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التغطية اإلعالمية الفلسطينية والتي  وإسرائيل في قطاع غزة حيزًا واسعًا من" حماس"ت التهدئة بين حرآة ظيح
، والتي تخللها العديد من الخروقات 2008آانون أول  19وحتى  2008حزيران  19أشهر بدًء من  6استمرت لمدة 

ومع انتهاء التهدئة بدء العد التنازلي للعملية اإلسرائيلية التي . وإنهائهاإفشالها لة محاوبواإلتهامات من آال الطرفين 
 27المحلليل آانت في مراحل تخطيطها المتقدمة وال عودة عنها، وهذا ما حدث ظهر يوم السبت،  بيةسب غالوح

، حيث حلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية وبدأت بقصف قطاع غزة بما اعتبر الحقًا بأقسى عدوان 2008آانون أول 
، فيما أطلقت "الرصاص المصبوب"ائيلية بإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ النكبة والذي سمته الحكومة اإلسر

  ".بقعة الزيت"القها للصواريخ من غزة إسم فصائل المقاومة على حملة إط

على هذة الصفحة تتعلق  خباربالكامل ألحداث غزة، فكانت جميع األ األولى الثالث صفحتها  خصصت الصحف
بما فيها الرئيس محمود عباس  فلسطينيةلى تصريحات وتحرآات القيادات البالقصف اإلسرائيلي لغزة إضافة إ

" حماس"تصريحات قيادات حرآة  األولى ا على الصفحة يض، برز أسرائيلياإلة الفلسطينية لوقف العدوان حكوموال
 األولى وفي الواقع فإن تخصيص الصفحة  .في الداخل والخارج آما برزت تصريحات الحكومة المقالة في غزة

وحجم الكارثة التي  س خطورة الموقفَكَع موفقًا ما يجري في غزة آان اختيارًاب صةخاخبار وتقارير بالكامل أل
  .القطاعيتعرض لها 

 

  

  

 :القدس

 2008\12\28م األحد آانت رئيسية القدس يو

  )فرعي(طائرة حربية تقصف مواقع ومنازل بعشرات صواريخ الموت  60"

  سرائيلية آبرى في قطاع غزةمجزرة إ

 )رئيسي( "ًا والغارات متواصلةجريح 770شهيدًا و 230

 

ُأرفق الخبر الحدث بالمجزرة الكبرى،  واصفًا أعمدة 8وعلى خلفية سوداء وعلى  األبيض جاء الخبر الرئيس باللون 
ة لمجمع قوات األمن في سرائيليشهداء من ضحايا الغارات اإلآبر، آانت صورة لجثامين ، وهي األاألولى بصورتين 

   .سرائيلي في مدينة رفحقع التي قصفها الطيران الحربي اإلحد الموات صورة لمواطنين يتفقدون أية فكانما الثانغزة، أ
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سرائيلي ار والتقارير المتعلقة بالقصف اإلخببالكامل لأل األولى وآما ذآرنا آنفًا فقد خصصت صحيفة القدس صفحتها 
  :لوقف العدوان، منها ما يليحات والتحرآات وردود الفعل الفلسطينية والعربية إضافة الى التصريلقطاع غزة 

تصاالت مع األطراف العربية والدولية لوقف سلسلة إلى مصر اليوم ويجري الرئيس عباس يتوجه إ •
  )رئيسي(العدوان 

  )فرعي(ضراب عام حداد وطني وإ •

  )رئيسي(شدة العدوان على القطاع الرئيس والحكومة والقيادة يدينون ب    

 )رئيسي(سرائيل وفتح معبر رفح لعربية بقطع عالقاتها مع إالدول احماس تطالب  •
 

سرائيلية المجاوره لقطاع على المدن اإلطالق صواريخ القسام والغراد آان الفتًا لالنتباه عدم إيراد الصحيفة إل
 :آالتالي 30الخبر الرئيس على صفحة  ة في خبر منفصل بل اوردته في تتمةغز
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اد الروسية الصنع على البلدات طلقت عددًا من صواريخ جرأنها أ: هاوقالت آتائب القسام في بيان ل"
  " سرائيلية المتاخمة لقطاع غزةاإل

  

  

دة سرائيلية في بلوالالفت هنا وهو األهم أن الصحيفة لم تذآر ما نتج عن إطالق هذة الصواريخ وهو مقتل إ
ذة مة؟ فالخبر المنقول عن وآاالت تضمن هسقطت الصحيفة هذة المعلومات المه، وهنا نتساءل لماذا أ"نتيفوت"

حداث في ن تخصص لهذا الخبر المساحة الكافية آونه تطور مهم في تسلسل األالمعلومات، فكان على الصحيفة أ
  .ول لقصف قطاع غزةاليوم األ

ة ول وهو رسم لخليل عرفة على صفحقد نشرت صحيفة القدس آريكاتيران إثنان، األف بما يتعلق بالكاريكاتير
ر ومن ثم المجزرة مع انتهاء ا، ويظهر فيه التطور الذي مر فيه القطاع منذ بدء التهدئة، اذ بدأت بالحص16

  .التهدئة وتالها الحداد
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ي موقع للقصف وهو يشير بسبابتة حد الجرحى فني وهو رسم لناصر الجعفري فيظهر أما الكاريكاتير الثاأ
  ."عم الوآيلحسبنا اهللا ون"مرددًا ) شارة للشهادةإ(

  

 األولى نها خصصت جل الصفحة ، حيث أهميتهتغطية توازي حجم الحدث وأ" القدس"آانت تغطية صحيفة 
طالق صواريخ الجراد على بلدة ة نتيجة إسرائيليقعة في غزة باستثناء خبر مقتل اإللذآر التفاصيل المتعلقة بالوا

  ".نتيفوت"

" قطاع غزة مشاهد مؤلمة من مجزرة"صور من ما سمته لنقل ال 9و  8الصفحات  "القدس"خصصت صحيفة 
  "ستنكارًا للمجزرةغضب جماهيري واسع إ"و 
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  :األيام

  :آالتالي "األيام"ة صحيفة يجاءت رئيس

  ) بالبند العريض وباللون األحمر(  لمجزرةأ"

  )رئيسي( "جريح في غزة 700شهيدًا و  230

ورة من نفس الموقع أعمدة، وقد ُأرفق بص 8لفية سوداء وعلى حمر وعلى خاألبيض  واألوجاء الخبر باللونين 
احتل الخبر  فراد الشرطة، وقدوهي صورة لجثث وأشالء أ) ت للشرطةمدينة عرفا(لمجمع قوات األمن في غزة 

  .األولى آثر من نصف الصفحة والصورة المرفقه له أ

  

الجة الحدث من آافة مل لمعبالكا ولى األفقد خصصت الصفحة  "األيام"آذالك فعلت  "القدس"وآما فعلت 
ت بالتصريحات والتحرآات الفلسطينية والعربية والعالمية، إضافة الى حمالت المناصرة نها جاءجوانبه، حيث أ

  :والتبرع بالدم في الضفة الغربية، ومن هذه العناوين ما يلي

  )رئيسي(دماء أهل الضفة في طريقها ألجساد الجرحى في غزة  •

  )رئيسي(تصاالت لوقف العدوان حث مع العاهلين األردني والسعودي ويجري إاالرئيس يتب •
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  )رئيسي(بادوا غزة حتى لو ألن نتراجع : هنية •

في تتمتها للخبر  "األيام"وردته جراء إطالق صواريخ جراد، فقد أ" نتيفوت"سرائيلية في بلدة اإل يتعلق بمقتل فيما
  : آالتالي 17الرئيس وعلى الصفحة 

  :"نتيفوت"ربعة في مقتل إسرائيلية وإصابة أ"

جنوب إسرائيل جراء إطالق صاروخ من قطاع غزة، " نتيفوت"رائيلية في مدينة سآما اعلن عن مقتل مدنية إ 
  "سرائيليةعلى ما أفادة أجهزة الطوارئ اإل

  

متها للخبر الرئيس، لكنها بل ضمنته في تت األولى ن الصحيفة لم تولي الخبر األهمية الكافية على صفحتها ومع أ
  ."القدس"بمجرد بذآرها لهذة المعلومات تكون قد نقلت صورة أشمل للحدث من صحيفة 

  

ما الكاريكاتير فقد آان مجردًا وبالتالي آان واضح الدالالت وهو صورة لشخص يصيح فوق جثة وقد تلونت الصورة أ
  ".أنقذوا غزة": وجاء على رأس الصورة حمر، وهي داللة لحالة الموت في غزة، بالكامل باللون األ
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نها لم تعطي خبر مقتل المدنية للحدث، رغم أ "القدس"قرب للشاملة من تغطية صحيفة أ" األيام"آانت تغطية صحيفة 
نه من الالفت لإلنتباه إيراد الصحيفة وعلى ، إال أاألولى آخبر منفرد وعلى الصفحة  يرادهة األهمية بمكان إلسرائيلياإل

  :سماء بعض الشهداء في غزةأ األولى تها صفح

  

نسانية ص الضحايا والتعامل معهم بإنها تلقي الضوء على شخوعية للتغطية في مثل هذة األحداث إذ أضافة نووهي إ
  .فقط وليس آأرقام

لنقل صور من األحداث في غزة تحت ) وهي الصفحة قبل األخيرة( 19الصفحة رقم  "األيام"خصصت صحيفة 
  "مشاهد من المجزرة اإلسرائيلية في غزة": عنوان
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  :الحياة الجديدة

  :العنوان التالي لرئيسيتها "الحياة الجديدة"اختارت 

  )رئيسي( "لف شهيد وجريح في السبت الذابحأ"

وهي صورة لشهداء جراء " األيام"و" القدس"رفق الخبر الرئيس بصورة من نفس الموقع الذي اختارته صحيفتا ُأ
وقد  ،أعمدة 8وعلى  ،األولىرائيلي، واحتل الخبر الرئيس والصورة المرفقة نصف مساحة الصفحة القصف اإلس

ر وذالك رمزًا للحداد وهو اختيار موفق، غيِّ األبيضبدًال من  األولىصفحتها لاختارت الصحيفة اللون األسود آخلفية 
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على امتداد سنوات اإلحتالل اإلسرائيلي اإلستثنائي المعهودة بما يتالئم مع الحدث  األولىمن صورة الصفحة 
  .لفلسطين

بصياغتها للخبر الرئيس،  المبالغة المصودة أو غير المقصودةمن جهة ثانية فقد وقعت الصحيفة في خطأ ونوع من 
، ومن خالل هذه الصياغة يصعب "ألف شهيد وجريح"نها جمعت عدد الجرحى والشهداء سوية عندما آتبت حيث أ

  . ، الشيء الذي قد يسبب البلبلة والخلط في نقل المعلومةييز بين عدد الشهداء وعدد الجرحىمعلى القاريء الت

، بل "واأليام" القدس" في وصفها للحدث، بعكس صحيفتي "جزرةم"مصطلح  "الجديدة الحياة"لم تستخدم صحيفة 
الذي اعتاد  "مجزرة"لح بعيدًا عن مصط ، وفي هذه التسمية شيء من التجديد"السبت الذابح"استخدمت مصطلح 

ن الحدث الراهن هو األآثر قربًا ، مع األخذ بعين اإلعتبار أستهلك من قبل اإلعالم الفلسطينيوالذي ُا ،علية القاريء
  .للمجزة

بتعاملها مع خبر سقوط قتيلة إسرائيلية جراء سقوط صواريخ " األيام"و" القدس"عن " الحياة الجديدة"تميزت صحيفة 
إيراده منفردًا وعلى الصفحة ، حيث آانت الوحيدة التي أولت هذا الخبر اإلهتمام الالزم من خالل "فوتنتي"على بلدة 
  :األولى

   )رئيسي" (مقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ على نتيفوت"

من ، و"األيام"و" القدس"يضًا للعناوين ذات الصلة بالحدث، آما فعلت لحياة الجديدة باقي صفحتها األولى أخصصت ا
  :هذه العناوين

وتطالب العاملين في الوزارة باإللتحاق بالمستشفيات في " الصحة"الحكومة تعلن حالة الطوارئ في " •
  )رئيسي" (غزة

 )فرعي(العاهلين السعودي واألردني وهاتف األسد ويتوجه إلى مصر اليوم  إلتقى •

  )رئيسي(تصاالت عاجلة لعقد جلسة طارئة لمجلس األمن الرئيس يجري إ
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للرسام محمد سباعنة  ةفقد عالج موضوع قصف غزة، حيث ورد على الصفحة األخير "الجديدة الحياة"أما آاريكاتير 
ربنا فتحلك أبواب سكروا عليك حدود األرض "تحمل طفلها الشهيد مضرجًا بدماءه وهي تقول باآية  ٌمونرى فيه ُأ

لشهادة، لحصار اإلسرائيلي، وأبواب السماء هي ا، والدالالت هنا واضحة، حيث أن أبواب األرض هي ا"السماء
  ."لغير اهللا لن نرآع": إضافة إلى آتابة على حطام القصف يقول

  

  

  

  

  

  

  

  :"مذبحة حصار غزة في صور"أيضا صورًا لما آان يجري في غزة تحت عنوان " الحياة الجديدة"نقلت صحيفة 
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سالمي وعنونت هذة الصفحة غربية والعالم العربي واإللضفة اللنقل الحدث في ا 19آما أنها خصصت صفحتها رقم 
  :"مسيرات تضامنًا مع غزةمواجهات و"ب
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يلي لقطاع غزة تغطية جيدة تتالئم مع الحدث وأهميته، اإلسرائلقصف لليوم األول من ا "الحياة الجديدة"آانت تغطية 
سى والحداد للشعب الفلسطيني على األوصف ونقل مشاعر الحزن و استطاعت الصحيفة األولى ومن خالل صفختها 

  .أبنائه في غزة
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  :النتائج

 حيث تفاوتت تغطية الصحف الفلسطينية الثالث ألحداث اليوم األول من القصف اإلسرائيلي لغزة من 
لحصيلة النهائية للشهداء والجرحى، وفي هذا يضًا بما يتعلق بادام المصطلحات لوصف هذا الحدث، وأاستخ

صياغة الخبر الرئيس بطريقة أآثر دقة لتمنع اي " الحياة الجديدة"آان من األجدر ب الموضوع تحديدًا
  .في هذة المعلومة المهمة و بلبلةالتباس أ

هو عدم انجرار الصحف الفلسطينية وراء اإلستخدام المغلوط الذي نقل عن الكثير من  من الجدير ذآره 
لدالالت هذا " الحرب في غزة"أو  "حرب غزة"أال وهو مصطلح  ،وسائل اإلعالم العالمية والعربية

  .المصطلح على وجود طرفين متكافئي القوى

 األولى نها خصصت صفحاتها مالئمتين لتغطية هذا الحدث، حيث أف الثالث الحجم والمساحة الحأولت الص 
  .اريكاتيرالمقاالت والكوالتقارير، وبالكامل ألحداث غزة، إضافة الى الصفحات الداخلية من خالل الصور، 

جراء سقوط صاروح " نتيفوت"بنقلها للخبر المتعلق بمقتل مدنية إسرائيلية في بلدة " الحياة الجديدة"تميزت  
" القدس"صحيفتا  ، ما لم تفعلهاألولىنها خصصت له مساحة منفردة على صفحتها أ فلسطيني، حيث

في تتمتها للخبر الرئيس، وهنا ثانية اللم تورده على اإلطالق، فيما أوردته  األولى ن ، حيث أ"األيام"و
يطرح تساؤل عن سبب عدم إيالء الخبر األهمية الكافية أو عدم إيرادة على اإلطالق، وقد يكون السبب هو 

  . إلقاء الضوء بشكل أآبر على ما آان يحدث في غزة من قتل" األيام"و" القدس"محاولة من 

  


