


سلسلة أبحاث وسياسات ا$عالم - مركز تطوير ا$عالم
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية

المعالجة الصحفية
لعالقة وكالة اHونروا
بالالجئ الفلسطيني

دراسة تحليل مضمون
لصحف ا-يام – القدس – الحياة الجديدة

إعـــداد فريق البحث
د. لورد حبش

بهاء توام
روكسانا سالمة

مراجعة
مركز تطوير االعالم

2018



سلسلة أبحاث وسياسات اإلعالم
مركز تطوير اإلعالم

المعالجة الصحفية
لعالقة وكالة األونروا بالالجئ الفلسطيني 

دراسة تحليل مضمون لصحف األيام – القدس – الحياة الجديدة

إعداد فريق البحث
       د. لورد حبش   بهاء توام       روكسانا سالمة

مراجعة: مركز تطوير االعالم

أُنتج هذا البحث يف وحدة األبحاث والسياسات يف مركز تطوير اإلعالم بالتعاون مع معهد إبراهيم 
أبو لغد للدراسات الدولية يف جامعة بيرزيت، ضمن مشروع الوحدة يف العام 2017-2018، بدعم 

من وكالة التنمية الدولية السويدية )سيدا(. والبحث ملكية حصرية للمركز واجلامعة، وحقوق نشره 
واقتباسه تخضع للملكية الفكرية، واآلراء الواردة يف البحث ال تعبر بالضرورة عن رأي املركز.

 )mdc.birzeit.edu( :مركز تطوير اإلعالم- جامعة بيرزيت
هاتف: 2982175، فاكس: 2982180 

جلنة املضامني: نبال ثوابتة، بثينة السميري، عماد األصفر، ناهد أبو طعيمة، سعيد أبو معال.

منسق وحدة األبحاث والسياسات: صالح مشارقة

التدقيق اللغوي: سهيلة عبد اللطيف

التصميم الغرافيكي: عاصم ناصر

تاريخ النشر: نيسان 2018



3

الفهرس

5 ........................................................................................................ مقدمـــــــــة

6 ................................................................................................. إشكالية الدراسة

6 ................................................................................................... أسئلة الدراسة

1.1. األسئلة الفرعية............................................................................................. 6

6 ......................................................................................... 1.1.1 فرضيات الدراسة

7 ............................................................................................ 2.1.1 أهمية الدراسة

7 ........................................................................................... 3.1.1 أهداف الدراسة

2.1. اإلطار النظري.............................................................................................. 7

7 ..................................................................................... 1.2.1. نظرية وضع األجندة

2.2.1. نظرية املسؤولية االجتماعية............................................................................. 8

9 ............................................................................................. 3.1 منهجية الدراسة

4.1. أداة الدراسة................................................................................................ 9

9 ............................................................................................... 5.1. فئات التحليل

11 ............................................................................................ 6.1. مجتمع الدراسة

7.1 عينة الدراسة................................................................................................ 11

8.1. إجراءات الصدق والثبات................................................................................... 13

9.1. احليز الزماني للدراسة..................................................................................... 14

14 ........................................................................................... 10.1 األدبيات السابقة

1.10.1. التوجه األول: عالقة الوكالة بالالجئ................................................................... 14

2.10.1. التوجه الثاني: التغطية اإلعالمية لشؤون فلسطينية................................................... 24

3.10.1. حدود االستفادة من الدراسات السابقة................................................................ 25

4.10.1. ما مييز هذه الدراسة................................................................................... 25

26 ...... 2. مضمون وشكل املعاجلة الصحفية لعالقة وكالة األونروا بالالجئ الفلسطيني: عينة األحداث

26 ................................................................................................... 1.2. متهيــــــــد

2.2. عينة األحداث.............................................................................................. 26

1.2.2. على مستوى املضمون.................................................................................... 27

27 ............................... 1.1.2.2. ترتيب األولويات: اهتمام عينة الدراسة بالعالقة بني الوكالة والالجئ

2.1.2.2. املصادر الصحفية..................................................................................... 30

34 .................................................................................... 3.1.2.2. األشكال الصحفية



4

36 ..................................................................................... 2.2.2. على مستوى الشكل

38 .............................................................................. 1.2.2.2. ترتيب املادة يف الصفحة

2.2.2.2. الصورة................................................................................................ 40

3.2.2.2. اإلطار................................................................................................. 42

43 ......................................................................................... 4.2.2.2. عدد األعمدة

3. مضمون وشكل املعاجلة الصحفية لعالقة 

45 .......................................... وكالة األونروا بالالجئ الفلسطيني: عينة األسبوع الصناعي

1.3. متهيــــــــد.................................................................................................... 45

45 .......................................................................... 2.3. العينة الثانية: األسبوع الصناعي

1.2.3. على مستوى املضمون.................................................................................... 45

45 ............................... 1.1.2.3. ترتيب األولويات: اهتمام عينة الدراسة بالعالقة بني الوكالة والالجئ

50 .................................................................................... 2.1.2.3. األشكال الصحفية

2.2.3. على مستوى الشكل...................................................................................... 52

1.2.2.3. موقع املوضوعات...................................................................................... 52

2.2.2.3. ترتيب املادة يف الصفحة.............................................................................. 54

3.2.2.3. عدد األعمدة.......................................................................................... 56

4. مضمون وشكل املعاجلة الصحفية لعالقة وكالة األونروا 

59 ........................ بالالجئ الفلسطيني: مقارنة بني عينة األسبوع الصناعي وعينة األحداث.

1.4 متهيد........................................................................................................ 59

59 ...................................................... 2.4 مقارنة بني عينة األسبوع الصناعي وعينة األحداث.

1.2.4 على مستوى املضمون..................................................................................... 60

60 ................................ 1.1.2.4 ترتيب األولويات: اهتمام عينة الدراسة بالعالقة بني الوكالة والالجئ

63 ..................................................................................... 2.1.2.4 األشكال الصحفية

68 ............................................................................................... 5. االستنتاجات

70 ....................................................................................................... 6. املراجع



5

مقدمة
كان مــن نتائــج املمارســات اإلرهابيــة للعصابــات الصهيونيــة عــام 1948 تشــريد حوالــي 58 % مــن 
ــة مــن جهــة،  ــى مناطــق داخــل فلســطني التاريخي الشــعب الفلســطيني مــن أرضهــم. ُشــردوا بالقــوة إل
وإلــى مناطــق داخــل الــدول العربيــة املجــاورة مــن جهــة أخــرى. 1 وصــدر علــى إثــر تلــك الكارثــة أحــد 
أهــم قــرارات األمم املتحــدة املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، وهــو القــرار 194، القاضــي بحــق الالجئــني 
الفلســطينيني بالعــودة أو التعويــض.2 تبــع ذلــك مــن القــرارات التــي صــدرت نتيجــة مأســاة اللجــوء 
القــرار رقــم 302، الصــادر عــن هيئــة األمم املتحــدة يف عــام 1949، والقاضــي بتأســيس وكالــة األونــروا 

بهــدف إغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني، حيــث بــدأت الوكالــة عملهــا يف عــام 3.1950
تقــوم األونــروا بوظائــف تقــوم بهــا احلكومــات يف ســياق مــا تقدمــه مــن خدمــات لالجئــني )الصحــة 
والتعليــم والتمويــن(. ويف غيــر الســياق اخلدماتــي، لطاملــا كانــت للوكالــة أدوار سياســية منوطــة بهــا 
ال ســّيما بعــد انكفــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن لعــب الــدور احملــوري يف قضايــا الالجئــني 
بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 1993 وســعي الوكالــة حلــل نفســها. اســتمرت وكالــة األونــروا 
بعملهــا، ويتضــح مــن خــالل ذلــك أن هنــاك تداخــاًل وروابــط معقــدة بــني املجالــني اإلنســاني 
والسياســي لعملهــا، حيــث إن بقاءهــا تترتــب عليــه اســتمرارية تقدميهــا اخلدمــات لالجئــني، كمــا 

أنَّ لهــا دالالت سياســية تتمثــل بكونهــا شــاهداً علــى مأســاة اللجــوء.4
بعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــة وســتني عاماً على تأســيس وكالة غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني، 
مــا زال اجلــدل والنقــاش دائــراً حــول هــذه الوكالــة التــي أُنشــئت ملســاعدة الالجئــني الفلســطينيني، 
حيــث تعتبــر قضيتهــم األقــدم طرحــاً علــى طاولــة األمم املتحــدة. وتنبــع أهميــة هــذه الوكالــة 
ــط، فمســألة تراجــع  ــم فق ــن أجله ــة ُخصصــت م ــا وكال ــن أنه ــني الفلســطينيني م بالنســبة لالجئ
الدعــم أو محــاوالت إنهائهــا وتصفيتهــا ارتبطــت مبحاولــة تصفيــة قضيتهــم، فهــي تعتبــر مــن 

الشــاهدين علــى معاناتهــم وعــدم تنفيــذ القــرار رقــم 194 الســالف ذكــره. 
ــروا، تقــوم  ــة األون ــني ووكال ــة بــني كل مــن الالجئ ــة- املضطرب ــك العالقــة الضروري ــى ضــوء تل عل
هــذه الدراســة بتنــاول دور ثــالث مــن الصحــف الفلســطينية )األيــام والقــدس واحليــاة اجلديــدة( 
يف تنــاول هــذه العالقــة، ملــا متثلــه وســائل اإلعــالم مــن أداة ليســت فقــط لنقــل األخبــار واألحــداث، 
وإمنــا للتأثيــر علــى املجتمعــات ســلوكياً وفكريــاً، مــن خــالل كيفيــة حتليــل مجريــات األحــداث 
وإبــراز أهميتهــا وأولويتهــا علــى األحــداث األخــرى. يــزداد األمــر أهميــة حــني ينشــط اإلعــالم يف 

بيئــة تتطلــب إبــراز القضايــا الوطنيــة وإعطائهــا األهميــة واألولويــة التــي تســتحق.5 

ــة للدراســات واالستشــارات، 2012(،  ــز الزيتون ــروت: مرك ــا املعاصــرة )بي ــة وتطوراته ــا التاريخي ــة الفلســطينية خلفياته ــح، القضي 1 محســن صال
ص64.

2 عطا عبد الوهاب، مترجم، فلسطني والفلسطينيون )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،2003(، ص201.
3 الموقع الرسمي لوكالة األونروا، https://www.unrwa.org/ar/who-we-ar، آخر دخول للموقع 2017/4/19. 

http:// 2017/12/6 ،4 رنــدة فرح،»عالقــة مضطربــة ولكــن ضروريــة: األونــروا والفلســطينيون«، موقــع الشــبكة، شــبكة السياســات الفلســطينية
bit.ly/2ouWIs9، آخــر دخــول للموقــع 2017-2-28.

5 هيثــم أبــو الغــزالن، »دور اإلعــالم الفلســطيني يف تبنــي قضايــا الالجئــني«، موقــع الجــئ نــت، شــبكة أخبــار الالجئــني الفلســطينيني يف لبنــان، 
http://bit.ly/2p9ACfX، آخــر دخــول للموقــع 2017-2-22.
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إشكالية الدراسة
تأتــي ضــرورة تغطيــة الصحافــة الفلســطينية ملســألة عالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا مــن أهميــة 
ــة  ــا تشــهده هــذه العالق ــة، وم ــن جه ــى مأســاة اللجــوء م ــن شــاهد عل ــه م ــا متثل ــة مل ــك العالق تل
مــن توتــرات واضطرابــات مســتمرة مــن جهــة أخــرى. وعلــى ضــوء تلــك العالقــة مســتمرة التوتــر 
ودائمــة األهميــة، تتمثــل إشــكالية الدراســة يف تناولهــا مضمــون تغطيــة صحــف القــدس واحليــاة 
ــل االجتاهــات واألســاليب املتبعــة يف  ــروا، وحتلي ــة األون ــام لعالقــة الالجئــني بوكال ــدة واألي اجلدي
تلــك التغطيــة، لرصــد احليــز واألهميــة املخصصــة للموضــوع محــل الدراســة، والكشــف عّمــا إذا 
كانــت الصحــف محــل البحــث تعطــي مســألة عالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا األولويــة املســتحقة، 

وإذا مــا كان لتلــك التغطيــة دور يف إبــراز تلــك العالقــة بشــقيها اإلنســاني والسياســي.

أسئلة الدراسة
تســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس: كيــف غطــت صحــف األيــام والقــدس واحليــاة 

اجلديــدة مســألة عالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا يف الفتــرة الواقعــة بــني عامــي 2014 و2016؟

1.1 األسئلة الفرعية
■  ما القضايا التي تناولتها صحف الدراسة يف معاجلتها لعالقة الوكالة بالالجئ؟
■  ما هي املوضوعات التي عاجلتها صحف الدراسة حول عالقة الوكالة بالالجئ؟

■  ما هي املساحة التي أفردتها صحف الدراسة ملعاجلة هذا املوضوع؟
■  مــا هــي املصــادر التــي تعتمــد عليهــا صحــف األيــام، والقــدس، واحليــاة اجلديــدة، يف اســتقاء 

األخبــار واملعلومــات عــن الالجئــني ووكالــة األونــروا؟
■  مــا هــي طبيعــة املــواد األكثــر اســتخداماً يف الصحــف محــل الدراســة التــي تتنــاول عالقــة 

الالجئــني بوكالــة األونــروا؟
■  ما مدى اهتمام الصحافة احمللية املخلتفة بإبراز القضايا املتعلقة بعالقة الوكالة بالالجئ؟

■  ما مدى التزام الصحف الفلسطينية مبسؤوليتها االجتماعية جتاه قضايا الالجئني؟
ــة  ــاول مســألة عالق ــي تتن ــالف يف الصحــف محــل الدراســة الت ــا هــي أوجــه الشــبه واالخت ■  م

الالجئــني باألونــروا؟

1.1.1 فرضيات الدراسة
تفتــرض هــذه الدراســة أن الصحافــة الفلســطينية ال تصنــع أجنــدة بــل تقــوم بنقلهــا، مــا يــؤدي إلــى 
ــف  ــّم والكي ــروا بالك ــة األون ــني بوكال ــة الالجئ ــراز الصحــف محــل الدراســة ملســألة عالق عــدم إب

املســتحقني.
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ــة األونــروا تتســم باملوســمية نتيجــة  كمــا تفتــرض أن التغطيــة الصحفيــة لعالقــة الالجئــني بوكال
لعــدم اعتمــاد الصحــف محــل الدراســة علــى املســؤولية االجتماعيــة جتــاه قضايــا الالجئــني 

بالشــكل املطلــوب والضــروري.

2.1.1 أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من كونها: 

توضــح اجتاهــات التغطيــة الصحفيــة لعالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا، مــن خــالل حتليــل . 1
مضمــون املــواد اإلعالميــة التــي تتنــاول تلــك العالقــة.

تبرز دور الصحافة الفلسطينية يف تغطية جوانب العالقة بني وكالة األونروا والالجئني. . 2
توضيــح دور الصحافــة الفلســطينية يف نقــل الصــورة الشــاملة لعالقــة الالجئــني بوكالــة . 3

األونــروا، حيــث إن الدراســات الســابقة تناولــت تلــك العالقــة يف جزئيــات متناثــرة.
تكشــف هــذه الدراســة احليــز املخصــص لتغطيــة عالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا، ومــدى . 4

االلتــزام بعــرض تلــك القضيــة باالســتناد إلــى اإلطــار النظــري للدراســة.

3.1.1 أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى إبــراز مســألة عالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا والتعــرف علــى الكيفيــة التــي 
ــى  ــا تســعى الدراســة إل ــة يف الصحــف محــل الدراســة. كم ــك العالق ــة تل ــا تغطي ــم مــن خالله تت
ــك  ــام الصحــف بتل ــروا، ومــدى اهتم ــة األون ــني بوكال ــة الالجئ ــاول عالق ــة تن ــب أولوي ــار ترتي إظه

املســألة.

2.1 اإلطار النظري
تســتند هــذه الدراســة يف إطارهــا النظــري إلــى نظريــة وضــع األجنــدة ونظريــة واملســؤولية 

االجتماعيــة.

1.2.1 نظرية وضع األجندة
تؤكــد نظريــة وضــع األجنــدة علــى وجــود عالقــة بــني مــا تبــرزه وســائل اإلعــالم يف موادهــا وبــني 
مــا يعتقــد اجلمهــور أّنــه مهــم، مبعنــى أّن وســائل اإلعــالم تســاهم يف ترتيــب األولويــات عنــد 
املتلقــني، مــا يجعــل دور وســائل اإلعــالم دوراً تعليميــاً- توجيهيــاً. وتعــود اجلــذور التاريخيــة لنظريــة 
ــارد كوهــني  وضــع األجنــدة إلــى عــام 1958 يف املقــال الــذي نشــره نورتــون لــوجن وإلــى كتــاب برن

ــة” الصــادر عــام 1968.  “الصحافــة والسياســة اخلارجي
ــوان “االتصــاالت  ــارد بيرلســون املنشــورة عــام 1948 حتــت عن ــة برن ــإن مقال ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
والــرأي العــام”، كانــت قــد أبــرزت اللبنــة األساســية لنظريــة وضــع األجنــدة، حيــث عبــرت عــن نــزوع 
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اجلماهيــر نحــو متاشــيها مــع اخلطــوط التــي ترســمها وســائل اإلعــالم. بكلمــات أخــرى، تلعــب وســائل 
اإلعــالم دوراً مهمــاً يف التأثيــر االجتماعــي والسياســي علــى اجلماهيــر باتبــاع واحــد مــن نوعــني مــن 
أنــواع نظريــة وضــع األجنــدة، وهمــا األجنــدة املنتظمــة واألجنــدة املؤسســاتية، كنايــًة عــن دور أصحــاب 
القــرار يف مؤسســة مــا يف وضــع أولويــات للجماهيــر مــن خــالل وســائل اإلعــالم. ويتضــح مــن خــالل مــا 
ســبق أن وســائل اإلعــالم، حســب نظريــة وضــع األجنــدة، يكــون لهــا دور كبيــر ومؤثــر وفعــال يف صنــع 
الثقافــة السياســية عنــد اجلماهيــر، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تأطيــر لهــذه الثقافــة وتوجيههــا حســب مــا 

تبــرزه وســائل اإلعــالم علــى أنــه ذو أهميــة وأولويــة علــى غيــره مــن القضايــا.6
ســيتم اســتخدام هــذه النظريــة للكشــف عــن األولويــة التــي حتظــى بهــا مســألة عالقــة الالجئــني 
بوكالــة األونــروا يف تغطيــة الصحــف محــل الدراســة، ودرجــة األهميــة املعطــاة لهــا مــن خــالل 
رصــد املــواد املتعلقــة مبوضــوع الدراســة مــن حيــث الشــكل واملضمــون ملــا مُيثالنــه مــن دالالت علــى 
األهميــة يف التغطيــة الصحفيــة، باإلضافــة إلــى الكشــف عــن دور تلــك التغطيــة يف إبــراز عالقــة 

الالجئــني بوكالــة األونــروا بكافــة جوانبهــا. 
 

2.2.1 نظرية المسؤولية االجتماعية 
ــؤرخ لنشــأتها  ــث ي ــة، حي ــة املطلق ــة احلري ــى نظري ــرّد عل ــة ك ــة املســؤولية االجتماعي نشــأت نظري
يف عــام 1947 الــذي صــدرت فيــه دراســة حتــت عنــوان “صحافــة حــرة ومســؤولة”. أعــدت هــذه 
ــه  ــة الصحافــة يف أميــركا، ومّت مــن خاللهــا الوصــول إلــى نتيجــة مفادهــا أّن الدراســة جلنــة حري
مــن غيــر املقبــول أو املعقــول أّن تتــرك حريــة الصحافــة بشــكل منفلــت علــى غــرار البقالــة، بحيــث 
يعــرض كل بقــال مــا عنــده، إذ ال بُــّد مــن مســؤولية محــددة. وللوصــول إلــى هــذه النتيجــة، مّت 
االســتناد إلــى جملــة مــن احلقائــق التــي متثلــت بنقــد قواعــد احلريــة املطلقــة، وتأثيــر البُعــد 
التجــاري علــى الصحافــة، وســيطرة أقليــة احتكاريــة علــى مناحــي حيــاة املجتمــع. واجلديــر بالذكــر 
يف هــذا الســياق أن نظريــة املســؤولية االجتماعيــة اعتبــرت أن اخلبــر يجــب أن يتــّم توظيفــه 
خلدمــة الصالــح العــاّم واعتبــاره حقيقــة آنيــة تقــوم بإثــارة أهميــة املوضــوع لــدى اجلمهــور، بحيــث 

ــه يقــدم احلقائــق واملعلومــات املوضوعيــة.7  تتــم وظيفــة اخلبــر بكون
ســيتم اســتخدام نظريــة املســؤولية االجتماعيــة ملــا تتســم بــه قضايــا الالجئــني مــن خصوصيــة وأهميــة يف 
املجتمــع الفلســطيني تفــرض علــى الصحافــة الفلســطينية أن تلتــزم مبعاييــر املوضوعيــة والتــوازن جتــاه 
قضايــا الالجئــني، مبعنــى أن تكــون متوازنــة مــن الناحيتــني الكمّيــة والشــكلية للمــواد التــي تتنــاول عالقــة 
الالجئــني بوكالــة األونــروا، وموضوعيــة مــن حيــث إبــراز جوانــب وجتليــات تلــك العالقــة بشــكل يُعبــر عــن 
ــني  ــة الالجئ ــه مســألة عالق ــى مــا حتظــى ب ــوازن يشــيران إل ــة والت ــني، أي أن املوضوعي ــات الالجئ تطلع

بوكالــة األونــروا مــن تنــاول يف الصحــف محــل الدراســة بالنســبة لغيرهــا مــن املواضيــع والقضايــا.

6  صالح أبو إصبع، االتصال اجلماهيري )عمان: دار الشروق، 1999(، ص222-219. 
7   بسام املشاقبة، نظريات اإلعالم )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،2011( ص181-176.
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تأتــي ازدواجيــة اإلطــار النظــري ملــا متليــه طبيعــة الدراســة مــن ضــرورة إعطــاء أولويــة لقضايــا الالجئــني 
ولألحــداث التــي يُذكــر الالجئــون فيهــا يف ســياق عالقتهــم بوكالــة األونــروا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

إبــراز دور اإلعــالم يف تســليط الضــوء علــى تلــك العالقــة انطالقــاً مــن مبــدأ املســؤولية االجتماعيــة. 

3.1 منهجية الدراسة
تعتمــد الدراســة منهــج حتليــل املضمــون املســتخدم يف الدراســات والبحــوث اإلعالميــة للوقــوف 
علــى دور الصحــف الفلســطينية محــل الدراســة يف تنــاول العالقــة بــني كل مــن الالجئــني ووكالــة 
األونــروا. ويُعــرف منهــج حتليــل املضمــون بأنــه أســلوب يُســتخدم لفحــص مضمــون املــادة اإلعالمية 
مــن خــالل حتليلهــا بطريقــة منتظمــة وموضوعيــة وكميــة،8 فهــو يعــد »أســلوباً للبحــث العلمــي 
يســعى إلــى وصــف احملتــوى الظاهــر واملضمــون الصريــح للمــادة اإلعالميــة املــراد حتليلهــا -مــن 
حيــث الشــكل واملضمــون- تلبيــة لالحتياجــات البحثيــة املصوغــة يف تســاؤالت البحــث أو فروضــه، 

طبقــاً للتصنيفــات املوضوعيــة التــي يحددهــا الباحــث«.9

4.1 أداة الدراسة
تتمثــل أداة التحليــل هنــا باســتمارة حتليــل املضمــون التــي مت تطويرهــا وتعديلهــا وحتديــد فئاتهــا 
مــن خــالل عينــة عشــوائية بالقرعــة بهــدف إجــراء دراســة استكشــافية علــى 12 عــدداً بواقــع أربعــة 

أعــداد لــكل صحيفــة. 

5.1 فئات التحليل 
مت اختيــار وحــدة املوضــوع كوحــدة للتحليــل. وهــي عبــارة عــن فكــرة تــدور حــول مســألة معينــة، 
وتقــوم بكشــف اآلراء واالجتاهــات يف مــادة االتصــال،10 وتعــد أكبــر وحــدة يف وحــدات التحليــل.11 
وبذلــك، يدخــل يف نطــاق هــذه الدراســة كل مــا يتعلــق مبوضــوع عالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا.

أمــا التصنيفــات التــي مت اعتمادهــا حســب منهــج حتليــل املضمــون، فتنقســم إلــى فئتــني: فئــة 
املضمــون وفئــة الشــكل للمــادة اإلعالميــة، وقــد مت حتديدهــا مــن خــالل الدراســة االستكشــافية 

ــي: ــى التال ــات الســابقة. وتشــمل األول واألدبي
ــة املوضوعــات: فقــد مت حتديــد املوضوعــات التــي كانــت تنشــرها الصحــف اخلاصــة بعالقــة  فئ
الوكالــة بالالجــئ وهــي كاآلتــي: ميزانيــة الوكالــة واإلضرابــات وتقليــص اخلدمــات وموظفــي 

الوكالــة واملناهــج. 

8 صالح أبو اصبع، مترجم، مقدمة يف أسس البحث العلمي: مناهج البحث اإلعالمي )عمان: دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع، 1998( ص205.
9 سمير حسني، بحوث اإلعالم )القاهرة: عالم الكتب، 2006( ص 234-233. 

10 عواطف عبد الرحمن، حتليل املضمون يف الدراسات اإلعالمية )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 1983(، ص23.
11 عبد الكرمي الدبيسي، الرأي العام عوامل تكوينه وطرق قياسه )عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2011(، ص225.
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فئــة نــوع املــادة: وتشــمل اخلبــر والتقريــر والتحقيــق واملقــال والكاركاتيــر والقصــة الصحفيــة 
والصــورة واملقابلــة وغيــر ذلــك. 

فئة مصدر املادة اإلعالمية: وتشمل املراسل والوكالة الفلسطينية والوكالة األجنبية والوكاالت والكّتاب.

أما التصنيف الثاني، فيتناول املادة اإلعالمية من حيث شكلها بناًء على الفئات التالية:
فئــة املســاحة املخصصــة: تُســتخدم هــذه الفئــة لقيــاس احلجــم املخصص واملتــاح يف الصحف . 1

محــل البحــث التــي تتنــاول موضــوع الدراســة، حيــث يشــير عنصــرا احلجــم واملســاحة إلــى 
العالقــة الطرديــة بينهمــا وبــني األهميــة املُعطــاة للموضــوع. وقــد مت االعتمــاد علــى القيــاس 
مــن خــالل عــدد األعمــدة املخصصــة. وقــد شــملت احلجــم الصغيــر، وهــو الــذي ميتــد علــى 
عمـــود واحـــد إلــى عموديــن، واملتوســط، الــذي يُعــرض علــى أكثــر مــن عموديــن وأقل مــن أربعة 

أعمــدة، والكبيــر، وهــي املــواد الصحفيــة التــي تتكــون مــن أربعــة أعمــدة أو أكثــر.
فئــة املوقــع: تُعبــر هــذه الفئــة عــن الشــكل الــذي يتــم بــه توضيــح مــدى االهتمــام باملوضــوع . 2

ــد الصفحــة األولــى تعبيــراً عــن مــدى أهميــة  مــن حيــث موقعــه علــى صفحــات الصحــف، وتُع
املوضــوع. وتقســم الصفحــات إلــى الصفحــة األولــى والصفحــات الداخليــة والصفحــة األخيــرة.

ــى . 3 ــل يف الصحــف عل ــة للمــادة موضــع التحلي ــة األولوي ــادة: توضــح هــذه الفئ ــب امل ــة ترتي فئ
ــى ووســط وأســفل الصفحــة. ــا يشــمل أعل ــف هن ــا. والتصني ــع مــن عدمه غيرهــا مــن املواضي

فئــة اســتخدام الصــور والرســوم: تُســتخدم الصــور والرســوم كأداة لتدعيــم املــادة اإلعالميــة . 4
بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى مزيــد مــن اإليضــاح والتأكيــد واملصداقيــة.12 وقــد مت تقســيم 
التصنيــف هنــا إلــى: حتتــوي علــى صــور، وال حتتــوي علــى صــور، ويف حالــة احتوائهــا علــى 

ــة أو أبيــض وأســود. ــوع الصــورة؛ ملون ــم التصنيــف حســب ن صــور، يت

إن التصنيفــات املشــار إليهــا تســاعد يف الكشــف عــن مــدى االهتمــام بقضيــة عالقــة الوكالــة 
بالالجــئ، حيــث إن املواضيــع التــي يتــم طرحهــا يف الصحــف، وكيفيــة طرحهــا، تدلــل علــى مــدى 
ــا شــائكة  ــة بالالجــئ هــي قضاي ــة الوكال ــا اخلاصــة بعالق ــة. فالقضاي ــي بالقضي ــام الفعل االهتم
ــني الفلســطينيني.  ــة الالجئ ــة قضي ــة مبســألة تصفي ــروا متعلق ــة األون ــة ميزاني ومتشــعبة. فقضي
وهــذه القضيــة ليســت قضيــة اقتصاديــة بحتــة، فــأي تقليــص مليزانيــة األونــروا يتــم النظــر إليــه 
دائمــاً بعــني الريبــة والشــك مــن قبــل الالجــئ الفلســطيني. ولــذا، فــإن تصنيــف القضايــا يســاعد 
يف االســتدالل علــى مــدى عكــس الصحــف للقضايــا األساســية واخلالفيــة بــني الوكالــة والالجــئ 

التــي يهتــم بهــا الالجــئ الفلســطيني. 
أمــا بالنســبة لفئــة مصــدر املــادة، فهــي تدلــل علــى املصــادر املختلفــة التــي يتــم اســتقاء األخبــار 
منهــا، وتوضــح فيمــا إذا كانــت متعــددة أم محصــورة مبصــادر محــددة، مــا يؤثــر علــى طبيعــة 

12 املرجع السابق، 241-239.
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القضايــا التــي تطــرح وطريقــة معاجلتهــا. 
بالنســبة لفئــة الشــكل، فــإن تتبــع األشــكال الصحفيــة يســاعد يف معرفــة مــدى التعمــق يف طــرح قضيــة 
الالجــئ، وهــل هــي أخبــار فقــط، يتــم نقلهــا دون معاجلتهــا مــن قبــل الصحــف، أم أن هنــاك أشــكاالً 
أخــرى مثــل التحقيــق والقصــة الصحفيــة، التــي تدلــل علــى مــدى االهتمــام بقضيــة الالجــئ وحتويلهــا 
مــن خبــر منقــول إلــى قصــة وقضايــا حتتــاج إلجــراء حتقيــق فيهــا أو إثــارة وتشــكيل رأي عــام حولهــا. 
إن فئــة املســاحة تســاعد أيضــاً يف االســتدالل علــى حجــم االهتمــام بقضيــة عالقــة األونــروا 
بالالجــئ. فكلمــا زاد حجــم املســاحة املخصصــة مــن قبــل الصحــف ملعاجلــة هــذه القضيــة، دلــل 
ذلــك علــى زيــادة يف االهتمــام. وبنفــس الطريقــة، تســاعد فئــة املوقــع يف معرفــة مــدى تواجــد 
عالقــة الوكالــة بالالجــئ علــى ســلم أولويــات الصحــف، فكلمــا زاد النشــر يف الصفحتــني األولــى 
واألخيــرة، دلــل ذلــك علــى زيــادة االهتمــام بهــذه القضيــة، بينمــا يدلــل النشــر يف الصفحــات 

ــة بالنســبة للصحــف. ــا أقــل أهمي ــا قضاي ــى أنه ــة عل الداخلي
ــة،  ــة للمــادة اإلعالمي ــوان واإلطــار، فهــي تســتخدم للمعاجلــة الطباعي أمــا بالنســبة للصــور واألل
ولــذا يطلــق عليهــا اســم العناصــر التيبوغرافيــة، وهــذه بدورهــا تدلــل علــى مــدى اهتمــام الصحــف 

بهــذه القضيــة، حيــث يتــم اســتخدامها إلبــراز املوضــوع وإشــعار القــارئ بأهميتــه.
أسلوب العد والقياس: لقد مت استخدام أسلوب التكرار يف العد.

6.1 مجتمع الدراسة
مت اختيــار أهــم الصحــف التــي تصــدر يف الضفــة الغربيــة، وهــي األيــام والقــدس واحليــاة اجلديــدة 

كمجتمــع للدراســة، فهــذه الصحــف معروفة للفلســطينيني.
صحيفة القدس: صحيفة فلسطينية يومية، تأسست عام 1951.

صحيفــة األيــام: صحيفــة فلســطينية يوميــة سياســية مســتقلة، تأسســت عــام 1995، تصــدر عــن 
شــركة مؤسســة األيــام للصحافــة والطباعــة والنشــر.

صحيفــة احليــاة اجلديــدة: صحيفــة فلســطينية سياســية شــاملة تأسســت عــام 1994، وهــي 
صحيفــة متثــل الســلطة الفلســطينية.

7.1 عينة الدراسة
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى طريقتــني الختيــار العينــة مــن مجتمــع الدراســة، األولــى العينــة الزمنيــة، 
وهــي عينــة عمديــة تشــمل اختيــار أربعــة أحــداث كل ســنة )12 حدثــاً يف ثالثــة أعــوام( لهــا عالقــة 
بعالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا يف الفتــرة الزمنيــة مــن 1-2014 ولغايــة 12-13.2016 وقد مت اختيار 
حدثــني ثابتــني كل عــام، وهمــا ذكــرى النكبــة والنكســة ألهميتهمــا يف إثــارة موضوعــات تتعلــق بعالقــة 
الوكالــة بالالجــئ، باإلضافــة إلــى اختيــار حدثــني آخريــن كل عــام، مرتبطــني بالقضايــا اخلالفيــة بــني 

13 * مت الرجــوع إلــى أيــام مــن عــام 2013 وذلــك حســب مــا اقتضــاه أســلوب عينــة األحــداث الــذي يقضــي العــودة إلــى أربعــة أيــام مــا قبــل وقــوع 
احلــدث.



12

الوكالــة والالجــئ الفلســطيني التــي تــدور عــادة حــول تقليــص خدمــات األونــروا وإضرابــات موظفــي 
الوكالــة وتعديــل املناهــج يف مــدارس الوكالــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

األحداثالشهر                2014

ــروا بخصــوص إضــراب كانون الثاني: 2014/1/2 ــة األون ــان احتــاد موظفــي وكال بي
ــي عــام 2014 ــون الثان اخلامــس مــن كان

جتميد تدريس مادة حقوق اإلنسان يف مدارس الوكالةشباط: 2014/2/13

ذكرى النكبةأيار: 2014/5/15

ذكرى النكسةحزيران: 2014/6/5

األحداثالشهر                    2015

ذكرى النكبةأيار: 2015/5/15

ذكرى النكسةحزيران: 2014/6/5

تصريحــات املفــوض العــام لوكالــة األونــروا حــول تقليــص آب: 2015/8/15
خدماتهــا بســبب العجــز املالــي

تشرين الثاني: 2015/11/20

إعــالن دائــرة التعليــم يف األونــروا إطــالق أفــالم رســوم 
مــع  بالتنســيق  اإلنســان،  حقــوق  تعليــم  حــول  متحركــة 
مدرســي مــادة حقــوق اإلنســان )مت اإلعــالن مــن خــالل 

الوضــع الطــارئ يف قطــاع غــزة، اإلصــدار رقــم 119(

األحداثالشهر                       2016

كانون الثاني: 2016/1/15
تصريــح الناطــق الرســمي باســم األونــروا حــول تعديــل 

لبنــان الدعــم االستشــفائي يف 

ذكرى النكبةأيار: 2016/5/15

ذكرى النكسةحزيران: 2016/6/5

تشرين الثاني: 2016/11/23
عقــد دائــرة التعليــم يف األونــروا منتــدى يتنــاول تطويــر 
وتنفيــذ إطــار املناهــج مبــا يعكــس قيــم األمم املتحــدة، 

التعليميــة املــواد  واســتعراض 
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بنــاًء علــى تواريــخ األحــداث يف اجلــدول أعــاله، مت حتديــد اختيــار العينــة يف الفتــرة الزمنيــة 
احملصــورة قبــل احلــدث بأســبوع وبعــد احلــدث بأســبوع بالطريقــة العشــوائية املنتظمــة، حيــث مت 
اختيــار أيــام الســبت واإلثنــني واألربعــاء واجلمعــة، واســتبعاد األيــام املتبقيــة قبــل احلــدث بأســبوع 
وبعــد احلــدث بأســبوع، ليصبــح مجمــوع األعــداد مــن كل صحيفــة علــى حــدة خــالل املــدة الزمنيــة 

للدراســة )108( عــدداً، ومبجمــوع )324( عــدداً عــن الصحــف الثــالث.14 
ــى  ــة باإلضافــة إل ــات كطريقــة ثاني ــار العين كمــا مت اســتخدام طريقــة األســبوع الصناعــي يف اختي
ــار اليــوم األول مــن  األحــداث، وتتمثــل طريقــة األســبوع الصناعــي املســتخدمة يف الدراســة باختي
األســبوع األول واليــوم الثانــي مــن األســبوع الثانــي واليــوم الثالــث مــن األســبوع الثالــث مــن أشــهر 
الســنة، وهكــذا دواليــك، حتــى تتكــون 7 أيــام مــن أشــهر مختلفــة ومتتاليــة حتــى نهاية فترة الدراســة. 
ــي تصــدر فيهــا الصحــف، كمــا  ــام األســبوع الت ــع أي تضمــن هــذه الطريقــة إعطــاء فــرص متســاوية جلمي
أنــه باســتخدام هــذه الطريقــة ميكــن بنــاء فتــرات زمنيــة- صناعيــة منتظمــة، مــا يــؤدي إلــى عــدم التركيــز 
علــى أيــام معينــة دون غيرهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تضمــن طريقــة األســبوع الصناعــي متثيــل كل األعــداد 
ــرات، ويقتضــي  ــة بــني الفت ــة إجــراء املقارن ــن مــن إمكاني ــام التــي تصــدر فيهــا الصحيفــة، مــا ميّك يف األي
اســتخدام هــذا األســلوب اســتبعاد األعــداد األســبوعية أو األعــداد اخلاصــة التــي قــد متثــل أو ال متثــل يف 

الفتــرات مبــا يضمــن عــدم تكــرار أيــام الصــدور ومــا يحــول أيضــاً دون وجــود صــدق للنتائــج.15 
بالتالــي يكــون مجمــوع األعــداد مــن كل صحيفــة للســنوات مــا بــني 2014-2016، 36 عــدداً، ويكــون 

إجمالــي األعــداد للصحــف الثــالث يف األعــوام الثالثــة 108 أعــداد.16
وقــد اســتند البحــث إلــى مــا قالــه )ســتمبل Stample( بــأن العينــات التــي يكــون حجمهــا 6 أو 12 أو 

18 تــؤدي للحصــول علــى نفــس النتائــج.17
وبالتالي هذا ما حققه استخدام طريقة األسبوع الصناعي من حيث كمية العينة.

وقــد مت اختيــار العينتــني لدراســة مــا إذا كان هنــاك تزايــد يف االهتمــام بقضايــا الالجــئ عندمــا 
تكــون هنــاك أحــداث، أم أن ذلــك ال يؤثــر وال يزيــد مــن مــدى اهتمــام الصحــف مبوضــوع الالجــئ 
وعالقتــه بالوكالــة. وبالتالــي يدلــل علــى عــدم االهتمــام بعالقــة الالجــئ بالوكالــة علــى الرغــم مــن 

وجــود أحــداث تدفــع باجتــاه نقــاش هــذه العالقــة والتركيــز عليهــا. 

8.1 إجراءات الصدق والثبات
الصدق:

ــة، والكشــف  ــى املعلومــات املطلوب يشــير الصــدق إلــى مــدى جنــاح أداة الدراســة يف احلصــول عل
ــرات واتســاقها مــع موضــوع الدراســة. ومراعــاًة  ــم املســتخدمة واملتغي عــن مــدى مالءمــة املفاهي

14   رجاء أبو مزيد، »اخلطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية املصاحلة الفلسطينية«، )رسالة ماجستير، اجلامعة اإلسالمية- غزة، 2013(.
15   محمد عبد احلميد، حتليل احملتوى يف بحوث اإلعالم، )جدة: دار الشروق، 1983(، ص101-100.

16 *ملزيد من التوضيح حول طريقة استخدام عينة األسبوع الصناعي انظر امللحق رقم )2(.
17   املرجع السابق، ص 96 .   
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ــي: ــام باآلت إلجــراءات الصــدق، مت القي
 أ.  دراسة استكشافية للتحديد الدقيق لفئات استمارة حتليل املضمون. 

ــة  ــى عين ــذه االســتمارة عل ــي له ــار أول ــة االســتمارة، مت عمــل اختب ــة وصالحي ــد مــن دق ب. للتأك
ــع الدراســة. عشــوائية مــن مجتم

الثبات:
متــت االســتعانة هنــا بطريقــة هولســتي للوصــول إلــى ثبــات األداة، فقــد تبـــني أن معامــل الثبــات 
كان مرتفعــاً، حيــث بلــغ 90.0، وهــذا يدلــل علــى ثبــات أداة حتليــل مـــضمون الدراســـة وأنهــا حتقــق 

مــا وضعــت مــن أجلــه، وجتيــب عــن تســاؤالت الدراســة.

9.1 الحيز الزماني للدراسة
تُغطي هذه الدراسة الفترة الواقعة بني عامي 2016-2014. 

10.1 األدبيات السابقة
اســتناداً إلــى مســح األدبيــات املتعلقــة مبوضــوع الدراســة، تبــني أنــه ال توجــد دراســة تناولــت التغطيــة 
اإلعالميــة لعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وكونــه ال توجــد دراســات حتدثــت عــن املوضــوع، فقــد مت توســيع 
دائــرة الدراســات الســابقة لتشــمل توجهــني: األول يتنــاول الدراســات التــي حتدثــت عــن عالقــة 
الوكالــة بالالجــئ بشــكل عــام، والثانــي يتنــاول مراجعــة ألدبيــات عاجلــت تغطيــات ومعاجلــات لصحــف 

متعــددة لقضايــا متعلقــة بالقضيــة الفلســطينية مثــل القــدس، واملســتوطنات، وحقــوق االنســان. 

1.10.1 التوجه األول: عالقة الوكالة بالالجئ
ــب لصــوت  ــة تغيي ــه ثم ــني أن ــة بالالجــئ تب ــة الوكال ــت عالق ــي تناول ــات الت ــة لألدبي ــد إجــراء مراجع بع
الالجــئ. فعلــى مــدار ســتني عامــاً لــم يتــم االهتمــام بشــكل كبيــر بدراســة رأي الالجــئ يف الوكالــة. وليــس 
مــرّد ذلــك إلــى قلــة األدبيــات، فالكتــب عــن الوكالــة متوفــرة ولكــن هــذه الدراســات لــم تعــر اهتمامــاً كبيــراً 
لصــوت الالجــئ بــل مت تهميشــه. ومــن خــالل املراجعــة األدبيــة للتوجــه األول أمكــن تقســيمها إلــى اآلتــي: 

كتابات وصفت الوكالة دون اتخاذ موقف منها
أبــرز الدراســات وأكثرهــا اقتباســاً مــن قبــل الدارســين للوكالــة هــو كتــاب لبنجاميــن شــيف 
 Refugees unto the third generation: UN aid to 18 بعنــوان“Benjamin Schiff”

ــة قبــل شــيف مثــل كتــاب  Palestinians، غيــر أن هنــاك عــدداً مــن الكتــب التــي ناقشــت الوكال

18 Benjamin Schiff, Refugees unto Third Generation: UN Aid to Palestinians )New York: Syracuse 
University Press, 1995(.
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 Reaching for the 19 وكتاب ،The United Nations and the Palestinian Refugees

Olive Branch: UNRWA and Peace in the Middle East. ، 20 حاولــت، إلــى جانــب 

غيرهــا مــن املقــاالت، القيــام بعــرض مســتفيض للتطــورات والتحــوالت واملشــاكل التــي مــرت 
بهــا الوكالــة وخاصــة بعــد فشــل مشــاريع التوطــني، وأجمعــت علــى أن الوكالــة تعمــل يف جــو 
 The United Nations and the Palestinian Refugees مســّيس بالكامــل. فمثــاًل كتــاب
لبوهريــغ Buehrig هــو أول كتــاب يتحــدث بشــكل مفّصــل عــن الوكالــة، وســبب إنشــائها، 
ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــي مــرت بهــا، وال ومشــاكلها كمنظمــة تعمــل يف داخــل دول، والتحــوالت الت
يف تاريــخ فلســطني. فقــد تنــاول بوهريــغ يف كتابــه كيفيــة حتــول الوكالــة بشــكل تدريجــي مــن 
محــاوالت تطبيــق مشــاريع التوطــني إلــى التعليــم. وأوعــز الفشــل يف تطبيــق برامــج التوطــني 
إلــى أن مشــكلة الالجئــني هــي مشــكلة سياســية وكان يــراد حلهــا اقتصاديــاً. وأعــاد الصعوبــات 
التــي واجهــت الوكالــة إلــى قلــة الدعــم مــن األمم املتحــدة والعالقــة مــع الــدول املضيفــة. 
ــر  ــدول املضيفــة، ولكــن تعتمــد عليهــا يف توفي ــى التعــاون مــع ال ــة ال تعتمــد فقــط عل فالوكال
األمــن أيضــاً. كمــا أن الالجئــني الذيــن تخدمهــم الوكالــة هــم حتــت ســلطة الــدول املضيفــة. 
ووصــل بوهريــغ يف حتليلــه الســتنتاج مفــاده أن الوكالــة ال تســتطيع ممارســة صالحيــات 
مثــل املؤسســات الدوليــة. فقــد تدخلــت الــدول املضيفــة يف عمليــة التوظيــف يف الوكالــة 
والتعليــم، لتجــد الوكالــة نفســها يف خضــم األمــور السياســية حتــى يف القضايــا التعليميــة. كمــا 
حتــدث الكاتــب عــن العالقــة بــني الوكالــة واملنظمــة، واعتبــر أن الوكالــة قامــت بدعــم الوعــي 
ــد الــذي  ــل الوحي ــة هــو الدلي ــم، كمــا أن »كــرت« الوكال ــق برامــج التعلي الفلســطيني عــن طري
ــة قــد حققــت  ــات، إال أن الوكال ــى الرغــم مــن هــذه الصعوب ــون. وعل ــم الجئ ــى أنه يشــهد عل
بعــض النتائــج اجليــدة، غيــر أن هــذه النتائــج اتصفــت بالهامشــية وبأنهــا غيــر مباشــرة. وقــدم 
بوهريــغ اقتراحــاً بــأن تقــوم األمم املتحــدة بإعــالن الدولــة الفلســطينية وتقــوم الوكالــة بتســليم 

األمــور للدولــة الفلســطينية. 
أمــا Viorst 21 فميــزة كتابــه أنــه مختصــر، مــا جعلــه يُعتبــر بأّنــه أفضــل مســح موجــز لــدور وصالحيــات 
الوكالــة يف املاضــي واحلاضــر. فالكتــاب علــى الرغــم مــن صغــره، يعطــي صــورة واســعة عــن الوكالــة 
ــة سياســية. فتحــدث  ــة الفلســطينية هــي قضي ــاه أن القضي ــداً يف ثناي ــني الفلســطينيني، مؤك والالجئ
ــة. كمــا عــرض  ــى االنتفاضــة ودور الوكال الكاتــب عــن تطــور الوكالــة خــالل األربعــني ســنة، مركــزاً عل
توســع مهــام الوكالــة ليشــمل احلمايــة عــن طريــق إنشــاء “مكتــب شــؤون الالجئــني”. كمــا أوضــح أنــه 
علــى الرغــم مــن العالقــة املتوتــرة بــني الفلســطينيني والوكالــة، إال أنهــم يعترفــون بفضــل هــذه الوكالــة، 
19 Edward Buehrig, The United Nations and the Palestinian Refugees )Bloomington: Indiana University 
Press, 1971(. 
20 Milton Viorst, Reaching for the Olive Branch: UNRWA and Peace in the Middle East (Bloomington: 
Indiana University Press, 1989).
21  Viorst, Reaching for the Olive Branch.
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ولكــن الشــكاوى بخصــوص الوكالــة تتمحــور حــول عــدم مشــاركة الفلســطيني يف صنــع سياســة الوكالــة.
أما كتاب شيف، فقدم فيه بانوراما تفصيلية ملراحل تطور الوكالة:

املرحلــة األولــى: 1950-1957: يف الفتــرة الواقعــة مــا بــني -1952 1954، خصصــت الوكالــة مبلــغ 
200 مليــون دوالر للمشــاريع التنمويــة الكبيــرة، يف املقابــل خصصــت فقــط 50 مليــون دوالر 
لإلغاثــة. وقــد كانــت هــذه السياســة تتماشــى مــع السياســة األمريكيــة التــي تقــوم علــى أن التنميــة 
والتطــور االقتصــادي ميكــن أن يحــل املشــاكل السياســية وبالطبــع ميكــن عبرهــا إنهــاء مشــكلة 
الالجئــني. ولــذا يوضــح شــيف تأثيــر هــذه املشــاريع التــي قامــت بهــا الوكالــة علــى العالقــة بــني 
الوكالــة والالجئــني قائــاًل: “مــن اآلن وصاعــداً أي تغيــر علــى برامــج الوكالــة يثيــر بعبــع “مؤامــرة 

ــة”. التصفي
ــى  ــودة إل ــى الع ــني عل ــه نتيجــة إلصــرار الالجئ ــب أن املرحلــة الثانيــة: 1957-1967: يوضــح الكات
ديارهــم، فشــلت محــاوالت التوطــني التــي كانــت الوكالــة هــي األداة لتطبيقهــا. ولــذا أجبــرت 
ــات  ــى تقــدمي اخلدم ــرة إل ــة الكبي ــن املشــاريع التطويري ــى التحــول م ــك إل ــى ضــوء ذل ــة عل الوكال

األساســية الثالثيــة وهــي التعليــم والصحــة واإلغاثــة. 
املرحلــة الثالثــة: 1967-1978: يف هــذه املرحلــة، حتولــت الوكالــة إلــى تقــدمي اخلدمــات الطارئــة 

نتيجــة احلــروب التــي مــرت باملنطقــة. 
املرحلــة الرابعــة: 1987-1993: متيــزت هــذه الفتــرة بدعــم مالــي وتعاطــف مــع الفلســطينيني. 
وقــد قامــت الوكالــة يف هــذه الفتــرة بالدخــول إلــى مجــال حمايــة الالجــئ. ويف هــذه الفتــرة أكــدت 

الوكالــة علــى تركهــا مجــال التشــغيل الــذي هــو مــن صالحياتهــا. 
كمــا أوضــح الكاتــب اخللــل يف قضيــة العجــز يف ميزانيــة الوكالــة؛ فميزانيــة الوكالــة تصــرف علــى 
ــب  ــون روات ــا تك ــون، بينم ــون الدولي ــة املوظف ــب العالي ــات. يأخــذ الروات ــى اخلدم ــم عل ــب ث الروات
املوظفــني احملليــني متدنيــة مقارنــة مــع نظرائهــم مــن املوظفــني الدوليــني. لــذا عنــون شــيف الفصــل 

الســادس بـــــ “االســتعمار املتبقــي”، مشــيراً إلــى أن هيــكل املؤسســة ال يعــزز املســاواة.
أمــا Dale 22 فقــد خصــص املقالــة ليثبــت أن اخللــل يف الوكالــة يرجــع إلــى أنهــا أنشــئت بقــرار 
وليــس اتفاقيــة باالســتناد إلــى املــادة الســابعة مــن ميثــاق األمم املتحــدة. فاملشــكلة أن بنــود هــذا 
القــرار تكــون عــادًة عامــة والتمويــل يكــون طوعيــاً، فليــس هنــاك مــا يلــزم الــدول علــى متويــل هــذه 
الــوكاالت. كمــا أن ميزانيتهــا منفصلــة وليســت لهــا عالقــة مبيزانيــة األمم املتحــدة. واحملصلــة أن 
هــذه الــوكاالت ســتجد نفســها يف مــأزق عــدم توفــر التمويــل الــالزم للقيــام باملهــام التــي أنشــئت 
مــن أجلهــا. هــذا باإلضافــة إلــى أن شــكل وآليــة العالقــة بــني هــذه الوكالــة والــدول املضيفــة تكــون 
غيــر واضحــة، فهــي ال تضــع التزامــات علــى الــدول املضيفــة التــي قــد تعمــل فيهــا هــذه املؤسســات 

الفرعيــة.

22   William Dale, “UNRWA: A subsidary Organ of the United Nations”, The Interna-
tional and Comparative Law Quartely 23, no. 3(July 1974):.576-609 
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أمــا مقالــة David P. Forsythe 23، فقــد هدفــت إلــى تقــدمي حملــة عامــة عــن الوكالــة مــن 
الفتــرة 1949-1969. وأوضحــت أن الوكالــة لــم تكــن قــادرة علــى تنفيــذ سياســة التوطــني بســبب 
معارضــة الــدول األخــرى. وقــد اســتعرض الكاتــب البرامــج غيــر احملــددة التــي قامــت بهــا الوكالــة 
وحصرهــا يف أربعــة أدوار أساســية: اإلغاثــة املباشــرة وتقــدمي املســاعدة التقنيــة واالقتصاديــة 
واملســاعدة التقنيــة التعليميــة واملســاعدات املاليــة. ثــم ناقــش الدعــم املالــي للوكالــة، وأوضــح 
انخفــاض الدعــم املالــي بعــد أن بــات مــن الواضــح أنــه لــن يتــم إعــادة دمــج الالجئــني بســرعة يف 
الشــرق األوســط. وشــرح أن سياســة تخفيــض الدعــم وتزايــد أعــداد الالجئــني والبرامــج اجلديــدة 
أدت إلــى بدايــة العجــز املالــي منــذ عــام 1963. وأكــد أنــه علــى الرغــم مــن رغبــة بعــض احلكومــات 
بالتعامــل مــع قضيــة الالجئــني مــن وجهــة نظــر إنســانية بحتــة، فــإن األبعــاد السياســية للقضيــة 
والتأثيــر السياســي للوكالــة كان يؤثــر علــى عملهــا. وقــد أشــار إلــى محــاوالت الوكالــة لتكــون وكالــة 
خدمــة محايــدة سياســيا. لكــن يصــل الكاتــب إلــى اســتنتاج مفــاده أن الوكالــة لهــا تأثيــر سياســي 

علــى الشــرق األوســط.
مقالــة  وتوســعها  الوكالــة  صالحيــات  قضيــة  عاجلــت  التــي  احلديثــة  املقــاالت  مــن  أمــا 
الــذي أوضــح فيهــا أن صالحيــات الوكالــة تطــورت منــذ إنشــائها،   24 Bartholomeusz
وجــاءت اســتجابة للتغيــرات الدراماتيكيــة يف الســياق السياســي والتشــغيلي واملالــي. وقــد وصــل 
الســتنتاج أن صالحيــات الوكالــة اليــوم أو غــدا تعتمــد بشــكل كبيــر جــدا علــى االعتبــارات املاليــة 
والسياســية. ورأى أن اجلمعيــة العامــة وفــرت للوكالــة صالحيــات مرنــة تهــدف إلــى تســهيل وليــس 
تقييــد قــدرة الوكالــة علــى القيــام بالــدور املنــوط بهــا. وهــذا الثــراء واملرونــة يف صالحيــات الوكالــة 

ــات. ــة التحدي ــى مواجه ــادرة عل ــا ق املعاصــرة يجعله

دراسات أخذت موقفًا من الوكالة 
ــة، فيمكــن تصنيفهــا باجتاهــني: االجتــاه األول  ــة التــي حتدثــت عــن الوكال أمــا الدراســات املتبقي
أوضــح اجلانــب اإليجابــي مــن الوكالــة، ولكــن كّتــاب هــذه املقــاالت، مثــل رنــدة فــرح وجــالل 
احلســيني وغســان شــبانة،25 وعلــى الرغــم مــن اعترافهــم بأهميــة الوكالــة لالجئــني ودورهــا 
اإليجابــي، معتبريــن الوكالــة شــبه دولــة، إال أن ذلــك لــم مينعهــم مــن اإلشــارة إلــى توتــر العالقــة بــني 
الوكالــة والالجئــني. ويأتــي عنــوان مقالــة رنــدة فــرح “عالقــة مضطربــة ولكــن ضروريــة: األونــروا 
والفلســطينيون” وعنــوان مقالــة جــالل احلســيني “الوكالــة والالجئــون الفلســطينيون: زواج صعــب 

23  David Forsythe, “UNRWA, the Palestine Refugees, and World Politics: 1949-1969,« International 
Organization 25,no . 1 1 )Winter 1971(: 26-45.
24  Lance Bartholomeusz ,”The Mandate of UNRWA at Sixty”,  Refugee Survey Quarterly. 28(2-3): 452-474.

25  رندة فرح، »عالقة مضطربة ولكن ضرورية«.
Jalal Al-Husseini, “UNRWA and the Palestinian Nations-Building Process” Palestine Studies 29, no. 2 
)Winter 2000(: 51-64
Ghassan Shabaneh, “Refugees, International Organizations, and National Identity: The Case of Palestine” 
New. Political Science: Journal of Culture and Politics  32, no. 2 ) June 2010(: 210-232.
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ولكنــه دائــم”26 للتدليــل علــى تعقيــدات هــذه العالقــة. 
ــوم  ــدًة أن دورهــا يشــبه دور حكومــة يف املنفــى تق ــة، مؤك ــة الوكال ــا أهمي ناقشــت فــرح يف مقالته
بخدمــة رعاياهــا. وتعتبــر أن اســتمرار وجــود الوكالــة هــو أمــر جوهــري لعــدة أســباب، فهــي مؤشــر 
علــى املســؤولية الدوليــة جتــاه الالجئــني الفلســطينيني وحقهــم يف العــودة، وتبقــى يف ظــل غيــاب 
مؤسســات الدولــة اخلــازن للذاكــرة الفلســطينية التاريخيــة عبــر ســتة عقــود، كمــا أنهــا تبــرز قضيــة 
الالجئــني علــى الســاحة الدوليــة. وأوضحــت فــرح يف مقالتهــا أيضــاً عناصــر اخللــل يف العالقــة 
بــني الطرفــني، وأرجعــت إشــكالية العالقــة إلــى األمم املتحــدة، فهــي كانــت متواطئــة يف خلــق 
مشــكلة الالجئــني الفلســطينيني وقبلــت بإســرائيل دولــة عضــواً قبــل أن تطبــق حــق الالجئــني يف 
العــودة. كمــا أرجعــت اخللــل الكبيــر يف الوكالــة إلــى هيكليتهــا، فهــي وبخــالف املنظمــات الدوليــة 
لديهــا مــا ال يقــل عــن 200 موظــف دولــي يشــغلون مناصــب تنفيذيــة وميلكــون ســلطة ونفــوذاً أكثــر 
ــي  ــن موظف ــى م ــة العظم ــن أن الفلســطينيني هــم الغالبي ــى الرغــم م ــني، عل ــن املوظفــني احمللي م
الوكالــة. ومــن وجهــة نظــر فــرح، فــإن الوكالــة ليســت فــوق السياســة أو التســييس. ولــذا تدعــو إلــى 
التنبــه مــن التالعــب بالوكالــة سياســياً ومــن توجهاتهــا وسياســاتها وبرامجهــا احلاليــة واملســتقبلية، 

فهــي مســرح للمصالــح املتعــددة وأحيانــاً املتضاربــة. 
كمــا طرحــت منوذجــاً مختلفــاً لعالقــة الوكالــة بالالجئــني مســتمدة مــن بحــوث أجريــت يف مخيمــات 
الــوكاالت اإلنســانية والالجئــني  بــني  الالجئــني الصحراويــني يف اجلزائــر، حيــث أن العالقــة 
ــى املخيمــات  ــاً. ففــي هــذه املخيمــات تقــوم البوليســاريو باإلشــراف عل الصحراويــني تختلــف كلي
بواســطة جلــان شــعبية يتولــى فيهــا الالجئــون الصحراويــون املســؤولية عــن تنظيــم املخيمــات 
وتوزيــع املســاعدات الدوليــة. وهــذا يشــكل رادعــاً للهيمنــة املباشــرة مــن قبــل املؤسســات الدوليــة. 
أمــا احلســيني وشــبانة27 فقــد ناقشــا تأثيــر الوكالــة علــى نشــوء الدولــة الفلســطينية. وقــد حتدثــا عــن 
عــدد مــن النقــاط املشــتركة للــدور اإليجابــي الــذي لعبتــه الوكالــة يف بنــاء الدولــة الفلســطينية، حيــث 
أوضحــا تطــور الــدور الــذي قامــت بــه الوكالــة مــن التوطــني إلــى التعليــم بســبب رفــض الفلســطينيني 
ملشــاريع التوطــني. فتوصــال يف دراســتهما إلــى أن الوكالــة قــد قامــت بــدور إيجابــي يف خلــق مؤسســات 
الدولــة الفلســطينية، وســاعدت الســلطة الفلســطينية يف أداء مهامهــا بطريقــة أفضــل. فهــي عملــت 
علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة البشــرية واملاديــة يف الضفــة، كمــا وقامــت ببنــاء مشــاريع تطويرية ومشــاريع 
إنتاجيــة صغيــرة وبنــاء املــدارس ونظــام الصــرف الصحــي. كمــا أشــارا إلــى إســهامات الوكالــة املتعــددة 
لصالــح الالجئــني، متثلــت أوالً يف إبقــاء قضيــة الالجئــني حيــة، وثانيــاً، ســاهمت املؤسســات املختلفــة 
ــة مثــل النــوادي الرياضيــة واالجتماعيــة والعيــادات باإلضافــة إلــى املــدارس يف  التــي أنشــأتها الوكال
إعطــاء الالجــئ احليــز املكانــي لالجتمــاع واحلفــاظ علــى الهويــة والتأكيــد علــى تاريخهــم. أمــا ثالثــاً، 

26 رندة فرح، »عالقة مضطربة ولكن ضرورية«.
Jalal, “UNRWA and Palestinian Refugees”, 6–26.
27 Ibid, 5164-.
 Ghassan ,” UNRWA and Palestinian”. 
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فهــي أســهمت يف بــروز طبقــة سياســية واعيــة بــني الفلســطينيني. 
علــى  املترتبــة  االجتماعيــة  اآلثــار  تقييــم  علــى  عملــت  فقــد   28  Maya Rosenfeld أمــا 
االســتثمار يف التعليــم للجيلــني الثانــي والثالــث لالجئــني. وتوصلــت إلــى نتيجــة مفادهــا أن نظــام 
التعليــم يف الوكالــة ســاهم يف “ميــزة تعليميــة” للجيــل الثانــي مقارنــة بأقرانهــم يف العالــم العربــي، 
والتــي اســتمرت لعــدة عقــود. وهــذا ســاهم يف حصــول الالجئــني علــى عمــل، وخاصــة يف البلــدان 
املنتجــة للنفــط يف اخلليــج، ولكنهــا أشــارت يف مقالتهــا أيضــا إلــى العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى 
االهتمــام بالتعليــم مــن قبــل الوكالــة مثــل اعتمادهــا علــى التبرعــات الطوعيــة واملشــاركة املتكــررة 
ــان.  ــة ويف لبن ــة يف حــاالت الطــوارئ يف األراضــي الفلســطينية احملتل ــات اإلغاث ــة يف عملي للوكال

فهــذان العامــالن ســيؤثران علــى اســتمرارية الدعــم املالــي املوجــه للتعليــم. 
ــر مهامهــا  ــا أو تغيي ــى إلغائه ــاً إل ــة، إمــا داعي ــالذع للوكال ــي، فيوجــه االنتقــاد ال أمــا االجتــاه الثان
ــاد هــذا االجتــاه  ــود انتق ــا. ويع ــة مــن مضمونه ــغ الوكال ــى تفري ــؤدي إل ــا ي ــا، م ونطــاق صالحياته
للوكالــة ألنهــا أطالــت قضيــة الالجئــني ولــم تعمــل علــى حلهــا، وهــذا يف نظــر أتبــاع هــذا االجتــاه 
يؤثــر علــى عمليــة الســالم. هــذا باإلضافــة إلــى أنــه يتــم اتهــام الوكالــة بأنهــا تخــدم اإلرهابيــني، 
فهــي ال تقــوم بفصــل املوظفــني املنتمــني حلمــاس. وهنــاك عــدة مقــاالت توضــح هــذا التصــور 
 29 ”UNRWA: Refuge Of Rejectionism“ الســلبي للوكالــة، فكّتــاب مقالــة بعنــوان
وجهــوا النقــد الــالذع للوكالــة، فمــن وجهــة نظرهــم تبــدو علــى الســطح كمؤسســة إنســانية، ولكنهــا 
يف احلقيقــة تعمــل علــى حتطيــم أيــة إمكانيــة للوصــول إلــى الســالم، وتدعــم اإلرهــاب ومتنــع 
الفلســطينيني مــن بنــاء حياتهــم، ووظيفتهــا هــي احلفــاظ علــى الالجئــني الفلســطينيني ومبســتويات 
املعيشــة املنخفضــة حتــى حتقيــق الهــدف الــذي وضــع مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وحمــاس؛ القضــاء علــى إســرائيل. يف غضــون ذلــك، يتــم االحتفــاظ مبعانــاة الالجئــني والغضــب 

كســالح لتشــجيعهم نحــو العنــف والتعنــت. 
اســتناداً إلــى هــذه املقالــة، فــإن مــدارس الوكالــة هــي بــؤر لتلقــني األفــكار املعادية للغرب وإســرائيل. 
كمــا يتــم اســتخدام مرافــق الوكالــة لتخزيــن األســلحة، وتعمــل يف الواقــع كقواعــد عســكرية. ويــرى 
مســاندو هــذا التوّجــه بــأن الوكالــة ال تســعى إلعــادة توطــني الالجئــني، بــل تبقــي علــى حيــاة 
الالجئــني بطريقــة غيــر طبيعيــة حتــى تبقــى مليئــة بالغضــب والتعطــش لالنتقــام. ويــرون أن هنــاك 
حاجــة إلــى ثــالث خطــوات أساســية: أوالً، ينبغــي حــل الوكالــة. ثانيــاً، يجــب نقــل جميــع اخلدمــات 
التــي تقدمهــا إلــى وكاالت أخــرى يف األمم املتحــدة، وال ســيما املفوضيــة العليــا لالجئــني. ثالثــاً، 
يجــب أن تتحــول املســؤولية عــن اخلدمــات االجتماعيــة العاديــة إلــى الســلطة الفلســطينية. كمــا 

يجــب علــى اجلهــات املانحــة اســتخدام أكبــر قــدر ممكــن مــن الرقابــة لضمــان تطبيــق ذلــك. 

28  Maya Rosenfeld,  “From Emergency Relief Assistance to Human Development and Back: UNRWA and 
the Palestinian Refugees”, Refugee Survey Quarterly 28, no.)2-3(: 286-317.
29  Rubin Barry  and Asaf Romirowsky and  Jonathan Spyer, “UNRWA: Refuge Of Rejectionism” accessed 
April 17,2017, http://bit.ly/2Cb8ah8. 
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أمــا ورقــة ناكيميــاس Nachmias 30 فقــد ركــزت علــى التأثيــر الســلبي للوكالــة، واعتبــرت أن الوكالــة 
فشــلت يف مهمتهــا، فهــي تضــر مبحــاوالت إيجــاد حلــول للمنطقــة، وأنهــا حتولــت مــن مؤسســة مؤقتــة 
إلــى دائمــة. ولــذا اعتبــر الكاتــب أن اســتمرار تواجــد الوكالــة هــو دليــل علــى الفشــل، فهــي تضــر بشــدة 
باملصالــح العليــا لعمالئهــا الفلســطينيني، وتضــر بالبحــث عــن تســوية سياســية للنزاعــات يف املنطقــة. 

ولــذا يــرى الكاتــب أن الوكالــة خــالل العقــود الســتة مــن عملهــا عمقــت االعتمــاد الفلســطيني علــى 
خدماتهــا، األمــر الــذي يضــر باالقتصــاد الفلســطيني. فالبيروقراطيــة املتضخمــة للوكالــة ونطــاق 
ــذات.  ــى ال ــاد عل ــى االعتم ــق مــن حمــل الســلطة الفلســطينية عل ــات تعي ــد للخدم ــر املقي ــا غي عمله
كمــا أحلقــت ضــرراً بالغــاً فيهــا لقبولهــا وجــود األمم املتحــدة املتنافســة معهــا داخــل حدودهــا. فهــي 
تأخــذ الدعــم املفــروض أن يوجــه للســلطة. ومــن هــذا املنطلــق يدعــو الكاتــب إلنهــاء الوكالــة. لــذا قــام 
بوضــع حلــول بديلــة عــن الوكالــة التــي ميكــن حســب اعتقــاده أن تكــون أكثــر فعاليــة لتقــدمي اخلدمــات 

للفلســطينيني مــع تعزيــز، بــدالً مــن تقويــض، احلكومــات املعتدلــة يف مختلــف البلــدان املضيفــة. 
ويعتقــد الكاتــب أن الوكالــة ســاعدت علــى األرجــح يف صعــود حمــاس، فهــي لــم تقــم بفصــل 
ــر  ــروج ألســطورة حــول تأثي ــا ت ــة بأنه ــم الوكال ــا يته ــم مــن حمــاس. كم ــت أنه ــن ثب املوظفــني الذي
إلغائهــا علــى االســتقرار، مــا يشــيع التخــوف لــدى الــدول مــن تأثيــر عــدم دفــع األمــوال للوكالــة. 
فهــو يطلــب مــن الواليــات املتحــدة الداعــم األكبــر للوكالــة لكشــف الوكالــة، داعيــا يف النهايــة إلــى 
ــم  ــى أن يت ــة أو إلــى القطــاع احلكومــي، عل ــة وحتويــل موظفيهــا إلــى مؤسســات دولي إنهــاء الوكال
ذلــك مــن خــالل تشــكيل مجموعــة عمــل تضــم الــدول الكبــرى والداعمــة إلنهــاء خدمــات الوكالــة. 
يوجــه جــويف Joffe 31 يف مقالتــه االنتقــاد للوكالــة بســبب رفضهــا لتوطــني الالجئــني الفلســطينيني 
يف البلــدان العربيــة املضيفــة منــذ عــام 1960. ويعتبــر أن الوكالــة قامــت بذلــك مــن خــالل عــدد 
مــن السياســات التــي اتبعتهــا، وتتمثــل يف حتويلهــا إلــى مشــاريع التعليــم وتوســيع تعريــف الالجــئ 
وواليتهــا القانونيــة “حلمايــة” ومتثيــل الالجئــني. وبالتالــي كل السياســات التــي تتبعهــا الوكالــة هــي 
ضــد التوطــني. ولــذا يتوقــع الكاتــب أن الوكالــة ســتعارض أي مفاوضــات ال تضمــن عــودة الالجــئ. 
أمــا أولــني Olin 32، فهــو ينتقــد الوكالــة لعــدم وجــود آليــة لديهــا للرقابــة تتمثــل يف التأكــد مــن أن 
املســاعدات لــن تســتخدم بقصــد أو غيــر قصــد يف تقويــة حمــاس أو متويلهــا. ويعتبــر أن الوكالــة 
بحاجــة إلــى حتســني. ولكــن مــن وجهــة نظــره هــذه، فــإن ذلــك ال يجــب أن يكــون مدعــاة لليــأس، 
ويــرى أنــه ليــس مــن مــكان أفضــل لتطبيــق إجــراءات الفحــص اخلاصــة بوكالــة التنميــة األمريكيــة 
ــى شــهادة  ــب مــن موظفيهــا التوقيــع عل ــة أن تطل ــب مــن الوكال ــذا فهــو يطل ــة الغــوث. ول مــن وكال

متعلقــة بتمويــل اإلرهــاب مثلمــا تفعــل وكالــة التنميــة األمريكيــة.

30 Nitza Nachmia, “UNRWA at 60: Are There Better Alternatives?”, accessed April 17,2017,  http://bit.
ly/2iXt9vN. 
31  Alexander H Joffe,” UNRWA Resists Resettlement”, Middle East Quarterly, accessed April 17,2017,  
http://bit.ly/2z6p40Z. 
32  John M. Olin, “Broken aid system to Palestinians”, Harvard University, accessed April 17,2017, http://
bit.ly/2iVMBsO.  
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 Fixing UNRWA: Repairing the UN’s 33 بعنــوان Lindsayأمــا دراســة ليندســي
أكثــر  مــن  فتعتبــر   Troubled System of Aid to Palestinian Refugees
الدراســات التــي يتــم اقتباســها، وقــد يرجــع الســبب يف ذلــك إلــى أن كاتبهــا كان يعمــل كمستشــار 
قانونــي وعــام للوكالــة، وهــو يتفــق مــع أولــني بأنــه ال ينبغــي حــل الوكالــة بــل إصالحهــا، مبــرراً ذلــك 

بأنــه ســيعطي للفلســطينيني فرصــة أكبــر لعيــش حيــاة طبيعيــة. 
ومأخــذه علــى الوكالــة يتمثــل يف دعمهــا حلركــة حمــاس. فهــو يــرى أن الوكالــة لــم ترتــِق إلــى مســتوى 
مســؤولياتها القانونيــة ملنــع وصــول املســاعدات إلــى حمــاس وآخريــن حســب قانــون املســاعدات 
اخلارجيــة لعــام 1961. ويشــير ليندســي إلــى عــدد مــن اإلجــراءات إلصــالح الوكالــة، وتتمثــل أوالً يف 
وضــع حــد لسياســة توفيــر املســاعدات لالجئــني “املواطنــني”. فهــؤالء “الالجئــون” هــم مــن مواطنــي 
دولــة، وبالتالــي يجــب أن تتوقــف الوكالــة عــن تقــدمي مســاعداتها ملئــات اآلالف مــن الالجئــني الذيــن 
هــم مواطنــون أردنيــون. ثانيــاً، التركيــز علــى التحــول مــن الوضــع القائــم إلــى نظــام قائــم علــى 
االحتياجــات لتقــدمي املســاعدات. فمثــاًل التعليــم هــو حــق عاملــي، ولكــن ال ينبغــي لدافعــي الضرائــب 
األمريكيــني دفــع رســوم التعليــم ألولئــك القادريــن علــى املســاهمة يف تعليمهــم. أمــا ثالثــاً، فهــو يطلــب 
ــد  ــوم بالتأك ــاً أن تق ــة. رابع ــى اإلغاث ــز عل ــد عــن التصريحــات السياســية وترك ــة أن تبتع مــن الوكال
مــن أن املســتفيدين واملوظفــني غيــر منتمــني حلركــة حمــاس. خامســاً تشــديد القواعــد املتعلقــة 
باملســاعدات ملنــع األســر الكبيــرة. سادســاً مراقبــة املــواد التــي تــدرس يف املــدارس، ففــي الوكالــة، 
يجــب أال يتــم اســتخدام الكتــب املدرســية التــي ال تســتويف املعاييــر الدوليــة. وأخيــراً توســيع القــروض 

لالجئــني الذيــن يرغبــون يف اخلــروج مــن مخيمــات الالجئــني واالكتفــاء الذاتــي.

دراسات اهتمت بتقييم الوكالة وبصورتها عند الالجئين
ــه لهــذه  مبــا أن هــذه الدراســات ليــس محورهــا الوكالــة فحســب، بــل الالجــئ الفلســطيني ورؤيت
الوكالــة التــي خصصــت وأنشــئت مــن أجلــه، تظهــر مشــكلة األدبيــات الســابقة، حيــث تهتــم بالوكالــة 
وتبحــث يف كل مــا يتعلــق بهــا مــن ناحيــة إداريــة وسياســية، بــدون االهتمــام بنظــرة الالجــئ لهــذه 

الوكالــة التــي أنشــئت مــن أجلــه. فكمــا يقــول ســارتر:
إن الصمــت بالــذات يتحــدد بالنســبة إلــى الكلمــات متامــاً كمــا أن الوقفــة يف املوســيقى تتلقــى 
معناهــا مــن مجمــوع العالمــات املوســيقية التــي حتيــط بهــا. إن هــذا الصمــت هــو حلظــة مــن 
حلظــات اللغــة فالســكوت ال يعنــي أنــك أخــرس، ال يعنــي أنــك ترفــض التكلــم، أي أنــك تتكلــم. إذا 
اختــار الكاتــب أن يصمــت حــول مظهــر مــن مظاهــر العالــم.. إذا مــر بــه مــرور الكــرام، فمــن حقنــا 
أن نطــرح عليــه ســؤاالً ثالثــاً: ملــاذا حتدثــت عــن هــذا بــدالً مــن ذاك؟ ومــا دمــت تتكلــم كــي تغيــر، 

فلمــاذا تريــد أن تغيــر هــذا بــدالً مــن ذاك؟ 34 

33  James G. Lindsay, “Fixing UNRWA. Repairing the UN’s Troubled System of Aid to Palestinian 
Refugees”, Policy Focus #91, January 2009, accessed April 17,2017, http://bit.ly/2ylkXuz. 

34 جون بول سارتر، األدب امللتزم، )بيروت: منشورات دار األداب، 1965(، ص65.
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يؤمــن ســارتر بــأن الســكوت ال يكــون عشــوائياً، وإمنــا يكــون بشــكل مقصــود. فمــن حــق الباحــث 
هنــا أن يتســاءل عــن ســبب احلديــث الدائــم عــن الوكالــة وتغييــب صــوت الالجــئ. فالصمــت 
والتغييــب هنــا مقصــودان، فليــس مصادفــة أن يكــون مــن مت تغييبــه هــو صــوت اإلنســان الــذي شــرد 
مــن أرضــه، هــو ذلــك التابــع حســب مدرســة مــا بعــد االســتعمار الــذي مورســت ضــده كل أشــكال 
القمــع. وهنــا يصبــح مــن املفهــوم ملــاذا مت تغييــب صــوت الالجــئ الفلســطيني. واقتباســا مــن إحــدى 

الدراســات “الــكل يعطــون آراءهــم وال أحــد يســأل الضحيــة”.35 
إّن عدد الدراسات التي اهتمت بالالجئ ورأيه قليلة، وسيتم هنا عرض عدد منها.

الدراســة األولــى كانــت بعنــوان “الفلســطينيون واألونــروا”36 هدفــت إلــى قيــاس ومعرفــة رأي ومشــاعر 
الفلســطينيني ونظراتهــم ومواقفهــم مــن الوكالــة وخدماتهــا وموظفيهــا، إضافــة إلــى تقييــم مــدى اإلفــادة 
أو الضــرر الــذي أصــاب املبحوثــني مــن الوكالــة. وهــذه الدراســة كانــت ميدانيــة يف لبنــان، فشــملت 
عينــة مــن الالجئــني يف مخيمــات لبنــان وعينــة مــن الفلســطينيني يف مدينــة بيــروت. وجــاءت نتائــج هــذه 
الدراســة علــى النحــو التالــي: 90 % مــن الفلســطينيني يــرون أن الوكالــة هــي مؤسســة اســتعمارية، 
وبالتالــي تشــكلت لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، وفقــط 10 % يعتبرونهــا خيريــة. وبالتالــي، عــدم 
الثقــة والكــره همــا طبيعــة العالقــة بــني الفلســطيني والوكالــة. وأظهــرت النتائــج أن الوكالــة أفــادت 
الفلســطينيني بالتعليــم والصحــة، وأضــرت بهــم يف النواحــي السياســية والنفســية، فهــي دفعتهم لالندماج 
يف مجتمعاتهــم وعرقلــت نضالهــم. فالدراســة رأت أن الوكالــة تقــوم مبمارســة اإلذالل وإخضــاع اإلرادة، 

فتجعــل الالجــئ يتــكل عليهــا، ثــم تعمــل علــى تعليمــه وتؤمــن لــه عمــاًل لكــي تضمــن اندماجــه. 
أمــا الدراســة الثانيــة، فهــي عبــارة عــن االســتطالع الــذي أجــراه كل مــن مركــز العــودة الفلســطيني 
يف لنــدن وجتمــع العــودة الفلســطيني »واجــب« يف ســوريا ومنظمــة ثابــت حلــق العــودة يف عــام 
37،2009 شــملت عّينــة مــن 1460 الجئــاً فلســطينياً يف ســوريا ولبنــان. وكانــت نتائــج االســتطالع 
كاآلتــي: 92 % مــن املســتطلعني يؤيــدون اســتمرار الوكالــة بتقــدمي خدماتهــا، رغــم أن 70 % مــن 
املســتطلعني غيــر راضــني عــن األداء، و86 % يــرون اخلدمــات غيــر كافيــة و64 % يــرون تراجعــاً 

كبيــراً يف تقدميهــا، فقــد أوضــح هــذا االســتطالع عــدم رضــا الالجــئ عــن خدمــات الوكالــة.

% 69.7% 86% 44.9% 35.3% 55.5% 64.1% 92
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35 الفلسطينيون واألونروا، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 18 )1973(: 24.
36 1973. مجموعة بحث ميداني.. رقم 17 كانون الثاني. 29-24. 

37 منظمــة »ثابــت« حلــق العــودة، اســتطالع يف الذكــرى الســتني لتأســيس األونــروا امللخــص التنفيــذي، http://bit.ly/2zQjXAw، آخــر 
دخــول للموقــع 2017-4-14.
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 UNRWA: Through the Eyes of its Refugee” أمــا املقالــة الثالثــة فهــي لرنــدة فــرح وعنوانهــا
Employees in Jordan“ 38. هــذه املقالــة درســت صــورة الوكالــة عنــد موظفيهــا، وتوصلــت مــن خــالل 

جتــاه  التناقــض  مــن  نــوع  فيهــا  رؤيــة  يحملــون  هــؤالء  أن  إلــى  املوظفــني  مــع  أجريــت  التــي  املقابــالت 
الوكالــة. فــأوالً، هــم يتشــاركون مــع الالجئــني الفلســطينيني بتاريــخ مشــترك، وهــم يف نفــس الوقــت موظفــو 
الوكالــة الذيــن ميارســون أقــل صالحيــة وقــوة مقارنــة مــع املوظفــني الدوليــني، فهــم الذيــن يقومــون بتنفيــذ 
املوظفــني  مــن  كبيــراً  عــدداً  أن  إلــى  املقالــة  وأشــارت  الدوليــون.  املوظفــون  يقرهــا  التــي  السياســات 
الفلســطينيني يقــوم بحجــب هويــة الوكالــة، التــي تتمثــل يف أنهــا أساســاً ممولــة ومدعومــة مــن قبــل الــدول 
بعــد  واملؤسســات  الفلســطينية  السياســية  القيــادة  غيــاب  أن  مقالتهــا  يف  فــرح  تؤكــد  كمــا  الغربيــة. 

نكبــة عــام 1948 أدى إلــى أخــذ الوكالــة دور احلكومــة يف املنفــى. 
أمــا الدراســة الرابعــة فهــي ملاســيريوا Silvia Masiero 39، وهــي مــن أفضــل الدراســات ألنهــا أوالً تركــز 
يف ســؤال دراســتها علــى قضيــة طاملــا مت جتاهلهــا، وهــي مــا إذا كانــت تتــم مســاءلة الوكالــة مــن قبــل 
ــة  ــا هــذه احملاســبة. ورأت هــذه الدراســة أن عملي ــم به ــي تت ــات الت ــا هــي اآللي ــني، وم املســتفيدين الالجئ
املســاءلة تعيقهــا عــدة إشــكاليات مثــل املعلومــات اخلاطئــة لــدى الالجئــني عــن الوكالــة، وعــدم وجــود 

الدافــع للوكالــة للتوجــه إلــى الالجئــني، باإلضافــة إلــى عــدم إشــراك املســتفيدين يف اتخــاذ القــرار. 
ورأت هــذه الدراســة أن الوكالــة ميكــن أن تفعــل الكثيــر للتغلــب علــى هــذه احلواجــز، ألنهــا ميكــن أن تعــول 
ــى هــذه املعيقــات.  ــب عل ــى التغل ــة سياســياً مــن الالجئــني ملســاعدتها عل ــة املتعلمــة والواعي ــى النخب عل
وقدمــت الدراســة مجموعــة مــن االقتراحــات مســتقاة مــن املالحظــات امليدانيــة التــي قامــت بهــا، وتتمثــل 

يف الشــراكة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تعمــل علــى املســتوى الشــعبي يف املخيمــات.
ــة لــدى الالجــئ الفلســطيني، وإمنــا  ــة Rex Brynen 40 فهــي لــم تختــص بصــورة الوكال أمــا مقال
بحثــت يف الصــور املختلفــة التــي يُنظــر فيهــا للوكالــة. وقــد حصــر الكاتــب صــور الوكالة يف أربــع: األولى 
هــي الوكالــة كصــورة للمســؤولية الدوليــة، والثانيــة هــي الوكالــة كصــورة للتخبــط، والثالثــة هــي الوكالــة 
كمناصــرة لالجئــني، والرابعــة كصــورة إلدامــة النــزاع. وخلصــت الورقــة إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه ليســت 
كافــة الصــور باألهميــة نفســها، ولكــن ال ميكــن جتاهلهــا ألنهــا تســاهم يف تشــكيل البيئــة السياســية 
حــول الوكالــة، وبالتالــي تؤثــر علــى عملهــا وعلــى التمويــل. وقــد عــزا الكاتــب الصــور املختلفــة حــول 
ــة،  ــات الغامضــة واملعقــدة للوكال ــة اللجــوء، والصالحي ــل يف اختــالف رواي ــة لعــدة أســباب تتمث الوكال

واألســاس القانونــي والبيئــة املتغيــرة التــي تعمــل فيهــا، باإلضافــة إلــى دور اإلعــالم احلديــث.

38 Randa Farah, “UNRWA: Through the Eyes of its Refugee Employees in Jordan”. Refugee Survey 
Quarterly 28)2-3(: 389-411
39  Masiero.Silvia. Accountability for Services to Palestinian Refugees: A View on UNRWA’s Work in the 
West Bank. Working papers 9. MEDALICS, Research Centre for Mediterranean Relationships, Reggio 
Calabria. 1-50
40 Bryne. Rex .UNRWA as Avater: Current Debates on the Agency- And their Implications.
http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/pal_camps/pc_events/Documents/20101008ifi_unrwa60_
conference/conference_papers/day2/ifi_unrwa_conf_day2panel3_paper2_brynen.pdf
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وهنــاك تقريــر أعــده مركــز الزيتونــة للنشــر والدراســات بعنــوان “األونــروا.. برامــج العمــل وتقييــم 
األداء”41، وقــد عالــج التقريــر عــدة قضايــا ابتــداًء بتأســيس الوكالــة مــروراً ببرامــج عملهــا واملناطــق 
التــي تغطيهــا. كمــا تطــرق إلــى مشــكلة امليزانيــة والعجــز احلاصــل فيهــا. هــذا التقريــر اهتــم 
يف جــزء منــه بوجهــة نظــر الالجــئ عــن الوكالــة يف الفصــل الرابــع الــذي جــاء حتــت عنــوان 
“تقييــم األداء وحتديــات املســتقبل”. وقــد شــمل هــذا الفصــل علــى وجهــات نظــر الالجئــني، 
ولكــن ليــس مــن خــالل املســح امليدانــي، وإمنــا مــن خــالل االعتمــاد علــى تقاريــر صــادرة عــن 
مؤسســات حقوقيــة فلســطينية مثــل “شــاهد” و”راصــد” وعــدد مــن املســؤولني يف اللجــان الشــعبية 

ــر إلــى االســتنتاج التالــي: ــى مــا ســبق، توصــل التقري الفلســطينية. واســتناداً إلــى اعتمــاده عل
ــة األونــروا ال تعــود فقــط إلــى أزماتهــا املاليــة، وإمنــا  ــا القــول إن عمليــة تراجــع أداء وكال “ميكنن
ــد مــن  ــة والعاملــني فيهــا، حيــث أشــارت العدي ــى الوكال ترتبــط كذلــك بتراجــع أداء املشــرفني عل
املؤسســات احلقوقيــة الدوليــة والفلســطينية إلــى وجــود فســاد مالــي وإداري يف الوكالــة، فضــاًل 
ــوذ  ــة، وأن النف ــع بالشــفافية املطلوب ــروا ال تتمت ــأن األون ــدى الفلســطينيني ب ــاد واســع ل عــن اعتق

ــا”. ــراً يف أدائه ــب دوراً كبي السياســي واحملســوبيات تلع

2.10.1 التوجه الثاني: التغطية اإلعالمية لشؤون فلسطينية 
ضمــن هــذا التوجــه، مّت إجــراء عــدة دراســات علــى قضايــا مختلفــة مثــل احلــرب علــى غــزة 
والقــدس واغتيــال الشــيخ ياســني، ومــن أهــم هــذه الدراســات: دراســة بعنــوان »املعاجلــة الصحفيــة 
للحــرب السادســة وتداعياتهــا علــى القضيــة الفلســطينية- دراســة حتليــل مضمــون لصحــف 
األيــام والقــدس واحليــاة اجلديــدة«،42 ودراســة أخــرى بعنــوان »قضايــا القــدس يف الصحافــة 
الفلســطينية- دراســة حتليليــة مقارنــة لعينــة مــن الصحــف اليوميــة«،43 ودراســة بعنــوان »معاجلــة 

ــد ياســني«.44   ــال الشــيخ أحم ــة الفلســطينية الغتي الصحاف

هدفــت هــذه الدراســات إلــى التعــرف علــى كيفيــة تغطيــة الصحــف احملليــة الفلســطينية للشــؤون 
الفلســطينية املختلفــة، ومعرفــة األهميــة التــي أولتهــا هــذه الصحــف للشــؤون الفلســطينية. وقــد 
اعتمــدت هــذه الدراســات علــى منهــج حتليــل املضمــون، وطــورت أداة للتحليــل قائمــة علــى اســتمارة 
حتليــل املضمــون القائمــة علــى محوريــن أساســيني: فئــة املضمــون وفئــة الشــكل. ولقــد متــت 
االســتفادة مــن هــذه الدراســات يف تطويــر اســتمارة حتليــل املضمــون ويف حتديــد عينــة الدراســة. 

 .http://bit.ly/2AQlGqd ،)2010 ،41 “مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، »األونروا.. برامج العمل وتقييم األداء«، )بيروت: مركز الزيتونة
42  زهيــر عابــد ومــروان الصالــح، »املعاجلــة الصحفيــة للحــرب السادســة وتداعياتهــا علــى القضيــة الفلســطينية. دراســة حتليــل مضمــون لصحــف 

األيــام والقــدس واحليــاة اجلديــدة“، مجلــة جامعــة األقصــى، العــدد 2 )2008(: 53-23.
43  جــواد الدلــو، »قضايــا القــدس يف الصحافــة الفلســطينية - دراســة حتليليــة مقارنــة لعينــة مــن الصحــف اليوميــة“، موقــع اجلامعــة اإلســالمية 

اإللكترونــي، http://bit.ly/2zPeVUO، آخــر دخــول للموقــع 2017-4-14.
 ،http://bit.ly/2AgTnQU ،44 وائــل املناعمــة، »معاجلــة الصحافــة الفلســطينية الغتيــال الشــيخ احمــد ياســني«، مجلــة اجلامعــة اإلســالمية

آخــر دخــول للموقــع 2017-4-14.
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3.10.1 حدود االستفادة من الدراسات السابقة
لقــد متــت االســتفادة مــن الدراســات الســابقة يف جوانــب عديــدة أســهمت يف إضافــة أبعــاد جديــدة 
إلجــراء هــذه الدراســة، ويف تطويــر منهجيــة البحــث وإشــكالية البحــث وصياغــة تســاؤالت البحــث 

واســتمارة حتليــل املضمــون. 

4.10.1 ما يميز هذه الدراسة 
ــم يســبق ألي دراســة  ــد ل ــي أن موضــوع الدراســة جدي ــي واملكتب يتضــح مــن خــالل املســح امليدان
ــة بهــم، ويف مجــال  ــاك دراســات تتحــدث عــن الالجئــني الفلســطينيني وعالقــة الوكال ــه. فهن بحث
دراســة وحتليــل التغطيــة اإلعالميــة للقضيــة الفلســطينية بجوانبهــا املختلفة من الجئني واســتيطان 
وغيرهــا. ولكــن حســب علــم الباحثــني، ومــن خــالل املراجعــة واملســح للدراســات الصــادرة، ليســت 
هنــاك دراســة قامــت بتغطيــة عالقــة الوكالــة بالالجــئ الفلســطيني. وبالتالــي فــإن هــذه الدراســة 
تتشــابه مــع الدراســات الســابقة مــن حيــث نــوع الدراســة واملنهــج، لكنهــا تعالــج موضوعــاً مختلفــاً 

لــم يتــم التطــرق إليــه مــن قبــل. 
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2. مضمون وشكل المعالجة الصحفية لعالقة 
وكالة األونروا بالالجئ الفلسطيني: عينة األحداث 

1.2 تمهيد 
ــة  ــة بالالجــئ لعين ــة الوكال ــة اإلعــالم لعالق ــة لتغطي ــج الدراســة التحليلي يعــرض هــذا املبحــث نتائ
الدراســة األولــى. هــذه العينــة اعتمــدت علــى اختيــار األحــداث، وهــذه النتائــج مت التوصــل إليهــا مــن 
خــالل حتليــل عينتــي الدراســة باســتخدام اســتمارة حتليــل املضمــون. وعينــة الدراســة مت اختيارهــا 
مــن ثــالث صحــف هــي القــدس واأليــام واحليــاة اجلديــدة بالعينــة العشــوائية القصديــة لألحــداث. 

2.2 عينة األحداث 
يوضح الجدول أكثر الصحف تغطية لعالقة الوكالة بالالجئ

النسبةاألعداد مع تكرارالصحيفة

37.86 %92األيام

34.16 %83القدس 

27.98 %68الحياة الجديدة

100.00 %243المجموع

يتضــح مــن اجلــدول والرســم البيانــي أن أكثــر الصحــف تغطيــة لعالقــة الوكالــة بالالجــئ هــي جريــدة 
األيــام بنســبة 37.86 %، تليهــا القــدس بنســبة 34.16 %، ثــم احليــاة اجلديــدة 27.98 %.
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أمــا فيمــا يتعلــق مبــا عاجلتــه هــذه الصحــف يف تناولهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ، فتــم حتليلهــا 
علــى مســتوى املضمــون ومســتوى الشــكل. 

1.2.2 على مستوى المضمون 
1.1.2.2 ترتيب األولويات: اهتمام عينة الدراسة بالعالقة بين الوكالة والالجئ:

يبــني اجلــدول رقــم )1( تكــرار ونســب أولويــات املوضوعــات املطروحــة مــن قبــل صحــف الدراســة 
للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ، وأي املوضوعــات حــاز علــى اهتمــام أكبــر.

جدول رقم )1(: 
يوضح ترتيب أولويات الموضوعات المطروحة لعالقة الوكالة بالالجئ الفلسطيني

االجتاه العام األيامالقدس احلياة اجلديدةقضايا عالقة األونروا باالجئ

 %ك %ك %ك %ك 

2.47 %3.266 %3.613 %0.003 %0املناهج

2.88 %4.357 %1.204 %2.941 %2املوظفون واحتاد العاملني

22.63 %21.7455 %21.6920 %25.0018 %17تقليص اخلدمات 

34.98 %39.1385 %28.9236 %36.7624 %25ميزانية األونروا

13.17 %16.3032 %12.0515 %10.2910 %7اإلضرابات

15.23 %11.9637 %19.2811 %14.7116 %10مواضيع متفرقة *1

8.64 %3.2621 %13.253 %10.2911 %7األزمة السورية

 688392243

االتجاه العام 
حظــي موضــوع »ميزانيــة األونــروا« بأعلــى نســبة، محتــاًل املرتبــة األولــى ضمــن املواضيــع األكثــر تــداوالً 
ــراراً.  ــع )85( تك ــد بلغــت نســبته )34.98 %( بواق ــة بالالجــئ. وق ــة الوكال ــث عــن عالق ــد احلدي عن
وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة قضيــة »تقليــص اخلدمــات« بنســبة )22.63 %( بواقــع )55( تكــراراً. ثــم 
جــاءت قضيــة »مواضيــع متفرقــة« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )15.23 %( بواقــع )37( تكــراراً، تلتهــا 
قضيــة »اإلضرابــات« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة )13.17 %( بواقــع )32( تكــراراً. وقــد جــاءت قضيــة 
»األزمــة الســورية« يف املرتبــة اخلامســة بنســبة )8.64 %( بواقــع )21( تكــراراً. أمــا قضيــة »املوظفــون 
واحتــاد العاملــني« فقــد احتلــت املرتبــة مــا قبــل األخيــرة بنســبة )2.88 %( بواقــع )7( تكــرارات، بينمــا 

جــاءت قضيــة »املناهــج« يف املرتبــة األخيــرة بنســبة ))2.47 % بواقــع )6( تكــرارات.
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على مستوى كل صحيفة 

القدس 
»ميزانيــة  قضيــة  جــاءت 
األولــى  املرتبــة  يف  األونــروا« 
بواقــع   )%  28.92( بنســبة 
قضيــة         تلتهــا  تكــراراً.   )24(
»تقليــص اخلدمــات« يف املرتبــة 
 )%  21.69( بنســبة  الثانيــة 
بينمــا  تكــراراً.   )18( بواقــع 
»مواضيــع  قضيــة  حظيــت 
الثالثــة  باملرتبــة  متفرقــة« 
بنســبة )19.28 %( بواقع )16( 

تكــراراً. ثــم جــاءت يف املرتبــة الرابعــة قضيــة »األزمــة الســورية« بنســبة )13.25 %( بواقــع )11( تكــراراً، 
بينمــا جــاءت يف املرتبــة اخلامســة قضيــة »اإلضرابــات« بنســبة )12.05 %( بواقــع )10( تكــراراً، بينمــا 
جــاءت قضيــة املناهــج يف املرتبــة السادســة بنســبة )3.61 %( بواقــع )3( تكــرارات، أمــا املرتبــة األخيــرة 

تكــرار(.  1( بواقــع   )%  1.20( بنســبة  العاملــني«  واحتــاد  »املوظفــون  قضيــة  فكانــت 

الحياة الجديدة
جــاءت قضيــة »ميزانيــة األونــروا« 
يف املرتبــة األولــى بنســبة )36.76 
تكــراراً،   )25( بواقــع   )%
»تقليــص  قضيــة  حظيــت  بينمــا 
اخلدمــات« باملرتبــة الثانية بنســبة 
تكــراراً،   )17( بواقــع   )%  25(
ــة«  ــع متفرق ــة »مواضي ــا قضي تلته
يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )14.71 
ثــم  تكــرارات.   )10( بواقــع   )%

جــاءت يف املرتبــة الرابعــة كل مــن قضيــة »األزمــة الســورية« و»اإلضرابــات« بنســبة )10.29 %( بواقــع )7( 
ــع )2(  ــني« بنســبة )2.94 %( بواق ــون واحتــاد العامل ــة »املوظف ــة اخلامســة قضي ــا يف املرتب ــرارات، تلته تك

تكــرار، أمــا »املناهــج« فقــد جــاءت يف املرتبــة األخيــرة بنســبة )0 %(، بواقــع )0( تكــرار.
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األيـــام 
احتلــت قضيــة »ميزانيــة األونــروا« املرتبــة األولــى بنســبة )39.13 %( بواقــع )36( تكــراراً، ثــم جــاءت قضيــة 
»تقليــص اخلدمــات« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )21.74 %( بواقــع )20( تكــراراً. تلتهــا قضيــة »اإلضرابــات« 
يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )16.30 %( بواقــع )15( تكــراراً. يف حــني جــاءت قضيــة »مواضيــع متفرقــة« يف 

 11.96( بنســبة  الرابعــة  املرتبــة 
تلتهــا  تكــراراً،   )11( بواقــع   )%
قضيــة  اخلامســة  املرتبــة  يف 
العاملــني«  واحتــاد  »املوظفــون 
 )4( بواقــع   )%  4.35( بنســبة 
كل  احتلــت  وأخيــراً  تكــرارات. 
مــن قضيــة »املناهــج« و»األزمــة 
الســورية« املرتبــة األخيــرة بنســبة 
)3.26 %( بواقــع )3( تكــرارات. 

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت الصحــف الثــالث علــى أولويــة ميزانيــة األونــروا، محتلــًة املرتبــة األولــى ضمــن املواضيــع 

األكثــر تــداوالً عنــد احلديــث عــن عالقــة الوكالــة بالالجــئ. 
كمــا اتفقــت الصحــف الثــالث يف ترتيــب أولويــة اهتمامهــا بقضيــة تقليــص اخلدمــات، حيــث جــاءت 

باملرتبــة الثانيــة وبنســب متقاربة. 
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اتفقــت القــدس واحليــاة اجلديــدة علــى احتــالل مواضيــع متفرقــة املرتبــة الثالثــة. بينمــا احتلــت 
قضيــة اإلضرابــات املرتبــة الثالثــة يف جريــدة األيــام. 

كمــا اتفقــت القــدس واحليــاة اجلديــدة علــى احتــالل األزمــة الســورية للمرتبــة الرابعــة، يف الوقــت 
الــذي احتلــت فيــه مواضيــع متفرقــة املرتبــة ذاتهــا يف صحيفــة األيــام. 

تشــابهت األيــام مــع احليــاة اجلديــدة يف ترتيــب قضيــة املوظفــني واحتــاد العاملــني يف املرتبــة 
اخلامســة، بينمــا احتلــت قضيــة اإلضرابــات هــذه املرتبــة يف جريــدة القــدس.

تشابهت الصحف الثالث يف ترتيب قضية املناهج باحتاللها املرتبة السادسة. 

2.1.2.2 المصادر الصحفية 
يبــني اجلــدول رقــم )2( تكــرار ونســب املصــادر الصحفيــة التــي مت االعتمــاد عليهــا مــن قبــل صحــف 

الدراســة للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

الجدول رقم )2(: يوضح المصادر الصحفية 
االجتاه العام األيامالقدس احلياة اجلديدةمصادر املادة الصحفية 

 %ك %ك %ك %ك 

17.70 %19.5743 %24.1018 %7.3520 %5املراسل

2.47 %4.356 %2.414 %0.002 %0الكاتب

4.53 %4.3511 %4.824 %4.414 %3وكاالت األنباء الدولية

31.69 %36.9677 %32.5334 %23.5327 %16وكالة وفا

1.23 %0.003 %3.610 %0.003 %0وكالة صفا

2.06 %3.265 %0.003 %2.940 %2وكالة معاً

14.81 %10.8736 %12.0510 %23.5310 %16وكالة األونروا

1.23 %2.173 %1.202 %0.001 %0احتاد العاملني

5.35 %5.4313 %2.415 %8.822 %6مصدر رسمي- حكومي

5.76 %6.5214 %3.616 %7.353 %5القوى الوطنية واإلسالمية

9.05 %5.4322 %12.055 %10.2910 %7متعدد/غير ذلك

4.12 %1.0910 %1.201 %11.761 %8منظمة التحرير الفلسطينية

 68 83 92 243 
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االتجاه العام 
احتــل مصــدر »وكالــة وفــا« املرتبــة األولــى ضمــن املصــادر الصحفيــة التــي مت االعتمــاد عليهــا مــن 
ــة بالالجــئ بنســبة بلغــت )31.69 %( بواقــع )77(  قبــل الصحــف الثــالث لتغطيــة عالقــة الوكال
تكــراراً. وجــاء يف املرتبــة الثانيــة املصــدر »املراســل« بنســبة )17.70 %( بواقــع )43( تكــراراً. ثــم 
ــاله  ــراراً، ت ــع )36( تك ــة بنســبة )14.81 %( بواق ــة الثالث ــروا« يف املرتب ــة األون جــاء مصــدر »وكال
مصــدر »متعــدد غيــر ذلــك« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة )9.05 %( بواقــع )22( تكــراراً. وقــد جــاء 
مصدر«القــوى الوطنيــة واإلســالمية« يف املرتبــة اخلامســة بنســبة )5.76 %( بواقــع )14( تكــراراً. 
أمــا املرتبــة السادســة فقــد كانــت مــن نصيــب »مصــدر رســمي حكومــي« بنســبة )5.35 %( بواقــع 
)13( تكــراراً، بينمــا احتلــت »وكاالت األنبــاء الدوليــة« املرتبــة الســابعة بنســبة )4.53 %( بواقــع 
)11( تكــراراً. أمــا املرتبــة الثامنــة فقــد كانــت مــن نصيــب »م.ت.ف« بنســبة )4.12 %( بواقــع )10( 
تكــرارات، بينمــا احتــل »الكاتــب« املرتبــة التاســعة بنســبة )2.47 %( بواقــع )6( تكــرارات، جــاءت 
ــرة،  ــة األخي ــة العاشــرة بنســبة )2.06 %( بواقــع ))5 تكــرارت، أمــا املرتب ــاً« يف املرتب ــة مع »وكال

فكانــت مــن نصيــب »وكالــة صفــا« و«احتــاد العاملــني« بنســبة )1.23 %( بواقــع )3( تكــرارات.

على مستوى كل صحيفة 
صحيفة القدس

اعتمــدت صحيفــة القــدس بشــكل 
كبيــر علــى »وكالــة وفــا«، حيــث 
جــاءت يف املرتبــة األولــى كمصــدر 
لتنــاول عالقــة الوكالــة بالالجــئ، 
ــت النســبة )32.53 %(  ــد بلغ وق
ذلــك  تــال  تكــراراً،   )27( بواقــع 
“املراســل« بنســبة بلغــت )24.10 
أمــا  تكــراراً.   )20( بواقــع   )%
املصــدر الثالــث فقــد كان “وكالــة 

“وكاالت  تليــه  ثــم  تكــرارات،   )10( بواقــع   )% 12.05( بنســبة  ذلــك«  غيــر  ومتعــدد  األونــروا 
األنبــاء الدوليــة« بنســبة  )4.82 %( بواقــع )4( تكــرارات، ثــم “وكالــة صفــا” و”القــوى الوطنيــة 
ــب” و”مصــدر  ــن “الكات ــل كل م ــا احت ــرارات، بينم ــع )3( تك واإلســالمية” بنســبة )3.61 %( بواق
رســمي حكومــي” املرتبــة السادســة بنســبة )2.41 %( بواقــع )2( تكــرار، بينمــا لــم يتــم االعتمــاد 

ــدة القــدس.  ــاً« كمصــدر يف جري ــة مع ــى »وكال عل
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صحيفة الحياة الجديدة
بلغــت نســبة اعتمــاد صحيفــة 
احليــاة اجلديــدة علــى “وكالــة 
يف  وفــا«  و»وكالــة  األونــروا« 
الوكالــة  لعالقــة  معاجلتهــا 
بالالجــئ نســبة )23.53 %( 
ــي  ــم يأت بواقــع )16( تكــراراً، ث
بنســبة  ف«  ت.  »م.  مصــدر 
 )8( بواقــع   )%  11.76(
ــة  ــة الثالث ــرارات، ويف املرتب تك
ذلــك«  غيــر  »متعــدد  مصــدر 

بنســبة )10.29 %( بواقــع )7( تكــرارت، يليــه »مصــدر رســمي حكومــي« بنســبة )8.82 %( بواقــع 
)6( تكــرارات، ثــم »القــوى الوطنيــة واإلســالمية« و»املراســل« بنســبة )7.35 %( بواقــع )5( تكــرارات، 
ثــم »وكاالت األنبــاء الدوليــة« بنســبة  )4.41 %( بواقــع )3( تكــرارات، ثــم يأتــي مصــدر »وكالــة معــاً« 
بنســبة )2.94 %( بواقــع )2( تكــرار، واملالحــظ أن صحيفــة احليــاة اجلديــدة لــم تعتمــد علــى كل مــن 

مصــدر »الكاتــب« و»احتــاد العاملــني« و»وكالــة صفــا« يف معاجلــة عالقــة الوكالــة بالالجــئ.

صحيفة األيام 
بلغــت نســبة اعتمــاد صحيفــة األيــام علــى »وكالــة وفــا« كمصــدر أول ورئيســي بنســبة )36.96 %( 

بواقــع )34( تكــراراً،  تالهــا مصــدر 
»املراســل« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 
تكــراراً،   )18( بواقــع   )% 19.57(
مصــدر  جــاء  الثالثــة  املرتبــة  ويف 
 10.87( بنســبة  األونــروا«  »وكالــة 
ثــم  تكــرارات،   )10( بواقــع   )%
واإلســالمية«  الوطنيــة  »القــوى 
 6.52( بنســبة  الرابعــة  املرتبــة  يف 
تكــرارات، واحتــل  بواقــع )6(   )%
و»مصــدر  ذلــك«  غيــر  »متعــدد 

رســمي حكومــي« املرتبــة اخلامســة بنســبة )5.43 %( بواقــع )5( تكــرارت، بينمــا احتــل كل مــن »وكاالت 
األنبــاء الدوليــة« و»الكاتــب« املرتبــة السادســة كمــا أوضحــت النتائــج يف اجلــدول، وذلــك بنســبة )4.35 
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%( بواقــع )4( تكــرارات، أمــا املرتبــة الســابعة، فتمثلــت مبصــدر “وكالــة معــاً” بنســبة )3.26 %( 
بواقــع )3( تكــرارات، بينمــا املرتبــة مــا قبــل األخيــرة كانــت ملصــدر »احتــاد العاملــني« بنســبة )2.17 %( 
ــرة بنســبة )1.09 %( بواقــع )1( تكــرار،  ــة األخي ــت املرتب بواقــع )2( تكــرار، أمــا »م.ت.ف« فقــد احتل

بينمــا لــم تعتمــد جريــدة األيــام علــى »وكالــة صفــا«.

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت الصحــف الثــالث يف االعتمــاد علــى »وكالــة وفــا« كمصــدر أول للمعلومــات، بينمــا اختلفــت 

صحيفــة احليــاة اجلديــدة مبشــاطرة املرتبــة األولــى مــع »وكالــة األونــروا«.
اتفقــت صحيفتــا القــدس واأليــام علــى ترتيــب مصــدر “املراســل”، بينمــا احتــل مصــدر “م.ت.ف” 

املرتبــة الثانيــة كمصــدر للمعلومــات.
اتفقــت صحيفتــا القــدس واأليــام علــى ترتيــب مصــدر “وكالــة األونــروا” يف املرتبــة الثالثــة، يف حــني 

احتــل مصــدر “متعــدد غيــر ذلــك” املرتبــة الثالثــة يف احليــاة اجلديــدة. 
اتفقــت صحيفتــا القــدس واحليــاة اجلديــدة علــى مصــدر “القــوى الوطنيــة واإلســالمية” يف املرتبــة 

اخلامســة، يف حــني احتــل مصــدر “رســمي حكومــي” هــذه املرتبــة يف صحيفــة األيــام. 
ــة السادســة، يف حــني  ــب” للمرتب ــالل مصــدر “الكات ــى احت ــام عل ــدس واألي ــا الق اتفقــت صحيفت

احتــل مصــدر “وكاالت األنبــاء الدوليــة” هــذه املرتبــة يف صحيفــة احليــاة اجلديــدة. 
اتفقــت صحيفتــا احليــاة اجلديــدة واأليــام علــى مصــدر “وكالــة معــا” يف احتاللهــا املرتبــة الســابعة، 

يف حــني احتــل “احتــاد العاملــني” هــذه املرتبــة يف صحيفــة القــدس. 
اختلفت الصحف الثالث يف ترتيب املصادر األخرى. 
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3.1.2.2 األشكال الصحفية 
يبــني اجلــدول رقــم )3( تكــرار ونســب نــوع املــادة وشــكلها الصحفــي املســتخدم مــن قبــل صحــف 

الدراســة للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:
جدول رقم )3(: يوضح األشكال الصحفية 

االجتاه العام األيامالقدس احلياة اجلديدةنوع املادة 

 %ك %ك %ك %ك 

21.40 %10.8752 %39.7610 %13.2433 %9تقرير

72.43 %81.52176 %57.8375 %77.9448 %53خبر

1.65 %1.094 %0.001 %4.410 %3حتقيق

2.06 %2.175 %1.202 %2.941 %2مقال 

0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0كاريكاتير

0.41 %0.001 %0.000 %1.470 %1قصة صحفية 

2.06 %4.355 %1.204 %0.001 %0صورة وغير ذلك 

 68 83 92 243 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى اآلتي:
االتجاه العام 

ــة بنســبة )72.43 %( بواقــع )176(  ــى ضمــن األشــكال الصحفي ــة األول ــر« املرتب ــل شــكل »خب احت
تكــراراً، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة شــكل »تقريــر« بنســبة )21.40 %( بواقــع )52( تكــراراً. تــاله شــكل 
ــة  ــق« يف املرتب ــم جــاء »حتقي ــع )5( تكــرارات، ث ــة بنســبة )2.06 %( بواق ــة الثالث ــال« يف املرتب »مق
الرابعــة بنســبة )1.65 %( بواقــع )4( تكــرارات، وقــد جــاء يف املرتبــة قبــل األخيــرة الشــكل »قصــة 

صحفيــة« بنســبة )0.41 %( بواقــع )1( تكــرار، بينمــا لــم يتــم االعتمــاد علــى شــكل الكاريكاتيــر. 

على مستوى كل صحيفة 
القدس 

بنســبة  األولــى  املرتبــة  »خبــر«  الشــكل  احتــل 
)57.83 %( بواقع )48( تكراراً، ثم جاء الشــكل 
»تقريــر« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )39.76 %( 
بواقــع )33( تكــراراً. يف املرتبــة الثالثــة واألخيــرة 
جــاء شــكل »مقــال« بنســبة )1.20 %( بواقــع )1( 

تكــرار. ولــم تســتخدم األنــواع األخــرى مــن قبــل جريــدة القــدس لتغطيــة عالقــة الالجــئ بالوكالــة.



35

األيام 
بنســبة  األولــى  املرتبــة  “خبــر« يف  شــكل  جــاء 
)81.52 %( بواقــع )75( تكــراراً، تــاله الشــكل 
ــة بنســبة )10.87 %(  ــة الثاني ــر« يف املرتب »تقري
الشــكل  حظــي  بينمــا  تكــرارات.   )10( بواقــع 
 )%  2.17( بنســبة  الثالثــة  باملرتبــة  »مقــال« 

بواقــع )2( تكــرار. وجــاء الشــكل »حتقيــق« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة )1.09 %( بواقــع )1( تكــرار، 
ــة. ــة الالجــئ بالوكال ــة عالق ــام لتغطي ــدة األي ــل جري ــواع األخــرى مــن قب ــم تســتخدم األن ــا ل بينم

الحياة الجديدة
حظــي الشــكل “خبــر« باملرتبــة األولــى بنســبة 
)77.94 %( بواقــع )53( تكــراراً، بينمــا احتــل 
ــة بنســبة )13.24  ــة الثاني ــر« املرتب الشــكل »تقري
تــاله »حتقيــق«  ثــم  تكــرارات،   )9( بواقــع   )%
بواقــع   )%  4.41( بنســبة  الثالثــة  املرتبــة  يف 
ــة الرابعــة الشــكل  )3( تكــرارات، وجــاء يف املرتب

»مقــال« بنســبة )2.94 %( بواقــع )2( تكــرار، تــاله الشــكل »قصــة صحفيــة« يف املرتبــة اخلامســة 
بنســبة )1.47 %( بواقــع )1( تكــرار، ولــم تســتخدم األنــواع األخــرى مــن قبــل جريــدة احليــاة 

اجلديــدة لتغطيــة عالقــة الالجــئ بالوكالــة.

أوجه التشابه واالختالف 
ــا ملوضــوع الدراســة  ــى شــكلني أساســيني يف تغطيته ــى االعتمــاد عل اتفقــت الصحــف الثــالث عل

ــر.  ــر والتقري وهمــا اخلب

اتير
ريك

كا
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اتفقــت الصحــف أيضــاً علــى االعتمــاد علــى مصــدر اخلبــر بنســبة جتــاوزت 50 % وتراوحــت مــا 
بــني 57 % و80 %، وهــي نســبة كبيــرة جــدا. 

اتفقت الصحف أيضاً على عدم االعتماد على شكل الكاريكاتير.
اتفقــت كل مــن صحيفتــي القــدس واأليــام علــى عــدم اســتخدام شــكل القصــة الصحفيــة. بينمــا 
اعتمــدت صحيفــة احليــاة اجلديــدة علــى القصــة الصحفيــة، وإن احتــل هــذا الشــكل املرتبــة 

اخلامســة واألخيــرة.
اتفقــت صحيفتــا احليــاة اجلديــدة واأليــام علــى اســتخدام شــكل التحقيق، وإن اختلفتــا يف الترتيب، 
حيــث جــاء هــذا الشــكل يف املرتبــة الثالثــة عنــد صحيفــة احليــاة اجلديــدة، يف حــني احتــل املرتبــة 
اخلامســة لــدى صحيفــة األيــام. واختلفــت صحيفــة القــدس مــع كل مــن احليــاة اجلديــدة واأليــام، 

حيــث لــم تســتخدم هــذا الشــكل بتاتــاً.
 اتفقــت صحيفتــا احليــاة اجلديــدة واأليــام علــى الترتيــب الرابــع يف اســتخدام شــكل »مقــال«، بينمــا 

جــاء هــذا الشــكل يف املرتبــة الثالثــة لــدى صحيفــة القــدس.

2.2.2 على مستوى الشكل 
موقع الموضوعات 

يبــني اجلــدول رقــم )4( تكــرار ونســب موقــع املوضوعــات لــدى صحــف الدراســة للقضايــا املتعلقــة 
بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )4(: يوضح موقع الموضوعات 
االتجاه العاماأليام القدس الحياة الجديدة موقع المادة

% ك% ك% ك% ك

9.88 %8.7024 %12.058 %8.8210 %6الصفحة األولى 

90.12 %91.30219 %87.9584 %91.1873 %62الصفحات الداخلية 

0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0الصفحة األخيرة 

100.00 %100.00243 %100.0092 %100.0083 %68المجموع الكلي 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يلي:
االتجاه العام 

 احتلــت املوضوعــات التــي كانــت تنشــر علــى الصفحــات الداخليــة املرتبــة األولــى بنســبة )90.12 
%( بواقــع )219( تكــراراً، أمــا املرتبــة الثانيــة فقــد احتلتهــا الصفحــة األولــى بنســبة )9.88 %( 

بواقــع )24( تكــراراً، أمــا الصفحــة األخيــرة فلــم يتــم اســتخدامها.
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على مستوى كل صحيفة 

جريدة القدس
يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن املوضوعــات 
املنشــورة علــى الصفحــات الداخليــة لتغطيــة 
يف  جــاءت  قــد  بالوكالــة  الالجــئ  عالقــة 
املرتبــة األولــى، حيــث جــاءت بنســبة )87.95 
الصفحــة  تلتهــا  تكــراراً،   )73( بواقــع   )%
 )10( بواقــع   )%  12.05( بنســبة  األولــى 
ــم يتــم  تكــرارات، أمــا الصفحــة األخيــرة، فل

اســتخدامها.

جريدة الحياة الجديدة 
احتلــت الصفحــات الداخليــة املرتبــة األولــى 
عالقــة  لتغطيــة  املنشــورة  املوضوعــات  يف 
الالجــئ بالوكالــة وقــد جــاءت بنســبة )91.18 
%( بواقــع )62( تكــراراً، يف حــني جــاءت 
الثانيــة  املرتبــة  يف  األولــى  الصفحــة  فئــة 
بنســبة )8.82 %( بواقــع )6( تكــرارات، أمــا 
ــم اســتخدامها. ــم يت ــرة، فل الصفحــة األخي

جريدة األيام 
لقــد حــازت الصفحــات الداخليــة علــى النســبة األكبــر مــن التغطيــة الصحفيــة لعالقــة 

 )%  91.30( بنســبة  بالالجــئ  الوكالــة 
الصفحــة  تلتهــا  تكــراراً،   )84( بواقــع 
 )8( بواقــع   )%  8.70( بنســبة  األولــى 
تكــرارات، أمــا الصفحــة األخيــرة، فلــم يتــم 

اســتخدامها.

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت صحــف الدراســة علــى نشــر املوضوعــات 
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املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ يف الصفحــات الداخليــة. وهــذا يتضــح مــن النســب العاليــة التــي 
حــازت عليهــا الصفحــات الداخليــة مــن نســب املــواد املنشــورة يف كل صحيفــة. 

اتفقت صحف الدراسة على احتالل الصفحة األولى النسبة الثانية من املواد املنشورة فيها. 
اتفقت أيضاً على عدم وجود مواد منشورة على الصفحة األخيرة.

1.2.2.2 ترتيب المادة في الصفحة 
يبــني اجلــدول رقــم )5( تكــرار ونســب ترتيــب املــادة وموقعهــا يف صحــف الدراســة للقضايــا املتعلقــة 

بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )5(: يوضح ترتيب المادة في الصفحة 

ترتيب املادة
االجتاه العام  األيامالقدس  احلياة اجلديدة

 %ك %ك %ك %ك

16.87 %18.4841 %12.0517 %20.5910 %14أسفل الصفحة 
46.50 %39.13113 %60.2436 %39.7150 %27وسط الصفحة 
36.63 %42.3989 %27.7139 %39.7123 %27رأس الصفحة
100.00 %100.00243 %100.0092 %100.0083 %68املجموع الكلي 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يلي:

االتجاه العام 
تــدل بيانــات جــدول ترتيــب املــادة يف الصحــف عنــد تغطيتهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ علــى أن صحــف 
الدراســة كانــت تركــز علــى نشــر املــادة يف وســط الصفحــة بنســبة )46.50 %( بواقــع )113( تكــراراً، ثــم 
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يليــه نشــر املــادة يف رأس الصفحــة بنســبة )36.63 %( بواقــع )89( تكــراراً، أمــا نشــر املــادة يف أســفل 
الصفحــة، فقــد جــاء يف املرتبــة الثالثــة واألخيــرة بنســبة )16.87 %( بواقــع )41( تكــراراً. 

على مستوى كل صحيفة 
جريدة القدس

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن الصحيفــة كانــت تنشــر 
املواضيــع اخلاصــة بعالقــة الالجــئ بالوكالــة يف وســط 
الصفحــة محتلــة املرتبــة األولــى بنســبة )60.24 %( 
الصفحــة  رأس  موقــع  واحتــل  تكــراراً.   )50( بواقــع 
املرتبــة الثانيــة يف الترتيــب بنســبة )27.71 %( بواقــع 
)23( تكــراراً، ثــم يف أســفل الصفحــة بنســبة )12.05 

%( بواقــع )10( تكــرارات.

جريدة الحياة الجديدة 
احتلــت املوضوعــات املنشــورة لتغطيــة عالقــة الالجــئ 
ــة  ــة يف وســط الصفحــة ورأس الصفحــة املرتب بالوكال
األولــى بنســبة )39.71 %( بواقــع )27( تكــراراً، يف 
حــني جــاءت املوضوعــات املنشــورة يف أســفل الصفحــة 

بنســبة )20.59 %( بواقــع )14( تكــراراً. 

جريدة األيام 
لقــد كانــت تنشــر موضوعــات عالقــة الوكالــة بالالجــئ 
يف رأس الصفحــة بنســبة )42.39 %( بواقــع )39(، 
ثــم تلتهــا املوضوعــات التــي كانــت تنشــر يف وســط 
الصفحــة بنســبة )39.13 %( بواقــع )36( تكــراراً، 
أســفل  يف  تنشــر  التــي  املوضوعــات  احتلــت  بينمــا 
 18.48( بنســبة  واألخيــرة  الثالثــة  املرتبــة  الصفحــة 

تكــراراً. بواقــع )17(   )%
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أوجه التشابه واالختالف 
اتفقت صحف الدراسة على احتالل موقع أسفل الصفحة املرتبة األخيرة.

اختلفــت الصحــف علــى ترتيــب وموقــع املــادة الصحفيــة املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ علــى 
ــة القــدس،  ــد صحيف ــى عن ــة األول ــع وســط الصفحــة املرتب ــل موق ــة. فقــد احت الصفحــة الداخلي
بينمــا احتــل هــذا املوقــع املرتبــة الثانيــة عنــد صحيفــة األيــام. وتصــدر موقــع رأس الصفحــة املرتبــة 
ــل موقعــا رأس الصفحــة  ــدة، فقــد احت ــاة اجلدي ــام. أمــا يف صحيفــة احلي ــدة األي األولــى يف جري

ووســط الصفحــة املرتبــة األولــى بنفــس النســبة والتكــرار.

2.2.2.2 الصورة 
يبــني اجلــدول رقــم )7( تكــرار ونســب اســتخدام الصــور يف التغطيــة اإلعالميــة، ونــوع 
الصــور املســتخدمة، وهــل هــي ملونــة أم أبيــض وأســود. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو 

اآلتــي:

جدول رقم )7(: يوضح وجود صور 
االجتاه العام  األيام القدس  احلياة اجلديدةاإلطار

 %ك %ك %ك %ك 

89.71 %90.22218 %96.3983 %80.8880 %55ال يوجد 

9.47 %9.7823 %1.209 %19.121 %13ملون 

0.82 %0.002 %2.410 %0.002 %0أبيض وأسود

100.00 %100.00243 %100.0092 %100.0083 %68املجموع الكلي 
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االتجاه العام 
لــم تســتخدم الصحــف الصــور يف معاجلتهــا ملوضــوع عالقــة الوكالــة بالالجــئ إال بنســبة محــدودة 
جــّداً، فقــد جــاءت أغلبيــة املواضيــع خاليــة مــن الصــور بنســبة تقــارب )89.71 %( بواقــع )218( 
تكــراراً، بينمــا كانــت نســبة املواضيــع مــع صــور قليلــة تتــراوح بنســبة )9.47 %( بواقــع )23( 

تكــراراً، واألقليــة أبيــض وأســود بنســبة )0.82 %( بواقــع )2( تكــرار.               

على مستوى كل صحيفة 

القدس 
بلغــت  القــدس عالقــة الوكالــة بالالجــئ باســتخدام محــدود للصــور، حيــث  عاجلــت جريــدة 
املواضيــع مــن دون صــور بنســبة )96.39 %(، بواقــع )80( تكــراراً. أمــا معظــم الصــور، فكانــت 
ــة  باللونــني األبيــض واألســود بنســبة )12.4 %( بواقــع )2( تكــرار، والنســبة األقــل للصــور امللون

بنســبة )1.20 %( بواقــع تكــرار واحــد.

األيام 
معظــم املوضوعــات التــي نشــرت يف جريــدة األيــام اخلاصــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ كانــت بــال 
صــور، حيــث بلغــت نســبة املواضيــع بــال صــور )90.22 %(، بواقــع )83( تكــراراً، يف حــني جــاءت 
ــة بنســبة )9.78 %( بواقــع )9( تكــرارات، تلتهــا الصــور باألبيــض واألســود  أغلبيــة الصــور ملون

بنســبة )0 %( بواقــع )0( تكــرار. 

الحياة الجديدة
تشــير البيانــات إلــى أن صحيفــة احليــاة اجلديــدة لــم تســتخدم الصــور يف تغطيتهــا لعالقــة الوكالــة 
بالالجــئ بشــكل كبيــر، فقــد بلغــت نســبة عــدم اســتخدامها للصــور )80.88 %( بواقــع )55( 
تكــراراً، أمــا بالنســبة للصــور، فقــد كانــت باألبيــض واألســود بنســبة )0 %( بواقــع )0( تكــرار، 

وقــد جــاءت الصــور امللونــة بنســبة )19.12 %( بواقــع )13( تكــراراً.

أوجه التشابه واالختالف 
 اتفقــت الصحــف الثــالث علــى عــدم اســتخدام الصــور إال بنســبة ضئيلــة جــداً. وهــذا مــا تــدل عليــه النســبة 

العاليــة للمــواد اإلعالميــة مــن دون صــور التــي كانــت نســبتها أعلــى مــن 80 % يف الصحــف الثــالث.
 اتفقــت صحيفتــا احليــاة اجلديــدة واأليــام علــى اســتخدام الصــور امللونــة فقــط يف التغطيــة. علــى 

عكــس صحيفــة القــدس التــي اســتخدمت الصــور باألبيــض واألســود بنســبة أكبــر. 



42

3.2.2.2 اإلطار 
يبــني اجلــدول رقــم )8( تكــرار ونســب وجــود إطــار مــن عدمــه يف التغطيــة املتعلقــة بعالقــة الوكالــة 

بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

االجتاه العام األيام القدس احلياة اجلديدةاإلطار

 %ك %ك %ك %ك 

8.23 %14.1320 %6.0213 %2.945 %2يوجد 
91.77 %85.87223 %93.9879 %97.0678 %66ال يوجد

68املجموع الكلي 
 100.00

%
83

 100.00

%
92% 100.00243% 100.00

االتجاه العام 
احتلــت املوضوعــات التــي متــت معاجلتهــا يف صحــف الدراســة بــال إطــار املرتبــة األولــى بنســبة 
بلغــت  )91.77 %( بواقــع )223( تكــراراً، بينمــا جــاءت يف املرتبــة الثانيــة املوضوعــات التــي جــاءت 

يف داخــل إطــار بنســبة )8.23 %( بواقــع )20( تكــراراً. 

على مستوى كل صحيفة 
صحيفة القدس 

اعتمــدت صحيفــة القــدس بشــكل كبيــر علــى معاجلــة املواضيــع دون وضعهــا داخــل إطــار، ولــذا 
بلغــت نســبة املواضيــع بــدون إطــار )93.98 %( بواقــع )78( تكــراراً، تلــت ذلــك تغطيــة املواضيــع 

مــع إطــار بنســبة )6.02 %( بواقــع )5( تكــرارات.

صحيفة الحياة الجديدة
بلغــت نســبة اســتخدام صحيفــة احليــاة اجلديــدة لإلطــارات يف معاجلتهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ 
نســبة       )2.94 %( بواقــع )2( تكــرار، بينمــا مت تنــاول املوضوعــات دون اســتخدام إطــار بنســبة 

)97.06 %( بواقــع )66( تكــراراً. 

صحيفة األيام
أوضحــت بيانــات اجلــدول أن صحيفــة األيــام لــم تســتخدم اإلطــارات يف تغطيتهــا لعالقــة الوكالــة 
بالالجــئ إلــى حــد كبيــر، فبلغــت نســبة املوضوعــات مــن دون إطــارات )85.87 %( بواقــع )79( 
تكــراراً محتلــة املرتبــة األولــى، تالهــا تنــاول املوضوعــات داخــل إطــار بنســبة )14.13 %( بواقــع 

)13( تكــراراً. 
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أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت صحــف الدراســة علــى عــدم اســتخدام اإلطــار يف تغطيتهــا اإلعالميــة لعالقــة الوكالــة بالالجــئ 
بشــكل كبيــر. وقــد بلغــت نســبة عــدم اســتخدام اإلطــار نســبة عاليــة تتجــاوز 86 % يف الصحــف الثــالث. 

4.2.2.2 عدد األعمدة 
ــا  يبــني اجلــدول رقــم )9( تكــرار ونســب املســاحة املخصصــة مــن قبــل صحــف الدراســة للقضاي

املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )9(: يوضح عدد األعمدة 
االجتاه العام  األيامالقدساحلياة اجلديدةعدد األعمدة

 %ك %ك %ك %ك 

71.19 %79.35173 %69.8873 %61.7658 %42صغير
18.93 %15.2246 %20.4814 %22.0617 %15متوسط

9.88 %5.4324 %9.645 %16.188 %11كبير

68املجموع الكلي 
 100.00

%
83% 100.0092% 100.00243% 100.00

تشير بيانات اجلدول السابق إلى اآلتي:

االتجاه العام 
خصصــت صحــف الدراســة النســبة األكبــر يف معاجلتهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ مســاحة تتــراوح 
مــا بــني 1-2 عمــود بنســبة )71.19 %( بواقــع )173( تكــراراً، وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة املســاحة 
املتوســطة بواقــع 3 أعمــدة بنســبة )18.93 %( بواقــع )46( تكــراراً، تلــت ذلــك مســاحة تتــراوح بــني 

4-8 أعمــدة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )9.88( بواقــع )24( تكــراراً.
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على مستوى كل صحيفة 
القدس 

احتلــت املواضيــع التــي عاجلتهــا صحيفــة القــدس، يف أغلــب األحيــان، مســاحة مــا بــني 1-2 عمــود 
ــة  ــم جــاءت املواضيــع مبســاحة متوســطة بحجــم ثالث بنســبة )69.88 %( بواقــع )58( تكــراراً، ث
أعمــدة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )20.48 %( بواقــع )17( تكــراراً، تلــت ذلــك مســاحة 4-8 أعمــدة 

يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )49.6 %( بواقــع )8( تكــرارات. 

األيام 
ــراوح مــا  ــة بالالجــئ مســاحة تت ــام للموضوعــات اخلاصــة بعالقــة الوكال خصصــت صحيفــة األي
بــني 1-2 عمــود محتلــة املرتبــة األولــى بنســبة )79.35 %( بواقــع )73( تكــراراً، تالهــا تخصيــص 
بينمــا  تكــراراً،  بواقــع )14(  بنســبة )15.22 %(  الثانيــة ثالثــة أعمــدة  املرتبــة  الصحيفــة يف 
ــرارات.  ــع )5( تك ــت )35.4 %( بواق ــة بلغ ــدة بنســبة قليل ــني 4-8 أعم ــا ب خصصــت مســاحة م

الحياة الجديدة 
ــي  ــع الت ــة املواضي ــني 1-2 عمــود ألغلبي ــا ب ــراوح م ــدة مســاحة تت ــاة اجلدي ــة احلي أعطــت صحيف
تعالــج عالقــة الوكالــة بالالجــئ، حيــث احتلــت هــذه املســاحة املرتبــة األولــى بنســبة )61.76 %( 
بواقــع )42( تكــراراً، بينمــا احتلــت املســاحة املتوســطة بحجــم ثالثــة أعمــدة املرتبــة الثانيــة بنســبة 
)22.06 %( بواقــع )15( تكــراراً، ثــم تــال ذلــك احلجــم الكبيــر، 4-8 أعمــدة، يف املرتبــة الثالثــة 

بنســبة )16.18 %( بواقــع )11( تكــراراً. 

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت الصحــف الثــالث علــى املســاحة املســتخدمة، حيــث جــاءت املســاحة الصغيــرة يف املرتبــة 
األولــى بالنســبة للصحــف الثــالث، ولــم تتجــاوز مســاحة املــادة املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ 

العموديــن. وتلتهــا املســاحة املتوســطة وأخيــراً املســاحة الكبيــرة.
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3. مضمون وشكل المعالجة الصحفية لعالقة وكالة األونروا بالالجئ     
     الفلسطيني: عينة األسبوع الصناعي

1.3 تمهيـد 
يعــرض هــذا املبحــث نتائــج الدراســة التحليليــة لتغطيــة اإلعــالم لعالقــة الوكالــة بالالجــئ لعينــة 
األســبوع الصناعــي. وهــذه النتائــج مت التوصــل إليهــا مــن خــالل حتليــل عينــة الدراســة باســتخدام 
اســتمارة حتليــل املضمــون. وعينــة الدراســة مت اختيارهــا مــن ثــالث صحــف وهــي القــدس واأليــام 

واحليــاة اجلديــدة بالعينــة العشــوائية املنتظمــة بأســلوب األســبوع الصناعــي. 

2.3 العينة الثانية: األسبوع الصناعي 
يوضح اجلدول أكثر الصحف تغطية لعالقة الوكالة بالالجئ 

النسبةاألعداد مع تكرارالصحيفة
40.85  %29األيام

35.21  %25القدس
23.94  %17احلياة اجلديدة

100.00  %71املجموع
ــة بالالجــئ هــي  ــة الوكال ــة لعالق ــر الصحــف تغطي ــي أن أكث ــن اجلــدول والرســم البيان يتضــح م
جريــدة األيــام بنســبة 40.85 %((، ثــم القــدس )35.21 %(، ثــم احليــاة اجلديــدة )23.94 %(.

أمــا فيمــا يتعلــق مبــا عاجلتــه هــذه الصحــف يف تناولهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ، فتــم حتليلهــا 
علــى مســتوى املضمــون ومســتوى الشــكل. 

1.2.3 على مستوى المضمون 
1.1.2.3 ترتيب األولويات: اهتمام عينة الدراسة بالعالقة بين الوكالة والالجئ

يبــني اجلــدول رقــم )1( تكــرار ونســب ترتيــب األولويــات والقضايــا مــن قبــل صحــف الدراســة 
للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )1(: يوضح ترتيب أولويات املوضوعات املطروحة لعالقة الوكالة بالالجئ الفلسطيني

قضايا عالقة األونروا 
بالالجئ

االجتاه العام األيامالقدس احلياة اجلديدة

 %ك %ك %ك %ك

1.41 %0.001 %0.000 %5.880 %1املناهج
7.04 %10.345 %4.003 %5.881 %1املوظفون واحتاد العاملني

9.86 %6.907 %12.002 %11.763 %2تقليص اخلدمات 
19.72 %20.6914 %28.006 %5.887 %1ميزانية األونروا
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4.23 %3.453 %8.001 %0.002 %0اإلضرابات
46.48 %48.2833 %36.0014 %58.829 %10مواضيع متفرقة 
11.27 %10.348 %12.003 %11.763 %2األزمة السورية

 17% 100.0025 100.00
%

29% 100.0071% 100.00

االتجاه العام 
حظيــت »مواضيــع متفرقــة«* بأعلــى نســبة باحتاللهــا املرتبــة األولــى ضمــن املواضيــع األكثــر تــداوالً 
عنــد احلديــث عــن عالقــة الوكالــة بالالجــئ، وقــد بلغــت نســبتها )46.48 %( بواقــع )33( تكــراراً، 
ــم  ــروا« بنســبة )19.72 %( بواقــع )14( تكــراراً، ث ــة األون ــة »ميزاني ــة قضي ــة الثاني وجــاءت يف املرتب
جــاءت قضيــة »األزمــة الســورية« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )11.27 %( بواقــع )8( تكــرارات، تبعــت 
ذلــك قضيــة »تقليــص اخلدمــات« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة )9.86 %( بواقــع )7( تكــرارات. وقــد 
جــاءت قضيــة »املوظفــون واحتــاد العاملــني« يف املرتبــة اخلامســة بنســبة )7.04 %( بواقــع )5( 
تكــرارات. أمــا قضيــة »اإلضرابــات«، فقــد احتلــت املرتبــة مــا قبــل األخيــرة بنســبة )4.23 %( بواقــع 
)3( تكــرارات، بينمــا جــاءت قضيــة »املناهــج« يف املرتبــة األخيــرة بنســبة ))1.41 % بواقــع )1( تكــرار.

على مستوى كل صحيفة 
القدس 

األولــى  املرتبــة  يف  متفرقــة«  »مواضيــع  قضيــة  جــاءت 
قضيــة  تبعتهــا  تكــرارات،   )9( بواقــع   )%  36( بنســبة 
»ميزانيــة األونــروا« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )28 %( 
قضيتــي  مــن  كل  حظيــت  بينمــا  تكــرارات،   )7( بواقــع 
ــة  ــة الثالث »تقليــص اخلدمــات« و«األزمــة الســورية« باملرتب
يف  جــاءت  ثــم  تكــرارات،   )3( بواقــع   )%  12( بنســبة 

املرتبــة الرابعــة قضيــة »اإلضرابــات« بنســبة )8 %( بواقــع )2( تكــرار، وجــاءت يف املرتبــة اخلامســة قضيــة 
»املوظفــون واحتــاد العاملــني« بنســبة )4 %( بواقــع )1( تكــرار، بينمــا لــم حتــظ قضيــة املناهــج باهتمــام 

القــدس.  صحيفــة 

األيام 
احتلــت قضيــة »مواضيــع متفرقــة« املرتبــة األولــى بنســبة 
ثــم جــاءت قضيــة  تكــراراً،  بواقــع )14(   )% 48.28(
»ميزانيــة األونــروا« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )20.69 
%( بواقــع )6( تكــرارات، تلــت ذلــك قضيتــا »األزمــة 
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الســورية« و«املوظفــون واحتــاد العاملــني« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )10.34 %( بواقــع )3( تكــرارت، يف 
حــني جــاءت يف املرتبــة الرابعــة قضيــة »تقليــص اخلدمــات« بنســبة )6.9 %( بواقــع )2( تكــرار، أمــا يف 
املرتبــة اخلامســة فقــد جــاءت قضيــة »اإلضرابــات« بنســبة )3.45 %( بواقــع )1( تكــرار، بينمــا لــم يحــظ 

ــام.  موضــوع املناهــج باهتمــام جريــدة األي

الحياة الجديدة
األولــى  املرتبــة  “مواضيــع متفرقــة” يف  جــاءت قضيــة 
بنســبة )58.82 %( بواقــع )10( تكــرارات، بينمــا احتلــت 
قضيتــا “األزمــة الســورية” و”تقليــص اخلدمــات” املرتبــة 
الثانيــة بنســبة )11.76 %( بواقــع )2( تكــرار، يف حــني 
ــا “ميزانيــة األونــروا” و”املوظفــون واحتــاد  احتلــت قضاي
النســب  بنفــس  الثالثــة  املرتبــة  و”املناهــج”  العامــني” 

)5.88 %( بواقــع )1( تكــرار، بينمــا لــم حتــظ قضايــا “اإلضرابــات” باهتمــام جريــدة احليــاة اجلديــدة.

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت صحــف الدراســة علــى االهتمــام مبواضيــع متفرقــة، يف الوقــت الــذي ال حتتــل فيــه القضايا 

اخلالفيــة بــني األونــروا والالجــئ ســلم أولويــات صحف الدراســة. 
اتفقــت صحيفتــا القــدس واأليــام علــى تغطيــة موضــوع ميزانيــة األونــروا حيــث احتلــت الترتيــب 
الثانــي. ولكــن صحيفــة احليــاة اجلديــدة اهتمــت مبوضــوع تقليــص اخلدمــات واألزمــة الســورية، 

مــا أدى إلــى احتــالل هاتــني القضيتــني املرتبــة الثانيــة. 
اتفقت صحيفتا القدس واأليام على تغييب تناول قضية املناهج.
كما اختلفت الصحف يف ترتيب أولوياتها يف القضايا األخرى. 
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المصادر الصحفية 
يبــني اجلــدول رقــم )2( تكــرار ونســب املصــادر الصحفيــة التــي مت االعتمــاد عليهــا مــن قبــل صحــف 

الدراســة للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )2(: يوضح املصادر الصحفية 

االجتاه العام األيامالقدس احلياة اجلديدةمصادر املادة الصحفية 

 %ك %ك %ك %ك 

18.31 %17.2413 %28.005 %5.887 %1املراسل
2.82 %3.452 %4.001 %0.001 %0الكاتب

8.45 %13.796 %4.004 %5.881 %1وكاالت األنباء الدولية
38.03 %34.4827 %48.0010 %29.4112 %5وكالة وفا
0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0وكالة صفا
2.82 %3.452 %0.001 %5.880 %1وكالة معاً

16.90 %13.7912 %4.004 %41.181 %7وكالة األونروا
0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0احتاد العاملني

1.41 %0.001 %0.000 %5.880 %1مصدر رسمي- حكومي
0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0القوى الوطنية واإلسالمية

9.86 %13.797 %12.004 %0.003 %0متعدد/غير ذلك
1.41 %0.001 %0.000 %5.880 %1م.ت.ف

 17 100.00
%

25% 100.0029% 100.0071 100.00
%

االتجاه العام 
احتــل مصــدر »وكالــة وفــا« املرتبــة األولــى ضمــن املصــادر الصحفيــة التــي مت االعتمــاد عليهــا 
مــن قبــل الصحــف الثــالث لتغطيــة عالقــة الوكالــة بالالجــئ بنســبة بلغــت )38.03 %( بواقــع 
)27( تكــراراً. وجــاء يف املرتبــة الثانيــة املصــدر »املراســل« بنســبة )18.31 %( بواقــع )13( 
ــة بنســبة )16.9 %( بواقــع )12(  ــة الثالث ــروا« يف املرتب ــة األون تكــراراً، ثــم جــاء مصــدر »وكال
ــع )7(  ــة بنســبة )9.86 %( بواق ــة الرابع ــك« يف املرتب ــر ذل ــدد غي ــاله مصــدر »متع ــراراً، ت تك
تكــرارات، وقــد جــاء مصــدر »وكاالت األنبــاء الدوليــة« يف املرتبــة اخلامســة بنســبة ) %8.45( 
بواقــع )6( تكــرارات، أمــا املرتبــة السادســة فقــد كانــت مــن نصيــب »وكالــة معــاً« و»الكاتــب« 
بنســبة )2.82 %( بواقــع )6( تكــرارات، بينمــا احتــل كل مــن »مصــدر رســمي حكومــي« 
و«م.ت.ف« املرتبــة الســابعة بنســبة )1.41 %( بواقــع )1( تكــرار. أمــا »وكالــة صفــا« و»احتــاد 

العاملــني«، فلــم يتــم االعتمــاد عليهمــا. 
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على مستوى كل صحيفة 
صحيفة القدس 

بلغــت نســبة اعتمــاد صحيفــة القــدس علــى »وكالــة وفــا« يف معاجلتهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ بنســبة 
)48 %( بواقــع )12( تكــراراً محتلــًة املرتبــة األولــى، ثــم جــاء مصــدر »املراســل« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 
)28 %( بواقــع )7( تكــرارات، يليــه »متعــدد- غيــر ذلــك« بنســبة  )12 %( بواقــع )3( تكــرارات، ثــم 
»وكاالت األنبــاء الدوليــة« و»الكاتــب« و»وكالــة األونــروا« باملرتبــة الرابعــة بنســبة )4 %( بواقــع تكــرار.

األيام
اعتمــدت صحيفــة األيــام علــى »وكالــة وفــا« كمصــدر أول ورئيــس بنســبة )34.48 %( بواقــع 
)10( تكــرارات محتلــًة املرتبــة األولــى كمصــدر للمعلومــات، تالهــا مصــدر »املراســل« بنســبة 
)17.24 %( بواقــع )5( تكــرارات، ويف املرتبــة الثالثــة جــاء كل مــن »متعــدد- غيــر ذلــك« و”وكالــة 
األونــروا« و»كاالت األنبــاء الدوليــة« بنســبة )13.79 %( بواقــع )4( تكــرارات، بينمــا جــاء كل مــن 
»الكاتــب« و»وكالــة معــاً« يف املرتبــة الرابعــة بنســبة )3.45 %( بواقــع )1( تكــرار، يف حــني لــم تعتمــد 
الصحيفــة علــى املصــادر التاليــة: »وكالــة صفــا« و»احتــاد العاملــني« و»مصــدر رســمي/ حكومــي« 

ــة اإلســالمية« و»م.ت.ف«.  و»القــوى الوطني

صحيفة الحياة الجديدة
بلغــت نســبة اعتمــاد صحيفــة احليــاة اجلديــدة علــى »وكالــة األونــروا« يف معاجلتهــا لعالقة الوكالــة بالالجئ 
ــع )5(  ــا« بنســبة )29.41 %( بواق ــة وف ــم جــاء مصــدر »وكال ــرارات، ث ــع )7( تك بنســبة )41.18 %( بواق
ــاً«  ــة مع ــة« و»وكال ــاء الدولي ــاله كل مــن »مصــدر رســمي حكومــي« و»املراســل« و»وكاالت األنب تكــرارات، ت

و»م.ت.ف« بنســبة  )5.88 %( بواقــع )1( تكــرار، بينمــا لــم تعتمــد الصحيفــة علــى بقيــة املصــادر.

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت صحيفتــا القــدس واأليــام علــى ترتيــب مصادرهــا، حيــث احتــل مصــدر وكالــة وفــا املرتبــة 
ــدة، فقــد احتــل هــذا املصــدر  ــاة اجلدي األولــى، بينمــا اختلــف هــذا الترتيــب لــدى صحيفــة احلي

املرتبــة الثانيــة بعــد مصــدر وكالــة األونــروا. 
ــدة  ــاة اجلدي ــي القــدس واحلي ــى املصــادر مــا بــني صحيفت ــر يف االعتمــاد عل ــاك اختــالف كبي هن
حيــث احتــل مصــدر »وكالــة األونــروا« املرتبــة األولــى يف صحيفــة احليــاة اجلديــدة بنســبة 40 %، 

بينمــا جــاءت يف املرتبــة الرابعــة يف القــدس بنســبة 4 %. 
اتفقــت صحيفتــا القــدس واأليــام علــى أهميــة مصــدر »املراســل« و»الكاتــب« و»متعــدد غيــر ذلــك«، 

حيــث حظيــت بنفــس املرتبــة يف كل منهمــا. 
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اتفقــت الصحــف الثــالث علــى عــدم اســتخدام مصــدر »وكالــة صفــا« و»احتــاد العاملــني« و»القــوى 
ــى عــدم اســتخدام مصــدر  ــام عل ــة واإلســالمية«، بينمــا اتفقــت كل مــن صحيفتــي القــدس واألي الوطني
»م.ت.ف« و»مصــدر رســمي حكومــي«، يف الوقــت الــذي قامــت صحيفــة احليــاة اجلديــدة باســتخدامهما. 

2.1.2.3 األشكال الصحفية 
يبــني اجلــدول رقــم )3( تكــرار ونســب نــوع املــادة وشــكلها الصحفــي املســتخدمة مــن قبــل صحــف 

الدراســة للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )3(: يوضح األشكال الصحفية 

االجتاه العام األيامالقدس احلياة اجلديدةنوع املادة 

 %ك %ك %ك %ك 

25.35 %13.7918 %20.004 %52.945 %9تقرير
69.01 %75.8649 %76.0022 %47.0619 %8خبر

0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0حتقيق
2.82 %3.452 %4.001 %0.001 %0مقال 

0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0كاريكاتير
0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0قصة صحفية 

2.82 %6.902 %0.002 %0.000 %0صورة وغير ذلك 
 17% 100.0025% 100.0029% 100.0071% 100.00

تشير بيانات اجلدول السابق إلى اآلتي:

االتجاه العام 
احتــل شــكل »خبــر« املرتبــة األولــى ضمــن األشــكال الصحفيــة بنســبة )69.01 %( بواقــع )49( 
ــاله  ــراراً، ت ــع )18( تك ــر« بنســبة )25.35 %( بواق ــة شــكل »تقري ــة الثاني ــراراً، وجــاء يف املرتب تك
شــكل »مقــال« و«صــورة وغيــر ذلــك« يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )2.82 %( بواقــع )2( تكــراراً، بينمــا 

لــم يتــم االعتمــاد علــى شــكل حتقيــق أو قصــة صحفيــة أو الكاريكاتيــر. 

كاالت
و
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احتــل الشــكل »خبــر« املرتبــة األولــى بنســبة )76 %( بواقــع )19( تكــراراً، ثــم جــاء الشــكل »تقريــر« 
يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )20 %( بواقــع )5( تكــرارات، تــاله الشــكل »مقــال« يف املرتبــة الثالثــة 
بنســبة )4 %( بواقــع )1( تكــرار، أمــا األشــكال األخــرى فلــم تعتمــد صحيفــة القــدس عليهــا كمــا 

هــو واضــح يف اجلــدول.

األيام 
جــاء شــكل »خبــر« يف املرتبــة األولــى بنســبة )75.86 %( بواقــع )22( تكــراراً، تــاله الشــكل 
»تقريــر« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )13.79 %( بواقــع )4( تكــرارات، بينمــا حظــي الشــكل »صــورة 
وغيــر ذلــك« باملرتبــة الثالثــة بنســبة )6.9 %( بواقــع تكراريــن، يف حــني جــاء الشــكل »مقــال« يف 

ــرة بنســبة )3.45 %( بواقــع )1( تكــرار.  ــة الرابعــة واألخي املرتب

الحياة الجديدة
حظــي الشــكل “التقريــر” باملرتبــة األولــى بنســبة )52.94 %( بواقــع )9( تكــرارات، بينمــا احتــل 
الشــكل »خبــر« املرتبــة الثانيــة بنســبة )47.06 %( بواقــع )8( تكــرارات، أمــا األشــكال األخــرى، 

فلــم تعتمــد صحيفــة القــدس عليهــا كمــا هــو واضــح يف اجلــدول.

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت الصحــف الثــالث علــى االعتمــاد علــى شــكلني أساســيني يف تغطيتهمــا ملوضــوع الدراســة 

وهمــا اخلبــر والتقريــر. 
ــى النســبة الكبيــرة التــي مت االعتمــاد عليهــا علــى مصــدر  اتفقــت صحيفتــا القــدس واأليــام عل
اخلبــر والتــي كانــت متقاربــة جــدا وبلغــت 76 %، وقــد احتــل هــذا الشــكل املرتبــة األولــى عنــد 

ــر. ــدة شــكل التقري ــاة اجلدي ــد احلي ــى عن ــة األول ــل املرتب ــني، بينمــا احت الصحيفت
اتفقت الصحف أيضاً على عدم االعتماد على شكل الكاريكاتير والقصة الصحفية والتحقيق.

اتفقــت كل مــن صحيفتــي القــدس واأليــام علــى شــكل مقــال، ولكــن بنســبة قليلــة جــدا لــم تتجــاوز 
3.5 % عنــد الصحيفتــني، واختلفــت عــن صحيفــة احليــاة اجلديــدة التــي لــم تســتخدم شــكل 

املقــال بتاتــاً.
اختلفــت صحيفــة األيــام عــن القــدس واحليــاة اجلديــدة بأنهــا اســتخدمت بنســبة 6.9 % »صــورة 

وغيــر ذلــك« يف تغطيتهــا. 
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2.2.3 على مستوى الشكل 
1.2.2.3 موقع الموضوعات 

ــا  ــل صحــف الدراســة للقضاي ــن قب ــع املوضوعــات م ــرار ونســب موق ــم )4( تك ــني اجلــدول رق يب
ــي: ــى النحــو اآلت ــج عل ــد جــاءت النتائ ــة بالالجــئ. وق ــة الوكال ــة بعالق املتعلق

جدول رقم )4(: يوضح موقع الموضوعات 
              الصحيفة

موقع املادة     

االجتاه العاماأليامالقدساحلياة اجلديدة

 %ك %ك %ك %ك

15.49 %20.6911 %16.006 %5.884 %1الصفحة األولى

84.51 %79.3160 %84.0023 %94.1221 %16الصفحات الداخلية

0.00 %0.000 %0.000 %0.000 %0الصفحة األخيرة

100.00 %100.0071 %100.0029 %100.0025 %17املجموع

تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يلي:

االتجاه العام 
 احتلــت املوضوعــات التــي كانــت تنشــر يف الصفحــات الداخليــة املرتبــة األولــى بنســبة )84.51 %( 
بواقــع )60( تكــراراً، أمــا املرتبــة الثانيــة فقــد احتلتهــا الصفحــة األولــى بنســبة )15.49 %( بواقــع 

)11( تكــراراً، أمــا الصفحــة األخيــرة فلــم يتــم نشــر موضوعــات عالقــة الوكالــة بالالجــئ فيهــا. 

اتير
ريك

كا
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ــى الصفحــات الداخليــة لتغطيــة عالقــة  يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن املوضوعــات املنشــورة عل
الالجــئ بالوكالــة قــد جــاءت يف املرتبــة األولــى بنســبة )84 %( بواقــع )21( تكــراراً، تلتهــا الصفحة 

األولــى بنســبة )16 %( بواقــع )4( تكــرارات، أمــا الصفحــة األخيــرة فلــم يتــم النشــر فيهــا. 

جريدة الحياة الجديدة 
احتلــت الصفحــات الداخليــة املرتبــة األولــى يف املوضوعــات املنشــورة لتغطيــة عالقــة الالجــئ 
بالوكالــة، وقــد جــاءت بنســبة )94.12 %( بواقــع )16( تكــراراً، يف حــني جــاءت فئــة الصفحــة 
األولــى يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )5.88 %( بواقــع )1( تكــرار، والصفحــة األخيــرة مــن الصحيفــة 

لــم تنشــر فيهــا أخبــار تتحــدث عــن عالقــة الوكالــة بالالجــئ.

جريدة األيام 
ــة  ــة الوكال ــة لعالق ــة الصحفي ــر مــن التغطي ــى النســبة األكب ــة عل لقــد حــازت الصفحــات الداخلي
ــى بنســبة )20.69 %(  ــا الصفحــة األول ــع )23( تكــراراً، تلته بالالجــئ بنســبة )79.31 %( بواق

ــم النشــر فيهــا.  ــم يت ــام ل بواقــع )6( تكــرارات، والصفحــة األخيــرة مــن جريــدة األي

أوجه التشابه واالختالف 
علــى  بالالجــئ  الوكالــة  بعالقــة  املتعلقــة  املوضوعــات  وضــع  علــى  الدراســة  اتفقــت صحــف 
الصفحــات الداخليــة. وهــذا يتضــح مــن النســب العاليــة التــي حــازت عليهــا الصفحــات الداخليــة 

والتــي وصلــت إلــى 94 % عنــد صحيفــة احليــاة اجلديــدة. 
اتفقت صحف الدراسة على احتالل الصفحة األولى النسبة الثانية من املواد املنشورة فيها. 

اتفقت أيضاً على عدم وجود أخبار تتعلق بعالقة الوكالة بالالجئ يف الصفحة األخيرة.
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2.2.2.3 ترتيب المادة في الصفحة 
يبــني اجلــدول رقــم )5( تكــرار ونســب ترتيــب املــادة وموقعهــا يف صحــف الدراســة للقضايــا املتعلقــة 

بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )5(: يوضح ترتيب املادة يف الصفحة 

              الصحيفة       

ترتيب املادة         

االجتاه العاماأليامالقدساحلياة اجلديدة

 %ك %ك %ك %ك

16.90 %27.5912 %8.008 %11.762 %2أسفل الصفحة 

50.70 %37.9336 %60.0011 %58.8215 %10وسط الصفحة 

32.39 %34.4823 %32.0010 %29.418 %5رأس الصفحة

17املجموع
 100.00

%
25% 100.0029% 100.0071% 100.00

تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يلي:

االتجاه العام 
تــدل بيانــات جــدول ترتيــب املــادة يف الصحــف عنــد تغطيتهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ علــى أن 
صحــف الدراســة كانــت تركــز علــى نشــر املــادة يف وســط الصفحــة بنســبة )50.7 %( بواقــع )36( 
تكــراراً، ثــم تليهــا نشــر املــادة يف رأس الصفحــة بنســبة )32.39 %( بواقــع )23( تكــراراً، أمــا أســفل 

ــرة بنســبة )16.9 %( بواقــع )12( تكــراراً.  ــة واألخي ــة الثالث الصفحــة، فقــد جــاء يف املرتب

على مستوى كل صحيفة 
جريدة القدس

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن الصحيفــة كانــت تنشــر املواضيــع اخلاصــة بعالقــة الالجــئ بالوكالــة 
يف وســط الصفحــة، محتلــًة املرتبــة األولــى بنســبة )60 %( بواقــع )15( تكــراراً، واحتــل موقــع رأس 
الصفحــة املرتبــة الثانيــة يف الترتيــب بنســبة )32 %( بواقــع )8( تكــرارات، ثــم يف أســفل الصفحــة 

بنســبة )8 %( بواقــع تكراريــن.

جريدة الحياة الجديدة
احتلــت املوضوعــات املنشــورة لتغطيــة عالقــة الالجــئ بالوكالــة يف وســط الصفحــة املرتبــة األولــى 
بنســبة )58.82 %( بواقع )10( تكرارات، يف حني جاءت املوضوعات املنشــورة يف رأس الصفحة 
يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )29.41 %( بواقــع )5( تكــرارات، ثــم تالهــا النشــر يف أســفل الصفحــة 

بنســبة )11.76 %( بواقــع تكراريــن.
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جريدة األيام 
لقــد كانــت تنشــر موضوعــات عالقــة الوكالــة بالالجــئ يف وســط الصفحــة بنســبة )37.93 %( 
بواقــع )11( تكــراراً. ثــم تلتهــا املوضوعــات التــي كانــت تنشــر يف رأس الصفحــة بنســبة )34.48 %( 
بواقــع )10( تكــرارات، بينمــا احتلــت املوضوعــات التــي تنشــر يف أســفل الصفحــة املرتبــة الثالثــة 

واألخيــرة بنســبة )27.59 %( بواقــع )8( تكــرارات.

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت صحــف الدراســة علــى نشــر املوضوعــات املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ يف الصفحــات 
الداخليــة. وهــذا يتضــح مــن النســب العاليــة التــي حــازت عليهــا الصفحــات الداخليــة مــن نســب 

املــواد املنشــورة يف كل صحيفــة. وقــد تراوحــت النســبة مــا بــني 79.31 % وبــني 94.12 %. 
اتفقت صحف الدراسة على احتالل الصفحة األولى النسبة الثانية من املواد املنشورة فيها. 

اتفقت أيضاً على عدم وجود أي مواد تخص عالقة الوكالة بالالجئ يف الصفحة األخيرة.

التغطيــة اإلعالميــة ونــوع الصــور  يبــني اجلــدول رقــم )7( تكــرار ونســب اســتخدام الصــور يف 
املســتخدمة، وهــل هــي ملونــة أم باللونــني األبيــض واألســود، وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )7(: يوضح وجود صور 

               الصحيفة 

الصورة

االجتاه العاماأليامالقدساحلياة اجلديدة

 %ك %ك %ك %ك

94.4 %89.767 %100.026 %94.125 %16ال يوجد

5.6 %10.34 %0.03 %5.90 %1ملون

0.0 %0.00 %0.00 %0.00 %0أبيض وأسود

100.0 %100.071 %100.029 %100.025 %17املجموع
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االتجاه العام 
لــم تســتخدم الصحــف الصــور يف معاجلتهــا ملوضــوع عالقــة الوكالــة بالالجــئ إلــى حــد كبيــر، فقــد جــاءت 
أغلبيــة املواضيــع خاليــة مــن الصــور بنســبة )94.4 %( بواقــع )67( تكــراراً، بينمــا كانــت نســبة املواضيــع 

مــع الصــور ضئيلــة جــّداً، تصــل إلــى نســبة )5.6 %( بواقــع )4( تكــرارات، وكانــت كافــة الصــور ملونــة. 
             

على مستوى كل صحيفة 
القدس 

عاجلــت جريــدة القــدس عالقــة الوكالــة بالالجــئ دون اســتخدام الصــور بنســبة )100 %(، بواقــع 
)25( تكــراراً. 

الحياة الجديدة
تشــير البيانــات إلــى أن صحيفــة احليــاة اجلديــدة لــم تســتخدم الصــور يف تغطيتهــا لعالقــة الوكالــة 
بالالجــئ بشــكل كبيــر، فقــد بلغــت نســبة عــدم وجــود الصــور )94.1 %( بواقــع )16( تكــراراً، يف 
ــا بالنســبة  ــرار، أم ــع )1( تك ــت )5.9 %( بواق ــة جــداً بلغ حــني اســتخدمت الصــور بنســبة ضئيل

للصــور، فقــد كانــت جميعهــا باأللــوان. 

األيام 
معظــم املوضوعــات التــي نشــرت يف جريــدة األيــام اخلاصــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ كانــت بــال 
صــور، حيــث بلغــت نســبة املواضيــع بــال صــور )89.7 %(، بواقــع )26( تكــراراً، يف حــني جــاءت 

جميــع الصــور باأللــوان بنســبة )10.3 %( بواقــع )3( تكــرارات.

 أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت الصحــف الثــالث علــى عــدم االهتمــام مبوضــوع الصــورة، وتــراوح مــا بــني عــدم اســتخدامها 
يف صحيفــة القــدس واســتخدامها بنســبة ال تتجــاوز 11 % يف صحيفتــي احليــاة اجلديــدة واأليــام. 
اتفقــت صحيفتــا األيــام واحليــاة اجلديــدة علــى اســتخدام الصــورة امللونــة فقــط، فلــم تكــن هنــاك 

أيــة صــور باألبيــض واالســود. 
اختلفت صحيفة القدس عن صحيفتي احلياة اجلديدة واأليام بعدم استخدام أية صور. 

3.2.2.3 عدد األعمدة 
ــا  يبــني اجلــدول رقــم )9( تكــرار ونســب املســاحة املخصصــة مــن قبــل صحــف الدراســة للقضاي

املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:
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جدول رقم )9(: يوضح عدد األعمدة 

          الصحيفة

عدد األعمدة

االجتاه العام األيامالقدس احلياة اجلديدة

 %ك %ك %ك %ك

76.1 %86.254 %76.025 %58.819 %10صغير

18.3 %6.913 %24.02 %29.46 %5متوسط

5.6 %6.94 %0.02 %11.80 %2كبير

100.0 %100.071 %100.029 %100.025 %17املجموع

تشير بيانات اجلدول السابق إلى اآلتي:

االتجاه العام 
خصصــت صحــف الدراســة النســبة األكبــر يف معاجلتهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ مســاحة تتــراوح 
مــا بــني 1-2 عمــود بنســبة )76.1 %( بواقــع )54( تكــراراً، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة مســاحة 
متوســطة تصــل إلــى 3 أعمــدة بنســبة )18.3 %( بواقــع )13( تكــراراً، تلتــه مســاحة كبيــرة تتــراوح 

بــني 4-8 أعمــدة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )5.6 %( بواقــع )4( تكــرارات.

جريدة القدس 
احتلــت املواضيــع التــي عاجلتهــا صحيفــة القــدس مســاحة أغلبهــا كان 1-2 عمــود بنســبة )76 %( 
بواقــع )19( تكــراراً، ثــم جــاءت املواضيــع مبســاحة 3 أعمــدة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )24 %( 
بواقــع )6( تكــرارات، أمــا مســاحة التغطيــة الكبيــرة، وهــي مــا بــني 4-8 أعمــدة، فلــم تســتخدم مــن 

قبــل صحيفــة القــدس ملعاجلــة موضــوع الوكالــة. 

جريدة الحياة الجديدة
أعطــت صحيفــة احليــاة مســاحة تتــراوح مــا بــني 1-2 عمــود ألغلبيــة املواضيــع التــي تعالــج 
عالقــة الوكالــة بالالجــئ، حيــث احتلــت هــذه املســاحة املرتبــة األولــى بنســبة )58.8 %( 
بواقــع )10( تكــرارات، بينمــا احتلــت املســاحة املتوســطة البالغــة 3 أعمــدة بنســبة )29.4 
%( بواقــع )5( تكــرارات، ثــم تلتهــا مســاحة 4-8 أعمــدة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة )11.8 %( 

بواقــع تكراريــن. 
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جريدة األيام 
خصصــت صحيفــة األيــام للموضوعــات اخلاصــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ مســاحة تتــراوح مــا بــني 
ــًة املرتبــة األولــى بنســبة )86.2 %( بواقــع )25( تكــراراً، تالهــا تخصيــص  1-2 أعمــدة    محتل
الصحيفــة لــكّل مــن املســاحة املتوســطة )3-4 أعمــدة( واملســاحة الكبيــرة )5-12 أعمــدة( يف 

املرتبــة الثانيــة بنســبة )6.9 %( بواقــع تكراريــن.

أوجه التشابه واالختالف 
اتفقــت الصحــف الثــالث علــى املســاحة املســتخدمة، حيــث جــاءت املســاحة الصغيــرة يف املرتبــة 
األولــى بالنســبة للصحــف الثــالث، حيــث لــم تتجــاوز مســاحة املــادة املتعلقــة بعالقــة الوكالــة 

بالالجــئ العموديــن. 
اختلفــت صحيفــة القــدس عــن صحيفتــي األيــام واحليــاة اجلديــدة بعــدم تخصيــص مســاحة كبيــرة 

لتغطيتهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ. 
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4. مضمون وشكل المعالجة الصحفية لعالقة وكالة األونروا بالالجئ 
    الفلسطيني: مقارنة بين عينة األسبوع الصناعي وعينة األحداث

1.4 تمهيد
يســعى هــذا املبحــث إلــى مقارنــة نتائــج الدراســة التحليليــة لتغطيــة اإلعــالم لعالقــة الوكالــة 
بالالجــئ بــني كل مــن عينــة األحــداث وعينــة األســبوع الصناعــي. وهــذه النتائــج مت التوصــل 
إليهــا مــن خــالل حتليــل عينــة الدراســة باســتخدام اســتمارة حتليــل املضمــون. وعينــة الدراســة مت 
اختيارهــا مــن ثــالث صحــف وهــي القــدس واأليــام واحليــاة اجلديــدة بالعينــة العشــوائية القصديــة 

ــة العشــوائية املنتظمــة بأســلوب األســبوع الصناعــي. ــى العين لألحــداث باإلضافــة إل

2.4 مقارنة بين عينة األسبوع الصناعي وعينة األحداث.
يوضح اجلدول أكثر الصحف تغطية لعالقة الوكالة بالالجئ

الصحيفة
عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث

النسبةالنسبة

40.85 %37.86 %األيام

35.21 %34.16 %القدس 

23.94 %27.98 %احلياة اجلديدة

100 %100 %املجموع

ــة بالالجــئ هــي  ــة الوكال ــة لعالق ــر الصحــف تغطي ــي أن أكث ــن اجلــدول والرســم البيان يتضــح م
ــدة. ــاة اجلدي ــم احلي ــا القــدس ث ــام تليه ــدة األي جري
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أمــا فيمــا يتعلــق مبــا عاجلتــه هــذه الصحــف يف تناولهــا لعالقــة الوكالــة بالالجــئ، فتــم حتليلهــا 
علــى مســتويني: الشــكل واملضمــون.

1.2.4 على مستوى المضمون:

1.1.2.4 ترتيب األولويات: اهتمام عينة الدراسة بالعالقة بين الوكالة والالجئ:

يبــني اجلــدول رقــم )1( تكــرار ونســب ترتيــب األولويــات والقضايــا مــن قبــل صحــف الدراســة 
للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

جدول رقم )1(: يوضح ترتيب أولويات املوضوعات املطروحة لعالقة الوكالة بالالجئ الفلسطيني

قضايا عالقة األونروا بالالجئ

عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث

االجتاه العام االجتاه العام 

 %ك %ك

1.41 %2.471 %6املناهج
7.04 %2.885 %7املوظفون واحتاد العاملني

9.86 %22.637 %55تقليص اخلدمات 
19.72 %34.9814 %85ميزانية األونروا

4.23 %13.173 %32اإلضرابات
46.48 %15.2333 %37مواضيع متفرقة 
11.27 %8.648 %21األزمة السورية

100.0 %100.071 %243.00املجموع

االتجاه العام 
أظهــرت نتائــج املقارنــة بــني العينتــني أن التقــارب كان موجــوداً يف ترتيــب قضيــة واحــدة فقــط، 
وهــي املناهــج، التــي احتلــت املرتبــة األخيــرة يف ترتيــب أولويــات القضايــا. أمــا ترتيــب القضايــا 
األخــرى فقــد كان مختلفــاً متامــاً، فبينمــا حظيــت »موضوعــات متفرقــة« يف عينــة األســبوع 
الصناعــي باملرتبــة األولــى بأعلــى نســبة، التــي بلغــت )46.48 %( بواقــع )33( تكــراراً. وحظــي 
ــة األحــداث وبنســبة )34.98 %( بواقــع  ــى يف عين ــة األول ــروا« باملرتب ــة األون موضــوع »ميزاني
)85( تكــراراً. كذلــك اختلفــت العينتــان بترتيــب املرتبــة الثانيــة، حيــث احتــل موضــوع »ميزانيــة 
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األونــروا« املرتبــة الثانيــة يف عينــة األســبوع الصناعــي بنســبة )19.72 %( وبواقــع )14( تكــراراً، 
بينمــا حظــي موضــوع »تقليــص اخلدمــات« بالترتيــب الثانــي وبنســبة )22.63 %( بواقــع )55( 

تكــراراً يف عينــة األحــداث.
كمــا اختلفــت العينتــان يف ترتيــب أولويــات القضايــا األخــرى، حيــث احتلــت قضيــة »األزمــة 
الســورية« املرتبــة الثالثــة يف عينــة األســبوع الصناعــي بنســبة )11.27 %( بواقــع )8( تكــرارات. 
أمــا يف عينــة األحــداث، فقــد حظيــت »مواضيــع متفرقــة« بــذات املرتبــة بنســبة )15.23 %( 
بواقــع )37( تكــراراً. بينمــا جــاءت قضيــة »اإلضرابــات« بنســبة )13.17 %( بواقــع )32( تكــراراً 
يف املرتبــة الرابعــة يف عينــة األحــداث، واحتلــت قضيــة »تقليــص اخلدمــات« هــذه املرتبــة بنســبة 

)9.86 %( بواقــع )7( تكــرارات يف عينــة األســبوع الصناعــي.
أمــا يف املرتبــة اخلامســة، فجــاءت كل مــن قضيــة »األزمــة الســورية« مــن عينــة األحــداث بنســبة 
األســبوع  عينــة  مــن  العاملــني«  واحتــاد  »املوظفــون  وقضيــة  تكــراراً،   )21( بواقــع   )% 8.64(
الصناعــي التــي حظيــت بنســبة )7.04 %( بواقــع )5( تكــرارات. أمــا قضيــة »اإلضرابــات«، فقــد 
احتلــت املرتبــة قبــل األخيــرة يف عينــة األســبوع الصناعــي، فبلغــت نســبتها )4.23 %( بواقــع )3( 
تكــرارات، بينمــا احتلــت ذات املرتبــة قضيــة »املوظفــون واحتــاد العاملــني« مــن عينــة األحــداث 

بنســبة بلغــت )2.88 %( بواقــع )7( تكــرارات.

يوضــح الرســم البيانــي مــدى االختــالف يف ترتيــب األولويــات بــني كل مــن عينــة األســبوع الصناعــي 
وعينــة األحداث.

املوظفون
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جدول رقم )2(: يوضح املصادر الصحفية.

مصادر املادة الصحفية

عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث

االجتاه العام االجتاه العام 

 %ك %ك

18.3 %17.7013 %43املراسل

2.8 %2.472 %6الكاتب

8.5 %4.536 %11وكاالت األنباء الدولية

38.0 %31.6927 %77وكالة وفا

0.0 %1.230 %3وكالة صفا

2.8 %2.062 %5وكالة معاً

16.9 %14.8112 %36وكالة األونروا

0.0 %1.230 %3احتاد العاملني

1.4 %5.351 %13مصدر رسمي- حكومي

0.0 %5.760 %14القوى الوطنية واإلسالمية

9.9 %9.057 %22متعدد/ غير ذلك

1.4 %4.121 %10م.ت.ف

100.0 %100.071.00 %243.00املجموع

 
االتجاه العام 

تشــابهت كل مــن عينــة األســبوع الصناعــي وعينــة األحــداث باحتــالل »وكالــة وفــا« املرتبــة األولــى 
وبنســب متقاربــة أيضــاً، حيــث بلغــت نســبتها يف عينــة األســبوع الصناعــي )38 %( بواقــع )27( 
تكــراراً، أمــا يف عينــة األحــداث فقــد بلغــت النســبة ).6931 %( بواقــع )77( تكــراراً. كمــا حظــي 
»املراســل« باملرتبــة الثانيــة يف كلتــا العينتــني وبنســب متقاربــة كذلــك، حيــث بلغــت النســبة يف عينــة 
األســبوع الصناعــي )18.3 %( بواقــع )13( تكــراراً، أمــا يف عينــة األحــداث فوصلــت النســبة إلــى 
)17.7 %( بواقــع )43( تكــراراً. وكان هنــاك اتفــاق أيضــاً علــى مصــدر »وكالــة األونــروا«، حيــث 
بلغــت نســبته يف عينــة األســبوع الصناعــي )16.9 %( بواقــع )12( تكــراراً، أمــا يف عينــة األحــداث 
فوصلــت النســبة إلــى )14.81 %( بواقــع )36( تكــراراً. كمــا احتــل مصــدر »متعــدد/ غيــر ذلــك« 
املرتبــة الرابعــة يف كلتــا العينتــني بنســب متقاربــة، حيــث بلغــت )9.9 %( يف عينــة األســبوع 
ــة األحــداث، فقــد بلغــت النســبة ).059 %( بواقــع  الصناعــي بواقــع )7( تكــرارات، أمــا يف عين
)22( تكــراراً. كمــا احتلــت أيضــاً “م.ت.ف« نفــس الترتيــب يف العينتــني، حيــث جــاءت يف املرتبــة 
الثامنــة يف عينــة األســبوع الصناعــي بنســبة )1.4 %( بواقــع تكــرار واحــد، أمــا يف عينــة األحــداث، 

فوصلــت النســبة إلــى )4.12 %( بواقــع )10( تكــرارات. 
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أمــا االختــالف بــني العينتــني، فقــد كان يف: أوالً، عــدم االعتمــاد علــى مصــدر »وكالــة صفــا« 
و«احتــاد العاملــني« و«القــوى الوطنيــة واإلســالمية« يف عينــة األســبوع الصناعــي يف الوقــت الــذي 
اعتمــدت عليهــا عينــة األحــداث، ثانيــاً يف ترتيــب مصــدر »الكاتــب« و«وكاالت األنبــاء الدوليــة« 
و«مصــدر رســمي وحكومــي«، حيــث كان االختــالف واضحــاً يف االعتمــاد عليهمــا يف العينتــني. 

3.1.2.4 األشكال الصحفية
يبــني اجلــدول رقــم )3( تكــرار ونســب نــوع املــادة وشــكلها الصحفــي املســتخدمة مــن قبــل صحــف 

الدراســة للقضايــا املتعلقــة بعالقــة الوكالــة بالالجــئ. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو اآلتــي: 
جدول رقم )3(: يوضح األشكال الصحفية

نوع املادة
عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث
االجتاه العام االجتاه العام 

 %ك %ك
25.35 %21.418 %52.00تقرير
69.01 %72.449 %176.00خبر

0.00 %1.60 %4.00حتقيق
2.82 %2.12 %5.00مقال 

0.00 %0.00 %0.00كاريكاتير
0.00 %0.40 %1.00قصة صحفية 

2.82 %2.12 %5.00صورة وغير ذلك 
100.0 %100.071.00 %243.00املجموع

وكاالت
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االتجاه العام
تشــابهت كل مــن عينــة األســبوع الصناعــي وعينــة األحــداث باحتــالل الشــكل »خبــر« املرتبــة األولــى بنســبة 
ــة األحــداث بنســبة  ــة األســبوع الصناعــي و )176(تكــراراً يف عين )69.01 %( بواقــع )49( تكــراراً يف عين
ــة األســبوع  ــت النســبة يف عين ــني، فكان ــا العينت ــة يف كلت ــة الثاني ــر« يف املرتب )72.4 %(. كمــا جــاء »التقري
الصناعــي )25.35 %( بواقــع )18( تكــراراً، أمــا النســبة يف عينــة األحــداث )21.4 %( بواقــع )52( تكــراراً. 
ــة األســبوع الصناعــي بنســبة  ــة يف العينتــني؛ عين ــة الثالث ــك« املرتب ــر ذل ــل شــكل »مقــال« و«صــورة وغي احت

)2.82 %( بواقــع تكراريــن، أمــا يف عينــة األحــداث فبلغــت نســبتهما )2.1 %( بواقــع )5( تكــرارات.
ــة األحــداث أشــكاالً  ــرت عين ــث أظه ــى األشــكال األخــرى، حي ــاد عل ــان يف االعتم اختلفــت العينت
صحفيــة أخــرى، مثــل القصــة الصحفيــة والتحقيــق، بينمــا كانــت هــذه األشــكال غائبــة عــن عينــة 

األســبوع الصناعــي. كمــا كان هنــاك غيــاب يف االعتمــاد علــى شــكل الكاريكاتيــر. 
يوضــح الرســم البيانــي التقــارب واالختــالف بــني كل مــن عينــة األســبوع الصناعــي وعينــة األحــداث 

يف نــوع املــادة التــي مت االعتمــاد عليهــا يف معاجلــة عالقــة وكالــة األونــروا بالالجــئ.

جدول رقم )4(: يوضح موقع املوضوعات

عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث

               الصحيفة

   موقع املادة

االجتاه العام االجتاه العام 

 %ك %ك

15.49 %9.8811 %24الصفحة األولى 

84.51 %90.1260 %219الصفحات الداخلية 

0.00 %0.000 %0الصفحة األخيرة 

100.00 %100.071 %243املجموع

تشــابهت كل مــن عينــة األســبوع الصناعــي وعينــة األحــداث يف ترتيــب موقــع املــادة، حيــث احتلــت 
الصفحــات الداخليــة يف كلتــا العينيــن املرتبــة األولــى بنســبة )84.51 %( بواقــع )60( تكــراراً لألســبوع 
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الصناعــي، ويف عينــة األحــداث بلغــت النســبة )90.12 %( بواقــع )219( تكــراراً. كذلــك األمــر بالنســبة 
للصفحــة األولــى التــي حظيــت باملرتبــة الثانيــة يف العينتــني، حيــث بلغــت النســبة يف األحــداث )9.88 %( 
بواقــع )24( تكــراراً، مقابــل النســبة )15.49 %( بواقــع )11( تكــراراً يف األســبوع الصناعــي. كمــا أن 

الصفحــة األخيــرة يف كلتيهمــا حصلــت علــى املرتبــة الثالثــة التــي لــم تشــمل أي موضــوع.

يوضح الرسم البياني وجود تقارب كبير جداً يف كلتا العينتني من ناحية موقع املادة.

جدول رقم )5(: يوضح ترتيب املادة يف الصفحة:

عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث

االجتاه العام االجتاه العام ترتيب املادة
 %ك %ك

16.90 %16.8712 %41أسفل الصفحة 
50.70 %46.5036 %113وسط الصفحة 
32.39 %36.6323 %89رأس الصفحة

100.00 %100.071 %243املجموع

ــي األســبوع الصناعــي  ــى يف كل مــن عينت ــة األول ــل ترتيــب املــادة يف »وســط الصفحــة« املرتب احت
واألحــداث، حيــث بلغــت النســبة )50.7 %( بواقــع )36( تكــراراً يف األســبوع الصناعــي، والعينــة 
ــادة يف »رأس  ــب امل ــك األمــر بالنســبة لترتي ــع )113( تكــراراً. كذل ــة بنســبة )46.5 %( بواق الثاني
الصفحــة«، فقــد جــاء يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )36.63 %( بواقــع )89( تكــراراً لألحــداث، مقابــل 
نســبة )32.39 %( بواقــع )23( تكــراراً لألســبوع الصناعــي. كمــا احتــل موقــع »أســفل الصفحــة« 
املرتبــة الثالثــة يف العينتــني، بنســبة )16.9 %( بواقــع )12( تكــراراً يف األســبوع الصناعــي، وبنســبة 

)16.87 %( بواقــع )41( تكــراراً يف العينــة الثانيــة.
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يوضح الرسم البياني التقارب الكبير يف النسب من ناحية ترتيب املادة يف الصفحة.
جدول رقم )6( يوضح وجود صور:

عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث

الصورة
االجتاه العام االجتاه العام 

 %ك %ك
94.4 %89.7167 %218ال يوجد 
5.6 %9.474 %23ملون 

0.0 %0.820 %2أبيض وأسود
100.0 %100.071 %243املجموع

لــم تســتخدم الصحــف الصــور يف معاجلــة موضــوع عالقــة الوكالــة بالالجــئ بشــكل كبيــر، حيــث جــاءت 
أغلــب املواضيــع خاليــة مــن الصــور يف كل مــن عينــة األســبوع الصناعــي بنســبة )94.4 %( بواقــع )67( 
تكــراراً، وعينــة األحــداث بنســبة )89.71 %( بواقــع )218( تكــراراً. أمــا الصــور امللونــة فقــد وجــدت يف 
عينــة األســبوع الصناعــي بنســبة )5.6 %( بواقــع )4( تكــرارات، بينمــا بلغــت النســبة يف عينــة األحــداث 
)9.47 %( بواقــع )23( تكــراراً. ولــم حتتــِو عينــة األســبوع الصناعــي علــى أيــة صــورة باللونــني األبيــض 

واألســود مقارنــًة بعينــة األحــداث التــي حظيــت بنســبة ضئيلــة جــداً )0.8 %( بواقــع تكراريــن.
يوضح الرسم البياني التشابه الكبير يف العينتني يف مدى اعتماد الصحف على الصور



67

جدول رقم )7(: يوضح عدد األعمدة

عينة األسبوع الصناعيعينة األحداث

حجم املادة/ املساحة املخصصة
االجتاه العام االجتاه العام 

 %ك %ك
76.1 %71.1954 %173صغير

18.3 %18.9313 %46متوسط
5.6 %9.884 %24كبير

100.0 %100.071 %243املجموع
خصصــت الصحــف يف كل مــن عينــة األحــداث وعينــة األســبوع الصناعــي النســبة األكبــر يف اســتخدام 
املســاحة الصغيــرة يف معاجلــة عالقــة الوكالــة بالالجــئ، والتــي اقتصــرت علــى 1-2 أعمــدة بنســبة )76.1 
%( بواقــع )54( تكــراراً يف عينــة األســبوع الصناعــي، مقابــل نســبة )71.19 %( بواقــع )173( تكــراراً مــن 
عينــة األحــداث. أمــا املســاحة املتوســطة، بواقــع 3 أعمــدة، فقــد كانــت نســبتها )18.93 %( بواقــع )46( 
ــت  تكــراراً يف األحــداث ونســبتها يف األســبوع الصناعــي )18.3 %( بواقــع )13( تكــراراً، يف حــني حصل
املســاحة الكبيــرة علــى النســبة األقــل يف كلتــا العينتــني، والتــي تتــراوح مــا بــني 4-8 أعمــدة، بنســبة )5.6 

%( بواقــع )4( تكــرارات لألســبوع الصناعــي، وبنســبة )9.88 %( بواقــع )24( تكــراراً للعينــة الثانيــة.

الرسم البياني يشير إلى تقارب كل من عينة األحداث وعينة األسبوع الصناعي.
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6. االستنتاجات
يتنــاول هــذا املبحــث عرضــاً لنتائــج حتليــل املضمــون، يف محاولــة لإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس املتعلــق بالتغطيــة اإلعالميــة لعالقــة 
الوكالــة بالالجــئ الفلســطيني كمــا جــاءت يف صحــف الدراســة، القــدس واأليــام واحليــاة اجلديــدة، حيــث اســتندت الدراســة يف 

إطارهــا النظــري علــى نظريتــي املســؤولية االجتماعيــة ووضــع األجنــدة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: 
إن حجــم التغطيــة لعالقــة الوكالــة بالالجــئ يف الصحــف الفلســطينية الثــالث املبحوثــة ليــس كبيــراً علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا 
ــى  ــروا وتأثيراتهــا عل ــة األون ــار دائمــاً مــن محــاوالت لتصفي ــذي ميــس الشــعب الفلســطيني، وخاصــة يف ظــل مــا يث املوضــوع ال
مســتقبل القضيــة الفلســطينية. ومــا يؤكــد علــى ذلــك أن نتائــج حتليــل املضمــون لــم تظهــر اختالفــاً جوهريــاً يف طريقــة معاجلــة 
عالقــة الالجــئ بالوكالــة بــني عينتــي األحــداث واألســبوع الصناعــي. فقــد مت اختيــار عينــة األحــداث للمقارنــة مــع عينــة األســبوع 
ــة بالالجــئ يف أوقــات وقــوع أحــداث  ــة عالقــة الوكال ــاد يف االهتمــام بقضي ــاك ازدي ــم التوضيــح فيمــا إذا كان هن الصناعــي ليت
تتعلــق بعالقــة الوكالــة بالالجــئ، غيــر أن النتائــج أظهــرت أنــه ال يوجــد اختــالف بــني العينتــني، فمســتوى التغطيــة واالهتمــام لــم 

يــزد علــى الرغــم مــن وجــود أحــداث تســتدعي ذلــك. 
أكثــر الصحــف تغطيــًة ملوضــوع الدراســة هــي صحيفــة األيــام، تلتهــا القــدس ثــم احليــاة اجلديــدة. ولكــن مــا مــن فــروق كبيــرة بــني 

الصحــف يف طــرق معاجلتهــا للموضــوع، ال مــن حيــث الكــم وال مــن حيــث النــوع. 
لــم تظهــر نتائــج التحليــل اهتمامــاً وتركيــزاً مــن قبــل الصحــف علــى املواضيــع اجلوهريــة واخلالفيــة بــني الوكالــة والالجــئ. وهــذا يظهــر 
بشــكل خــاص يف تغطيــة الصحــف ملواضيــع متفرقــة، خاصــة يف عينــة األســبوع الصناعــي، حيــث احتلــت املرتبــة األولــى. وتتمثــل إشــكالية 
املواضيــع املتفرقــة بأنهــا ليســت ذات صلــة بالقضايــا اجلوهريــة يف العالقــة بــني األونــروا والالجــئ، فــكان األحــرى بالصحــف أن تعالــج 
مواضيــع تهــم الالجــئ بــدالً مــن التركيــز علــى تغطيــة أخبــار ليســت ذات أهميــة وتأثيــر علــى العالقــة بــني الالجــئ واألونــروا. كمــا تظهــر 
تغطيــة الصحــف غيــاب صــوت الالجــئ يف الصحــف محــل الدراســة، ويدلــل علــى ذلــك احتــالل فئــة »املوظفــون واحتــاد العاملــني« نســبة 
متدنيــة ضمــن أولويــة القضايــا حســب مــا أظهــر التحليــل، وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذه القضيــة هــي جوهريــة يف اخلــالف بــني األونروا 
والالجــئ، ومثــل هــذه القضيــة حتتــاج ليــس فقــط إلــى خبــر لتغطيتهــا، ولكنهــا حتتــاج إلــى معاجلــة معمقــة، ولــذا تســتدعي اســتخدام 

األشــكال الصحفيــة األخــرى مثــل التحقيــق الصحفــي والقصــة الصحفيــة. 
ولــذا، وعلــى الرغــم مــن أن مســألة عالقــة الالجئــني بوكالــة األونــروا تتعلــق بصلــب الــدور املتوقــع مــن الصحافــة والتــي محورهــا 
اإلنســان، إال أن االهتمــام باإلنســان، كمــا يشــير هشــام عبــد اهلل، غيــر مهــم بالنســبة للصحافــة الفلســطينية، مــا يــؤدي إلــى تغييــب 
اإلنســان كإنســان، مــن حيــث طريقــة تنــاول الصحافــة للقضايــا، والتعامــل مــع النــاس علــى أنهــم غيــر موجوديــن، وهــذا مــا يحــدث 

بخصــوص التغطيــة الصحفيــة لعالقــة الالجئــني باألونــروا45. 
وميكــن إرجــاع ســبب اخللــل يف املعاجلــة الســطحية إلــى قــدرات الصحفيــني ومهاراتهــم مــن مراســلني وكاتبــني ومحرريــن، ويأتــي 
تدنــي هــذه املهــارات بســبب النظــام التعليمــي يف اجلامعــات الــذي يركــز علــى اجلانــب النظــري أكثــر مــن العملــي، مبعنــى أّن مــا 
يتعلمــه الطــالب ال يكــون ملتصقــاً بالواقــع، وبالتالــي تقــع املســؤولية علــى املراســلني الذيــن مــن املفتــرض أن يبحثــوا عــن القضايــا 
ــة بدعــوى  ــر منــط التغطي ــك، تخشــى الصحــف مــن تغيي ــى ذل ــار. باإلضافــة إل ــى شــكل أخب ــا، وليــس مجــرد نقلهــا عل وتغطيته
أنهــا تُغيــر عــادات القــراءة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يُبقــي علــى شــكل اخلبــر كمــا هــو ســائد46. كمــا أّن الكســل لــدى الصحــف، 
والرقابــة املفروضــة عليهــا )الرقابــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة( وغيــاب الرقابــة املهنيــة، يــؤدي إلــى عــدم وجــود إعــالم 

نقــدي قائــم علــى نقــد الواقــع السياســي واالجتماعــي والثقــايف47.
تظهــر نظريــة املســؤولية االجتماعيــة أن الصحــف محــل الدراســة لــم تبــرز قضايــا الالجئــني وتعبــر عــن همومهــم، ففــي حــني تفــرد 
ــات، يغيــب هكــذا تخصيــص  الصحــف الثــالث محــل الدراســة »ملفــات« خاصــة وبشــكل يومــي للرياضــة و«املنوعــات« واإلعالن
لالجئــني وقضاياهــم وهمومهــم، والتــي مــن ضمنهــا عالقتهــم بوكالــة األونــروا، مــا يــدل علــى أولويــة البعــد التجــاري- الربحــي 

45 هشام عبد اهلل
46 مقابلة مع أ. خليل شاهني مدير األبحاث والسياسات، مركز مسارات، البيرة، اإلثنني 6 تشرين الثاني 2017.
47 مقابلة مع أ. هشام عبد اهلل، كاتب ومحرر سابق يف وكالة األنباء الفرنسية، اإلثنني 13 تشرين الثاني 2017.
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مقارنــة بأولويــة القضايــا الوطنيــة، ومنهــا قضيــة الالجئــني وعالقتهــم بوكالــة األونــروا48.

أظهــرت نتائــج التحليــل أنــه لــم تكــن هنــاك محاولــة إلظهــار أهميــة املــواد املنشــورة يف الصحــف والتــي تتعلــق مبوضــوع عالقــة 
الوكالــة بالالجــئ، حيــث لــم يتــم اســتخدام عناصــر اإلبــراز، مثــل اخلــط الكبيــر أو اإلطــار أو الصــور. فالصــور والرســم 
الكاريكاتيــري، علــى ســبيل املثــال، مــن شــأنها لفــت االنتبــاه ملوضــوع عالقــة الوكالــة بالالجــئ. إن ذلــك يدلــل علــى أمريــن: األول، 
عــدم االهتمــام بقضيــة عالقــة الوكالــة بالالجــئ، ولــذا ال يتــم العمــل علــى إبــراز هــذا املوضــوع. والثانــي، بحســب األســتاذ خليــل 
شــاهني، هــو إشــكالية أعــّم، وهــي غيــاب العالقــة بــني مــن يضــع اخلبــر ومــن يصممــه، أي غيــاب التخطيــط. ومــن املفتــرض أن 
تكــون هــذه العمليــة عمليــة متكاملــة، إال أنهــا علــى عكــس ذلــك يف الصحافــة الفلســطينية، مــا يــؤدي إلــى غيــاب إحــداث التأثيــر 

ســلوكياً وفكريــاً يف املجتمــع«49.
كان موقــع التغطيــة الصحفيــة للعالقــة بــني الوكالــة والالجــئ ضمــن الصفحــات الداخليــة يف معظــم العينــات املدروســة، وهــذا مــا يشــير 

إلــى أن الصحافــة الفلســطينية ال تهتــم بقضيــة الالجــئ، وال تقدمهــا، وال حتــاول أن تضعهــا يف موقــع يلفــت االنتبــاه إليهــا. 
تظهــر نتائــج التحليــل عــدم إفــراد مســاحة كبيــرة ملعاجلــة عالقــة الوكالــة بالالجــئ، حيــث متيــز حجــم مســاحة التغطيــة بالصغــر. 
وهــذا ميكــن أن يفســر بأمريــن: أوالً، عــدم االهتمــام بقضيــة الالجــئ وإفــراد مســاحة لــه. كمــا ميكــن تفســيره يف ضــوء أن معظــم 
املعاجلــة الصحفيــة كانــت علــى شــكل خبــر. فاخلبــر ال يأخــذ مســاحة كبيــرة علــى عكــس املقــال أو التحقيــق الصحفــي، إضافــًة 

إلــى أن الصحــف ال تفــرض علــى الكتــاب موضــوع املقــاالت، مــا يلقــي باملســؤولية عليهــم أيضــا50ً. 
لقــد ركــزت الصحــف بشــكل أساســي علــى طريقتــني لتغطيــة عالقــة الوكالــة بالالجــئ، وهمــا اخلبــر والتقريــر، فهــي لــم تســتخدم 
التحقيــق الصحفــي أو الرســم الكاريكاتيــري أو القصــة الصحفيــة. فالطــرق املتعــددة لهــا أهميتهــا يف إبــراز املوضــوع، فاخلبــر 
يكــون ســريعاً ولكــن التحقيــق الصحفــي أو القصــة الصحفيــة تبحــث يف جــذور املوضــوع وتبــرز القضيــة بشــكل أكبــر. وال تقــع 
هنــا املســؤولية علــى املراســل فقــط، بــل علــى إدارة التحريــر ككل، هــذا باإلضافــة إلــى أن أعــداد املراســلني لــدى وســائل اإلعــالم 

الفلســطينية قليــل نســبياً، وال يتناســب عــادة مــع أعــداد الالجئــني يف اخلــارج51. 
جــاءت وكالــة »وفــا« يف املرتبــة األولــى ضمــن املصــادر الصحفيــة التــي مت االعتمــاد عليهــا مــن قبــل الصحــف الثــالث لتغطيــة 
عالقــة الوكالــة بالالجــئ. ورمبــا ميكــن تفســير ذلــك، بحســب خليــل شــاهني، إلــى وجــود اعتقــاد أنــه يف حــال أخــذ اخلبــر 
مــن وكالــة رســمية، فــإن ذلــك يلغــي املســؤولية عــن الصحــف، وبالتالــي ال ميكــن تغييــر اخلبــر صيغــًة وشــكاًل ومضمونــاً. هــذا 
باإلضافــة إلــى أن املراســلني يتبادلــون تغطيــة األخبــار وتبــادل األخبــار نفســها، مــا يــؤدي إلــى وجــود ذات اخلبــر يف أكثــر مــن 
صحيفــة.52 إال أّن ذلــك ال ينفــي وجــود تقصيــر لــدى املراســلني، وقــد تكــون أســباب ذلــك متعلقــة ببحــث املراســلني عــن تغطيــة 
القضايــا التــي جتلــب لهــم الشــهرة، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا53. وتبــرز هنــا إشــكالية يف االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى وكالــة »وفــا«، 
أال وهــو االتســاق مــع التوجــه الرســمي حــول القضايــا التــي تغطيهــا الصحــف54. وبالتالــي، تكــون وجهــة النظــر املعبــر عنهــا عاكســة 
للصــورة الرســمية، والتــي ليســت بالضــرورة عاكســة لتصــور الالجــئ الفلســطيني. ومــن األمثلــة علــى ذلــك قضيــة املناهــج، التــي 
لــم حتــَظ باهتمــام القيــادات الفلســطينية، بحيــث اقتصــرت علــى تصريحــات خجولــة، ورافــق ذلــك غيــاب اهتمــام الصحافــة بهــذا 

املوضــوع علــى الرغــم مــن أهميتــه وحساســيته55.
واضــح مــن كل مــا ســبق أن الصحــف ال تقــوم باملســؤوليات املنوطــة بهــا إلبــراز مثــل هــذه القضيــة اجلوهريــة التــي متــس مصيــر 
الالجئــني الفلســطينيني. فالصحــف لــم تعبــر عــن تطلعــات الالجئــني، بــل علــى العكــس، غّيبــت صوتهــم، ولــم تســاهم يف إبــراز 

قضيتهــم ووضعهــا علــى األجنــدة. 

48 هشام عبد اهلل
49 خليل شاهني
50 بشار برماوي
51 بشار برماوي
52 خليل شاهني
53 بشار برماوي

54 هشام عبد اهلل
55 هشام عبد اهلل
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