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لموضوعين أوردتهما تلك " الحياة الجديدة"، و"األيام"، "القدس: "يرصد التقرير التالي تغطية الصحف المحلية الثالث
  :، وهما2010بتاريخ التاسع عشر، والرابع والعشرين من شهر أيار من العام  الصحف في عدديها الصادرين

  
  .هدم الحكومة المقالة في غزة عشرات منازل المواطنين في رفح بسبب بنائها غير المرخص على أراض حكومية -
 .زةقيام عشرات المسلحين بإحراق أآبر مخيم صيفي لوآالة الغوث في  منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غ -

  
وقد حظي هذان الحدثان بتغطية متفاوتة في الصحف الثالث عكست حجم ومدى اهتمام آل صحيفة على حدة بهذين الحدثين، 

  .وطريقة تناول هذه الصحف لهما، والمصادر التي استندت إليها آل صحيفة في تغطية الحدثين
عكست تلك التغطية واقع ما جرى فعال، وما لكن آيف وردت تغطية آل حدث من هذين الحدثين في الصحف الثالث؟ وهل 

  أعقبه من ردود فعل؟
  

  هدم الحكومة المقالة عشرات منازل المواطنين في رفح: أوال
  

بهدم عشرات منازل  2010قامت األجهزة التنفيذية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة يوم الثامن عشر من أيار من العام 
وأثارت عملية الهدم في حينه . زة بذريعة أنها أقيمت بدون ترخيص فوق أراض حكوميةالمواطنين في رفح جنوب قطاع غ

ردود فعل متفاوتة سواء من قبل أصحاب المنازل أنفسهم الذين قالوا أن عملية الهدم لمنازلهم ألحقت بهم أضرارا آبيرة، أو 
اصل هدم المنازل المخالفة لقوانين البناء، في حين من قبل الحكومة المقالة التي دافعت عن عملية الهدم تلك مؤآدة أنها ستو

  .عبرت فصائل وقوى مختلفة عن إدانتها لما حدث
  

  آيف غطت الصحف الحدث؟
هذا " الحياة الجديدة"و" القدس:" منها وهما نالصحف المحلية الثالث لم تكن في الواقع بمنأى عما جرى، وقد تناولت اثنتا

ومع ذلك لم . بالمطلق، على الرغم من أهمية هذا الحدث في حينه" األيام"أي إشارة له في الحدث بالتغطية ، في حين لم ترد 
  .له بمستوى خطورة ما جرى من هدم وتشريد لعشرات األسر" الحياة الجديدة"و" القدس"تكن تغطية 

  
أعمدة ظهرت  3على  هذا الحدث على صدر صفحتها األولى مكتفية بنشر صورة تعلى سبيل المثال تناول" القدس"فصحيفة 

  :فيها امرأة تجمع أثاث منزلها بعد هدمه، وورد في شرح الصورة ما يلي
  

امرأة تجمع أثاث منزلها بعد قيام األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة بهدم منزلها بسبب البناء  -رفح
  غير المرخص

  
صفحتها األولى، علما بأن حدثا آهذا بتفاصيله آان ولم تورد الصحيفة غير الصورة وشرحها أي ذآر لعملية الهدم على 

يستحق النشر على صدر الصفحة األولى باعتباره حدثا غير مسبوق، وألن عمليات الهدم عادة ما يقوم بها اإلسرائيليون 
  .المحتلون، وليست الحكومة أو السلطة المحلية القائمة في القطاع

ر تقرير متعلق بهذا الحدث أقصى يسار صفحتها الثالثة نقال عن وآالة موقعا آخر لنش" القدس"وبدال من ذلك اختارت 
أي لم تستند إلى مراسليها في قطاع غزة، رغم أن هذا الحدث هو حدث محلي آان يجدر بمراسل الصحيفة متابعته "رويترز"

  .وتغطيته بما يستحقه من اهتمام
، ويتعلق بقيام ) أ ف ب(حيفة أيضا عن وآالة الصحافة الفرنسية وبدا التقرير المتعلق بالهدم  جزء من تقرير آخر نقلته الص

الحكومة المقالة بتنفيذ أحكام إعدام بثالثة مواطنين غزيين أدينوا بارتكاب جرائم قتل، وهذه األحكام هي الثانية في غضون 
  .شهر تنفذها الحكومة المقالة

فعل على عمليات الهدم، بدال من أن تسلط الضوء أوال على تلك تبرز  في عنوانها ردود ال" القدس"أما في نص التقرير فنجد 
العمليات ، في حين يشير عنوانها إلى أن حماس هي من هدمت علما بأن من نفذ الهدم هي الحكومة المقالة عبر أجهزتها 

  .التنفيذية، وليست حرآة حماس آفصيل أو حرآة سياسية، وإن آانت تهيمن على تلك الحكومة
  :تطابقا في العنوان الذي يتحدث عن مسؤولية حماس عن الهدمفي حين نجد 

  
  " حماس"هدم منازل فلسطينيين على أيدي 

  في غزة يثير انتقادات وغضب السكان



  
بهدم منازل فلسطينيين تقول أنها ) حماس(تقوم حرآة المقاومة اإلسالمية :" جاء في مستهل نص التقرير الذي ورد فيهو

  ".ى إلى تشبيه ما تفعله بما تفعله إسرائيلأقيمت دون تصريح مما أد
  

علما بأن التقرير الرئيس الذي يتحدث عن إعدام المواطنين الثالثة المدانين بجرائم قتل يشير إلى الحكومة المقالة باعتبارها 
  :من نفذت حكم اإلعدام وليست حماس

  
  الحكومة المقالة تنفذ أحكام إعدام في غزة للمرة الثانية خالل شهر

  
أعدمت الحكومة المقالة التابعة لحماس التي :" لكن ينعدم التطابق بين العنوان هذا حين يورد نص التقرير في مستهله 

  ..."تسيطر على قطاع غزة
  

وآان أولى بالصحيفة أن تنشر هذا التقرير على صدر صفحتها األولى، وأن تختار عنوانا آخر ونصا آخر أيضا يتطابق مع 
  :ز فيه عمليات الهدم ثم تأتي ردود الفعل الحقا، ما يستوجب أوال تغيير العنوان على النحو التاليالعنوان، بحيث تبر

  
  ...غضب في أوساط األهالي

  "ذريعة البناء غير المرخص"الحكومة المقالة تهدم عشرات المنازل في رفح ب
  

ا وإبراز معاناة أصحاب المنازل المهدومة وآذلك تغيير في النص وإعادة تحرير بحيث يستهل التقرير بعملية الهدم ذاته
وردود أفعالهم وما ينقل عنهم من أقوال، ومن ثم تورد ردود الفعل األخرى سواء آانت منددة أو متحفظة، وحتى تلك التي 

  .تبرر عمليات الهدم التي تمت
ا جرى من عمليات هدم في هو اقتصاره على تنديد حرآة فتح  بم" القدس"لكن الالفت مما يورده التقرير آما نشرته 

القطاع، دون أن يشير إلى ردود األفعال األخرى سواء الصادرة عن المؤسسات الحقوقية أو عن القوى والفصائل األخرى 
باستثناء اقتباس نقله التقرير يتضمن دفاعا عن عمليات الهدم التي حدثت وتأآيدا على استمرارها ورد على لسان  رئيس 

إن الحكومة المقالة ستواصل تنفيذ عمليات :" ، وقال فيه"عضو حماس"ار الذي وصفه التقرير بأنه بلدية رفح عيسى النش
  ".الهدم وتستهدف من وصفهم بتجار األراضي الذين أقاموا مبان خاصة على أراض حكومية
بتت أنها تتساوى إن حماس أث:" ويبرز التقرير أيضا موقف حرآة فتح على لسان متحدثها احمد عساف، حيث نقل عنه قوله

بينما يؤخر  إشارته إلى معاناة أصحاب المنازل مع عدم إغفاله لحقيقة أن هؤالء الضحايا هم من ". مع االحتالل اإلسرائيلي
" حماس"وقال عيسى السدودي وهو موظف في اإلدارة السابقة لحرآة فتح أن شرطة : " حرآة فتح، حين يورد ما يلي
وآأن التقرير يوحي بأن ما جرى هو صراع ".  المكون من ثالثة طوابق دون إخطار مسبق ترافقها الجرافات هدمت منزله
. في حين أن بعض العائالت التي هدمت منازلها قد ال  تكون لها أية عالقة بفتح أو حماس. من نوع آخر بين حماس وفتح

وفق ما جاء في " حماس"قامت بها  وهو ما يتضح أيضا من الفقرة التي يتضمنها التقرير حول إجراءات وخطوات أخرى
على قطاع غزة وأغضبت " حماس"وفي خطوة تشدد قبضتها:" لتشديد قبضتها على قطاع غزة، ورد في نصها" رويترز"

  ".آثيرا من السكان بدأت الحرآة تجمع ضرائب وتفرض قواعد خاصة بالعقارات في إطار ما تصفه بالحكم الرشيد
الء تأثير وتداعيات االنقسام الفلسطيني الداخلي على وسائل اإلعالم المحلية، وحتى على ويبدو هنا واضحا مرة أخرى  وبج

مراسلي وآاالت األنباء العالمية ، الذين قد ينتمون إلى تيارات سياسية معينة، وبالتالي فإن عملهم في وآاالت األنباء العالمية 
تعكس هذه الحقيقة واقع غياب تغطية مراسل الصحيفة لحدث  يوفر لهم حصانة أآبر في تغطيتهم لما يجري في القطاع، وقد

محلي ربما يكون في منطقته أو بجوار منزله، وبالتالي تستقي صحفنا المحلية بعض تقاريرها عن أحداث محلية من وآاالت 
تعلقة بأحداث وطنية وآما نرى من النص السابق فإن الصحف الثالث ال تعيد تحريرا لتقارير هذه الوآاالت الم. أجنبية عالمية

الصحيفة، والتي تستخدم أداة التحرير  تمحلية وتبقي النصوص الواردة آما هي دون مراجعة طالما أنها تتطابق مع سياسا
 .لخدمة سياساتها تلك

 
 
 
 
  



  :الصفحة األولى آما وردت في العدد

  



  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير

  



لم تختلف آثيرا في تغطيتها لهدم المنازل في رفح عن   2010أيار  19لصادر يوم وفي عددها ا" الحياة الجديدة"صحيفة 
تنفيذ حكم ، بل يمكن القول أن تطابقا بدا واضحا بين الصحيفتين فيما يتعلق بالربط بين الهدم في رفح، و"القدس"صحيفة 
  .المواطنين الثالثة المدانين بجرائم قتلب اإلعدام

تقريرها أسفل صفحتها األولى،  ودمجت بين الحدثين ، ورآزت على تنفيذ حكم اإلعدام، وقدمته  نشرت" الحياة الجديدة"لكن 
على عملية الهدم، مع إشارة واضحة إلى أن حماس هي من نفذت حكم اإلعدام وليس الحكومة المقالة، والتشكيك بالتهم 

  ..بين قوسين صغيرين المنسوبة للمدانين من خالل اإلشارة إلى تهم القتل المنسوبة  للثالثة
   

  أدينوا بجرائم" مواطنين بغزة 3حماس تعدم 
    واستياء في رفح من هدمها عشرات المنازل".. قتل 
  

علما بأن عملية الهدم آان يفترض تقديمها على تنفيذ أحكام اإلعدام، باعتبار أن األخيرة هي أحكام تنفذ للمرة الثانية في 
األسر وتشريد من فيها حدث يقع ألول مرة وينفذ بأيدي سلطة محلية هي الحكومة غضون شهر، بينما هدم منازل عشرات 
  .المقالة وليست حماس آما يورد التقرير

  
أعمدة، تظهر فيها مواطنتان وهما تجمعان ما تبقى من أثاث منزليهما، وجاء في شرح  3في حين أرفق بالتقرير صورة على 

  :أن حماس هي من هدمت المنزلينالصورة أيضا آما في عنوان التقرير ونصه 
  

  في رفح  هدمتهما حماسمواطنتان تحاوالن جمع ما تبقى من منزليهما اللذين 
  
  

ول يقتصر على هدم المنازل فقط ومن هنا يتوجب إعادة النظر في عنوان التقرير وصياغة عنوانين آخرين بديلين، عنوان أ
  :قبيلمن 

  
  دت دون ترخيص على أراض حكوميةالحكومة المقالة تهدم منازل في رفح  شي

  
  :وعنوان ثان يدمج بين الحدثين الهدم واإلعدام من قبيل

  
  ..غزيين أدينوا بجرائم قتل 3تنفيذ حكم اإلعدام ب 

  تهدم عشرات المنازل في رفح لبنائها دون ترخيص على أراض حكومية" المقالة"
  

  :رير ونصه وذلك على النحو التاليآما يتوجب إعادة آتابة شرح الصورة ليتطابق مع عنوان التق
  

  مواطنتان تجمعان ما تبقى من أثاث منزليهما اللذين هدمتهما الحكومة المقالة في رفح
  

الحياة الجديدة في تغطيتها لهذين الحدثين على صفحتها األولى على تقارير وآاالت األنباء العالمية وآالة "واستندت 
أعدمت الحكومة :" بالقول) أ ف ب ( واستهل تقرير اإلعدام المنقول عن أل ،"رويترز"و) أ ف ب(الصحافة الفرنسية 

  ".مدانون بجرائم قتل"قالت أنهم التي تسيطر على قطاع غزة أمس ثالثة مواطنين  التابعة لحرآة حماسالمقالة 
  

" تنفيذ قرار حكم باإلعدام"الحكومة التابعة لحرآة حماس، وليس إلى  نفذتها "عملية إعدام"ونص الفقرة السابقة يشير إلى 
وعلى آل األحوال يجب على الصحيفة . صادر عن المحكمة العسكرية في غزة نفذته وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة
  .استخدام أداة التحرير التي تعطي المصطلح والتوصيف الدقيق للجهة المنفذة للحدث

  
حكم اإلعدام بحق المدانين الثالثة بجرائم قتل أعلى يمين صفحتها يذ تنفبينما نجد الصحيفة تخصص مساحة أآبر لتغطية 

" وفا"العاشرة،  وتنشر تقريرا من خمسة أعمدة نقال عن مراسلها في قطاع غزة وعن وآالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
  :ورد في عنوانه

  



  منظمات حقوقية أدانت العملية واعتبرتها أحد أشكال التعذيب
  أحكام اإلعدام بحق ثالثة مواطنين تنفذ " حماس"

  على الرغم من عدم مصادقة الرئيس 
   

في حين . آمنفذ لحكم اإلعدام وال يتطرق بالمطلق لمسؤولية الحكومة المقالة عن تنفيذه" حماس"فالعنوان يتحدث أوال عن 
  .تلبجرائم ق" مدانون"دون أن يوضح بأنهم " آمواطنين"يشير إلى من نفذ فيهم حكم اإلعدام 

  
  :وتغيير هذا العنوان وتحريره يتطلب صياغة بديلة ، من قبيل

  
  .. المنظمات الحقوقية أدانته

  مدانين بجرائم قتل على الرغم من عدم مصادقة الرئيس 3تنفذ أحكام اإلعدام بحق " المقالة"
  
آجهة منفذة لحكم اإلعدام، وليس نجد الصحيفة تشير إلى حماس  ةأما في تناولها لردود فعل المؤسسات الحقوقية واإلنساني 

الحكومة المقالة، خاصة البيانات الصادرة عن المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومجلس منظمات حقوق اإلنسان 
-5-18، ومن ذلك ما أوردته الهيئة في بيانها الصادر ليوم "ديوان المظالم"الفلسطينية،  والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

  :اإلعدام، والذي لم يشر إلى حماس آجهة منفذة، بل إلى الحكومة المقالة حول عملية 2010
  

 مواطنين في غزة حول تنفيذ حكم اإلعدام بحق ثالثة"

18/5/2010 
7/2010 

 بيان

المواطنين عامر جندية ومطر    تنفيذ الحكومة المقالة حكم اإلعدام بحق  "ديوان المظالم" الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانتدين 
  .الشوبكي ورامي جحا

  
أحكاما   بتنفيذ 18/5/2010فقد قامت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة فجر اليوم الثالثاء الموافق  الهيئةوفقًا لمعلومات 

من المحكمة  2010/ 10/3عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ ) 41(عامر صابر حسن جندية : بحق المواطنين باإلعدام
عاما من ) 35( سكرية الخاصة بغزة حكمًا باإلعدام رميًا بالرصاص بتهمة جريمة القتل، والمواطن مطر حرب مطر الشوبكيالع

من محكمة البداية في غزة بتهمة القتل العمد باالشتراك، والمواطن   حكما باإلعدام 1996/ 20/3مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 
من محكمة البداية في غزة حكما  14/4/2004ن سكان مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ عامًا م) 29(رامي سعيد محمد جحا

  .باإلعدام بتهمة الخطف واالغتصاب والقتل العمد
  

إلى تكرار تنفيذ أحكام اإلعدام وآخرها تنفيذ الحكومة    ، بخطورة بالغة"ديوان المظالم " الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تنظر 
 :تؤآد على ما يلي الهيئة، وعلية فإن 15/4/2010أحكاما بإعدام اثنين من المواطنين بتاريخ   المقالة

  .آحق أصيل لإلنسان يكفله القانون  رفض عقوبة اإلعدام التي تشكل انتهاك للحق في الحياة .1
لمعايير المحاآمة العادلة إذا أن بعض اإلحكام الصادرة تمت وفق نصوص قانون   ام الصدارة باإلعدامانتهاك األحك .2

قانونًا غير دستوري تتعارض احكامة مع المعايير  الهيئةوالذي تعتبره 1979العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 
  .لسلطة الصادرة عن المجلس التشريعيالدولية ذات العالقة، وهو قانون ال ينتمي إلى منظومة قوانين ا

الذي يوجب  2001لعام ) 3(مخالفة الطريقة التي تم بها تنفيذ حكم اإلعدام، ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم  .3
  . مصادقة الرئيس على أحكام اإلعدام قبل تنفيذها

هذه العقوبة القاسية واستبدالها بعقوبة أخرى تحقق  وفي الوقت الذي تجدد فيه دعوتها إللغاء الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانإن 
 مبدأ العدالة الجنائية، فإنها تدعو إلى االلتزام بالنصوص القانونية ذات العالقة وتوفير شروط المحاآمة العادلة للمتهمين وعدم تنفيذ

  .أحكام اإلعدام دون مصادقة الرئيس عليها وفق القانون



  
  "انتهى
  

http://www.ichr.ps/atemplate.php?id=513  
   

في حين أن الحدث األبرز والمتعلق بهدم عشرات منازل المواطنين في رفح جاء في تتمة تقرير الصحيفة المنشور على 
الصفحة الثامنة عشرة، وورد في سياق التقرير المنشور في الصفحة األولى حول حكم اإلعدام، ونقلته الصحيفة أيضا عن 

وليس عن مراسليها في قطاع غزة، وبالتالي فإن  ما قلناه من " القدس"ما فعلت صحيفةلألنباء آ" رويترز"وآالة 
، ما يطرح تساؤالت "الحياة الجديدة"نؤآده هنا في "  القدس"في " رويترز"مالحظات بشأن هذا التقرير المنقول عن 

ذا القصور منها ما تعلق باألوضاع إضافية حول دور مراسلي الصحف المحلية في تغطية أحداث محلية مهمة ، وعن أسباب ه
والظروف السياسية والميدانية القائمة في قطاع غزة ، ومنها ما تعلق بعوامل ذاتية تختص بكل مراسل وما يتلقاه من حوافز 

  .مادية ومعنوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الصفحة األولى آما وردت في العدد

  



  :1حرير الصفحة األولى بعد إعادة الت

  



  :2الصفحة األولى بعد إعادة التحرير 

  



، لم يرد فيها أي إشارة لعمليات الهدم التي جرت في رفح ، 2010أيار من العام  19وفي عددها الصادر يوم " األيام"صحيفة 
ناول هذا الحدث وآان أولى بالصحيفة أن تت .ولم نجد تفسيرا منطقيا يبرر إسقاط هذا الحدث المهم محليا من تغطية الصحيفة

  .جمع بين الحدثينفي تغطيتها اإلخبارية بالنظر إلى أهميته في تقرير ي
بتغطيتها لتنفيذ حكم اإلعدام بحق المدانين الثالثة بجرائم القتل، حيث " الحياة الجديدة"و" القدس"لكن الصحيفة تميزت عن

  :غزة، تطابق العنوان فيه مع النص أعمدة على يسار صفحتها األولى لمراسلها في قطاع 3نشرت تقريرا من 
  

  مؤسسات حقوقية تعارض لعدم مصادقة الرئيس على األحكام
  الحكومة المقالة تنفذ حكم اإلعدام رميا بالرصاص بحق ثالثة سجناء جنائيين

  
  :نرى عنوانا بديال آخر يحقق الجمع بين الحدثين على النحو التالي ولكننا

  
  ..جرائم قتلمدانين ب 3نفذت حكم اإلعدام في 

  الحكومة المقالة تهدم منازل مواطنين في رفح أقيمت على أراض حكومية
  

ومتابعة ردود الفعل الصادرة عليه خاصة من قبل المؤسسات الصحيفة توسعت في تغطيتها لحادثة تنفيذ حكم اإلعدام لكن 
خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات المتعلقة  الحقوقية، ونجد مراسل الصحيفة يلتزم بالنصوص الحرفية لبيانات تلك المؤسسات،

بالجهة المنفذة ألحكام اإلعدام، وفي نقل مواقف أطراف أخرى ذات صلة بالقضية مثل وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، 
وتصريحات للنائب احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الذي دافع عن شرعية تنفيذ أحكام اإلعدام  الصادرة وقانونية 
اإلجراءات القضائية والمعايير القانونية التي تم العمل بها في آافة المراحل والتفاصيل بدءا من لحظة االعتقال مرورا 

  .  - آما أورد تقرير األيام -بالمحاآمة وحتى تنفيذ األحكام
  

حتى للرئاسة والحكومة  لم تورد أي رد فعل للقوى والفصائل الفلسطينية، والالصحف الثالث لكن الالفت هذه المرة هو أن 
ما يطرح تساؤال حول ما إذا آانت صدرت مثل ردود الفعل هذه ولماذا لم تتطرق لها تلك الصحف،  .حيال تنفيذ أحكام اإلعدام

  .وإن لم تكن صدرت فلماذا لم تتابعها الصحيفة عبر مراسليها ومحاولة الحصول على ردود الفعل هذه
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  إحراق أآبر مخيم صيفي لألونروا في غزة: ثانيا

    
أضرم مسلحون مجهولون النار في أآبر مخيم صيفي أقامته األونروا في منطقة الشيخ  2010في الثالث والعشرين من أيار 

لتحق فيه مئات األطفال من أبناء مخيمات الالجئين في قطاع غزة  في الثاني عجلين جنوب غرب مدينة  غزة، آان مقررا أن ي
ما أثار غضبا وردود فعلية محلية ودولية منددة ومستنكرة، في وقت ، عشر من شهر حزيران، ويشتمل على ألعاب ومسابح

  .داءتعهدت فيه الحكومة المقالة عبر وزارة الداخلية التابعة لها بمالحقة مرتكبي هذا االعت
واحتلت عناوينه  ،2010ولقد آان لهذا الحادث أصداءه في الصحف المحلية الثالث الصادرة يوم الرابع والعشرين من أيار 

صدر صفحاتها األولى،  مع تفاوت واضح بين آل صحيفة من حيث موقع الخبر على الصفحة األولى وحجمه ومضمون 
  .التغطية ذاتها

  
أعمدة ، ثالثة منها تضمنت نص الخبر، وأربعة أعمدة لصورة المعسكر  8ا وخصصت له جعلته رئيسيته" األيام"فصحيفة 
  :الصيفي

  
  سنعيد بناءه فورا واأللعاب الصيفية ستتواصل: جينج
  مسلحون يحرقون أآبر : غزة

  الصيفية" األونروا"مخيمات 
  
  :في حين اشتمل العمود الثامن من الصحيفة على خبرين عن ذات الموضوع 

 عمل جبان : الرئاسة تدين: األول
  بتضخيم ما حدث" األونروا"المقالة تتهم إعالم : والثاني

  
واستندت الصحيفة في تغطيتها لهذا الحدث إلى مراسلها في غزة فايز أبو عون، حيث وفقت في اختيار عنوانها لهذا الحدث، 

ض أوال وقوع حادث االعتداء وما أسفر عنه والذي جاء متطابقا مع نص التقرير ، ومتسلسال في تقديم معلوماته بحيث عر
حسنة والتي جاءت مدعمة لنص  في غزة عن مالبسات االعتداء عدنان أبو" األونروا"من أضرار، ثم رواية الناطق باسم 

عن حفظ األمن، ثم أتبع  المسئولةالتقرير، لتنتقل بعد ذلك إلى طرف آخر وهو المعني بما وقع أي الشرطة باعتبارها الجهة 
أي أن الصحيفة ومن خالل . ذلك بردود الفعل المستنكرة فبدا برد فعل جون جينج مدير عمليات الوآالة في قطاع غزة

مراسلها تسلسلت على نحو جيد في عرض آامل المعلومات المتعلقة بالحادث وأطرافه المختلفة ، بما في ذلك تضمين رد 
آما خصصت لرد فعل ". الجبان"نفردا دان الحادث ووصفه بوقد خصصت له عمودا م بالرئاسةالفعل الرسمي ممثال 

الحكومة المقالة في غزة عنوانا آخر منفردا تطرق إلى ما جرى ، لكن الصحيفة اختارت الجزئية المتعلقة بتقليل وزارة 
الداخلية في أي وزارة –الداخلية في الحكومة المقالة من خطورة الحادث ، واتهامها إعالم الوآالة بتضخيمه، وتأآيدها 

إلحدى المظالت الخاصة بالمخيمات الصيفية التابعة لوآالة الغوث " جزئي قتتابع ما حدث من إحرا"أنها  -الحكومة المقالة
  .ةآما ورد في نص بيان الوزارة المذآور.." على شاطئ  بحر غزة في منطقة الشيخ عجلين

  
، وبيان المراآز والمؤسسات الحقوقيةوائل والقوى األخرى، ردود األفعال الصادرة عن الفصفي حين اشتمل التقرير على 

  .في حين غاب أي موقف لحماس آفصيل سياسي  إزاء هذا االعتداء   وزارة الداخلية في الحكومة المقالة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الصفحة األولى آما وردت في العدد

  



  
احة أربعة أعمدة واختارت له عنوانا فرعيا أعطت اهتماما خاصا بهذا الحدث ، حيث خصصت له مس" القدس"أيضا صحيفة

  :لخص موقف األونروا من االعتداء ، وعنوانا رئيسيا عن إحراق المخيم الصيفي
  
  ...المنفذون أرادوا منع أطفال القطاع من االبتسام": األونروا"

  مسلحون يحرقون أآبر مخيم صيفي لوآالة الغوث في غزة
  

وضعتها فوف عنوان التقرير آما درجت  عن وآالة تصوير محلية مأخوذةصورة خبرها ب في حين أرفقت الصحيفة عنوان
  .عليه عادة الصحيفة، تظهر ما أسمته في شرحها الدمار الذي خلفه الحريق في مخيم الشيخ عجلين

  
قريرها في عرض وقائع االعتداء وتفاصيله وردود الفعل عليه في ت" األيام"لكن الصحيفة اعتمدت طريقا مختلفا عن صحيفة

، وقد آان عرضا "وفا"المنشور على يسار صفحتها األولى نقال عن مراسليها في قطاع غزة، وعن وآالة األنباء الفلسطينية 
فقد استهلت الصحيفة التقرير باإلشارة إلى ما أقدم عليه المسلحون من إحراق . مربكا وغير متسلسل، آما لم يكن متوازنا

بعد ذلك مباشرة وقبل أن . أبو حسنة  الناطق باسم الوآالة عن الحادث دون سرد للتفاصيل لخيام المعسكر، ثم رواية عدنان
أبرزت الصحيفة " األيام"تورد رد فعل مدير عمليات الوآالة في قطاع غزة جون جينج وتصريحاته المطولة التي أوردتها

في حين خصصت مساحة أآبر ". الجبان"و" ياإلجرام"إدانة الرئاسة الفلسطينية إلحراق مخيم األونروا، ووصفته بالعمل
أيضا، ووجه فيها اتهامات " األيام"لتصريحات أسامة القواسمي الناطق باسم حرآة فتح وهي نفسها الواردة في صحيفة 

بينما وردت تصريحات جينج بعد الحادث وخالل تفقده المخيم المحترق . مباشرة لقيادات حماس بالمسؤولية عن هذا االعتداء
رة ومقتضبة، وأتبعت بتصريح صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة يؤآد متابعة االعتداء وفتح تحقيق فيه متأخ

. للمعسكر" إحراق جزئي"وصوال إلى الجناة، آما يتهم البيان إعالم الوآالة بتضخيم ما حدث وتأآيده بأن الحديث يدور عن 
ت الحقوقية فجاءت مختصرة ومقتضبة على خالف إبراز الصحيفة لموقف أما ردود فعل باقي الفصائل والقوى والمؤسسا

  .حرآة فتح والرئاسة وتخصيص مساحة أوسع لهذين الموقفين
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، سواء من حيث عرض المعلومات، "األيام"و" القدس"تماما لتغطية فجاءت تغطيتها مغايرة " الحياة الجديدة" أما صحيفة 
أو اختيارها لعناوين الخبر التي حرصت فيه على إبراز موقف الرئاسة الفلسطينية من االعتداء، ليتطابق العنوان مع مستهل 

  :النص
  

  الفصائل والمؤسسات الحقوقية استنكرت وجينج أآد أن ذلك ناتج عن عقلية متطرفة
  المسلحين يحرقون أآبر مخيم عشرات

  صيفي في غزة والرئاسة تدين العمل الجبان 
  

" األيام"فبدال من أن تستهل الصحيفة تقريرها المنشور على صفحتها األولى  بحادث االعتداء ذاته وعرض وقائعه آما فعلت 
ثم تنتقل بعد ذلك للحديث عن . ووصفه بالجبان" األونروا"نجدها تبرز بداية إدانة الرئاسة لحرق معسكر " القدس"و

االعتداء ذاته بثالثة أسطر فقط، بينما تلخص موقف الوآالة على لسان مدير عملياتها جون جينج بأربعة أسطر، لتنتقل بعد 
  .ذلك إلى عرض لردود فعل الفصائل

  
  :بديل ومختصر من مثل وهنا نشير إلى أن الصحيفة آان بإمكانها أن تستعيض عن العنوان في الصفحة األولى بعنوان آخر

  
  ...العمل ناتج عن عقلية متطرفة: جينج

  مسلحون مجهولون يضرمون النار في معسكر صيفي لألونروا في قطاع غزة
  

في اختيار موقع الخبر على صفحتها األولى، حيث آان يفترض وضعه في رئيسيتها بدال من تقرير بينما لم توفق الصحيفة 
  :تصدر تلك الرئيسية بعنوان

  
  "منظمة إرهابية"وافقت على سحب جنسية المتهمين بالتجسس أو بأي أنشطة أخرى لحساب " 

  لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع
  لمعاقبة األسرى" شاليط"قانون 
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  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير

  



بالخبر حيث جاء فوق العنوان، فبدا آأنه متعلق بالخبر المتصدر  ضعها للصورة المتعلقةأيضا  لم توفق الصحيفة في و
في صفحتها السابعة، حيث " األونروا"لكننا نجد الصحيفة تتوسع في تغطية حادث االعتداء على معسكر . رئيسية الصحيفة

تحتل ستة أعمدة منها صورتان األولى تنشر تقريرا موسعا بحجم نصف الصفحة عن الحادث المذآور على ثمانية أعمدة 
لخيمة في المعسكر وقد احترقت تماما، أما الصورة الثانية فيظهر فيها مدير عمليات الوآالة جون جينج خالل حديثه 

  :للصحافيين عن االعتداء
  
  ممارسات تخرج عن أخالقنا: االغا.د

ن العمل ناتج عن عقلية تكره في غزة وجينج يؤآد أ" األونروا"مسلحون يحرقون أآبر مخيم صيفي ل
  األطفال

  
  :آخر على  ستة أعمدة افرعي اآما تلحق الصحيفة بالعنوان الرئيس عنوان

  
  محاولة لفرض مفاهيم متخلفة والعمل انتهاك للقانون: فصائل وقوى

  
ال إلى االعتداء أما من حيث النص فنجد الصحيفة اعتمدت طريقة مغايرة في عرضها لوقائع الحادث استهلتها باإلشارة أو

، ثم عرضت تفاصيل المؤتمر الصحفي لمدير عمليات الوآالة في القطاع، ونقلت عنه " األونروا"الذي استهدف معسكر 
، في حين يتضمن باقي التقرير وعلى نحو "إن العمل ناتج عن عقلية متطرفة تكره األطفال والحياة:" تصريحا قال فيه

لكن " األيام"و" القدس"سامة القواسمي وهي ذات التصريحات التي نشرت في مسهب مواقف فتح على لسان ناطقها أ
بينما . ، إضافة إلى ردود فعل باقي الفصائل والمؤسسات الحقوقية التي تحظى بمساحة أقلنشرتها بالكامل" الحياة الجديدة "

االعتداء والتي تتجاهلها  يغيب بالمطلق عن هذه الردود موقف حرآة حماس آفصيل سياسي  أو الحكومة المقالة من
  .الصحيفة وال تشير إليها بالمطلق

  
  

 


