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Abstract
The issue of Palestinian prisoners inside the prisons of the Israeli occupation is considered a humanitarian issue par excellence، as it affects every Palestinian family as a
result of the absence of a husband، wife or son.
Almost no Palestinian house is vacant without one or more prisoners، and even women، children and the elderly are not spared from these arrests.
The problem of the study was to identify the role of public relations in the Ministry
of Detainees and Ex-Prisoners Affairs in educating the Palestinian public about the
issue of prisoners، the nature of this role and the means used to bring support and
solidarity with this important and sensitive issue through the applied study on the
employees of the ministry.
This study falls within the descriptive research، as the researcher used the survey
method، and the practice methods survey was chosen through it.
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The ministry positively affects the public’s level of solidarity with the prisoners’ issue،
and most respondents agree to a large extent that public relations have a role in decision-making in the ministry. Most of them agree that there are external factors that
affect the work of public relations and its services.
The researcher presented a set of recommendations، the most prominent of which
was that the Public Relations Department should be interested in communicating
with the internal and external audience of the ministry to draw up the department’s
policy and plan.
Keywords:public relations; prisoners; occupation; the Palestinian public.
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم  -جامعة بغداد

دور العالقات العامة في توعية الجمهور الفلسطيني بقضية األسرى لدى االحتالل
دراسة تطبيقية على العاملين في وزارة شؤون األسرى والمحررين

مستخلص

أ.م.د .وائل عبد الرزاق المناعمة

تعتبر قضية األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي قضية إنسانية بامتياز،
كونها تمس كل عائلة فلسطينية نتيجة لغياب الزوج أو الزوجة أو االبن ،فال يكاد يخلو بيت فلسطيني
إال ويوجــد بــه أســير أو أكثــر ،ولــم تســلم مــن هــذه االعتقــاالت حتــى النســاء واألطفــال وكبــار الســن.
وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور العالقات العامة في و ازرة شؤون األسرى والمحررين
في توعية الجمهور الفلســطيني بقضية األســرى ،وطبيعة هذا الدور والوســائل المتبعة لجلب الدعم
والتضامن مع هذه القضية المهمة والحساسة من خالل الدراسة التطبيقية على العاملين في الو ازرة.
وتقــع هــذه الد ارســة ضمــن البحــوث الوصفيــة ،كمــا اســتخدم الباحــث منهــج المســح وتــم
اختيــار مســح أســاليب الممارســة مــن خاللــه ،وكانــت صحيفــة االســتقصاء والمقابلــة أداتــي الد ارســة،
وتوصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:
أن معظــم أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة علــى أن الكفــاءة الوظيفيــة لموظفــي العالقــات
العامــة فــي الــو ازرة يؤثــر إيجابيـاً علــى مــدى إقبــال الجمهــور للتضامــن مــع قضيــة األســرى ،كمــا أن
أغلــب أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة علــى أن للعالقــات العامــة دور فــي صنــع القـرار فــي الــو ازرة.
ومعظمهــم موافقــون علــى أن هنــاك عوامــل خارجيــة تؤثــر علــى عمــل العالقــات العامــة وخدماتهــا.
وقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات كان أبرزهــا ،أن تهتــم دائ ـرة العالقــات العامــة
بالتواصــل بالجمهــور الداخلــي والخارجــي للــو ازرة لرســم سياســة وخطــة الدائ ـرة ،وأوصــى الباحــث
بضــرورة أن يحصــل موظفــي العالقــات العامــة فــي الــو ازرة علــى دورات كافيــة فــي مجــال التخصــص.
الكلمات المفتاحية :العالقات العامة; األسرى; اإلحتالل; الجمهور الفلسطيني.
* الباحث :أ.م.د وائل عبد الرزاق المناعمة ،أستاذ مساعد في قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية بغزة فلسطين
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المقدمة Introduction
تعتبــر قضيــة األســرى الفلســطينيين داخــل ســجون ومعتقــات االحتــال اإلس ـرائيلي قضيــة
إنسانية بامتياز ،كونها تمس كل بيت وعائلة فلسطينية وتؤثر على الروابط االجتماعية في األسرة
الفلسطينية نتيجة لغياب الزوج أو الزوجة أو االبن ،فال يكاد يخلو بيت فلسطيني إال ويوجد به أسير
أو أكثر وربما عائالت بأكملها داخل سجون االحتالل ،ولم تسلم من هذه االعتقاالت حتى النساء
واألطفال وكبار السن ،ومنهم من ولد داخل السجون ،فمع كل أسير قصة ورواية ستتناقلها األجيال
وتحتاج لمجلدات لتحكي قصة األسير مع السجان والظلم الواقع عليه والحرمان من أبسط الحقوق
اإلنسانية والتي كفلتها جميع االتفاقات والمعاهدات( .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان)2021 ،
ومنــذ احتــال الكيــان الصهيونــي لأل ارضــي الفلســطينية عــام 1967م قامــت ســلطات
االحتــال وبشــكل ممنهــج باالعتقــاالت الجماعيــة للفلســطينيين حتــى وصــل عــدد الفلســطينيين الذيــن
دخلـوا الســجون اإلسـرائيلية حوالــي مليــون أســير حتــى يومنــا هــذا ،بعضهــم أمضــى أكثــر مــن أربعيــن
عامــا داخــل ســجون االحتــال.
مــن خــال مــا تقــدم يــرى الباحــث بضــرورة أن يكــون دور مهــم للعالقــات العامــة فــي و ازرة
شــؤون األســرى والمحرريــن فــي توعيــة المجتمــع الفلســطيني بقضيــة األســرى الفلســطينيين لــدى
االحتــال مــن خــال القيــام بحمــات ممنهجــة تصــل إلــى مختلــف أف ـراد المجتمــع مــن أجــل رفــع
درجــة التضامــن مــع قضيــة األســرى.
الدراسات السابقة Previous studies
أجريــت العديــد مــن الد ارســات والبحــوث العلميــة حــول العالقــات العامــة واألســرى فــي ســجون
االحتــال ،لــذا تــم اختيــار أقــرب هــذه الد ارســات لموضــوع البحــث وهــي:
أوال :دراســة (قديــح و أبــو زيــد )2019 ،بعنــوان «الــدور االتصالــي للعالقــات العامــة فــي
الجامعــات نحــو جمهورهــا الداخلــي.

د ارســة ميدانيــة طبقــت علــى عينــة عش ـوائية قوامهــا  60مفــردة ،تــم اســتخدام منهــج المســح،
حيــث وتقــع هــذه الد ارســة ضمــن البحــوث الوصفيــة ،حيــث شــكلت « دائ ـرة العالقــات العامــة
« مجتمــع الد ارســة ،كمــا اســتخدمت الباحثتــان أداة االســتبيان فــي جمــع البيانــات والمعلومــات.
وتوصلــت الد ارســة لمجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

 أكــد  %41مــن المبحوثيــن ،أن الجامعــة تســتفيد مــن عمــل نشـرات األخبــار والب ارمــج ومــن إجـراء
المقابــات فــي مجالهــا كعالقــات عامــة.
 بينمــا تؤكــد أن مــا نســبته  %36بــأن الدائـرة تســتفيد مــن وســيلة « الصحــف» فــي اتصالهــا مــع
العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي

86

دور العالقات العامة في توعية الجمهور الفلسطيني بقضية األسرى لدى االحتالل

جمهورهــا ،كمــا أنهــا تأخــذ بعضــا مــن اهتمامهــم.

ثانياً :دراسة (قاعود )2020 ،تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير األخالقي.

هدفــت هــذه الد ارســة إلــى الكشــف عــن أثــر التعذيــب الــذي تعــرض لــه األســرى المحرريــن
فــي ســجون االحتــال ،وذلــك علــى أيــدي محققــي جهــاز األمــن العــام «الشــباك» وجيــش االحتــال
اإلسـرائيلي وعالقــة ذلــك بمســتوى التفكيــر األخالقــي لــدى األســرى .وقــد تــم اختيــار عينــة عشـوائية
طبقيــة تتكــون مــن  300أســير محــرر مــن ســنة ( 1994حتــى  )2017مــن الذكــور تمثــل  %10مــن
المجتمع األصلي في قطاع غزة( .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان )2019 ،ولجمع المعلومات
تــم اســتخدام االســتبانة كأداة رئيســة وهــي تتكــون مــن مقيــاس شــدة التعذيــب ،مقيــاس التفكيــر
األخالقي ،ومقياس السلوك الديني ،وقد بينت النتائج وجود عالقة عكسية بين شدة التعذيب ومدة
االعتقــال ومســتوى التفكيــر األخالقــي .كمــا بينــت وجــود فــروق جوهريــة بيــن المســتويات التعليميــة
ومســتوى التفكيــر األخالقــي .ولــم يتبيــن وجــود أي عالقــة بيــن الســلوك الدينــي ومقيــاس التفكيــر
األخالقــي ،كمــا لوحــظ عــدم وجــود فــروق جوهريــة بيــن نــوع المواطنــة ومســتوى التفكيــر األخالقــي.
ثالثاً :دراسة (قوته )2020 ،بعنوان «خبرة السجن والقدرة على التحمل بين السجناء المحررين».

وقــد هدفــت الد ارســة إلــى وصــف أن ـواع مختلفــة مــن خب ـرات الســجن وعالقتهــا بالخب ـرات
والمتغيرات النفســية «الســيكولوجية» .عينة الد ارســة ( )79أســي اًر فلســطينياً محر اًر عمل لهم مقابالت
عــن خبراتهــم فــي األســر ،طــرق التأقلــم ،طبيعــة شــخصياتهم وصحتهــم النفســية .وقــد كان متوســط
أعمارهــم ( )25,4ســنة .وكان  )74,7%يعيشــون فــي مخيمــات و ( )25,3يعيشــون فــي المــدن،
أمــا أداة البحــث فهــي االســتبانة لمعرفــة القــدرة علــى التحمــل بيــن األســرى المحرريــن وشــملت ()46
بنــداً توصــف المــدى المعرفــي والعاطفــي والســلوكي كإســتراتيجيات اســتخدمت للتوافــق والتحمــل أثنــاء
الظــروف الصعبــة .وأظهــرت النتائــج (التحليــل الكيفــي) عــن وجــود ســبعة أنـواع مــن خبـرات األســر،
فقط واحدة من هذه الخبرات كانت مشــاعر ســلبية عبر عنها من خالل المعاناة وخيبة األمل ،وقد
أفادت النتائج أن الرجال كبار السن الذين تعرضوا لتعذيب قاس يشعرون بمعاناة أكبر من األخرين.
أوجه االتفاق واالختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:
أوال :أوجه التشــابه Similarities
تتفــق هــذه الد ارســة مــع الد ارســات الســابقة فــي تنــاول أدوار دائ ـرة العالقــات العامــة ،كمــا
تتشــابه مــع الد ارســات الســابقة مــن حيــث المنهــج ،حيــث اســتخدمت البحــوث الوصفيــة وفــي إطارهــا
المنهــج المســحي للحصــول علــى معلومــات دقيقــة عــن موضــوع البحــث ،أمــا أداتــا الد ارســة فكانتــا
صحيفــة االســتبيان والمقابلــة الشــخصية.
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ثانيــا :أوجــه االختالف Differences
تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الموضوع حيث تسعى الدراسة إلى التعرف
على دور العالقات العامة في توعية الجمهور الفلسطيني بقضية األسرى الفلسطينيين لدى االحتالل.
مشكلة الدراسة Study problem
تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على دور العالقات العامة في و ازرة شؤون األسرى والمحررين
في توعية الجمهور الفلســطيني بقضية األســرى ،وطبيعة هذا الدور والوســائل المتبعة لجلب الدعم
والتضامن مع هذه القضية المهمة والحساسة من خالل الدراسة التطبيقية على العاملين في الو ازرة.
أهمية الدراسة The importance of study
تكمــن أهميــة الد ارســة فــي كونهــا تســعى للتعــرف علــى واقــع األســرى ومــدى االهتمــام
بقضيتهــم مــن خــال:
 توعيــة الجمهــور الفلســطيني فــي أهميــة المشــاركة بالفعاليــات التــي تنظمهــا المؤسســات التــي
تعنــي بقضيــة األســري.
 العمل على التخفيف من األضرار النفسية والمادية التي لحقت بأسر األسرى وأطفالهم.
 تعمل على فضح الممارسات اإلسرائيلية تجاه فضية األسرى الفلسطينيين.
 تأتــي أهميــة الد ارســة مــن كونهــا الد ارســة األولــى التــي تتعقــب دور دائـرة العالقــات العامــة فــي
و ازرة شــؤون األســرى والمحرريــن فــي قطــاع غـزة.
أهداف الدراسة Study objectives
تهــدف الد ارســة إلــى اإلجابــة عــن التســاؤل الــذي يمثــل جوهــر مشــكلة الد ارســة باإلضافــة إلــى
وضع اليد على جوانب القصور في الدور الذي تضطلع به العالقات العامة في و ازرة شؤون األسرى
والمحررين في توعية الجمهور الفلســطيني بقضية األســري ،كما تهدف الد ارســة إلى التعرف على:
 معرفــة دور دائ ـرة العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى والمحرريــن ،والمهــام التــي تقــوم
بهــا ،وبرامجهــا لتوعيــة الجمهــور الفلســطيني بقضيــة األســرى داخــل ســجون االحتــال.
 معرفة مدى وعي الجمهور الفلسطيني بقضية األسرى في سجون االحتالل.
 معرفة مدى تأثير العالقات العامة في توعية الجمهور الفلسطيني بقضية األسرى.
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التعرف على المعيقات التي تواجه دائرة العالقات العامة في الو ازرة.
رصد كافة االنتهاكات التي قام بها العدو الصهيوني بحق األسرى.
رصد األنشطة والفعاليات التي تقوم بها و ازرة شؤون األسرى والمحررين لخدمة األسرى وقضيتهم.
التركيز على قضية األسرى المرضى في السجون.
تناول قضية األسرى األطفال.
التطرق إلى معاناة األسيرات في السجون.
مدى اهتمام الشعب الفلسطيني بقضية األسري ،ودور الو ازرة في إثارة القضية.
تساؤالت الدراسة Study questions
تسعي الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت هي:

 مــا دور إدارة العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى والمحرريــن فــي توعيــة الجمهــور
الفلســطيني للمطالبــة بحقــوق األســرى الفلســطينيين فــي ســجون االحتــال اإلس ـرائيلي؟
 مــا األنشــطة التــي تنفذهــا إدارة العالقــات العامــة فــي الــو ازرة لتوعيــة الجمهــور الفلســطيني بقضيــة
األسرى؟
 ما أبرز العوامل المؤثرة في عمل العالقات العامة في و ازرة شؤون األسرى والمحررين؟
 ما موقع دائرة العالقات العامة في الهيكل التنظيمي في و ازرة شؤون األسرى والمحررين؟
 ما حجم االهتمام بقضية األسري على المستوى الرسمي والشعبي؟
 ما حجم مشــاركة جميع شـرائح الشــعب الفلســطيني في أنشــطة وفعاليات و ازرة شــؤون األســرى
والمحررين؟
مــا هــو دور العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى والمحرريــن فــي التواصــل مــع

المؤسســات الحقوقيــة لخدمــة قضيــة األســري؟
 هل أعطت و ازرة شؤون األسرى والمحررين االهتمام الكافي لقضية األسرى؟
 ما أهم الوسائل االتصالية المستخدمة لنشر الوعي بقضية األسرى؟
 ما هي المشكالت التي تواجه العالقات العامة في نشر الوعي بقضية األسرى؟
اإلطار النظري للدراسة The theoretical framework of the study
نظرية حارس البوابة (الحميد ،2004 ،صفحة :Gate Keeper Theory(( )51

يعــود الفضــل فــي تطويــر هــذه النظريــة إلــى عالــم النفــس النمســاوي األصــل ((K. Lewin
الــذي اســتخدم مصطلــح حــارس البوابــة عــام  1947ليشــير إلــى العمليــة التــي تســير فيهــا المــادة
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اإلعالميــة فــي قن ـوات حتــى تصــل إلــى الجمهــور الــذي يمثــل المحــررون والكتّــاب إحداهــا ،ويتأثــر
إنتاجهــم اإلعالمــي باتجاهــات الممارســة المهنيــة فــي المؤسســات اإلعالميــة باإلضافــة إلــى العوامــل
التنظيميــة واالعتبــارات الشــخصية ،وتشــمل هــذه العمليــة االختيــارات والقـ اررات التــي يتضمنهــا العمــل
اإلعالمــي ،والمتعلقــة بالســماح ألخبــار معينــة بالمــرور مــن خــال هــذه القنـوات أو البوابــات.
اإلطار المنهجي للدراسة Systematic framework of the study
نوع الدراسة ،منهجها وأدواتهاThe type of study, its curriculum and its tools :
 :1نوع الدراسة Study type
تنتمــي هــذه الد ارســة إلــى البحــوث الوصفيــة ،وتقــوم علــى وصــف طبيعــة وخصائــص مجتمــع
معيــن ،موقــف معيــن ،جماعــة معينــة ،فــرد معيــن ،وذلــك تبع ـاً لمشــكلة الد ارســة ،وتهــدف البحــوث
الوصفيــة إلــى تصويــر وتحليــل ،وتقويــم الظاه ـرة موضــع الد ارســة (حســين ،1976 ،صفحــة )28
فالد ارســة تهــدف إلــى التعــرف علــى دور العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى والمحرريــن فــي
توعيــة الجمهــور الفلســطيني بقضيــة األســرى.
 .2منهج الدراسة Curriculum
اســتخدم الباحــث منهــج الد ارســات المســحية ،لكونــه «جهــداً علمي ـاً منظم ـاً يســاعد فــي
الحصــول علــى المعلومــات والخصائــص التــي تتعلــق بالظاهـرة موضــع الد ارســة (حســين،1976 ،
صفحــة  ،)156مــن خــال اإلج ـراءات المنظمــة التــي تحــدد نــوع البيانــات ،ومصدرهــا ،وطــرق
الحصــول عليهــا ،وفــي إطــاره تــم اســتخدام أســلوب مســح أســاليب الممارســة.
 .3أداتي الدراسة My study tool
أوالً :صحيفة االستقصاء

يعــد االســتقصاء مــن األســاليب الرئيســية فــي جمــع البيانــات والمعلومــات ،وأكثرهــا شــيوعا،
ويتــم االســتقصاء بتوجيــه مجموعــة مــن األســئلة المعــدة ســلفاً.
ومــن هــذه األســئلة العلميــة يقــوم المبحــوث باإلجابــة عنهــا بطريقتــه وأســلوبه دون تقييــده
بخيــارات معينــة ،ومنهــا أيضـاً أســئلة مغلقــة حــدد فيهــا الباحــث للمبحــوث إجابــات وخيــارات محــددة،
يقــوم المبحــوث باختيــار إجابــة واحــدة أو أكثــر ،ومــن األســئلة كذلــك أســئلة نصــف مغلقــة يتــرك
للمبحــوث فيهــا وضــع اإلجابــة مــن عنــده إذا لــم يجــد إجابتــه ضمــن الخيــارات المطروحــة( .حســين،
 ،1976صفحــة  )114وقســم الباحــث صحيفــة االســتقصاء إلــى ثــاث وحــدات هــي:
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 الوحدة األولى :السمات العامة.
 الوحدة الثانية :مدى االهتمام بقضية األسري.
 الوحدة الثالثة :أنشطة دائرة العالقات العامة في و ازرة شؤون األسرى والمحررين.
ثانيا :المقابلة غير المقننة
ويتميــز هــذا النــوع مــن المقابــات بالمرونــة فــي إدارة المقابلــة وتوجيــه األســئلة والحـوار فــي
إطار الخطوط واألهداف العامة لتنظيم المقابلة ،وتترك الحرية للمبحوث في التعبير عن رأيه وأفكاره
ومعتقداته بحرية كاملة دون أي قيود ،واألسئلة فيها تكون قليلة ألجل توجيه الحوار الذي يهدف إلى
∗1
التعمق في شخصية المبحوث وأفكاره ومعتقداته وتتطلب مهارة اتصالية عالية( .حسين أ)2020 ،.
مجتمع الدراسة Study community
ســيتم تطبيــق هــذه الد ارســة علــى و ازرة شــؤون األســرى والمحرريــن ∗2والتــي تعنــي بقضيــة
األســرى حيــث ســيتم اختيــار المســح الشــامل للعامليــن فــي الــو ازرة.
عينة الدراسة Sample study
عينــة الد ارســة هــو أســلوب المســح الشــامل (العبــد و عزمــي ،1997 ،صفحــة  )139علــى
العاملين في و ازرة شؤون األسرى والمحررين « كون مجتمع الدراسة محدود ولتالفي أخطاء التعميم
التي تنتج عن استخدام العينة ،لذا كانت عينة الدراسة ( 30موظف وموظفة) ،حيث أنه تم تعبئة 30
استمارة وذلك لصعوبة التواصل مع باقي موظفي و ازرة األسرى البالغ عددهم حوالي أربعين موظفاً.
حدود الدراسة Study limits
 الحد المكاني
تجرى الدراسة على العاملين في و ازرة شؤون األسرى والمحررين في قطاع غزة.
 الحد الزماني
تم اجراء الدراسة في مطلع عام 2022م.

 ∗ 1مدير عام العالقات العامة واإلعالم في وزارة شؤون األسرى السابق
 ∗ 2في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ  1998/8/7اتخذ الرئيس الراحل ( ياسر عرفات ) رحمه هللا ق ار اًر بإنشاء
و ازرة شؤون األسرى والمحررين ،والتي من أهم أهدافها تحسين الظروف االعتقالية لألسرى لحين إطالق سراحهم.
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مصطلحات الدراسة Study terms
 العالقــات العامــة :النشــاط المخطــط الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الرضــا والتفاهــم المتبــادل بيــن
المنظمــة وجماهيرهــا سـواء داخليـاً أو خارجيـاً مــن خــال سياســات وب ارمــج تســتند فــي تنفيذهــا علــى
األخــذ بمبــدأ المســؤولية االجتماعيــة( .الصحــن ،2015 ،صفحــة )17
 األسرى »:هو كل شخص يتم أسره أو اعتقاله من قبل قوة محاربه مناوئة خالل الحرب ،وفي
المفهــوم الضيــق فــان الكلمــة تســتخدم لوصــف األســير مــن أفـراد الجيــوش النظاميــة ،أمــا فــي المفهــوم
األشمل فإنها تعني أيضا أفراد حرب العصابات المدنيين الذين يحملون السالح بوجه العدو بصورة
فعليــة وغيــر المقاتليــن المتواجديــن أو المرافقيــن للقـوات العســكري (ســرمك ،2017 ،صفحــة . )84
النتائج والتوصيات Findings and recommendations
ويحتوي هذا المبحث على الســمات الشــخصية للمبحوثين ونتائج األســئلة األساســية ونتائج
األســئلة المفتوحة والنتائج العامة ومناقشــتها ،ثم أهم التوصيات التي توصلت إليها الد ارســة.
السمات الشخصية Personality traits
جدول ( )1يوضح نوع المبحوثين
العدد
18
12
30

 .1النوع
ذكر
أنثى
المجموع

النسبة المئوية
60%
40%
100%

يتبين من الجدول السابق أن  %60من أفراد العينة من الذكور بينما  %40من اإلناث.
جدول ( )2يوضح أعمار المبحوثين
 .2العمر

العدد

النسبة المئوية

أقل من  20سنة

0

0%

20-29
30-39
 40فما فوق
المجموع

21
6
3
30

70%
20%
10%
100%
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يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %70مــن أف ـراد العينــة كانــت المرحلــة العمريــة لهــم «مــن
 29-20ســنة» و %20مــن أفـراد العينــة تتـراوح أعمارهــم مــا بيــن  39-30ســنة» بينمــا  %10مــن
أف ـراد العينــة كانــت المرحلــة العمريــة لهــم « 40ســنة فمــا فــوق».
جدول ( )3يوضح الحالة االجتماعية لعينة الدراسة
 .3الحالة االجتماعية أعزب

العدد

النسبة المئوية

أعزب
متزوج
غير ذلك
المجموع

16
14
0
30

53.3%
46.7%
0%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن % 53.3مــن أفـراد العينــة الحالــة االجتماعيــة لديهــم «أعــزب» بينمــا
 46.7مــن أفـراد العينــة الحالــة االجتماعيــة لديهــم متــزوج».
جدول ( )4يوضح المستوى األكاديمي لعينة الدراسة
النسبة المئوية
العدد
 .4المستوى األكاديمي
ثانوية ودبلوم
بكالوريوس
ماجستير

4
24
2

13.3%
80%
6.7%

دكتوراه فما فوق

0

0%

المجموع

30

100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن % 13.3مــن أفـراد العينــة المســتوى األكاديمــي لهــم «ثانويــة
ودبلــوم» و 80%مــن أفـراد العينــة المســتوى األكاديمــي لهــم «بكالوريــوس» بينمــا  % 6.7مــن أفـراد
العينــة المســتوى األكاديمــي الهــم الماجســتير».
جدول ( )5يوضح مكان اإلقامة لعينة الدراسة

 .1مكان اإلقامة

العدد

النسبة المئوية

مدينة
قرية
مخيم
المجموع

23
1
6
30

76.7%
3.3%
20%
100%
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يتبين من الجدول السابق أن  % 76.7من أفراد العينة مكان اإلقامة لديهم «مدينة» و% 3.3
من أفراد العينة مكان اإلقامة لديهم قرية» بينما  20%من أفراد العينة مكان اإلقامة لديهم «مخيم».
العالقات العامة في وزارة شؤون األسرى
جدول ( )6يوضح برامج وأنشطة دائرة العالقات العامة في توعية الجمهور الفلسطيني
يوجد برامج وأنشطة لدائرة العالقات العامة في توعية الجمهور الفلسطيني
في قضية األسرى الفلسطينيين

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

5
13
8
4
0
30

16.7%
43.3%
26.7%
13.3%
0%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن %16.7مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة جــدا علــى أنــه
يوجــد ب ارمــج وأنشــطة لدائ ـرة العالقــات العامــة فــي توعيــة الجمهــور الفلســطيني فــي قضيــة األســرى
الفلسطينيين و %43.3موافقون بدرجة كبيرة و %26.7مترددين ،بينما %13.3موافقون بدرجة ضعيفة.
جدول ( )7يوضح تأثير قسم العالقات العامة في وزارة األسرى على إقبال الجمهور
قسم العالقات العامة في وزارة األسري يؤثر إيجابا ً على إقبال الجمهور
للتضامن مع قضية األسرى

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

5
11
11
3
0
30

16.7%
36.7%
36.7%
10%
0%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن %16.7مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة جــداً علــى أن
العالقــات العامــة فــي و ازرة األســري تؤثــر إيجابـاً علــى إقبــال الجمهــور للتضامــن مــع قضيــة األســري
العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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و %36.7موافقــون بدرجــة كبي ـرة و % 36.7متردديــن بينمــا  %10موافقــون بدرجــة ضعيفــة.
جدول ( )8يوضح الكفاءة الوظيفية لموظفي العالقات العامة في وزارة األسرى
الكفاءة الوظيفية لموظفي العالقات العامة في المؤسسة يؤثر إيجابيا ً على
مدى إقبال الجمهور للتضامن مع األسرى

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

11
16
1
2
0
30

36.7%
53.3%
3.3%
6.7%
0%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن %36.7مــن أف ـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبي ـرة جــدا علــى
أن الكفــاءة الوظيفيــة لموظفــي العالقــات العامــة فــي المؤسســة يؤثــر إيجابي ـاً علــى إقبــال الجمهــور
للتضامــن مــع قضيــة األســرى ،و % 53.3موافقــون بدرجــة كبي ـرة و %3.3متردديــن بينمــا%6.7
موافقــون بدرجــة ضعيفــة.
جدول ( )9يوضح فاعلية أداء الموظفين في دائرة العالقات العامة في إيصال مهام الوزارة
فاعلية أداء الموظفين في دائرة العالقات العامة في إيصال مهام الوزارة
يساهم في التوعية بقضية األسرى الفلسطينيين

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

7
16
3
3
1
30

23.3%
53.3%
10%
10%
3.3%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن %23.3مــن أف ـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبي ـرة جــداً علــى
أن فاعليــة أداء الموظفيــن فــي دائـرة العالقــات العامــة فــي إيصــال مهــام الــو ازرة يســاهم فــي التوعيــة
بقضيــة األســري الفلســطينيين ،و %53.3موافقــون بدرجــة كبي ـرة ،و %10متردديــن و %10موافقــون
بدرجــة ضعيفــة ،بينمــا 3.3%موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
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95

دور العالقات العامة في توعية الجمهور الفلسطيني بقضية األسرى لدى االحتالل
جدول ( )10يوضح الدراسات الدورية التي تشرف عليها دائرة العالقات العامة
تقوم دائرة العالقات العامة بدراسات دورية للتعرف على احتياجات المجتمع
الفلسطيني للتوعية بقضية األسري
موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

العدد

النسبة المئوية

0
9
9
7
5
30

0%
30%
30%
23.3%
16.7%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %30مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة علــى أن دائـرة
العالقــات العامــة تقــوم بد ارســات دوريــة للتعــرف علــى احتياجــات المجتمــع الفلســطيني اتجــاه توعيــة
الجمهــور الفلســطيني بقضيــة األســري و %30متردديــن و % 23.3موافقــون بدرجــة ضعيفــة بينمــا
 % 16.7موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
جدول ( )11يوضح نشاطات العالقات العامة التي تساهم في فضح ممارسات االحتالل
تنفذ العالقات العامة جملة من األنشطة التي تساهم في فضح ممارسات
االحتالل محليا ً ودوليا ً

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

6
11
8
5
0
30

20%
36.7%
26.7%
16.7%
0%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %20مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة جــداً علــى أن
العالقــات العامــة تنفــذ جملــة مــن األنشــطة التــي تســاهم فــي فضــح ممارســات االحتــال محليـاً ودوليـاً
و %36.7موافقــون بدرجــة كبي ـرة و %26.7متردديــن بينمــا  %16.7موافقــون بدرجــة ضعيفــة.

العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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جدول ( )12يوضح مدى التزام موظفي دائرة العالقات العامة بمبادئ العالقات العامة
يلتزم موظفوا دائرة العالقات العامة بمبادئ العالقات العامة في الوزارة

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

2
12
6
9
1
30

6.7%
40%
20%
30%
3.3%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %6.7مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة جــداً علــى أن
موظفي دائرة العالقات العامة يلتزمون بمبادئ العالقات العامة في الو ازرة ،و %40موافقون بدرجة
كبيـرة و %20متردديــن و %30موافقــون بدرجــة ضعيفــة بينمــا  % 3.3موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
جدول ( )13يوضح دور العالقات العامة في صنع القرار
دور العالقات العامة في صنع القرار في الوزارة

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

5
10
9
4
2
30

16.7%
33.3%
30%
13.3%
6.7%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %16.7مــن أف ـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبي ـرة جــداً علــى
أن للعالقــات العامــة دور فــي صنــع الق ـرار فــي الــو ازرة ،و %33.3موافقــون بدرجــة كبي ـرة ،و%30
متردديــن ،و %13.3موافقــون بدرجــة ضعيفــة ،بينمــا  %6.7موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
جدول ( )14يوضح مدى التزام الوزارة بالقرارات الصادرة عن العالقات العامة
هناك تباطؤ فيما يتعلق بالتزام الوزارة بالقرارات الصادرة عن العالقات العامة

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة

7

23.3%

العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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10
10
3
30

متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

33.3%
33.3%
10%
100%

يتبين من الجدول الســابق أن %23.3من أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة على أن هناك
تباطــؤ فيمــا يتعلــق بالت ـزام الــو ازرة بالق ـ اررات الصــادرة عــن العالقــات العامــة ،و %33.3متردديــن،
و %33.3موافقــون بدرجــة ضعيفــة ،بينمــا  %10موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
جدول ( )15يوضح الدورات التي تعقد بشكل دوري للمواطنين الطالعهم على قضية األسري
العدد النسبة المئوية
3.3%
1
10%
3
20%
6
36.7%
11
30%
9
100%
30

يتم عقد دورات بشكل دوري للمواطنين الطالعهم على قضية األسري
موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

يتبين من الجدول السابق أن %3.3من أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة جداً على أنه يتم
عقــد دورات بشــكل دوري للمواطنيــن الطالعهــم علــى قضيــة األســرى ،و %10موافقــون بدرجــة كبيـرة
و %20متردديــن ،و % 36.7موافقــون بدرجــة ضعيفــة بينمــا  %30موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
جدول ( )16يوضح صعوبة في اتخاذ القرارات في دائرة العالقات العامة الختالف اآلراء
يوجد صعوبة في اتخاذ القرارات في دائرة العالقات العامة الختالف
اآلراء بين العاملين
موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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النسبة المئوية

2
4
7
11
6
30

6.7%
13.3%
23.3%
36.7%
20%
100%
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يتبين من الجدول السابق أن  %6.7من أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة جداً على أنه يوجد
صعوبة في اتخاذ الق اررات في دائرة العالقات العامة الختالف اآلراء بينهم ،و %13.3موافقون بدرجة
كبيرة ،و %23.3مترددين ،و %36.7موافقون بدرجة ضعيفة ،بينما  %20موافقون بدرجة ضعيفة جداً.
جدول ( )17يوضح طرق العالقات العامة للتعرف على مدى تواؤم خدمات المؤسسة مع احتياجات الجمهور
تلجأ العالقات العامة لطرق متنوعة للتعرف على مدى تواؤم خدمات
المؤسسة مع احتياجات الجمهور

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

1
7
9
7
6
30

3.3%
23.3%
30%
23.3%
20%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن %3.3مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة جــداً علــى أن
العالقــات العامــة تلجــأ لطــرق متنوعــة للتعــرف علــى مــدى تـواؤم خدمــات المؤسســة مــع احتياجــات
الجمهــور ،و %23.3موافقــون بدرجــة كبي ـرة ،و %30متردديــن و %23.3موافقــون بدرجــة ضعيفــة
بينمــا  %20موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
جدول ( )18يوضح طريقة تفاعل الجمهور مع خدمات العالقات العامة
تؤثر طريقة تفاعل الجمهور مع خدمات العالقات العامة على خطط عملها
وبرامجها المستقبلية
موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

العدد

النسبة المئوية

4
13
3
7
3
30

13.3%
43.3%
10%
23.3%
10%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %13.3مــن أف ـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبي ـرة جــداً علــى
أن طريقــة تفاعــل الجمهــور مــع خدمــات العالقــات العامــة تؤثــر علــى خطــط عملهــا وبرامجهــا
العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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المســتقبلية ،و %43.3موافقــون بدرجــة كبيـرة ،و %10متردديــن ،و %23.3موافقــون بدرجــة ضعيفــة،
بينمــا  %10موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
جدول ( )19يوضح وجود عوامل خارجية تؤثر على عمل العالقات العامة وخدماتها
هناك عوامل خارجية تؤثر على عمل العالقات العامة وخدماتها

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

6
16
6
1
1
30

20%
53.3%
20%
3.3%
3.3%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %20مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة جــداً علــى أن
هنــاك عوامــل خارجيــة تؤثــر علــى عمــل العالقــات العامــة وخدماتهــا ،و 53.3%موافقــون بدرجــة
كبي ـرة ،و %20متردديــن ،و %3.3موافقــون بدرجــة ضعيفــة وضعيفــة جــداً لــكل منهمــا.
جدول ( )20يوضح التعاون بين الوزارة وموظفي العالقات العامة
هناك تعاون ما بين إدارة الوزارة وموظفي العالقات العامة

العدد

النسبة المئوية

موافق بدرجة كبيرة جدا ً
موافق بدرجة كبيرة
متردد
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
المجموع

4
13
8
3
2
30

13.3%
43.3%
26.7%
10%
6.7%
100%

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %13.3مــن أف ـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبي ـرة جــداً علــى
أن هنــاك تعــاون كبيــر مــا بيــن الــو ازرة وموظفــي العالقــات العامــة ،و %43.3موافقــون بدرجــة كبيـرة،
و %26.7متردديــن ،و %10موافقــون بدرجــة ضعيفــة ،بينمــا  %6.7موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.

العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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جدول ( )21يوضح الدورات العلمية لموظفي العالقات العامة
موظفي العالقات العامة في وزارة األسري حاصلين على دورات كافية في هذا المجال العدد النسبة المئوية
موافق بدرجة كبيرة جدا ً
20%
6
16.7%
5
موافق بدرجة كبيرة
23.3%
7
متردد
26.7%
8
موافق بدرجة ضعيفة
موافق بدرجة ضعيفة جدا ً
13.3%
4
100%
30
المجموع

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  %20مــن أفـراد العينــة موافقــون بدرجــة كبيـرة جــداً علــى أن
موظفي العالقات العامة في و ازرة األسري حاصلين على دورات كافية في هذا المجال ،و%16.7
موافقــون بدرجــة كبي ـرة ،و %23.3متردديــن ،و %26.7موافقــون بدرجــة ضعيفــة ،بينمــا%13.3
موافقــون بدرجــة ضعيفــة جــداً.
مناقشة النتائج Discussion of results
توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من خالل الدراسة على النحو التالي:
 يرى الباحث أن تواجد دائرة العالقات العامة في و ازرة شؤون األسرى تؤثر ايجابياً على إقبال
الجمهــور علــى أنشــطتها ،كمــا أن كفــاءة الموظفيــن فــي المؤسســة واألداء الوظيفــي وااللتـزام بمبــادئ
العالقــات العامــة يؤثــر أيضــا علــى مــدى اإلقبــال علــى الــو ازرة ،والمســاهمة فــي توعيــة المواطنيــن
بقضيــة األســرى ،كمــا اتضــح مــن خــال النتائــج أن قيــام دائـرة العالقــات العامــة بفضــح الممارســات
اإلس ـرائيلية ضــد األســرى فــي ســجونها يعطــي دور فعــال لتوعيــة الجمهــور الفلســطيني بقضيتهــم،
وتقــوم دائ ـرة العالقــات العامــة فــي و ازرة األســرى بب ارمــج فعالــة وأنشــطة متعــددة لألســرى المحرريــن
ولــذوي األســرى الذيــن مــا ازل ـوا خلــف القضبــان مــن أجــل توعيتهــم بشــكل خــاص وتوعيــة المجتمــع
بشــكل عــام فــي القضيــة.
 يــرى الباحــث أن طريقــة تفاعــل الجمهــور مــع خدمــات العالقــات العامــة يؤثــر علــى خطــط
عملهــا وبرامجهــا المســتقبلية ،وعلــى مــدى فاعليــة دور دائـرة العالقــات العامــة داخــل الــو ازرة ،كمــا أن
هنــاك تعــاون كبيــر مــا بيــن إدارة الــو ازرة وموظفــي العالقــات العامــة مــن أجــل الوصــول لعمــل ناجــح،
كمــا أن دائـرة العالقــات العامــة تقــوم بعقــد دورات تدريبيــة للعامليــن لديهــا للوصــول إلــى كفــاءة عاليــة
فــي العمــل ،ممــا يؤثــر ايجابـاً فــي التوعيــة بقضيــة األســرى بيــن مختلــف فئــات المجتمــع الفلســطيني.
العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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 يــرى الباحــث أن دائ ـرة العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى تقــوم بب ارمــج وأنشــطة مــن
أجــل توعيــة الجمهــور الفلســطيني فــي قضيــة األســرى الفلســطينيين ،كــم أن تواجــد هــذه الدائـرة يؤثــر
علــى إقبــال الجمهــور علــى المؤسســة ،ممــا يدلــل علــى وجــود دائـرة عالقــات عامــة فاعلــة تقــوم بدورهــا
بشــكل جيــد لتحقيــق أهدافهــا بالتوعيــة والتحشــيد لصالــح قضيــة األســرى.
 يتضــح للباحــث أن الكفــاءة الوظيفيــة واألداء الوظيفــي وااللت ـزام بمبــادئ العالقــات العامــة
لموظفــي العالقــات العامــة فــي المؤسســة يؤثــر إيجابي ـاً علــى مــدى إقبــال الجمهــور والمســاهمة فــي
التوعيــة بقضيــة األســري.
 يســتنتج الباحــث أن دائ ـرة العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى تقــوم بد ارســات دوريــة
للتعــرف علــى احتياجــات المجتمــع الفلســطيني تجــاه توعيــة الجمهــور بقضيــة األســري ،ممــا يشــير
إلــى اســتخدام الطــرق واألســاليب العلميــة فــي عمــل دائ ـرة العالقــات العامــة.
 يــرى الباحــث أن و ازرة شــؤون األســري ال تعطــى األهميــة الكافيــة بعقــد دورات بشــكل دوري
للمواطنيــن الطالعهــم علــى قضيــة األســري.
 يــرى الباحــث مــن خــال النتائــج وجــود تعــاون كبيــر بيــن إدارة و ازرة شــؤون األســرى وموظفــي
العالقــات العامــة فيهــا ممــا يعــزز دور دائ ـرة العالقــات العامــة ويفتــح لهــا مجــاالت عديــدة للقيــام
بدورهــا المطلــوب نحــو قضيــة األســرى.
التوصيات Recommendations
ـاء علــى نتائــج الدراســة الميدانيــة فــإن الباحــث يعــرض بعض التوصيــات التي من الممكن
بنـ ً
أن تعمــل علــى تطويــر أداء العامليــن فــي وزارة شــؤون األســرى والمحرريــن علــى النحــو التالــي:
 يوصــى الباحــث إدارة العالقــات العامــة بالعمــل علــى كشــف وإبـراز النقــص والخمــول فــي دوائــر
وادارات و ازرة شــؤون األســرى والعمل على تعويضها وتحســينها.
 يوصــى الباحــث و ازرة شــؤون األســرى بضــرورة تفعيــل دور العالقــات العامــة ،ومناقشــتها فــي
الق ـ اررات التــي تصــدر عنهــا ،للوصــول إلــى تحقيــق أهــداف الــو ازرة واحتياجــات الجمهــور.
يوصــى الباحــث دائ ـرة العالقــات العامــة بضــرورة االهتمــام بالتواصــل بالجمهــور الداخلــي

والخارجــي للــو ازرة لرســم سياســة وخطــة العالقــات العامــة.
 يوصــى الباحــث بضــرورة أن يحصــل موظفــي العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى علــى
دورات كافيــة فــي مجــال العالقــات العامــة.
 يوصى الباحث و ازرة شؤون األسرى بوضع موظفين ذو كفاءة عالية في قسم العالقات العامة.
 يوصــي الباحــث دائ ـرة العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى بضــرورة االلت ـزام الكامــل
العدد (  ) 56مجلة الباحث االعالمي
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بسياســة الــو ازرة.
 يوصــى الباحــث دائـرة العالقــات العامــة فــي و ازرة شــؤون األســرى القيــام بعمــل د ارســات دوريــة
للتعــرف علــى احتياجــات الجمهــور.
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