تأطري الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية :دراسة تحليلية للمقال الصحفي
د .هاين أحمد فايز البدري  -جامعة الرشق األوسط
امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية املنشورة يف
املواقع اإلخبارية الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية ،ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم الرتكيز عليها ،ومقارنة
االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة يف طريقة تقدميها لهذه القضية ،وقد استخدمت الدراسة منهجية الـمسح
اإلعالمي واملقارن؛ بهدف الحصول عىل البيانات والـمعلومات املطلوبة ،والـمقارنة بني نتائج تحليل مقاالت الرأي يف
الصحيفتني :الغد والدستور ،ومتثل مجتمع الدراسة يف مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية األردنية التي متثل
صحفا يومية ورقية ،وتشكلت عينة الدراسة من صحيفتي الدستور والغد لتمثيل مجتمع الدراسة ،وقد توصلت الدراسة
إىل عدد من النتائج ،أهمها :أن كُتاب الرأي األردنيني يتعاملون مع القضية الفلسطينية عىل أنها يف قمة أولويات األردن
الشعبي والرسمي ،وأن الرعاية الهاشمية للمقدسات واجب وطني يجب االستمرار فيه ،والنضال من أجل تحقيق أهدافه،
وأن هناك عالقة خاصة ومم يزة بني الشعبني األردين والفلسطيني ،وأنه ال بد من أن يصل الشعب الفلسطيني إىل بناء
دولته املستقلة وفقا لقرارات الرشعية الدولية ،وعاصمتها القدس الرشقية.
الكلامت املفتاحية :مقاالت الرأي األردنية ،القضية الفلسطينية ،الصحف األردنية ،املقال الصحفي.

Contextualization of the Palestinian Cause by Jordanian Press: Analytical Study of News
Articles
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Abstract
This study aims to identify the presentation of the Palestinian cause in Jordanian opinion articles
published on online news sites representing daily newspapers. In addition to monitoring the topics
and issues that have been highlighted, and comparing the similarities and differences between the
sample newspapers in discussing this cause. The study uses the media survey methodology and the
comparative approach in order to obtain required data and information, and compare the analysis
results of the opinion articles in both Alghad and Addustour newspapers. The study population is
represented in the opinion articles published on online news sites that represent daily newspapers,
whereas the study sample consists of Alghad and Addustour newspapers. The paper concludes to
a number of findings which include: First, Jordanian opinion writers deal with the Palestinian cause
as top priority at all public and official levels. Second, the Hashemite care of holy places is an
everlasting patriotic duty that has to be sustained. Third, there is a special relationship between the
Jordanian and Palestinian people. And but not least, the Palestinian people need to be able to
establish their independent state with East Jerusalem as its capital, under the resolutions of
international legitimacy.
Key words: Jordanian opinion articles, the Palestinian cause, Jordanian newspapers, news
articles.

مقدمة
من املالحظ التفاعل الكبري الذي ت ُظهره الصحف اليومية األردنية – مثلها مثل مختلف وسائل اإلعالم األردنية –
فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ ومنذ نشأة هذه الصحف وهي تفرد صفحات كاملة لتغطية أحداث القضية
الفلسطينية ،كام أن كُتاب أعمدتها يركزون بشكل كبري عىل مواضيع القضية الفلسطينية ،وال تقترص هذه التغطيات يف
أوقات األزمات ،والحروب ،بل متتد إىل مختلف الفقرات ،بحيث تشكل القضية الفلسطينية جزءا من مضامني الصحف
األردنية؛ ومن هنا جاءت هذه الدراسة من أجل الكشف عن كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية
املنشورة يف املواقع اإلخبارية الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية ،ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم الرتكيز عليها،
ومقارنة االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة يف طريقة تقدميها لهذه القضية.
مشكلة الدراسة
تعد القضية الفلسطينية عىل رأس أولويات الـمملكة األردنية الهاشمية ،عىل مستوى الدولة والشعب معا؛ فالضفة
الغربية – وهي جزء من فلسطني التاريخية -ضُ مت إىل األردن بعد مبايعة مؤمتر أريحا للملك عبد الله األول ،وهناك
صالت وروابط تاريخية بني الشعبني ،إضافة إىل حدود طويلة تصل إىل  335كيلو مرتا بني األردن وفلسطني التاريخية.
وتركز الصحافة األردنية ،بشقيها التقليدي والرقمي ،عىل مواضيع القضية الفلسطينية ،وتتناولها من جوانب متعددة،
ويف ضوء ما سبق تتمثل مشكلة البحث يف الكشف عن كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية
املنشورة يف املواقع اإلخبارية الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية ،ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم الرتكيز عليها،
ومقارنة االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة يف طريقة تقدميها لهذه القضية.

أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة يف معرفة كيفية تقديم مقاالت الرأي األردنية للقضية الفلسطينية ،ويتفرع عن هذا
الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية ،تتمثل يف التعرف عىل:
 -1مواضيع تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية.
 -2مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -3وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
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أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.

 -5أطر الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -6أطر النتائج التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -7القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية.
 -8أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -9االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية.
 -10االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
أهمية الدراسة
الحظ الباحث محدودية الدراسات األردنية التي تناولت تأطري مقاالت الرأي األردنية للقضية الفلسطينية ،وبذلك
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها نادرة يف مجاالتها ،وعموما ،فإن الرصاع العريب اإلرسائيل مهم لألردن ،عىل
املستوى الشعبي والرسمي ،ويتمتع باهتامم بالغ عىل مدى عقود؛ نظرا لخصوصية العالقة األردنية الفلسطينية.

أسئلة الدراسة
السؤال الرئيس :كيف قدمت مقاالت الرأي األردنية القضية الفلسطينية؟
وتنبثق عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية ،وهي:
 -1ما مواضيع تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
 -2ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -3ما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -4ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -5ما أطر الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -6ما أطر النتائج التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -7ما القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية.
 -8ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -9ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
 -10ما االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
مصطلحات الدراسة
القضية الفلسطينية( :إجرائيا)
كل ما يخص احتالل فلسطني والتداعيات التي حصلت بسبب ذلك ،واألحداث التي بنيت عليها ابتداء من
العام  1948وحتى وقت إنجاز هذه الدراسة.

الصحف األردنية :الصحف األردنية الورقية األكرث انتشارا ،وهي :الدستور ،والرأي ،والغد ،وقد اختار الباحث
صحيفتي الدستور والغد باعتبارهام عينة.
الصحف الرقمية األردنية( :إجرائيا)
عرف الباحث الصحف الرقمية األردنية تعريفا إجرائيا ،وهو أنها املواقع الرقمية اإلخبارية األردنية التي جاءت
لتمثيل الصحف الورقية يف عامل اإلنرتنت ،مثل املواقع اإلخبارية الرقمية للصحف اليومية األكرث انتشارا:
الرأي ،والدستور ،والغد.
مقاالت الرأي األردنية( :إجرائيا)
يقصد بها الـمقاالت املنشورة يف صحف العينة يف الفرتة من 2020-7-1م إىل 2021-6-30م والتي
تناقش بشكل رئيس القضية الفلسطينية أو ما يتعلق بها.
الـمقال الصحفي:
يعرفه (أبو عرجة ) 2011 ،بأنه قطعة من النرث ،لها طول محدد ،وموضوع معني ،تكتب بطريقة بعيدة عن
التكلف ،وتعرب بشكل صادق عن شخصية الكاتب.
األدب النظري والدراسات السابقة
نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي
يعد عامل االجتامع كوفامن " " Gofmanمؤسس نظرية األطر اإلعالمية ،وقد استطاع ابتداء من العام  1974توجيه
اهتامم عدد من الباحثني نحو هذه النظرية ،وطور من خاللها مفهوم البناء االجتامعي ،إضافة إىل التفاعل الرمزي عن
الطريق التي ينظم من خاللها أفراد الجمهور خرباتهم العملية( .مزروع.)2013 ،

وميكن اعتبار نظرية األطر واحدة من أهم الركائز التي تقوم عليها دراسات علم االتصال الحديثة؛ كونها تقوم عىل
أساس أن مضامني الـمحتوى اإلعالمي ال يكون لها معنى بذاتها ،إال إذا وضعت يف سياق وأطر إعالمية ،وميكن عن طريق
تأطري الرسالة اإلعالمية قياس محتوى الرسالة ،وتفسري تأثرياتها عىل اآلراء واالتجاهات( .مكاوي والسيد.)2009،
تعطي األطر معنى ومغزى ألي مضمون (إبراهيم ،)2002 ،وتستند هذه النظرية إىل عدد من االفرتاضات ،أهمها أن
وضع األحداث يف إطار معني يعطيها معنى جديدا وانسجاما؛ ألنها ال تعطي معنى يف حد ذاتها( .مكاوي والسيد )2009،
وحسب (الدليمي )2016 ،فهناك أنواع عدة لألطر اإلعالمية ،وهي:
أوال :اإلطار املحدد بقضية :حيث يتم الرتكيز من خالل اإلطار عىل عنارص الحدث وتداعياته.
ثانيا :اإلطار العام :حيث يتم من خالله االهتامم بتقديم تفسريات عامة للواقع ،مع ربطها مبجموعة املعايري
السياسية والثقافية السائدة ،وهذا اإلطار ُمهم للولوج إىل فهم الـمشكالت ،وابتكار الحلول ،وتحقيق اإلقناع.
ثالثا :إطار الرصاع :وفيه يتم الرتكيز عىل التنافس بني القوى الـمختلفة ،ويركز عىل املصالح التي تحصل بسبب هذا
التنافس والرصاع.
رابعا :إطار النتائج االقتصادية :يستخدم اإلنجازات االقتصادية التي نتجت عن األحداث ،ويربزها للتأثري عىل العامة.
خامسا :إطار االهتاممات اإلنسانية :وفيه يتم وضع الـمحتوى من خالل قصص تركز عىل العاطفة لتحدث تأثريات
إنسانية وعاطفية عىل الناس.
سادسا :إطار االسرتاتيجية :يهتم هذا اإلطار باملنطلقات االسرتاتيجية ،ويفرس الـمشكالت بهدف الوصول إىل أفهام
مشرتكة تتوافق مع البيئة الـمحيطة.

إضافة إىل ما سبق فإن األطر اإلعالمية تقدم حلوال للقضية املطروحة (وهيب  ،)2009وميكن اعتبار أن الربوز واحد
من أهم عنارص التأطري يف النصوص اإلخبارية ،وقد تم تعريف الربوز عىل أنه عملية الرتكيز عىل عدد من العنارص؛ لتبدو
أكرث أهمية للمتلقي( .جمعة .)2002
األردن وفلسطني
يف عام  1950قامت الوحدة بني الضفتني :الضفة الغربية نهر األردن ،والضفة الرشقية ،ويرى السيد أحمد عبيدات،
رئيس الوزراء األردين األسبق ،أن العالقة األردنية الفلسطينية تشكل "ضامنة من ضامنات االستقرار لكل من األردن
وفلسطني ،ومفصال من مفاصل القوة الذاتية؛ للحفاظ عىل الهوية القومية للشعبني األردين والفلسطيني ،والستمرار
وجودهام كعنرص إنساين فاعل يف هذا الجزء من الوطن العريب"( .عايد ،1995 ،ص ،)2ويف العام 1974م ،قرر مؤمتر
القمة العريب يف الرباط أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،فقبلت األردن
بهذا القرار ،ويف متوز عام 1988م ،أعلن األردن قرار فك االرتباط القانوين واإلداري بالضفة الغربية( ،عايد ،)1995 ،وقد
جمعت األردنيني وحدة املصري والخطر الـمشرتك الذي ميثله االحتالل اإلرسائيل.
وقد جاء يف (وزارة الخارجية األردنية :)2021 ،للقدس "وضع قانوين خاص ،استنادا إىل القانون الدويل ،وقرارات
الرشعية الدولية ،وأبرزها القرار  181الصادر عن الجمعية العامة لألمم الـمتحدة"
ومنذ وقوع القدس تحت سيطرة االحتالل ،وصدور القرارات الدولية التي تدعو إرسائيل إىل االنسحاب من األرايض
التي احتلتها عام  1967استنادا إىل قرارات مجلس األمن الدويل ،وأهمها القرارات( 2334 ،446 ،267 ،252 ،242 :وزارة
الخارجية األردنية.)2021 ،
وتعمل األردن يف املحافل الدولية عىل دعم القضية الفلسطينية ،وتؤكد دوما عىل رضورة حل الدولتني ،مبا يضمن
الحقوق الرشعية للشعب الفلسطيني ،وعىل رأسها إقامة دولته املستقلة القابلة للحياة ،وعاصمتها القدس الرشقية.

"وينطلق املوقف األردين الثابت من أن القدس الرشقية أرض محتلة ،السيادة فيها للفلسطينيني ،والوصاية عىل
مقدساتها اإلسالمية واملسيحية هاشمية ،يتوالها ملك اململكة األردنية الهاشمية ،جاللة امللك عبد الله الثاين،
ومسؤولية حامية املدينة مسؤولية دولية وفقا اللتزامات الدول بحسب القانون الدويل والقرارات الدولية"( .وزارة
الخارجية األردنية.)2021 ،
وبناء عىل كل ما سبق ،يظهر سبب اهتامم الصحافة األردنية دامئا بالقضية الفلسطينية؛ بسبب الرتابط الكبري بني
األردن وفلسطني.
الدراسات السابقة
الدراسة األوىل
دراسة (عبد العال وميك .)2021 ،دراسة تحليلية عىل عينة من صحيفتي :الراية ،والرشق.
وهدفت هذه الدراسة إىل تحليل كيفية تغطية الصحافة القطرية للقضية الفلسطينية ،والتعرف عىل مدى اهتاممها
بها من خالل تحليل الـمـوضوعات والقضايا ،واملساحات الـمخصصة لها .واستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي
التحليل ،ومن ضمنه :تحليل الـمحتوى ،واملنهج املقارن ،واملقابالت املنتظمة مع الخرباء واملختصني ،ومتثل مجتمع
العينة يف صحيفتي :الراية ،والرشق ،القطريتني اليوميتني ،وجاءت العينة من خالل العينة العشوائية املنتظمة ،ووظفت
الدراسة نظريتي األجندة (ترتيب األولويات) ،وقد خلصت الدراسة إىل أن القضية الفلسطينية تقع يف صلب اهتاممات
الصحافة القطرية ،كام بينت الدراسة أن توجهات الصحافة القطرية نحو القضية الفلسطينية توجهات إيجابية بالكلية،
وتعكس تأييدا واضحا لها ،من خالل إظهار موضوعات القضية الفلسطينية عىل صفحاتها األوىل .وأظهر البحث امليداين
إبراز الصحف القطرية للموضوعات السياسية بشكل أساس ،ثم الـمـوضوعات ذات األبعاد اإلنسانية ،وأظهرت الدراسة

أن الصحف القطرية استخدمت األسلوب التقريري الذي مييل إىل وصف األحداث وصفا دقيقا بدال من اللغة اإلنشائية،
وركزت الصحف القطرية يف افتتاحياتها عىل الحقوق الفلسطينية وفقا لقرارات الرشعية الدولية.
الدراسة الثانية
دراسة (عويجي ،ومقورة .)2020 ،موقف جمعية العلامء الـمسلمني الجزائرييني من القضية الفلسطينية من خالل
جريدة البصائر.
هدفت هذه الدراسة للكشف عن الكيفية التي تجلت فيها القضية الفلسطينية يف فكر التيار اإلصالحي املتمثل يف
جمعية العلامء الـمسلمني الجزائريني ،ومدى اهتامم جريدتها بالقضية الفلسطينية وتطوراتها .واستخدمت الدراسة
املنهج التاريخي الوصفي ،واملنهج التحليل ،وتوصلت إىل عدد من النتائج ،منها :أن جريدة البصائر فتحت صفحاتها
لفضح املخططات الصهيونية ،وأنها دعت إىل الوحدة والجهاد ضد املخططات الصهيونية الحتالل فلسطني ،واعتبار
فلسطني جزءا من القضية التي تهم الـمسلمني كلهم.
الدراسة الثالثة
دراسة (حسني )2019 ،القضية الفلسطينية يف الرأي العام العريب.
هدفت هذه الدراسة إىل قياس الرأي العام العريب تجاه القضية الفلسطينية ،وإذا ما كان يعتربها قضية عربية،
وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بني االتجاه نحو تعريف السكان العرب أنفسهم إىل
مركزية القضية الفلسطينية عربيا  ،كام أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بني االتجاه نحو مفهوم (النـزعة
الوطنية) واعتبار القضية الفلسطينية قضية الفلسطينيني أنفسهم عىل مستوى الرأي العام العريب.

الدراسة الرابعة
دراسة (املرصي )2014 ،اتجاهات الرأي العام العريب نحو القضية الفلسطينية والرصاع العريب اإلرسائيل.
هدفت هذه الدراسة إىل رصد اتجاهات الرأي العام العريب نحو القضية الفلسطينية؛ للتوصل إىل إذا ما كانت القضية
الفلسطينية ما زالت قضية العرب كلهم ،ومدى تأييد الرأي العام التفاقيات السالم العربية الثالث – يف وقتها – مع األردن
والسلطة الوطنية الفلسطينية ومرص -ومدى تأييد الرأي العام العرتاف البلدان العربية بإرسائيل.
وقد تم استخدام منهجية مسح الرأي العام عن طريق االستبانة ،وتشكلت عينة البحث من عدد من املبحوثني يف
خمس عرشة دولة عربية ،هي :اليمن ،والكويت ،وتونس ،وموريتانيا ،واملغرب ،والجزائر ،وسوريا (الالجئون السوريون
يف الخارج) ،واألردن ،وليبيا ،وفلسطني ،والسعودية ،والعراق ،ومرص ،والسودان ،ولبنان .وتبني من نتائج الدراسة أن
الرأي العام يف الـمنطقة العربية ما زال يعترب القضية الفلسطينية قضيته املركزية ،وهي قضيتهم الخاصة ،وأنها مل
تخرس االهتامم العريب الشعبي بها ،وأظهرت الدراسة عدم تأييد الرأي العام العريب للتطبيع مع إرسائيل ،وعدم تأييد الدول
باالعرتاف بإرسائيل.
الدراسة الخامسة
(فرج )2011 ،تغطية الصحافة العربية للعدوان اإلرسائيل عىل قطاع غزة عام ( 2009-2008الرأي األردنية ،والقدس
العريب يف لندن ،واألهرام يف القاهرة
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل حجم التغطية الصحفية للعدوان اإلرسائيل عىل قطاع غزة يف ثالث صحف
عربية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليل ،ودراسة الفروقات اإلحصائية بني صحف الدراسة وفقا للخصائص
الفنية وأسلوب عرض األخبار املتبعة يف صحف الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من ثالث صحف عربية ،هي :الرأي
األردنية ،واألهرام الـمرصية ،والقدس العريب اللندنية ،أما عينة الدراسة فأخذت من خالل الحرص الشامل ،ويف النتائج

حصلت نتائج العدوان عىل املستوى السياس عىل أعىل نسبة ،ثم جاءت نتائج العدوان عىل الشعب الفلسطيني ،ثم
جاءت أسباب العدوان ودوافعه عىل قطاع غزة.
منهجية الدراسة :الطريقة واإلجراءات
منهج البحث املستخدم
اعتمدت هذه الدراسة عىل منهج الـمسح اإلعالمي؛ بهدف الحصول عىل البيانات والـمعلومات املطلوبة ،ثم قام
الباحث بتحليلها وتفسريها؛ للوصول إىل صورة دقيقة حول الظاهرة ،ويف إطاره استخدمت الدراسة أسلوب تحليل
املضمون بشقيه الكمي والكيفي ،كام استخدمت الـمقارنة املنهجية بني املواقع اإلخبارية التي تم اختيار عينة البحث
منها ،وهي موقعا صحيفتي الغد والرأي الرقميني ،والـمنهج املقارن بهدف الـمقارنة بني نتائج تحليل مقاالت الرأي يف
الصحيفتني :الغد ،والدستور.
مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة يف مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية األردنية التي متثل صحفا يومية ورقية.
عينة الدراسة
تشكل مجتمع الدراسة من كافة الصحف اليومية األردنية الورقية التي لها مواقع رقمية ،وقد اختار الباحث صحيفتي
الدستور والغد لتمثيل مجتمع البحث ،وسبب االختيار هو علم الباحث باهتامم هاتني الصحفتني بالقضية الفلسطينية.
وشملت عينة الدراسة جميع املقاالت املنشورة يف موقعي صحيفة الدستور والغد اإلخباريني الرقميني من تاريخ
 -2021-4-1حتى 2021-6-30م بأسلوب الحرص الشامل لكل مقاالت الرأي التي تناولت القضية الفلسطينية أو أحد
عنارصها ،أو ما يتعلق بها ،بحيث تكون هي الـموضوع الرئيس يف املقال ،ورغم أن هناك اهتامما بالقضية الفلسطينية
من قبل كُتاب األعمدة طوال العام ،ولكن ضمن هذه الفرتة متثل حصول الدعوات اإلرسائيلية الواسعة القتحام الـمسجد

األقىص يف الثامن والعرشين من شهر رمضان الـمبارك ،وقد شهدت هذه الفرتة كثافة أكرب يف كتابة مقاالت الرأي التي
تخص القضية الفلسطينية.
علام أنه تم تحديد العينة باملوقع اإلخباري الرقمي لصحيفة الغد اليومية األردنية التي متثل الصحف املستقلة،
واملوقع اإلخباري الرقمي لصحيفة الدستور األردنية.
وقد بلغ عدد املقاالت التي تم تحليلها ( 301مقال منها  224مقال لصحيفة الدستور و  77مقال لصحيفة الغد).
أداة التحليل
تم استخدام استامرة تحليل املضمون كأداة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
وحدة التحليل
استخدم الباحث "وحدة الـموضوع" سواء أكان يف جملة ،أم عبارة ،أم فقرة؛ ليدور حولها تحليل مقاالت العينة.
اختبار الصدق والثبات
تم إجراء صدق كشاف التحليل من خالل مجموعة من املحكمني املختصني بعلوم اإلعالم والعلوم السياسية ،ومن
خالل املالحظات التي وضعها املحكمون تم تعديل االستامرة يك تتناسب مع موضوع البحث ،وليك تحقق النتائج
املرجوة منه ،واستخدمت وسيلة أخرى الختبار الصدق من خالل إجراء اختبار مبديئ عىل عينة من املادة التحليلية الختبار
الفئات ،وكذلك عن طريق تعريف كل فئة من فئات تحليل املضمون واألطر بدقة متنع التداخل فيام بينها.
وحدة التحليل والقياس
حدد الباحث املقال الصحفي وحدة للتحليل ،وقد تم اختيار مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية الرقمية
لعينة البحث التي تتضمن اسم كاتبها ،أما وحدة القياس فاختريت الفكرة داخل كل موضوع يتناوله الكاتب من آراء
وأفكار لها عالقة مبارشة بالقضية الفلسطينية.

فئات التحليل
قام البحث بحرص فئات التحليل بناء عىل محتوى العينة التي درسها ،وقد عرفها من أجل ضبط التحليل ،وتظهر هذه
الفئات من خالل الجداول التي تتضمنها هذه الدراسة.
النتائج
نتائج تحليل مقاالت صحيفة الغد
 -1ما أطر تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
جدول رقم ( :)1فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟) .إطار الرصاع.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

بناء املستوطنات

87

23.4%

اقتحامات الـمسجد األقىص

76

20.4%

هدم البيوت

60

16.2%

املفاوضات

43

11.7%

االعتقاالت والقمع

39

10.6%

املواجهات الشعبية والعسكرية

29

7.8%

العنرصية الصهيونية

25

6.7%

أخرى

12

3.2%

371

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)1الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة األطر
الرئيسة ،وقد جاء هذا اإلطار من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :بناء املستوطنات ،اقتحامات الـمسجد األقىص،
هدم البيوت ،املفاوضات ،االعتقاالت والقمع ،املواجهات الشعبية والعسكرية ،العنرصية الصهيونية ،وأخريا إطار
(أخرى).

ويكشف هذا الرتتيب اهتاممات كُتاب مقاالت الغد ،ووجهة نظرهم حول أهمية األطر التي يتم تناولها يف كتاباتهم،
ومن الواضح أن بناء املستوطنات يأيت يف رأس هذه األولويات ،حيث تشكل خرقا رصيحا التفاقات السالم ،وتؤكد أن
دولة االحتالل ال تسعى إىل سالم حقيقي ،ثم تأيت بعدها اقتحامات الـمسجد األقىص التي تؤذي مشاعر ألف وسبعامئة
مليون مسلم يف العامل ،وبعدها :هدم البيوت ،واملفاوضات ،واالعتقاالت ،وغريها ،وهي موضوعات سياسية ،وهذا
يتفق مع دراسة (عبد العال وميك )2021 ،التي أظهرت إبراز الصحف القطرية للموضوعات السياسية فيام يتعلق
بالقضية الفلسطينية ،ويأيت بناء املستوطنات ،وهدم البيوت ،واالعتقاالت والقمع من أجل تفريغ األرض من أهلها،
وهذا ما أشارت إليه دراسة (عويجي ومقورة ،)2020 ،أما دراسة (فرج )2011 ،فركزت عىل العدوان اإلرسائيل وأشكاله
عىل الشعب الفلسطيني ،وهذا يتوافق مع هذه الدراسة التي بينت أطرا رئيسة تندرج تحت بند العدوان.
جدول رقم ( :)2فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟) .إطار املسؤولية.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

إطار مسؤولية حركة حامس

86

%17.1

إطار مسؤولية حركة فتح

79

%15.8

إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية

76

%15.2

إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل

65

%12.9

إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

63

%12.6

إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني

56

%11.4

إطار مسؤولية مجلس األمن

28

%5.8

إطار مسؤولية الدول العربية

24

%4.8

إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية

22

%4.3

أخرى

3

%0.1

502

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)2الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة األطر
الرئيسة :ماذا قيل ،وقد وجاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إطار مسؤولية حركة حامس ،إطار
مسؤولية حركة فتح ،إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ،إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل ،إطار مسؤولية

السلطة الوطنية الفلسطينية ،إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني ،إطار مسؤولية مجلس األمن ،إطار مسؤولية الدول
العربية ،إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وكشفت نتائج هذه الدراسة عن تأثريات حركة حامس عىل الساحة الفلسطينية ،حيث حصلت عىل أكرث تكرارات يف
إطار املسؤولية ،تليها حركة فتح – أكرب حركات التحرر الفلسطينية  -ثم بعدها بقليل منظمة التحرير الفلسطينية ،التي
تعد فتح أكرب تنظيامتها عىل الساحة.
وتؤكد هذه النتائج أن كُتاب املقاالت األردنيني يوزعون مسؤولية التعامل مع القضية الفلسطينية ما بني التنظيمني
الفلسطينيني األكربين – حامس وفتح -ويف الوقت نفسه يظهرون مسؤولية االحتالل اإلرسائيل عام يتعرض له الشعب
الفلسطيني من عدوان ،وعىل عكس ما هو متوقع ،جاء إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية يف أسفل القامئة؛
مام يدل عىل انخفاض التعويل عىل ردود فعل هذه الشعوب اتجاه األحداث التي تجري يف فلسطني ،وهذا ما حصل بعد
ما أطلق عليه مصطلح (الربيع العريب) حيث لوحظ قلة ردود فعل الشعوب العربية واإلسالمية عىل اقتحامات الـمسجد
األقىص – عىل سبيل الـمثال -باملقارنة مع ما كان يحصل سابقا ،ورمبا يعود ذلك إىل انشغال معظم هذه الشعوب
بقضاياها املحلية.
 -2ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)3مسارات الربهنة (كيف قيل).
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

تقديم االستنتاجات

65

19.5%

املربرات اإلنسانية

42

12.5%

األسئلة

33

9.9%

املربرات القانونية

32

9.6%

املربرات االقتصادية

30

9%

املربرات التاريخية

28

8.4%

املربرات السياسية

27

8%

املربرات الدينية

25

7.5%

األدلة

23

6.9%

التوقعات املستقبلية

23

6.9%

أخرى

6

1.8%

334

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)3الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت مسارات
الربهنة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :تقديم االستنتاجات ،املربرات اإلنسانية،
األسئلة ،املربرات القانونية ،املربرات االقتصادية ،املربرات التاريخية ،املربرات السياسية ،املربرات الدينية ،األدلة،
التوقعات املستقبلية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
ويتبني من هذه النتائج أن تقديم االستنتاجات جاء يف املرتبة األوىل من حيث التكرارات ،متفوقا عىل املربرات
اإلنسانية ،والقانونية ،واالقتصادية ،وغريها ،وهذا يدل عىل اتجاه كُتاب املقاالت يف صحيفة الغد نحو تقديم هذه
االستنتاجات؛ نظرا لغموض الـمواقف الـمحيطة بالقضية الفلسطينية وتذبذبها ،واعتامدها – يف ظل غياب أدوات
الضغط العربية الكافية -عىل ما يقدمه االحتالل من تنازالت.
 -3ما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)4فئة وسائل اإلبراز.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

استخدامات لغوية أخرى

24

40.7%

استخدام صيغ املبالغة

23

39%

التكرار

12

20.3%

59

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)4الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت وسائل
اإلبراز ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :استخدامات لغوية أخرى ،استخدام صيغ
املبالغة ،وأخريا جاء إطار التكرار.
ويتبني من نتائج هذه الفئة استخدام وسائل اإلبراز اللغوية الـمختلفة يف مقاالت الرأي املنشورة يف صحيفة الغد،
وهذه النتيجة منطقية مع طبيعة نرش هذه املقاالت التي ال تعتمد عىل إرفاق الصور ،أو إبراز بعض الجمل داخل
نصوصها ،كام يظهر اإلكثار من استخدام صيغ املبالغة التي تكررت ثالثا وعرشين مرة ،والسبب حسب اعتقاد الباحث
هو ال ُحرقة التي يكتب بها بعض ال ُكتاب؛ نتيجة ملا آلت إليه القضية الفلسطينية ،والتعقيدات التي ترافقها يف كل مرحلة
من مراحلها.
 -4ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)5فئة أطر األسباب (ماذا قيل).
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

االحتالل اإلرسائيل

89

%20.4

االستيطان اإلرسائيل

87

%19.9

انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية

86

%19.7

الحصار عىل غزة

65

%14.9

فشل مشاريع التسوية

40

%9.2

التفوق العسكري اإلرسائيل

34

%7.8

التنافس بني الفصائل الفلسطينية

26

%6

فساد السلطة الفلسطينية

4

%0.9

خذالن الدول العربية

3

%0.6

أخرى

3

%0.6

437

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)5الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
األسباب ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :االحتالل اإلرسائيل ،االستيطان اإلرسائيل،
انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ،الحصار عىل غزة ،فشل مشاريع التسوية ،التفوق العسكري اإلرسائيل،
التنافس بني الفصائل الفلسطينية ،فساد السلطة الفلسطينية ،خذالن الدول العربية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وكشفت نتائج هذه الدراسة أن هناك تقاربا بني األسباب التي أدت إىل تعقيد القضية الفلسطينية ،وأولها :االحتالل
اإلرسائيل ،وثانيها :االستيطان ،ثم :انحياز الواليات الـمتحدة األمريكية والدول الغربية لدولة االحتالل ،وهذا موافق
للواقع ،فلوال هذه األمور الثالثة ،وغريها مام جاء يف الجدول ،ملا استمر جمود القضية الفلسطينية وعدم حلها.
وهذا يتوافق مع دراسة (عبد العال وميك ،)2021 ،ودراسة (فرج.)2021 ،
 -5فئة أطر الحلول (ماذا قيل؟).
جدول رقم (:)6
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

وقف االستيطان اإلرسائيل

108

22.8%

االنسحاب اإلرسائيل من األرايض العربية

104

22%

الوحدة الفلسطينية

57

12%

انتهاء االنحياز األمرييك والغريب

45

9.5%

الوحدة العربية

43

9.1%

التضامن العريب

41

8.6%

الرعاية الهاشمية للمقدسات

40

8.4%

رفع الحصار عن غزة

25

5.3%

مقاطعة إرسائيل

8

1.7%

أخرى

3

0.6%

474

%100

الـمجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)6الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
الحلول ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :وقف االستيطان اإلرسائيل ،االنسحاب
اإلرسائيل من األرايض العربية ،الوحدة الفلسطينية ،انتهاء االنحياز األمرييك والغريب ،الوحدة العربية ،التضامن العريب،
الرعاية الهاشمية للمقدسات ،رفع الحصار عن غزة ،مقاطعة إرسائيل ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وكشفت نتائج الدراسة أن حل (وقف االستيطان اإلرسائيل) جاء يف مقدمة الحلول التي يقرتحها كُتاب مقاالت الرأي
الخاصة بالقضية الفلسطينية يف صحيفة الغد ،وعىل عكس املتوقع ،جاء هذا الحل بنسبة أعىل قليال من الحل الـمنطقي
والدائم ،وهو انسحاب االحتالل من األرايض العربية املحتلة ،بينام جاءت الحلول األخرى تاليا.
ومن املالحظ أن (مقاطعة إرسائيل) جاءت يف ترتيب منخفض( :التاسع) ،ويرى الباحث أن الرتكيز من قبل كُتاب الرأي
يف جريدة الغد عىل وقف االستيطان ،وإنهاء االحتالل ميثل أولوية قصوى حسب وجهة نظرهم.
 -6فئة أطر النتائج (ماذا قيل؟).
جدول رقم (:)7
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

مصادرة األرايض الفلسطينية

107

%25.1

زيادة االستيطان

106

%24.9

الحصول عىل تعاطف عريب ودويل

89

%20.9

الحصول عىل دعم سياس

79

%18.5

استمرار االحتالل اإلرسائيل

34

%8

الحصول عىل دعم عسكري

7

%1.7

أخرى

4

%0.9

426

%100

الـمجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)7الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
النتائج ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :مصادرة األرايض الفلسطينية ،زيادة

االستيطان ،الحصول عىل تعاطف عريب ودويل ،الحصول عىل دعم سياس ،استمرار االحتالل اإلرسائيل ،الحصول عىل
دعم عسكري ،وأخريا جاء إطار (أخرى)
وتؤكد هذه النتائج عىل أهمية موضوع (مصادرة األرايض الفلسطينية) ،وموضوع (زيادة االستيطان) عىل تفكري
كُتاب مقاالت الرأي  ،ثم يأيت موضوع (الحصول عىل تعاطف عريب ودويل) ،ومن املالحظ أن موضوع (الحصول عىل
دعم عسكري) مل يتم التطرق إليه كثريا – حيث حصل فقط عىل  ،-%1.7وهذا يؤكد عىل استبعاد الخيارات العسكرية يف
التعامل العريب مع االحتالل اإلرسائيل.
 -7ما القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)8فئات القوى الفاعلة.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

إرسائيل

124

%16

السلطة الوطنية الفلسطينية

108

%14

الواليات الـمتحدة األمريكية

107

%13.9

األردن

99

%12.8

مجلس األمن

87

%11.2

السعودية

69

%9

األمم الـمتحدة

65

%8.5

مرص

47

%6.2

إيران

37

%4.9

منظمة التحرير الفلسطينية

26

%3.5

أخرى

7

0

776

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)8الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئات
القوى الفاعلة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إرسائيل ،السلطة الوطنية الفلسطينية،

الواليات الـمتحدة األمريكية ،األردن ،مجلس األمن ،السعودية ،األمم الـمتحدة ،مرص ،إيران ،منظمة التحرير الفلسطينية،
وجاء أخريا إطار (أخرى).
ويتضح من خالل هذه النتائج أن دولة االحتالل تأيت يف طليعة القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية
املنشورة يف صحيفة الغد ،ثم تأيت السلطة الوطنية الفلسطينية ،وبعدها الواليات الـمتحدة األمريكية ،ثم األردن.
وهذا ما ينطبق مع الواقع ،إذ إن األردن هي أكرث الدول العربية قربا من القضية الفلسطينية ،والواليات الـمتحدة
األمريكية العب رئيس؛ لعدة عوامل لها عالقة بدعمها الدائم لدولة االحتالل ،وملصالحها املتشابكة يف الـمنطقة.
 -8ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)9فئة أمناط الرسد.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

رسد معلومات

145

%29.1

رسد ترصيحات

125

%25.2

رسد آراء

124

%24.9

رسد أحداث

85

%17.2

أخرى

18

%3.6

497

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)9الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة أمناط
الرسد ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :رسد معلومات ،رسد ترصيحات ،رسد آراء ،رسد
أحداث ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ويتبني من خالل الجدول أن هناك توازنا بني فئات الرسد الـمختلفة ،وهذا نابع من طبيعة املقاالت التي تظهر
جوانب مختلفة من الـموضوع ،فتنوع بني أمناط الرسد الـمختلفة.

 -9ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
جدول رقم ( :)10االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية.
التكرار النسبة املئوية

نوع الفئة
الرتكيز عىل حل الدولتني

109

%28.1

الرتكيز عىل التضامن العريب

89

%22.9

الرتكيز عىل البعد اإلنساين

65

%16.8

الرتكيز عىل الحق التاريخي

46

%11.9

الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات

42

%10.8

الرتكيز عىل املقاومة

18

%4.6

الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية

14

%3.7

الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع

3

0.7%

أخرى

2

0.5%

388

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)10الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت
االسرتاتيجيات ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :الرتكيز عىل حل الدولتني ،الرتكيز عىل
التضامن العريب ،الرتكيز عىل البعد اإلنساين ،الرتكيز عىل الحق التاريخي ،الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات ،الرتكيز عىل
املقاومة ،الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية ،الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ويتوافق الرتكيز عىل حل الدولتني مع ما تقوم عليه السياسية األردنية من رضورة قيام دولة فلسطينية قابلة
لالستمرار.
 -10ما االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)11فئة االستامالت (كيف قيل).
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

استامالت عقلية

66

%63.5

استامالت عاطفية

20

%19.2

استامالت مختلطة

18

%17.3

املجموع

104

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)11الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة
االستامالت ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :استامالت عقلية ،استامالت عاطفية،
وأخريا استامالت مختلطة .واستخدام االستامالت العقلية بنسبة عالية ( )%63.5يدل عىل التناول العقالين املبني عىل
املنطق الذي يتعامل به كُتاب املقال يف صحيفة الغد مع ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
تحليل صحيفة الدستور
 -1ما أطر تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
جدول رقم ( :)12فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟) .إطار الرصاع.
التكرار

النسبة املئوية

نوع الفئة
اقتحامات الـمسجد األقىص

169

%23.4

املفاوضات

111

%15.4

االعتقاالت والقمع

101

%14

بناء املستوطنات

93

%12.9

املواجهات الشعبية والعسكرية

82

%11.4

هدم البيوت

68

%9.4

العنرصية الصهيونية

52

%7.3

أخرى

45

%6.2

721

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)12الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت األطر
الرئيسة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :اقتحامات الـمسجد األقىص ،املفاوضات،
االعتقاالت والقمع ،بناء املستوطنات ،املواجهات الشعبية والعسكرية ،هدم البيوت ،العنرصية الصهيونية ،وأخريا جاء
إطار (أخرى).
ويتبني من خالل هذا الجدول أن اقتحامات الـمسجد األقىص تأيت يف قمة أولويات كُتاب مقاالت الرأي يف صحيفة
الدستور ،ثم تأيت املفاوضات ،وبعدها االعتقاالت والقمع ،وهذا ما يتوافق مع دراسة (فرج ،)2011 ،وإذا قارنا هذه
النتائج مع تحليل املقاالت الواردة يف صحيفة الغد نجد الرتتيب مختلفا ،وهذا يعكس أولويات كُتاب مقاالت الرأي يف

كال الصحيفتني :فبينام يعترب كُتاب املقاالت يف الغد بناء املستوطنات الـموضوع الرئيس األول يف فئة األطر الرئيسة،
فإن هذا الـموضوع يأيت رابعا يف ترتيب مقاالت الدستور ،بينام تشكل اقتحامات الـمسجد األقىص املرتبة األوىل يف
صحيفة الدستور ،وهذا رمبا يعكس توجهات الصحيفة التي متيل إىل الجانب الديني أكرث من صحيفة الغد ،ومع ذلك فإن
الصحيفتني تتفقان يف موضوع االهتامم بالقضية الفلسطينية ،وإن كانت صحيفة الدستور تفرد مساحات أوسع
للقضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي الخاصة ب ُكتابها ،وهذا عائد يف جزء منه إىل كثافة املقاالت املنشورة يف
الدستور ،وقلتها يف الغد بالنسبة للدستور.
 -2فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟).
جدول رقم ( :)13إطار املسؤولية.
التكرار

النسبة املئوية

نوع الفئة
إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل

186

%22.3

إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

175

%21

إطار مسؤولية حركة حامس

93

%11.1

إطار مسؤولية مجلس األمن

68

%8.1

إطار مسؤولية حركة فتح

64

%7.7

إطار مسؤولية الدول العربية

63

%7.6

إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني

61

%7.3

إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية

53

%6.4

إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية

52

%6.3

أخرى

18

%2.2

833

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)13الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت األطر
الرئيسة ماذا قيل ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل،
إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ،إطار مسؤولية حركة حامس ،إطار مسؤولية مجلس األمن ،إطار مسؤولية

حركة فتح ،إطار مسؤولية الدول العربية ،إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني ،إطار مسؤولية منظمة التحرير
الفلسطينية ،إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وتركز صحي فة الدستور يف مقاالتها عىل مسؤولية االحتالل اإلرسائيل اتجاه القضية الفلسطينية ،وتتقارب النسبة
مع إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ،بينام ترتاجع مسؤولية االحتالل إىل املرتبة الرابعة يف الغد التي يتم
الرتكيز فيها عىل حركتي فتح وحامس بوصفهام القوتني الفاعلتني األقوى عىل الساحة الفلسطينية ،وقد يكون ذلك
راجع إىل زاوية تناول مواضيع القضية يف كل من الصحيفتني؛ فالغد تتعامل مع القضية الفلسطينية وفقا للقوى
الفاعلة الفلسطينية ،وترى أنها القادرة عىل إحداث التغيري ،بينام تركز الدستور عىل مسؤولية االحتالل املبارشة عنها.
 -3ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)14مسارات الربهنة (كيف قيل).
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

األسئلة

112

%13.8

املربرات الدينية

106

%13.1

األدلة

89

%11

املربرات اإلنسانية

89

%11

املربرات السياسية

85

%10.5

تقديم االستنتاجات

71

%8.8

املربرات القانونية

69

%8.5

التوقعات املستقبلية

68

%8.4

املربرات االقتصادية

62

%7.7

املربرات التاريخية

45

%5.6

أخرى

13

%1.6

809

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)14الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت مسارات
الربهنة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :األسئلة ،املربرات الدينية ،األدلة ،املربرات

اإلنسانية ،املربرات السياسية ،تقديم االستنتاجات ،املربرات القانونية ،التوقعات املستقبلية ،املربرات االقتصادية،
املربرات التاريخية ،وجاء أخريا إطار (أخرى)
وبينام تركز صحيفة الغد عىل االستنتاجات واملربرات اإلنسانية واألسئلة يف مسارات الربهنة ،نجد أن صحيفة
الدستور تركز عىل األسئلة ،واألدلة ،وبينهام تأيت املربرات الدينية التي تأيت هنا يف املرتبة الثانية ،بينام تأيت يف صحيفة
الغد يف املرتبة الثامنة ،وهذا يعكس التوجهات العامة ل ُكتاب الغد الذين ينظرون إىل القضية الفلسطينية من منطلق
إنساين ،بينام تزداد املنطلقات الدينية يف صحيفة الدستور .ورغم تركيز صحيفة الدستور عىل املربرات الدينية التي
احتلت الـمركز الثاين يف الرتتيب التصاعدي ،إال أنها مل تركز كثريا عىل املربرات التاريخية التي يفرتض أن تكون مقرتنة
باملربرات الدينية ،حيث جاءت يف املرتبة قبل األخرية ،وهذا يحتاج إىل مزيد من البحث.
 -4ما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)15فئة وسائل اإلبراز.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

التكرار

43

35.2%

استخدامات لغوية أخرى

41

33.6%

استخدام صيغ املبالغة

38

31.2%

أخرى

0
املجموع

122

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)15الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة
وسائل اإلبراز ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :التكرار ،استخدامات لغوية أخرى،
واستخدام صيغ املبالغة.

وبينام جاءت فئة التكرار أقل وسائل اإلبراز استخداما يف صحيفة الغد ،جاءت يف املرتبة األوىل يف استخدامات
مقاالت الرأي يف صحيفة الدستور ،مع توازن يف استخدام الوسائل األخرى ،ويرى الباحث أن هذا راجع إىل اإلكثار من
استخدام املربرات الدينية يف دعم ال ُحجج التي تركز عىل أحقية الشعب الفلسطيني يف أرضه ،ووطنه.
 -5ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)16فئة أطر األسباب (ماذا قيل).
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

االحتالل اإلرسائيل

125

%21.5

االستيطان اإلرسائيل

108

%18.6

انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية

101

%17.4

الحصار عىل غزة

93

%16

التنافس بني الفصائل الفلسطينية

63

%10.8

فشل مشاريع التسوية

43

%7.4

التفوق العسكري اإلرسائيل

22

%3.8

فساد السلطة الفلسطينية

15

%2.6

خذالن الدول العربية

8

%1.4

أخرى

3

%0.5

581

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)16الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
األسباب ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :االحتالل اإلرسائيل ،االستيطان اإلرسائيل،
انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ،الحصار عىل غزة ،التنافس بني الفصائل الفلسطينية ،فشل مشاريع
التسوية ،التفوق العسكري اإلرسائيل ،فساد السلطة الفلسطينية ،خذالن الدول العربية ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ومن املالحظ التشابه يف ترتيب فئة أطر األسباب بني صحيفتي الدستور والغد ،ال سيام فيام يتعلق باالحتالل
اإلرسائيل ،واالستيطان ،وانحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ،والحصار عىل غزة ،وهذا يدل عىل شبه
تطابق ما بني نظرة ال ُكتاب يف الصحيفتني فيام يتعلق بأسباب القضية الفلسطينية.

 -6ما أطر الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)17فئة أطر الحلول (ماذا قيل؟).
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

وقف االستيطان اإلرسائيل

158

%22.5

الرعاية الهاشمية للمقدسات

146

%20.8

االنسحاب اإلرسائيل من األرايض العربية

108

%15.4

الوحدة الفلسطينية

68

%9.7

انتهاء االنحياز األمرييك والغريب

65

%9.3

رفع الحصار عن غزة

63

%8.9

التضامن العريب

35

%5

الوحدة العربية

22

%3.2

مقاطعة إرسائيل

18

%2.6

أخرى

18

%2.6

701

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم( ،)17الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة أطر
الحلول ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :وقف االستيطان اإلرسائيل ،الرعاية الهاشمية
للمقدسات ،االنسحاب اإلرسائيل من األرايض العربية ،الوحدة الفلسطينية ،انتهاء االنحياز األمرييك والغريب ،رفع
الحصار عن غزة ،التضامن العريب ،الوحدة العربية ،مقاطعة إرسائيل ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ورغم االتفاق يف توصيف األسباب املؤدية إىل القضية الفلسطينية بني الصحيفتني ،فإن هناك اتفاقا يف جانب،
واختالفا يف جوانب أخرى؛ فهناك اتفاق بني الصحيفتني عىل وقف االستيطان اإلرسائيل ،ولكن ترتيب الحلول األخرى
يختلف ،ففي حني تركز صحيفة الدستور عىل الرعاية الهاشمية للمقدسات ،وقد جاءت يف املرتبة الثانية ،تأيت هذه الفئة
يف املرتبة السابعة يف الغد ،ورغم ذلك فهناك نوع من االتفاق عىل آليات الحلول ،خاصة فيام يتعلق باالنسحاب
اإلرسائيل من األرايض العربية ،والوحدة الفلسطينية ،وغريها من الفئات.

 -7فئة أطر النتائج (ماذا قيل؟).
جدول رقم (:)18
التكرار النسبة املئوية

نوع الفئة
زيادة االستيطان

156

%25.9

مصادرة األرايض الفلسطينية

141

%23.4

الحصول عىل تعاطف عريب ودويل

105

%17.4

استمرار االحتالل اإلرسائيل

101

%16.8

الحصول عىل دعم سياس

68

%11.3

أخرى

18

%3

الحصول عىل دعم عسكري

13

%2.2

602

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)18الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة أطر
النتائج ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :زيادة االستيطان ،مصادرة األرايض
الفلسطينية ،الحصول عىل تعاطف عريب ودويل ،استمرار االحتالل اإلرسائيل ،الحصول عىل دعم سياس ،أخرى،
والحصول عىل دعم عسكري.
ومن املالحظ أن هناك شبه اتفاق – مع اختالف بسيط يف الرتتيب -بني الصحيفتني عىل فئة أطر النتائج ،فبينام
جاءت مصادرة األرايض الفلسطينية يف أول ترتيب الفئات يف صحيفة الغد ،انتقلت هذه إىل املرتبة الثانية يف صحيفة
الدستور ،ومن املالحظ أن فئة الحصول عىل دعم عسكري مل تأت يف أولويات كُتاب الرأي يف كال الصحيفتني.
 -8ما القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)19فئات القوى الفاعلة.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

إرسائيل

189

%20.4

الواليات الـمتحدة األمريكية

171

%18.4

األردن

107

%11.5

السلطة الوطنية الفلسطينية

93

%10

مجلس األمن

91

%9.8

األمم الـمتحدة

74

%8

مرص

68

%7.3

السعودية

62

%6.8

إيران

53

%5.8

منظمة التحرير الفلسطينية

11

%1.2

أخرى

8

%0.8

927

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)19الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئات
القوى الفاعلة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إرسائيل ،الواليات الـمتحدة األمريكية،
األردن ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس األمن ،األمم الـمتحدة ،مرص ،السعودية ،إيران ،منظمة التحرير
الفلسطينية ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
وتتفق صحيفتا الدستور والغد عىل أن دولة االحتالل هي القوة الفاعلة األوىل يف القضية الفلسطينية ،وكذلك يف
أن األردن دولة فاعلة – جاءت يف ترتيب صحيفة الدستور يف املرتبة الثالثة ،والرابعة يف الغد – ولكن املالحظ هو تراجع
الدور اإليراين واملرصي لدى الصحيفتني ،وكذلك مجيء دور منظمة التحرير الفلسطينية يف املرتبة األخرية يف صحيفة
الغد ،وقبل األخرية يف الدستور ،وهذا يطابق الواقع ،إذ إن السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت جزءا كبريا جدا من دور
منظمة التحرير الفلسطينية عىل أرض الواقع.
 -9ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)20فئة أمناط الرسد.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

رسد أحداث

285

%35

رسد معلومات

205

%25.2

رسد آراء

191

%23.4

رسد ترصيحات

101

%12.4

أخرى

33

%4

815

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)20الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة
أمناط الرسد ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :رسد أحداث ،رسد معلومات ،رسد آراء،
رسد ترصيحات ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
وتركز صحيفة الدستور عىل رسد األحداث بنسبة  ،%35بينام تأيت يف الغد بنسبة  ،%17.1وهذا يتفق مع أسلوب
استخدام األسئلة واملربرات الدينية التي يستعملها كُتاب الدستور أكرث من الغد يف تناول القضية الفلسطينية ،وهذا
يحتاج إىل اإلكثار من رسد األحداث ،بينام مييل كُتاب الغد إىل تقديم االستنتاجات ،وهذا يحتاج إىل معلومات أكرث حسب
وجهة نظر الباحث.
 -10ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
جدول رقم ( :)21االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

الرتكيز عىل حل الدولتني

128

%29

الرتكيز عىل الحق التاريخي

71

%16.2

الرتكيز عىل التضامن العريب

69

%14.4

الرتكيز عىل البعد اإلنساين

51

%11.7

الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات

43

%9.8

الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية

33

%7.6

الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع

19

%4.4

الرتكيز عىل املقاومة

18

%4.1

أخرى

8

%1.9

440

%100

املجموع

يظهر الجدول رقم ( ،)21الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت
االسرتاتيجيات ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :الرتكيز عىل حل الدولتني ،الرتكيز عىل
الحق التاريخي ،الرتكيز عىل التضامن العريب ،الرتكيز عىل البعد اإلنساين ،الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات ،الرتكيز عىل
دور املنظامت الدولية ،الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع ،الرتكيز عىل املقاومة ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
وتتفق الصحيفتان عىل اسرتاتيجية حل الدولتني يف التعامل مع القضية الفلسطينية ،وهذا يتطابق مع وجهة نظر
الدولة األردنية يف حل القضية الفلسطينية ،وبينام تركز الغد عىل التضامن العريب يف املرتبة الثانية ،وهذا يأيت يف
املرتبة الثالثة يف صحيفة الدستور ،وبينام تسلط صحيفة الدستور الضوء عىل الحق التاريخي يف فلسطني ،وهذا
يتوافق مع ما جاء يف النتائج األخرى الـمرتبطة باملربرات الدينية يف مسارات الربهنة ،ويدل عىل أن هناك منطا يسري
عليه كل من كُتاب الصحيفتني.
وعىل عكس ما هو متوقع ،إذ تركز صحيفة الدستور عىل البعد الديني يف القضية الفلسطينية ،فإن موضوع
املقاومة املرتبط بهذا األمر يأيت يف املرتبة الثامنة يف اسرتاتيجيات تأطري القضية الفلسطينية ،ويرتفع إىل املرتبة
السادسة يف صحيفة الغد ،ومع ذلك فهو يأيت يف مراتب أقل من املتوقع ،ورمبا يكون هذا عائدا إىل أن الدولة األردنية
تركز عىل الحل السلمي للقضية الفلسطينية ،القائم عىل حل الدولتني وفق قرارات الرشعية الدولية.
 -11ما االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)22فئة االستامالت (كيف قيل).
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

استامالت عقلية

99

%46

استامالت عاطفية

68

%31.6

استامالت مختلطة

48

%22.4

املجموع

215

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)22الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت
االستامالت ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :استامالت عقلية ،استامالت عاطفية،
استامالت مختلطة.
وتتفق الصحيفتان يف استخدام االستامالت من حيث الرتتيب ،وإن كان كُتاب صحيفة الغد مييلون إىل استخدام
االستامالت العقلية أكرث ،وبنسبة .%63.4
الخالصة
تدل نتائج الدراسة عىل أن فلسطني ما زالت تشكل محورا رئيسا يف مقاالت الرأي ،وعىل عكس ما يقال ،مل يرتاجع
االهتامم بالقضية الفلسطينية يف الصحف األردنية ،عينة الدراسة ،بل هناك اهتامم متزايد بها ،وتركيز عىل عمق العالقة
بني الشعبني األردين والفلسطيني ،والقضايا املشرتكة بني الشعبني ،ويظهر من خالل النتائج أن مواضيع الرعاية
الهاشمية ،واقتحامات الـمسجد األقىص ،وبناء املستوطنات ،وهدم البيوت ،والعنرصية الصهيونية تشكل هاجسا لدى
كُتاب املقاالت األردنيني ،الذين يحثون دوما عىل دعم صمود الشعب الفلسطيني؛ ليصل إىل بناء دولته املستقلة وفقا
لقرارات الرشعية الدولية ،وعاصمتها القدس الرشقية.
وبرصف النظر عن النـزاع بني بعض الفصائل الفلسطينية ،يُالحظ أن محتوى مقاالت الرأي يتعامل مع جميع الفصائل،
وفئات الشعب الفلسطيني مبسافة واحدة ،ويحث دامئا عىل وحدة الشعب الفلسطيني ،ومتسكه بأرضه ،وهذا يشء
إيجايب يُسجل لإلعالم األردين.
وعىل هذا األساس يظهر جليا أن فلسطني ما تزال حارضة بكل قوة يف اإلعالم األردين ،وأن مقاالت الرأي األردنية
أطرت القضية الفلسطينية عىل أنها القضية الرئيسة ،واألساسية ،ويف قمة أولويات األردن رسميا وشعبيا.

التوصيات
أوال :االستمرار بالرتكيز عىل القضية الفلسطينية يف الصحف اليومية األردنية ،ولفت انتباه الرأي العام املحل
والدويل إىل ما يحصل من محاوالت مستمرة من الشعب الفلسطيني للحصول عىل حريته ودولته املستقلة.
ثانيا :الرتكيز عىل تحليل األحداث بشكل أوسع يف املقاالت اليومية يف الصحافة األردنية ،وإشباع رغبة املتلقي يف
استرشاف الـمستقبل ،والحصول عىل الـمعلومات بشكل حريف أكرث.
ثالثا :السعي إىل مزيد من مقاالت الرأي التي تحث عىل وحدة الشعب الفلسطيني ،ورضورة االبتعاد عن النـزاع،
والرتكيز عىل القضايا األساسية التي تخدم القضية الفلسطينية.
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