 أيار في البارد نهر مخيم أحداث بعد وخاصة أمنية، كبؤر المخيمات لىإ الفئات بعض نظرة
 يتعلق اللبناني اإلعالم في األقل على خبرًا ونجد إال يوم يمر ال اليوم، وحتى .2229

 هذا قبل من العاصفة تبعات تغطية تشمل لم حين في األمنية، الناحية من الفلسطينية، بالمخيمات
 وتماس المياه سيول جراء من ماتالمخي بعض عاشتها التي المأساوية األوضاع اإلعالم،
 تنشأ نأ مستغربًا يكن لم االنساني، الوضع وإهمال األمنية النظرة األسباب، ولهذه .الكهرباء

 هي، كما إظهارها هاؤأبنا رادأ ذإ المخيمات، صورة تغيير أجل من اإللكترونية المواقع معظم
 فلسطين، أرضه من هّجر شعب فيها يعيش الكريمة، الحياة مكونات أدنى لىإ تفتقر أمكنة

  .وأحالمه طموحاته يضًاأو ومشاكله معاناته يعيش الحين، ذلك في رسمي عربي بتواطؤ

 نهر مخيم أحداث آخر وبعد  والشمال، الجنوب مخيمات في المواقع هذه نشاءإ من سنوات وبعد
 واللبنانيين، لبنان تمس أمنية حادثة كل بعد الحلوة عين مخيم واستهداف 2212 العام في البارد
 للرد مّوحد إعالم لىإ تحتاج الفلسطينية السياسية والقوى الفصائل فيه بدأت الذي الوقت وفي
 هذه ما نوعًا توحيد الضروري من أصبح وأهله، المخيمات وحماية عالميةاإل الهجمات على

 رابطة"و "اإلعالميين منتدى" بداية فكانت .المخيمات بناءأ عن الصادرة األصوات
 ".اإلعالميين

 ولكنها ،"الالجئين خبارأ" بـ اهتمامها محور "اإلعالميين رابطة" تحدد :اإلعالميين رابطة -
 إخباري مهني إعالمي إطار" بـ نفسها وتصف "عموما الفلسطينية القضية رأخبا لتغطية" تسعى
 تضعها التي الوسائل الرابطة حددت ".ومصداقية بمهنية لبنان في الفلسطيني الواقع لنقل مستقل
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 التواصل وموقع اإللكتروني الموقع :وهي أهدافها تحقيق أجل من "األولى المرحلة" في
 قضايا نحو اإلعالمية الحمالت ببعض" وللقيام "والتأثير لنشرا سرعة" أجل من االجتماعي،

 فهو الموقع، أما ".عام بشكل الفلسطينية القضية أو لبنان في الفلسطيني الوجود تخص معينة
 كما "لهم بالنسبة مألوفًا موقعًا" الموقع يصبح حتى "اللبنانيين والساسة اللبناني الشعب" يستهدف

 مع التواصل هو الموقع هدف أن أضاف محمد وسام اإلعالمي اشطالن نأ غير الموقع، حدده
  .الوطن وفي المخيمات في حوارية مواضيع وفتح والثقافة الوعي ونشر المغتربين

 القيام تسعى أو تقوم نهاأ موقعها على حددت ذإ اإلعالمية، الناحية على الرابطة عمل يقتصر لم
 حملة"و "لبنان في الفلسطينيين الالجئين بحقوق بةللمطال حملة" كـ باإلعالم، مرتبطة بأنشطة

 إطارًا الرابطة شّكلت ".والشبابية الطالبية والوفود والوزراء النواب قبل من المخيمات لزيارات
 يضًاأ تضم التي عمومية جمعية في ليهاإ المنتسبين يجمع تنظيميًا

 تنفيذيًا ومجلسًا (مراسال 52) المخيمات في المراسلون وهم ،"الفلسطينية القضية مناصري" 
 من منتخب فهو الرئيس، أما ".الرابطة عمل بتسيير يقوم األعضاء من مجموعة من يتألف"

 تقوم .للرابطة رئيسًا صور، منطقة من عوض، المجيد عبد مؤخرًا انتخاب وتم األعضاء
 1 آلنا حتى تنفيذ وتم الصحفي، التحرير حول للمراسلين تدريبية دورات عدادإب الرابطة
 ميزانية في ساسياأل المساهم هو المتطّوع فالمراسل (.محمد وسام مع مقابلة) تدريبية دورات

 جهة، من األخرى الموارد وانعدام الرابطة هدف لىإ األعضاء انتماء على يدّل مما الرابطة،
  .أخرى جهة من الموقع، خالل من اإلعالمي العمل تطوير أجل من المالي االستقرار وعدم

 إال يرى ال الذي اللبناني اإلعالم لبعض التصدي لىإ المنتدى يهدف :اإلعالمي المنتدى -
 في نهأ دهشة محمد المنتدى منسق يرى .لبنان في الفلسطينيين عن الحديث لدى األمني الجانب
 اإلعالمي المكان اإللكترونية المواقع احتلت لبنان، في الفلسطينية اليومية الصحافة غياب

 يأمل .دائهاأ على يؤثر ما الحاالت، معظم في تطوعي بشكل تعمل زالت ما نهاأ غير األول،
 الفلسطينيين اإلعالميين منتدى في وإننا" قائال معه لبنان في اإلعالميون يتعاون بأن المنتدى

 المختلفة، اإلعالم ووسائل للصحف مصدرًا الفلسطيني اإلعالم يجعل بما للتعاون مستعدون
 لقيم وتكريسًا لشعبنا وإنصافًا للحقيقة، تبيانًا المخيمات بأخبار منها يتعلق ام في وخصوصًا

 ومد خلفياتها، مع والتعاطي األخبار نقل في والمصداقية والتوازن واإلنصاف والجرأة الصدق
 النقل في الصدق الطرح، في الجرأة من أسس على اإلعالمي المحيط مع والتحاور الثقة جسور

 :أربعة وهي المنتدى، لىإ االنتساب شروط دهشه محمد يحدد ".التعاطي في والموضوعية
 أن الجامعات، في اإلعالم كليات خريج اإلعالمي يكون أن فلسطينية، إعالمية وسيلة في العمل
 يضًاأ هو والمنتدى .الفلسطينية الفصائل في إعالمي ممثل أو فلسطيني، موقع صاحب يكون
 األسابيع خالل المنتدى استنكار الصدد بهذا يذكر .لسطينيينالف اإلعالميين عن دفاع وسيلة

 والفصائل القوى كافة" مطالبًا الحلوة، عين مخيم في اإلعالميين، أحد على االعتداء الماضية
 الحقل في العاملين الزمالء وتحصين لحماية الالزمة الخطوات باتخاذ لبنان في الفلسطينية
 عن والتعبير الحقيقة نقل في اإلعالميين حق" ألن وذلك "لهم الغطاء وتوفير ...اإلعالمي

 بـ مذكرا ،"السياسية التجاذبات من جزءا ليس اإلعالمي الطاقم"و "مصون حق هو آرائهم
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 وموضوعية بدقة المخيمات داخل الواقع نقل في الفلسطينيون اإلعالميون يبذلها التي الجهود"
 يقوم ".الحلوة عين مخيم سيما وال لبنان في طينيالفلس الوجود على التحريضية الحملة لمواجهة
    .المقاالت صياغة كيفية حول ليهإ للمنتسبين تدريبية بدورات يضًاأ المنتدى

 المخيمات في الفلسطينية اإلعالمية والمواقع اإلعالميين عن انبثقا إعالميين تكتلين وجود يدل
 نأ يضًاأ يقال .معا التكتلين لىإ تنتمي مواقع عدة أن رغم ،(غيره أو سياسي) ما خالف على

 مواقع "الرابطة" تضم حين في الجنوب وصحافيي لمواقع تكتل بآخر أو بشكل هو "المنتدى"
 المسؤولين أقوال على استندنا ذاإ ،دقيقًا ليس الجغرافي التقسيم هذا نأ غير الشمال، فييوصحا

 تتحقق، لم واحد صحافي تكتل في المنشودة الكلمة وحدة ان يبقى .التكتلين لىإ المنتسبين أو
 األخبار ونقل كليهما، لىإ المواقع بعض وانضمام التكتلين لدى المماثلة شبه األهداف رغم
  .ظاهر تمييز أي دون المواقع، أغلب لىإ الجهتين من صحافيون بها يقوم التي حقيقاتوالت

 الكتلتين لىإ المنتمية المواقع بين لقاءا أنتج لبنان في الفلسطيني الصوت توحيد على اإلصرار
 المخيمات في خباريةاإل "الفلسطينية المواقع اتحاد" لتأسيس (2211) الماضي يلولأ شهر في
 موقعًا نشاءإ لىإ االتحاد يسعى ".بالمخيمات الخاصة األخبار وتبادل وتعميم الجهود لتوحيد"

 أخبار نشر هي حدّدها التي األولوية .اليه انضمت التي العشرة المواقع عن مختلفا به خاصًا
 المنضمة المواقع تفقد ان دون وتحليالت، ودراسات بالموقع، خاصة بتحقيقات والقيام الالجئين،

 على مقابلة) ممّيزًا إعالميًا مركزًا يكون نأ المرتقب الموقع من يراد .خصوصياتها اليه
  "(.اليوم فلسطين" فضائية

 الواقع، في نتيجة أي عن اآلن حتى يثمر لم نهأ يبدو اللقاء، هذا من سابيعأ بضعة بعد هنأ غير
 في "الرابطة" تحاول .وغيرها االتحاد لىإ المنتسبة المواقع بين والتحقيقات األخبار تبادل رغم
 متعثرة األمور أن ويبدو الفلسطينية، للفصائل التابعة المواقع لىإ االتحاد توسيع المجال هذا

 .طارهإ توسيع وفي االتحاد قرارات تطبيق في اآلن، حتى

 المخيمات، عن صدرت التي تلك خاصة المواقع، بين للتكتل االيجابي الجانب عن النظر بغض
 لىإ شارةاإل من بد ال ،(الخاصة وحياته مشاكله يعيش مخيم كل) والتشرذم االنزواء يمنع ذا

 تدافع إعالميين نقابة بوادر هي هل .اليوم الموجودين التكتلين أهداف حول السائد الغموض
 وتساعد المهام تتقاسم لبنان، في فلسطينية مواقع شبكة يجادإ هو الهدف أم بالدعم وتمدهم عنهم

 تحادإ من نوع لتشكيل كبداية الصحافيين يجمع أنه "المنتدى" يؤكد حين في البعض؟ ضهابع
 اإلعالميين وليس التكتالت في ذاتها بحد المواقع وجود نإف لبنان، في فلسطيني إعالمي

 معايير ُيدخل (واحد شخص به ويعمل يديره الموقع كان نإو) بها يعلمون الذين والمراسلين
 لماذا لبنان، في الفلسطينيين اإلعالميين تكتل هو الموضوع كان ذاإو ".قابيالن" للعمل أخرى
 العاملين اآلخرين اإلعالميين على وليس التكتلين لىإ المنتسب اإللكتروني اإلعالم على يقتصر

 هل لبنان؟ في الفلسطينيين أبناء من والمراسلين والصحافيين األخرى والمواقع الفضائيات في
 اإلعالميين لىإ التوجه من تمنع التي هي اإللكتروني اإلعالم في العمل أو عالتطّو صفة هي

 عن الصادر الفلسطيني الصوت توحيد هو هل بالتحديد؟ التكتلين هدف هو ما اآلخرين؟
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 المراسلين لتمكين أوسع مجال فتح هو هل اإللكترونية؟ المواقع خالل من المخيمات،
 مهني بشكل شؤونه ومتابعة المخيم حياة عن معبرة تومقاال تحقيقات كتابة من والصحافيين
 إلغاء عدم مبدأ من وانطالقًا للمواقع؟ والتقني والمهني المالي الدعم خالل من وموضوعي،

 في والمراسلين الصحافيين لكل والتعبير الرأي حرية عن الدفاع هو هل اآلخر، الصوت
 هدفهما فعاًل التكتالن يحدد لم ؟ اآلخر يالرأ أو الحقيقة تخشى وأفراد قوى وجه في المخيمات،

 لقد .لبنان في الفلسطينيين والالجئين المخيمات صورة عن الدفاع وهي العامة، بالصفة إال
 توسيع أو المواقع تحادإ نشاءإ أو نقابة عن الحديث مثل أمامهما، واسعة ًاأهداف التكتالن وضع
 المخميات، لىإ اللبنانيين للرسميين زيارات وترتيب إعالمية حمالت نحو اإلعالميين نشاط
  .األهم الهدف تعويم تم بحيث

 النشرات الفلسطينية في لبنان - 4

القيادة العامة النشرات التي  -لقد أوقفت كل من حركة حماس والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية 
شعبية، كما أكدت فضلت الجبهة ال. كانت تصدرها وتوزعها في المخيمات الفلسطينية في لبنان

بماذا استبدلت  واضحًاالسيدة انتصار دنان، التركيز على الموقع اإللكتروني، في حين ليس 
أما . سنوات 8التي صدر منها ما يقارب مئة عدد على مدى " البراق"حركة حماس نشرتها 

مفوضية "الشهرية، تصدر عن " القدس"النشرات األخرى التي ما زالت تصدر، فهي مجلة 
نشرة " )الجهاد"، نشرة "لبنان –( فتح)عالم والثقافة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني اإل

تصدر عن حركة الجهاد ( دورية تعنى بالشأن الفلسطيني عامة وبالالجئين في لبنان خاصة
مجلة شهرية تعنى بمتابعة أوضاع " )طريق الوطن"لبنان، نشرة  –االسالمي في فلسطين 

ثمة نشرة أخرى . يصدرها المكتب اإلعالمي في الجبهة الديمقراطية( دةالالجئين وحق العو
" اللجنة الثقافية الفلسطينية"تصدرها ( اسالمية ثقافية جامعة" )قبسات من نور"غير فصائلية، 

نشرة أخرى خاصة بمخيم نهر  2229وتصدر الجبهة الديمقراطية منذ العام . في بيروت
وتعنى بمتابعة " طريق الوطن"دورية تصدر عن مجلة  مجلة" )صوت البارد"البارد، وهي 

وتصدر رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين نشرة دورية (. أوضاع نازحي مخيم نهر البارد
فهي تجمع بين الشأن ". تعنى بشأن الطالب وثقافته"عدد حتى اآلن،  12صدر منها " المسير"

 .ن في لبنانالطالبي والثقافي والشأن الفلسطيني، ومنه الفلسطينيو

 :، يمكن مالحظة ما يلي(بعض أعداد السنة)من خالل متابعة محتوى هذه النشرات الشهرية 

 لىإ" طريق الوطن"صفحة، في حين تحتوي نشرة  92على أكثر من " القدس"تحتوي مجلة  -
وكانت نشرة . صفحة 11على " المسير"صفحات، و 9على " الجهاد"صفحة ونشرة  12

 .  صفحة 29، تحتوي على 2212آخر عدد لها في كانون األول  التي كان" البراق"

تتمّيز . أخرى لىإالمساحة المخصصة لمتابعة الوضع الفلسطيني في لبنان تختلف من نشرة  -
مخصصة ألوضاع الالجئين الفلسطينيين  واالفتتاحيةبأن معظم مقاالتها " طريق الوطن"نشرة 

والمخيمات في لبنان ولنشاطات الجبهة الديمقراطية واللقاءات الرسمية التي تقوم بها قياداتها في 
أما في ". متابعة أوضاع الالجئين وحق العودة"لبنان، وبذلك فهي تطبق تعريف النشرة أي 

نيين في لبنان بشكل عام وبعض حيث المقاالت مختصرة، فأوضاع الفلسطي" الجهاد"نشرة 
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االيضاءات على ملفات خاصة بهم، ولقاءات قياديي الحركة وأقوالهم وفعاليات الحركة 
تتناول بشكل عام  االفتتاحية. أكثر من نصف مساحة النشرة تقريبًاتحتل " رابطة بيت المقدس"و

ضوء على أهم حدث ال" التحليل السياسي"الوضع الفلسطيني في لبنان، في الوقت الذي يسلط 
، نصف صفحاتها للوضع الفلسطيني في "القدس"وتخصص مجلة . فلسطيني جرى خالل الشهر

لبنان، مع تقارير خاصة الى جانب الفعاليات واللقاءات الرسمية والشعبية للسفارة الفلسطينية 
ن بشؤو دائمًا، فال تعنى االفتتاحيةأما . وحركة فتح وبعض الفصائل والحركات في لبنان

، الموضوعات "المسير"في . على حركة فتح حيانًاأتسلط الضوء  ذإالالجئين في لبنان، 
جانب مقاالت  لىإمتنوعة، تنقل مقاالت قصيرة بعض مشاكل الالجئين وأخبار الرابطة، 

 (.عدد تشرين الثاني)مختصرة تؤكد على خيار المقاومة واالنتماء الفكري والسياسي للرابطة 

ط السياسي الخاص بالحركة والفصيل عن طريق الخطب التي يلقيها القادة أو يتم توضيح الخ -
لم تكن خاصة بالنشرة أو من خالل المقاالت السياسية  نإالمقابالت التي يعاد نشرها 

على خيار المقاومة المسلحة من قبل الحركة " الجهاد"وفي هذا المجال، تؤكد نشرة "(. القدس)"
 ".سرايا القدس"ما يصدر عن ل يضًاأمن خالل متابعتها 

حيث المقاالت حول " طريق الوطن"كيف تتناول هذه النشرات الوضع الفلسطيني العام؟ في  -
ذكرى وعد "الشأن الفلسطيني العام قليلة، لم يصدر إال مقال واحد في عدد تشرين الثاني حول 

في العدد ذاته ، ولكن خصصت النشرة "التراجع عن خيار المفاوضات لىإبلفور والدعوات 
أما نشرة . وحق العودة" فلسطينيي لبنان"حول تأثير هذه المفاوضات على أوضاع  مقااًل

للوضع الفلسطيني العام كما تتابع  مختصرًا سياسيًا تحلياًل، فهي تخصص في كل عدد "الجهاد"
" القدس"تخصص مجلة . من خالل بعض المقاالت الوضع الميداني في كل فلسطين المحتلة

ض المقاالت لألوضاع السياسية الفلسطينية العامة ولألرض المحتلة، وبين الحين واآلخر بع
، كالمقال حول انتخابات المجالس 1998يصدر مقال حول الوضع في فلسطين المحتلة عام 

 . المحلية في الفترة األخيرة

أخبار " ف الثقافيالمل"تورد في " القدس"وفقط . تخلو النشرات من األخبار العربية والعالمية -
ال تقّدم إال القليل من المساهمات الثقافية الفلسطينية  نهاأوصور الحتفاالت أقيمت في لبنان، أي 

يحاول توضيح " الجهاد"الذي تقدمه نشرة " في رحاب االسالم"تغني القراء، في حين ركن 
على " المسير"لة مج يضًاأتركز . مسائل متعلقة بالسلوك اليومي والمعركة القائمة مع العدو

 .توضيح بعض المفاهيم االسالمية وارتباطها بالحياة االجتماعية

صفحات  9االفتتاحيات  حيانًاأتحتل  ذإضافات نوعية، إ دائمًاعدد صفحات النشرات ال تعني  -
  حيانًاأأما الخطابات أو التصريحات، فتحتل . ثلث الصفحة" الجهاد"في حين تحتل افتتاحيات 

 . آخر في النشرة ذاتها لىإصفحة كاملة أو أكثر، ويتردد نفس الكالم من خطاب 

مباشرة على الموقع الرسمي، " المسير"و" الجهاد"و" القدس"يمكن قراءة وتنزيل نشرات  -
 . ، توزع حتى اآلن في المخيمات فقط1981، التي تصدر منذ "طريق الوطن"بينما نشرة 
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 القتراحاتبعض المالحظات وا: خالصة

 

حّددت معظم المواقع اإللكترونية هدفها بتغيير : حول أهداف اإلعالم الفلسطيني في لبنان – 1
الرأي العام  لىإموجّهة  نهاأالصورة النمطية السائدة عن الفلسطينيين والمخيمات، ما يعني 

اإلعالم  نأبهل نجحت في هذه المهمة؟ يجزم الصحافي اللبناني قاسم قصير . اللبناني والعربي
مصدر " )في تغيير صورة الالجئين في أذهان بعض اللبنانيين... لم ينجح"الفلسطيني 

أسماع أصحاب القرار السياسي " لىإ، كما يشك بأنه وصل (11ملحق السفير عدد " فلسطين"
سماع صوت  لىإيحجب هذا االستنتاج السلبي مدى استعداد الجمهور اللبناني ". في لبنان

 نإالكل العربي،  لىإيشير مسؤول في فضائية فلسطينية، الموجهة  ذإفي لبنان،  الفلسطينيين
باألخبار الفلسطينية بشكل عام  بتاتًانسبة كبيرة من المناطق واألحياء اللبنانية غير معنية 

مما يعني أن على اإلعالم الفلسطيني في لبنان بذل جهود جبارة . وبأخبار الالجئين بشكل أخص
حاجز النفسي والسياسي المتعلق بالمخيمات الفلسطينية من جهة وبالقضية لكسر هذا ال

الفلسطينية من جهة أخرى، رغم نشر بعض المقاالت يكتبها مراسلون فلسطينيون وكتاب 
 .وصحافيون لبنانيون وفلسطينيون، في بعض الصحف اللبنانية

لسطينيين في لبنان واألوضاع بستثناء بعض المواقع الفلسطينية في لبنان، التي تغطي أحوال الف
، بسبب عمومافي فلسطين المحتلة، لم تنجح المواقع الفلسطينية في جذب القارئ العربي 

محتواها، رغم بعض المقاالت أو التحقيقات الخاصة المهمة التي نشرت ووزعت على هذه 
ر، ألن هذه قراء من الجوا ليهاإمواقع المخيمات تجذب  نأ لىإ شارةاإلولكن تجدر . المواقع

عالقات المصاهرة بين المخيمات  نأ لىإضافة إالمواقع تركز على أخبار المخيم والجوار، 
، ووجود العديد من الفلسطينيين خارج (؟)والجوار في كل من منطقة صور وصيدا وطرابلس 

 لىإساهمت ( رياضية مثال، موقع مخيم الرشيدية)المخيمات، وبعض المبادرات الشبابية 
يساعد على االنفتاح ( المخيم والجوار)ما يعني أن االهتمام المحلي . بين المجتمعين التقارب

 .على المجتمع اآلخر، ولو بشكل جزئي

( المنتديات)ثم أن أهداف المواقع األخرى، خاصة مواقع المخيمات، أي التواصل داخل المخيم 
انتشارها خارج المخيم  مكانيةإوالتواصل مع المغتربين من أبناء المخيمات جعلت المواقع تغلق 

محتوى التحقيقات والمقاالت جعل من التواصل  نأرغم أهمية هدف التواصل، غير . والجوار
قضية عالقات عامة، حيث تكثر الصور، صور اللقاءات مع قياديي الفصائل وصور األفراح 

، ومكثف، األخبار األمنية، دون االنتباه احياناالمواقع تنقل بشكل روتيني  نأكما . واالحتفاالت
تكّرس بهذا االصرار، الصورة النمطية التي تحاول محوها من أذهان الجمهور  نهاأ لىإ

من إحياء حياة  وبداًلرغم حصول بعض المشاكل األمنية بين الحين واآلخر، . اللبناني
وهي الحالة العادية، المخيمات كما هي، حين تسكت الطلقات ويغيب المسلحون عن الشوارع، 

لتواكب األخبار بكل " المشاكل"بعض المواقع وصفحات التواصل كأنها تنتظر  أحيانًاتعمل 
 . تفاصيلها

يحاول ربط أهل المخيم  نهأ" عاصمة الشمال"هدف التوعية، ذكر مسؤول موقع  لىإبالنسبة 
تواكب الحدث في ( أخبار قصيرة وصور)بالقضية والوطن من خالل إدخال مادة إعالمية 

أهل المخيم، وال سيما الشباب، يستعملون تقنيات  نأيعتقد  ذإفلسطين، على صفحة التواصل، 
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 جهودًال تعي معظم المواقع أهمية عملية التوعية وتبذ. التواصل ألغراض أخرى، غير تثقيفية
ولكن ُتطرح هنا . في هذا المجال، من خالل مواكبة األحداث وعرض المقاالت والدراسات

بعض األسئلة حول دور اإلعالم في عملية التوعية والتثقيف، في ظل تدفق المعلومات من كل 
ما هي الوسائل التي يمكن استخدامها لجذب أكبر شريحة ممكنة من القراء؟ هل هي : الجهات

أم فكرية؟ هل تقّدم مادة تثقيفية جاهزة لكل زمان ومكان أم تنطلق من تساؤالت الجمهور تقنية 
المستهدف وتطلعاته؟ كيف يمكن ربط الهموم اليومية التي يعيشها الالجئ بأهداف المقاومة 

 االستراتيجية، أو على األقل، بهدف منع التشتت اإلضافي؟ 

أو غيرها بأنها " أو الرابطة" المنتدى"صدر عن تتميز التحقيقات التي ت: حول المحتوى - 2
تصف حاالت البؤس التي يعيشها الالجئ الفلسطيني في لبنان، بسبب حرمانه من حقوقه 

يراد من هذه التحقيقات تغيير الصورة النمطية المنتشرة عن الالجئين، . االنسانية واالجتماعية
هذه التحقيقات مهمة لوصف وتذكير العالم حتى وإن كانت ". االستقرار اللبناني"بأنهم يهددون 

هذا الشعب يقاوم منذ عشرات  نأبمعاناة الشعب الفلسطيني المشرد عن أرضه ووطنه، غير 
رغم . السنين بشتى الوسائل المتاحة، وهذا ما لم تبّينه المواقع الفلسطينية بكل وضوح، إال نادرا

مات المهترئة في بعض جوانبها، إال صعوبات األوضاع المعيشية في لبنان ورغم حالة المخي
كما أظهرته مجلة )المخيمات تنبض بالحياة، فيها نجاحات وابداعات، فردية وجماعية  نأ
ال تكفي بعض المقابالت مع شخصيات فلسطينية ناجحة لتغطية هذا الجانب (. مؤخرا" المسير"

حول الحاالت  غالبًاور التحقيقات ال تتابع موضوعات جديدة، بل تد نأ لىإضافة إ. االيجابي
مسألة نازحي نهر البارد وأوضاع الالجئين  لىإضافة إوالبنى التحتية في المخيمات  االنسانية

تقوم المواقع اإلعالمية  نأليس المطلوب . النازحين من مخيمات سوريا، في اآلونة األخيرة
حقيقات أولية الفلسطينية بدراسات شاملة، غير أن باستطاعتها إلقاء الضوء من خالل ت

 .ومقابالت، على بعض جوانب حياة الفلسطينيين في لبنان، في المخيمات أو خارجها

تنقل المواقع أهم )تحاول المواقع اإلعالمية تغطية القضية الفلسطينية الجامعة من خالل األخبار 
طي ومن خالل مقاالت تحليل أو تقارير صادرة عن مؤسسات فلسطينية تغ( األخبار الفلسطينية

ولكن، . بحد ذاتها" مملكة"األحداث الجارية، وهذا ما يمنع تقوقعها على ذاتها واعتبار المخيم 
أن هذه المقاالت ال تشكل نسبة كبيرة، من المادة المقروءة، كما وّضح محمد نمر،  اضافة الى

المواقع استحداث  مكانإبآخر،  لىإمن موقع  حيانًاأتتكرر  نهاإومسؤول موقع مخيم الرشيدية، 
طرق لتقديم مادة مميزة تجذب القارئ وتوسع شبكة قراء الموقع وتربطهم بالقضية الفلسطينية 

يطلق مسابقات، أو يطلب من القراء كتابة  نأالموقع  مكانإبعلى سبيل المثال، . في آن واحد
رغم فتكون المواقع قد أّدت، . مقاالت صغيرة حول موضوعات مختلفة متعلقة بالقضية

بالقضية بطريقة ممّيزة،  هائقراالمادية المتواضعة، دور توعية الجمهور وربط  مكانياتهاإ
تتهم بعض الجهات اللبنانية والعربية الفلسطينيين . خارج المخيمات لىإها ئقراووسعت شبكة 
 نإفمن الشعارات الرافضة للتوطين والمطالبة بحق العودة،  وبداًلالتوطين،  لىإبأنهم يسعون 

العمل على توعية الشباب الفلسطيني والشباب العربي بشكل عام حول القضية الفلسطينية، من 
جانب المطالبة بالحقوق المشروعة في الشتات، تؤدي  لىإخالل االرتباط بالوطن المحتل، 

بالعمل ليكون صوت  يضًاأالخروج عن الصورة الشائعة حول المخيمات يتم . الغرض المزدوج
 .شتات جزءا من الصوت الفلسطيني المقاومالمخيم أو ال

حياد "جهة لبنانية ضد أخرى وضرورة االمتثال بالـ  لىإأدى الحذر من االصطفاف واالنحياز 
عدم ذكر التاريخ المقاوم للبنانيين ضد االحتالل، منذ  لىإتجاه الصراعات في لبنان " يجابياإل
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ثقة يفتح مجال التالقي بين هذا الموضوع بطريقة موضوعية ومو لىإالتطرق . 1998
الفلسطينيين في لبنان واللبنانيين، وتوسيع شبكة القراء نحو الجمهور اللبناني، كما أنه يقدم مادة 

 .مهمة لتأريخ المقاومة ضد العدو

ما تتوقف المواقع على وضع فلسطينيي  نادرًاباستثناء بعض المواقع التابعة لحركات سياسية، 
اتفاقيات اوسلو التي  ضمنًاتبّنت  نهاأمؤخرا، أي " ون برافر االقتالعيقان"، إال في مسألة 98

المناطق التي يعيش  نأ، رغم "اسرائيلية"تعتبر هذا الجزء من الشعب الفلسطيني قضية داخلية 
وعندما تنشر بعض المواقع . 1998فيها هي المناطق التي هّجر الالجئون منها في العام 

، تقف عند النكبة وال تواصل الحديث عن 1998مقاالت عن القرى المهّجرة المحتلة عام 
 الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون في بعض هذه القرى والمدن، وال تتكلم عن معاناتهم

بعض مدن الضفة، حيث نشر أحد  لىإوالوضع كذلك بالنسبة . ونضاالتهم اليومية ضد االحتالل
المقال ال يربط الماضي بالحاضر، من خالل  نأعن مدينة جنين، إال  ًاتعريفي مقااًلالمواقع 

. وال عن معركة جنين البطولية، وال عن المجزرة 2222الكالم عن محاصرة المخّيم في العام 
في أغلب األحيان، صورة المدن والقرى الفلسطينية التي تنقلها المواقع اإلعالمية في  هانأي 

 . 1998لبنان تبقى جامدة غير متأثرة بالتاريخ واألحداث ما بعد 

ال تتناول معظم المواقع اإلعالمية الفلسطينية في لبنان الشأن الثقافي إال من ناحية االحتفاالت  
متابعة  يضًاأالحياة الثقافية هي  نأغير . وخارجه المخيماتخر في التي تقام بين الحين واآل

الكتب والمقاالت والدراسات حول القضية الفلسطينية، ومنها مسألة الالجئين في  تاصدارإ
ومن األبواب . لبنان وفي الشتات والوطن، كما هي متابعة المعارض الفنية، في الوطن والشتات

الجمهور اللبناني، التعريف على االنتاج السينمائي والمسرحي  التي تساعد على االنفتاح على
بكل أشكاله، كمساهمة على تنوع " التراث الفلسطيني"الفلسطيني، في الوطن والشتات، و

بعض المواقع ال . لبعض المعلومات الخاصة بفلسطين والفلسطينيين مصدرًاالمواقع وجعلها 
من ناحية وجود بعض الوجوه والقيادات، ما يبطل  تتناول الندوات السياسية واالجتماعية إال

 .دور التقرير التثقيفي

بدأ موقعا مخيم البص ومخيم برج الشمالي في منطقة بصور بترتيب دليل للمخيمين لخدمة كل 
يّعرف بشكل سريع على حياة المخيمات، " دليل المخيم" نأذ إالمبادرة مهمة، . من يسكن فيهما

 يضًاأراكز الصحية واختصاصاتها، وُيعلم بدوامها، ويعّرف حيث يعّدد المدارس والم
بالجمعيات والنقابات وكيفية االتصال بها، وما هي مهامها، كما يعلن عن الندوات التي تقيمها، 

 يضًاأهذه المادة تساعد . الجهات الرسمية التي يجب التعامل معها في حاالت معينة لىإضافة إ
 .ذهان الجمهور العربيعلى تغيير صورة المخيمات في أ

تدّل نشأة التكتالت اإلعالمية على ضرورة توحيد الجهود اإلعالمية الفلسطينية، وضرورة  – 1
ضافة إ(. مواقع المخيمات خاصة)دعم الشباب اإلعالميين المتطوعين لخدمة قضيتهم وشعبهم 

الكتابة، الصورة، التقنيات )جهود تدريب اإلعالميين على التعامل مع اإلعالم اإللكتروني  لىإ
 فان، وحتى ال تصبح هذه التكتالت بديلة عن المواقع الموجودة، (الجديدة والمتطورة باستمرار

تكوين شبكة إعالمية متينة من خالل االنتساب والمراسلين قد تساعد المواقع الموجودة على 
وز المشاكل التي تعاني منها، وهي قلة الخبرة وقلة المال، كما وضح أكثر من مسؤول، تجا

وذلك يتطلب لقاءات دورية بين المواقع لتوحيد الجهود وتوزيع المهام واالهتمامات، حتى تكون 
 لىإكانت مهمة هذه الشبكة هي التصدي  نإ. يضاأالمواقع متناسقة مع بعضها البعض ومتكاملة 
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توسيع مهامها  يضًاأمكانها إببالتوافق مع التنظيمات الفلسطينية، والرد عليه، " المشبوه اإلعالم"
تقرير دوري عن أهم مجريات األحداث الفلسطينية في لبنان، مركزة على بعض  صدارإب

 لىإالجوانب المهمة في حياة الفلسطينيين في لبنان، وذلك للتوزيع عبر المواقع أو مباشرة 
ترجمة هذا التقرير  يضًاأيمكن . اني والعربي، والدوائر المعنية بالشأن الفلسطينياإلعالم اللبن

يتضح  ذإاللغات االجنبية للتوزيع على الهيئات الدولية والسفارات، وعلى المواقع األجنبية،  لىإ
اإلعالم الغربي إال من خالل  مامهاأما يتوقف  نادرًاشؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان  نأ

وبهذه الجهود، تكون الشبكة اإلعالمية المكّونة من .  أو الحياة البائسة" بؤر أمنية"ورة الـ ص
المواقع الفلسطينية مصدرًا مهمًا للصحف جعل "قد بدأت بـ  ليهاإالمواقع الفلسطينية المنتسبة 

مي كما اقترح اإلعال" ووسائل اإلعالم المختلفة، وخصوصًا ما يتعلق منها بأخبار المخيمات
مواقع اإلنترنت الفلسطينية في لبنان لالرتقاء بمستوى األداء والتزام "مقال )هيثم ابو الغزالن 

 (.، مجلة العودة2212نشر في شباط " معايير المهنية

لقد تم التركيز، في هذه الدراسة، على المواقع الصادرة عن المخيمات الفلسطينية في لبنان، 
 نأالمعنّيين، غير  لىإجئين والمخيمات وأن تنقل واقعهم تشكل صوت الال نأالتي يراد منها 

المواقع األخرى، وخاصة المواقع الجامعة للقضية الفلسطينية، التابعة لحركات المقاومة أو 
جانب  لىإ، أحياناغيرها، تقوم بدور مهم من خالل متابعة الشأن الفلسطيني العام في تفاصيله 

يمكن اعتبارها ضمانة وحدة القضية ووحدة الشعب في . نمتابعتها ألوضاع الالجئين في لبنا
، غير وسلوأمواجهة االحتالل، في ظل حالة التشتت واالنقسام الجغرافي الذي كرسته اتفاقيات 

كما أنها ( حول التحقيقات في المخيمات مثال)تشارك المواقع األخرى بعض المالحظات  نهاأ
 إعالميًا مصدرًاتقدم القليل من المقاالت الممّيزة الصادرة عن طاقم العاملين فيها، لكي تصبح 

في لبنان والوطن العربي، ومصدر توعية للجمهور الفلسطيني والجمهور العربي حول القضية 
مواقع فلسطينية في لبنان لمتابعة الوضع الفلسطيني في هذا البلد ال يغني  نتاجإن إ. يةالفلسطين

عن مساهمتها في حمل الهم الوطني العام، عن طريق التوعية وتمكين وتشجيع الشباب في 
 . التعبير عن رأيهم في شتى األمور، وخاصة في الصراع العربي الصهيوني

يني دور رائد في توحيد الشعب الفلسطيني حول قضيته، في في الخالصة، كان لإلعالم الفلسط
 عالميًاالديار، وفي فضح  لىإزرع حب المقاومة والتضحية من أجل تحرير فلسطين والعودة 

بعد تشرذم القضية بسبب البرنامج المرحلي ثم اتفاقيات أوسلو وما . ممارسات العدو الهمجية
دو، لم يعد هناك إعالم فلسطيني يوّحد بين تبعها من اتفاقيات وحروب ومفاوضات مع الع

، بين أراضي 1919والتي احتلت عام  1998الداخل والخارج، بين المناطق المحتلة عام 
 بناءأولكن فتحت التقنيات اإلعالمية الحديثة مجال التواصل بين . السلطة الفلسطينية والالجئين

مواقع وصفحات تواصل إعالمية  اءنشإبالشعب الواحد ومواكبة أخباره حيث يتواجد، وسمحت 
تنقل  انكيف يمكن .  تهتم بتفاصيل الحياة، في المخيمات في الشتات وفي مدن الوطن المحتل

هذه المواقع صورة واقعية ودقيقة عن أماكن تواجدها دون أن تغرق في الخصوصيات وتساهم، 
بناء وحدة الشعب  ةعادإجانب اآلخرين، في حمل الهم الفلسطيني والعربي األهم وهو  لىإ

الفلسطيني، توعية األجيال الشابة على القضية، تحصين الشعب الفلسطيني من خطر التجزئة 
ودعم خط مقاومة ومناهضة االحتالل؟ من خالل رصد الواقع اإلعالمي الفلسطيني في لبنان 

 .في الوقت الحالي، حاولت الدراسة تقديم بعض اإلجابات على هذه األسئلة

 


